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 إهــــــــــــــــــــــداء
وأحسن  ،عمريهما الغاليين أطال الله إلى والدي  

 عملهما
لى إخواني األعزاء وأخواتي الكريمات  وا 

لى زوجتي وأوالدي  .وا 
 يرسالت وأطروحة ،إلى هؤالء جميعًا أهدي باكورة بحثي

أن و  يأن يثقل به حسنات -جل شأنه-فأسأل المولى 
 ي.يعلي به درجات
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 عرفانشـكر و 

لصالة وا ،له الحمد والثناء الحسنالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ف
 وبعد:  ،محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالسالم على سيدنا 

 ،ةفي إنجاز هذه الرسال -عز وجل-بالشكر لمن هم أهل الفضل بعد الله أتقدم     
وأخص بالشكر والعرفان شيخي وأستاذي المشرف على الرسالة فضيلة الدكتور/ 

وتصويب  ،مةوتوجيهاته القي    ،علىَّ بثمين وقته الذي لم يبخل ،فيصل الطاهر خلف الله
لة وأخالقه الفاض ،سعة صدره ،والجلوس معه ،ومما شجعني على اللقاء به ،قلمه

ويرزقه  ،الله أن يطيل في عمره لخدمة دينهأسأل  ،فأنعم به من عالم مرب   ،وتواضعه
  .ويجزيه عني خير الجزاء ،حسن الخاتمة

كل  والتي كان لي ،تنا العامرة جامعة القرآن الكريموأتقدم بالشكر والعرفان لجامع
  .وعمادة الدراسات العليا وموظفيها ،االنتساب إليها ممثلة في رئاستهاالشرف ب

الدكتور/  ضوي لجنة المناقشة فضيلةكما أتقدم بالشكر لفضيلة األستاذين الجليلين ع
ناقشًا م مبارك إبراهيم التيجاني، وفضيلة الدكتور/مناقشًا خارجيًا،  قرشي حسن طه،

زية بجامعة ركالم والمكتبة ،وة في مكتبة جامعة القرآن الكريموالشكر لكل اإلخ داخليًا،
لتعاونهم على توفير المصادر  إفريقيا اإلسالمية،ة وجامع ،أم درمان اإلسالمية

 ل من شجعني فيوالشكر لك ،اعتمدت عليها في إعداد هذا البحثاألساسية التي 
ر مني كل الشك فلهم كما أشكر كل من حضر هذه المناقشة، ،مواصلة دراستي هذه

 .خير الجزاء ورفع درجاتهم في الصالحينعني وجزاهم الله  ،والعرفان
ليه أنيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله  وما توفيقي إال بالله عليه توكلت وا 

 وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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 لرسالةملخص ا

 ،وعلى آله وصحبه ،ال نبي بعدهوالصالة والسالم على من  ،ه وحدهالحمد لل
 .وبعد
مام القرطبي في اآليات الكونية من خالل تفسيره لرسالة بعنوان: اختيارات اإلا

 .الجامع ألحكام القران )دراسة تحليلية وصفية(
  وخاتمة، وفهارس. ، وأربعة فصول،وبابين، مقدمة تتكون الرسلة من

 ،والدراسات السابقة المقدمة: تشتمل على: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره،
  .تهومنهجي ،بحثوأهداف ال
 ،قرطبيلتضمن التعريف باإلمام ا: األولالفصل  :الباب األول ويشمل فصلينأما 

تالميذه، طبقته، وعلمه، وهديه، و و  ،ومولده ونشأته ،وذلك ببيان اسمه وكنيته ونسبه
ماعية واالجت ،وفاته، وثناء العلماء عليه، واستعراض الحالة السياسيةو ومشايخه، 
 مصادرو  ،يدتهعقو  ،مذهبه الفقهيضمن هذا الفصل أيضًا بيان يتو  ية،العلمو  والثقافية
 .ثقافته
تضمن ر، ويفي التفسي القرطبي عن منهج اإلمام : تحدثت فيهالثانيالفصل  

كذلك  لنزول،ا وأسباب ة، وعنايته بالمناسبات، والقراءات،تالتعريف بالتفسير وأهمي
 لقرطبي،ا ووجوهه عند لترجيحصيغ اة ووضحت الدراس ،والترجيح منهجه في االختيار

 أمثلة تطبيقية لها.  ذكر مع
قرطبي، لالذي عني باختيارات اإلمام ا ،: وهو جوهر الرسالةوالرابع والفصل الثالث

 ودراسة هذه االختياراتفي اآليات الكونية، في تفسيره )الجامع ألحكام القرآن( 
 وصفية.والترجيحات دراسة تحليلية 

ا أهم النتائج والتوصيات والفهارس الفنية الكاشفة عن مضامين ثم الخاتمة وفيه
 .الرسالة
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The Abstract 

      The researcher adopted the descriptive analytic method . this 

study aimed to cure the contemporary thought aberrances 

through the means, manners, and curriculum of Dawah. This 

study contains an introduction and five chapters. The 

introduction contains the importance of the research , rational, 

question of the study, and previous scientific studies which 

related to the topic. The first chapter contained the definition of 

terms of the study. The second chapter:  was about reasons of 

contemporary thought aberrances with its two types : internal 

and external. The third chapter studying aspects of 

contemporary thought aberrances with three aspects ( doctrine  

worshiping , behavior). The forth chapter contains the Dawah 

mains which we can use them to cure contemporary thought 

aberrances . the fifth chapter remedies for contemporary thought 

aberrances through means , manners, and curriculum of Dawah. 

  The researcher reaches an important result that  is to start treat 

the reasons of internal  thought aberrances that easiest to treat 

the external thought aberrances, and one of the factors of 

scientist success  to treat such ,contemporary thought 

aberrances, is the variety of manners of Dawah through 

treatment which is suitable with the moment situation which 

make consideration for the aberrance person, type of aberrance, 

and abilities of Dawah man. One of the most recommendation 

of the researcher is to have complete and different means of 

Dawah to have protection from  contemporary thought 

aberrances. Also to have  union of internal Dawah for our nation 

to face the external contemporary thought aberrances. 
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 مقدمةال
الحمد لله الذي أحاط علمه الكائنات، وشهدت بألوهيته اآليات، والصالة والسالم على 

 ى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، وبعد.سيدنا محمد وعل

فقد اهتم علماء اإلسالم جميعًا بتفسير كتاب الله تعالى، وبيان معانيه؛ طلبًا 
من  ام بها على أتم وجه أراده الله تعالىللهددايدة؛ وتوخيدًا لتنفيدذ أحكدام الشدددددددددددددددريعة والقي

 -مصددددلى الله عليه وسددددل-عباده، ولما كان القرآن قد نزل بلغة العرب، وكان الرسددددول 
يبين بعض ما يسددددددأله الصددددددحابة عنه من معاني القرآن الكريم، وكذلك فعل الصددددددحابة 

 النبي، أو عن السدددددددددددددددلفومن بعدددهم، فدداعتبر العلمدداء في معدداني القرآن مددا جدداء عن 
ذا لم يرد تفسددددددددددير مأثور آلية، ففنها تفهم في ضددددددددددوء لغة  الصددددددددددالح بيانًا لكتاب لله، وا 

 العرب وأساليبها.

وبيدان معداني كالم الله يعتبر من أفضدددددددددددددددل العلوم لتعلقه بأشدددددددددددددددرف الكالم على  
 وهو كالم الله تعالى. ،اإلطالق

حثون في لبا، واسددددددتفاد منه الم اشددددددتهر تفسدددددديرهومن بين هؤالء العلماء األفذاذ، عا
شدددتى المجاالت، إنه اإلمام القرطبي، حيث جمع في تفسددديره فنونًا عديدة، فهو يعرض 
فيده ألسدددددددددددددددبدداب النزول، والقراءات، واإلعراب، والغريدب من األلفددا ، ويحتكم كثيرًا إلى 
 ىاللغة، ويكثر االسدددددددددتشدددددددددهاد بأشدددددددددعار العرب، ويرد على الفرق الضدددددددددالة، ويتطرق إل

 تفسير اآليات.  مسائل عنداألحكام الفقهية في ال

ففي تفسددددددديره أنهار من العلم، ينهل منها كل ظام  ويصدددددددددر عنها مرتويًا، وهكذا 
قدددد فعدددل طالب العلم، فقدددد بحثوا في هدددذا التفسدددددددددددددددير جواندددب اللغدددة، والنحو، والفقددده، 

 والقراءات، وغيرها.
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ه على مراده سدددبحان -عز وجل-مقصدددد ومنتهى هذه البحوث هو عبادة الله  وألن
يممت قبله القصدددددد، واشدددددتدت العزيمة إلى االهتمام باآليات الكونية خالل  وتعالى، فقد

، وله حصددىاته في التفسددير ال تكاد تاختيارات اإلمام القرطبي في تفسدديره حيث واختيار 
 قواعد معتمدة في االختيارات والترجيح.

 أهمية الموضوع: 
الله عز  العلوم؛ لتعلقه بكتاب فعلم التفسير من أشرف ،إن شدرف العلم بشرف المعلوم

وجدل، ومن هندا تدأتي أهميدة البحدث للوقوف على جهود عالم من األعالم الذين خدموا 
 وقيمة هذا التفسدددددير -عز وجل-هذا العلم، والكشدددددف عن جهوده في خدمة كتاب الله 

ظهار شددددخصددددية اإلم  عليها في التفسددددير، ومكانة ام القرطبي، والمصددددادر التي اعتمدوا 
 القرطبي ومنزلتدددده بين الفقهدددداء والمجتهدددددين على تنوع شدددددددددددددددرائحهم، واختالف اإلمددددام

 اختيارات وترجيحات هذا اإلمام، واالستفادة منه.مذاهبهم، فرغبت في االطالع على 

 أسباب اختيار الموضوع:
 كالتالي.  فهي   وأما أبرز األسباب التي دعتني الختيار هذا الموضوع

الجامع ) :في تفسدددددددددددددددير كتاب الله من خالل تفسددددددددددددددديرهبيان جهود اإلمام القرطبي  -1
 ألحكام القرآن(.

 اإلسهام في خدمة كتاب الله تعالى.  -2

جمع االختيددارات التي انفرد بهددا، ثم تجليددة مددا فيهددا من معددانم ودالالت، والموازنددة  -5
 بينها. 

    ااالزدياد من فقه القرآن، واالطالع على مناهج المفسدددددددددرين األوائل الذين وضدددددددددعو  -4
 اللبنات األولى لهذا العلم. 
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 أهداف البحث:
 تتمثل أهداف البحث التي يراد الوصول إليها فيما يلي:

ثراء الملكة الفكرية بدراسددددددددددة أقوال  -1 توسدددددددددديع دائرة الموازنة بين أقوال األئمة، وا 
 السلف الصالح في بيان معاني كالم الله تعالى.

االختياري الذي أولته جامعة القرآن إثراء البحث العلمي في مجال التفسدددددددددددددير  -2
 الكريم والعلوم اإلسالمية جل عنايتها.

 :الدراسات السابقة في الموضوع
مجموعة من الدراسدددددات السدددددابقة في هذا  توصدددددل الباحث من خالل اطالعه على

 الموضوع وهي:
)منهج اإلمام القرطبي في استنباط األحكام من خالل تفسيره( )الجامع ألحكام -1
 العيسى. ر، أعدها: حارث محمد سالمةن(، رسالة ماجستيالقرآ

ام مها: علي سددليمان العبيد، جامعة اإل)القرطبي مفسددرًا(، رسددالة ماجسددتير أعد-2
 محمد بن سعود.

ير، ماجسدددددتره الجامع ألحكام القرآن(، رسدددددالة )القرطبي نحويًا من خالل تفسدددددي-5
 أعدتها د قاطنة المحرش.

 :سرة(، رسالة ماجستير، أعدهااأل ي الفقهية في فقه)اختيارات اإلمام القرطب-4
 عبد الله صالح سعد الطويل، جامعة اإلمام محمد بن سعود.

 :حدود البحث
سيكون هذا البحث د بعون الله تعالى د منصبًا على "اختيارات اإلمام القرطبي في 

)الجامع ألحكام القرآن(". :اآليات الكونية من خالل تفسيره
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 منهج البحث:
 إن المنهجية التي اتخذها الباحث في بحثه هذا يمكن إجمالها في اآلتي:

 اتباع المنهج االستقرائي الوصفي.  -1
إفراد فصل للتعريف باإلمام القرطبي، أتناول فيه بصورة موجزة بيان حياته الشخصية   -2

 والعلمية.
 جمع االختيارات التي انفرد بها القرطبي.  -5
 تعتمد على التالي: سلوك المنهجية في جمع األقوال  -4

 أد رتبت األقوال على حسب ترتيب السور.
 د حذفت األسانيد، إيثارًا لالختصار.ب 

 توثيق اآليات القرآنية من مواضعها في المصحف الشريف بالخط العثماني.  -3
تخريج األحاديث من مراجعها األصدلية، ففن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما   -6

ن كان فسدددددددددبته إليها بالجزء أو الصدددددددددفحخرجته فيهما، واكتفيت بن ي غيرهم ة والرقم، وا 
 ه وبينت كالم أهل الحديث في الحكم عليه.أنسب

 جمع االختيارات التي انفرد بها القرطبي ومن ثم مناقشتها، وبيان الراجح فيها.  -7
ترجمة األعالم الواردة أسدددماؤهم في صدددلب البحث، بذكر االسدددم واللقب والكنية وأبرز   -8

 وأبرز المؤلفات، وذلك باالعتماد على المراجع المعتمدة في كتب التراجم. ،األوصاف
ذكر معلومددات الكتدداب عنددد أول وروده، وذلددك بددذكر اسدددددددددددددددم الكتدداب، ومؤلفدده، ودور   -9

 النشر، ومكانه، ورقم الطبعة، وتاريخها إن وجد.

 هيكل البحث:
قة، اسات الساب، والدر هباب اختيار ويشتمل على مقدمة وفيها: أهمية الموضوع، وأس

وأهداف البحث، ومنهجية البحث، وبابين، وفصول، ومباحث، ومطالب، وخاتمة، 
 وفهارس.
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 الباب األول: ويشتمل على فصلين:
 التعريف باإلمام )القرطبي( وفيه ثالثة مباحث :الفصل األول

 المبحث األول:
 التعريف باإلمام القرطبي.

  وفيه ثالثة مطالب:
 كنيته، ومولده، ونشأته، وفيه فرعان.اسمه، و  المطلب األول:

 اسمه وكنيته. الفرع األول:     
 مولده ونشأته. الفرع الثاني:      

 طبقته، وعلمه، وهديه، وتالميذه، ومشايخه، وفيه فرعان. المطلب الثاني:
 طبقته وعلمه وهديه. الفرع األول:

 مشايخه وتالميذه. الفرع الثاني:
 ء العلماء عليه، وفيه فرعان:وفاته، وثنا المطلب الثالث:

 وفاته. الفرع األول:
 ثناء العلماء عليه. الفرع الثاني:

 المبحث الثاني:
 التعريف بالحالة التي عاشها اإلمام القرطبي.

 وفيه ثالثة مطالب: 
 الحالة السياسية. المطلب األول:

 الحالة االقتصادية. المطلب الثاني:

 لعلمية.الحالة الثقافية وا المطلب الثالث:
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 المبحث الثالث:
 مذهب اإلمام القرطبي وعقيدته.

 

 وفيه مطلبان: 
 مذهبه الفقهي وعقيدته. المطلب األول:
 .مصادر ثقافته المطلب الثاني:

 الفصل الثاني:
 هميته: (، وأالجامع ألحكام القرآن) القرطبي كتاب

 وفيه ثالثة مباحث:
 المبحث األول:

 لقرطبي وأهميته.تفسير ا
 طلبان:وفيه م 

 التعريف بالتفسير )الجامع ألحكام القرآن(. المطلب األول:
 أهمية التفسير )الجامع ألحكام القرآن(. المطلب الثاني:

 المبحث الثاني:
 المنهج العام في تفسير اإلمام القرطبي.

 وفيه ثالثة مطالب:
 عنايته بالمناسبات بين آيات القرآن وسوره.   المطلب األول:
 عنايته بالقراءات.   :المطلب الثاني
 عنايته بأسباب النزول. المطلب الثالث:

 المبحث الثالث:
 منهج اإلمام القرطبي في االختيار والترجيح.

 وفيه ثالثة مطالب: 
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 تعريف االختيار والترجيح. المطلب األول:
 مام القرطبي. صيغ الترجيح عند اإل المطلب الثاني:
 مام القرطبي.وجوه الترجيح عند اإل المطلب الثالث:

 الفصل الثالث:
اختيارات اإلمام القرطبي في آيات خلق األرض 

 والسموات، واختالف الليل والنهار.
 المبحث األول:

اختيارات اإلمام القرطبي في خلق األرض والسموات، واختالف 
 الليل والنهار.

 وفيه مطلبان. 
 اختياراته في آيات خلق األرض والسموات. المطلب األول:

 اختياراته في آيات الليل، والنهار. طلب الثاني:الم
 المبحث الثاني:

اختيارات اإلمام القرطبي في آيات نزول المطر إلحياء األرض 
 .وتصريف الرياح والسحاب

 وفيه مطلبان:
 اختياراته في آيات نزول المطر إلحياء األرض. المطلب األول:
 والسحاب.اختياراته في آيات تصريف الرياح  المطلب الثاني:

 المبحث الثالث:
 خلق اإلنسان، وجلده، واختالف الكائنات.

 وفيه مطلبان:
 .هي آيات خلق اإلنسان، وجلداختياراته ف المطلب األول:
 اختياراته في آيات اختالف الكائنات. المطلب الثاني:



 

 س
 

 

 الفصل الرابع:
اختيارات اإلمام القرطبي في آيات التحريم، والفلك، 

 والتأمل.
 األول: المبحث

اختيارات اإلمام القرطبي في آيات تحريم الميتة، والدم، ولحم 
 الخنزير.

 وفيه ثالثة مطالب:
 والدم. اختياراته في آيات تحريم الميتة، المطلب األول:
 اختياراته في آيات لحم الخنزير. المطلب الثاني:
نطيحة، تردية، والاختياراته في آيات تحريم المنخنقة، والموقوذة، والم المطلب الثالث:
 وما أكل السبع.

 المبحث الثاني:
األمثال للناس، ونزول  رات اإلمام القرطبي في آيات ضرباختيا

 النعم، وحمل نوح وذريته في الفلك.
 وفيه ثالثة مطالب:

 اختياراته في آيات ضرب األمثال للناس. المطلب األول:
 مائدة بني إسرائيل. اختياراته في آيات نزول النعم ومنها، المطلب الثاني:
 اختياراته في آيات حمل ذرية نوح في الفلك. المطلب الثالث:



 

 ع
 

 المبحث الثالث:
 نداء الفطرة عند الشدة، والتأمل في آيات الله.

 وفيه مطلبان:
 اختياراته في آيات نداء الفطرة عند الشدة. المطلب األول:
 ه.اختياراته في آيات التأمل في آيات الل المطلب الثاني:

 الخاتمة:

 وتشتمل على أهم نتائج البحث والتوصيات.

 الفهارس:
 وتشتمل على: 

 . فهرس اآليات القرآنية.

   . فهرس األحاديث النبوية.

 . فهرس األماكن والبلدان.

 . فهرس األعالم.

. فهرس المصادر، والمراجع.
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 :األولالباب 

 .ويشتمل على فصلين
  

  .)القرطبي(مام : التعريف باإلاألول الفصل
كتاب الجامع ألحكام القرآن  :الفصل الثاني

  .وأهميته
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 :الفصل األول
  .التعريف باإلمام القرطبي 

 :وفيه ثالثة مباحث
 إلمام القرطبي.التعريف با: حث األولالمب

 اإلمام القرطبي. عصر المبحث الثاني:
 مذهب اإلمام القرطبي وعقيدته. المبحث الثالث:
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 المبحث األول
 التعريف باإلمام القرطبي

 وفيه ثالثة مطالب:
 .وكنيته ومولده ونشأتهاسمه  المطلب األول:

 .ديه وتالميذه ومشايخهطبقته وعلمه وه المطلب الثاني:
 .ه وثناء العلماء عليهوفات المطلب الثالث:
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 :المطلب األول
 .ناسمه وكنيته ومولده ونشأته، وفيه فرعا 

 الفرع األول: اسمه وكنيته.
  اسمه:

ي األنصار  -بسكون الراء والحاء المهملة– حر  محمد بن أحمد بن أبي بكر بن ف  
 .القرطبي كيالخزرجي المال

 .(1)أبو عبد الله القرطبي كنيته:

 الفرع الثاني: مولده ونشأته.
-607ين ب نه ولد ماكر أوقد ذ   كتب التراجم إلى تاريخ محدد لوالدته، رلم تشددددددددددددد

ويومها  ،هجري 655يددي األعداء عام ن قرطبدة سدددددددددددددددقطدت في ألدك ألوذ ،هجري 613
لخطر اعداء ودفع كان القرطبي في حصددددن يدعى منثور، وكان وجوده هناك لقتال األ

وهو يزاول زراعة  ،من قبل النصدددددددددددددار   ةهجري627باه قتل سدددددددددددددنة ن أعن بلده حيث إ
 ةهجري655نه في سدددددددددنة ذا قلنا إ، وا  بعث في نفسددددددددده اإلقدام على الجهاد أرضددددددددده مما

والخامسدددددة  ةعشدددددر  راوح بين سدددددن السدددددابعةلك تتن السدددددن التي تؤهله لذاألعداء فف يقاتل
 .(2)ةهجري613-607لك يكون ميالده منحصرًا بين سنة والعشرين وبذ

أعالمها فعند ما يذكر  ليها بل أصددددددددبح أشددددددددهر علم مننشددددددددأ في قرطبة ونسددددددددب إ
ة إذ كانت حياته متواضدددددددعليه، نشدددددددأ فيها و تنصدددددددرف إ ن األذهانطالق ففالقرطبي باإل
ما من شأن أسرته ب نه أعلى، مع علم حسدبه ونسدبه إال أمتوسدطة الحال كان من أسدرةً 
ثددار ومؤلفددات، وفي قرطبددة تعلم العربيددة والشدددددددددددددددعر إلى جددانددب تعلمدده القرآن قدددم من آ

                                                           

طبقات المفسرين: للداودي، دار الكتب العلمية/ بيروت، راجع النسخة وضبط أعالمها: لجنه من العلماء، ( 1)
(2/69.) 

اآلراء األصولية لألمام القرطبي رسالة دكتوراه منشوره، ألحمد عيسى يوسف، دار الكتب العلمية / بيروت/  (2)
 (.11ه، )ص1426، 1لبنان، ط
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جانب تلقيه  لىن إوكا ،في الفقه والنحو والقراءاتالكريم، وتلقى بهدا ثقدافته الواسدددددددددددددددعة 
لصددنع الخزف في فترة شددبابه، وقد كانت صددناعة الخزف والفخار  (1)العلم ينقل اآلجر

 .(2)قرطبة آنذاك لصناعات التقليدية التي انتشرت فيمن ا

خزائن ب وكددانددت قرطبددة أكثر بالد األندددلس كتبددًا، وكددان أهلهددا أكثر الندداس اعتندداءً 
ي الموحددين وتلددك المؤلفدات الت خلفدداءبهدا  الكتدب، وهدذه النزعدات العلميدة التي اتسدددددددددددددددم

مية ت العلفتعددت الهيئا ،غمرت بالد األندلس وشددددددجعت العلماء وروجت سددددددوق العلم
ر ونهضددددددت العلوم الشددددددرعية كالفقه والحديث والتفسددددددي ،في ربوع األندلس وبين جوانبها

ير في كبوكذلك علوم اللغة والتاريخ واألدب والشدددددددددددددعر، وكان لهذا كله أثر  ،والقراءات
 . -رحمه الله- لتكوين العلمي لإلمام القرطبيا

 

 

 

 

 

                                                           

 (.4/11ه، )1414ددد  5اآلجر: هو الطين. لسان العرب: ألبن منظور، دار صادر بيروت، ط( 1)
 .2008موقع قصة اإلسالم تحديث ( 2)
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 :المطلب الثاني
 .يه وتالميذه ومشايخه، وفيه فرعانطبقته وعلمه وهد 

 الفرع األول: طبقته وعلمه وهديه.
 أواًل: طبقته.
 .طبيالقر  الله عبد أبو المالكي الخزرجي نصاري األ فرح أبي بن أحمد بن محمد
 وأمور تىالمو  أحوال في والتذكرة الركبان، به سددارت الذي هور،المشدد التفسددير مصددنف
 ولده باإلجازة عنه ورو   ،وعدة (2)الجميزي  ومن ،(1)رواج ابن من سددددددددددددمع، اآلخرة
 دةمفي تصدددددانيف له العلم، في متبحر متفنن إمام: (5)الذهبي قال، أحمد الدين شدددددهاب
 صدددعيدال من خصددديب بني بمنية مات، فضدددله ووفور اطالعه وكثرة إمامته، على تدل

 .(3)وستمائة وسبعين إحد  سنة (4)األدنى

 علمه. :ثانياً 

                                                           

ين رشيد المحد ث اج: هورو  ابن( 1) لمالكي، ا اإلسكندراني فت وح بن علي بن ظافر بن الوهاب عبد محمد أبو الد 
لفي من الكثير ه(، وسمع334) سنة ولد  وفقه دين ذا ، وكان«األربعين» وخر ج الكثير، ونسخ وطائفة، الس 

 ناؤوط،األر  محمود: تحقيق بن العماد الحنبلي،الذهب: ال القعدة، شذرات ذي عشر ثامن في وتواضع، توفي
 .(418/ 7) م،1986- هد1406 ،1بيروت، ط / دمشق كثير، ابن دار

، المصري  اللخمي الدين بهاء الحسن أبو سالمة بن الله هبة بن الجميزي: هو علي (2) : لجميزي ا ابن الشافعي 
 ،واإلسكندرية وبغداد وبدمشق بها سمع ه(339ومدرسها، ولد سنة ) وخطيبها عصره، في المصرية الديار مسند
 (.7/423ه(، شذرات الذهب: )649المصرية، توفي سنة ) بالديار العلم مشيخة إليه وانتهت

دلسي، ولد أن فاضل: بالذهبي المعروف جعفر، أبو فرج، بن زياد بن الحسن بن عتيق بن الذهبي: هو أحمد (5)
 األعالم ،(مسلم بفوائد اإلعالم) ه(، له601بتلمسان سنة ) وتوفي ،المرية من أصله ه(،334سنة )

 .(167/ 1) م،2002 مايو/  ، أيار3للماليين، ط العلم دار للزركلي:
 صادر ارد السيوطي، الدين األنساب، جالل تحرير في اللباب لب منية بني خصيب هي بلد بصعيد مصر:( 4)

 (.1/235بيروت، ) /

سيوطي، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة وهبه، بي بكر المفسرين. السيوطي، عبد الرحمن بن أطبقات ال( 3)
 ه.1596، 1القاهرة، ط
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مكانة علمية رفيعة وهذا ما رأيناه واضددحًا في  -رحمه الله-كانت لإلمام القرطبي 
 وتالميددذه الددذينخددذ منهم لبدده للعلم ومن خالل شددددددددددددددديوخدده الددذين أالتكلم عن علمدده وط
رحمه -تهر ولم يشدددددبكتب وتصدددددانيف ألفها ر القرطبي شدددددتهوكذلك اتتلمذوا على يديه، 

كل  عليه أثنىمن أهم أسدددددددددباب ذلك زهده وورعه، حيث  بمناصدددددددددب تقلدها، وأن -الله
كان من ) فقد قيل عنه في الديباج: ،صددددددددددالح والعرفانووصددددددددددفوه بال ،الذين ترجموا له

بما  غولينالمشددددددد ،عباد الله الصدددددددالحين، والعلماء العارفين الورعين، الزاهدين في الدنيا
 .(1)اآلخرة(يعينهم من أمور 

لى له تصدددددددانيف مفيدة، تدل ع) ثنى عليه صددددددداحب "فوات الوفيات" بقوله:كذلك أ
 .(2)تفسير الكتاب العزيز( :منها ،ووفور علمه ،طالعهكثرة ا

الددذي يتتبع كالمدده يجددد في و صدددددددددددددددالحددًا وورعددًا وعددالمددًا،  -رحمدده اللدده-وهكددذا كددان 
وهذا طبيعي لمن جالس الصالحين في عصره آنذاك تفسيره هذه الروح وهذا الصالح، 

ال سدددددددددددديما وأنهم كانوا من العلماء الذين أمعنوا في العلم فصددددددددددددبغ ذلك  ،والتقى بعلمائه
صددلى  هالله وسددنة نبي من كتاب قاةمسدً ال -رحمهم الله تعالى-خالقهم على عباداتهم وأ
 الله عليه وسلم.

                                                           

 (.2/63طبقات المفسرين: للداوودي ) (1)

م، 1975بن شاكر، الملقب بصالح الدين، تحقيق: إحسان عباس، بيروت، )سبتمبر( فوات الوفيات: ال( 2)
(1/298،) 
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 ه.هدي :ثالثاً 

يمشددددددددي بثوب واحد وعلى  ،رحمه الله قد أطرح التكلف " كان :(1)قال عنه ابن فرحون 
يضدددددددددددددًا " كان من عباد الله الصدددددددددددددالحين، والعلماء العارفين وقال أ، (2)راسددددددددددددده طاقية"

 .(5)"الورعين، الزاهدين في الدنيا، المشغولين بما يعينهم من أمور اآلخرة

و  ،(قمع الحرص بدالزهد والقناعةومن مظداهر هدديده وورعده وزهدده )تصدددددددددددددددنيفده كتداب 
 (.رة في أحوال الموتى وأمور األخرةالتذك)

 مشايخه وتالميذه:الفرع الثاني: 

على شددددددددددددددديوس كبددار في األنددلس موطندده  -رحمدده اللدده-إلمدام القرطبي لقدد تتلمدذ ا
وأفادهم  من علمهم،م العلم، وقد اسدددددتفاد األول، ثم التقى بشدددديوس في مصددددر تلقى عليه

 درجة كبيرة من العلم. مصر وهو علىنه وصل إلى من علمه، حيث إ

  أواًل: شيوخه.
 أــــ في األندلس:

                                                           

 ومات أونش ولد بحاث، عالم: اليعمري  لدينا برهان فرحون، بن محمد، بن علي بن ابن فرحون: هو إبراهيم( 1)
 في بالفالج أصيب ثم ،ه795 سنة بالمدينة القضاء تولى األصل، مغربي وهو ه(799المدينة، سنة ) في
 علماء طبقات)المذهب( و الديباج) :له المالكية، شيوس من وهو ،عاما 70 نحو عن بعلته فمات األيسر، شقه

 .(32/ 1) للزركلي: وغيرها، األعالم (الغرب
فرحون، تحقيق: الدكتور محمد األحمدي، دار التراث  بنالمذهب: ال علماء أعيان معرفة في الديباج المذهب( 2)

 (.1/164للطبع والنشر، القاهرة، )

 (.1/164نفس المرجع: )( 5)
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من أهل قرطبة، ولما : (1)المعروف بأبي حجة بن القيسي أبو جعفر أحمد بن محمد -1
ومكث بها ، (2)نتقل إلى )إشبيلية(ه، ا655في أيدي النصار  سنه  سقطت قرطبة

ر ثوتوفي على أ ،بفأسرته الروم، وامتحن بالتعذي (5)ثم اتجه إلى )ميورقة( ،حيناً 
 وتصدر إلقراء القرآن، ،كان عالمًا بالعربية وعلوم القرآن ه،645ذلك بميورقة سنة 

ذكر وتسديد اللسان ل)، (ة في القراءاتمختصر التبصر )مؤلفات عديدة منها: وله 
تفسيره  لقرطبي فيوقد ذكره ا (،وتفهيم القلوب آيات عالم الغيوب)، (أنواع البيان

 .(4)في مواضع عديدة
ابن قرطبدددة  ،(5)بن أبيالرحمن بن أحمدددد بن ربيع  أبو سدددددددددددددددليمدددان، ربيع بن عبدددد -2

حكامه، نبيه القدر، خرج من قرطبة لما ها، كان رجاًل صددددددالحًا، عداًل في أوقاضددددددي
 .(6)فنزل إشبيلية وبها توفي ،ه655استولى عليها الروم سنة 

أهل قرطبة، وقد من ، (1)بن عامر بن أحمد بن منيع األشددددددددددددددعري أبو عامر، يحيى  -5
ذكره القرطبي في تفسدددددددديره، عند اآلية الخامسددددددددة واألربعين بعد المائتين من سددددددددورة 

بن  لقاضددي أبو عامر يحيىأخبرنا الشدديخ الفقيه اإلمام المحدث ا" البقرة حيث قال:

                                                           

م، 1993-ه1413بن آبار، تحقيق: عبد السالم الهراس، دار الفكر، لبنان، سنة التكملة لكتاب الصلة: ال (1)
 (، 1/219) :(، واألعالم للزركلي1/108)

 ارد إشبيلية: بكسر الهمزة وسكون الشين وكسر الباء، مدينة عظيمة باألندلس غربي قرطبة، معجم البلدان:( 2)
 (.1/252م، )1993 ،2بيروت، ط صادر،

 (3/283البلدان: )ميورقة: بالفتح والضم وسكون الواو والراء، جزيرة في شرق األندلس، انظر: معجم ( 5)

براهيم البردوني أحمد: حكام القرآن: للقرطبي، تحقيقالجامع أل (4) لقاهرة، / ا المصرية الكتب دار أطفيش، وا 
 (.3/569، 4/282م، )1964- هد1584 ،2ط

 (.1/260الصلة: ) لكتاب (، والتكملة4/282المرجع نفسه )( 3)

 (.1/67التكملة: ) (6)

 (.5/254الجامع: ) (7)
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آلخر أعادها الله في ربيع ا منيع األشددعري نسددبًا ومذهبًا بقرطبة حمد بنعامر بن أ
 .(1)وستمائة قراءة مني عليه..." عام ثمانية وعشرين

ونسدددددددددددددتنتج من كالم القرطبي أنه تلقى العلم على هذا الشددددددددددددديخ بقرطبة مع تحديد 
دقيق لتداريخ التلقي، وأن لده رواية عن هذا الشددددددددددددددديخ في سدددددددددددددددبب نزول هذه اآلية 

 .متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم

القرطبي" ابن  ف األنصدددددددددداري أبو الحسددددددددددن، علي بن عبد الله بن محمد بن يوسدددددددددد -4
فأسددددره العدو لما  (2)أبزةالذهبي: "ولي قضدددداء عنه ه، قال 365ولد سددددنة قطرال"، 

، ثم (4)، ثم سبتةوخطبتها (5) ه، ثم تخلص، وولي قضداء شاطبة609خذوها سدنة أ
ويمتاز  ،رك في عدة فنون يشا ،، وكان من رجال الكمال علمًا وعمالً (3)قضاء فاس
 حد  وخمسددين وسددتمائة،ع األول سددنة إ"مات في ربي: (6)قال ابن اآلباربالبالغة"، 

، وقددد ذكره القرطبي في (7)أحددد أعالم زمدداندده"وثمددانين سدددددددددددددددنددة، وهو  عدداش ثمددانم و 
 .(8)تفسيره

                                                           

 (.5/254لمرجع نفسه: )ا (1)

 .(50/ 4) لدان:الب قريبة منه، معجم وقرطبة بلنسية شرقي وهي ،بلنسية بكورة تتصل باألندلس أبزة: مدينة( 2)

 ديمة،ق كبيرة مدينة وهي قرطبة، وشرقي األندلس شرقي في مدينة: الموحدة والباء المهملة، شاطبة: بالطاء (5)
 .(509/ 5) البلدان: الفضالء، معجم من خلق منها خرج قد

 شرقي هيو  شذونة، بأعمال متصلة وأعمالها البربر، بالد البر   من وقبالتها باألندلس، مشهورة سبتة: مدينة (4)
 .(156/ 2) البلدان: قرطبة، معجم وقبلي ،شذونة

ار فاس بلفظ المهملة، فاس: بالسين (3)  حاضرة وهي ،البربر بالد من المغرب بر   على كبيرة مشهورة مدينة: النج 
رتان،م مفترقتان مدينتان فاس مدينة: البكري  عبيد أبو قال مر اكش، تختط   أن قبل مدنه وأجل   ،البحر  وهي سو 

 .(250/ 4) البلدان: مدينتان، معجم

سنة  داآلبار، ول ابن الله، عبد أبو البلنسي، القضاعي بكر أبي بن الله عبد بن ابن اآلبار: هو محمد (6)
نيا عن واإلعراض والتواضع العدالة مع والورع، والزهد الفضل في القرين منقطع كان  وتوفي نها،م والتقلل الد 
 من أخبار في الذهب شذرات ،(الكتاب إعتاب)و التراجم، في( المعجم)ه(، من كتبه: 638رجب سنة) في

 .(255/ 6) للزركلي: ، واألعالم(535/ 6) ذهب

 (.7/458الذهب: ) (، وشذرات5/191التكملة: ) (7)

 (.4/282الجامع: )( 8)
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 ب ـــ شيوخه بمصر:
ن أبي الحسددددددددددددددد اب بن ظافر بن علي بن فتوح بن"ابن رواج": أبو محمدد عبد الوه -1

ندرية وأئمتها في الحديث كمن علماء اإلسددددد ،ه(648-334القرشدددددي اإلسدددددكندري )
الذهبي: "الشدديخ اإلمام المحدث مسددند اإلسددكندرية رشدديد الدين أبو  عنه قالوالفقه، 

بن علي بن فتوح األزدي اإلسدددددكندراني  واسدددددمه ظافر ،محمد عبد الوهاب بن رواج
هر بي الطاوسمع من أ ،لنفسده فأكثر عن السلفي كتبه، 334لد سدنة المالكي، و 

ًا فطنًا دينًا متواضددددددعًا صددددددحيح السددددددماع انقطع بموته شدددددديء بن عوف. وكان فقيه
 .(1)ذي القعدة" 18ه، 648وكانت وفاته سنة  ،كثير

المة ن هبة الله بن سدددد"ابن الجميزي": العالم الجليل بهاء الدين أبو الحسددددن علي ب -2
ت كان عالمًا كبيرًا بالقراءاحمد بن علي اللخمي المصدددري الشدددافعي بن مسدددلم بن أ
وأخدددذ  ،وكدداندددت لدده رحالت علميدددة التقى فيهددا بكثير من العلمدداء ،لفقدددهوالحددديددث وا

لله بن ن هبه افقرأ القراءات العشددر على ابن عصددرون عبد الله بن محمد ب ،عنهم
ودرس عليدده الفقدده، وأخددذ عندده الوسددددددددددددددديط والوجيز ، (2)ه370علي توفي سدددددددددددددددنددة 
ثير من كمتدحه شددددددددددددددام، ثم عاد إلى وطنه مصددددددددددددددر، ولقد اذلك بالللواحدي، وكان 

قال اإلمام الذهبي: تلقى الحديث على أكابر العلماء المحدثين  العلماء وأثنوا عليه،
وأنه مسدددددددد الفتو  وافر الجاللة مسددددددند وفضددددددالئهم، وأنه شدددددديخ الديار المصددددددرية، 

 زمانه.

                                                           

 (.25/257سير اعالم النبالء: للذهبي، دار الحديث، القاهرة، ) (1)

فقيه  :عصرون  أبي ابن سعد، أبو الدين شرف التميمي، الله هبة بن محمد بن الله عبد ابن عصرون: هو (2)
،  )صفوة كتبه: من دمشق، في واستقر بغداد، إلى وانتقل ه(،492بالموصل، سنة ) ولد أعيانهم من شافعي 
 .(124/ 4) للزركلي: ه(، األعالم383المطلب(، وغيرها، توفي سنة ) نهاية على المذهب
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رة، هافقال:" كان الفقيه بهاء الدين خطيب الجامع بالق (1)وامتدحه اإلمام السددددددددبكي
ورئيس العلماء بها، درس وأفتى دهرًا، وكان  ،رية، وشددددديخهاومدرس الديار المصددددد

ليه ثنى عوأ، معظمًا عند الخاصددددددددة والعامة، "كبير القدر، رفيع الجاه وافر الحرمة
يوم الخميس  توفي الطيلسددان تشددريفًا له على أقرانه، وألبسدده ،عصددرون أسددتاذه ابن 

 .(2)"سنة تسع وأربعين وستمائة ،الرابع والعشرين من ذي الحجة

براهيم بن عمر األنصددداري القرطبي، : ضدددياء الدين أحمد بن عمر بن إأبو العباس -5
 ،ه، وتتلمذ على شدددددددددديوخها، ثم قدم اإلسددددددددددكندرية وأقام بها378ولد بقرطبة سددددددددددنة 

ع الناس بعلمه نتفاوتتلمذ على شدددددددديوخها، ثم بعد ذلك تولى تدريس الحديث والفقه ف
 فقال ،قد مدحه كثير من العلماءوكانت له شددددددددددددددهرة عظيمة في زمانه و  ،الواسددددددددددددددع
، وقال (4)"بالحديث اً كان بارعًا في الفقه والعربية، عارففي نفح الطيدب: " (5)المقري 

 .(6)في الشذرات:" وكان من كبار األئمة" (3)ابن العماد

                                                           

 شيخ: الدين ي  تق الحسن، أبو الخزرجي، األنصاري  السبكي تمام بن علي بن الكافي عبد بن السبكي: هو علي( 1)
 صاحب السبكي التاج والد وهو ه(،685ن، ولد سنة )المناظري المفسرين الحفا  وأحد عصره، في اإلسالم

ة الدروس(، وغيرها، توفي سن إلقاء صنعة في النقوس و )إحياء ،الفقهاء( طبقات الطبقات، له: )مختصر
 .(502/ 4) للزركلي ه(، األعالم736)

ه، 1531 امع مرة ولأل بنشره عني: تيمية، الطبعة ابن مكتبة القراء: البن الجزري، طبقات في النهاية غاية (2)
 . (7/423)ذهب:  من أخبار في الذهب (، وشذرات5/102)

نة تلمسان، س في ونشأ ولد، التلمساني المقري  العباس أبو يحيى، بن أحمد بن محمد بن المقري: هو أحمد( 5)
 يف الرياض )أزهار و ،(الرطيب األندلس غصن في الطيب نفح) صاحب الحافظ، األديب ه(، المؤرس992)
 .(257/ 1) للزركلي ه(، األعالم1041، وغيرها، توفي سنة )(عياض القاضي بارأخ

فبراير،  /20، 1حسان عباس، بيروت، طالتلمساني، تحقيق: إ الرطيب: للمقري  األندلس غصن من الطيب نفح( 4)
 .(2/613)م، 1968

 المع فقيه، مؤرس،: الفالح أبو الحنبلي، العكري  العماد بن محمد بن أحمد بن الحي عبد ابن العماد: هو( 3)
حاجا، سنة  بمكة ومات طويلة، مدة القاهرة في ه(، وأقام1052سنة ) دمشق، صالحية في باألدب، ولد

/ 5) للزركلي ، وغيرها، األعالم(المنتهى متن شرح)و ،(ذهب من أخبار في الذهب شذرات) له: ه(،1089)
290). 

 (.7/475شذرات الذهب: )( 6)



 

74 
 

"الفقيه المالكي، المحدث المدرس باإلسددددددكندرية،  :والنهايةفي البداية  (1)وقال ابن كثير
 ،وسدبعين وخمسمائة، وسمع الكثير هناك، واختصر الصحيحين نة ثمانم ولد بقرطبة سد

وقد تلقى اإلمام  ،(2)، وفيه أشدددياء حسدددنة مفيدة"وشدددرح صدددحيح مسدددلم المسدددمى بالمفهم
، وكان (4)ونقل عنه الكثير في كتابه التفسير ،العلم الغزير (5)بي العباسالقرطبي من أ

 .(3)ه640ول سنة ماد  األعشرين من جبو العباس في التوفي أ ذلك في اإلسكندرية،

الصدددددددددددددددنهددداجي البهنسدددددددددددددددي الرحمن  أحمدددد بن أبي العالء إدريس بن عبدددد :القرافي -4
 (6)الشدددددددديخ اإلمام القرطبي في سددددددددفره إلى الفيوم اذوقد رافق ه المصددددددددري المالكي،
وقد كان  قد سددددددددددمع من اآلخر واسددددددددددتفاد من علمه،ن كاًل منهما بمصددددددددددر، وال بد أ
القواعد،  لفات منها كتابلفقه واألصدددول والعلوم العقلية وله عدة مؤ القرافي عالمًا با

وفي ت ب المنجيدات والموبقدات في األدعية،وكتداب الدذخيرة في الفقده المدالكي، وكتدا
 .(7)ه684سنة 

                                                           

، ثم البصروي  القرشي درع بن ضو   بن كثير عمر بن بن إسماعيلابن كثير: هو ( 1)  عماد لفداء،ا أبو الدمشقي 
 دمشق إلى له أس مع وانتقل ه(701الشام، سنة ) بصر   أعمال من قرية في ولد. فقيه مؤرس حافظ: الدين
 طبقات) و ،(والنهاية البداية) :كتبه من ،(هد774)بدمشق، سنة  وتوفي ،العلم طلب في ورحل د،ه706 سنة

 (520/ 1) للزركلي: ، وغيرها، األعالم(الشافعيين الفقهاء

م، 1988-ه1408، 1بن كثير، تحقيق: على شيري، دار إحياء التراث العربي، طالبداية والنهاية: ال (2)
(15/215.) 

 العباسى   فيوس بالله المستنجد الخليفة بن حسن الله بأمر المستضىء الخليفة ابن أحمد أبي العباس: هو( 5)
والقاهرة:  مصر ملوك في الزاهرة ه(، النجوم640ه(، وتوفي سنة )388البغدادي، ولد ببغداد سنة ) الهاشمي

 .(543/ 6) مصر، الكتب، دار القومي، واإلرشاد الثقافة وزارة لجمال الدين الحنفي،

 (.22، 4/18الجامع: )( 4)

 (.6/543النجوم الزاهرة ) (3)

 أيام أربعة فسطاطال وبين بينها غربية وميم، وهي والية بمصر ساكنة، واو ثم ،ثانيه وتشديد الفيوم: بالفتح، (6)
 (.4/286كالدارة، معجم البلدان: ) األرض منخفض في وهي ،يومين مسيرة مرعى وال بها ماء ال مفازة بينهما

 عام بيروت، / التراث إحياء مصطفى، دار وتركي األرناؤوط أحمد: الوافي بالوافيات: للصفدي، تحقيق( 7)
 (.1/93(، واألعالم للزركلي )2/87م، )2000- هد1420:النشر
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 ولداني، محمود بن عبد المعطي اللخمي اإلسددددددددددددكندر  أبو محمد: عبد المعطي بن  -3
القرطبي في تفسدددددددددددديره في مواطن  وقد ذكره اإلمام ه،658وتوفي  ،ه365سددددددددددددنة 

ورة آل عمران، حيث قال القرطبي: من سدددددددددد( 153) عدة، منها عند تفسدددددددددير اآلية
وقد تأول كثير من الناس فيما ذكر شدديخنا أبو محمد المعطي اإلسددكندراني رضددي "

، ير  أن التوبددة من أجندداس -رحمدده اللدده- ( 1)اللدده عندده، أن اإلمددام المحدداسدددددددددددددددبي
بل البد أن يتوب من كل  ،ندم على جملتها ال يكفين الوأالمعاصدددددددددي ال تصدددددددددح، 

 .(2)فعل بجارحته وكل عقد بقلبه على التعيين"
ذكره تفرد ب هذا الشددددديخبن محمد بن علي بن حفص اليحصدددددبي،  أبو الحسدددددن علي -6

 وحدث عنحيث قال: " ،ا عده من شدددددددددددددديوس القرطبيعندم المقري في نفح الطيب،
 .(5)اليحصبي" أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن حفص

القرشدددددددددددددددي التميمي  الحسدددددددددددددددن بن محمدد بن محمدد بن عمروك الحسدددددددددددددددن البكري: -7
ه، 374لدمشدددقي أبو علي صددددر الدين البكري، ولد بدمشدددق سدددنة النيسدددابوري ثم ا

تغال شدددددددددددددددتى أ طلق عليده "الرحال"، كان له اللعلم، ح كدان كثير الرحالت طلبداً وقدد 
قال عنه الذهبي عندما ترجم  ،(4)رريخ ابن عسدددداكوقد شددددرع عمل ذيل لتا ،بالتأريخ

بن ا "ليس هو بالقوي، ضددددعفه :وقال، (3)له:" الشدددديخ اإلمام المحدث المفيد الرحال"
                                                           

 المعامالت،و  باألصول عالماً  كان الصوفية، أكابر من: الله عبد أبو المحاسبي، أسد بن المحاسبي: هو الحارث (1)
 أستاذ وهو. بغدادب ومات رة،بالبص ونشأ ولد. وغيرهم المعتزلة على والرد الزهد في تصانيف وله م بكيًا، واعظاً 
 طبقات ه(،245المعرفة( وغيرها، توفي سنة ) شرح) و ،(النفوس آداب) :كتبه من. عصره في البغداديين أكثر

 هد1419 ،1بيروت، ط – العلمية الكتب دار عطا، القادر عبد مصطفى: للنيسابوري، تحقيق الصوفية:
 (.  1/38م، )1998

 (.4/233الجامع: ) (2)

 (.2/543الطيب: ) نفح (5)

ل: عساكر ابن األمناء تاج الفضل، أبو الله، هبة بن الحسن بن محمد بن ابن عساكر: هو أحمد (4)  نم معد 
 و ،(القدس فضائل في األنس) كتاب: له ه(،610ه( وتوفي سنة )342دمشقي ولد سنة ) الشافعية، فقهاء
 .(217/ 1) للزركلي م، األعال(219/ 1) بالوفيات لنفسه، الوافي خر جها( مشيخة)

 (.4/1444(، وتذكرة الحافظ: )25/526سير أعالم النبالء: للذهبي، ) (3)
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ال الين، إفقال كان إمامًا عالمًا لسدددددنًا فصددددديحًا، مليح الشدددددكل، أحد الرح (1)الحاجب
ه، حياته، وكان قد صددددلح حالبالفالج في أخريات أصدددديب  أنه كان كثير الدعاو "،

وقددد قرأ وتعلم  ،(2)ه636لى مصدددددددددددددددر ومددات بهددا في ذي الحجددة سدددددددددددددددنددة تحول إف
القرطبي على الشديخ البكري في مصر كما صرح القرطبي بذلك عند تفسيره لسورة 

على الشددددددددددددددديخ اإلمام قرأت حيث قال القرطبي: " (182-180) آية: الصدددددددددددددددافدات
يرة لجز بي علي الحسدددن بن محمد بن محمد بن عمروك البكري باالمحدث الحافظ أ

ومن خالل هذا الكالم وما بعده نعلم أن  (5)قبالة المنصورة من الديار المصرية..."
يث إن ح ،لى الله عليه وسددددددلمصددددد للقرطبي رواية عن هذا الشددددديخ إلى رسددددددول الله  

 جل   ُّ قوله تعالى: آلياتكان يقول هذه ا -صددددلى الله عليه وسددددلم- الرسددددول  

 هن من خن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل حل

 .ي آخر صالته أو حين ينصرفف (4) َّجهمه

 ثانيًا: تالميذه.

ر دإن كتدب الرجدال والتراجم لم تحفظ لنا عن تالميذ القرطبي شددددددددددددددديئًا يناسدددددددددددددددب ق
في كتابه طبقات المفسدددددددددددددرين  (3)ديو فقد ذكر الداو  القرطبي وعلمه وشدددددددددددددهرته الكبيرة،

                                                           

 أديب ،نالنعما حاجب بابن المعروف الحسين، أب و داود، بن بيان بن إبراهيم بن العزيز عبد ابن حاجب: هو (1)
 مصنفة تبك وله الدواوين، وأمور ةالكتاب بصناعة الحذاق الكت اب أحد كان: " ترجمته في الخطيب قال بغدادي،

 (12/ 4) للزركلي األعالم ه(،531) توفي سنة الهزل، في

 (.4/1444(، وتذكرة الحافظ: )25/422سير أعالم النبالء: للذهبي، ) (2)

 (.13/643الجامع: )( 5)

 (.82-80الصافات: )( 4)
 ،عصره، مصري  في الحديث أهل شيخ: يالمالك الداوودي الدين شمس أحمد، بن علي بن الداوودي: هو محمد( 3)

 ذيل) و( المفسرين طبقات) منها كتب، له ه(،943بالقاهرة، سنة ) توفي السيوطي، الدين جالل تالميذ من
 . (291/ 6) للزركلي ، األعالم(السيوطي الحافظ و)ترجمة( للسبكي الشافعية طبقات
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ده رو  عنه ولفقال الداودي: " القرطبي ولده، أن ممن رو  عن (1)وطيوكذلك السددددددددددددي
 رو  عنه باإلجازة ولدهطبقات المفسددرين: "وقال السدديوطي في ، (2)شددهاب الدين أحمد"
 .(5)شعاب الدين أحمد"

ائهم عنه دون ذكر أسددددم وقد ذكر المقري في نفح الطيب تالمذة للقرطبي يدافعون 
 تصدددانيف يخًا فاضددداًل ولهكان شدددما نصددده: " في حقه (4)في تاريخ الكتبيو حيث قال: "

وغضددددددددددددددددب بعض تالمددذة القرطبي من ،" ووفور علمدده   اطالعددهلى كثرة تدددل ع مفيدددة
كان و  جحف المصدددددددددددنف في ترجمته جدًا،قد أ" بقوله:وعلق عليها  ،ترجمة "الكتبي" له

وحدداول بعض التالمددذة أن يدددافع عن الكتبي بددأن الددذهبي قددد  متفننددًا متبحرًا في العلم"،
نا مشددددددددداحة شددددددددديخالكتبي فقال: " ه ال داعي لمهاجمةوأن ،وفاه حقه في تاريخ اإلسدددددددددالم

ة أبو لعالمان الذهبي قال في تاريخ اإلسالم: "في هذه العبارة مالها فائدة، فف للمصنف
بي بكر بن فرح، اإلمددام القرطبي إمددام متفنن متبحر في عبددد اللدده محمددد بن أحمددد بن أ

 ه،موت ذكر مثكثرة اطالعه ووفور عقله  وفضدددددله، ة تدل على له تصدددددانيف مفيد ،العلم
 األسددماء رحشدد في األسددنى وله الركبان، الشددأن العظيم بتفسدديره سددارت وقد: بعده وقال

دفاع ولكن ذلك ال ،"اطالعه وكثرة وذكائه إمامته على تدل وأشدددياء ،والتذكرة ،الحسدددنى
ذا كددان إورد ذلددك الدددفدداع فقددال: " ،ً لم يعجددب تلميددذًا ثددالثددًا فددانتقددد الددذهبي والكتبي معددا

                                                           

 إمام: الدين جالل السيوطي، الخضيري  الدين سابق ابن محمد بن بكر أبي بن الرحمن عبد السيوطي: هو( 1)
 يف نشأ الصغيرة، والرسالة الكبير، الكتاب منها مصنف، 600 نحو ه(، له849أديب، ولد سنة ) مؤرس حافظ
 وخال الناس، اعتزل سنة أربعين بلغ ولما ه(،911سنوات، توفي سنة ) خمس وعمره والده مات يتيما، القاهرة
 .  (501/ 5) للزركلي النيل، األعالم لىع المقياس، روضة في بنفسه

 (.2/943طبقات المفسرين: للداودي )( 2)

 (2/546طبقات المفسرين: للسيوطي )( 5)

، الداراني   الكتبي الرحمن عبد بن أحمد بن شاكر بن الكتبي: هو محمد (4)  باحث، مؤرس: الدين صالح الدمشقي 
 ،(الوفيات فوات) صاحب ه(،764بدمشق، سنة ) وتوفي ونشأ ،(دمشق قر   من) داريا في باالدب، ولد عارف

 .(136/ 6) للزركلي: واألعالم (،1/65، شذرات الذهب: )(التواريخ عيون )و
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ئدة امشددددداحة شددددديخك ال ف نت وهو والله فوق ذلك فكيف تقول إكر الذهبي ترجمه بما ذ
 .(1)لله يستر عليك"فا ،ن كالمه ال فائدة فيهإ :وتقول ،هوتسيء األدب مع ،فيها

وعرفوا  ،وانتفعوا بعلمدده ،ن للقرطبي تالميددذ كثر أخددذوا عنددهإن هددذا الكالم يدددل على أ
ا ال ينقص من قدر وعظمة وهذ ،كن لألسدددددددف لم تذكر أسدددددددماؤهمول ،افعو عنهفد ،قدره

فمؤلفاته وخاصدددده الجامع خير شدددداهد على عظمة هذا الشدددديخ وجاللة  ،اإلمام القرطبي
 قدره.

                                                           

 (.2/211نفح الطيب: )( 1)
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 :المطلب الثالث
 .العلماء عليه، وفيه فرعان ءه وثناوفات 

 الفرع األول: وفاته.
 لها هو ولعل اختياره ،لقد اسددددددتقر القرطبي في آخر حياته في منية بني خصدددددديب

ر أمنًا في مصددددددددر في ذلك الوقت خالفًا لحال اإلسددددددددكندرية وما حولها حيث أنها األكث
مبداغتة الصدددددددددددددددليبيين لها بين الفينه واألخر ، ومن القاهرة عاصدددددددددددددددمة مصدددددددددددددددر حيث 

 الخالفات الدائمة على الملك والسلطان.

بمنيددة بني خصددددددددددددددديددب بعددد عمر معمور بددالعبددادة  -حمددة اللدده عليددهر -ولقددد توفي 
ال التاسدددددددع من شدددددددو ثنين االفي يوم  ،ينه من أمور األخرةمشدددددددغول بما يع ،والتصددددددنيف

وقد تم بناء مسدددجد كبير يحمل  بشدددرق النيل، (1))بالمنيا(وقبره معروف  ،ه671 :سددنة
ه رفات القرطبي إلي منيا، يضدم هذا المسجد ضريحًا نقلم بال1971اسدم القرطبي سدنة 
 .(2)من الضريح القديم

 الفرع الثاني: ثناء العلماء عليه.

تدل  ،مفيدةإمدام متقن، متبر  في العلم، له تصدددددددددددددددانيف : "ل عنده اإلمدام الدذهبيقدا
 .(5)كثرة اطالعه، ووفور فضله"على 

مامًا عالمًا غواصدددددددددددددًا من الغواصدددددددددددددين على معاني وقال عنه ابن العماد: "وكان إ
 .(4)"لحديث، حسن التصنيف، جيد النقلا

                                                           

 غرائب في النظار تحفة المسماة بطوطة ابن مصر، رحلة صعيد مصر في المنيا: محافظه من محافظة (1)
 (.1/54العربي، ) الشرق  دار األسفار، وعجائب مصاراأل

 (.2/543(، ونفح الطيب: )2/943طبقات المفسرين: للداودي)( 2)

 (.2/87(، الوافي بالوافيات: للصفدي )39طبقات المفسرين: للسيوطي )ص:( 5)

 (.7/383شذرات الذهب: )( 4)
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رعين عارفين الو والعلماء ال كان من عباد الله الصدددددالحين،وقال عنه ابن فرحون: "
ا بين مدد مورةوقدداتدده معلين بمددا يعينهم من أمور اآلخرة، أا، المشدددددددددددددددغو الزاهدددين في الدددنيدد

 .(1)توجه وعباده وتصنيف"

العالم، اإلمام، الجليل، الفاضدددددددل، الفقيه، المفسدددددددر، " (2)وقال عنه محمد مخلوف:
 .(5)لعلماء العاملين..."المحصل، المتقن، الكامل، كان من عباد الله، الصالحين، وا

                                                           

 (.2/210(، نفح الطيب: )407الديباج المذهب: )ص:( 1)

 المفتين، من المالكية، بتراجم عالم: مخلوف سال م بن علي بن عمر نب محمد بن محمد محمد مخلوف: هو( 2)
 بكتابه اشتهر الزيتونة، بجامع ه(، تعلم1560سنة ) (بتونس) المنستير في ووفاته ه(،1280) :مولده سنة

 .(82/ 7) للزركلي األعالم ، وغيرها،(الرحيم مواهب) وله المالكية(، طبقات في الزكية النور شجرة)
ة / بيروت/ دار الكتب العلمي مخلوف، تعليق: عبد المجيد خيالي،بن نور الزكية في طبقات المالكية: الة الشجر ( 5)

 (.1/282لبنان، )
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  :المبحث الثاني
 .اإلمام القرطبيعصر 

 وفيه ثالثة مطالب:
 الحالة السياسية.المطلب األول:   
 الحالة االقتصادية.المطلب الثاني:  

 الحالة الثقافية والعلمية.المطلب الثالث: 
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 :المطلب األول
 لحالة السياسية في األندلس.ا

إسدددددددالمية  ه( حيث لم تكن هناك دولة671-607) ما بين عاش اإلمام القرطبي
ففي المغرب واألندلس كانت دولة  ،بل كانت هناك عدة دويالت ،موحدة في عصدددددددددددددره

 ،يددامهدداكددانددت الدددولددة األيوبيددة في أواخر أ في أواخر عهدددهددا، وفي مصدددددددددددددددر الموحدددين
 كمالقرطبي عدداصدددددددددددددددر آخر أيددام األيوبيين وبدددايددة ح نحيددث إوبدددايددة حكم الممدداليددك 

وبمدا أن اإلمام  ،(1)خر أيدامهداداد كداندت الخالفدة العبداسددددددددددددددديدة في أواالممداليدك، وفي بغد
ي ن، وانتقددل بعددد ذلددك الى مصدددددددددددددددر فددفالقرطبي ولددد وعدداش فترة من حيدداتدده في األندددلس

ثم عصددددددددددددر األيوبيين  ،سددددددددددددوف أبدأ حديثي بعصددددددددددددر الموحدين في المغرب واألندلس
جتماعية والثقافية التي  عاشدددددددددددها اإلمام والمماليك في متناول الحالة السدددددددددددياسدددددددددددية واال

 .القرطبي في هذه العصور واألماكن

 عصر الموحدين في المغرب واألندلس.الحالة السياسية: أوال: 

نشددأت في المغرب  ،فريقية إسددالميةة إه( وكانت دول667-324لة الموحدين )دو 
خر أيامها أوا ،(2) وترجع في نشدددددأتها إلى قبائل المصدددددامدة ،ة المرابطيندولفي أعقاب 

 (5)وكان مؤسددددددددسددددددددها ابن تومرت ،وجوهر دعوتهم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 صاحب ورع ونسك وغيرة على الدين.

                                                           

داد عبحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، إ  ن،فقه المعامالت من كتاب الجامع الحكام القرآ اختيارات القرطبي في (1)
 ه.1454 محمد عبد القادر عبد الله، طبعة /الطالب

 وينسب لهم كثير من ،يقال لها بالد المصامدة المصامدة: هي قبائل من أقصى المغرب لهم بالد كثيرة،( 2)
 (.1/219ه، )1400لباب في تهذيب األنساب: دار صادر بيروت، طبعه لالعلماء، ا

 ،سنةية من أهل اللقي بالمشرق أئمة األشعر  ،هو أبو عبد الله بن تومرت البربري المصمودي ابن تومرت: (5)
 (.19/359نتصار لعقيدة السلف، سير أعالم النبالء: للذهبي )واخذ عنهم واستحسن طريقتهم في اال
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إلى  ت األندلسوفي أعقداب ثورة أهدل األندلس على المرابطين وخلع طاعتهم وتردً 
تمس فال ،ةوعاد الفرنجة يهاجمون المدن اإلسالمي ،مثل حالها في عهد ملوك الطوائف

 ،لى األندلسإ ةهجري323 :سدددددددددددددددنة (1)عبدد المؤمن فعبر ،أهدل األنددلس من الموحددين
م دولة وقيا ،ذلك نهاية دولة المرابطين لى ملكه وكانوضدددددددددددمها إ وفتح كثير من مدنها

 الموحدين بها.

 ،ه(667-324قامت دولة الموحدين في األندلس في الفترة المنحصدددددددرة ما بين )
وه بالله محمد بن يعقوب الذي بايعه أ لقرطبي عهد الناصدددددر لدينوقد عاصدددددر اإلمام ا

وقد ثار على الموحدين في مسددددددتهل عهد الناصددددددر لدين  ،ةهجري393 :بالخالفة سدددددنة
رب لى حثم اتجه إ ،حل به الهزيمةولكن الناصددددددددر أ ،دعى علودان الغامري الله رجل ي
نزل تونس وهزم الحامية م ث، (2)قدد اسدددددددددددددددتولى على المهديةوكدان  ،بدأفريقيدةابن غندايدة 
 ،وحاصدددددره وانتصدددددر عليه ،(5)وسدددددار جيش الموحدين لحرب ابن غانية ،فيها الموحدية

 .(4)ريقيةفاحد بن حفص الهنتاتي واليًا على أوعين الناصر وزيره أبا محمد عبد الو 

خبار للناصر وهو جاءت األالمسلمين باألندلس، و على ثغور   (3)الفونس اسدتطال
ويسددددددددبي النسدددددددداء والذرية، فهمه  ،قراها وينهب األموالعلى يغير  لفنشن اأ (6)شبمراك

                                                           

أمير المؤمنين بالمغرب، عبد المؤمن بن علي بن علوي القيسي المغربي الكومي التلمساني، ولد بقرية  :أي (1)
 (.6/267بالوفيات: ) فيه(، الوا338) :وتوفي سنة ،ه(487) :من ضياع تلمسان سنة

 (.3/229السكون، من مدن إفريقية، معجم البلدان: ) ثم المهدية: بالفتح( 2)

 في حولها، وما ميورقة( Baleares) الباليار جزائر أمير: غانية بن محمد بن إسحاق بن ابن غانية: هو علي( 5)
 ه(، األعالم383) :نه، توفي سنةم بعهد ،هد(379) :أبيه سنة وفاة مستقال، بعد توالها. األندلس شرقي
 (265/ 4) للزركلي

 هد1415 ،2ط لبنان، العربي الكتاب دار تدمري، السالم عبد عمر تحقيق الذهبي، الدين شمس: اإلسالم تاريخ (4)
 (.4/218م، والزركلي، )1995-

 (.1/184ون تاريخ، )الفونس: أحد ملوك الفرنجة، بدر الدين العيني، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان: د( 3)
 بني لكم سرير وبها ،وأجل ها ،بالمغرب مدينة أعظم: معجمة وشين الكاف، وضم التشديد، ثم مراكش: بالفتح (6)

 .(94/ 3) البلدان: أيام، معجم عشرة البحر وبين بينها األعظم البر   في وهي المؤمن، عبد
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يره تشددددفريقية يسددددحفص صدددداحب ألى الشدددديخ محمد بن عبد الواحد بن أبي ذلك فكتب إ
 .(1)خذ في الحركة للجهادفخالفه وأ ،في الغزو فأبى عليه

وكتب يسددتنفر المسددلمين لغزو الكفار فأجابه خلق كثير، وحكى بعض الثقات من 
ألندددلس تمع مع الندداصدددددددددددددددر في هددذه الغزوة من أهددل المغرب واجه االمغرب أنددرخي مؤ 

صدددر، فأيقن بالن ،رأ  من كثرة جنودهوكان الناصدددر قد أعجبه ما  ،سدددتمائة ألف مقاتل
خالء مددددا قرب من وأخددددذوا في إ ،إلفرنج لجيش الندددداصدددددددددددددددراد وقددددد اهتزت جميع بال

 ون السلم.وكتب إليه أكثر أمرائهم يطلب ،من قراهمالمسلمين 

ثم خرج  هحتى وصددددددل إلي فسددددددار ،هجري 608 :غازيًا بالد قشددددددتالة في أوائل عام
 .(5)حصن سلبطرة منيع ليس له مسلك إال من طريق واحد (2)شبيليةلى إالناصر إ

 الحصن لصعوبة ن يعدل عن حصدار هذاحد شديوس الموحدين بأد أشدار عليه أوق
ذي ي سدددددددعيد بن جامع البرأي وزيره أبخذ ه أأن يسدددددددير إلى ناحية أخر ، لكناقتحامه و 

وقد ظل الحصار نحو ثمانية أشدار عليه بأن يظل على حصدار الحصدن حتى يسقط، 
ليه الجند المسددددددلمون سددددددمع الفونس بما آل إأشددددددهر حتى مل الجند وقلت األقوات ولما 

ي لموحدي أبواحتل قلعة رباح من قائدها ا ،صدددددار  دعا المقاتلين من سدددددائر ممالك الن
ولما سددددددددمع الناصددددددددر لدين الله بذلك أغار على حصدددددددددن بن قادس، يوسددددددددف  الحجاج

سددددلبطرة واسددددتولى عليه، ثم التقى الجيشددددان في حصددددن العقاب فسددددار النصددددار  على 

                                                           

 (.2/220م، )1934ار الكتاب، ط العباس، د االستقصاء الخبار دول المغرب األقصى: ألبي (1)
شبيلية وسلبطرة مدينة باألندلس تباين بالد األندلس بكل فضيلة طيبة الهواء عذبة الماء صحيحة قشتالة وأ( 2)

 (.1/205دار صادر / بيروت، ) ،التربة، آثار البالد وأخبار العباد: للقزويني، دون تاريخ

 (.2/221خبار دول المغرب األقصى: )االستقصاء أل (5)
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 :دبار، وكان ذلك سدددددددددنة، وولى الناصدددددددددر األوا عليهاالمتطوعين الموحدين فقضددددددددفرقة 
 .(1)ن في األندلسوتعتبر معركة العقاب بداية النهاية لقوة المسلمي ،ةهجري609

بنه أبو يعقوب وتولى بعده أ ،ةهجري610 :لموحدي في سدددددددددددددنةتوفي الناصدددددددددددددر ا
وذلك  بن جامع، وقد غلب عليه الوزير أبو سددددددددعيد يوسددددددددف الثاني الملقب بالمنتصددددددددر

على  واستولى الفنش ،وكان عهده عهد اسدتبداد وضدعفت دولة الموحدين ،لصدغر سدنه
 .(2)لب العدو على األندلسوتكا ،المعاقل التي أخذها المسلمون 

 لس والمغرب في ظل الدولة الموحديةفي هذه األوضددددددداع غير المسدددددددتقرة في األند
وا من هجماتهم على المدن وكثف ،حيث اسددددددددتغل النصددددددددار  ضددددددددعف األمراء الموحدين

التي هزم فيها  ،ةهجري609 :خاصدددة بعد معركة العقاب سدددنة ،في األندلس اإلسدددالمية
النصدددددددار  يسدددددددقطون  وأخذ ،األندلس اية المد اإلسدددددددالمي فيوقد مثلت نه ،المسددددددلمون 

 ،ةهجري655 :حتى كان سددددددددددقوط قرطبة سدددددددددنة ،المدن اإلسدددددددددالمية مدينة تلو األخر  
 فهاجر اإلمام القرطبي إلى ،لى المشددددددددرق ، وهاجر بعضددددددددهم إوتفرق أهلها في األندلس

وذلددك بعددد زحف النصدددددددددددددددار  على المدددن  ،مصدددددددددددددددر مع من هدداجر من أهددل األندددلس
 سالمية وتنصير أهلها أو تهجيرهم.اإل

 .الحالة السياسية في مصر
 وقد أسدددددددددددس هذه الدولة السدددددددددددلطان ،الدولة األيوبيةعاش اإلمام القرطبي في أيام 

 الدولة الفاطمية التي كانت في مصدددددددددر نقاضأعلى  (5)العادل صدددددددددالح الدين األيوبي
                                                           

 (.4/220تاريخ اإلسالم: ) (1)

 (.2/226خبار دول المغرب األقصى: )االستقصاء أل( 2)

 يوبي، الملقب بالملكشاذي، أبو المظفر، صالح الدين األيوبي: هو يوسف بن أيوب بن صرح الدين األ( 5)
روادية، هم بطن من الو  ،الناصر: من أشهر ملوك اإلسالم، كان أبوه وأهله من قرية دوين )في شرقي أذربيجان(

وتوفي فيها جده شاذي، ونشأ هو في  ،ه(352) :كراد، نزلوا بتكريت، وولد بها صالح الدين، سنةمن األ
ه(، األعالم للزركلي 389) :ورو  الحديث بها وبمصر واإلسكندرية، توفي سنة ،دمشق، وتفقه وتأدب

(8/220 .) 
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ك اإلمام القرطبي وقد أدر ، (1)خرهم توران شدددددددداهوقد حكمها عدد من السددددددددالطين كان آ
وهو  ،وجاء بعده األمير أبو بكر ،ةهجري653 :عهد السدددلطان الكامل الذي توفي سدددنة

 .(2)وهو السلطان السابع من بني أيوب في مصر ،أول من لقب ملكاً 

 ،ن تكون مصددددددر لهالملك مع الناصددددددر صدددددداحب الكرك على أوفي عهده اقتسددددددم 
 العادل واسددددددددددددتدعواى خلع الملك ك الكامل علشددددددددددددام للناصددددددددددددر، وت مرت مماليلوبالد ا

 ةيهجر 657وولوه على مصددددر سددددنة  ،حيث كان واليًا عليها ،الصددددالح أيوب من اليمن
السدددددابعة بقيادة ملك فرنسدددددا لويس  ،الصدددددليبية بيد الحملة (5)اطدمي وفي عهده سدددددقطت

بيبرس وأسدددددر الملك الفرنسدددددي، وبعد أن توفى الصدددددالح التاسدددددع فحاربهم قائده الظاهر 
 .(4)وبيةاأليشاه وهو أخر ملوك الدولة بنه توران أ أيوب خلفه

دويظهر أ الد بل ارة البن اإلمام القرطبي لم يكن له شدان بأمور الحكم والسياسة وا 
كبر من ذلك أال وهو طلب العلم الشددرعي الذي كان همه وشددغله كان منشددغاًل بشدديء أ

القرطبي  يار اإلمامفي بلده األول األندلس الذي وقع في القبضددددددة الصددددددليبية فكان اخت
متعت النسددبي الذي ت لالسددتقراربلة للمسددلمين من الغرب والشددرق لمصددر حيث كانت ق

 به في ظل حكم الدولة األيوبية.

 .الدولة المملوكية في مصر

                                                           

يعقوب بن مروان، الملك المعظم فخر الدين أبو المفاخر، توران شاه: هو ابن يوسف بن أيوب بن شادي بن ( 1)
 (.2/247ه(، األعالم للزركلي )638) :ه(، وتوفي سنة377) :المصري المولد، الحلبي الدار، ولد سنة

ولة الملوك: للمقريزي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية / لبنان/ بيروت، السلوك لمعرفة د (2)
 (1/80م، )1997-ه1418، 1ط

 ،الطيب هواءبال مخصوصة والنيل، الملح الروم بحر بين زاوية على ومصر تن يس بين قديمة دمياط: هي مدينة (5)
 .(472/ 2) البلدان: معجم اإلسالم، ثغور من ثغر وهي الفائق، الشرب ثياب وعمل

 (.2/536النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: )( 4)
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وفي  ،ةهجري647 :بعد أن توفي الملك الصددالح نجم الدين أيوب في شددعبان سددنة
مور ، وتولت شددجرة الدر ترتيب أقاهرةلحملة الصددليبية تزحف نحو الهذا الوقت كانت ا

دارة شدددئ ،الدولة بن ا إلى توران شددداهوأرسدددلت  ،وأخفت نبأ موت السدددلطان ،ون الجيشوا 
في  ةوحثته على السدددرع ،من العراق الصدددالح نجم الدين أيوب في حصدددن كيفا بالقرب

وبعد مجيء السددلطان توران شدداة وتسددلمه السددلطة من  القدوم كي يعتلي عرش مصددر،
ن يجبر الصددددددليبيين على التسددددددليم، ورغم هذا وضددددددع خطه اسددددددتطاع بها أالدر شددددددجرة 

االنتصددار على الصددليبيين إال أن السددلطان لم يقدر الظروف التي تمر بها دولته فبداًل 
 تجه لتصدددددفية شدددددجرة الدرلمسدددددلمين لمواجهة الخطر الصدددددليبي، امن توحيد صدددددفوف ا

اء نه في حكم البالد مما نفر منه أمر نهم يزاحمو أ وسيطر عليه شعوره ،ء المماليكوأمرا
ن حرمهم در مع مخاوف زعماء المماليك بعد أوتالقدت مخداوف شدددددددددددددددجرة الد ،الممداليدك

تل لتخلص منه فققطاعاتهم، وهكذا اسددددتقر الرأي على ضددددرورة االسددددلطان الجديد من إ
 .(1)هجرية638 :آخر سالطين األيوبيين سنة السلطان توران شاه

ي سدددددددددددددددبيل حكم المماليك هي اختيار شدددددددددددددددجرة الدر لكي وكداندت الخطوة األولى ف
ة أو ركيوبما أنها كانت جاريه ت السدددددددددددددددلطندة بعد مقتل توران شددددددددددددددداهتجلس على عرش 

ول سدددالطين أعتقها وتزوجها فقد اعتبرها بعض المؤرخين أنها أرمينية اشدددتراها الملك وأ 
ضددددددددددها األمراء عار و س الحكم ، لم يتقبل المصددددددددددريون أن توجد امرأة على رأ(2)المماليك

ازلت لألمير ، لذلك تنولم يعترف بها الخليفة العباسددددي المعتصددددم ،األيوبيون في الشددددام
ولكنه  ،ك التركماني أول سدددددددددددددالطين المماليك، ويعتبر عز الدين أيبك وتزوجت منهأيب

حيث كانت  اً وكان ضدددددعيف ،ةهجري633 :وتولى الحكم من بعده المنصدددددور سدددددنةقتل، 
ائبه األمير سدددديف الدين قطز الذي تولى السددددلطة بنفسدددده سددددنة السددددلطة الفعلية في يد ن

                                                           

 (.21م، )ص2007قاسم عبده قاسم، مؤسسة عين للدراسات والبحوث، طبعة  اليك:عصر سالطين المم (1)

 (.22المرجع نفسه: )ص( 2)
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ى المغول في معركة عين جالوت االنتصدددددددددار العظيم عل وفي عهده كان، ةهجري637
، وجاء بعده الظاهر بيبرس وفي عهده أقام الخالفة العباسدددددددددية في ةهجري638: سدددددددددنة

 .(1)وتمكن من توحيد مصر والشام ،ةهجري639 :ةمصر سن

أن اإلمددام القرطبي لم يكن لدده نشددددددددددددددداط ظدداهر في هددذه الفترة في  والمهم في ذلددك
 يرجع ذلك لسببين.و الجانب السياسي والعسكري 

ق اسدددددتقدموهم من مناطاعتماد سدددددالطين المماليك في حروبهم على الرقيق الذين  أواًل:
 ،الميةوعملوا على تربيتهم تربية إسددد ،عدادًا عسدددكريًا رفيع المسدددتو  إ  عدادهم، وا  مختلفة

ومن هنا يستنتج أن اعتماد ملوك المماليك  ،كانوا يخلصدون لزعمائهم غاية اإلخالصف
يسدددددددددتدعي مشددددددددداركة كما لم يكن نفيرًا عامًا  ،في جهادهم لم يكن على عامة الشدددددددددعب
 اإلمام القرطبي المنشغل بطلب العلم.

ن اإلمام القرطبي في هذه الفترة كان منشدددددددددغاًل بطلب العلم وتدريسددددددددده مما ثانيًا: إ
ولعل من أهم األدلة على ذلك انتقاله من اإلسددددددددددكندرية  ،منعه من القيام بأي أمر آخر

 ،هاى شدددددددددديوس كثيرين فيلى القاهرة حيث درس علعد أن تتلمذ على عدد من علمائها إب
 .(2) وهناك استقر وانقطع لتدريس العلم ونشره بين الناس ،لى الصعيدوبعدها توجه إ

 

                                                           

 (.221م، )ص1999لبنان ط،  ،تاريخ المشرق العربي اإلسالمي: عصام شبارو، دار الفكر (1)

روت/ كتب العلمية، بيرسالة دكتوراه منشورة، ألحمد عيسى يوسف، دار ال : لإلمام القرطبي،اآلراء األصولية (2)
 (.11ه، )ص1426، 1لبنان، ط
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 :المطلب الثاني
   .قتصاديةالحالة اال 

يحدثنا القرطبي عن بعض مشددددددددداهداته في المجتمع اإلسدددددددددالمي، وما يقع فيه من 
م فيدده من تكددالددب بعض الندداس على االشدددددددددددددددتغددال بددالدددنيددا مظدداهر اجتمدداعيدده، ومددا يت

 شددددددددددددهادتين عند تلقينه إياه،ن ينطق الحتى ينسددددددددددددى عند االحتضددددددددددددار أ هتمام بها،واال
وقيل ب، ويحسدددد بأصددددابعهة المرض يعقد ولقد رأيت بعض الناس وهو في غاي" فيقول:

الفالني  لجنانفيها كذا وا أصددددددددلحواال الله فجعل يقول: الدار الفالنية إ إلهال آلخر قل 
 .(1)"أعملوا فيه كذا... نسأل الله السالمة والممات على الشهادة بمنه وكرمة

 اتدده عددالددة على الندداس يطلددبن نددذكر أن إمددامنددا القرطبي لم يعش حيددوال يفوتنددا أ
حسددان والصدددقة، وينسددى نصدديبه من الدنيا، مما أحله الله له من الطيبات من منهم األ

أو  هنةنفسددددددددددهم من يتخذوا أليكن من الذين جهلوا دينهم ونسددددددددددوا أالرزق، ويترهبن ولم 
صددددددددددنعة تقيهم شددددددددددر سددددددددددؤال الناس وتحفظهم من التلصددددددددددص مما في أيديهم، لم يكن 

من أن يسددددددددأل الناس لوسددددددددائل للعمل خير ن اتخاذ األسددددددددباب واوا  القرطبي يفعل ذلك، 
ال نفصددددددددن دعوة اال سددددددددالم لم تكن " دعوة رهبانية تخلق اإلولعلمه أ أعطوه او منعوه،
يم، من القبنيت على أسددددددس  ولكن دعوة اإلسددددددالم كانت دعوة حياة، بين الدين والحياة

نعهم ال يم، كان علماء اإلسدددددددددددددددالم وفقهاؤه عمااًل ونجاراً  فتكداملدت ديندًا ودنيا، ومن هنا
 فقه وال تفسير وال إمامة عن العمل.

                                                           

 لمنهاجا دار مكتبة إبراهيم، بن محمد بن الصادق اآلخرة: للقرطبي، تحقيق: وأمور الموتى بأحوال التذكرة (1)
 (.1/183هد، باب: )ما جاء أن الميت يحضر الشيطان عند موته(، )1423 ،1الرياض، ط والتوزيع،
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محدث الفقيه ال وكان منهم ،فكان منهم النحوي الزجاج )يشدددتغل بصدددناعة الزجاج(
 .(1)قفال...")القفال( صناع األ

العمل كسددددددب الحالل و ال علىي نفسدددددده كتابًا يحث فيه المسددددددلمين وقد ألف القرطب
د والقناعة ورد ذل السدددددؤال بالكسدددددب والسدددددعي وراء الرزق، أسدددددماه: )قمع الحرص بالزه

بالتقصددددددددي والدراسددددددددة الواعية،  (نحكام القرآجامع ألال)ذا تتبع الباحث وا   ،لصددددددددناعة(وا
ناء لى البالمسددددددددلمين إ ريحات التي تتضددددددددمن دعوةلوجد الكثير من اإلشددددددددارات والتصدددددددد

 الله لهم من كنوز األرض، باطنها وظاهرها.  منحه   واإلنتاج وتثمير ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ه، 1588ربعون، سنة ي، واإلمام القرافي، العدد األالمي الكويتية: عبد المجيد وافمجلة الوعي اإلس (1)
 (.34م، )ص1968
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 :لثالثالمطلب ا
 لثقافية والعلمية.الحالة ا 

 .الحالة الثقافية والعلمية في األندلس
ه ثر في اهتمددامددأوكددان لددذلددك  ،من حيدداتدده في األندددلس عدداش اإلمددام القرطبي فترة

نشدددأ فيها  ن البيئة التيوخاصدددة العلم الديني، وذلك أل ،طلبهوالسدددعي في  ،بالعلم وأهله
 كانت تهتم بالعلم.

 فددالجدداهددل الددذي ،حرص الندداس على التميزاألندددلس في فنون العلوم أ كددان أهددلو "
على  الة، ويربأ بنفسدددددددددده أن ير  فارغًا عهد أن يتميز بصددددددددددنعةتيج ،لم يوفقه الله للعلم

 ،هم معظم من الخاصددددددددددددة والعامةوالعالم عند ،ن هذا عندهم في نهاية القبحأل ،الناس
ندلس ومع ذلك لم تكن ألهل األ ،الناس وينبه قدره وذكره عندويحال عليه،  ،ليهيشار إ

كان ف ،ن جميع العلوم في المسددددددددددددددداجد، بدل كانوا يقرؤو مددارس تعينهم على طلدب العلم
لشددددددددددددغل على ترك ا يدفعهألنه يطلب ذلك العلم بباعث من نفسدددددددددددده  ؛العالم منهم بارعاً 
 .(1)"وينفق منه حتى يعلم ،الذي يستفيد منه

                                                           

 (.1/220نفح الطيب: ) (1)
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 ،والسدديما القرن الخامس الهجري  ،يع العصددوروكان اهتمام األندلس بالعلم في جم
الله  والشددددددددددددددديخ عبدد ،ةهجريد436 :المتوفي سدددددددددددددددندة ،(1)حيدث ظهر المحددث ابن حزم

 .(5)ةهجري435 :المتوفي سنة ،زعيم دولة المرابطين، (2)ياسين

المتوفى  ،(4)يعقوب المنصور ،الخليفة الموحدي ظهروفي القرن السادس الهجري 
 (620-340احترام رجددال الدددين في أيددام الموحدددين ) ، وقددد زادةهجريدد393 :سدددددددددددددددنددة
 الى مناصددددددب مرموقة في الدولة، و ووصدددددلوا ،وأغدقت عليهم األموال والهدايا ،هجري 

 :المتوفى سددددددنة ،(3)عبد الله بن األنصدددددداري  :أمثال ،ظهر أعالم  في الدراسددددددات الدينية

                                                           

 أئمة وأحد عصره، في األندلس عالم: محمد أبو الظاهري، حزم بن سعيد بن أحمد بن ابن حزم: هو علي (1)
مية(، لهم يقال به،مذه إلى ينتسبون  كثير خلق األندلس في اإلسالم، كان ه(، 584بقرطبة، سنة ) ولد )الحز 

 األنساب(، وغيرها، توفي سنة )جمهرة، وو)المحلى( ،والنحل( واألهواء الملل في مصنفاته: )الفصل أشهر
 .(234/ 4) للزركلي ه(، األعالم436)

 شملهم، جامعو  للمرابطين، األول الزعيم ،المصمودي الجزولي مكو بن ياسين بن الله عبد عبد الله ياسين: هو (2)
، المرابطين دار وسميت ،بالسوس أنشئت دار في العلم طلبة من كان فيهم، اإلصالحية الدعوة وصاحب
  .(144/ 4) للزركلي األعالم

 (.4/424تاريخ اإلسالم: ) (5)
 شجرة ه(،393) :سنة الموحدين، توفى ملك المؤمن عبد بن يوسف يعقوب   أبي بنايعقوب المنصور: هو ( 4)

 .(136/ 2) المالكية: طبقات في الزكية النور

 يالشام األنصاري  الله عبد أبو غياث، بن مفرج بن حامد بن حمد بن عبدالله بن األنصاري: هو محمد( 3)
  .(74/ 17) الحديث ط النبالء أعالم سير ه(،612) :البصرة، توفي سنة اآلدمي، قاضي الحنبلي المصري 
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 (2) وحوط ،ةريهج611 :المتوفى سدددنة ،(1)بن الحسدددن القرطبي وعبد الله ،ةهجري612
 .(5) وغيرهم

 :الحالة الثقافية والعلمية في مصر
 :انتقل اإلمام القرطبي بعد تدهور األوضددددددددداع في األندلس وسدددددددددقوط قرطبة سدددددددددنة

ن وعدددداش حتى أدرك عهددددد ، حيددددث كددددان يحكمهددددا األيوبيو لى مصدددددددددددددددرإ ةهجريدددد655
ية فوقد شدددددددددددددددهدت مصدددددددددددددددر في عهد هاتين الدولتين ازدهارًا في الحركة الثقا ،المماليك
 - ذا االزدهار عدد من األسباب منها:وقد ساعد في ه ،والعلمية

 :أواًل: اهتمام السالطين بالعلم
لدولة وتشجيع العلماء منذ قيام ا ،اهتم ملوك األيوبيين والمماليك من بعدهم بالعلم"

األيوبية التي سدددبقت قيام دولة المماليك، فكان صدددالح الدين األيوبي على غرار سددديده 
 ولذلك أنشدددددددددددددددأ ،لتدأسددددددددددددددديس دولدة قويدة ،ين محمود زنكي مهتمدًا بدالعلم والعلمداءنور الدد

وتعهد  ،وتعليم أبناء الفقراء واأليتام ،المدارس بهدف نشدر مذهب أهل السدنة في مصر
 .(4)الوافدين على القاهرة لطلب العلم"نفاق على باإل

أنشددددددددددأ صددددددددددالح الدين المدرسددددددددددة الناصدددددددددددرية بجوار جامع عمرو بن العاص، ثم 
 نشدددددأت للفقهاء الشدددددافعية، ثموهي أول مدرسدددددة أ   ،عرف بالمدرسدددددة الشدددددرفيةأصدددددبحت ت  

                                                           

 اللغويين الكتاب ومن الحديث، حفا  من ،المالقي القرطبي األنصاري  أحمد بن الله عبد هو عبدالله القرطبي:( 1)
 )العروض(، األعالمو ،في )القراءات( تصانيف له ه(،611) :بمالقة، سنة وتوفي ه(،336الشعراء، ولد سنة )

 .(78/ 4) للزركلي

أبو االنصاري، الحارثي، األندلسي األندي ) عبد الله بن حوط: هو عبد الله بن سليمان بن داوود بن حوط الله( 2)
ه(، وتصدر للقراءات 349) :ولد بأنده، سنة فظ، مقرئ، منش ، خطيب، شاعر، نحوي،محمد( محدث، حا

 (. 22/41ه(، سير أعالم النبالء )612) :والعربية، واألدب، توفي سنة

ه، 1594مكتبة الخانجي القاهرة طبعة بن الخطيب، تحقيق: عبد الله عنان، اإلحاطة في اخبار غرناطة: ال (5)
 (.504)ص 

 (210تاريخ المشرق العربي اإلسالمي: )ص( 4)
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أنشددددأت المدرسددددة القمحية للفقهاء المالكية، والمدرسددددة الصددددالحية الناصددددرية بجوار قبة 
 لفقهاء الحنفية، وتتابع إنشددداء المدارس في القاهرة السدددوفيةدرسدددة والم ،اإلمام الشدددافعي

وأسددددس الصددددالح  ،هجرية600 :ث عشددددرة مدرسددددة سددددنةوغيرها من المدن حتى بلغ ثال
 ،حيث يدرس فيها المذاهب األربعة ،ةهجري641 :أيوب المدرسددددة الصددددالحية في سددددنة

 .(1)شأ الكامل أيوب المدرسة الكماليةثم أن

 :انتقال الخالفة العباسية إلى مصرثانيًا: 
عف ة بعد ضددددددددجنودًا في دولة األيوبيين وآلت لهم السددددددددلط وبما أن المماليك كانوا

ن ،تشدجيع العلم في فقد سدارعوا على نهج سدلفهم ،السدالطين األيوبيين  ،ارسشداء المدوا 
الذي قام بفحياء  ،في عصدددددددددددددددر السدددددددددددددددلطدان بيبرس واحترام العلمداء وزاد ذلدك االهتمدام

 ،ةهجري636العباسدددددددددي في أحد أبراج القلعة سدددددددددنة: وأقام الخليفة  ،الخالفة العباسدددددددددية
التي  ،ميةليها الشددهرة الدينية والعلوتحولت إ ،للخالفة العباسدديةمركزًا فأصددبحت القاهرة 
عاصدددددمة لى الوأصدددددحاب المهن إ واألباءوانتقل العلماء  ،قرونًا طويلة تمتعت بها بغداد

 .(2)للمشرق العربي اإلسالميالجديدة 

  :ثالثًا: الهجرة الى مصر
شددددرق والمغرب لى مصددددر من المالعلماء يهاجرون إهذا االهتمام من الدولة جعل 

ويدل  ،لطلب العلم والتفرغ له لجو مهيأً اإلمام القرطبي الذي وجد ا :منهمويقيمون فيها 
العلم  وأخذ ،علم على علماء اإلسدددددددكندرية انتقل إلى القاهرةخذ البعد أن أ على ذلك أنه

                                                           

 (.204المرجع نفسه: )ص( 1)

م، 2004ه، 1423، 1تاريخ الخلفاء: للسيوطي، تحقيق: حمدي الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط (2)
(4/66.) 
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علم وتفرغ لتدريس ال ،وأقدام فيها ،لى منيدة بن الخصددددددددددددددديدبثم انتقدل إ ،على شددددددددددددددديوخهدا
 .(1)والتأليف

                                                           

 (.212تاريخ المشرق اإلسالمي: )ص (1)
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 :المبحث الثالث
 .ام القرطبي وعقيدتهمذهب اإلم

 وفيه مطلبان:
  مذهبه الفقهي وعقيدته. المطلب األول:

 مصادر ثقافته.المطلب الثاني: 
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  :المطلب األول
 .مذهبه الفقهي وعقيدته

 :الفرع األول: مذهبه الفقهي
د تتلمذ نه قألس نجد نظرنا إلى العصر الذي عاش فيه اإلمام القرطبي في األند إذا

مذهب اإلمام مالك رضي الله  الذين كانوا ينهجون  ،واألندلسعلى أيدي علماء قرطبة 
 عدة أسبابن المؤرخو  ، وقد ذكروهو المذهب الذي كان سائدًا في تلك البالد ،عنه

 منها. أدت إلى انتشار المذهب المالكي 

  أواًل: دعم الدولة للمذهب:
ي حنيفة بمذهب أ ،أمرهما بالرئاسة والسلطان في بدء تشران قال ابن حزم: مذهبان

رق القضاء من قبله من أقصى المش القضاء كانت ففنه لما ولى الرشيد أبا يوسف خطة
كان مكينًا  ىبن يحي ىففن يحي ،ومذهب مالك عندنا باألندلس ،قصى عمل إفريقيةلى أإ

في أقطار األندلس إال ال يلي قاض  وكان ،في القضاةمقبول القول  ،عند السلطان
لى راع إوالناس س ،ومن كان على مذهبه ،وال يشير إال بأصحابه ،بمشورته واختياره
وال  ،طق ن يحيى لم يول قضاءعلى أ ،ى ما يرجون به بلوغ أغراضهمالدنيا فأقبلوا عل

 .(1)لى قبول رأيه لديهموداعيًا إ ،دهمفي جاللته عن وكان ذلك زائداً  ،ليهأجاب إ

 : الداخل عبد الرحمنإلمام مالك على ثناء ا ثانيًا:
 .(2)إن السبب هو ثناء اإلمام مالك على عبد الرحمن الداخل :وقال بعضهم

                                                           

 (.1/193خبار دول المغرب األقصى: )ء ألاالستقصا( 1)
ش، صقر قريعبد الرحمن الداخل: هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان، الملقب ب (2)

ه(، 172) :ه(، وتوفي سنة115) :مؤسس الدولة األموية في األندلس، ولد سنة ويعرف بالداخل، األموي،
 (. 5/558األعالم للزركلي: )
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المدالكيدة في األندددلس وعندد قددومدده إن اإلمدام القرطبي قدد تتلمددذ على أيددي علمداء 
عنه علمه، وعبارته في تفسددددددددددديره تدل على ذلك  الى مصدددددددددددر جلس إليهم كذلك وأخذو إ

وقد قال علماؤنا المالكية: إن الدنانير والدراهم خواتيم  ،)علماؤنا وأصددددددحابنا( قال :مثل
عبارات أصحابنا المالكية في ذلك، وأحسن ما في  واختلفت قال:)، (1)الله عليها اسدمه

مدددخرًا للعيش غددالبددًا جنسددددددددددددددددا، كددالحنطددة والشدددددددددددددددعير والتمر والملح  ندده مقتدداتدداً ذلددك كو 
وهذا يدل على أن اإلمام القرطبي كان مذهبه (2)ها(المنصددددددددددددددوص عليها، وما في معنا

 المالكية.

 الفرع الثاني: عقيدته.
 لعقددديددة، وممددا يالحظ: أن القرطبيلقددد حفلددت كتددب اإلمددام القرطبي بددالمبدداحددث ا 

دائما ما يكون طويل النفس في مناقشدددددددددددتها والوقوف عندها، قوي الحجة،  (رحمه الله)
ومن خالل كتابه هذا نجده قد سلك طريق األشاعرة  في الرد على المخالفين له، شديداً 

في دراسددددة وتحليل مسددددائل العقيدة، فهو يقول بتأويل الصددددفات على طريقة األشدددداعرة، 
ن كان قد تردد في بعضدددددددها، فلم يجزم بالتأويل، وكلف نفسدددددددده الدفاع عن المخالفين  وا 

ير  التأويل لعلو، و في اعتقاده، ال يقول با تدينه وشدددنع عليهم، فالرجل كان ،لألشددداعرة
 .)5(في صفات الله تعالى

ويفهم من كالم البن تيمية أنه يصددددددددددنفه في صددددددددددف األشدددددددددداعرة ربما القريبين من 
 .  الكتاب والسنة

ن كدددان من غير  وبهدددذا يمكن أن أقول: أن القرطبي كدددان أشدددددددددددددددعري العقيددددة، وا 
كان  -لهلرحمه ا-الفهم في بعض أقوالهم، على أنه إذ ربما خ لألشدددداعرة،المتعصددددبين 

                                                           

 (. 5/535لجامع: )ا (1)

 (.9/89المرجع نفسه: )( 2)

 (.8م، المصدر انت، )ص2012يونيو، 25منار العقيدة والفكر للتواصل: ( 5)
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 ،على الفرق الضالة المنحرفة عن الحق، وخصوصا الروافض منهم والمتصوفة شدديداً 
 .معلى الخصو  شديداً 
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 :المطلب الثاني
 صادر ثقافته.م

 امإم أنه يجد القرطبي لإلمام القرآن ألحكام الجامع كتاب القارئ  يطالع عندما
 هأمدت كثيرة روافد لقرطبيل أن شدددددددددك وال العلوم، من كثيراً  حوت عظيمة موسدددددددددوعة
 كل قصددددىيت أن الباحث يسددددتطيع وال الصددددورة، هذه على كتابه يخرج أن على وأعانته
 تأثر يالت مصادره بعض عن نكشدف أن بأس ال ولكن ،عقبات ذلك فدون  الروافد هذه
 .المختلفة الفنون  من بها

 :مصادر القرطبي من كتب التفسير
 عرضي أن منهم موقفه وكان ،سدددددرينالمف من كثير مؤلفات من القرطبي أفاد لقد
 أحياناً  ابعضدددددددده ورد لها ومناقشدددددددداً  ،عليها ومعقباً  ،أحياناً  العرض بهذا مكتفياً  آرائهم
 :المصادر هذه ومن ،تفسيره في شخصيته ظهرت هنا ومن ،أخر  

 به تأثر لقد ،هجرية558 :سددددددددددنة المتوفى النحاس جعفر ألبي القرآن إعراب •
 .القرآن إعراب في القرطبي

 .عنه ونقل كثيرا منه أفاد أيضا النحاس جعفر ألبي القرآن معاني •

 ،هجرية510 :سددنة المتوفى الطبري  جعفر ألبي القرآن تفسددير في البيان جامع •
 .كثيرا به وتأثر ،عنه القرطبي نقل

 :سدددنة متوفىال ،للمهدي التنزيل لعلوم الجامع التفصددديل كتاب لفوائد التحصددديل •
 .وتأثر به منه أفاد ،هجرية450

 :سدددددددددددنة المتوفى ،الماوردي محمد بن علي الحسدددددددددددن أبو الماوردي تفسدددددددددددير •
 .كثيرا وتأثر به ،القرطبي عنه نقل ،هجرية430
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 :نةسدددددد المتوفى ،النقاش بكر ألبي الصدددددددور ويسددددددمى شددددددفاء ،النقاش تفسددددددير •
 .كثيرا عليه ورد ،وتعقب صاحبه ،عنه نقل ،هجرية531

 فالمعرو  الطبري  محمد بن علي الحسدددددن وهو أبو ،الطبري  لكيا القرآن أحكام •
 الطبري  لكيا القرآن أحكام من القرطبي أفاد لقد ،هجرية304 :سددددددنة المتوفى” بالكيا”

 .سنر   كما العربي ابن على لرأيه ينتصر كان لقد حتى

 من القرطبي أفاد لقد ،هجرية345 :سدددددددنة المتوفى العربي البن القرآن أحكام •
 نذكروسدددددددد ،المخالفين على وهجومه تحامله ورد وناقشدددددددده ،لعربيا البن القرآن أحكام
 .لذلك أمثلة

 إلى الهداية المسددددمى ،هجرية457 :سددددنة لمتوفىا طالب أبي بن مكي تفسددددير •
 .علومه وأنواع وتفسيره القرآن معاني علم في النهاية بلوغ

 .أيضاً  طالب أبي بن لمكي القرآن إعراب مشكل •

 في ةالحج كتاب: منها نخص القراءات كتب من يراً كث أيضدددددا القرطبي وأفاد هذا
 :سددددددددددددنة المتوفى الفارسددددددددددديالحسددددددددددددن بن أحمد  علي ألبي ،السدددددددددددبعة القراءات علل
 قرطبيال منه أفاد ،واإلعراب والنحو والقراءات التفسدددددددير في كتاب وهو ،هجرية577
 اعنه احإليضدددددوا القراءات شددددواذ وجوه تبيين في المحتسددددب كتاب كذلك ونذكر ،كثيراً 
 .(1)لشاذةا التوجيهات من كثيراً  عنه القرطبي نقل فقد ،جني الفتح عثمان بن ألبي

 ،ةلى مصددادره األصددليعلى االسددتدالل بالحديث مع عزوه إ كذلك حرص القرطبي
ولهذا كان من مراجعه األسددددداسدددددية في كتابه الجامع وأهم مصدددددادره، صدددددحيح البخاري، 

نن النسددائي، سددنن ابن ماجه، مسددند صددحيح مسددلم، سددنن أبي داود، سددنن الترمذي، سدد
                                                           

دريس عبده، الزاوية الحمالويه، والية ميلة، ومنهجه في التفسير: بقلم الشيخ: أحمد إاإلمام القرطبي ( 1)
 (.10م، الجزائر / مكتبة الصور، نشاطات، )ص2010ط
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موطأ اإلمام مالك، الزهد البن المبارك، مسددددددتدرك الحاكم، البزار، الحلية  حمد،اإلمام أ
ألبي نعيم، نوادر األصدددددول للحكيم الترمذي، سددددديرة ابن إسدددددحاق، عرائس المجالس في 

 .(1)ق الثعلبيقصص األنبياء ألبي إسحا

حمددد ن أبكتددب اللغددة مثددل: العين: الخليددل ن اسدددددددددددددددتعددان القرطبي بددالكثير مكددذلددك فقددد 
 نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  صدحاح العربية: ألبيأبو عبد الرحمن،  ،الفراهيدي

 .(2)هجرية595 :المتوفي سنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

مساق فقه الكتاب والسنه: دراسة في منهجي اإلمام القرطبي في التفسير واإلمام النووي في شرح الحديث،  (1)
 بدون تاريخ طبعه. ،م(2007-ه1428) :بقلم الدكتور: ماهر حامد الحولي، سنة

 (.10المرجع نفسه: )ص( 2)
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 الفصل الثاني: 

 كتاب الجامع ألحكام القرآن وأهميته.
 

  :وفيه ثالثة مباحث
 رطبي وأهميته.تفسير اإلمام القالمبحث األول: 

 المنهج العام في تفسير اإلمام القرطبي.المبحث الثاني: 
 منهج اإلمام القرطبي في االختيار والترجيح. المبحث الثالث: 
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 المبحث األول:
  .تفسير اإلمام القرطبي وأهميته 

 وفيه مطلبان:
 التعريف بالتفسير )الجامع ألحكام القرآن(.المطلب األول: 

 أهمية التفسير )الجامع إلحكام القرآن(.الثاني:  المطلب
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 :المطلب األول
 .التعريف بالتفسير )الجامع ألحكام القرآن( 

ن القران الكريم هو مصددددددر التشدددددريع األول للمسدددددلمين، وعلى المسدددددلمين فهم ما إ
نه منهج حياتهم الذي تتحقق به السدددددددددددددددعادة أل ،جداء فيده من أحكام وآداب للعمل وفقها

ء وكلف الله تعالى رسدددددددددددددددوله ليبين ما جا ،نيا وفي االخرة، وقد نزل بلغة العربفي الدد

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي   ُّقدددال تعدددالى:  ،حكدددام وآدابأفيددده من 

ما  نيمة في تفسددددير وتبيولذلك وجد االهتمام من علماء األ ،(1)َّ     ٌّ ٰى

يه من ا فن في فهم مو ، فالناس ال يسدددددددددددددتو الشدددددددددددددرعية حكامفيه من المعاني الدقيقة واأل
 أحكام ومعان.

 فما معنى التفسير؟

 أواًل: معنى التفسير في اللغة:
وضدددددددحه، وآيات القرآن  :)فسدددددددر( الشددددددديء ،الكشدددددددف واإلظهارهو  :التفسدددددددير لغة

)اسدددددتفسدددددره( عن  ،ووضدددددح ما تنطوي عليه من معان وأسدددددرار وأحكام ،شدددددرحها :الكريم
وتفسددير القرآن  ،الشددرح والبيان)التفسددير(  ،ويقال اسددتفسددره كذا ،سددأله أن يفسددره له :كذا

آياته  وما انطوت عليه ،توضيح معاني القرآن الكريم :من العلوم اإلسدالمية يقصد منه
 (.2)من عقائد وأسرار وحكم وأحكام

 ثانيًا: معنى التفسير اصطالحًا:

                                                           

 .(44: )النحل (1)

 .(2/688)، دار الدعوة ،مع اللغة العربيةتحقيق مج ،ينخر آبراهيم مصطفى و إل :المعجم الوسيط (2)
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ن كإف كثيرة، يمكن إرجاعها كلها يعرفده العلماء بتعار   تانلى واحد منها، فهي وا 
 ة اللفظ، إال أنها متحدة من جهة المعنى وما تهدف إليه.مختلفة من جه

 علم يبحث": بأن التفسدددددددددددير هوفقال:  :البحر المحيط : في(1)فقد عرفه أبو حيان
عن كيفيددة النطق بددألفددا  القرآن، ومدددلوالتهددا، وأحكددامهددا اإلفراديددة والتركيبيددة، ومعددانيهددا 

بالتفسدددددددددددير بيان المعنى الذي أراده المراد : "نأ، أو (2)"التي ت حمل عليها حالة التركيب
 .(5)"الله بكالمه

                                                           

ثير الدين، أمحمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي األندلسي الجيانى، النفزي، أبو حيان: هو ( 1)
جهات غرناطة،  (ه634) :ولد سنة ،أبو حيان، من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات

 :ركلياألعالم للز  ، وغيرها،)البحر المحيط( في تفسير القرآن :، من كتبه(ه743) :سنة ىفتو ، لى مالقهإورحل 
(7/132). 

التفسير (، و 1/26ه، )1420: بيروت، الطبعة / الفكر دار جميل، محمد صدقي: البحر المحيط: تحقيق (2)
 .(1/15)، دون تاريخالقاهرة،  وهبة، مكتبة الذهبي، حسين السيد محمد : للدكتوروالمفسرون 

 الجوزي  ابن ارد الطيار، ناصر بن سليمان بن والمفسر: مساعد والتدبر واالستنباط والتأويل التفسير مفهوم( 5)
   (.1/34هد، )1427 ،2السعودية، ط العربية المملكة والتوزيع، للنشر
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 :المطلب الثاني
 حكام القرآن( أهمية التفسير )الجامع أل 

  :واسدددددددددددددددمدددددددده ،تدفسددددددددددددددديدر الدقدرطدبدي هدو كدتدددددددداب جدمدع تدفسددددددددددددددديدر الدقدرآن كددددددددامالً 
حكام الفرقان( لمؤلفه اإلمام أحكام القرآن، والمبين لما تضدددددددمن من السدددددددنة و )الجامع أل

وهو تفسدددير  ،ه671 :نصددداري القرطبي المتوفى سدددنةحمد األأبن عبد الله محمد  أبي
ن آر حكام في القشدددددداملة على آيات األ ةولكنه يركز بصددددددور  ا،جامع آليات القرآن جميع

بابه،  حكام، وهو فريد فيالكريم، والكتاب من أفضددددددددددل كتب التفسددددددددددير التي عنيت باأل
التفاسددددددير وأعظمها صددددددف بأنه من أجل جمع ما صددددددنف في هذا الفن، و  أنه من أكما 

نفعًا، أسددددددقط منه مؤلفه التواريخ والقصددددددص، وأثبت عوضددددددها أحكام القرآن، واسددددددتنباط 
 . (1)األدلة، وذكر القراءات والناسخ والمنسوس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (. 3م، )ص6/2015، تاريخ/تنكرا مصطفى اعداد: القرطبي، لإلمام القرآن، ألحكام الجامع: لكتاب تعريفية نشرة (1)
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 المبحث الثاني:
 المنهج العام في تفسير اإلمام القرطبي.  

 وفيه ثالثة مطالب:
 .ه بالمناسبات بين القرآن وسورهعنايت :المطلب األول

 .عنايته بالقراءات :المطلب الثاني

   .عنايته بأسباب النزول :المطلب الثالث
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 :المطلب األول
 .عنايته بالمناسبات بين القرآن وسوره 
وعرفها  ، ومنه النسيب الذي هو القريب،(1)المشاكلة، والمقاربة :المناسبة في اللغة

"المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول،  :هبقول (2)اإلمام الزركشي
ا رابط لى معنى مإ -علمأ والله -وكذلك المناسبة في فواتح اآلية، وخواتمها، ومراجعها 

و حسي، أو خيالي، وغير ذلك من أنواع العالقات، أو خاص، عقلي، أبينهما، عام، 
حوه، لمعلول، والنظيرين، والضدين، ونأو التالزم الذهني، كالسبب، والمسبب، والعلة، وا

ائدته: وف، أو التالزم الخارجي، كالمرتب على ترتيب الوجود، الواقع في باب الخبر
ليف قو  بذلك االرتباط، ويصير التأيبأعناق بعض، ف اً جعل أجزاء الكالم بعضها، آخذ

 ،لدقته وعالن ابهذ المفسرين اعتناء قل وقد ،المحكم، المتالئم األجزاء حاله حال البناء
 القرآن أكثر لطائف تفسيره: في وقال ،(5)الرازي  الدين فخر اإلمام منه أكثر وممن
 بعضه يرتبط أن الكالم محاسن من :األئمة بعض وقال والروابط، الترتيبات في مودعة
 .(4)"منقطعا يكون  لئال ببعض

                                                           

: لكتاب، الطبعةل العامة المصرية الهيئة إبراهيم، الفضل أبو محمد: القرآن: للسيوطي، تحقيق علوم في اإلتقان (1)
 (. 5/571م، )1974/ هد1594

وهو عالم  ،( الزركشي هو: محمد بن عبد الله بن بهادر أبو عبد الله الزركشي الموصلي الشافعي بدر الدين2)
البرهان ): صوليًا أديبًا فاضاًل لكنه يهم في النقل والبحث كثيرًا، من تصانيفهأوكان فقيهًا  ،الحديث والتفسير في

 .(5/167): طبقات الشافعيةو (، 1/502)، للداودي :طبقات المفسرين ،ه(794) :، توفي سنة(نآفي علوم القر 

: الرازي   لدينا فخر الله، عبد أبو البكري، التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن فخر الدين الرازي: هو محمد( 5)
ولد  ان،طبرست من أصله النسب، قرشي وهو. األوائل وعلوم والمنقول المعقول في زمانه أوحد المفسر، اإلمام
 مفاتيح) :تصانيفه من ه(،606) :يتدارسونها، توفي سنة حياته في كتبه على الناس أقبل ه(،344سنة )
 عبدو  الطناحي، محمد محمود: الشافعية: للسبكي، تحقيق طبقات الدين(، وغيرها، ولأص معالم)، و(الغيب
 .(515/ 6) للزركلي: ( واألعالم8/18ه، )1415 ،2والتوزيع، ط والنشر للطباعة الحلو، هجر محمد الفتاح

 البابى عيسى ةربيالع الكتب إحياء دار إبراهيم، الفضل أبو محمد: تحقيق : للزركشي،( البرهان في علوم القرآن4)
 .(1/53)م، 1937- هد1576 ،1وشركائه، ط الحلبي
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وضددددددددددح يكان يذكر ذلك في تفسدددددددددديره، و و كان اإلمام القرطبي يهتم بالمناسددددددددددبات، 
 :المناسبة، ومن أمثلة ذلك

، يقول: "وصددددددف نفسدددددده تعالى (1)َّ حن جن   ُّ"قال عند تفسددددددير قوله تعالى:  .1

   َّ ىم مم خم حم     ُّ بعد

ألنه لما كان في ، َّ حن جن      ُّ  بأنه (2)

، َّ حن جن     ُّ، ترهيب، قرنه بد َّ ىم مم خم حم    ُّ  اتصافه بدد 
يكون ة منه، والرغبة إليه، فلما تضددددددددددددمن من الترغيب؛ ليجمع في صددددددددددددفاته بين الرهب

 حل جل مك لك خك حك جك مق    ُّأعون على طدداعتدده وأمنع، كمددا قددال: 

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّ ، وقال: (5)َّ جم هل مل  خل

  .(3)"(4)َّ نب مب  ربزب يئ ىئ نئ زئمئ

 مع جع مظ   حط مض خض حض جض مص خص حص   ُّ :وعند تفسير قوله تعالى .2

نجده يربط معانيها  (6)َّ  جك مق حق   مف خف حف جف مغ جغ

 خب حب جب هئ   مئ خئ حئ   ُّ: لها وهي قوله سبحانهباآلية التي قب

   حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت   خت حت جت هب مب

بما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر في اآلية  ،تصالها"ووجه  فيقول: (7) َّخس

                                                           

 (.5الفاتحة: ) (1)

 (.2: )ةالفاتح (2)
 (.30-49الحجر: )( 5)
 (.5غافر: ) (4)
 (.1/213الجامع: )( 3)
 .(25): ( البقرة6)
 .(22): ( البقرة7)
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ذكر بعدها الداللة على نبوة نبيه، وأن ما جاء  ،األولى الداللة على وحدانيته وقدرته
 .(1)به ليس مفتر  من عنده"

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي      ُّ :ند تفسدددددددير قول الله تعالىوع .3

   يي ُّ  قددددال: قولدددده تعددددالى ،َّ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ

 :هدذه اآلية تفسدددددددددددددددر معنى قوله تعالى ،(2)َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملُّ

 ،المعنى زعزعناه فاسدددددتخرجناه من مكانه: (4)قال أبو عبيدة (5)َّ يه ىه مه

الرافع،  :الناتقو  ،رفعناه :وقيل: نتقناه ،فرميدت بده فقد نتقته قدال: وكدل شددددددددددددددديء قلعتده
: ( 3)بيلقتاوقال  ،وامرأًة ناتق ومنتاق: كثيرة الولد ،الفاتق :البداسدددددددددددددددط، والناتق :والنداتق

 مل   ُّ : وقوله :قال ،(6)أخذ ذلك من نتق السددددددقاء، وهو نفضدددددده حتى تقتلع الزبدة منه

 .(7)قال: ق لع من أصله"  َّ خم حم جم يل ىل

                                                           

 (.1/549) :( الجامع1)

 (.65) :( البقرة2)
 (.171) :( األعراف5)

 (،1/252) هد،1581: القاهرة، الطبعة / الخانجى مكتبة سزگين، فواد محمد: تحقيق :القرآن ألبي عبيدة( مجاز 4)
منها: ، كتب وعشرة له مائةوعية العلم، أوأبو عبيدة هو: معمر بن المثنى البصري اللغوي العالمة، كان أحد 

 عارفالم دائرة مطبعة ،ل العسقالنيألبي الفض :ه(، تهذيب التهذيب210توفي سنة ))غريب القرآن(، وغيرها، 
 .(248-10/247)هد، 1526 ،1ط الهند، النظامية،

ى (3) ى أ ب و م وس  ر ي   ،القتبي: هو يحيى ب ن م وس  م ع  نافعاً  ،وهو اب ن أ ب ي ليلى القتبي الباهلي صاحب ال ب ص  رو   س 
ر ي ي التاريخ الكبير للبخاري،  هد(،170) :ن توفي سنةع ن ه  يحيى القطان واب ن مهدي وعلى ب ن نصر، يعد ف ي ال ب ص 
الدكن، تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان،  –أبو عبد الله، الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 

(8/507.) 
، (المصرية طبعةال عن مصورة لعلها) العلمية الكتب صقر، دار أحمد: ، تحقيقالبن قتيبة :( تفسير غريب القرآن6)

 .(174) م،1978، هد1598: السنة
 (.1/456) :( الجامع7)
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   خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ   وعند تفسير هذه اآلية: .4

، يقول: "وهذه اآلية (1)َّ خي   حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

ن الله سدددددددددددددددبحانه أخبر عن جهالة العرب فيما أوالتي قبلهدا مرتبطة بما قبلهما، وذلك 
 تحكمت فيه ب رائها السفيهة والبحيرة والسائبة والوصيلة، فاحتجو بأنه أمر وجدوا عليه
آبددداءهم فددداتبعوهم في ذلدددك، وتركوا مدددا أنزل اللددده على رسدددددددددددددددولددده وأمر بددده في دينددده، 

 .(2)عائد عليهم في اآليتين جميعًا" َّ ىل ُّ      : فالضمير في كلمة

                                                           

 (.170) :( البقرة1)
 (.2/211: )( الجامع2)
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  :المطلب الثاني
   .عنايته بالقراءات

ق علم يحتاج إلى فهم وتطبي -عز وجل-إن كل مفسر يتصد  لتفسير كتاب الله 
نه أحد األبواب المهمة التي يتوقف عليها في كثير من األحيان القراءات؛ وذلك أل

معرفة جملةم من اآليات القرآنية، ففذا كان علم النحو يدرس التركيب؛ لبيان وظيفتها 
دراكًا من أبي عبد الله القرطبي في الجملة، ففن علم القراءات يبين جانب الداللة،  وا 

 ،(1)خه ابن أبي حجةشي في بداية تعليمه على يدلهذا العلم وأهميته فقد تلقاه في شبابه 
سبع في بلده "تال بال في قرطبة فقد قرأ عليه القراءات السبع، كما قال بعض مترجميه،

واهتم بالقراءات غاية االهتمام حيث اعتمد عليها في  ،(2)بن أبي حجة"أبي جعفر على 
يت أن أشتغل فقال: "رأ ،ءاتوأشار إليها في مقدمته، بأن يضمنه نكتًا من القرا ،تفسيره

ير وأستفرغ فيه م ًنتي بأن أكتب فيه تعليقًا وجيزًا، يتضمن نكتًا من التفس ،به مدة عمري 
ما ذكره في مقدمة كتابه الجامع وقد وًفى القرطبي ب (5)واللغات واإلعراب والقراءات..."

ه وفيها فسير فقد أخذ بنفس طويل في هذا األمر، فما يذكر آية في ت ،حكام القرآنأل
 قراءة إال ذكرها سواء كانت هذه القراءة متواترة أم شاذة، ومن األمثلة على ذلك:

                                                           

 ابن أبي حجة: هو أحمد بن محمد القيسي، أبو جعفر ابن أبي حجة: فاضل، من أهل قرطبة، تصدر إلقراء (7)
على أثر ذلك  بالتعذيب، وتوفي وأسره الروم في البحر، فامتحن ،وانتقل إلى إشبيلية ،القرآن وتعليم العربية

 (.219/ 1) :)تسديد اللسان لذكر أنواع البيان(، األعالم للزركلي :له كتب، منها، بمبورقة

 عواد اربش الدكتور شريفة، بن محمد الدكتور عباس، إحسان الدكتور: تحقيق ،للمراكشي :( الذيل والتكملة2)
 .(3/383) م،2012 ،1تونس، ط اإلسالمي، الغرب دار معروف،

 (.1/7الجامع: )( 5)
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قال القرطبي: قرأ  (1)َّ حم جم يل ىل مل خل ُّ قوله تعالى: -1

" بكسر القاف وفتح الباء أي: ومن : "ومن قبله(5)والكسائي (2)أبو عمر بن عبد البر
"ومن  (3)، "وقرأ أبو موسى األشعري (4)و حاتموأب معه وتبعه من جنوده، واختاره أبو عبيد

ة بفتح القاف وسكون الباء، أي: ومن تقدمه من القرون الخالي "قبله"الباقون وقرأ تلقاءه" 
 .(6)واألمم الماضية

والكسدددددددددددددددائي  (8)قال القرطبي: قرأ نافع (7)َّ مه جه ين   ُّ قولده تعدالى-2

 ،( 9)، قدالدده الكسدددددددددددددددائي والفراء"فقددرندا" بددالتشدددددددددددددددديددد، وخفف البداقون، وهمدا لغتددان بمعنى

                                                           

 (.9الحاقة: )( 1)
 ،يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمرأبو عمر بن عبد البر: هو  (2)

(، وتوفي ه568) :يقال له حافظ المغرب، ولد بقرطبة، سنة ،من كبار حفا  الحديث، مؤرس، أديب، بحاث
ها، و)االستيعاب(، وغير  ،)العقل والعقالء(و ،الدرر في اختصار المغازي والسير() :ه(، من كتبه465) :سنة

 .(240/ 8) :األعالم للزركلي

غة والنحو إمام في الل ،علي بن حمزة بن عبد الله األسدي بالوالء، الكوفي، أبو الحسن الكسائي هوالكسائي:  (5)
، عن سبعين عاماً ولد في إحد  قراها، وتوفي ب ،من أهل الكوفة ،والقراءة : ه(، له تصانيف، منها189، سنة )الري 

 (.285/ 4) :األعالم للزركليوغيرها،  ،)القراءات(و ،)الحروف(و ،)المصادر(و ،)معاني القرآن(
 مد،مح أبو الرازي، الحنظلي التميمي المنذر بن إدريس بن حاتم أبي محمد بن الرحمن أبو حاتم: هو عبد (4)

ليهما بالري، حنظلة درب في منزله رهم، كانكبا من للحديث، حافظ ه(، وتوفي سنة 240نسبته، ولد سنة ) وا 
 .(524/ 5) للزركلي األعالم وغيرها، ،(التفسير)و ،(والتعديل الجرح) :منها تصانيف، ه(، له527)

 نم ر،األشع بني من موسى، أبو حرب، بن حضار بن سليم بن قيس بن الله أبو موسى األشعري: هو عبد( 3)
 ربح بعد ومعاوية علي بهما رضي اللذين الحكمين وأحد الفاتحين، الوالة الشجعان من صحابي،: قحطان
 أرض إلى وهاجر فأسلم، اإلسالم، ظهور عند مكة وقدم ق ه(،21) :سنة (باليمن) زبيد في ولد صفين،

 .(114/ 4) للزركلي: ه(، األعالم44) :الحبشة، توفي سنة

 (.18/168الجامع: )( 6)

 (.25المرسالت: )( 7)

 إلسالم، وهوا صدر في القادة كبار من فاتح، الفهري، القرشي األموي  القيس عبد بن نافع بن نافع: هو عقبة (8)
 :ه.ق(، وتوفي سنة1) :له، ولد سنة صحبة وال وسلم عليه الله صلى النبي حياة في ولد القيروان، مدينة باني
  .(241/ 4) للزركلي ه(، األعالم65)

أبو زكرياء، يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الد يلمي، مولى بني أسد )أو بني منقر( المعروف الفراء: هو  (9)
 =لنحو، ومنا بالفراء: إمام الكوفيين، وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون األدب، كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في
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رنا مشددددددددددة: كما تقول: قدرنا كذا وقدرته، وقال قال القتبي: قدرنا بمعنى قدَّ  ،(1)والقتبي
عن الفراء: "فقدرنا" قال: وذكر تشددددديدها عن علي رضددددي الله عنه  (2)محمد بن الجهم

لعرب اوتخفيفهددا، قددال وال يبعددد أن يكون المعنى في التشدددددددددددددددديددد والتخفيف واحدددًا؛ ألن 

ًدر: قددددال اللدددده تعددددالى:  ر عليدددده الموت وقدددد  د   نت مت زت رت يب ىب   ُّتقول: قدددد 

ون، قال ر ؛ لو كانت كذلك لكانت فنعم المقدَّ واحتج الذين خففوا فقالوا ،(5)َّ ىت

 من زن رن   ُّ الددفددراء: وتددجددمددع الددعددرب بدديددن الددلددغددتدديددن؛ قددددددددال تددعددددددددالددى:

رنا" مخففة من القدرة، وهو اختيا (3)وروي عن عكرمة(4)َّنن ي ر أبي عبيد وأب"فق د 

" ومن شددددددد فهو من التقدير، أي ون  ر  رنا الشدددددقي : فقدَّ حاتم والكسدددددائي لقوله: فنعم الق اد 
 وقيل: -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  (6)والسدعيد فنعم المقًدرون، رواه ابن مسدعود

                                                           

ه(، 207) :وتوفي في طريق مكة. سنة ه(،144) :كوفة، سنةكالم ثعلب: لوال الفراء ما كانت اللغة، ولد بال=
-143/ 8) :، ألعالم للزركليوغيرها )المذكر والمؤنث(و ،)معاني القرآن(و ،)المقصور والممدود( :من كتبه
146.) 

القتبي: هو يحي بن موسى القتبي البصري، رو  عن نافع مولى ابن عمر، ورو  عنه عبد الرحمن بن مهدي  (1)
  .(344/ 4) اإلسالم: ه(، تاريخ170) :وليد، وجماعة، توفي سنةوأبو ال

 السمري، الله عبد أبو األديب، العالمة، السمري، اإلمام، الله عبد أبو الجهم بن محمد بن جهم: هو محمد( 2)
/ 15) النبالء: أعالم وثمانين سنه، سير ه(، عاش تسعاً 277راويه، توفي سنة: )و  الفراء يحيى تلميذ الكاتب،
165). 

 (.60الواقعة: )( 5)

 (.17الطارق: )( 4)

من رجال ، شيخ اليمامة في عصره ،لحنفي العجلي  اليمامي، أبو عماربن عمار بن عقبة ا عكرمة: هو( 3)
ه(، بعد قدومه إليها بيسير، األعالم 139) :حد ث بها وبمكة، وتوفي ببغداد سنة ،أصله من البصرة ،الحديث
 (.244/ 4) :للزركلي

م، صحابي، من أكابره ،بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافلابن مسعود: هو ( 6)
ول وهو من أهل مكة، ومن السابقين إلى اإلسالم، وأ ،من رسول الله صل ى الله عليه وسلم ، وقرباً وعقالً  فضالً 

 .(157/ 4) :، األعالم للزركليعاماً ه( عن نحو ستين 52) :من جهر بقراءة القرآن بمكة، فتوفي فيها سنة
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وهذا : (2): ق ًدرنا ملكنا، قال المهدوي (1)والمعنى قًدرنا أو طوياًل، ونحوه عن ابن عباس
 .(5)التفسير أشبه بقراءة التخفيف

"قرأ الجمهور بفتح الهددددداء، وقرأ ابن : القرطبيقدددددال َّ  مم   ُّ تعدددددالى: قدددددال-5
بضدددددددددمها ووجهه: أن تجعل الهاء من نفس الكلمة، فيكون إعراب المناد   (4)عامر

 ذلك جدًا. (3)فيها، وضعف أبو علي
، فالمضددددددددددم وم ينبغي أن يكون آخر وقال آخر: االسددددددددددم، هو الياء الثانية، من أي 

، َّ مث   ُّ   القترانها بالكلمة لجاز ضم الميم في ؛ها هنا االسم، ولو جاز ضم الهاء

 القترانها بالكلمة في كالم طويل.

 

   

                                                           

مكة، ولد ب مة،عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس: حبر األ ابن عباس: هو( 1)
حاديث ورو  عنه األ ،-صل ى الله عليه وسلم-ق ه(، ونشأ في بدء عصر النبو ة، فالزم رسول الله 5) :سنة

عالم األحديثا،  1660هما ه(، له في الصحيحين وغير 68) :ا، سنةالصحيحة، فسكن الطائف، وتوفي به
 (.93/ 4للزركلي )

 لمهديةا من أصله ،أندلسي مقرئ  العباس، أبو التميمي، المهدوي  العباس أبي بن عمار بن المهدوي: هو أحمد (2)
 ،(التنزيل لعلوم الجامع التفصيل) :منها كتبا، وصنف ه(408) :سنة حدود في األندلس إلى رحل بالقيروان،

، (لتفصيلا مختصر في التحصيل) :وسماه واختصره واإلعراب، القراءات يذكر لآليات، كبير تفسير وهو
 .(184/ 1) للزركلي ه(، األعالم440) :وغيرها، توفي سنة

 (.21/304الجامع: )( 5)

 دمشق قضاء ولي السبعة، ءالقرا أحد الشامي، اليحصي أبو عمران زيد، بن عامر بن الله ابن عامر: هو عبد( 4)
ة فيها، سن وتوفي فتحها، بعد دمشق، إلى وانتقل ه(،8) :البلقاء، سنة في ولد الملك، عبد بن الوليد خالفة في
 (، واألعالم3/292عالم النبالء: )الحديث، سير أ  رواية في صدوق  الشاميين، مقرئ : الذهبي قال ه(،118)

 .(93/ 4) للزركلي

، جعفر بن أبو علي: هو أحمد (3) ري  لبصرة، ا إلى رحل الجبل، بالد الدينور، من أهل من نحوي،: علي أبو الدين و 
 .(107/ 1) للزركلي: النحو، األعالم في( المهذب) له: ه(289) :فيها، سنة وتوفي بمصر ونزل وبغداد
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 :المطلب الثالث
   .عنايته بأسباب النزول

ي كبيرًا شأنه في ذلك شأن باقي المباحث الت أولى القرطبي أسباب النزول اهتماماً 
 لها.تعرض 

فمن منهجه ذلك أنه إن اختلفت أسباب النزول يسكت أو يرجح أو يردها كلها إن 
 ن ذلك األولى، ومثال ذلك:أرأ  

 (.  48/19/168سورة المرسالت آية ) 

 لهؤالء قيل إذا ، أي:(1)َّ هن من خن حن جن مم   ُّقال تعالى: "

: اتلمق وقال مجاهد، قاله يصلون، ال أي: يركعون، ال صلوا أي: اركعوا؛: المشركين
 صلى- لنبيا لهم قال: مقاتل قال فيهم، ذلك فنزل الصالة من امتنعوا ثقيف، في نزلت
   .(2)لينا"ع مسبة ففنها ننحني ال: فقالوا ،بالصالة وأمرهم( أسلموا) -وسلم عليه الله

  .(189-40/19/188) النبأ اآلياتسورة 

 سلمة أبي في  َّ زن رن مم ام يل   ىل    ُّ قوله تعالى: "نزل: مقاتل وقال

 بن األسود في أخيه (5) َّ ٰى ين ىن نن من   ُّالمخزومي،  األسد عبد بن

 إبليس، ناه ها: الكافر: يقول حبيب بن القاسم أبا سمعت: الثعلبي وقال األسد، عبد
 ومي عاين ففذا نار، من خلق بأنه وافتخر تراب، من خلق بأنه آدم عاب أنه وذلك

                                                           

 (.48المرسالت: )( 1)

 (.19/168الجامع: )( 2)

 (. 40النبأ: )( 5)
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 دةالش من فيه هو ما ورأ  والرحمة، والراحة، واب،الث من وبنوه آدم فيه ما القيامة
 . (1)آدم" بمكان يكون  أنه تمنى والعذاب،

 (.209-44/19/208-40سورة النازعات آية )

 .(2)"(10/19/272سورة االنشقاق آية )

                                                           

 (.189-19/188( الجامع: )1) 
 (.50: )ص( مساق فقه الكتاب والسنه2)



 

58 
 

 
 
 
 
 

 المبحث الثالث: 
 منهج اإلمام القرطبي في االختيار والترجيح.

  وفيه ثالثة مطالب.
 .تعريف االختيار والترجيح :المطلب األول

  صيغ الترجيح عند اإلمام القرطبي. :المطلب الثاني
 وجوه الترجيح عند اإلمام القرطبي.: المطلب الثالث
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 :المطلب األول
 تعريف االختيار والترجيح. 

"رجح الراء والجيم والحاء أصدددددددددل واحد يدل على  :(1)الترجيح لغة: قال ابن فارس
 .(2)رجح الشيء، وهو راجح إذا رزن" يقال: ،رزانة، وزيادة

ثقددددل فلم  :"وأرجح الميزان أي: أثقلدددده، حتى مددددال، ورجح في مجلسدددددددددددددددددده، يرجح
 .(5)ف"خ  ي  

تقويدة إحد  األمارتين على األخر ، بدليل،  :"وحدد الترجيح وعندد األصدددددددددددددددوليين:
 .(4)فيعلم األقو  فيعمل به"

يل، أو قاعدة تفسير اآلية، لدلفالمراد بالترجيح في التفسير: تقوية أحد األقوال في 
 تقوية، أو لتضعيف غيره من األقوال.

وهو أيضدًا: االسدم من االختيار،  ،"من س ي ر، الخير: ضدد الشدر االختيار لغًة:
 .(3)االصطفاء، وكذا التخير" :واالختيار

                                                           

 ،ه593نةتوفي س ،أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسن، من أئمة اللغة واألدبابن فارس: هو ( 1)
 هد1403 ،5ط األردن، – الزرقاء المنار، مكتبة السامرائي، إبراهيم: األنباري تحقيق الرحمن لعبد :نزهة األلباء

 ارد عباس، إحسان: تحقيق، البرمكيألبي العباس  الزمان: أبناء وأنباءوفيات األعيان و (،1/253) م،1983-
 ،(1/118)م، 1994، 1بيروت، ط / صادر

- هد1599 الفكر، دار هارون، محمد السالم عبد: تحقيق ،مادة ]رجح[ : للرازي،( معجم مقاييس اللغة2)
 .(2/489)م، 1979

 .(2/443) هد،1414- ،5بيروت، ط / صادر دار بن منظور،ء المهملة، ال: فصل الرا( لسان العرب5)

 أحمد. د ي،القرن عوض. د الجبرين، الرحمن عبد. د: تحقيق : لعالء الدين أبو الحسن،( التحبير شرح التحرير4)
 .(8/4141)م، 2000- هد1421 ،1الرياض، ط- السعودية- الرشد السراح، مكتبة

صيدا،  / بيروت النموذجية، الدار العصرية، محمد، المكتبة الشيخ يوسف: ، تحقيق: للرازي ( مختار الصحاح3)
 (.1/99م، )1999- هد1420 ،3ط
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واالختيدار عندد المفسدددددددددددددددرين هو: الميدل إلى أحد األقوال في تفسدددددددددددددددير اآلية، بدليل مع 
 ة األقوال.تصحيح بقي

وبعدددددد عرض الترجيح واالختيدددددار يتضدددددددددددددددح أن بين االختيدددددار والترجيح عمومدددددًا 
 ، ألن االختيار يشددددددددددددملاً وخصددددددددددددوصددددددددددددًا، فكل اختيار ترجيح، وليس كل ترجيح اختيار 

 الترجيح، وغيره، كرد األقوال الضعيفة، والشاذة، وترجيح أحد األقوال المتضادة.
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  :المطلب الثاني
  .ند اإلمام القرطبيصيغ الترجيح ع

 

 :التنصيص على القول الراجح أوالً:
وللتنصددددددددديص على القول الراجح صددددددددديغ  عديدة عند القرطبي، ومن تلك الصددددددددديغ 

، "...هذا (5)، "...وهذا هو الصدددحيح"(2)..وهو الصدددحيح"." ،(1)قوله: "الصدددحيح أن..."
، "واألول (6)"أظهر، "...والقول األول (3)، "...واألول أظهر"(4)أصددددددددح ما قيل في ذلك"

"(9)، "وأصدددددح من هذا..."(8)صدددددح..."أ، "والقول األول (7)أصدددددح" ، (10)، "...وهذا حسدددددن 
، (15)، "...هذا قول الجمهور."(12)، "...هذا القول أحسن من األول"(11)"وأحسن منه..."

لت عليه اآلية م  ح   ، "...هذا أولى ما(14)"...واألول أشدددددددددهر، وعليه من العلماء األكثر"

                                                           

 (.1/285، )(1/154) ( الجامع ألحكام القرآن:1)

 (.2/407) (،1/412: )نفسه( المرجع 2)
 (.2/299، )(1/124: )نفسه( المرجع 5)
 (.5/37، )(1/39: )نفسه( المرجع 4)
   .(3/574، )(5/227): نفسهجع ( المر 3)

 (.2/3: )ع نفسه( المرج6)

   .(1/582(، )1/31: )نفسه( المرجع 7)

 (.2/435(، )1/159: )ع نفسه( المرج8)

 (.11/527، )(2/97: )نفسه( المرجع 9)

 (.1/223(، )1/130) :نفسه( المرجع 10)

 (.5/404) :نفسه( المرجع 11)
 (.2/168) :نفسه( المرجع 12)

 (.  3/276نفسه: ) ( المرجع15)
 (.1/168) :نفسه ( المرجع14)
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، "...وهو (5)، "والوجه..."(2)، "...وهذا هو الحق."(1)تأويل، وأصددح ما قيل فيها."من ال
 .(3)، "...وهو أشبه"(4)أصوب."

 :التفسير بقول مع النص على ضعف غيره ثانياً:

نجد أن القرطبي )رحمه الله( يفسدددددر اآلية أو المفردة القرآنية، ثم يعقب ذلك بذكر 
بعض هذه األقوال غير مرضددددي لديه أشددددار إلى  بعض األقوال في تفسدددديرها، ففن كان

ضددددعفه وعدم قبوله عنده، ومن صدددديغ تضددددعيف األقوال األخر  أو ردها عند القرطبي 
، (8)، "...وهذا ضددددددددعيف"(7)، "...وفي هذا القول ضددددددددعف."(6)"...وفيه ضددددددددعف" قوله:

يه ، "...وهذا ف(11)عد"، "...وفيه ب  (10)، "...وهذا ليس بشددددددديء"(9)"...هذا كله ضدددددددعيف"
."وليس (13)، " وليس فاسددددددد"(14)، "...وهذا فاسددددددد"(15)، "...وهذا تأويل فيه بعد"(12)عد"ب  

 .(16)بمرضي"

                                                           

 (.2/30) ( الجامع ألحكام القرآن:1)
 (.11/233، )(1/414) :نفسه( المرجع 2)
 (.17/229، )(5/502) :نفسه( المرجع 5)

 (.1/191) :نفسه( المرجع 4)

 (.1/444) :نفسه( المرجع 3)
 (.15/506) :نفسه( المرجع 6)

 (.2/2) :نفسه ( المرجع7)

 (.5/558) :نفسهالمرجع  (8)

 (.2/32) :نفسه( المرجع 9)

 (.15/179) :ع نفسه( المرج10)

 (.6/414) :نفسه( المرجع 11)
 (.2/452( الجامع ألحكام القرآن:)12)

 (. 14/220) :نفسه( المرجع 15)
 (.5/242) :نفسه ( المرجع14)

 (.1/119) :نفسه( المرجع 13)

 (.1/155) :نفسه ( المرجع16)
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واألمثلة على تضدددددددددعيف القرطبي لبعض األقوال ورد بعضدددددددددها اآلخر كثيرة ، ومن 
 ذلك:

رطبي رجح الق ،في بدداب )مددا يلزم قددارئ القرآن وحدداملدده من تعظيم القرآن وحرمتدده( -1
(، أي: إطالق اسدددددم السدددددورة عليها بدون تحرج، ثم نقل قول جواز قول سدددددورة )كذا

يقال: سددددددددددورة كذا، كقولك: سددددددددددورة النحل  نأ" بعض العلماء أن من حرمة القرآن:
وسددددددورة البقرة، والنسدددددداء، ولكن يقال: السدددددددورة التي يذكر فيها كذا"، ثم عقب عليه 

آليتان من ا: )-صدددلى الله عليه وسدددلم-قوله  هذا يعارضدددهقلت: " القرطبي بقوله:
 .(1)آخر سورة البقرة، من قرأ بهما في ليلة كفتاه("

 : )إن هذا القرآن أنزل على-صددددددلى الله عليه وسددددددلم-وفي باب معنى قول النبي  -2
، رجح بطالن قول من قال: إن المراد (2)سدددددددددددددددبعدة أحرف فدأقرأوا مدا تيسدددددددددددددددر منه(
لى الله صددددد-ه "وقد قيل: إن المراد بقول باألحرف السدددددبعة القراءات السدددددبع، فقال:

القراءات السدددبع التي قرأ بها القراء السدددبعة، ألنها كلها صدددحت  ،(5)(:-عليه وسدددلم
لى لظهور بطالنه ع وهذا ليس بشدديء، -صددلى الله عليه وسددلم-عن رسددول الله 

 .(4)ما يأتي..."
وفي باب )ذكر إعجاز القرآن وشرائط المعجزة( تعرض القرطبي إلى أوجه إعجاز  -5

عشدددرة أوجه، ثم قال:"... قلت: فهذه عشدددرة أوجه ذكرها علماؤنا القرآن، وعد منها 
 رحمة الله عليهم.

                                                           

(، وهذا الحديث الذي استدل به القرطبي مروي عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه، 32-1/31) :الجامع( 1)
(، وصحيح مسلم، كتاب: 5/83وهو في صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن، باب: فضل سورة البقرة:)

 (.4/193صالة المسافرين، باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة:)
(، 6/100) ه، كتاب: فضائل القرآن، باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف:( أخرجه البخاري في صحيح2)

 (.1/360) :فن القرآن على سبعة أحر أالمسافرين وقصرها، باب: بيان ومسلم في صحيحه، كتاب: صالة 
 (.4992( برقم: )6/184أخرجه البخاري، في كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف: ) (3)
 (.79-1/72) ع:( الجام4)
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وبعض القدرية: أن وجه اإلعجاز هو المنع من  (1)ووجده حدادي عشدددددددددددددددر، قدالده النظام
رفة عند التحدي بمثله، وأن المنع والصددددددرف هو المعجزة دون ذات معارضدددددته، والصدددددً 

معارضدددته مع تحديهم بأن يأتوا بسدددورةم  القرآن، وذلك أن الله تعالى صددرف هممهم عن
أل مة قبل حدوث المخالف أن القرآن هو المعجز، ا، ألن إجماع وهذا فاسددددددددد ،من مثله

فلو قلنا إن المنع والصرفة هو المعجز لخرج القرآن عن أن كونه معجزًا، وذلك خالف 
 .(2)اإلجماع"

صدددديغة قوال األخر  بالتفسددددير بالقول الراجح وذكره بصدددديغ الجزم، وذكر األ :ثالثاً 
 :التمريض

وهذه الصيغة في الترجيح معروفة مستعملة عند العلماء، ففن االعتماد على قول 
، (5)أو حكايته بصيغة الجزم، وهي األلفا  المبنية للفاعل، كقال، ورو ، وذكر ،ما

ن المفسر يراه الصواب، وحكايته بصيغة التمريض، وهي األلفا  المبنية أدليل على 
 ، ونحوها دليل على تضعيفه، وعدم اعتماده.(4)ول، كروي، وقيل، وذكرللمفع

وهددذه الطريقددة اصدددددددددددددددطلح العلمدداء من أهددل الحددديددث وغيرهم على العمددل بهددا في 
 .(3)التصحيح والتضعيف

                                                           

هو إبراهيم بن سيار النظام، أبو إسحاق البصري، شيخ المعتزلة، تكلم في القدر، وانفرد بمسائل، مات والنظام: ( 1)
 (. 8/329سير أعالم النبالء:) ،سنة بضع وعشرين ومئتين

 (.1/119): ( الجامع2)

 (.84-70-66-7/29) :نفسه( المرجع 5)
 (.39-7/23) :مرجع نفسه( ال4)
، (1/90، )2لبنان، ط / بيروت العلمية، الكتب شاكر، دار محمد أحمد: كثير، تحقيق بنال الباعث الحثيث:( 3)

 علميال البحث عمادة المدخلي، عمير هادي بن ربيع: تحقيق حجر، بنوالنكت على كتاب ابن الصالح: ال
 (.1/188م، )1984-هد1404 ،1السعودية، ط العربية المملكة المنورة، المدينة اإلسالمية، بالجامعة
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واعتمدد اإلمدام القرطبي هذا األسدددددددددددددددلوب في الترجيح، وقد الحظت أنه يذكر الرأي 
في  ومن أمثلة ذلك ،ال األخر  بصددديغة التمريضالراجح في األول أحيانًا، ويذكر األقو 

 تفسيره الجامع ألحكام القرآن:

قال القرطبي:  ،(1)َّ زن رن مم ام يل ىل مل يك ُّ  تفسددددددديره لقوله تعالى:-1

أي:  ؛، وقيل: ال أملك لكم ضددددراً "أي: ال أقدر أن أدفع عنكم ضددددرًا وال أسددددوق لكم خيراً 
 ،النعيم :وقيل: الضر العذاب، والرشد إنما علي التبليغ، :هد  أي :أي ،كفرًا وال رشداً 

 .  (2)الحياة :والرشد ،الموت :وهو األول بعينه، وقيل: الضر

 :، قال القرطبي: "أي(5)َّ حق مف خف جفحف مغ جغ ُّ تفسدددددديره لقوله تعالى: -2

يل فيه، هذا أحسن ما ق ،في ذلك اليوم لهوله :أي ،فيه :ومعنى به أي ،متشدققة لشددته
ه، كقوله وخشددددددديتها من وقوع ،نفطارها لعظمته عليهايؤدي إلى اقال: مثقلة به إثقااًل وي

وقيل: به أي: له، أي: لذلك اليوم، يقال  ،(4) َّ حن جن مم  خم   ُّتعدالى: 

فعلدت كدذا بحرمتك وحرمتك، والباء والالم وفي متقاربة في مثل هذه المواضدددددددددددددددع، قال 

، أي: في يوم القيدامدة، وقيدل (3) َّ ٌّ ٰى ٰر   ٰذ يي   ُّ اللده تعدالى:

                                                           

 (.21الجن: )( 1)

 (.19/23الجامع: )( 2)

 (.18المزمل: )( 5)

 (.187األعراف: )( 4)

 (.47األنبياء: )( 3)
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أي: السددددماء منفطر بما يجعل الولدان شدددديبا، وقيل: منفطر بالله أي:  ،ه أي: باألمرب
 . (5)السقف" (2)، لم يقل منفطرة ألن مجازها(1)بأمره، وقال أبو عمرو بن العالء

، قال القرطبي: "أي لقضددددددددددداء ربك، (4)َّ مي خي حي   ُّتفسدددددددددديره لقوله تعالى: -5

م ث ،هكذا قضدددديت ،ذ  المشددددركينورو  الضددددحاك عن ابن عباس قال: اصددددبر على أ
نسخ ب ية القتال، وقيل: أي اصبر لما حكم به عليك من الطاعات أو أنتظر حكم الله 

  .(3)وال تستعجل ففنه كائن ال محالة ،إذ وعدك أنه ينصرك عليهم

هذه المخاطبة ، قدال القرطبي: "(6)َّ مل خل   ُّ: تعدالى تفسددددددددددددددديره لقولده-4
: زوجوا من ال زواج له منكم، ففنه طريق تدخل في باب السدددددددددتر، والصدددددددددالح، أي

والصدددددددحيح األول: إذ لو أراد األزواج  التعفف، والخطاب لألولياء، وقيل: لألزواج،
بغير همزه، وكانت األلف للوصدددددددددددددددول، وفي هذا دليل على أن  َّ خل   ُّ :لقدال

                                                           

 ،لبصرةا أهل من ،خزاعي بن مازن  بن حليم بن حصين بن عمار بن العالء بن أبو عمرو بن العالء: هو زبان( 1)
 سفيان بيأل يقال وكان ،سفيان أبو ثم ،عمرو أبو سنا فأكبرهم وعمر اذومع ،سفيان وأبو عمرو أبو ،أربعة إخوة وهم

 المعارف وزارة: بفعانة طبع حبان: البن ه(، الثقات134) :القراءات، توفي سنة عمر، صاحب ثم معاذ ثم سنسن
 الدكن بادآ دربحي العثمانية المعارف خان، دائرة المعيد عبد محمد الدكتور: مراقبة الهندية، تحت العالية للحكومة
 .(543/ 6) م،1975- ه1595 ،2الهند، ط

 .أي: معناها: مجازها (2)

 (.31-19/30الجامع: )( 5)

 (.24نسان: )اإل( 4)

 (.19/149الجامع: )( 3)
 (.52النور: )( 6)
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ل أبو وقدددا ،بغير ولي، وهو قول أكثر العلمدداء نفسدددددددددددددددهدددا ح  نك  المرأة، ليس لهددا أن ت  
 . (2): إذا زوجت الثيب، أو البكر نفسها، بغير ولي كفأ لها جاز"(1)ةحنيف

                                                           

محقق، لالنعمان بن ثابت، التيمي بالوالء، الكوفي، أبو حنيفة: إمام الحنفية، الفقيه المجتهد اأبو حذيفة: هو ( 1)
ه(، وكان يبيع 80) :ولد ونشأ بالكوفة، سنة ،أحد األئمة األربعة عند أهل السنة، قيل: أصله من أبناء فارس

المخارج( )سند( في الحديث، جمعه تالميذه، وويطلب العلم في صباه، ثم انقطع للتدريس واإلفتاء، له )م ،الخز
 (.56/ 8) :األعالم للزركليه(، 130) :توفي ببغداد، سنة وغيرها، في الفقه، صغير،

 (.12/259) :الجامع( 2)
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    :المطلب الثالث
 .وجوه الترجيح عند اإلمام القرطبي

 :الترجيح بالنظائر القرآنية-1

النظدددددائر في اللفظ والوجوه في  :"هي األلفدددددا  المتواطئدددددة، وقيدددددل النظدددددائر القرآنيدددددة:
ون وهم يذكر  ،الجمع في األلفا  المشددددددددتركة وضددددددددعف ألنه لو أريد هذا لكان ،المعاني

عدددًا فيجعلون الوجوه نو  ،في تلدددك الكتدددب اللفظ الدددذي معنددداه واحدددد في مواضدددددددددددددددع كثيرة
و"القول الذي تؤيده آيات قرآنية، مقدم على ما عدا ، (1)والنظائر نوعًا آخر" ،ألقسدددددددددددددام
 .(2)ال ينبغي حمل اآلية على القلب ولها بدونه وجه صحيحذلك" 

  مم  ام  يل ىل ُّ: قول اللددددددده تعدددددددالى مدددددددام القرطبي:قدددددددال اإل (1

 .(5)َّرن

 "واختلف في المراد بهذه اآلية: 

وقال  خاصدددة، -رضدددوان الله عليها- (3): هي في رماة عائشدددة(4)فقال سدددعيد بن جبير
 اس،قاله بن عب -صددددلى الله عليه وسددددلم-قوم: هي في عائشددددة، وسددددائر أزواج النبي 

                                                           

  . (2/144): ( اإلتقان في علوم القرآن1)

 (.1/115، )م1996-ه1417، 1( قواعد الترجيح عند المفسرين، لحسين الحربي، دار القلم، الرياض، ط2)

 (.25) :( النور5)
، كان أعلمهم على اإلطالقت ،بن جبير األسدي، بالوالء، الكوفي، أبو عبد الله : هو( سعيد4) هو حبشي و ، ابعي 

أخذ العلم عن عبد الله بن عباس  ه(،43) :، ولد سنةاألصل، من موالي بني والبة بن الحارث من بني أسد
 (.95/ 5) :األعالم للزركليه(، 93) :بواسط، سنة فقتله الحجاج، إلى أرسله ،وابن عمر

 الدينب وأعلمهن المسلمين نساء أفقه: قريش من عثمان، نب الله عبد الصديق بكر أبي بنت عائشة: هي( 3)
أحب  فكانت لهجرة،ا بعد الثانية السنة في -وسلم عليه الله صلى- النبي تزوجها الله، عبد بأم تكنى كانت ،واألدب
 عنها روي  ه(،38) :المدينة، سنة في ق ه(، وتوفيت9) :عنه، ولدت سنة للحديث رواية وأكثرهن إليه، نسائه
 .(240/ 5) للزركلي: األعالم أحاديث، 2210
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ومن قذف غيرهن من المحصددددددنات فقد جعل  ،وبة، وغيرهما، وال تنفع الت(1)والضددددددحاك

إلى  َّ   ىك مك لك اك يق ىق يف ىف   ُّ : اللده لده توبدة، ألنده قال

فجعدددل اللددده لهؤالء توبدددة، ولم يجعدددل ألولئدددك توبدددة، قدددالددده  (2)َّ  مي زي ري   ُّ : قولددده

ت في لوقيل: نز  وقيل: هذا الوعيد لمن أصدددددددددددددددر على القذف، ولم يتب،، الضدددددددددددددددحداك
 نه علم لجميع الناسإوقيل:  كل من اتصدددددددف بهذه الصدددددددفة،نه يراد بها أعائشدددددددة، إال 

القددذفددة، من ذكر، أو أنثى، ويكون التقدددير: إن الددذين يرمون األنفس المحصدددددددددددددددنددات، 
 .(5)فدخل في ذلك المذكر، والمؤنث، واختاره النحاس

، إنما خرجت لتفجر :نهم يقولون للمرأة إذا هاجرتألوقيل: نزلت في مشركي مكة، 

قال العلماء: إن كان المراد بهذه اآلية المؤمنين من  (4)َّ ين ىن نن منُّ 

رب الحد، واستيحاش المؤمنين منهم، وهجرهم لهم، ضالقذفة، فالمراد باللعنة: اإلبعاد و 
 وزوالهم عن رتبة العدالة، والبعد عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين.

خرة ن، ولهم في اآلنزلت في مشركي مكة، فال كالم، ففنهم مبعدو : وعلى قول من قال
 .عذاب عظيم، ومن أسلم فاإلسالم يجب ما قبله

                                                           

ته ويقال: كان في مدرس، مفسر كان يؤدب األطفال ،بن مزاحم البلخي الخراساني، أبو القاسما : هو( الضحاك1)
ف )أشرا :ثالثة آالف صبي، قال الذهبي: كان يطوف عليهم، على حمار، وذكره ابن حبيب تحت عنوان

 (.213/ 5) :ه( األعالم للزركلي103) :توفي بخراسان سنة ،لتفسير(المعلمين وفقهاؤهم(، له كتاب في )ا
 (.3-4): ( النور2)
أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري، أبو جعفر النحاس: مفسر، أديب. مولده ووفاته النحاس: هو ( 5)

 وغيرها،نسوخه( وم و)ناسخ القرآن ،و)تفسير أبيات سيبويه( ،و)إعراب القرآن( ،)تفسير القرآن( :صنف ،بمصر
 (.208/ 1) :(، األعالم للزركليه558) :توفي سنة

 (.25): ( النور4)
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 جم يل ىل مل خل   ُّ: الله تعالى قول"قال اإلمام القرطبي:  (2

اختلف في ، (1)َّ   ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم

إلى تجمع الناس  يل المراد به: ما لإلمام من حاجةفق ؟األمر الجامع ما هو
لدين، أو لترهيب عدو باجتماعهم، في ا فيه، إلذاعة مصلحة، من إقامة سنة

ففذا كان أمر يشملهم نفعه  (2)َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ : وللحروب، قال الله تعالى

وضره، جمعهم، للتشاور في ذلك، واإلمام الذي يترقب إذنه، هو إمام اإلمرة، 
وقال  ،بفذنه، ففذا ذهب بفذنه، ارتفع عنه الظن السي  إالفال يذهب أحد لعذر 

مام الصالة: الجمعة من األ(4)، والزهري (5)مكحول ينبغي أن  مر الجامع، وا 
 م اإلمرة، إذا كان ير  المستأذن.يستأذن، إذا قدمه إما

مرة الذي هو في مقعد النبوة، ألا ردثم قال: وظاهر اآلية، يقتضي أن يستأذن أمي
 ففنه ربما كان له رأي، في حبس ذلك الرجل، ألمر من أمور الدين.

ليه، ألنه وكيل على جزء من أجزاء الدين، للذي إفليس ذلك  فأما إمام الصالة فقط،
 هو في مقعد النبوة.

                                                           

 (.62) :( النور1)
 (.139): ل عمرانآ (2)
حافظ للحديث، ثقة،  ،محمد بن عبد الله بن عبد السالم، أبو عبد الرحمن، المعروف بمكحولمكحول: هو ( 5)

ه(، األعالم 521) :ة، ورو  عنه كثيرون، توفي سنةسمع بمصر والشام والجزير  ،من أهل بيروت، ثبت
 (.225/ 6) :للزركلي

، قاتقاض، من رجال الحديث الث ،عبيد الله بن سعد الزهري البغدادي، نزيل سامراء، أبو الفضلالزهري: هو  (4)
 :ه(، األعالم للزركلي260) :وتوفي سنة ،ه(183) :ولم يمكث طويال، ولد سنة ،ولي قضاء أصبهان مرتين

(4 /194). 
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ما ذكره في نزول  (1)قلت: والصدددحيح األول، لتناوله جميع األقوال، واختار ابن العربي
وأن ذلك مخصددددوص في الحرب، قال: والذي يبين  (5)وابن إسددددحاق (2)اآلية، من مالك

 ذلك أمران:

 (4)َّيث ىث نث   مث زث رث يت   ُّ: ة األخر  أحدهما: قوله في اآلي

-وذلدك أن المندافقين كددانوا يتلوذون، ويخرجون عن الجمداعددة، ويتركون رسدددددددددددددددول اللده 
فأمر الله جميعهم بأال يخرج أحد منهم، حتى يأذن له رسددددول  -صدددلى الله عليه وسددددلم

 بين إيمانه.توبذلك ي -صلى الله عليه وسلم-الله 

وأي إذن في الحدث، واإلمام يخطب  ،َّ ين ىن من خن   ُّ: الثاني: قوله تعالى

فبين  (3)َّ ِّ ُّ َّ ٍّ   ُّ: وليس لإلمام خيار في منعه وال إبقائه؟ وقد قال

قلدددت: القول بدددالعموم أولى، وأرفع، وأحسدددددددددددددددن، ، بدددذلدددك أنددده مخصدددددددددددددددوص في الحرب
 .(6)وأعلى"

                                                           

اض، من ق ،هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري اإلشبيلي المالكي، أبو بكر ابن العربي  بن العربي: ا (1)
 ،ولد في إشبيلية، ورحل إلى المشرق، وبرع في األدب، وبلغ رتبة االجتهاد في علوم الدين ،حفا  الحديث
 ،اصم()العواصم من القو  :دب والتاريخ من كتبهفي الحديث والفقه واألصول والتفسير واأل وصنف كتباً 

 :سنة توفي وغيرها، )أعيان األعيان(و ،)اإلنصاف في مسائل الخالف(و ،)المسالك على موطأ مالك(و
 .(250/ 6) :ه(، األعالم للزركلي435)

األربعة عند إمام دار الهجرة، وأحد األئمة  ،بن أنس بن مالك األصبحي الحميري، أبو عبد اللها : هو( مالك2)
ليه تنسب المالكية، مولد له كتب كثيره  ه(،179) :ه(، توفى بها سنة95): سنةه في المدينة أهل السنة، وا 

 (.237/238/ 3) :األعالم للزركليوغيرها،  و)تفسير غريب القرآن(، ،)النجوم(و ،)الموطأ( منها،
من أقدم مؤرخي العرب، من أهل المدينة،  ،دنيهو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالوالء، المبن إسحاق: ا( 5)

)كتاب المبدأ(، وكان قدريا، ومن حفا  الحديث، و ،)كتاب الخلفاء(و له )السيرة النبوي ة(، هذبها ابن هشام،
 (.28/ 6) :األعالم للزركلي ،ه(، وكان جده يسار من سبي عين التمر131) :سنةتوفى 

 (.65): ( النور4)
 (.62) :( النور3)

 (. 6/396) :الجامع( 6)
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 :الترجيح بظاهر القرآن-2

 الترجيح بالظاهر من وجوه الترجيح المعتمد عند المفسرين.

ن إوالظدداهر: وهو مددا يسدددددددددددددددبق  لى الفهم مندده عنددد اإلطالق معنى مع تجويز غيره، وا 
شدددددددددددئت قلت: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، فحكمه أن يصدددددددددددار إلى معناه 

حكم الظاهر: أن يصددددددددار إلى معناه الظاهر، وال ، و الظاهر، وال يجوز تركه إال بتأويل
 يجوز تركه إال بتأويل.

فظ عن االحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به، العتضاده بدليل والتأويل: صرف الل
ه أو والدليل يكون قرين ،يصددير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر

آخر، أو قياسدددددًا راجحًا، ومهما تسددددداو  االحتماالن وجب المصدددددير إلى الترجيح  اً ظاهر 
، ( 1)إال بددليددل يجددب الرجوع اليده""ال يجوز العدددول عن ظدداهر القرآن،  فتكون القدداعددة:

 .(2)وقد ذكر اإلمام القرطبي هذه القواعد في التفسير بالظاهر في مقدمة كتابه الجامع

 قال اإلمام القرطبي:-1

 .(5)َّ  مي خي حي جي يه ىه مه   ُّ: قال الله تعالى

 ،م ال؟ فالله أعلمأم ال؟ وهدل جلد أحد أفي اإلفدك  صهدل خدا ؛"وقدد اختلف النداس فيده
 -صدددددددددددددلى الله عليه وسدددددددددددددلم-، وغيره: اختلفوا هل حد النبي (4)قال الماوردي :ثم قال

 أصحاب اإلفك؟ على قولين:
                                                           

 (.157) :( قواعد الترجيح للحربي1)
 (.1/39) :( الجامع2)

 (.11) :( النور5)

من العلماء الباحثين،  ،قضى قضاة عصرها ،و الحسن الماورديعلي بن محمد حبيب، أب الماوردي: هو (4)
 :(، من كتبهه430) :ةوفاته ببغداد سنو ه(، 564): أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة. ولد في البصرة، سنة

 (.527/ 4)النكت والعيون( وغيرها، األعالم للزركلي )و ،)األحكام السلطانية(و ،)أدب الدنيا والدين(
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أحددهما: أنه لم يحد أحدًا من أصدددددددددددددددحاب اإلفك، ألن الحدود إنما تقام بفقرار، أو 
د أخبره ن يقيمها، بفخباره عنها كما لم يتعبده بقتل المنافقين، وقأببيندة، ولم يتعبدده الله 

 ىف   ُّ: قلت: وهذا فاسدددددددددددددد، مخالف لنص القرآن، ففن الله عز وجل يقول، مبكفره

 يك   ُّ: أي: على صدددددددق قولهم َّ   ىك مك لك اك يق ىق يف

 .(2)" (1)َّ   ىل مل

 قال اإلمام القرطبي: -2

 "قوله تعالى: ُّ   ىت يت رث زث َّ)3(. 
روي أن السماء تتشقق، عن سحاب، أبيض، رقيق، مثل الضبابة، ولم يكن إال 

 جغ مع   ُّ :تعالى الله ئيل في تيههم، فتنشق السماء عنه، وهو الذي قالإسرا بنيل

ات، ويأتي و من السم َّ   نث مث   ُّ ،(4)َّ    جك مق حق مف خف حف جف مغ

في الثمانية، الذين يحملون العرش، لفصل القضاء على ما يجوز  -عز وجل-الرب 
 االنتقال.ة و أن يحمل عليه إتيانه، ال على ما تحمل عليه صفات المخلوقين، من الحرك

ن السدماء تنشدق بالغمام، الذي بينها، وبين الناس، فبتشدقق الغمام، تتشقق إوقيل: 
السدددددددددماء ففذا انشدددددددددقت السدددددددددماء، انتقض تركيبها، وطويت، ونزلت المالئكة إلى مكان 

 .(3)سواها"

 :الترجيح بالسياق-5

                                                           

 .(4) :( النور1)
 (.6/493) :( الجامع2)
 (.23) :( الفرقان5)
 (.210) :( البقرة4)

 (.7/23) :( الجامع3)



 

13 
 

 الترجيع بالسياق من وجوه الترجيح المعتمدة عند المفسرين.

وهو أولى من الخروج به  ،دخال الكالم في معاني ما قبله، وما بعده"إ والسددددددددياق:
 .(1)عنهما إال بدليل يجب التسليم له"

 .(2)و" القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه"

وقد اعتنى اإلمام القرطبي في تفسيره لآليات بفدخال معاني الكلمات في سياق اآليات 
  ة ذلك:التي تسبقها، ومن أمثل

 قول اإلمام القرطبي:
يعني القرآن، وقد جر  ذكره أول السورة، قوله  َّ   ري ٰى ين   ُّ : "قوله تعالى

، َّهب مب خب حب جب هئ مئ   ُّ ، وقولهَّ مث هت مت خت   ُّتعالى: 

ني ىي يي  وقوله: ُّ   مخ جس حس خس َّ، وقوله: ُّ   زي مي 

 جئ َّ،)3( أي: جحودًا له، وتكذيبا به.

أنه بن مسددددعود، و امطر، وروي عن ابن عباس و وقيل: ولقد صددددرفناه بينهم، وهو ال
ليس عام بأكثر مطرًا من عام، ولكن الله يصددددرفه حيث يشدددداء، فما زيد لبعض، نقص 

 من غيرهم، فهذا معنى التصريف.

 :: الرهام (4)الجوهري  قال ،ورهاماً  ،، وطشدددددددددددددًا، وطالً وقيل: صدددددددددددددرفناه بينهم وابالً 
يع االنتفاع به في الشدددددددددددددرب، والسدددددددددددددقي، وقيل: تصدددددددددددددريفه: تنو ، األمطار اللينة ورذاذاً 

                                                           

 (.123) :( قواعد الترجيح للحربي1)
 (.511: )هنفس( المرجع 2)
 (.30/1/29/50( الفرقان: )5)

أصله  ،من أهل بغداد واللغة، ،من أعالم رجال الحديث ،إبراهيم بن سعيد الجوهري، أبو إسحاق الجوهري: هو (4)
قال اإلمام ابن حنبل: هو كبير الكتاب اكتبوا  ،رو  عنه أصحاب الكتب الستة، عدا البخاري  ،من طبرستان

 (.40/ 1) :ه(، األعالم للزركلي247مات مرابطا في نواحي الكوفة سنة ) ،حديث)المسند( في ال :له ،عنه
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 ني مي زي   ُّ  والزراعات به، والطهارات، وسددقي البسدداتين، والغسددل، وشددبهه،

 قال عكرمة: هو قولهم في األنواء: مطرنا بنوء كذا. َّ جئ يي ىي

ا بنوء ن الكفر ههنا قولهم: مطرنأهل التفسير اختالفًا أ قال النحاس: وال نعلم بين 
 ل النجم كذا، وأن كل من نسب إليه فعال فهو كافر.كذا. وكذا، وأن نظيره فع

ما " أنه قال: -صددددددلى الله عليه وسددددددلم-وروي من حديث ابن مسددددددعود عن النبي 
من سدددددددددددنة بأمطر من أخر ، ولكن إذا عمل قوم بالمعاصدددددددددددي صدددددددددددرف الله ذلك إلى 

ريف وقيل: التصدددددد ،لى الفيافي والبحارإ، صددددددرف الله ذلك غيرهم، ففذا عصددددددوا جميعاً 
 .(1)"لى الرياحإراجع 

  :الترجيح بالقراءات-4

اعتنى اإلمدددام القرطبي بدددالقراءات عندددايددة كبيرة، والترجيح بددالقراءات من أهم وجوه 
 الترجيح، وقد اعتمد القواعد اآلتية:

 "إذا ثبتت القراءة فال يجوز ردها أو رد معناها، وهي بمنزلة آية مستقلة.-1

 ه.اتحاد معنى القراءتين أولى من اختالف-2

  .(2)معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة"-5

                                                           

 (. 7/34) :( الجامع1)
 (.89/104( قواعد الترجيح للحربي )2)
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قدددال ابن عبددداس:  (1)َّ زي ري ٰى ين ىن   ُّ " قدددال اإلمدددام القرطبي:

 أوقر ، بالتوحيد  وقراءة العامة سراجاً  (2)َّ  رب يئ ىئ   ُّ ، يعني الشمس نظيره

 سراجًا، يريدون النجوم، العظام، الوقادة.  ، والكسائي(5) حمزة

ن السدددددددددراج النجوم، وأن البروج أأولى، ألنه تأول  (4)بي عبيدأوالقراءة األولى عند 
ن بددان بأولكن التددأويددل لهم: أن  :النحدداس، قددال النجوم، فيجي المعنى نجومددا، ونجومددا

كالزهرة، والمشددددددددددددددتري، وزحل،  (6)الثعلبي قال قال: السددددددددددددددرج: النجوم الدراري، (3)تغلب
 .(7)والسماكين، ونحوهما"

   :الترجيح بالحديث النبوي -3

وهو من أهم قواعدد الترجيح التي اعتمدد عليهدا العلمداء، ويلزم لذلك معرفة الحديث 
 وأقسامه، وأنواعه، وما يحتج به، وما ال يحتج به، ومعرفة علله في السند، والمتن،

                                                           

 (.61( الفرقان )1)

 (.16( نوح )2)
ان ك شعيب بن أبي حمزة دينار الحمصي، األموي، بالوالء: حافظ للحديث، ثقة، من أهل حمص، حمزة: هو (5)

، ت د الخط، ولي الكتابة لهشام بن عبد الملك، بالرصافة، وكتب له كثيراً جي وفي من الحديث بفمالء الزهري 
  (.166/ 5): ه(، األعالم للزركلي162) :سنة

 :فقيه مجتهد، من القضاة، ولد ببغداد سنة ،علي بن الحسين بن بحرب، الملقب بأبي عبيدأبو عبيد: هو ( 4)
 :سنة فخرج إلى بغداد، فتوفي فيها (،511) :فولي قضاءها، وعزل سنة (،295) :ه(، وقدم مصر سنة252)
 (.277/ 4) :ه(، األعالم للزركلي519)

، من غالة الشيعة، بن رباح البكري الجريري  بالوالء، أبو سعيدا : هو( أبان بن تغلب3) من أهل  ،قارئ لغوي 
 ،)صفين(و، هذا الموضوع، و)القراءات(ولعله أول من صنف في  ،)غريب القرآن( :من كتبه، الكوفة

 (.26/ 1) :ه(، األعالم للزركلي141) :)معاني القرآن(، توفي سنةو ،)الفضائل(و
من ، مفسر، من أهل نيسابور له اشتغال بالتأريخ ،هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاقالثعلبي: ( 6)

سير الثعلبي، يعرف بتف ،شف والبيان في تفسير القرآن()عرائس المجالس( في قصص األنبياء، و)الك :كتبه
 (.212/ 1) :ه(، األعالم للزركلي427) :توفي سنة

 (.7/62) :( الجامع7)
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 ولقد اتبع اإلمام القرطبي في ترجيحه بالحديث النبوي الشريف، القواعد اآلتية: 

 لى غيره.إفي تفسير اآلية فال يصار  ذا ثبت الحديث وكان نصاً "إ-1

في معنى أحددد األقوال فهو مرجح لده على مددا  إذا ثبدت الحدديددث وكددان نصددددددددددددددداً -2
 .(1)خالفه"

 وكان يذكر األحاديث بسندها، ويبين الحكم عليها أحيانا، ومن أمثلة ذلك:

 قول اإلمام القرطبي:

بي أعن  في الصدددددددددحيح ي قيقين يصدددددددددفانها، رو ن تلبس المرأة ثوبين ر أ"من التبرج 
صددددنفان من أهل النار لم ): -صددددلى الله عليه وسددددلم-قال: قال رسددددول الله  (2) هريرة

 كاسددددديات عاريات ،قوم معهم سدددددياط كأذناب البقر يضدددددربون بها الناس ونسددددداء :رهماأ
 ،وال يجدن ريحها ،ال يدخلن الجنة ة،مميالت مائالت رؤوسدددددهن كأسدددددنمة البخت المائل

ن ريحها ليوجد من مسيرة كذا   .(5)(وكذاوا 

 هذا المعنى. فيثم قال: قلت: هذا أحد التأويلين للعلماء 

                                                           

 (.206) :( قواعد الترجيح للحربي1)

 صحابي، كان أكثر الصحابة حفظاً  ،هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، الملقب بأبي هريرةأبو هريرة: ( 2)
ل ى الله ص-في الجاهلية، وقدم المدينة ورسول الله  ضعيفاً  ق ه(، نشأ يتيماً 21) :ه، ولد سنةللحديث ورواية ل

، نقلها عن أبي هريرة حديثاً  3574 :د( ولزم صحبة النبي، فرو  عنهه7) :بخيبر، فأسلم سنة -عليه وسلم
ه(، األعالم 39) :سنةوتوفي فيها،  ، رجل بين صحابي وتابعي، وكان أكثر مقامه في المدينة 800أكثر من 
 (.508/ 5) :للزركلي

(، 2128أخرجه مسلم: في كتاب: اللباس والزينة، باب: النساء الكاسيات العاريات المائالت المميالت، بيرم: )( 5)
(5/1680.) 
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والثدداني: أنهن كدداسددددددددددددددديددات من الثيدداب، عدداريددات من لبدداس التقو ، الددذي قددال اللدده 

 .(1)َّ زت رت يب ىب ُّ  تعالى فيه:

لى ص- قال: قال رسول الله (2)ثم قال: وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري 
ها ما وعليهم قمص من نا نائم رأيت الناس يعرضددددددددون عليً أبينما ): -الله عليه وسددددددددلم

وعليدده قميص يجره، قددالوا:  ،ومر عمر بن الخطدداب ،ومنهددا مددا دون ذلددك ،يبلغ الثدددي
 -صدددددددددددلى الله عليه وسدددددددددددلم-، فتأويله (5)(ماذا أولت ذلك يا رسدددددددددددول الله؟ قال: الدين

والعرب تكني  (4)َّ زت رت يب ىب ُّ  ى:القميص بدالدين مأخوذ من قوله تعال

 عثمان:ل -صدددددددلى الله عليه وسدددددددلم-ثم قال: وقد قال  عن الفضدددددددل، والعفاف بالثياب،
فعبر عن الخالفة ، (3)(إن الله سددددددددديلبسدددددددددك قميصدددددددددًا ففن أرادوك أن تخلعه فال تخلعه)

 بالقميص، وهي استعارة حسنة معروفة.

 .(6)ن في هذه األزمان"قلت: هذا التأويل أصح التأويلين، وهو الالئق به

 :الترجيح بأسباب النزول-6

القرآن الكريم قسمان: قسم نزل من الله ابتداء، غير مرتبط بسبب من األسباب "
الخاصة، إنما هو لمحض هداية الخلق إلى الحق، وهو كثير ظاهر، ال يحتاج إلى 

                                                           

 (.26) :( األعراف1)
من  ي، كانصحاب ،سعد بن مالك بن سنان الخدري  األنصاري الخزرجي، أبو سعيدأبو سعيد الخدري: هو ( 2)

، حديثاً  1170ورو  عنه أحاديث كثيرة، غزا اثنتي عشرة غزوة، وله  ،-صلى الله عليه وسل م-مالزمي النبي 
 (.87/ 5ه(، األعالم للزركلي )74) :ق ه(، وتوفي في المدينة سنة10) :ولد سنة

  (.9/53(، )7008أخرجه البخاري، في كتاب: التعبير، باب: القميص في المنام، برقم: ) (5)
 (.26) :األعراف (4)

 محمد الله وصي: (، تحقيق813فضائل الصحابة: ألحمد بن حنبل، باب فضائل عثمان بن عفان، برقم: ) (3)
 (،1/300م، )1985- ه1405 ،1بيروت، ط / الرسالة عباس، مؤسسة

 (.393-6/388) :( الجامع6)
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ذا اخ ،(1)بسبب من األسباب الخاصة" اً وقسم نزل مرتبط، حث وال بيانب تلف العلماء وا 
 ،في تفسير آية، ففن أولى األقوال بالقبول: هو الذي يؤيده سبب نزول صحيح، وصريح

 ولذلك اعتنى اإلمام القرطبي بأسباب النزول، وطبق القواعد التالية:

 "إذا صح سبب النزول الصريح، فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير. -1

فهو مرجح لمددددا وافقدددده من أوجدددده إذا ثبددددت تدددداريخ نزول اآليددددة، أو السدددددددددددددددورة -2
 .(2)التفسير"

 مثلة ذلك:أومن 

المشهور من الروايات أن  ،(5)َّ  نب   مب زب رب يئ ىئ   ُّ "قوله تعالى:

 ةثاثأهذه اآلية نزلت في قصة أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، ومسطح بن 

سطح م وهو ،وذلك أنه كان ابن بنت خالته، وكان من المهاجرين البدريين المساكين
سمه عوف، ومسطح لقب، وكان أبو ابن أثاثة بن عبد المطلب بن عبد مناف، وقيل 

فك، وقال فيه مر اإلأينفق عليه، لمسكنته، وقرابته، فلما وقع  -رضي الله عنه-بكر 
سطح ، فجاء ممسطح ما قال، حلف أبو بكر أال ينفق عليه، وال ينفعه بنافعة أبداً 

فأسمع، وال أقول، فقال أبو بكر: لقد  (4)جالس حساننما كنت أغشى مإفاعتذر، وقال 

                                                           

ر   العظيم عبد محمد :( مناهل العرفان في علوم القرآن1)  ،5ه، طوشركا الحلبي البابي عيسى مطبعة قاني،الزُّ
(1/106). 

 (.241) :( قواعد الترجيح للحربي2)

 (.22) :( النور5)

الصحابي، شاعر النبي صلى الله عليه  ،بن ثابت بن المنذر الخزرجي األنصاري، أبو الوليدا : هو( حسان4)
 ،ين سنة في الجاهلية، ومثلها في اإلسالموسلم وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية واإلسالم، عاش ست

منه، وقد انقرض عقب حسان، ومما  وفي )ديوان شعره(، ما بقي محفوظاً  ،ه(34) :سنة توفي في المدينة،
ون الكناني، لحنا نمر، ومثله لخلد ،للزبير بن بكار، و)حسان بن ثابت( ،كتب في سيرته وشعره )أخبار حسان(

 (.176-173/ 2) :م للزركليومثله لفؤاد البستاني، األعال
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ن عباس: باضحكت، وشاركت فيما قيل، ومر على يمينه، فنزلت اآلية، قال الضحاك و 
إن جماعة من المؤمنين، قطعوا منافعهم عن كل من قال في اإلفك، وقالوا: والله ال 

 .(1)"نصل من تكلم في شأن عائشة، فنزلت اآلية في جميعهم، واألول أصح

 :الترجيح بأقوال السلف-7

من المتفق عليه عند العلماء أن أقوال السلف من الصحابة، والتابعين لهم بفحسان، 
مقدمة على قول غيرهم، وهو من  ،من القرون األولى، المشهود لهم باإلمامة والدين

 وجوه الترجيح المعتمدة طبقًا للقواعد التالية:

 .لوحي حجة على من بعدهم"تفسير السلف، وفهمهم لنصوص ا-1

 .(2)تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ"-2

ألن  ؛"فقول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد يرجح على رأي التابعي ومن بعده
ذا خالف الصحابي صحابياً  ،الصحابي أقرب إلى إصابة الحق  وأبعد عن الخطأ، وا 
 .(5)آخر فيرجح الرأي الذي يقويه دليل"

 حادثة اإلفك: منهج القرطبي كذلك، وذلك مثل قوله في وقد كان

                                                           

 (.396-380-6/300) :( الجامع1)
 (.271) :( قواعد الترجيح للحربي2)
 ،2ط والتوزيع، والنشر للطباعة الري ان مؤسسة ،بن قدامه المقدسيال :( روضة الناظر وجنة المناظر5)

 (.2/580) م،2002-هد1425
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لعل العذاب العظيم الذي  يشة أنه حسان، وأنها قالت: حين عم"وروي عن عائ
، (2)، وروي عنها: أنه عبد الله بن أبي(1)أوعده الله به: ذهاب بصره، رواه عنها مسروق 

 اً سانعائشة برأت حأبو عمر بن عبد البر: أن  ىوهو الصحيح، وقاله ابن عباس، وحك
 ذلك. من ، وقد أنكر حسان أن يكون قال شيئاً من الفرية، وقالت: إنه لم يقل شيئاً 

، قالت له: لسدددت كذلك، تريد أنك وقعت (5)وقد روي أنه لما أنشدددها: حصدددان رزان
لم يقل ذلك نصدددددددددددددددًا  اناً سدددددددددددددددفي القوافدل، وهدذا تعدارض، ويمكن الجمع بأن يقال: إن ح

 .(4)ليه، والله أعلم"إبذلك، وأومأ فنسب ذلك  وتصريحًا، ويكون عرض
 :الترجيح بداللة األصل المعتبر أواًل في كالم العرب-8

إذا اختلفت أقوال المفسرين في تفسير آية، وأيد تصريف الكلمة، أو أصل اشتقاقها 
و"يجب حمل كالم الله تعالى ، أحد األقوال، ففن هذا هو أولى األقوال بتفسير اآلية

 .(3)روف من كالم العرب دون الشاذ، والضعيف، والمنكر"على المع
 وقد اعتمد اإلمام القرطبي ذلك مثل:

                                                           

داني الوادعي،ا : هو( مسروق 1) م  في  قدم المدينة ،تابعي ثقة، من أهل اليمن ،أبو عائشة بن األجدع بن مالك اله 
، وكان أعلم بالفتيا من شريح، وشريح أبصر منه بالقضاء،  أيام أبي بكر، وسكن الكوفة، وشهد حروب علي 

 (.213/ 7) :ه(، األعالم للزركلي65) :توفي سنة

لول بن سلول، وسأحباب، المشهور بالخزرجي، أبو ال بن عبيدن مالك بن الحارث ببن أبي ا : هو( عبد الله2)
رأس المنافقين في اإلسالم، من أهل المدينة، كان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم،  ،جدته ألبيه، من خزاعة

 (.63/ 4) :ه(، األعالم للزركلي9) :توفي سنة ،وأظهر اإلسالم بعد وقعة بدر، تقية
(، ونهاية األرب في 4/151هد، )1404 ،1بيروت، ط / ةالعلمي الكتب دار البيت في العقد الفريد: لألندلسي،( 5)

 (.16/416هد، )1425 ،1القاهرة، ط القومية، والوثائق الكتب دار النويري، الدين لشهاب فنون األدب:
 (.6/493) :( الجامع4)

 (.515) :( قواعد الترجيح للحربي3)
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قال  ،بالرفع، أي: وسددددددددددددددديجعل لك في اآلخرة قصدددددددددددددددوراً ( 1)َّ حف جف   ُّ قوله:"

 ما كان. ، كائناً : كانت قريش تر  البيت من حجارة قصوراً (2)مجاهد
ن من فيه مقصدددور عن أن والقصدددور في اللغة: الحبس، وسدددمي القصدددر قصدددرًا، أل

 ليه.إيوصل 
وما يتخذ من الصددددددددوف، والشددددددددعر  ،وقيل: العرب تسددددددددمي بيوت الطين: القصددددددددور

 .(4)"(5)البيت، حكاه القشيري 
 :الترجيح بداللة تصريف الكلمة واشتقاقها-9

يدل تصددددددددريف الكلمة، وأصددددددددل اشددددددددتقاقها على صددددددددحة بعض المعاني، ألن إعادة 
لى ع خذت منه، وأريد بها، فيسدددددددتدلأالمعنى الذي  الكلمة إلى أصدددددددل اشدددددددتقاقها، يبين

القول و" المفسدددددددددددرين. قو  األقوال، وأوالها في تفسدددددددددددير اآلية، وهذا الوجه معتمد عندأ
وقد اسددددددتعمل  .(3)الذي يؤيده تصددددددريف الكلمة وأصددددددل اشددددددتقاقها، أولى بتفسددددددير اآلية"

 اإلمام القرطبي هذا الوجه من الترجيح ومن أمثلة ذلك:
 القرطبي: قول اإلمام

                                                           

 (.10) :الفرقان (1)
، مو  : هو( مجاهد2)  ه(،21) :تابعي، مفسر من أهل مكة، ولد سنة ،لى بني مخزومبن جبر، أبو الحجاج المكي 

أما كتابه في )التفسير(، فيتقيه المفسرون، وسئل األعمش عن ذلك، فقال: كانوا يرون أنه ي سأل أهل الكتاب، 
 .(278/ 3) :األعالم للزركلي ،ه(104) :نه مات وهو ساجد، سنةإيعني النصار  واليهود. ويقال: 

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري، من بني قشير بن كعب، أبو  القشيري: هو( 5)
ور بالدين، كانت إقامته بنيساب وعلماً  ه(، زين اإلسالم: شيخ خراسان في عصره، زهداً 576) :القاسم، ولد سنة
األعالم يرها، وغ فسير الكبير(،)الت :)التيسير في التفسير(، ويقال له :ه(، من كتبه463) :وتوفي فيها، سنة

 (.36-37/ 4) :للزركلي
 (.64-55-7/10) :( الجامع4)

 (.522) :( قواعد الترجيح للحربي3)
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اه، فقال الفراء: هو في العربية تبارك اختلف في معن (1)َّ  خت   ُّ: "قولده تعدالى

ومعنى  :: تبدارك تفداعل من البركة، قال(2)وقدال الزجداج، )تقددس( واحدد، وهمدا للعظمدة
، وقيل: تعالى عطاؤه، أي: زاد، تعالى :وقيدل: تبارك البركدة: الكثرة من كدل ذي خير،

هددددا في اللغددددة، دام، وثبددددت إنعددددامدددده، قددددال النحدددداس: وهددددذا أوال :وقيددددل: المعنى، وكثر
واالشددددتقاق من برك الشدددديء ، إذا ثبت، ومنه برك الجمل، والطير على الماء، أي: دام 

ألن التقددديس إنمددا هو من الطهددارة، وليس من ذا في  ،وثبدت، فددأمدا القول األول فمخلط
 شيء.

في  ىه  ت  ن  رك، وال مبددارك، ألندده ي  متبددا :تبددارك اللدده، وال يقددال :قددال الثعلبي: ويقددال
 أسمائه، وصفاته إلى حيث ورد التوقيف.

ي ف ذكر بعض العلماء في أسدددددددددمائه الحسدددددددددنى المبارك، وذكرناه أيضددددددددداً  دقلت: ق
ن كان وقع فيه اختالف أكتدابنا، ففن كان وقع اتفاق  نه ال يقال، فيسدددددددددددددددلم لإلجماع، وا 

 .(5)ه"فكثير من األسماء اختلف في عده، كالدهر، وغير 

 :الترجيح باللغة والشعر-10

وبها  -صددددددددلى الله عليه وسددددددددلم-اللغة العربية، هي لغة العرب، ولغة نبينا محمد 

 من زن رن مم ام   يل ىل   ُّ نزل القرآن الكريم، وقدد قال الله تعالى:

 .(4) َّ ىن نن

                                                           

 (.1) :( الفرقان1)
إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة. ولد ومات في بغداد، ولد الزجاج: هو ( 2)

ومال إلى النحو فعلمه المبرد، من  ،ه(، كان في فتوته يخرط الزجاج511) :ه(، وتوفي سنة241) :سنة
  (.40/ 1) :األعالم للزركلي وغيرها، )خلق اإلنسان(،القرآن(، )االشتقاق(، و)معاني  :كتبه

 (.7/6) :( الجامع5)
 (.4) :( إبراهيم4)
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ن من عرف اللغة عرف شدرح مفردات األلفا ، ومدلوالتها، بحسددب الوضددع كما أل
يحددل ألحددد، يؤمن بدداللدده واليوم اآلخر أن يتكلم في كتدداب اللدده، إذا لم ال  :قددال مجدداهددد
غير ألن المعنى يختلف، ويت ؛بالنحو "ويجب أن يكون عالماً  ،بلغات العرب يكن عالماً 

 .(1)باختالف اإلعراب، وتصريف الكلمات، واشتقاقاتها"
 مثلة ذلك: قول اإلمام القرطبي: أومن 

حريم في دخول بيت، ليس هو بيتك إلى غاية، هي الت -سبحانه وتعالى-"مد الله 
والله -: قال مالك: االستئناس فيما نر  (2)االستئناس، وهو االستئذان، قال ابن وهب

بي  أ  االستئذان، وكذا في قراءة  :-أعلم
 خك   ُّ بن عباس، وسعيد بن جبير،ا، و (5)

أو بأي  تنحنح،وا، أي: تستعلموا من في البيت، قال مجاهد: بالمتستعل :(4)َّ    لك

 (3)وجه أمكن، ويتأنى قدر ما يعلم أنه قد شعر به، ويدخل إثر ذلك، وقال معناه؟ الطبري 

 وقال الشاعر:  علمتم، :أي( 6)َّ  مغ جغ مع جع   ُّ: ومنه قوله تعالى

                                                           

 (.2/477) :اإلتقان في علوم القرآنو (، 1/292) :( البرهان في علوم القرآن1)
 :نةس هو عبد الله بن مسلم، القرشي، بالوالء، الفقيه، المالكي المصري، أبو محمد، ولد في :( ابن وهب2)

كان أحد أئمة عصره وصحب اإلمام مالك بن أنس رضي الله عنهم عشرين سنة، صنف )الموطأ  ه(،123)
 :الديباج المذهبو (، 144/ 4) :ه(، األعالم للزركلي197) :الكبير والموطأ الصغير(، وتوفي بمصر سنة

 (، 5/56) :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانو (، 1/152)
ان قبل ك بي أنصاري،اصح ،بن كعب بن قيس بن عبيد، من بني النجار، من الخزرج، ابو المنذرا : هو( أبي5)

ا مع والمشاهد كلهوالخندق  وأحداً  من أحبار اليهود، ولما أسلم كان من كتاب الوحي، وشهد بدراً  اإلسالم حبراً 
حديثا، وفي  164وكان يفتي على عهده، وله في الصحيحين وغيرهما  -صل ى الله عليه وسلم-رسول الله 

 .(82/ 1) :ه(، األعالم للزركلي21) :بن كعب(، مات بالمدينة سنة الحديث: )أقرأ أمتي أبي  
 (.27) :( النور4)
نة ولد في آمل طبرستان، س ،المؤرس المفسر اإلمام ،جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبوهو ( الطبري: 3)

: له ،ه(، وعرض عليه القضاء فامتنع، والمظالم فأبى510) :ه(، واستوطن بغداد وتوفي بها، سنة224)
 (.69/ 6) :األعالم للزركلي وغيرها، ،)جامع البيان في تفسير القرآن(و ،)أخبار الرسل والملوك(

 (. 6( النساء: )6)
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 .(1)عصرًا وقد دنا االمساء ...آنست نبأه وأفزعها القناص 
، حدثنا عبد الرحيم (5)شيبة : حدثنا أبو بكر بن أبي(2)قلت: وفي سنن ابن ماجة

، (7)عن أبي أيوب األنصاري  (6)عن أبي سورة (3)عن واصل بن السائب (4)بن سليمان
ة، وتكبيرة، يتكلم الرجل بتسبيح)قال قلنا:" يا رسول الله هذا السالم فما االستئذان، قال: 

 .(8)(وتحميده، ويتنحنح، ويؤذن أهل البيت
ير االسدددددددددددددددتئدذان، كمدا قدال مجاهد، ومن قلدت: وهدذا نص في أن االسدددددددددددددددتئنداس غ

 .(9)وافقه"
  

                                                           

 القومية، قوالوثائ الكتب دار النويري، الدين لشهاب: األدب فنون  في األرب بيت للحارث بن حلزة، ونهايةال( 1)
 (.1/269هد، )1425 ،1ط القاهرة،

من أهل  ،أحد األئمة في علم الحديث ،هو محمد بن يزيد الربعي القزويني، أبو عبد الله، ابن ماجةابن ماجة: ( 2)
حل إلى البصرة وبغداد والشام ومصر والحجاز والري، في طلب الحديث، ه(، ر 209) :قزوين، ولد سنة
 :وفي سنةت رآن(،)تفسير الق :)سنن ابن ماجة( مجلدان، وهو أحد الكتب الستة المعتمدة، وله :وصنف كتابه

 (.7/144) :ه(، األعالم للزركلي275)

ه(، وتوفي 139) :ولد سنة ،كوفي، أبو بكرعبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي، موالهم، الأبو بكر: هو ( 5)
يمان(، )اإلو ،)المصنف في األحاديث واآلثار(و)المسند(  :ه(، حافظ للحديث، له فيه كتب، منها253) :سنة

 (.4/117/118): األعالم للزركلي ، وغيرها،وكتاب )الزكاة(
م يروي عن عاص، ي، نزيل الكوفةابن سليمان، اإلمام، الحافظ، المصنف، أبو علي الراز عبد الرحيم: هو ( 4)

سماعيل بن أبي خالد، وعدة ، سير ه(187) :سنة توفي ،األحول، وأشعث بن سوار، وسليمان األعمش، وا 
 .(530/ 7) للذهبي: أعالم النبالء ط الحديث

ي البصري، توفي سنةواصل: هو ( 3) ه(، من السادسة، ضعيف، 144) :أبو يحيى واصل بن السائب الرق اش 
 عبد سنح علي: األثري، تقديم الفالوجي زيادة محمد بن : ألكرمالصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري  المعجم
 .(621/ 2)القاهرة،  عفان، ابن األردن، دار األثرية، الدار األثري، الحميد

ب تأبو سورة: هو ابن يحيى بن أيوب األنصاري، ابن اخي أيوب األنصاري، وكان يحدث عنه، لم تذكر ك( 6)
 الفكر ارالعمروي، د غرامة بن عمرو: التراجم له تاريخ، في مولده ووفاته، تاريخ دمشق البن عساكر: تحقيق

 (41/311م، )1993-هد 1413: النشر والتوزيع، عام والنشر للطباعة
العقبة  دخالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة، أ بو أ يُّوب األ نصاري، من بني النجار: صحابي، شهأبو أيوب: هو ( 7)

 ه(،32) :سنة للغزو والجهاد، توفي محباً  تقياً  صابراً  وكان شجاعاً  ،والخندق وسائر المشاهد وأحداً  وبدراً 
 (.293/296/ 2األعالم للزركلي )

 (.2/1221(، قال األلباني: ضعيف، )5707أخرجه ابن ماجه: في كتاب اآلداب، باب: األستاذان، برقم: )( 8)

 (.6/306) :( الجامع9)
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 الباب الثاني:
 الفصل الثالث:

اختيارات اإلمام القرطبي في اآليات الكونية 
 .(الجامع ألحكام القرآن)من خالل تفسيره 

 وفيه ثالثة مباحث:
اختيارات اإلمام القرطبي في آيات خلق األرض  المبحث األول:

 لنهار.والسموات واختالف الليل وا
اختيارات اإلمام القرطبي في آيات نزول المطر المبحث الثاني: 

 إلحياء األرض وتصريف الرياح والسحاب.
اختيارات اإلمام القرطبي في آيات خلق : المبحث الثالث

 اإلنسان، وجلده، واختالف الكائنات.
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 األول: المبحث

 األرض خلق آيات في القرطبي اإلمام اختيارات 
 والنهار. الليل واختالف واتوالسم

 وفيه مطلبان:
 اختياراته في آيات خلق األرض والسموات.المطلب األول: 

 اختياراته في آيات خلق الليل، والنهار.المطلب الثاني: 
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 المطلب األول: 
 اختياراته في آيات خلق األرض والسموات.

 المسألة األولى: 
 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع   جع     ُّقدددددددال تعدددددددالى: 

 .(1)َّ   جم هل مل خل حل مكجل لك خك حك

 َّ مف خف حف جف مغ جغ مع جع     ُّ المراد بقوله تعالى:

   :-رحمه الله–اختيار اإلمام القرطبي 

 حف جف مغ جغ مع جع     ُّاختددددددار القرطبي أًن المراد من قولدددددده تعددددددالى: 

أي: أن اللدده تعددالى إنمددا ذكر هددذه اآليددة لالعتبددار، للددداللددة على أن  َّ مف خف

ر على اإلح يدداء والخلق، ال تبعددد مندده القدددرة على اإلعددادة بعددد الموت، حيددث الددذي قددد 

 جميع أن المعنى: وقيل أي: من أجلكم، َّ مغ جغ   ُّ :(2)كيسدددددان ابن قال: "وقال

بار، واالعت التوحيد على دليل إنه: لكم، وقيل فهو عليكم، به منعم األرض في ما
 حتاجون م إليه هم ما به عني يكون  أن نبينه، ويجوز ما على الصحيح هو وهذا: قلت
 هذهب اإلباحة بها ينتفع التي األشددددياء أصدددل إن قال: من األشددددياء، واسددددتدل جميع من

 هئ مئ هي خيمي حي جي   ٰه مه جه هن من خن حن   ُّكقوله:  مثلها؛ كان وما اآلية

                                                           

 (.29البقرة: ) (1)
 من ولغة، اً نحو  بالعربية، عالم: كيسان بابن المعروف الحسن، أبو إبراهيم، بن أحمد بن ابن كيسان: هو محمد (2)

 ،ث(الحدي و)غريب ،الكاتب( أدب و)غلط النحو، في كتبه: )المهذب( من وثعلب، المبرد عن أخذ. بغداد أهل
 ، (508/ 3) للزركلي: األعالم ه(،299) :(، توفي سنةالنحو علل في و)المختار ،القرآن( و)معاني
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، حتى يقوم الددددددددليدددددددل على الحظر... "إلى أن قدددددددال: ( 1)َّ مت هب مب

 يهعل يدل العتبار:، اَّ خف حف جف مغ جغ   ُّ"الصحيح في معنى قوله تعالى: 

 ماءالسددددد إلى واالسدددددتواء والخلق واإلماتة اإلحياء: العبر نصدددددب من بعده وما قبله ما
 منه عدتب ال واألرض، السددموات وخلق وخلقكم إحيائكم على قدر الذي أي: وتسددويتها،

 ميعبج لتنتفعوا أي: االنتفاع، َّ مغ   ُّمعنى  إن: قيل ففن اإلعادة، على القدرة

 .(2)ذكرنا" لما االعتبار باالنتفاع مرادال قلنا: ذلك،

 الدراسة:
 في المسألة قوالن:

 جغُّ وهو ما اختاره اإلمام القرطبي من أن المراد من قوله تعالى: القول األول: 

، (4)، وابن العربي(5)االعتبار، واختار هذا القول: ابن عطية َّ خف حف جف مغ

 :َّ مف خف حف جف مغ جغ مع  جع    ُّفقال ابن العربي: "فكأن قوله تعالى: 

مقابلة الجملة بالجملة؛ للتنبيه على القدرة المهيئة لها للمنفعة والمصلحة، وأن جميع ما 

                                                           

 (.15الجاثية: )( 1)
 (.232-1/231الجامع: )( 2)

 الكتب دار محمد، الشافي عبد السالم عبد: العزيز: البن عطية، تحقق الكتاب تفسير في الوجيز المحرر (5)
 الرحمنالحق بن غالب بن عبد عبد (، وابن عطية: هو أبو محمد 1/114هد، )1422- ،1بيروت، ط العلمية،

 غرناطة، أهل من ه(،481) :أندلسي، ولد سنة فقيه، مفسر الغرناطي، قيس، محارب من المحاربي، عطية بن
 :سنة وفاته يختار  في قيل ،(العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر) له: شعر، له والحديث، باألحكام عارف

 .(282/ 5) للزركلي: ه(، األعالم346- 342)
 بالكت دار عطا، القادر عبد محمد عليه، وعلَّق أحاديثه وخرج أصوله احكام القرآن: ألبن العربي، راجع (4)

 (.  1/24م، )2005- هد1424 ،5/ لبنان، ط بيروت العلمية،
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 في ، وليس(1)في األرض إنما هو لحاجة الخلق، والبارئ تعالى غني عنه، متفضل به
ن وقفًا، وال إباحة وال حظراً  يقتضي ما الجملة هذه عن القدرة بهذه اإلخبار  ذكر جاء ماوا 
، وبه قال (2)"وحدانيته على بها ليستدل والتنبيه الداللة معرض في اآلية هذه

، أي: سخر َّ مغ جغُّأن معنى:  (3)عن قتادة (4)، وذكر الطبري (5)السمعاني

 .(6)لكم

، للتعليددل واالنتفدداع، أي: خلق ألجلكم َّ مغ   ُّأن الالم في: القول الثــاني:  

عتبددار، وهو اختيددار عددامددة جميع مددا في األرض، فبعضددددددددددددددده لالنتفدداع، وبعضددددددددددددددده لال

                                                           

 (. 1/24المرجع نفسه: ) (1)
 (.1/232الجامع: )( 2)

 ،1ودية، طالرياض، السع الوطن، دار غنيم، بن اسعب بن وغنيم إبراهيم بن ياسر: تفسير السمعاني: تحقيق( 5)
   المروز  أحمد بن الجبار عبد بن محمد بن منصور المظفر، (، والسمعاني: هو أبو1/62م، )1997-هد1418

 ، من كتبه:(هد489) :ه(، توفى سنة426) :مرو، ولد سنة أهل من الشافعي ثم الحنفي التميمي السمعاني
 غيره، المرجع مقدمة كتابه.، و (الحديث ألصحاب االنتصار)

 مركز عاون معالتركي، بالت المحسن عبد بن الله عبد الدكتور: القرآن: للطبري، تحقيق في تأويل البيان جامع (4)
 لتوزيعوا والنشر للطباعة هجر دار يمامة، حسن السند عبد الدكتور هجر بدار اإلسالمية والدراسات البحوث

 (،1/434)م، 2001- هد1422 ،1واإلعالن، ط
 اإلمام الأكمه، ق ضرير حافظ مفسر: البصري  السدوسي الخطاب أبو عزيز، بن قتادة بن دعامة بن قتادة: هو (3)

الحديث،  في يدل س وقد القدر، ير   وكان بالحديث، علمه مع وكان. البصرة أهل أحفظ قتادة: حنبل ابن أحمد
 . (189/ 3) للزركلي: األعالم ه(،118) :الطاعون، سنة في بواسط مات ه(.61) :ولد سنة

م، 2000-ه 1420 ،1الرسالة، ط مؤسسة شاكر، محمد أحمد: القرآن للطبري: تحقيق تأويل في البيان جامع (6)
(1/427). 
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، (3)، وابن الجوزي (4)، والبغوي (5)، والواحدي(2)، والقشيري (1)المفسرين، وبه قال الطبري 
، وابن (5)، والسدددددددددددعدي(2)، وابن عاشدددددددددددور(1)، والبيضددددددددددداوي (7)، والرازي (6)والزمخشدددددددددددري 

 .(4)عثيمين

                                                           

 (.1/427جامع البيان: ) (1)

ن ، بدو 5للكتاب/ مصر، ط العامة المصرية الهيئة البسيوني، إبراهيم: لطائف اإلشارات: للقشيري، تحقيق( 2)
 .(1/74)تاريخ، 

ه، 1413، 1الوجيز للواحدي: تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، الدار الشامية / دمشق، بيروت، ط (4)
(، والواحدي: هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي، كان 1/98)

هد(، وافيات 468) :و)الوجيز(، وغيرها، توفي سنة ،(أستاذ عصره في النحو والتفسير، من مصنفاته: )الوسيط
  .(5/504األعيان وأنباء الزمان: )

هد،  1420 ،1/ بيروت، ط العربي التراث إحياء دار المهدي، الرزاق عبد: تحقيق إحياء التراث: للبغوي،( 4)
 قيه،ف السن ة، حييبم ويلقب محمد، أبو الف رَّاء، محمد بن بن بن مسعود (، والبغوي: هو الحسين1/101)

 لممعا في التأويل لباب)و الحديث، في ،(السنة شرح)له:  ه(،456) :ولد سنة (ب غ ا) إلى مفسر، نسبته محدث،
 .(239/ 2)للزركلي: األعالم ه(،310) :الروذ سنة بمرو توفى ذلك، وغير التفسير، في ،(التنزيل

- ،1/ بيروت، ط العربي الكتاب دار المهدي، زاقالر  عبد: تحقيق :المسير في علم التفسير للجوزي  زاد (3)
 رج،الف أبو البغدادي، القرشي الجوزي  محمد بن علي بن الرحمن عبد ، وابن الجوزي: هو(1/521)هد، 1422
 :ه(، وتوفى سنة308) :ببغداد، ولد سنة ووفاته مولده. التصانيف كثير والحديث، التاريخ في عصره عالمة

 األذكياء)و ،(واألخبار مختصر السير في اآلثار، أهل فهوم تلقيح) منها مصنف، مئة ثالث نحو له ه(،397)
 .(516/ 5)للزركلي: وغيرها، األعالم( وأخبارهم

 ،(1/122)هد، 1407- ،5بيروت، ط / العربي الكتاب التنزيل: للزمخشري، دار غوامض حقائق عن الكشاف (6)
، خوارزميال أحمد بن محمد بن عمر بن والزمخشري: هو محمود  أئمة من القاسم، أبو الله، جار الزمخشري 

 كتبه: ه(، أشهر358) :ه(، توفى سنة467) :زمخشر، سنة في ولد واآلداب، واللغة والتفسير بالدين العلم
 ركلي:للز  األعالم مجاهرا، المذهب، معتزلي ، وغيرها، وكان(البالغة أساس)و القرآن، تفسير في ،(الكشاف)
(7 /178). 

، (2/579)ه، 1420-، 5العربي، بيروت، ط التراث إحياء اتيح الغيب أو التفسير الكبير: للرازي، دارمف (7)
 ذرية نالبكري، م القرشي الرازي  الدين فخر اإلمام علي بن الحسن بن الحسين بن عمر بن والرازي: هو محمد

 علم )في له تصانيف: ،ه(344) :سنة المتكلم، ولد المفسر الشافعي .عنه الله رضي الصديق بكر أبي
 .(113:ص) للسيوطي المفسرين وغيرها، طبقات الكبير( و)التفسير الكالم(
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 ألرض  ا ألن   جميًعا، األرض في ما لهم خلق أنه ذكره جل فأخبرهم قال الطبري:"
 الدنيا في أماو  ربهم، وحدانية على فدليل   الدين، في أما منافع ، آدم لبني فيها ما وجميع  

 جغ مع جع  ُّذكره:  جل قال فرائضه، فلذلك وأداء طاعته إلى لهم وبالغ فمعاش  

  .(3)"َّ مف خف حف جف مغ

 أمددا ودينكم، دنيدداكم في بدده والنتفدداعكم ألجلكم َّ مغ   ُّقددال الزمخشدددددددددددددددري: "

 الصدددنع جائبع من فيه وما فيه فالنظر الديني االنتفاع وأم ا فظاهر، دنيوي ال االنتفاع
 قابها،وع وبثوابها باآلخرة التذكير من فيه وما الحكيم، القادر الصددددددددددانع على الدالة

                                                           

 العربي/ التراث إحياء دار المرعشلي، الرحمن عبد محمد: تحقيق التنزيل واسرار التأويل: للبيضاوي، انوار (1)
 عيد،س أبو الشيرازي، علي نب محمد بن عمر بن الله ، والبيضاوي: هو عبد(1/66)هد، 1418- ،1بيروت، ط

،: البيضاوي  الدين ناصر الخير، أبو أو  تصانيفه: )أنوار ه( من683) :عالمة، توفي سنة مفسر، قاضم
 .(110/ 4) للزركلي: البيضاوي، وغيره، األعالم بتفسير يعرف التأويل(، وأسرار التنزيل

، وابن عاشور: (1/579) هد،1984: النشر س، سنةللنشر، تون التونسية الدار والتنوير: ألبن عاشور، التحرير (2)
 اتهووف مولده بتونس، المالكيين المفتين رئيس: عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر هو محمد
 الشريعة مقاصد) :أشهرها من مصنفات له ه(،1595) :ه(، وتوفي سنة1236) :بها، ولد سنة ودراسته
 . (174/ 6) للزركلي: األعالم ،(اإلسالم في اإلجتماعي النظام أصول)و ،(اإلسالمية

 ؤسسةم اللويحق، معال الرحمن بن عبد: المنان: لسعدي، تحقيق كالم تفسير في الرحمن الكريم التيسير (5)
 السعدي الله عبد بن ناصر بن الرحمن ، (، والسعدي: هو عبد(1/48)م، 2000- هد1420، 1الرسالة، ط

ر عالم  ،(هد1576) :ه( وتوفى سنة1507) :السعودية، سنة العربية بالمملكة يمالقص في ولد سعودي ومفس 
 رتفسي في الحسان )القواعد، وكتابا، منها )التيسير( 50 نحو له( 1538 سنة) فيها مكتبة أنشأ من أول وهو

 .(540/ 5) للزركلي: القرآن( وغيرها، األعالم
 ،(1/109هد، )1425 ،1السعودية، ط العربية المملكة جوزي،ال ابن دار العثيمين، البن :والبقرة تفسير الفاتحة (4)

 في أستاذو  سعودي، وفقيه عالم التميمي، الوهيبي المقبل عثيمين محمد بن صالح بن محمد وابن عثيمين: هو
 .لعلماءا كبار هيئة وعضو القصيم، منطقة في اإلسالمية سعود ابن محمد اإلمام جامعة بفرع الشريعة كلية

 الصالحين(، نقال رياض )شرح، والمستقنع( ه(، من كتبه: )زاد1421) :ه( وتوفى سنة1547) :ولد سنة
 http://www.mawsoah.net العالمية العربية الموسوعة: عن

  (.1/426القرآن: ) تأويل في البيان جامع( 3)
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 اكحوالمن والفواكه والمشدددددارب المطاعم فنون  واللذة من األنس أسدددددباب على الشدددددتماله
 ارهالمك أنواع من والمشددددقة الوحشددددة أسددددباب علىو  البهية، الحسددددنة والمناظر والمراكب
 .(1)والمخاوف" والغموم والسموم واألحناش والسباع والصواعق كالنيران

 الترجيح:
يتبين مما سددددبق في دراسددددة القولين أن  الراجح هو القول الثاني، وهو أن الالم في 

 للتعليدددل واالنتفددداع، أي: خلق ألجلكم جميع مدددا في األرض، فبعضددددددددددددددددده َّ مغ   ُّ

لالنتفاع، وبعضدددددددده لالعتبار، وهو الذي يترجح، ألنه يشددددددددمل القولين، ومن المقرر أن 
القول الدددذي تعمدددل معددده جميع األقوال أولى بتفسدددددددددددددددير اآليدددة، وهو خالف مدددا اختددداره 

 القرطبي، هذا ما ترجح للباحث، والله تعالى أعلم.

                                                           

 (.125-1/122التنزيل: ) غوامض حقائق عن الكشاف( 1)
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 المسألة الثانية:    
 . (1)َّ مك لك خك   ُّقال تعالى:  

 :-رحمه الله–ام القرطبي اختيار اإلم

أي: في  َّ مه جه هن   ُّذهدددددب اإلمدددددام القرطبي إلى أن المراد بقولددددده: 

 لك خك   ُّسددددددددددددبع حيث قال:" قوله تعالى:  كالسددددددددددددموات سددددددددددددبع وأنها العدد،

 يحصدددر  عدد التنزيل في لألرض يأت ولم سدددبع، السدددموات ذكر تعالى أن َّمك

: فقيل فيه، اخت ل ف قد، و (2)َّ مه جه هن   ُّ :تعالى قوله إال التأويل يحتمل ال

 األخبار،و  بالمشدداهدة مختلفة والصددفة الكيفية ألن العدد، في أي: مثلهن، األرض ومن

 هي: بينهن، قيل غلظهن وما في أي: َّ مه جه هن   ُّ: وقيل العدد، فتعين

 سددبع وأنها األول، والصددحيح ،(5)الداودي قال بعض، من بعضددها يفتق لم أنه إال سددبع
 .(4)سبع" كالسموات

 لدراسة:ا
 في المسألة ثالثة أقوال: 

اليددده اإلمدددام القرطبي واختددداره من أن المراد بقولددده:  وهو مدددا ذهدددبالقول األول: 

العدد، وأنها سدبع كالسدموات سبع، وروي هذا القول  في أي: ،َّ مه جه هنُّ

                                                           

 (.29البقرة: )( 1)

 .(12الطالق: )( 2)

، فقيه حفص أبو نصر، بن والداوودي: هو أحمد (1/239) الجامع: (5)  ،(األموال) كتاب: له مالكي، الداودي 
، (م1163) األسكوريال عن مصور الكتب، دار في. المسلمون  عليها يتغلب التي واألراضي المغانم أموال أحكام
 . (264/ 1) للزركلي: األعالم ،(ه507) :سنة توفى

 (.1/239: )الجامع( 4)
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، ( 4)، والبغوي (5)، والثعلبي(2)، والمراغي-رضدددددددددددددددي اللددددده عنهمدددددا- (1)عن ابن عبددددداس
، واسدددتدلوا (9)، والشدددنقيطي (8)، والشدددوكاني(7)، والزمخشدددري (6)ن جزي ، واب(3)والبيضددداوي 

                                                           

م، 1946- هد1563 ،1بمصر، ط وأوالده الحلبي البابى ومطبعة، مصطفى مكتبة تفسير المراغي: شركة( 1)
(28/131.) 

 تخرج. العلماء من مصري، مفسر: المراغي مصطفى بن (، والمراغي: هو أحمد28/131المرجع نفسه: ) (2)
 له ه(،1571) :بالقاهرة، سنة وتوفي بها، اإلسالمية الشريعة مدر س كان ثم م،1909 سنة العلوم بدار
/ 1) للزركلي: األعالم مجلدان،( الفقه أصول في الوجيز)و رسالة، ،(اإلسالم في الحسبة) منها كتب:
238)  . 

 العربي، اثالتر  إحياء دار عاشور، بن محمد أبي اإلمام: للثعلبي، تحقيق القرآن: تفسير عن والبيان الكشف (5)
 .  (9/542)م، 2002- هد1422، 1لبنان، ط / بيروت

 جمعة ثمان/ ع النمر الله عبد محمد أحاديثه وخرج حققه: القرآن: للبغوي، تحقق تفسير في التنزيل معالم( 4)
 (.8/138م، )199- هد1417، 4والتوزيع، ط للنشر طيبة دار الحرش، مسلم سليمان- ضميرية

 (.3/225أنوار التنزيل: )( 3)

 أبي بن رقماأل دار شركة الخالدي، الله عبد الدكتور: تحقق البن جزي الكلبي، :التنزيل علوم في التسهيل (6)
 جزي  ابن الله، عبد بن محمد بن أحمد بن ، وابن جزي: هو محمد(2/588) هد،1416- 2ط بيروت، األرقم،

 من ه(،695) :غرناطة، ولد سنة أهل من واللغة، باألصول العلماء من فقيه: القاسم الكلبي الغرناطي، أبو
/ 3) للزركلي: األعالم ،(هد741) :بتونس، المتوفى سنة المالكية(، مذهب تلخيص في الفقهية )القوانين :كتبه
523)  . 

 (.14/196فتح البيان: )( 7)
، والشوكاني: (1/72) هد،1414-1ط بيروت، دمشق،- الطيب الكلم دار كثير، ابن دار للشوكاني :القدير فتح (8)

ولد  اء،صنع أهل من اليمن، علماء كبار من مجتهد فقيه: الشوكاني الله عبد بن محمد بن ليع بن هو محمد
 ومات ه،1229 سنة قضاءها وولي بصنعاء، ونشأ( باليمن خوالن، بالد من) شوكان ه(، بهجرة1175) :سنة
 مجلدات، انيثم ،(األخبار منتقى أسرار من األوطار مصنف، منها )نيل114ه(، له 1230) :بها، سنة حاكما

 .  (298/ 6) للزركلي: األعالم مجلدان، وغيرها،( السابع القرن  بعد من بمحاسن الطالع البدر)و

مد، 1993-هد 1413: النشر عام لبنان، بيروت، والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار البيان: للشنقيطي، أضواء (9)
 در سم مفسر، الشنقيطي الجكني القادر عبد بن المختار محمد بن األمين ، والشنقيطي: هو محمد(8/218)
 :منها كتب له ه(،1595) :سنة بمكة وتوفي بها، وتعلم ه(،1523) :ولد سنة(. موريتانيا) شنقيط علماء من
   .(43/ 6) للزركلي: وغيرها، األعالم( المجاز جواز منع)و ،(بالقرآن القرآن في إيضاح البيان أضواء)
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: ليقو  -وسلم عليه الله صدلى- الله رسدول سدمعت قال: (1)زيد بن لذلك بحديث سدعيد
 رضي  عائشدة وعن ،(2)(أرضدين سدبع إلى الله طوقه ظلما األرض من شدبرا أخذ من)

 دأح يأخذ ال: )هريرة أبي ثحدي ومن ،"إلى" بدل" من" فيه أن إال مثله، عنها الله
 ورو   ،[(4) القيامة يوم] (5)أرضددين سددبع إلى الله طوقه إال حقه بغير األرض من شددبراً 

 قال) :قال -وسلم عليه الله صدلى- الله رسدول عن الخدري  سدعيد أبي عن (3)النسدائي
 ال ل:ق موسى؛ يا قال: به، وأدعوك به أذكرك شيئا علمني رب يا السالم عليه موسدى

 ال:ق الله إال إله ال قل: قال: هذا، يقول عبادك كل رب يا موسددددى: قال الله، إال هإل
 بعالسدددد السددددموات أن لو موسددددى يا قال: به، تخصددددني شدددديئا أريد إنما أنت، إال إله ال

 إله ال هنب مالت كفة في الله إال إله وال كفة، في السدددبع واألرضدددين غيري، وعامرهن
 .(7)،(6)(الله إال

                                                           

،: األعور أبو القرشي، العدوي   نفيل بن وعمر  بن زيد: هو بن سعيد (1)  المدينة، إلى هاجر خيارهم، من صحابي 
 العشرة حدأ وسلم، وهو عليه الله صلى النبي بها أرسله مهمة في غائبا وكان بدرا إال كلها وشهد المشاهد

رين،  حديثا، 48 الحديث كتب في له ه(،31) :بالمدينة، سنة ووفاته ق ه(،22) :بمكة، سنة مولده المبشَّ

 .(94/ 5) للزركلي: األعالم

 بنقل المختصر الصحيح (، كتابة: المسند1610أخرجه مسلم، في كتاب: المساقاة، باب: تحريم الظلم، برقم: ) (2)
 إحياء دار ي،الباق عبد فؤاد محمد: وسلم، للنيسابوري، تحقق عليه الله صلى الله رسول إلى العدل عن العدل
 (.5/1251، )العربي/ بيروت التراث

 (1610(، برقم: )5/1250اخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم: )( 5)

 .(1610) ،(5/1250) الزيادة في صحيح مسلم، المرجع نفسه:( 4)

 صاحب: يالنسائ الرحمن عبد أبو دينار، بن بحر بن سنان بن علي بن شعيب بن علي بن النسائي: هو أحمد (3)
المقدس،  ببيت ودفن ه(، توفى213) :ولد سنة(بخراسان) نسا من أصله. اإلسالم شيخ افظ،الح القاضي السنن،
 .(171/ 1) للزركلي األعالم الحديث، في( الكبر   السنن) له بمكة فمات حاجا خرج :وقيل ه(،505) :سنة

(، 10602م: )أخرجه النسائي في سننه: كتاب: عمل اليوم والليلة، باب: أفضل اذكر وأفضل الدعاء، برق( 6)
 (.9/507صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، كذلك صححه ابن حجر، )

 (.1/238/239الجامع: )( 7)
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 الوبه ق بعض، من بعضددددددددددها يفتق لم أنه إال سددددددددددبع هي: وقيلني: القول الثا
 .(5)، والماوردي(2)، والضحاك(1)الداودي

ــــالــــث:  ، ذكره القرطبي، وأبو ( 4)وقيددددددل: أي: في غلظهن ومددددددا بينهنالقول الث
 ، ولم يعثرا على قائله. (3)الطيب

 الترجيح:
نددده من أن القول الدددذي اختددداره القرطبي ومن معددده هو الراجح، كمدددا سدددددددددددددددبق بيدددا

في العدد كالسدددموات سددددبع، وهو قول الجمهور، وهو مقدم على غيره،  األرضدددين سدددبع
وألن سدددددياق األحاديث الذي ذكرناها تدل على هذا القول، ولم أجد من انتقد هذا القول 

 من المفسرين، هذا ما ترجح للباحث، والله تعالى أعلم. 

                                                           

 (.1/239الجامع: )( 1)
 إبراهيم نب الله ع بد العلم خادم: القرآن: البي الطيب، راجعه مقاصد في البيان فتحو(، 1/239المرجع نفسه: ) (2)

اري، ر، عةللطب ا العصريَّة الم كتبة األنص   (.18/173م، )1992- هد1412 ب يروت، والن ش 

 (.1/121القرآن: ) مقاصد في البيان (، فتح1/72فتح القدير: ) (5)

   (.1/121فتح البيان في مقاصد القرآن: ) (4)

 الحسيني الله ل ط ف ابن علي بن حسن بن خان صديق محمد الطيب: هو (، وأبو1/121المرجع نفسه: ) (3)
 :ه( وتوفى سنة1248) :المجددين، ولد سنة اإلسالمية النهضة رجال من: الطي ب أبو ي،القنوج البخاري 

في مقاصد القرآن( عشرة أجزاء، في التفسير، و)حصول  له مصنفات كثيره منها، )فتح البيان هد(1507)
 (.167/ 6األعالم للزركلي: ) المأمول من علم األصول(،
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 المسألة الثالثة:
 مع جع مظ حط مض خض   حض جض مص خص حص مس   ُّقددددال تعددددالى: 

 .(1) َّ   خف حف جف مغ جغ

 :-رحمه الله-اختيار اإلمام القرطبي: 

 مظ حط مض خض   ُّالقول الدذي اختداره القرطبي ورجحه هو أن المراد بقوله: 

 وأخرجاها والمصددددددددددددددالح المنافع من فيكما خلقت بما جيئا أي: ،َّ   جغ مع جع

 جيئا ، أي:   َّ جغ مع جع مظ حط مض خض   ُّلخلقي، حيث قال "قوله تعالى: 

 الله قال: (2)عباس ابن قال لخلقي، وأخرجاها والمصددددالح المنافع من فيكما خلقت بما
 وقال وسدددددددحابك، رياحك وأجري  وكواكبك، شدددددددمسدددددددك وقمرك أطلعي: للسدددددددماء تعالى

 جف مغ   ُّكارهتين،  أو طائعتين وثمارك شددددددجرك وأخرجي أنهارك شددددددقي: لألرض

 األمر هذا معنى: وقيل ،َّ حف   ُّ أمرك أتينا أي: حذف الكالم ، في َّ حف

 مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص   ُّ :تعالى قال كما فكانتا كونا أي: التسددددددددددخير،

 عدب ذلك قال األول القول وعلى خلقهما، قبل ذلك قال هذا القول ، فعلى(5)َّ جغ

 .(4)الجمهور" قول وهو، خلقهما

 الدراسة: 

                                                           

 (.11فصلت: )( 1)

 (.544-13/545الجامع: )( 2)

 (.40النحل: )( 5)

 (.544-13/545الجامع: )( 4)
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 في المسألة قوالن:

 مظ حط مض خض ُّ ولدده: وهو اختيددار القرطبي من أن المراد بق القول األول:

 وأخرجاها والمصددددددددددددددالح المنافع من فيكما خلقت بما جيئا أي: ،َّ   جغ مع جع

، ( 1)خلقهمددددا، وروي هددددذا القول عن ابن عبدددداس بعددددد لهمددددا ذلددددك قددددال لخلقي، وأندددده
، ( 3)، وذهددب إلى ذلددك الطبري (4)، وطدداو وس(5)، وسدددددددددددددددليمددان بن موسدددددددددددددددى(2)ومجدداهددد

                                                           

مكي،  محمد (، الهداية الى بلوغ النهاية: البي بو21/429، وجامع البيان: )(544-13/545)الجامع: ( 1)
: د. أ بفشراف الشارقة، جامعة- العلمي والبحث العليا الدراسات بكلية جامعية رسائل مجموعة: تحقيق
قة، الشار  جامعة- اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية- والسنة الكتاب بحوث عةمجمو  البوشيخي، الشاهد

 (.10/6492م، )2008- هد1429 ،1ط

 (.10/6492: )النهاية بلوغ الى الهداية (2)

ولد  :الربيع أبو الحميري، الكالعي حسان بن سالم بن موسى بن (، وسليمان: هو10/6492المرجع نفسه: )( 5)
 كتابو  ،(وترجمته البخاري  أخبار)منها  كتبا، وصنف عصره في وبليغها األندلس ثمحد   ه(،363) :سنة
 .(156/ 5) للزركلي: األعالم ه(،654) :، وغيرها، توفى سنة(والتابعين الصحابة معرفة) في حافل

 ،1ض، طامختصر تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل: لعبد الله الزيد، دار السالم للنشر والتوزيع، الري (4)
، الخوالني كيسان بن طاووس: هوو(، 6/845)هـ، 7376  أكابر من: الرحمن عبد أبو بالوالء، الهمداني 
 بالمزدلفة حاجا توفي ه(،55) :اليمن، ولد سنة في ومنشأه ومولده للحديث، ورواية الدين في تفقها التابعين،

 األعالم، والثوري  وطاووس، ذر، أبو: ثالثة السلطان متجنبو: عيينة ابن قال ه(،106) :بمنى، سنة أو
 (.5/224للزركلي: )

/  العلمية الكتب السود، دار عيون  باسل محمد: (، ومحاسن التأويل للقاسمي: تحقق21/459جامع البيان: )( 3)
 (.8/528ه، )1418 – ،1بيروت، ط
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واسددتدلوا لهذا القول بما روي عن  ،(4)البغوي و  ،(5)، وابن عطيه(2)، والواحدي(1)والثعلبي
 كشددددددمسدددددد أنه قال: قال الله تعالى للسددددددماء: أطلعي –رضددددددي الله عنهما–ابن عباس 

 وأخرجي أنهارك شدددددددددقي: لألرض وقال وسدددددددددحابك، رياحك وأجري  وكواكبك، وقمرك

 َّ حف جف مغ   ُّكارهتين  أو طائعتين وثمارك شجرك

 معنى هذا األمر التسددددددددخير، أي: ويكون  أنه قال ذلك قبل خلقهما، القول الثاني:

 .َّ جغ مع جع   مظ حط مض خض حض جض مص   ُّتعالى: قال كما فكانتا كونا

 ، (6)وابن أبي زمنين ،(3)بحر ابن قاله

                                                           

 (. 8/287الكشف والبيان: )( 1)

  (.12/52اصد القرآن: )(، وفتح البيان في مق1/932الوجيز للواحدي: ) (2)

 حسن دكتورال رسالن، القرشي الله عبد أحمد: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ألبو العباس، تحقيق( 5)
 (.3/164هد، )1419: / القاهرة، الطبعة زكي عباس

محمد،  آل لزيرا إبراهيم بن الله عبد بن العزيز عبد: النجدي، تحقيق لفيصل توفيق الرحمن في دروس القرآن:( 4)
 (.5/704م، )1996- هد1416 ،1السعودية، ط العربية المملكة العاصمة، دار

/  بيروت / العلمية الكتب دار الرحيم، عبد بن المقصود عبد ابن النكت والعيون: للماوردي، تحقيق: السيد (3)
 قهاءف من: النجفي يالطباطبائ العلوم بحر بن رضا السيد بن تقي ، وابن بحر: هو محمد(3/172) لبنان،

 ه(،1289) :الفقه، توفى سنة أصول في( القواعد) :ه(، له1219) :النجف، ولد سنة أهل من األمامية،

 .(65/ 6) للزركلي: األعالم

/  الحديثة الكنز، الفاروق  مصطفى بن محمد / عكاشة بن حسين الله عبد أبو: تحقيق تفسير ابن أبي زمنين: (6)
 عيسى بن الله عبد بن ، وابن ابي زمنين: هو محمد(4/147)م، 2002- هد1425 ،1القاهرة، ط/ مصر
 :د سنةالبيرة، ول أهل من األدباء، الوعا  من مالكي، فقيه: زمنين أبي بابن المعروف الله، عبد أبو المر ي،

 امنه ظ،والمواع الفقه في كثيرة كتب له ه(،599) :بها سنة فتوفي البيرة، إلى عاد ثم قرطبة، سكن ه(،524)
 .(227/ 6) للزركلي: األعالم وغيرها، (القرآن تفسير)و ،(األحكام منتخب)و ،السنَّة( أصول)
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 . (5)، والزجاج(2)وذكره الماوردي، (1)والحسن

 الترجيح:
ا سدددددددددددددددبق في دراسدددددددددددددددة القولين أًن الق ن اول األول: هو الراجح من أن إتييتبين مم 

 والمصددددددددددددالح المنافع من فيكما خلقت بما جيئا واألرض، إنما هو بمعنى، السددددددددددددماء
خلقهمدا، وهو ما اختاره القرطبي، وعليه  بعدد لهمدا ذلدك قدال وأنده لخلقي، وأخرجداهدا

جمهور المفسددددرين من السددددلف ومن بعدهم، وتفسددددير جمهور السددددلف مقدم على غيره، 
 الله تعالى أعلم. بن عباس لذلك، هذا ما ترجح للباحث، و امع ثبوت قول 

                                                           

، برهون  بن علي بن إبراهيم ابن (، والحسن: هو4/147المرجع نفسه: )( 1)  ولد. عي  شاف فقيه: علي أبو الفارقي 
، (للشيرازي  بالمهذ على الفوائد) :له فيها فتوفي واسط قضاء فولي بغداد، إلى وانتقل ه(،455) :بميافارقين سنة

 (178/ 2) للزركلي ه(، األعالم328) :في القضاء، توفي سنة السيرة حسن وكان ،(الفتاوي )و
 (.3/172النكت والعيون: )( 2)

 (.12/252فتح البيان: )( 5)
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 المطلب الثاني:
 اختياراته في آيات اختالف الليل والنهار.

 المسألة األولى:
 يم ىم   مم خم حم جم يل ىل مل خل   ُّقال تعالى: 

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن

 ىئ نئ مئ   زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ   ٌّ ٰى ٰر

 .(1)َّ مب زب رب يئ

 المراد بالنهار المذكورة في اآلية الكريمة:

 :–رحمه الله –مام القرطبي اختيار اإل

القول الذي اختاره القرطبي ورجحه هو أن المراد في النهار الجمع نهر وأنهرة، 
 نهر، جمع ن ه ر: (2)ثعلب يحيى بن أحمد قال وأنهرة، نهر يجمع حيث قال" والنهار

 ر،المصد بمعنى ألنه يجمع، لم سم مفرددا النهار وقيل للنهار، (5)[الجمع] جمع وهو

                                                           

 (.164البقرة: ) (1)

 في الكوفيين مامإ: بثعلب المعروف العباس، أبو بالوالء، الشيباني   سيار بن زيد بن يحيى بن ثعلب: هو أحمد (2)
( الشعر قواعد)و ،(الفصيح) كتبه: من ه(،291) :بغداد، سنة في ومات ه(،200) :ولد سنة واللغة، النحو
/ 1) للزركلي األعالم، ذلك وغير ،(القرآن إعراب) مجلدان،( ثعلب مجالس)و ،(زهير ديوان شرح)و رسالة،
267)  ، 

 ان.زيادة عن اللس( 5)
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 النهار: (1)فارس ابن قال أكثر، واألول  والكثير، القليل على يقع الضياء، ك:كقول
 .(2)النهر" على يجمع النهار إن: ويقال وأنهار، ن ه ر والجمع: معروف،

 الدراسة:
 في المسألة قوالن: 

وهو اختيدددددار اإلمدددددام القرطبي، على أن النهدددددار يجمع على نهر  القول األول:
، (6)، وابن كيسدددددددددددان(3)، وعطاء(4)، وابن فارس(5)ن يحيى ثعلبوأنهرة، وبه قال أحمد ب

 .(8)، والزجاج(7)وابن عطية

ن النهددار اسدددددددددددددددم مفرد لم يجمع، ألندده بمعنى المصددددددددددددددددر، كقولددك إ القول لثــاني:
 ضياء، يقع على القليل والكثير. ال

 .(9)ذكر اإلمام القرطبي هذا القول في كتابه، ولم ي عثر على قائله

                                                           

، القزويني زكرياء بن فارس بن ابن فارس: هو أحمد (1)  عليه قرأ واألدب، اللغة أئمة من: الحسين أبو الرازي 
 ه(573) :ه(، وتوفى سنة529) البيان، مولده سنة: أعيان من وغيرهما عباد ابن والصاحب الهمذاني البديع
 رها، األعالممجلدات، وغي أربع القرآن، تفسير في ،(التأويل جامع)و أجزاء، ستة ،(اللغة مقاييس) :تصانيفه من

  . (195/ 1) للزركلي

 (.192-2/191الجامع: )( 2)

 (.2/192المرجع نفسه: )( 5)
 (.192-2/191المرجع نفسه: ) (4)
 مولى صفوان بن- سالم وقيل- أسلم رباح أبي بن عطاء محمد (، وعطاء: هو أبو2/52الكشف والبيان: ) (3)

 أجالء من ه(، كان27) :سنة الجند؛ مولدي من الفهري، ميسرة أبي مولى إنه وقيل المكي، جمح أو فهر بني
 .     (261/ 5) األعيان وفيات ه(،114) :وزهادها، توفي سنة مكة وتابعي الفقهاء

 (.2/52المرجع نفسه: ) (6)

 (. 2/52المرجع نفسه: )( 7)
 (.2/195الجامع: )( 8)

 (.195-2/192الجامع: ) (9)
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 الترجيح:
ن مدددا ذهدددب إليددده القرطبي ومن معددده، في المراد بكلمدددة النهدددار، بدددأن: ن لندددا أيتبي

تجمع نهر وأنهرة، وهدددذا الدددذي يتوافق مع قواميس اللغدددة عندددد الرجوع اليهدددا، وهو مدددا 
 نرجحه، والله تعالى أعلم. 
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 المسألة الثانية:  
 .(1)َّ   مم خم حم   ُّقوله تعالى: 

   :-رحمه الله–اختيار اإلمام القرطبي 

ن أول النهار يكون من طلوع الفجر إلى غروب القول الذي اختاره القرطبي هو إ
 الشمس، قال غروب إلى الفجر طلوع بين ما ضياء: الشمس، حيث قال: "والنهار

 وقال النهار، من ذلك قبل ما يعد وال الشمس، طلوع النهار أول: (2)شميل بن النضر
 :(5)الصلت أبي بن أمية بقول داستشه الشمس، طلوع العرب عند أوله: ثعلب

 .  (4)يتورد لونها يصبح حمراء ... ليلة آخر كل تطلع والشمس      

 ابن وقسددددددددددددم ،(6)الشددددددددددددمس ذرور النهار أول: (3)األنواء كتاب في الزجاج قال
 لىإ الشددمس غروب من وهو محضددًا، ليالً  جعله قسددما  : أقسددام ثالثة الزمن (7)األنباري 

                                                           

 (.164البقرة: )( 1)
 ورواية لعربا أيام بمعرفة األعالم أحد: الحسن أبو التميمي، المازني يزيد بن خرشه بن شميل ابن النضر: هو (2)

( ه128 سنة) أبيه مع البصرة إلى وانتقل ،(خراسان بالد من) ه(،122) :بمرو سنة ولد ،اللغة وفقه الحديث
، الحديث( )غريب، وو)المعاني( ،السالح( تبه )كتابك من ه(،205) :بمرو، سنة وتوفي منها، وأصله

 ،(55/ 8) للزركلي )األنواء(، األعالمو

أمية بن أبي الصلت: هو بن أبي ربيعة الصلت الثقفي، شاعر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، تاريخ  (5)
: نشرال التوزيع، عامو  والنشر للطباعة الفكر العمروي، دار غرامة بن عمرو: دمشق: البن عساكر، تحقيق

 (،9/278م، )1993- هد 1413

 (.6/126هد، )1404 ،1بيروت، ط / العلمية الكتب دار العقد الفريد: ألبي عمر،( 4)

  .  (هد276: المتوفى) الدينوري  قتيبة بن مسلم بن الله عبد محمد ألبو العرب، مواسم في األنواء( 3)

 (، 2/753) الوسيط: المعجم ظرا،من تكون  ما أحسن حينئذ ذرور الشمس: وهي (6)

 اللغة،و  باألدب زمانه أهل أعلم من: األنباري  بكر أبو بشار، بن محمد بن القاسم بن ابن األنباري: هو محمد (7)
 نبار=في األ ولد القرآن، في شاهد ألف ثالثمائة يحفظ كان: قيل واألخبار، للشعر حفظا الناس أكثر ومن
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 قسدددما  و  غروبها، إلى الشدددمس طلوع من وهو محضدددًا، نهاراً  هجعل وقسدددما   الفجر، طلوع
 لبقايا ،الشدددددمس طلوع إلى الفجر طلوع بين ما وهو والليل، النهار بين مشدددددتركاً  جعله
 إلى الفجر طلوع من النهار أن والصدددددددحيح: قلت النهار ضدددددددوء ومبادئ الليل ظلمة
 . (1)الشمس" غروب

 الدراسة:
 :في المسألة ثالثة أقوال

وهو اختيار القرطبي أن أول النهار من طلوع الفجر إلى غروب األول: القول 
 ،(3)والطبري  ،(4)، والخليل بن أحمد(5)، والنقاش(2)عطية ابن قال وبه الشمس،

                                                           

، وغيرها، (القرآن علوم عجائب) اللغة، في( الزاهر) كتبه: ه(، من528ة )ببغداد سن وتوفي( ه271)=سنة 
 .(554/ 6) للزركلي: األعالم

 (.2/195الجامع: )( 1)

 ،1/ بيروت، ط العلمية الكتب دار محمد، الشافي عبد السالم عبد: الوجيز: ألبن عطية، تحقيق المحرر( 2)
 (،1/255هد، )1422

 معال: النقاش بكر أبو هارون، بن زياد بن محمد بن الحسن بن محمدهو  لنقاش:وا، (1/238المرجع نفسه: ) (5)
 نقش يتعاطى أمره مبدأ في وكان ه(،266) :ببغداد، ولد سنة ومنشأه الموصل، من أصله وتفسيره، بالقرآن
آن، القر  غريب في( اإلشارة)و التفسير، في( الصدور شفاء) :تصانيفه من بالنقاش، فعرف والحيطان السقوف

 .(81/ 6) للزركلي: ه(، األعالم531) :وغيرها، توفي سنة
 عبد أبو اليحمدي، األزدي الفراهيدي تميم بن عمرو ابن أحمد: هو بن (، والخليل1/238المرجع نفسه: ) (4)

ه(، 170) ة، سنة:البصر  في ومات ه(100) :ولد سنة العروض، علم وواضع واألدب، اللغة أئمة من: الرحمن
 .   (514/ 2) زركلي:لل األعالم

 (.  1/238المرجع نفسه: ) (3)
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 في فارس ابن رواه وكما ،(4)، والثعالبي(5)، وابن المسيب(2)وعطاء ،(1)والراغب
 سلمم صحيح في ثبت بما لقول،، واستدل القرطبي ومن ذهب معه إلى هذا ا(3)المجمل

 زب رب يئ ىئ   نئ مئ زئ   ُّنزلت:  لما: قال (6)حاتم بن عدي عن

: نعقالي وسادتي تحت أجعل إني الله، رسول يا: عدي له ، قال(7) َّ ىب نب مب

 الله لىص- الله فقال رسول النهار، من الليل بهما أعرف أسود، وعقاالً  أبيض عقاالً 
 فهذا ،(8)(النهار وبياض الليل، سواد هو ماإن لعريض، وسادك إن: )-وسلم عليه

                                                           

( هانياألصب أو) األصفهاني القاسم أبو المفضل، بن محمد بن ، والراغب: هو الحسين(2/52: )والبيان الكشف (1)
 ،(الراغب أخالق)كتبه:  من بغداد، سكن ،(أصبهان) أهل من ،العلماء الحكماء من أديب،: بالراغب المعروف

القرآن(، توفي  بغري في المفردات)و تفسيره، في البيضاوي  عنه أخذ مقدمته، طبعت كبير،( اسيرالتف جامع)و
 ، (233/ 2) للزركلي: األعالم ه(،302) :سنة

 عوضم علي محمد الشيخ: القرآن للثعالبي: تحقيق تفسير في الحسان (. والجواهر2/52الكشف والبيان: )( 2)
 .(1/549) هد،1418- 1ط / بيروت، العربي التراث إحياء دار الموجود، عبد أحمد عادل والشيخ

 بوأ القرشي، المخزومي وهب أبي بن حزن  بن المسي ب ابن (، وسعيد: هو1/549الجواهر الحسان للثعالبي: ) (5)
والورع،  والزهد والفقه الحديث بين جمع ه(،15) :بالمدينة، ولد سنة السبعة الفقهاء وأحد التابعين، سيد: محمد
 .  (102/ 5) للزركلي: ه(، األعالم94) :ى في المدينة سنةتوف

ولد  :زيد أبو الجزائري، الثعالبي مخلوف بن محمد بن الرحمن (، والثعالبي: هو عبد1/549المرجع نفسه: ) (4)
 نزهةو  األنوار روضة) و النبوي ة، المعجزات في( األنوار)كتبه:  من الجزائر، أعيان من ه(، مفسر،786سنة )
 .  (551/ 5) للزركلي: األعالم ه(،873) :مجموع، وغيرها، توفدي سنة،( خياراأل

 (.2/195الجامع: )( 3)

 وأبو وهب أبو الطائي، الحشرج بن سعد بن الله عبد ابن حاتم: هو بن (، وعدي2/195المرجع نفسه: ) (6)
هد،  9 سنة إسالمه م، كانواإلسال الجاهلية طي في رئيس كان. العقالدء األجواد من صحابي، أمير،: طريف
 . (220/ 4) للزركلي: األعالم هـ(،68) توفي سنة:، المثل بجوده يضرب ال ذي الطائي حاتم ابن وهو

 (.187البقرة: ) (7)
اخرجه الطحاوي في شرح معاني اآلثار، كتاب الصيام: باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصيام: ( 8)

 جاد، سيد / محمد النجار زهري  محمد: له وقدم لباني فيه صدحيح، حققه( حكم األ5166(، برقم: )2/35)
 م.1994 هد،1414 ،1الكتب، ط عالم
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 في قهالف مقتضى وهو الشمس، غروب إلى الفجر طلوع من النهار أن يقضي الحديث
 الشمس لوعط قبل فكلمه نهاراً  فالناً  يكلم أال حلف فمن األحكام، ترتبط وبه األيمان،
 الفيصل وه -وسلم عليه الله صلى- النبي وقول يحنث، القول الثاني لم وعلى حنث،
  .والحكم ذلك في

أول النهار من طلوع الشمس، وال يعد ما قبل ذلك من النهار، وهذا  القول الثاني:
 .(5)الصلت: أبي بن أمية بقول وقد استشهدوا ،(2)وبه قال ثعلب (1)شميل بن النضر قول

   يتورد. لونها يصبح حمراء ... ليلة آخر كل تطلع والشمس

 .(4)األنواء كتاب في الزجاج ر: ذ رور الشمس، قالهأول النها القول الثالث:

 الترجيح:
الدددذي يظهر بعدددد عرض األقوال أًن مدددا ذهدددب إليددده القرطبي ومن وافقددده، من أن 
النهدددار من طلوع الفجر الى غروب الشدددددددددددددددمس، هو الراجح، اسدددددددددددددددتندددادًا إلى القددداعددددة 

على مدددا الترجيحيدددة "إذا ثبدددت الحدددديدددث وكدددان في معنى أحدددد األقوال فهو مرجح لددده 
 ، هذا ما تبين للباحث ترجيحه، والله تعالى أعلم.(3)"خالفه

                                                           

 (.  2/195الجامع: ) (1)

 (.2/195المرجع نفسه: ) (2)

 (.  2/195المرجع نفسه: ) (5)

 (.   2/195المرجع نفسه: ) (4)

 (.1/206قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي: )( 3)
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 :المبحث الثاني
اختيارات اإلمام القرطبي في آيات نزول المطر إلحياء 

 األرض وتصريف الرياح والسحاب.
 وفيه مطلبان:

 اختياراته في آيات نزول المطر إلحياء األرض.المطلب األول: 
 ه في آيات تصريف الرياح والسحاب.اختياراتالمطلب الثاني: 



 

770 
 

 :المطلب األول
 اختياراته في آيات نزول المطر إلحياء األرض.

 المسألة األولى:
 خن   حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل   ُّقددال تعددالى: 

 . (1)َّ ىن من

 :-رحمه الله–اختيار اإلمام القرطبي 

 في األرض هواختار القرطبي أًن الماء المنزل من السددددماء، الذي اسددددتودعه الله 
ماء األنهار والعيون وما يسددددتخرج من اآلبار، حيث إنه جزم به في بداية المسددددألة، ثم 
ذكر قول ابن عباس بصددددددددددددديغة التمريض، واعترض على العموم الذي قال به مجاهد، 

 تعالىو  سبحانه الله ذكر الذي هذا: قسمين على السماء من المنزل حيث قال: "والماء
 الحاجة عند يجدونه الناس لسقي مختزناً  فيها وجعله األرض، يف استودعه بأنه وأخبر
 يرهوغ عباس ابن عن وروي  اآلبار، من يسددددتخرج وما والعيون  األنهار ماء وهو إليه،
 :مجاهد وقال والفرات، مصدددددددر ونيل وجيحان سددددددديحان: األربعة األنهار أراد إنما أنه
ال طالقه،إ على ليس وهذا السماء، من وهو إال ماء األرض في ليس  بتثا فاألجاج وا 
 في علج قد تعالى الله أن محالة وال العذب، بالماء قوله يقيد أن فيمكن األرض، في

  َّ يل ىل مل خل   ُّ :قوله إن: قيل وقد ماء، السدددددددددماء من وأنزل ماء األرض

 قديرهت وحسددددن بلطفه تعالى الله رفعه البحر، من أصددددله وأن العذب، الماء إلى إشددددارة

                                                           

 (.18المؤمنون: ) (1)
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 لينتفع األرض إلى أنزله ثم والتصددعيد، الرفع بذلك طاب حتى لسددماء،ا إلى البحر من
 .(1)ملوحته" من به انتفع لما البحر ماء إلى األمر كان ولو به،

 الدراسة:
 في المسألة خمسة أقوال:

ًن الماء المنزل من السدددماء، الذي اسدددتودعه الذي اختاره القرطبي، إ القول األول:
 ،(2)ووافقه، الكلبي، ر والعيون وما يسدددددددددددتخرج من اآلبارالله في األرض هو ماء األنها

 ،(7)، والنيسابوري (6)، وأبو حيان(3)، والنسفي(4)، والزمخشري (5)والسمرقندي

                                                           

 (12/112الجامع: )( 1)

- هد1423 ،1/ لبنان، ط بيروت العلمية، الكتب دار شلبي، هند الدكتورة: سالم: تحقيق بن يحيى تفسير( 2)
(، والكلبي: هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي، أبو النضر الكوفي، النسابة المفسر، 1/596م، )2004
ه(، طبقات المفسرين 146) :ومنسوخه( وغيرها، توفى سنة القرآن به: )ناسخوجماعة، من كت الشعبي، عن رو  

 (.2/149للداوودي: )

 ندي،السمرق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن نصر الليث هو أبو (، والسمرقندي:2/477بحر العلوم للسمرقندي: )( 5)
 تصانيف المتصوفين، له هادالز  من الحنفية، أئمة من عالمة،: الهد  بفمام الملقب (هد575) :توفى سنة
 .(27/ 8) للزركلي: األعالم العارفين( وغيرها، )بستان، والعقائد( و)عمدة ،القرآن( )تفسير :منها نفيسة،

 (.5/179الكشاف للزمخشري: )( 4)

 فقيه: الدين حافظ البركات، أبو النسفي، محمود بن أحمد بن الله عبد (، النسفي: هو2/465مدارك التنزيل: )( 3)
 السند، ببالد"  نسف"  إلى نسبته ه(،710) :فيها سنة ووفاته( أصبهان كور من) إيذج أهل من مفسر، حنفي،
 يرها، األعالمالدقائق(، وغ و)كنز القرآن، تفسير في التنزيل(، )مدارك :منها مصنفات، له .وسمرقند جيحون  بين

 (.4/67للزركلي: )

 (.7/334البحر المحيط: )( 6)

 اإلسالمي بالغر  دار القاسمي، حسن بن حنيف الدكتور: ان عن معاني القرآن: للنيسابوري، تحقيقإيجاز البي( 7)
 النيسابوري، أبو الحسين بن الحسن أبي بن محمود: هو والنيسابوري  (،1/185هد، )1413- ،1/ بيروت، ط

، مفسر: الدين نجم القاسم،  خلق)و ،(القرآن انيمع في البيان إيجاز) :منها تصانيف له: ياقوت قال لغوي 
 .(167/ 7) للزركلي: ه(، األعالم330) :، وغيرها، المتوفي سنة(اإلنسان
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، (3)، والشدددددددددددددنقيطي(4)، واأللوسدددددددددددددي(5)، والشدددددددددددددوكاني(2)، وابن كثير(1)وأبو العباس
 .(6)والخازن 

: (7)ي عن ابن عباسًن الماء المسدددددددددددددتودع في األرض هو كما رو إ القول الثاني:
أربعددة أنهددار من الجنددة في الدددنيددا، الفرات، ودجلددة، وسددددددددددددددديحددان، وجيحددان، وهو قول 

 .(10)، والرازي (9)، وذكره الزمخشري (8)الزجاج

                                                           

(، وأبو العباس: هو أحمد بن محمد بن المهدي ابن عجينة، 5/367( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: )1)
 :ة وتطوان(، ولد سنةالحسني األنجري: مفسر صوفي مشارك، من أهل المغرب دفن ببلدة أنجرة )بين طنج

و)الفتوحات اإللهية في شرح المباحث األصلية( وغيرها،  ،)أزهار البستان( :ه(، له كتب كثيرة، منها1160)
 (.    243/ 1هد(، األعالم للزركلي: )1224) :توفى سنة

 (.5/245( تفسير ابن كثير: )2)
 (،5/363( فتح القدير: )5)
 (.18/18( روح المعاني: )4)
 (.3/527ء البيان: )( أضوا3)
( لباب التأويل في معاني التنزيل: ما يعرف بتفسير الخازن، تحقيق: محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية / 6)

(، والخازن: هو علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي  عالء الدين المعروف 5/269ه، )1413- 1بيروت، ط
ه(، وتوفي 678) :ية. بغدادي األصل، ولد ببغداد، سنةبالخازن: عالم بالتفسير والحديث، من فقهاء الشافع

 (.3/ 3)عدة األفهام في شرح عمدة األحكام(، األعالم للزركلي ) :ه(، له تصانيف، منها741) :بحلب، سنة
(، 6/74(، وروح البيان: إلسماعيل أبو الفداء، دار الفكر / بيروت، بدون تاريخ، )12/112( الجامع: )7)

 (.5/287)للواحدي:  والوسيط
 (،4/10( معاني القرآن: )8)
 (.5/179( الكشاف للزمخشري: )9)
 (.25/268( مفاتيح الغيب: )10)
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ًن جميع المدداء المسدددددددددددددددتودع في األرض هو من القول بددالعموم، إ القول الثــالــث:
، ( 1)قال أبو حفصالسدددددددددددددددمداء بمدا فيهدا مداء البحر، وهذا القول مروي عن مجاهد، وبه 

 .(4)، والشوكاني(5)، والثعلبي(2)وهو مفهوم من كالم: الطبري 

ماء العذب، وهذ القول لم أجد الًن الماء المسدتودع في األرض هو إ القول الرابع:
، على سددددبيل (3)من المفسدددرين من قاله أو عتبره قواًل في المسددددألة إال ما حكاه القرطبي

 التضعيف. 

لمددداء المسدددددددددددددددتودع في األرض هو مددداء المطر، وبددده قدددال: ًن اإ القول الخــامس:
، واسددددتدلوا (10)، وأبو الطيب(9)، وابن عاشددددور(8)، واأللوسددددي(7)، وأبو سددددعود(6)الثعالبي

، وأندده (11)"بحمددل اآليددة على ظدداهرهددا كمددا قددال الثعددالبي: "ظدداهر اآليددة أندده مدداء المطر
                                                           

 بالكت دار معوض، محمد علي والشيخ الموجود عبد أحمد عادل الشيخ: اللباب في علوم الكتاب: تحقيق( 1)
 أحمد بن محمد بن حمد(، وأبو حفص: هو أ14/188م، )1998- هد 1419 ،1لبنان، ط/  بيروت / العلمية
عر، مليح الحميدي الكاتب، قال حفص أبو األندلسي برد بن  رئاسة، لهو  أدب بيت أهل من الكتابة، بليغ الش 
 طبقات ،أيضا( يرهتفس في التفصيل و)كتاب ،القرآن( تفسير في التحصيل )كتاب: منها القرآن، علم في كتب

 .(68/ 1) للداوودي المفسرين

 (.19/20لطبري: )جامع البيان ل( 2)
 (.7/45الكشف والبيان للثعلبي: )( 5)

 (.5/363فتح القدير للشوكاني: )( 4)

 (.12/112الجامع للقرطبي: )( 3)

 (.4/143الجوهر الحسان للثعالبي: )( 6)

 ،/ بيروت بيالعر  التراث إحياء دار المسمى تفسير أبي السعود، الكريم: الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد (7)
 ، (هد982: المتوفى) مصطفى بن محمد بن محمد العمادي السعود: هو أبو، و(6/127)

 (.9/220روح البيان: )( 8)

 (.18/28التحرير والتنوير: )( 9)

اري، إبراهيم بن الله عبد العلم خادم: القرآن: راجعه مقاصد في البيان فتح   (10)  للطب اعة عصريَّةال الم كتبة األنص 
ر،  (.9/106م، )1992- هد1412: النشر يروت، عام/ ب   والن ش 

 (.4/143الجوهر الحسان: )( 11)
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كثير من قول حجددددة من أهددددل التفسدددددددددددددددير، كمددددا قددددال األلوسدددددددددددددددي: "هو المطر عنددددد 
 .(1)"المفسرين

 الترجيح:
بعدددد عرض األقوال ودراسدددددددددددددددتهدددا، يتبين أن األقوال الواردة في المددداء المنزل من 
السدددددماء الذي اسدددددتودعه الله في األرض عديدة، وحقيقة الخالف في المسدددددألة أن هذه 
األقوال منها ما كان اختالفها اختالف تنوع من قبيل التفسير بالجزاء أو المثال، ومنها 
ما كان اختالفها اختالف حقيقي بذكر أقوال مسدددددددددددددتقلة بذاتها لها أدلتها لكنها مردودة، 
ما لضعف أدلتها، أو  ما لعدم توافقها مع الواقع، وا  إما ألنها مفتقرة إلى سند صحيح، وا 

 لتخصيصها بال دليل.

كمددا نجددد أن بعض المفسدددددددددددددددرين ذكر معنى المدداء المنزل من السدددددددددددددددمدداء، قبددل أن 
تعالى في األرض، والبعض اآلخر، ذكر معناه بعد أن اسددددددددتودعه الله يسددددددددتودعه الله 

تعالى في األرض، وكل المعنيين صددددددددددددحيح، فالقول بأنه ماء األنهار والعيون واآلبار، 
غير ممتنع؛ لقوة أدلته، أما القول بأنها: األنهار األربعة فقط، فدليل تخصدددددددديصدددددددده بها 

فه بعض العلماء، بأن ماء البحر دون غيرها ضددددددددعيف، وأما القول بالعموم، فقد ضددددددددع
ثددابددت في األرض، وأمددا القول بددأندده: المدداء العددذب فال وجدده لدده، وأمددا القول بددأندده: مدداء 

 المطر، فهو ظاهر وعليه األكثرون.

ذا نظرنا إلى أقوال المفسدددرين في اختيار األرجح، وجدنا أن الجمع بين قول من  وا 
فيهدا األنهدار األربعدة، وقول من قدال: إنه قدال: بدأنده مداء األنهدار والعيون واآلبدار، بمدا 

مددداء المطر هو الغدددالدددب، وهو مدددا ذهدددب إليددده القرطبي ومن وافقددده، وهو األرجح وال 
خالف بين القولين، إذ إن المدداء النددازل من السدددددددددددددددمدداء هو مدداء المطر، ثم يتحول إلى 

                                                           

 (.9/220روح المعاني: )( 1)
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أنهدار وعيون وآبدار بعدد أن يسدددددددددددددددتودعده اللده تعدالى في األرض، ويؤيدد ذلك جملة من 
 القواعد الترجيحية.

 .(1)قاعدة "القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك" -1
 .(2)قاعدة "ال يجوز العدول عن ظاهر القرآن إال بدليل" -2
 .(5)قاعدة "تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ" -5

 ، والله تعالى أعلم.ترجيحه هذا ما تبين للباحث

                                                           

 (.1/288قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي: )( 1)

 (.1/157المرجع نفسه: ) (2)
 (.1/512المرجع نفسه: ) (5)
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 المسألة الثانية:
  مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ   ُّ: قال تعالى

 .(1) َّ  خن حن جن مم خم جمحم هل مل حلخل جل

 :-رحمه الله–اختيار اإلمام القرطبي 

أي: على مددددا  َّ جم هل مل   ُّذهددددب القرطبي إلى أن المراد بقولدددده تعددددالى: 

 َّ جم هل مل   ُّأوضددح من الحجج والبراهين على قدرته، حيث قال: "قوله تعالى: 

 َّ حن جن مم خم   ُّقدرته،  على البراهينو  الحجج من أوضددح ما على أي:

 لىع: وقيل بذلك، إقرارهم على َّ جم هل   ُّ :وقيل الحجج، هذه يتدبرون  ال أي:

حياء الماء إنزال  .(2)األرض" وا 

 الدراسة:
 في المسألة ثالثة أقوال:

اختار اإلمام القرطبي أن سدددددبب الحمد على ما أوضدددددح من الحجج القول األول: 
 هي ذكر اآليات السابقة.والبراهين على قدرته، 

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني   مي زي ري ٰى ين   ُّ

 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب   حب

                                                           

 (.65العنكبوت: )( 1)

 (.562-15/561الجامع: )( 2)
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، فهذا هو (1) َّ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص   حص مس خس حس جس مخ

 ،(3)، والخازن (4)، والنسفي(5)، والزمخشري (2)القول األول، وهو ظاهر كالم البغوي 

حيددددددداء األرض، ذكره على إنزال المددددددداء و  َّ جم هل مل   ُّ القول الثــــاني: ا 

 .(8)، وأبو الطيب بصيغة ]قيل[(7)، والنسفي(6)الرازي 

على إقرارهم بالحجج والبراهين، وفي ذلك حجة  َّ جم هل مل   ُّالقول الثالث: 

، ( 11)، والمدددداتريدددددي(10)، ويحيى بن سدددددددددددددددالم( 9)عليهم، ذهددددب الى هددددذا القول مقدددداتددددل

                                                           

 (.60/61/62العنكبوت: )( 1)

 (.5/367إحياء التراث: )( 2)

 (.5/465الكشاف للزمخشري: )( 5)

 (.2/683مدارك التنزيل: )( 4)

 (.5/583لباب التأويل في معاني التنزيل: )( 3)

 (23/74مفاتيح الغيب: )( 6)

 (.2/683مدارك التنزيل: )( 7)

 (.  10/213فتح البيان: )( 8)

هد، 1425- ،1بيروت، ط / التراث إحياء دار شحاته، محمود الله عبد: تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق( 9)
 ن، وتوفيالمفسري أعالم من: الحسن أبو البلخي، بالوالء، األزدي بشير بن سليمان ابن (، ومقاتل: هو5/589)

 .(281/ 7) للزركلي: األعالم وغيرها، (التفسير نوادر) و ،(الكبير التفسير) كتبه: من ه(،130) :بالبصرة سنة

 ة،ربيع تيم من بالوالء، التيمي ثعلبة، أبي بن سالم بن وهو: يحيى، (2/640تفسير يحيى بن سالم: )( 10)
 ولد نهم،ع من التابعين، ورو   عشرين نحو أدرك واللغة، بالحديث عالم فقيه، مفسر،: اإلفريقي ثم البصري 
 هد(،200) :ي الفقه(، وغيرها، توفى سنةمن كتبه: )تفسير القرآن(، و)اختيارات فهـ(، 713) سنة: بالكوفة،

 .(148/ 8) للزركلي: األعالم

هد 1426 ،1لبنان، ط / بيروت، العلمية الكتب دار باسلوم، مجدي. د: تأويالت أهل السنة: للماتريدي، تحقيق( 11)
 علماء أئمة منالماتريدي،  منصور أبو محمود، بن محمد بن (، والماتريدي: هو محمد8/242م، )2003-

 أهل تأويالتو ) ،(التوحيد) :كتبه من ه(،555) :توفى سنة ،(بسمرقند محلة) تريد ما إلى نسبته الكالم،
 . (19/ 7) للزركلي: األعالم وغيرها، (القرآن تأويالت)و السنة(،
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، وأبو (3)، وابن الجوزي (4)وي ، والبغ(5)، والواحدي(2)، وابن أبي زمنين(1)والسدددددددددددددددمرقنددي
 .(8)، والسعدي(7)، اإليجي(6)حفص

 الترجيح:
وبعددددد النظر في األدلددددة يتبين لنددددا أًن األقوال جميعهددددا محتملددددة، فهي من قبيددددل  

 :اختالف التنوع وذلك لوجوه

 .(9)عامة ألفا  القرآن تدل على معنيين فأكثر -1
ل ة ولم يمتنع إرادة الجميع حمفي القاعدة التفسدددددديرية: "إذا احتمل اللفظ معاني عد  -2

ن كددددان قول من قددددال: (10)عليهددددا على إقرارهم بددددالحجج  َّ جم هل مل   ُّ"، وا 

والبراهين وفي ذلك حجة عليهم، أقرب؛ لداللة السياق وذلك لقاعدة: "إدخال الكالم 
في معداني مدا قبلده ومدا بعده أولى من الخروج به عنهما إال بدليل يجب التسدددددددددددددددليم 

ينكرون  َّ حن جن مم خم   ُّوما بعده  َّ حل جل   ُّ ، فما قبله(11)لده"

                                                           

 (.2/640بحر العلوم: )( 1)

 (.5/535تفسير ابن ابي زمنين: )( 2)

 (.5/423الوسيط للواحدي: )( 5)

 (.5/367تراث: )إحياء ال( 4)
 (.5/415زاد المسير: )( 3)

 (.13/573اللباب في علوم الكتاب: )( 6)

 (.5/518جامع البيان: )( 7)

 (.1/630تفسير السعدي: )( 8)

 دار لسبت،ا عثمان بن لخالد مختصر في قواعد التفسير: باب: ضوابط وقواعد عند احتمال اللفظ لمعنيين،( 9)
 (،1/29م، )2003 هد،1426 ،1عفان، ط ابن القيم / دار ابن

 (.1/29المرجع نفسه: )( 10)

 (1/123قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي: )( 11)
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، ويتفرع عن القاعدة التفسددددددددددددديرية (1)التوحيد مع إقرارهم بأنه الخالق لهذه األشدددددددددددددياء
السدددابقة صددددورة: أن تكون بعض تلك المعاني المحتملة أرجح من بعض مع إنه ال 
وجود لمدددانع يمنع من حملهدددا على الجميع، هدددذا مدددا تبين للبددداحدددث ترجيحددده، واللددده 

 عالى أعلم.ت

                                                           

 (. 3/728معالم التنزيل: )( 1)
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 المطلب الثاني: 
 اختياراته في آيات تصريف الرياح والسحاب.

 المسألة األولى:
 يم ىم   مم خم حم جم يل ىل مل خل   ُّقال تعالى: 

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه   ىه مه جه ين ىن من خن حن جن

 ىئ نئ مئ   زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ   ٌّ ٰى ٰر

 .(1)َّ مب زب رب يئ

 :-الله رحمه– القرطبي اإلمام اختيار 

أي: المذلل، وتسدددددددددخيره بعثه من  َّ   زئ   ُّالمراد بقوله: ذهب القرطبي الى أن 

 َّ ىئ نئ مئ   زئ رئ   ُّمكدان إلى آخر، حيدث قال: "قوله تعالى: 

 بين وتهثب تسدددددخيره: والمسدددددخر: المذلل، وتسددددددخيره بعثه من مكان إلى آخر، وقيل ...
 وبعذاب، بماء يكون  وقد أظهر، واألول عالئق، وال عمد غير من واألرض السددددددماء
: قال -وسدددلم عليه الله صدددلى- النبي عن عنه الله رضدددي هريرة أبي عن سدددلمم رو  
 ذلك نحىفت فالن، حديقة اسددق   سددحابة في صددوتاً  فسددمع األرض من بفالة رجل بينما)

 كله الماء ذلك استوعبت قد الشراج تلك من (2)شرجة ففذا حرة في ماءه فأفرغ السحاب
 ما الله بدع يا له فقال بمسدددددددحاته الماء يحول حديقته في قائم رجل ففذا الماء فتتبع
 عن يتسدددألن لم الله عبد يا له فقال السدددحابة، في سدددمع الذي لالسدددم فالن قال اسدددمك
 النف حديقة اسدددق   يقول ماؤه هذا الذي السدددحاب في صدددوتاً  سدددمعت إني فقال اسدددمي،

                                                           

 (.164البقرة: )( 1)
 ومسيله.  الماء طريق: والشرجة سود، أحجار ذات أرض الحرة:( 2)
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 دقفأتص منها يخرج ما إلى أنظر ففني هذا قلت إذ أما ، قال(1)فيها تصنع فما السمك
 المسدددددداكين في ثلثه وأجعل رواية: وفي)  ثلثه(، فيها وأرد ثلثاً  وعيالي أنا وآكل بثلثه

 حب جب   هئ مئ خئ   ُّقوله تعالى:  :التنزيل وفي ،(2)(السدددبيل وابن والسدددائلين

 (4) َّ جك مق حق مف   خف حف جف مغ   ُّ :وقال (5)َّ حت جت هب مب خب

 -وسلم يهعل الله لىص- النبي أن عائشدة عن ماجه ابن وخرج كثير، التنزيل في وهو
ن فيه هو ما ترك اآلفاق من أفق من مقبالً  سحاباً  رأ  إذا كان  تىح صالة في كان وا 

 سدديبا لهمال: )قال أمطر ففن( به أرسددل ما شددر من بك نعوذ إنا اللهم: )فيقول يسددتقبله
ن ثالثة، أو مرتين( نافعا  مسددلم أخرجه ،(3)ذلك على الله حمد يمطر ولم الله كشددفه وا 
 صلى- هالل رسول كان: قالت -وسدلم عليه الله صدلى- النبي زوج عائشدة عن اهبمعن
 ففذا وأدبر، وأقبل وجهه في ذلك عرف والغيم الريح يوم كان إذا -وسددددددددلم عليه الله

 كون ي أن خشددديت إني: )فقال فسدددألته: عائشدددة قالت ذلك، عنه وذهب به سدددر مطرت
 اي لعله: )فقال رواية في ،(حمةر : )المطر رأ  إذا ويقول(. أمتي على سدددددددلط عذاباً 

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث   ُّعدداد:  قوم قددال كمدددا عددائشددددددددددددددددة

                                                           

/ بيروت،  ربيالع التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد مدمح: النيسابوري، تحقيق الزيادة في صحيح مسلم: مسلم( 1)
(4/2288.) 

 (.4/2288(، )2984أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب الصدقة في المساكين برقم: )( 2)
 (.9فاطر: )( 5)

 (.37األعراف: )( 4)

، (2/1280(، )5889قم: )أخرجه بن ماجه في كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا رأ  السحاب: بر ( 3)

 تبالك إحياء دار الباقي، عبد فؤاد محمد: ماجة، تحقيق ابن سنن ،وحكم األلباني في هذا الحديث صحيح
 الحلبي. البابي عيسى فيصل- العربية
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 اتسدددخيره وأن األول القول صدددحة على تدل األحاديثو  اآليات فهذه ،(2)((1) َّيق

 .(5)ثبوتها" ليس

 الدراسة: 
 في المسألة قوالن:

مكان  نوهو ما ذهب إليه اإلمام القرطبي أن معنى تسددددخيره أي: بعثه م :القول األول
، ( 7)، وابن عطيدددة( 6)، والبغوي (3)، والثعلبي(4)إلى آخر، وذهدددب الى هدددذا القول الطبري 

 .(15)، والصابوني(12)، والشوكاني(11)، والثعالبي(10)، وابن كثير(9)، والنسفي(8)والرازي 

 الئق،ع وال عمد غير من واألرض السماء بين ثبوته تسخيره أي: القول الثاني:
 السماء في ستلي الهواء في كونها بالثبوت أريد ، ففناالنتقال دمع على يدل الثبوت فإن

                                                           

 (.25األحقاف: )( 1)
 (.2/616(، )899اخرجه مسلم في كتاب صالة االستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم، برقم: ) (2)
 (.2/200/201الجامع: )( 5)
 (. 5/15جامع البيان: )( 4)

 (.2/55الكشف والبيان: )( 3)

 (.1/178تفسير البغوي: )( 6)

 (.1/254المحرر الوجيز: )( 7)

 (.4/175مفاتح الغيب: )( 8)

 (.1/147مدرار التنزيل: )( 9)

 (.1/473تفسير ابن كثير: )( 10)

 (.1/531الجوهر الحسان: )( 11)

 (.1/189تح القدير: )ف( 12)

(. 1/98هد، )1417 ،1القاهرة، ط / والتوزيع والنشر للطباعة الصابوني التفاسير: للصابوني، دار صفوة (15)
 :الصابوني، ولد سنة ابن المحمودي، الدين جمال حامد، أبو محمود، بن علي بن والصابوني: هو محمد

 طةنق ابن لكتاب ذيال جعله ،(اإلكمال إكمال ملةتك) كتاب: له دمشق، أهل من الحديث، حفا  من ه(،601)
 .(282/ 6) للزركلي: ه(، األعالم680) :ما كوال، توفى سنة البن( اإلكمال) به ذيل ال ذي
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 يف أعظم وذلك محمولة، مسخرة ذلك مع وهي َّ مئ   ُّلقوله:  فصحيح، األرض في وال

   مك لك خك حك جك مق حق مف   ُّتعالى:  الله قال الهواء، في كالطير القدرة،

 ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ُّوقال:  (1)َّ مل خل حل جل

، (6)والمظهري  ،(3)وأبو العباس، (4)، ووافقه اإليجي(5)ه الماورديذكر     .(2)َّ زي ري

 .(9)وبه قال الخازن  ،(8)الجرجانيو ، (7)والشوكاني

                                                           

 (.79النحل: ) (1)

 (.19الملك: )( 2)

 (.1/218النكت والعيون: )( 5)
/ بيروت،  لميةالع الكتب دار: النشر دار ،حسانين إبراهيمأبو  القرآن: لإليجي، تحقيق: تفسير في البيان جامع( 4)

 الحسني الله عبد بن محمد بن الرحمن عبد بن (، وإليجي: هو محمد1/115م، )2004- هد1424 ،1ط
 يف ورسالة ،(القرآن تفسير في البيان جامع) كتبه من ه(،852) :مفسر، ولد سنة: الشافعي   اإليجي الحسيني

   .(193/ 6) للزركلي: ه(، األعالم903سنة ) ، توفي(والروح الجسماني المعاد بيان)
 (.1/191البحر المديد: ) (3)
(، 1/161ه، )1412الطبعة:  مكتبة الرشدية / الباكستان، مظهري: تحقيق: غالم نبي التونسي،التفسير ال (6)

ثاره آ والمظهري: هو محمد ثناء الله الباني بتي النقشبندي الهندي: فقيه حنفي، مفسر، من أهل الهند، من
سبعة أجزاء في مجلد واحد، طبع بالهند، انظر: ال معجم المفسرين: من صدر اإلسالم  ،)التفسير المظهري(

وحتى العصر الحاضر، لعادل نويهض، قدم له: مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد، مؤسسة نويهض 
/ 2م، )1988-ه 1409، 5سر الجزائري، طالثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت/ لبنان، تحقيق: أبو يا

307.) 
 (.1/189فتح القدير: )( 7)

 القسم الفرحان، ومحقق صالح طلعت: األول القسم للجرجاني، تحقيق والسور: اآليات تفسير في الد رر درج (8)
(، 1/271م، )2009- هد1450 ،1األردن، ط دار الفکر / عمان، أمرير، شكور أديب محمد: الثاني
 نم كان ،البالغة أصول واضع: بكر أبو الجرجاني، محمد بن الرحمن عبد بن القاهر ني: هو عبدوالجرجا
ه(، 471) :وغيرها، توفى سنة اإلعجاز( و)دالئل ،البالغة( )أسرار :كتبه جرجان، من أهل اللغة، من أئمة

  .(48/ 4) للزركلي: األعالم

 (. 1/99التنزيل: ) معاني في التأويل لباب (9)
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 الترجيح:
ا سددددددددددددددبق في ذكر القولين أن  الراجح هو القول األول، من أن  تسددددددددددددددخير  يتبين مم 

على السدددددددددددددددحاب أي: بعثه من مكان الى آخر، وهو اختيار القرطبي ومن معه، ودلل 
 ذلك ما تقدم من كالمه، هذا ما ترجح للباحث، والله تعالى أعلم.
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 المسألة الثانية: 
   مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث   نث مث   ُّقال تعالى: 

 .(1)َّ يك ىك

 في اآلية الكريمة: َّ ىث   نث مث   ُّالمراد بقوله تعالى: 

 :  -رحمه الله–اختيار اإلمام القرطبي 

لواقح أي ملقحه ولكن ال تلقح إال وهي في نفسددددها ذهب القرطبي إلى أن المراد بال
 لماءا تحمل ألنها حوامل، القح، كأن الريح لقحت بخير، حيث قال: "ومعنى )لواقح(:

 تحمل ألنها القحاً  الريح وجعل: (2)األزهري  قال والنفع، والخير والسددددددددددحاب والتراب

 مغ   ُّ :تعالى الله قال تنزله، أي: فتسدددتدره، (5)تمريه ثم وتصدددرفه تقله أي: السدددحاب،

 في األجنة حملت إذا لواقح ونوق  القح وناقة حملت، ، أي:(4)   َّ مف   خف حف جف

 نفسدددها يف وهي إال تلقح ال ولكنها األصدددل، وهو ملقحة، بمعنى لواقح: وقيل بطونها،
 لقحي ما منها أي: صددحيح، ذلك وكل لقح، ذوات: قيل بخير، لقحت الرياح كأن القح،

 ما هاومن. نوم فيه أي: نائم، وليل رضددددا، فيها أي: راضددددية، شددددةعي: كقولهم الشددددجر،
    .(3)"بالسحاب تأتي

                                                           

 (.22لحجر: )ا( 1)
 (.10/13الجامع: ) (2)

 مرت الرياح السحاب: إذ أنزلت منه.( 5)
 (.37األعراف: )( 4)
 (.10/13الجامع: )( 3)
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 الدراسة:

 في المسألة قوالن:

 يف وهي إال تلقح ال ولكنها األصددددددددل، وهو ملقحة، بمعنى: لواقحالقول األول: 
، السحابب تأتي ما الشجر، ومنها يلقح ما فمنها بخير، لقحت الرياح كأن القح، نفسها
، وبه (5)، والزمخشدددددددددددري (2)، وأبو عبيدة(1)اختيار القرطبي، وذهب إلى هذا الزجاج وهو

 ، بصيغة قيل.(6)، وابن قتيبة(3)، والفراء(4)قال الزهري 

 لخيروا والسحاب والتراب الماء تحمل ألنها حوامل، معنى )لواقح(: القول الثاني:
ذا القول وروي ه األنثى، الذكر من النبات فيتم التلقيح مع وهي ايضدددددددددددددًا تحمل والنفع،

، (1)، وبه قال الواحدي(10)، والثعلبي(9)، وذكره الماتريدي(8)، والحسن(7)عن ابن مسعود

                                                           

م، 1988- هد1408 ،1بيروت، ط / الكتب عالم شلبي، عبده الجليل عبد: معاني القرآن: للزجاج، تحقيق( 1)
(5/177.) 

 (.5/34)(، وأحياء التراث: 5/133النكت والعيون: ) (2)

 .(2/374) :التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف (5)

  (.7/139فتح البيان: ) (4)
 (.7/139المرجع السابق: )( 3)
، قتيبة بن مسلم بن الله عبد (، وقتيبة: هو7/139المرجع السابق: )( 6) ري   دب،األ أئمة من: محمد أبو الدين و 

 مختلف كتبه: )تأويل من ه(،276) :ببغداد سنة وتوفيه(، 215) :ببغداد سنة ولد المكثرين، المصنفين ومن
 .(157/ 4) للزركلي: األعالم )تفسير غريب القرآن( وغيرها،و ،الحديث(

 (.3/556الكشف والبيان: )( 7)
 (.14/43تفسير الطبري: )( 8)
 .  (6/452)تأويالت اهل السنة:  (9)
 (.3/556الكشف والبيان: )( 10)
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، ( 6)، والمظهري (3)، واإليجي(4)، والنسدددددددددددددددفي(5)، والبيضدددددددددددددددداوي ( 2)، والبغوي (1)الواحددددي
، ( 11)، ومحيي الدددددددين( 10)، وابن الخطيددددددب( 9)، والقدددددداسدددددددددددددددمي( 8)، وابن قتيبددددددة( 7)والفراء

 .  (12)والحجازي 

                                                           

 (.1/390الوجيز: )( 1)
 (.5/34حياء التراث: )إ( 2)
 (.5/209أنوار التنزيل: )( 5)
 (.2/178مدارك التنزيل: )( 4)
 (.2/509جامع البيان في تفسير القرآن: )( 3)
 (.3/296تفسير المظهري: )( 6)
 (.7/139فتح البيان: )( 7)
 (.7/139المرجع السابق: )( 8)
(، 6/555هد، )1418 ،1بيروت، ط العلمية / بالكت دار السود، عيون  باسل محمد: تفسير القاسمي: تحقيق( 9)

 ،طالسب الحسين ساللة من الحالق، قاسم بن سعيد محمد بن الدين جمال محمد أو الدين والقاسمي: هو جمال
ه(، 1285) :دمشق، ولد سنة في ووفاته مولده األدب فنون  من وتضلعا بالدين، علما عصره، في الشام إمام
، (اإلسالم يف الفتو  )و ،(خطب ديوان)و ،(التأويل محاسن) منها: مصنفا، وسبعين العقيدة، له اثنين سلفي كان

 (153/ 2) للزركلي ه(، واألعالم1552) :وغيرها، توفي سنة
وابن  (،1/515م، )1964هد / فبراير 1585، رمضان 6أوضح التفاسير: المطبعة المصرية ومكتبتها، ط (10)

عاش في مصر  ،ه(1518) :بن الخطيب، ولد في القاهرة سنةمحمد بن محمد بن عبد اللطيف الخطيب: هو 
آن التي تخصصت في طباعة القر  ،ولبنان والسعودية، عمل منذ صغره في مطبعة والده )المطبعة المصرية(

  هد(، مقدمة كتابه.1402) :الكريم، مؤلف كتاب: أوضح التفاسير، توفى فيها سنة
 اليمامة ردا / سورية، / حمص الجامعية للشئون  اإلرشاد دار ك الجن،وبيانه، تحقيق: ديوان دي القرآن إعراب (11)

 أحمد بن الدين: هو ، ومحيي(3/229)ه، 1413 ،4/ بيروت، ط دمشق- كثير ابن دار بيروت،- دمشق-
عاش في سورية، وتلقى علومه في مدارس  ه(،1526) :درويش، ولد في مدينة حمص )سورية( سنة مصطفى

 مقدمة كتابه. ،(هد1405) :وتوفى فيها سنة ،وبيانه( القرآن إعراب) حمص، من كتبه:
 (،2/278هد، بدون تاريخ، )1415-، 10بيروت، ط / الجديد الجيل دار الواضح: للحجازي، التفسير (12)

يه، ف وتخرج الشريف األزهر في المنصورة، درس معهد ومدير األزهر علماء محمود، من محمد والحجازي: هو
 الكريم( وغيره، المرجع مقدمة الكتاب.   للقرآن الموضوعية المنصورة، من كتبه: )الوحدة لمعهد مديرا عين



 

718 
 

 مث وتصددددرفه تقله أي: السددددحاب، تحمل ألنها القحاً  الريح وجعل: (1)األزهري  لقا

 ، أي:   َّ مف   خف حف جف مغ ُّ  :"تعالى الله قال تنزله، أي: فتسدددددددددددددددتدره، تمريده

 .حملت

 الترجيح:
يتبين لنا مما سددبق في دراسددة األقوال أن القول الثاني هو الراجح، وهو خالف ما 

 والتراب الماء تحمدل عنى )لواقح( أي: حوامدل ألنهدااختداره القرطبي ومن معده، وأن م
الماء  فتحمل الريح الله يرسددددددل والنفع، وحجتهم قول ابن مسددددددعود: والخير والسددددددحاب

ا يمطر، والحقيقة العلمية التي توصدددددددل إليه ثم   اللقحة تدر   كما فتدر   السدددددددحاب فيمري 
ار إلى إناثها، وقد العلم الحدديدث، من أن الريداح لواقح تنقدل اللقاح من ذكور األشدددددددددددددددج

تعرض لهذه الحقيقة كثير من العلماء وعلى راسدددهم رئيس جامعة اإليمان الدكتور عبد 
 المجيد الزنداني، هذا ما ترجح للباحث، والله تعالى أعلم. 

                                                           

 (.10/13الجامع: )( 1)
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 المبحث الثالث:
 ه، واختالف الكائنات.خلق اإلنسان، وجلد

 وفيه مطلبان:
 خلق اإلنسان وجلده.اختياراته في آيات المطلب األول: 

 اختياراته في آيات اختالف الكائنات.المطلب الثاني: 
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 المطلب األول:
 اختيارات اإلمام القرطبي في آيات خلق اإلنسان، وجلده.

 المسألة األولى:
 ىل مل يك ىك مك لك   اك يق ىق يف ىف   ُّقال تعالى: 

   يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من   زن رن مم ام يل

   هت مت خت حت جت   هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

 مص خص   حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح   مج حج مث

 مف خف حف جف مغ جغ   مع جع مظ حط مض خض حض جض

 .(1) َّ   جك مق حق

 :-رحمه الله–اخيار اإلمام القرطبي 

 من أي: التخليق ، َّ  مي  زي ري   ُّذهددددددب القرطبي إلى أن معنى: 

ذا لق،خ بعد خلقاً  خلق فقد األطوار عليه تتابع فما الكثرة، معنى وفيه الخلق،  نكا وا 

-، حيث قال (2)َّ مت  خت حت جت   ُّ :تعالى الله قال ولهذا مخلوق، فهو نطفة

 تدددامدددة )مخلقدددة(:: الفراء قدددال  َّ مي زي ري   ُّ: تعدددالى : "قولددده-رحمدده اللددده

 )وغير خلقها، بدأ قد )مخلقة(:: (5)األعرابي ابن وقال السددقط، مخلقة(: )وغير الخلق،

                                                           

 (.3الحج: )( 1)
 (.14المؤمنون: )( 2)

لحديث، ا علماء من مؤرس: األعرابي ابن سعيد أبو درهم، بن بشر بن زياد بن محمد بن أحمد أبن األعرابي: هو( 5)
 :وغيرها، توفي سنة (النساك طبقات)و شيوخه، أسماء في ،(المعجم) له: ه(،246) :ولد سنةالبصرة،  أهل من
 .(208/ 1) للزركلي ه(، األعالم540)
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 اليدينو  الرأس فيها الله خلق التي )المخلقة(:: زيد قال ابن بعد، تصددددددور لم مخلقة(:
 إلى عنارج إذا: العربي ابن قال شددديء، فيها يخلق لم التي مخلقة(: )غير و والرجلين،
ن ى،تعال الله خلق الكل ألن مخلقة، والمضدددغة والعلقة النطفة ففن االشدددتقاق أصدددل  وا 

   خت حت جت   ُّ  :تعالى الله قال كما الخلقة منتهى هو الذي التصددددوير إلى رجعنا

 ماف الكثرة، معنى وفيه الخلق، من التخليق: قلت زيد، ابن قال ما فذلك ، َّمت

ذا خلق، بعد خلقاً  خلق فقد األطوار عليه تتابع ل  قا هذاول مخلوق، فهو نطفة كان وا 

 ري   ُّ :قوله إن: قيل وقد أعلم، والله ، َّ مت   خت حت جت   ُّ :تعالى الله

 حانهسددب الرب يتم من منهم أي: سددقط،ال إلى ال بعينه الولد إلى ، يرجع َّ مي زي

: قيلو  تمام، غير ناقصددداً  خديجاً  يكون  من ومنهم أجمع، األعضددداء له فيخلق مضددغته
 وغير حيا، كان ما المخلقة:: عباس ابن ، قالالوقت لتمام المرأة تلد أن المخلقة:
 .  (1)السقط:" المخلقة

 الدراسة:
 في المسألة سبعة أقوال: 

 أي: ،َّ مي زي ري   ُّ معنى أن ي اختاره القرطبي،وهو الذالقول األول: 

 بعد لقاً خ خلق فقد األطوار عليه تتابع فما الكثرة، معنى وفيه الخلق، من التخليق
ذا خلق،  .(2)مخلوق، وبه قال القفال فهو نطفة كان وا 

                                                           

 (.12/9الجامع: )( 1)

 :بكر، ولد سنة أبو القفال، الشاشي، إسماعيل بن علي بن (، والقفال: هو محمد25/204مفاتح الغيب: ) (2)
 بالده، في( الشافعي  ) مذهب انتشر واألدب، وعنه واللغة والحديث بالفقه رهعص علماء أكابر من ه(،291)

 رسالة شرح)و ،(الفقه أصول) :كتبه من ه(،563) :، توفى سنة(سيحون  نهر وراء) الشاش في ووفاته مولده
 .(274/ 6) للزركلي: ، األعالم(الشافعي  
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، وابن (1)الفراء السقط، قاله مخلقة(: )وغير الخلق، تامة )مخلقة(: القول الثاني:
، (6)، واختاره الطبري (3)، وعكرمة(4)، وابن عباس(5)وروي هذا القول عن قتادة، (2)قتيبة

، (10)، وابن رجب(9)، والبيضاوي (8)، والعز بن عبد السالم(7)وبه قال السمرقندي
 .(15)، والزحيلي(12)، وابن الخطيب(11)واإليجي

                                                           

 (.12/9الجامع: )( 1)

 (.5/225زاد المسير في علم التفسير: )( 2)
   (.14/19اللباب في علوم الكتاب: )( 5)

 محمد أسعد: (، تفسير بن ابي حاتم: تحقيق5/239(، وتفسير الوسيط للواحدي: )14/19المرجع السابق: )( 4)
 (.8/2473هد، )1419- 5السعودية، ط العربية / المملكة الباز مصطفى نزار الطيب، مكتبة

 (.5/239(، الوسيط: )8/2473فسير ابن ابي حاتم: )(، ت14/19اللباب في علوم الكتاب: )( 3)
 (.7/4846الهداية الى بلوغ النهاية: )( 6)

 (.2/449بحر العلوم: )( 7)

 ،1وت، طبير  / حزم ابن دار الوهبي، إبراهيم بن الله عبد الدكتور: تفسير العز بن عبد السالم: تحقيق( 8)
 عز محمد (، والعز بن عبد السالم: هو أبو2/244، )(الماوردي لتفسير اختصار وهو)م، 1996- ه1416
لعلماء، ولد ا بسلطان الملقب الدمشقي، السلمي الحسن بن القاسم أبي بن السالم عبد بن العزيز عبد الدين
 .http://www.mawsoah.net العالمية العربية عن الموسوعة ، نقال(هد660) :ه( وتوفى سنة377) :سنة

 (.4/63انوار التأويل: )( 9)

 لعاصمةا دار محمد، بن الله عوض بن طارق  معاذ أبي: وترتيب روائع التفسير: البن رجب الحنبلي، جمع( 10)
 بن الرحمن عبد الدين (، وابن رجب: هو زين1/709م، )2001- ه1422 ،1السعودية، ط العربية المملكة-

المي، الحسن، بن رجب بن أحمد  ولد ه،الفقي المحد ث، الحافظ، اإلمام الحنبلي، الدمشقي، ثم البغدادي، الس 
   العالمية. العربية عن الموسوعة ، نقال(هد793) :ه( وتوفى سنة756) :بغداد سنة في

 (.5/45جامع البيان: )( 11)

 (.1/400أوضح التفاسير: )( 12)

 لعاصمةا دار محمد، بن الله عوض بن طارق  معاذ أبي: وترتيب جمع الحنبلي، رجب البن: التفسير روائع (15)
 الزحيلي، مصطفى بن وهبة (، والزحيلي: هو17/138م )2001- ه1422 ،1ط السعودية، العربية المملكة-

، اإلسالمي( الفقه أصول في م(، من كتبه: )الوسيط1952) :عام دمشق نواحي من عطية دير بلدة في ولد
 اإلسالمي( وغيرها، الترجمة، من مقدمة كتابه.  الفقه )أصولو
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 بنا قاله بعد، تصددددددور لم مخلقة(: )وغير خلقها، بدأ قد )مخلقة(: القول الثالث:
 .   (4)، وأبو العباس(5)، والحسن(2)، ومجاهد(1)األعرابي

 غيرو ) والرجلين، واليددددين الرأس فيهدددا اللددده خلق التي المخلقدددة القول الرابع:
 .(6)، وبه قال الماتريدي(3)زيد شيء، قاله ابن فيها يخلق لم التي مخلقة(

 الولد إلى يرجع، َّ مي زي ري   ُّ: قوله إن: قيل وقد القول الخامس:

 ألعضدددداءا له فيخلق مضددددغته سددددبحانه الرب يتم من منهم أي: السددددقط، إلى ال بعينه
 قاله القرطبي، بصدديغة قيل، وبه قال، تمام غير ناقصدداً  خديجاً  يكون  من ومنهم أجمع،
 .(10)، وذكره الخازن (9)، والضحاك(8)، وهي رواية عن قتادة(7)الشعبي

                                                           

 (.5/239): التفسير (، روائع12/9الجامع: )( 1)

 (.4/7النكت والعيون: )( 2)

 (.5/225زاد المسير في علم التفسير: )( 5)

 (.     5/312البحر المديد في تفسير القران المجيد: ) (4)

 )شرح ،له ه(، نحوي،694) :زيد، توفى سنة بن جمعة بن العزيز عبد (، وابن زيد: هو12/9الجامع: ) (3)
 .(16/ 4) :للزركلي ماألعال الكافية(،

 (.7/591تأويالت أهل السنة: )( 6)

 بوا الحميري، الشعبي كبار، ذي عبد بن شراحيل بن عامر ( والشعبي: هو14/19اللباب في علوم الكتاب: )( 7)
 ه(،105) :بالكوفة سنة فجأة ومات ونشأ ه(،19) :ولد سنة بحفظه، المثل يضرب التابعين، من راوية،: عمرو

 .(231/ 5) :للزركلي األعالم فقيها، وكان الثقات، الحديث الرج من وهو

 (.14/19المرجع نفسه: )( 8)

 (.14/19المرجع نفسه: )( 9)

 (.5/1248درج الدرر: )( 10)
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طبي، القر  الوقت، أيضدددددًا قاله ماملت المرأة تلد أن المخلقة: وقيل القول الســـادس:
، وأبو (4)، والعز بن عبد السددددددددددددالم(5)، والبغوي (2)، والسددددددددددددمعاني(1)وبه قال الضددددددددددددحاك

 ، بصيغة قيل.(7)، والخازن (6)، والمظهري (3)حفص

، (8)عباس ابن السدددددقط، قاله المخلقة وغير حيًا، كان ما المخلقة القول الســــابع:
، (15)، والكلبي(12)، وعكرمة(11)ورواية عن عطاء، (10)، وابن مسعود(9)وبه قال الطبري 
 .(13)، والبغوي (14)وابن ابي حاتم

 الترجيح:
من سدددددددددددياق األقوال يتبين لنا أن  الراجح هو القول السدددددددددددابع، أن  الم خلقة ما كان  

حيددًا، وغير الم خلقددة السدددددددددددددددقط، وهو خالف اختيددار القرطبي ومن معدده، والقددائلون بهددذا 
                                                           

 (.4/7النكت والعيون: )( 1)

  ( 5/419: )السمعاني تفسير (2)

 (.5/524إحياء التراث: )( 5)

 (.2/544تفسير العز بن عبد السالم: )( 4)

 (، 14/19اللباب في علوم الكتاب: )( 3)

  (.6/234تفسير المظهري: )( 6)
 (.5/1248درج الدرر: )( 7)

 (. 7/8والكشف والبيان: ) (8/2473(، وتفسير ابن ابي حاتم: )12/9الجامع: )( 8)

 (.18/367جامع البيان: )( 9)

: رحمنال عبد أبو الهذلي، حبيب بن فلغا بن مسعود بن الله (، وابن مسعود: هو عبد7/8الكشف والبيان: )( 10)
 صاحبو  األمين، الله رسول خادم وكان. بمكة القرآن بقراءة جهر من وعقال، أول فضال أكابرهم، من. صحابي
 .(157/ 4) للزركلي: ه(، األعالم52) :وغزواته، توفى سنة وترحاله حله في ورفيقه سره،

 (.5/239الوسيط للواحدي: )( 11)

 (.5/239) المرجع نفسه:( 12)

 (،  5/239المرجع نفسه: )( 15)

 (.6/10بيروت، بدون تاريخ، ) / الفكر السيوطي، دار الدر المنثور:( 14)

 (.6/234تفسير المظهري: )( 13)
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 عز للها بعث الرحم في النطفة وقعت إذا قال: ابن مسددعودالقول اسددتدلوا بما ورد عن 
 ماألرحا مجتها مخلقة غير: قال ففن مخلقة؟ غير أو مخلقة رب يا: فقال ملكاً  وجل
ن دما  ام رزقها؟ ما أنثى؟ أم أذكر النطفة؟ هذه صدددفة فما رب يا: قال مخلقة: قال وا 

 هذه صدددددفة منه اسدددددتنسدددددخف الكتاب أم إلى انطلق: له فيقال سدددددعيد؟ أم أشدددددقي أجلها؟
هذا ما ، هاصدددددفت آخر على يأتي حتى معه تزال فال فينسدددددخها الملك فينطلق النطفة،

   ترجح للباحث، والله تعالى أعلم.
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 المسألة الثانية:
 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم   ام يل ىل مل   ُّقال تعالى: 

 .(1)َّ مي زي

 :-رحمه الله–اختيار اإلمام القرطبي 

في اآلية: آدم عليه الصددددددالة ، َّ يل   ُّ دددددددددددددددددددددبام القرطبي أن  المراد ار اإلمتاخ

 عليه آدم هنا اإلنسدددددددددان َّ يل ىل مل   ُّوالسدددددددددالم، حيث قال: "قوله تعالى: 

 :قوله يف الضددمير ويجيء الطين، من اسددتل ألنه وغيره، قتادة قاله والسددالم، الصددالة

ن آدم، ابن على عائداً  َّ ىن نن   ُّ  ال المعنى ففن ر،األم لشددددهرة يذكر لم كان وا 

 . (5)َّ ىل مل يك   ُّ: (2)ذلك" نظير له، إال يصلح

 الدراسة:

 في المسألة ثالثة أقوال:

آدم عليه الصالة والسالم، وهو اختيار  َّ يل   ُّالمراد بددددددددددددددد  أن   القول األول:

، (6)، ومقاتل بن سدددليمان(3)، وقتادة(4)اإلمام القرطبي، وروي هذا القول عن ابن عباس

                                                           

 (.15-12المؤمنون: )( 1)
 (.12/109الجامع: )( 2)

 (.52ص: )( 5)

 (.12/109المرجع نفسه: )( 4)

 (.18/7: )(، وجامع البيان12/109المرجع نفسه: ) (3)

 (. 5/35تفسير مقاتل بن سليمان: )( 6)
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، (3)، والسددددددددددعدي(4)، والبيضدددددددددداوي (5)، وابن كثير(2)، ووافقه النسددددددددددفي(1)ينوابن أبي زمن
 .(6)والشنقيطي

هو ولد آدم، "ألنه يرجع إلى آدم الذي    َّ يل   ُّالمراد بددددددددددددد  إن  القول الثاني: 

، ( 8)، وهو قول: ابن جرير الطبري ( 7)خلق من سددددددددددددددداللدددددة من طين" ذكره المددددداوردي
، والفخر ( 15)، والبغوي ( 12)، والسدددددددددددددددمعدددددداني(11)، والواحدددددددي( 10)، والثعلبي( 9)والنحدددددداس
 . (16)، والخازن (13)، ووافقهم النيسابوري (14)الرازي 

                                                           

  (.5/196تفسير القرآن: البن أبي زمنين: )( 1)

 (.4/148مدارك التنزيل: )( 2)

 (.2/360مختصر تفسير ابن كثير: )( 5)

 (.4/85أنوار التنزيل: )( 4)

 ( 1/480المنان، ) كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير (3)

 (.3/522أضواء البيان: )( 6)

 (.5/152النكت والعيون: )( 7)

 (.19/14جامع البيان: )( 8)

 ،1الكرمة، ط / مكة القر   أم جامعة الصابوني، علي محمد: النحاس، تحقيق جعفر ألبو معاني القرآن:( 9)
 (.447-4/446ه، )1409

 (.7/42الكشف والبيان: )( 10)

 (.1/744الوجيز: )( 11)

 (.5/466تفسير السمعاني: )( 12)

 (.5/561إحياء التراث: )( 15)

 (.263-25/264مفاتح الغيب: )( 14)

ه، 1416- 1بيروت، ط / العلمية الكتب دار عميرات، زكريا الشيخ: غرائب القرآن: للنيسابوري، تحقيق( 13)
 األعرج، بنظام المعروف النيسابوري  القمي حسين بن محمد بن حسن الدين نظام (، والنيسابوري: هو3/112)

غرائب )، والحاجب( ابن االمام شافية والدين، من كتبة: )شرح الملة نظام المتبحرين وعصام نالمفسري إمام
 . (1327/ 2) والمعربة العربية المطبوعات معجم ،(هد830) :القرآن(، توفى سنة

 (.5/269لباب التأويل في معاني التنزيل: )( 16)
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، وابن (5)، والماوردي(2)، والثعالبي(1)وذهب أبو الليث السددددددددددمرقنديالقول الثالث: 
، وابن (7)، وأبو حيان(6)، والعز بن عبد السدددددددددددالم(3)، وابن الجوزي (4)عطية األندلسدددددددددددي

 قولين السابقين من غير ترجيح بينهما. ، إلى ذكر ال(8)عاشور

اختلف  َّ زن رن مم   ام يل ىل مل   ُّ وقددال الثعددالبي "وقولدده تعددالى:

فقال قتاده وغيره: أراد آدم عليه السدددالم، ألنه اسدددتل من  َّ يل   ُّفي قوله تعالى: 

 .(9)الطين، وقال ابن عباس وغيره المراد ابن آدم"

 الترجيح:
ا سددددددددددددبق في دراسددددددددددددة األ قوال، أن القول الراجح هو القول األول وهو يتبين لنا مم 

هو آدم عليه الصالة والسالم، ألنه    َّ يل   ُّالذي اختاره القرطبي، أن المراد بددددددددددددد 

 استل من الطين، هذا ما ترجح للباحث، والله تعالى أعلم.  

                                                           

 (.2/473بحر العلوم: )( 1)

 (.4/144الجواهر الحسان: )( 2)

 (.4/47النكت والعيون: )( 5)

 (.4/157المحرر الوجيز: )( 4)

 (.5/237زاد المسير: )( 3)

 (.2/570تفسير العز بن عبد السالم: )( 6)

 (، 7/330البحر المحيط: )( 7)
  (.18/23التحرير والتنوير: ) (8)
 (.4/144الجواهر الحسان: )( 9)



 

749 
 

 المسألة الثالثة:
 جب   هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي   ني ُّ قال تعالى:

 .(1)َّجح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب

 :-رحمه الله–اختيار اإلمام القرطبي 

على العموم،  َّ مت   خت حت جت   ُّاختددددار القرطبي حمددددل معنى اآليددددة: 

 اليةالع وأبو والشددددددددددعبي عباس ابن فقال اآلخر، الخلق في الناس حيث قال "اختلف
 روجهخ: عباس ابن وعن كان جمادًا، أن بعد فيه الروح نفخ هو: زيد وابن والضدددحاك

 نباتو  األسدددنان خروج: وقال الضدددحاك شدددعره، نبات: فرقة عن قتادة وقال الدنيا، إلى
 ذاه في عام أنه والصدددحيح عمر، ابن عن وروي  شدددبابه، كمال: مجاهد الشدددعر، وقال

 .(2)"يموت أن إلى المعقوالت وتحصيل المحاولة وحسن واإلدراك النطق من غيره وفي

 الدراسة:
 في المسألة ستة اقوال:

القرطبي، حمدددددددل اآليدددددددة الكريمدددددددة على العموم، ووافقددددددده اختيددددددار القول األول: 
، وهو ظددددداهر عبدددددارة ( 6)، والشدددددددددددددددوكددددداني(3)، وابي حيدددددان(4)، وابن عطيدددددة( 5)الثعدددددالبي

                                                           

 (.14المؤمنون: )( 1)

 (.12/110الجامع: )( 2)

 (.4/144وهر الحسان: )الج( 5)

 (.4/158المحرر الوجيز: )( 4)

 (.7/331البحر المحيط: )( 3)

 (. 5/363فتح القدير: )( 6)
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، (6)، واأللوسي(3)، والبقاعي(4)، وابن كثير(5)، ووافقه: النسفي(2)، والرازي (1)الزمخشدري 
 .(8)، والشنقيطي(7)وابن عاشور

نما له، وجه ال كله التخصددديص قال الثعالبي "وهذا  من: رهوغي هذا في عام هو وا 
 .(9)المحاولة" وحسن واإلدراك، النطق، وجوه

   خت     ُّمعنى:  أن عنه الله رضي طالب أبي بن علي عن وروي القول الثاني: 

، (11)، وهو قول آخر لعبد الله بن عباس(10)بعد خلقه فيه ينفخ يعني الروح، َّ مت

                                                           

 (.5/178الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: )( 1)

 (.25/263التفسير الكبير: )( 2)

 (.2/462مدارك التنزيل: )( 5)

 (.3/467تفسير ابن كثير: )( 4)

 (،15/116القاهرة، بدون تاريخ، ) اإلسالمي، الكتاب دار والسور: للبقاعي، اآليات تناسب في الدرر نظم (3)
 :ولد سنة :ينالد برهان الحسن البقاعي، أبو بكر أبي بن علي بن الرباط حسن بن عمر بن إبراهيم والبقاعي: هو

 عنوان) يره: منهاله كتب كث ه(،883) :بدمشق، سنة وتوفي سورية، في البقاع من أصله أديب، مؤرس ه(،809)
 .(36/ 1) للزركلي: الدرر( وغيرها، األعالم نظم)و ،(واألقران الشيوس تراجم في الزمان

 (.6/217روح المعاني: )( 6)

 (.18/24التحرير والتنوير: )( 7)

 (.3/524أضواء البيان: )( 8)

 (.4/144الجوهر الحسان: )( 9)

 (، وعزاه البن أبي حاتم.6/95لمنثور: )اخرج قول علي بن أبي طالب السيوطي في الدر ا( 10)

 (.7/42الكشف والبيان: )( 11)
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، وابن (6)، والسدي(3)، وقتادة(4)، والحسن(5)، والضحاك(2)، وعكرمة(1)وكذا قال مجاهد
ليه ذهب: ابن جرير الطبري (9)، وأبو العالية(8)، والشدددعبي(7)زيد ، (11)، وانحاس(10)، وا 

 ، (14)، والسعدي(15)، واأللوسي(12)وابن كثير

 عنى: قال من قول بالصددددددددددواب ذلك في األقوال قال ابن جرير الطبري: "وأولى
 قبل وكان ،إنسددددددداناً  آخر خلقاً  يتحول فيه الروح بنفخ أنه وذلك ه،في الروح نفخ بذلك
 نفخوب وعظم ومضدددددغة وعلقة نطفة من بها، كان أنه الله وصدددددفه التي باألحوال ذلك
ل فيه، الروح ل كما اإلنسددددددددانية، معنى إلى كلها المعاني تلك عن يتحو   آدم وهأب تحو 
 لقخ الذي الطين غير آخر لقاً وخ إنسددددددددددانًا، منها خلق التي الطينة في الروح بنفخ
 .(13)منه"

                                                           

 (.19/17( وجامع البيان: )7/42المرجع نفسه: )( 1)
 (.19/17(. المرجع نفسه: )7/42المرجع نفسه: )( 2)

 (.4/448(. ومعاني القرآن للنحاس: )7/42المرجع نفسه: ) (5)

 (.4/448المرجع نفسه: )( 4)

 (.4/448) المرجع نفسه:( 3)

 (.3/467تفسير ابن كثير: )( 6)

 (.7/42(، والكشف والبيان: )19/17جامع البيان: )( 7)

 (.7/42(، المرجع نفسه: )19/17المرجع نفسه: )( 8)

، العالية أبو مهران بن (، وأبو العالية: هو رفيع7/42(، المرجع نفسه: )19/17المرجع نفسه: )( 9)  الر ياحي 
 أ بي   علي لقرآنا وقرأ بكر، أبا رأ  تميم، من بطن رياح بني من امرأة مولى الفقيه، المقرئ  البصري   والتحتاني ة

 .(178/ 1) للداوودي: المفسرين وغيرهد، طبقات

  (.19/17المرجع نفسه: ) (10)

 (.4/447معاني القرآن: )( 11)

 (.3/467تفسير ابن كثير: )( 12)

 (.9/217روح المعاني: )( 15)

 (.1/348) تيسير للسعدي:( 14)

 (.19/18جامع البيان: )( 13)
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أي: خروجه من الدنيا، وهو مروي  َّ مت   خت     ُّالمعنى القول الثالث: أن 

 .(1)ايضًا عن ابن عباس

هو: نبات الشددددددددعر، روي هذا القول  َّ مت   خت     ُّالمعنى: أن  القول الرابع:

 .  (5)، وهو أحد أقوال الضحاك(2)عن قتادة

نبت األسددددددددددنان، روي هذا القول  َّ مت   خت     ُّعنى: المالقول الخامس: أن 

 .(6)، وابن عباس (3)، وهو أحد أقوال قتادة (4)عن الضحاك 

أي: كمال شدددددددبابه، وهذا القول  َّ مت   خت     ُّالمعنى: القول الســــادس: أن 

 .(8)، وقاله ابن عمر(7)مروي عن مجاهد

 الترجيح:
 المفسددددرين وعلى رأسددددهم ابن عند التأمل في األقوال التي ذكرت، يظهر أن بعض

عباس وقتادة والضدحاك، كان لهم أكثر من قول في معنى اآلية، ومعروف أن "تفسير 

                                                           

 (.12/110الجامع: )( 1)

 (.7/42(، والكشف والبيان: )19/18(، وجامع البيان: )2/414(، وتفسير الصنعاني: )12/110الجامع: )( 2)

 (.3/524) :البيان وأضواء (،5/237(، وزاد المسير البن الجوزي: )4/449معاني القرآن: )( 5)

 (.3/524(، وأضواء البيان: )5/237، المرجع السابق: )(4/449: )القرآن ومعاني (،12/110الجامع: )( 4)

 (،7/42الكشف والبيان: )( 3)

 (.5/367فتح القدير: )( 6)

(، الكشف 2/473(، بحر العلوم: )19/18(، جامع البيان: )1/484، وتفسير مجاهد: )(12/110: )الجامع (7)
(، 5/367(، فتح القدير: )7/331(، البحر المحيط البن حيان: )5/561(، إحياء التراث: )7/42والبيان: )

 (.3/524أضواء البيان: )

 (.5/237(، زاد المسير البن الجوزي: )3/524، المرجع السابق: )(7/42: )والبيان الكشف (8)
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، وبالتالي ال يمكن رد (1)السدددددددددددددددلف وفهمهم لنصدددددددددددددددوص الوحي حجدًة على من بعددهم"
 أقوالهم، وا عمال األقوال األخر .

وم مددة على العمإذا تقرر هددذا فددفن قول القرطبي ومن وافقدده على حمددل اآليددة الكري
 هو الراجح، لألمور التالية:

أن المقرر عند العلماء: "يجب حمل نصددوص الوحي على العموم، ما لم يرد نص  (1
 ، وال دليل هنا على التخصيص.(2)بالتخصيص"

أن العموم هو اختيار كثير من المفسرين، بالتنصيص على انه القول الراجح، كما  (2
، (5)لسي، وأبو حيان، والشوكاني، وابن كثيرصرح بذلك الثعالبي، وابن عطية األند

 .(4)ومن المعلوم أن "تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ"
أن القول بدالعموم هو األقرب إلى ذهن السدددددددددددددددامع، وأن المعنى األول الدذي يتبددادر  (5

إلى الددذهن من أقو  المرجحدات، يؤيدد ذلددك قدداعددة "يجددب حمددل كالم اللدده تعددالى على 
فخلق األعضددددددددددددداء  ،(3)كالم العرب دون الشدددددددددددداذ والضدددددددددددددعيف والمنكر" المعروف من

ث، هددذا مددا ترجح للبدداحدد واألجهزة والددذكورة واألنوثددة والعقددل وغيرهددا تعتبر خلقددًا آخر،
 والله تعالى أعلم.

 

                                                           

 (.2/271قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي: )( 1)

 (.2/288المرجع نفسه: )( 2)
(، وفتح القدير: 7/331(، والبحر المحيط: )4/157(، والمحرر الوجيز: )4/144الحسان: ) جواهر( 5)

 (.3/467(، وتفسير ابن كثير: )5/363)

 (.2/288) :المفسرين عند الترجيح قواعد (4)

 (.2/569) :المفسرين عند الترجيح قواعد (3)
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 المسألة الرابعة:
 حن جن   يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل   ُّقددال تعددالى: 

 ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه   ىه مه جه ين من خن

   .(1)َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ   ٍّ ٌّ ٰى

 .َّ يي ىي مي   ُّالمراد بقوله تعالى: 

 :-رحمه الله–اختيار القرطبي 
 الرحم وظلمددة البطن ذهددب القرطبي إلى أن المراد بددالظلمددات الثالث: هي ظلمددة

 وظلمة البطن ظلمة :َّ يي ىي مي   ُّالمشددددديمة، حيث قال: "قوله تعالى:  وظلمة

 وقال والضدددحاك، وقتادة، ومجاهد، عكرمة،و  عباس، ابن قاله المشددديمة، وظلمة الرحم
: وقيل أصددددح، األول والقول الليل، وظلمة الرحم وظلمة المشدددديمة ظلمة: (2)جبير ابن
 ال أي: عبيدة، أبي مذهب وهذا الرحم، وظلمة المرأة بطن وظلمة الرجل صدددلب ظلمة
 .(5)المخلوقين" تمنع كما الظلمة تمنعه

 الدراسة:
 في المسألة ثالثة أقوال:

                                                           

 (.6الزمر: )( 1)

،: الله عبد أبو الكوفي، ء،بالوال األسدي، جبير بن سعيد ابن جبير: هو( 2)  اإلطالق، وهو على أعلمهم كان تابعي 
 ، ثمعمر وابن عباس بن الله عبد عن العلم أخذ أسد، بني من الحارث بن والبة بني موالي من األصل، حبشي
ه(، 43) :د سنةسعيدا، ول يعني دهماء؟ أم ابن وفيكم أتسألونني: قال يستفتونه، الكوفة أهل أتاه إذا عباس، ابن كان

 .(95/ 5) للزركلي ه(، األعالم93) :وتوفي سنة

 (.13/256الجامع: )( 5)
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 طنالب وهو اختيار القرطبي أن المراد بالظلمات الثالث: هي ظلمةلقول األول: ا
 ،(4)وقتادة ،(5)ومجاهد ،(2)وعكرمة ،(1)عباس ابن قاله المشدددديمة، وظلمة الرحم وظلمة

، (9)، والسمرقندي(8)، والزجاج(7)، والطبري (6)، وبه قال: مقاتل بن سليمان(3)والضدحاك
، وابن (14)، والثعلبي(15)، والزمخشدددددددددري (12)، والواحدي(11)، والزجاج(10)وابن ابي زمنين

، (20)، وأبو العباس(19)، والسدددددديوطي(18)، وااليجي(17)، والبيضدددددداوي (16)، والرازي (13)زيد

                                                           

 (،4/80(، إحياء التراث: )4/439(، تفسير السمعاني: )21/238، جامع البيان: )(13/256) المرجع نفسه:( 1)

 ،(21/238) ، المرجع نفسه:(13/256: )نفسه المرجع (2)

 (.4/320، المحرر الوجيز: )(21/238: )فسهن ، المرجع(13/256: )نفسه المرجع (5)

 ،(4/320: )الوجيز ، المحرر(13/256: )الجامع (4)

 ،(13/256: )المصدر نفسه (3)

 (.5/671تفسير مقاتل: )( 6)

 (.21/238جامع البيان: )( 7)

 (.4/543معاني القرآن وا عرابه: )( 8)

 (.5/178بحر العلوم: )( 9)

 (4/104: )تفسير القرآن البن ابي زمنين( 10)

 (.4/543معاني القرآن: )( 11)

 (.5/371الوسيط للواحدي: )( 12)

 (.4/115الكشاف للزمخشري: )( 15)

 (.8/222الكشف والبيان: )( 14)

 ،(4/8: )المسير زاد (13)

 (.26/424مفاتيح الغيب: )( 16)

 (.3/57: )التنزيل أنوار (17)

 (.5/495جامع البيان في تفسير القرآن: )( 18)

 (.7/212نثور: )الدر الم( 19)

 (.3/35البحر المديد: )( 20)
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، ( 3). والبغوي (4)، وابن جزي ( 5)، والنسدددددددددددددددفي( 2)، وذكره المددددددداتريددددددددي( 1)والقددددددداسدددددددددددددددمي
 .(6)والشوكاني

، وذكره (7)ليل، قاله ابن جبيرال وظلمة الرحم وظلمة المشدديمة ظلمة القول الثاني:
 .(8)الماوردي

 مذهب وهذا الرحم، وظلمة المرأة بطن وظلمة الرجل صددددلب ظلمة القول الثالث:
، (15)، ابن جزي (12)، والرازي (11)، والزمخشددددددددددددددري (10)، وذكره السددددددددددددددمعاني(9)عبيدة أبي

، (17)، والمظهري (16)، والنسدددددفي(13)، والبيضددددداوي (14)بصددددديغة قيل، وبه قال: ابن عطية
 .   (18)بن الخطيبوا

 

                                                           

 (.8/280محاسن التأويل للقاسمي: )( 1)

 (.8/660تأويالت أهل السنة: )( 2)

 (.5/170: )التنزيل مدارك (5)

 (.5/170: )المرجع نفسه (4)

 (.4/80إحياء التراث: )( 3)

 (.4/317فتح القدير: )( 6)

 (.4/317، فتح القدير: )(13/256: )الجامع (7)

 (.3/113النكت والعيون: )( 8)

 (.4/8وزاد المسير: ) (.4/317) ، فتح القدير:(13/256: )الجامع (9)

 .(4/439: )السمعاني تفسير (10)
 (.4/115: )للزمخشري  الكشاف (11)

 (.26/424: )الغيب مفاتيح (12)

 (.2/217التسهيل لعلوم التنزيل: )( 15)

 (.4/320: )الوجيز المحرر (14)

 (.3/57نزيل: )أنوار الت( 13)

 (.5/170مدارك التنزيل: )( 16)

 (.8/197تفسير المظهري: )( 17)

 (.1/361أوضح التفاسير البن الخطيب: )( 18)
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 الترجيح: 
ا سدددددددددددددددبق في دراسدددددددددددددددة األقوال أن  القول األول هو الراجح، وهو اختيددار  يتبين ممدد 

الرحم،  وظلمدددة البطن، ظلمدددة القرطبي ومن معددده أن المراد بدددالظلمدددات الثالث: هي
المشدددددديمة، وعليه جمهور المفسددددددرين من السددددددلف ومن بعدهم، ويؤيد هذا القول  وظلمة

 يحية التالية:القاعدتان الترج
 .(1)""تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ (1
"حمل معاني كالم الله على الغالب من أسددلوب القرآن ومعهود اسددتعماله أولى من  (2

اكتشدددددددف العلم الحديث أن للرحم ثالث طبقات تحمي وقد ، (2)الخروج به عن ذلك"
الخلق يعلم بهددذه ومددا كددان أحددد من الجنين حمددايددة كدداملددة حتى اكتمددالدده وخروجدده، 

الظلمدددات الثالث في زمن الوحي، وال لقرون متطددداولدددة من بعدددده، وسدددددددددددددددبق القرآن 
الكريم بداإلشدددددددددددددددارة إليهدا، فهو كالم اللده الخدالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه 

ية( وحفظه بعهده في لغة وحيه نفسها )اللغة العرب -صدلى الله عليه وسلم–ورسدله 
س كددافددة إلى يوم الدددين، ولكن أكثر الندداس ال يعلمون، حتى يبقى حجددة على النددا

 هذا ما ترجح للباحث، والله تعالى أعلم.

                                                           

 (.1/288قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي: )( 1)
 (.1/231قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي: ) (2)
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 نسان:جلد اإل
 ىك   مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث   ُّقدددددال تعدددددالى: 

 .(1) َّ ين ىن نن من   زن رن مم ام يل ىل مل يك

 :  -رحمه الله–اختيار اإلمام القرطبي 

أخر، حيث قال:  جلوداً  الجلود تبدل ذهب القرطبي الى أًن الجلود كلما نضجت
: لزنادقةا من القرآن في يطعن من قال ففن أخر، جلوداً  الجلود تبدل: اآلية في "والمعنى
نم وال بمعذب الجلد ليس: له قيل يعصه؟ لم جلداً  يعذب أن جاز كيف  األلم امعاقب، وا 
 ،النفوس ذابع في زيادة الجلود فتبديل وتعرف تحس التي هي ألنها النفوس، على واقع

 ٌّ ٰى ٰر   ُّ: تعالى وقوله َّ ام يل ُّ: تعالى قوله عليه يدل

يالم األبدان تعذيب ، فالمقصود(2) َّ ٍّ  يذقنل: لقال الجلود أراد ولو األرواح، وا 

 مرة ألف سبعين: وقال الحسن مرات، سبع يوم كل النار تأكله: قال مقاتل العذاب،
 لهم بدلت احترقوا إذا: عمر نوقال اب كانوا، كما فعادوا عودوا: لهم قيل أكلتهم كلما

 حب   ُّ: تعالى قال كما السرابيل، بالجلود عنى: وقيل كالقراطيس، بيض جلود

 جلوداً  ، سميت(5)َّمث هت مت خت حت جت هب   مب خب

 ينب ما جلدة هو: باإلنسان الخاص للشيء يقال كما المجاورة، على جلودهم للزومها
 :عنه الله رضي عمر ابن وأنشد عينيه،

                                                           

 (.36النساء: )( 1)
 (.97األسراء: )( 2)

 (.30-49)إبراهيم: ( 5)
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 .(1)سالم واألنف العين بين وجلدة...  وألومهم سالم في يلومونني

  .أعيدت السرابيل احترقت فكلما

 اهذ من لي صددددددغ: للصددددددائغ تقول كما جديدًا، األول الجلد أعدنا المعنى: وقيل  
 أن إال ألولا هو المصددوغ فالخاتم خاتمًا، منه لك ويصددوغ فيكسددره غيره، خاتماً  الخاتم

 ثم يءشددد ال وصدددارت تراباً  صدددارت إذا كالنفس وهذا واحدة، والفضدددة تغيرت الصدددياغة
 .(2)تعالى" الله أحياها

 الدراسة: 
 في المسألة ثالثة أقوال:

ابن  أعيدت، ذكره السدددددددرابيل احترقت السدددددددرابيل، فكلما بالجلود عنى القول األول:
 .(4)، وبه قال العز بن عبد السالم(5)عطية عن فرقة من المفسرين

 كالقراطيس، وبه بيض جلود لهم بدلت احترقوا : إذا(3)عمر قال ابنالقول الثاني: 
 .(7)، والحسن(6)قال ابن عباس

 التي هي ألنها أ خر، جلوداً  الجلود وهو اختيار القرطبي أي تبدل القول الثالث:
 النفوس، ويدل على هذا قوله تعالى: عذاب في زيادة الجلود فتبديل وتعرف، تحس

وبددده قدددال   ،َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر   ُّ: تعدددالى وقولددده َّ ام يلُّ
                                                           

 (.6/157العقد الفريد: )( 1)

 .(234-235/ 3) للقرطبي: الجامع (2)
 (.2/69المحرر الوجيز: )( 5)

 (.1/529تفسير العز بن عبد السالم: )( 4)
 (.2/557(، وتفسير ابن كثير: )2/1565(، والهداية الى بلوغ النهاية: )3/234الجامع: )( 3)
حياء التراث: )2/68لواحدي: )( والوسيط ل5/551الكشف والبيان: )( 6)  (.1/648(. وا 

 (.1/322الكشاف للزمخشري: )( 7)
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، (6)، والسددددددددددددددمعاني(3)، والماوردي(4)، والسددددددددددددددمرقندي(5)، والزجاج(2)، واألخفش(1)مقاتل
 .(8)، والشوكاني(7)والبيضاوي 

 الترجيح:
من خالل دراسددددددة األقوال والنظر في أدلتها يتبين لنا، أن الراجح هو القول الثالث  

ار القرطبي ومن معدددده، لقوة مددددا أ خر، وهو اختيدددد جلوداً  الجلود من أًن المراد بتبدددددل
استدلوا به كما سبق في كالم القرطبي، وذلك أولى، هذا ما ظهر للباحث، والله تعالى 

  أعلم.

 

                                                           

 (.1/580تفسير مقاتل بن سليمان: )( 1)

- هد1411 ،1القاهرة، ط الخانجي، مكتبة قراعه، محمود هد  الدكتورة: تحقيق معاني القرآن لألخفش:( 2)
 ن،الحس أبو البصري، ثم البلخي ء،بالوال المجاشعي مسعدة بن سعيد واألخفش: هو (،1/260م، )1990

 تفسير) نهام كتبا، وصنف. سيبويه عن العربية وأخذ واألدب، باللغة عالم األوسط، نحوي، باألخفش المعروف
 .(101/ 5) للزركلي ه(، األعالم213) :وغيرها، توفى سنة (المعاني أبيات شرح)و ،(القرآن معاني

 (.2/63معاني القرآن واعرابه: )( 5)

 (.1/511بحر العلوم: )( 4)

 (.1/497النكت والعيون: )( 3)

 (.1/458تفسير السمعاني: )( 6)

 (.2/79أنوار التنزيل: )( 7)

 (.1/334فتح القدير: )( 8)
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 المطلب الثاني:
 اختياراته في آيات اختالف الكائنات.

 زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ   ّٰ     ُّقال تعالى: 

 . (1)َّ  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت

 في اآلية الكريمة.  َّ ىب نب مب   ُّتعالى:  المراد بقوله 

 :-رحمه الله-اختيار اإلمام القرطبي 

 نب مب   ُّالقول الدددددذي اختددددداره القرطبي ورجحددددده هو أن المراد بقولددددده تعدددددالى: 

 جهته، من مرزوقة إليه محتاجة الصددددددانع على دالة مخلوقة كونها أي: في َّىب

 جماعات هم أي: َّ ىب نب مب   ُّ الله، حيث قال "قوله تعالى: على رزقكم أن كما

 ي أنينبغ فال عليهم، وعدل بأرزاقهم، وتكفل خلقهم، وجل عز الله أن في مثلكم
 الداللة،و  التسدددددددبيح في لنا أمثال هي: به، وقيل أمرتم ما فيهم تجاوزوا وال تظلموهم،
 لو وحدانيته على ويدل تعالى، الله يسدددددددبح وهو إال طائر وال دابة من وما: والمعنى
 ويقتص داً غ البهائم يحشر أنه معنى على لنا أمثال هي: هريرة أبو وقال فار،الك تأمل
 :قال ففنه الزجاج اختيار وهذا ترابًا، كوني: لها الله يقول ثم القرناء، من للجماء

 فيه دخل وقد واالقتصددددددددداص، والبعث والموت والرزق  الخلق في  َّ ىب نب مبُّ

 الدواب من صددددنف من ما :أي ،(2)عيينة بن سددددفيان وقال أيضددددًا، األول القول معنى
                                                           

 (.58األنعام: )( 1)
 الموالي، من. المكي   الحرم محد ث: محمد أبو الكوفي، الهاللي ميمون  بن عيينة بن سفيان سفيان بن عيينة: هو( 2)
القدر، له:  كبير العلم واسع ثقة، حافظا كان ه(،198) :بها سنة وتوفي مكة وسكن ه(،107) :بالكوفة سنة دول
 .(103/ 5) للزركلي ، األعالم(التفسير) في وكتاب الحديث، في ،(الجامع)
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 خنزير،كال يشدددره من ومنهم كاألسدددد، يعدو من فمنهم منه، شدددبه الناس في إال والطير
 حسددنواسددت المماثلة، معنى فهذا كالطاووس، يزهو من ومنهم كالكلب، يعوي  من ومنهم

 ولهق في مجاهد وقال حذرك، فخذ والسددددباع البهائم تعاشددددر ففنك: وقال هذا الخطابي

 تعرفون، كما بها تعرف أسدددددددماء لهن أصدددددددناف قال:   َّ ىب نب مب ُّ: جلو  عز

 الجنة، يف وتنعم تحشددر وأنها المعرفة، في مثلنا أنها من يصددح ال مما هذا غير وقيل
 م،بصدددددددوره يسدددددددتأنسدددددددون  الجنة أهل وأن الدنيا في بها حلت التي اآلالم من وتعوض

 إليه محتاجة عالصدددددددددان على دالة مخلوقة كونها في  َّ ىب نب مب   ُّ والصدددددددددحيح

 شددددبيهت ففنه حسددددن، أيضدددداً  سددددفيان وقول الله، على رزقكم أن كما جهته، من مرزوقة
 .(1)الوجود" في واقع

 الدراسة:
 في المسألة ثمانية أقوال:

 َّ ىب نب مب   ُّوهو اختيددار القرطبي أن المراد بقولدده تعددالى: القول األول: 

 أن كما جهته، من رزوقةم إليه محتاجة الصددددددددانع على دالة مخلوقة كونها في: أي
 . (4)، والقاسمي(5)، والبيضاوي (2)الله، وبه قال قتيبة على رزقكم

                                                           

 (.420-6/419الجامع: )( 1)

 (.2/26زاد المسير: )( 2)
 (.2/161أنوار التنزيل: )( 5)
 (.4/41يل: )محاسن التأو ( 4)
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 وجل عز الله أن في مثلكم جماعات هم أي: َّ ىب نب مب   ُّالقول الثاني: 

، (2)بصدددديغة قيل، والماوردي (1)وبه قال الثعلبي عليهم، وعدل بأرزاقهم، وتكفل خلقهم،
 .(4)ي ، وذكره ابن الجوز (5)والشوكاني

 عن ،(3)الواحدي والداللة، ونقل التسددددددبيح في لنا أمثال هي: وقيل القول الثالث:
 يفعل اكم وتحمده وتسدددددبحه وتوحده الله تعرف أنها بالمماثلة المراد أن، (6)عباس ابن

 منا. المؤمنون 

 أنه معنى على لنا أمثال أي: في الحشدددر هي َّ ىب نب مب   ُّالقول الرابع: 

ا، وهو قول تراب كوني: لها الله يقول ثم القرناء من للجماء يقتصو  غداً  البهائم يحشدددر
، ( 11)، والمدداتريدددي( 10)، والطبري (9)، وذكره عبددد الرزاق(8)، واختدداره الزجدداج(7)أبي هريرة

 .(15)، ورجحه أبو العباس(12)والنيسابوري بصيغة قيل

                                                           

 (.4/146الكشف والبيان: )( 1)

 (.2/111النكت والعيون: )( 2)

 (.2/150فتح القدير: )( 5)

 (.2/26زاد المسير: )( 4)

 (.7/528م، )1990: النشر للكتاب، سنة العامة المصرية الهيئة رضا، علي بن رشيد تفسير المنار: لمحمد( 3)

 .(7/528)المرجع نفسه: ( 6)

 (.4/79(، وتأويالت اهل السنة: )11/547(، وجامع البيان: )2/46( وتفسير عبد الرزاق: )6/420الجامع: )( 7)

 .(6/420: )المرجع نفسه (8)

 (.2/46تفسير عبد الرزاق: )( 9)

 (.11/547جامع البيان: )( 10)

 (.4/79تأويالت أهل السنة: )( 11)

 (.5/73غرائب القرآن للنيسابوري: )( 12)

 (.2/113عباس: ) البحر المديد ألبو( 15)
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 والرزق  الخلق في أي: َّ ىب نب مب   ُّ :(1)وقدددال الزجددداج القول الخـــامس:

 أيضدددددددددددًا، وبه قال الثاني القول معنى فيه دخل وقد واالقتصددددددددددداص، والبعث توالمو 
، (6)، والنسدددددددفي(3)، والزمخشدددددددري (4)، والبغوي بصددددددديغة قيل(5)، والسدددددددمرقندي(2)السددددددددي
 .(9)، والمظهري (8)، والثعالبي(7)والقاضي

 منه، شددددبه الناس في إال والطير الدواب من صددددنف من ما أيالقول الســـادس: 
، (11)، واستحسنه الخطابي(10)وهذا هو قول سدفيان بن عيينة، المماثلةوهذه هي معنى 
 .(12)وبه قال السمعاني

                                                           

( 2/26(، زاد المسير: )2/267(، والوسيط للواحدي: )2/243(، ومعاني القرآن واعرابه: )6/420الجامع: )( 1)
 (.7/193والتفسير المنير للزحيلي: )

 (، والسدي: هو5/235(، تفسير ابن كثير: )4/1286بي حاتم: )(، وتفسير ابن أ11/543ع البيان: )جام( 2)

 احبص: بردي تغري  ابن فيه قال الكوفة، سكن األصل، حجازي  تابعي،: السدي الرحمن عبد بن إسماعيل
/ 1) للزركلي: األعالم، هـ(718) :توفى سنة الناس، وأيام بالوقائع عارفا إماما وكان والسير، والمغازي  التفسير
517). 

 (.1/446بحر العلوم للسمرقندي: )( 5)
 (.2/122إحياء التراث: )( 4)

 (.2/21ف عن حقائق للزمخشري: )الكشا( 3)

 (.1/302مدارك التنزيل: )( 6)
 أبو النسوي، علي بن أحمد بن الرحمن عبد بن ( والقاضي: هو محمد8/124اللباب في علوم الكتاب: )( 7)

 :سنة (بخراسان) نسا في ولد ،باألدب ومعرفة شعر وله ،(التفسير)و ،(الفقه) في كتب له. فقيه قاض،: عمرو
 .(191/ 6) للزركلي ه(، األعالم478) :ومكة، توفى سنة والشام ومصر العراق إلى حله( ور 578)

 (.2/462الجواهر الحسان: )( 8)
 (.5/254تفسير المظهري: )( 9)

 (.4/153(، وفتح البيان: )2/150(، فتح القدير: )5/82(، غرائب القرآن للنيسابوري: )4/420الجامع: )( 10)

 (.4/420المرجع نفسه: )( 11)

 (.2/101تفسير السمعاني: )( 12)
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أي:  َّ ىب نب مب   ُّوجل:  عز قوله في (1)مجاهد وقال القول السابع:

، وابن (5)، والما تريدي(2)بأسمائها، وبه قال مقاتل بن سليمان تعرف مصنفة أصناف
، (8)، والبغوي (7)، والواحدي(6)أبي زمنين، وابن (3)بي حاتم، وذكره ابن أ(4)جرير

 .(10)، والخازن (9)والسيوطي

وأنها  المعرفة، في مثلنا أنها من يصدددددددددح ال مما هذا غير وقيل القول الثامن:
الجنة  أهل وأن الدنيا في بها حلت التي اآلالم من وتعوض الجنة، في وتنعم تحشدددددر

 بصورهم. يستأنسون 

 الترجيح:
ح هو مددا ذهددب اليدده الزجدداج ومن معدده من أن المراد يتبين ممددا سدددددددددددددددبق أن الراج

 واالقتصدددداص، فهذا والبعث والموت والرزق  الخلق في أي َّ ىب نب مب   ُّبقوله: 

القول أخدذ بعموم االقوال، كمدا أنده ليس هناك دليل قطعًي يقول بالعموم، "فيجب حمل 
 والقاعدة الترجيحية (11)"نصدددددددددددددددوص الوحي على العموم مدالم يرد نص  بالتخصددددددددددددددديص

                                                           

(، الوسيط للواحدي: 4/1283بي حاتم: )(، وتفسير ابن أ11/543ع البيان: )(، وجام6/420الجامع: )( 1)
 (.8/124(، اللباب في علوم الكتاب: )2/122(، إحياء التراث: )2/267)

 (.1/360تفسير مقاتل بن سليمان: )( 2)

 (.4/79تأويالت أهل السنة: )( 5)

 (.5/2015الهداية الى بلوغ النهاية: )( 4)

 (.4/1283تفسير ابن ابي حاتم: )( 3)
 (.2/67تفسير القرآن العزيز: )( 6)
 (.1/532الوجيز: للواحدي )( 7)

 (.2/122إحياء التراث: )( 8)

 (.5/267الدر المنثور في التفسير بالمأثور: )( 9)

 (.2/110لباب التأويل في معاني التنزيل: )( 10)
 (.2/327اعد الترجيح عند المفسرين: للحربي، )قو ( 11)
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، هذا ما ترجح للباحث، والله (1)الثانية تقول: "العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب"
 تعالى أعلم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.2/343قواعد الترجيح عند المفسرين: للحربي، ) (1)
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 الفصل الرابع: 

اختيارات اإلمام القرطبي في آيات التحريم، والفلك، 
 والتأمل. 

 وفيه ثالثة مباحث:
تحريم الميتة، والدم اختيارات اإلمام القرطبي في آيات المبحث األول: 

  ولحم الخنزير.
اختيارات اإلمام القرطبي في آيات ضرب األمثال  المبحث الثاني:

 للناس، ونزول النعم، وحمل نوح وذريته في الفلك.
اختيارات اإلمام القرطبي في آيات ضرب األمثال المبحث الثاني: 

  للناس، ونزول النعم، وحمل نوح وذريته في الفلك.
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 مبحث األول: ال
اختيارات اإلمام القرطبي في آيات تحريم الميتة، 

 والدم ولحم الخنزير. 
 وفيه ثالث مطالب:

  اختياراته في آيات تحريم الميتة، والدم.المطلب األول: 
 اختياراته في آيات تحريم لحم الخنزير.: المطلب الثاني

 وقوذة،اختياراته في آيات تحريم المنخنقة، والم المطلب الثالث:
 . والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع
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  مهيد:ت
قددد يتبددادر إلى الددذهن أن آيددات تحريم الميتددة والدددم ولحم الخنزير ليسدددددددددددددددت آيددات 
كونيددة، ولكن بعددد إطالع البدداحددث حول من كتددب عن هددذه اآليددات توصدددددددددددددددل إلى أنهددا 

حيددث قددال:  آيددات كونيددة، وقددد أثبتهددا مجموعددة من العلمدداء ومنهم، د. زغلول النجددار،
"من اإلشددددارات الكونية في سددددورة النحل: تحريم أكل كل من الميتة والدم ولحم الخنزير 
ومدددا أهدددل لغير اللددده بددده، والبحوث العلميدددة أثبتدددت أخطدددار كدددل ذلدددك على صدددددددددددددددحدددة 

  (.1)اإلنسان"

 ىل مل يك ىك ُّ   الددالالت العلمية لآلية الكريمة: قال تعالى: من 

 جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام يل

 .(2)َّ خئ حئ

 أواًل: في تحريم أكل الميتة. 

إن موت الحيوان قبل تذكيته قد يكون بسددددددددبب مرض من األمراض العضددددددددوية أو 
الفيروسددددية التي ألمت به، أو بسددددبب شدددديخوخة أصددددابته، وهذا سددددبب كافم لتحريم أكل 
 ىلحمه، ففذا أضددددددفنا إلى ذلك ما يؤدي إليه الموت دون تذكية )أي دون إراقة دمه( إل

احتباس كل دمه في جسدددده اتضدددحت لنا حكمة تحريم أكل لحم الميتة، وذلك ألن الدم 
هو حامل فضدددددالت الجسدددددم المختلفة من مثل ثاني أكسددددديد الكربون، واليوريا، وحمض 
البوريك، وجراثيم الجسدددددددددم وطفيلياته، ونواتج عمليات تمثيل الطعام في جسدددددددددم الحيوان 

ردة وتفرعددداتهدددا المختلفدددة، أو عبر الشدددددددددددددددريين )عمليدددات األيض( والتي تنقدددل عبر األو 

                                                           

م، 2007-ه 1428، 1( تفسير اآليات الكونية في القرآن الكريم: للنجار، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط1)
(1/157.) 

 (.113النحل: )( 2)
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وتفرعاتها العديدة في جسددددم الحيوان، وأغلبها مواد قابلة للتعفن والتحلل إذا حبسددددت في 
الجسدددد الميت للحيوان، خاصدددة إذا كان قد انقضدددى على موته وقت يسدددمح ببدء تحلل 

 .  (1)ة"يتجسده وفساد لحمه، ومن هنا تتضح الحكمة اإللهية من تحريم أكل لحوم الم

 ثانيًا: تحريم أكل الدم المسفوح كطعام. 

"الدم هو هذا السدددددددددائل األحمر القاني الذي يتكلون من أخالط عديدة منها الخاليا 
الحمراء الممتلئددة بمددادة الهيموجلوبين التي تقوم بنقددل األكسدددددددددددددددجين إلى مختلف خاليددا 

األمراض من  الجسددددددم، والخاليا البيضدددددداء التي تدافع عن الجسددددددم ضددددددد غزو حامالت
 .(2)"م حول نزيف الدم من أجل تجلطه...الجراثيم والطفيليات، والصفائح التي تتحط

وانطالقًا مما سددددددبق نر  أن الدم المسددددددفوح بمكوناته األسدددددداسددددددية، وبما يحمله من 
نواتج عمليددة التمثيددل الغددذائي، ومن عوادم وفضدددددددددددددددالت متجمعددة فيدده إذا حبس بددداخددل 

لم يذك( ففنه سددددددرعان ما يبدأ في التجلط على ما فيه  جسددددددم الحيوان الميت )أي الذي
من سدددددددددموم كانت في طريقها إلى األجهزة المختلفة التي تخلص الجسدددددددددم منها، ثم في 
التحلددل والتعفن ممدددا ينتج كمدددًا من السدددددددددددددددموم المعقدددة، والمركبدددات الكيميدددائيدددة األخر  

ل كمًا آخر من الضدددددارة بصدددددحة اإلنسدددددان، ففذا أضدددددفنا إلى ذلك أن الدم عادة ما يحم
الفيروسددددددددددددددات والجراثيم والطفيليات، وما تفرزه من سددددددددددددددموم ونفايات علمنا أن الدم هو 
حامل فضدددددالت الجسدددددم وجراثيمه وطفيلياته، ومن هنا كانت الحكمة اإللهية في تحريم 

 .  (5)أكل الدم المسفوح كغذاء"

 ثالثًا: تحريم أكل لحم الخنزير وشحمه. 

                                                           

 (.1/357كريم: للنجار، )( تفسير اآليات الكونية في القرآن ال1)
 (.1/358( المرجع نفسه: )2)
 (.359-1/358: )المرجع نفسه (5)



 

767 
 

، 175م في أكثر من مقدددام بدددأنددده رجس، )البقرة/ "الخنزير وصدددددددددددددددفددده القرآن الكري
( وهددذه كلمددة جددامعددة لكددل معدداني القددذارة 113، والنحددل/ 143، واألنعددام/ 5المددائدددة/ 

والقبح، والنجاسدددددددة، واإلثم؛ وذلك ألن الخنزير حيوان كسدددددددول، وجشدددددددع، وقذر، ورمام، 
ره من ييأكل النبات والحيوان والجيف، والقمامة، كما يأكل فضددددددددالته هو وفضددددددددالت غ

الحيواندات، وهدذا من أسدددددددددددددددباب قيامه بدور كبير في نقل العديد من األمراض الخطيرة 
 لإلنسان. 

ونظرًا لطبيعته الرمامة، وقذارته الواضحة، وأكله كاًل من النباتات واللحوم والجيف 
والنفايات وغير ذلك من المستقذرات ففن الخنزير معرض لإلصابة بالعديد من 

ألمراض ال يمكن القضاء عليها بمجرد طهو لحمه أو إدخاله في األمراض... وهذه ا
 .(1)النار، ومن هنا كانت الحكمة اإللهية في تحريم أكل لحم الخنزير"

  

                                                           

 (.342-1/359( تفسير اآليات الكونية في القرآن الكريم: )1)
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  األول: المطلب
 اختياراته في آيات تحريم الميتة، والدم. 

 المسألة األولى: 
 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف   ُّقاااال تعاااالى: 

  .(1) َّ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل

 : -رحمه الله–اختيار اإلمام القرطبي 
 في لغأب ذهب القرطبي إلى أن المراد بالميت هو الموت الحقيقي، حيث قال" فال

 شددددددددارف من أراد أنه إلى الناس بعض ذهب حقيقة، وقد الميت أراد أنه من الهجاء
 ، ومايذبح مما ذكاة يرغ من الروح فارقته ما: الميتة -أشدددهر، الثالثة  الموت، واألول

  .(2)وغيرها" كموته، كالسباع فذكاته بمأكول ليس

 الدراسة: 
 في المسألة ثالثة أقوال: 

 ،(5)أنه أراد الميت حقيقة، وهو اختيار القرطبي، وبه قال ابن عطيةالقول األول: 
 . (4)النحويين  عن معاذ وحكاه أبو

                                                           

 (.175البقرة: ) (1)
 (.2/217الجامع: ) (2)
 (.1/259) :المحرر الوجيز (5) 
الد أبو معاذ النحوي المروزي، من أهل مرو، روي (، وأبو معاذ: هو الفضل بن خ2/44الكشف والبيان: ) (4) 

حبان:  (، والثقات البن6/213ه(، سير اعالم النبالء: )211) :لمبارك وعبيد بن سليمان، مات سنةعنه ابن ا
 ه1595، 1الهند، ط -دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ،تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان

 .(9/3م، )1975-
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  .(2)وابن عطية( 1)لقرطبيأنه أراد من شارف الموت، ذكره االقول الثاني: 
 (،5)رقته الروح من غير ذكاة مما يذبح، قاله القرطبياأن الميت هو ما فالقول الثالث: 

 (،9)والجوزي  (،8)والبغوي  (،7)والسمعاني (،6)والواحدي (،3)والماوردي (،4)والثعلبي
وأبو  (،14)والشوكاني (،15)وااليجي (،12)وابن عرفة (،11)والنسفي (،10)والبيضاوي 

  (.17)والعثيمين (،16)السعدي (،13)لطيبا
  

 الترجيح: 
يتبين ممدددا سدددددددددددددددبق أن الراجح هو خالف مدددا اختددداره القرطبي وأن المراد بقولددده: 

 عموم الميتددة أي: هي مددا فددارقتدده الروح من غير ذكدداة ممددا يددذبح، فلفظ َّيقُّ
                                                           

 (.2/217( الجامع: )1)
  (.1/259( المحرر الوجيز: )2)
 (.2/217الجامع: ) (5)
 (.2/44الكشف والبيان: ) (4)
 (.1/222النكت والعيون: ) (3)
 (.1/137الوسيط للواحدي: ) (6)
 (.1/169تفسير السمعاني: ) (7)
 (.1/200( إحياء التراث: )8)
 (.1/155( زاد المسير: )9)
 (.1/119) ( أنوار التنزيل:10)
 (.1/131( مدارك التنزيل: )11)
م، 1986، 1تونس، ط ،( تفسير ابن عرفة: تحقيق: د. حسن المناعي، مركز البحوث بالكلية الزيتونية12)

(، وابن عرفه: هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله: إمام تونس 2/306)
في  ،)المختصر الكبير( :ه(، من كتبه805) :ه(، وتوفى سنة716) :وعالمها وخطيبها في عصره، ولد سنة

 (.45/ 7في التوحيد، وغيرها، األعالم للزركلي: ) ،)المختصر الشامل(فقه المالكية، و
 (.1/118( جامع البيان: )15)
 (.1/193( فتح القدير: )14)
 (.1/541( فتح البيان: )13)
 (.1/81( التيسير لسعدي: )16)
 (.2/230مين الفاتحة والبقرة: )( تفسير ابن عثي17)
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- العموم، والدليل "قوله هذا في قط يدخل لم والجراد الحوت ألن ؛مخصددص والمعنى
لجراد، وا الميتتان، فالحوت ودمان، فأما ميتتان لكم )أحلت: -السدددددالمالصدددددالة و  يهعل
 عموم يخصدددددددددص( 2)العنبر في جابر حديث وكذلك (،1)والطحال( فالكبد الدمان: وأما
 جميع أكل جواز على العلم أهل وأكثر (،5)ومسددلم البخاري  سددنده، خرجه بصددحة القرآن
: قالو  الماء خنزير في يجيب أن الك، وتوقفم مذهب وميتها، وهو حيها البحر دواب
 يف الناس اختلف ، وقدحراماً  أراه وال أتقيه وأنا :(4)القاسددم ابن قال! خنزيراً  تقولون  أنتم

 يجوز ال هأن على اتفقوا ذلك في اختالفهم بالسدددددنة، ومع تعالى الله كتاب تخصددددديص
 اآلية ذهه تخصددديص على يسدددتدل وقد ،العربي ابن ضدددعيف، قاله بحديث تخصددديصددده

 سددولر  مع )غزونا: قال أوفى أبي بن الله عبد حديث من مسددلم صددحيح في بما أيضدداً 
 كيف أكله وظاهره ،(3)معه( الجراد نأكل كنا غزوات سدددبع وسدددلم عليه الله صدددلى الله
 هذا ما تبين للباحث ترجيحه، والله تعالى أعلم.  ،(6)أنفه" حتف أو بعالج مات ما

  
 

                                                           

 (2/1102(، قال األلباني: صحيح، )5514أخرجه ابن ماجة في كتاب األطعمة، باب الكبد والطحال، برقم: ) (1)
العنبر: هي سمكة كبيرة بحرية تتخذ من جلدها أالتراس، ويقال للترس: عنبر، وسمي هذا الحوت بالعنبر  (2)

، 7رح صحيح البخاري: للقسطالني، المطبعة الكبر  األميرية، مصر، طلوجوده في جوفه، إرشاد الساري لش
 (.6/427وهم يتلقون عير قريش، ) ،هد، باب غزوة سيف البحر1525

(، 7/90(، )3495برقم: )، أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب قوله تعالى: )أحل لكم صيد البحر( (5)
 (.5/1356(، )1953كل من الحيوان، باب إباحة ميتات البحر: برقم: )ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤ 

( ابن القاسم: هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي  المصري، أبو عبد الله، ويعرف بابن القاسم: 4)
ه(، 191) :ه(، ووفاته بمصر سنة152) :فقيه، جمع بين الزهد والعلم. وتفقه باإلمام مالك ونظرائه ولد سنة

/ 5له )المدونة( ستة عشر جزءا، وهي من أجل  كتب المالكية، رواها عن اإلمام مالك، األعالم للزركلي )
525.) 

(، 5/1346(، )1932( أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب اباحة الجراد، برقم: )3)
 (.7/90(، )3493اد، برقم: )والبخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب أكل الجر 

 (.2/217( الجامع: )6)
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 المسألة الثانية: 
 لك اك يق ىق يف ىف   ُّ: ل يقيد تحريم )الدم( في قوله تعالىه

 ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك

 ؟: ( 1)بأن يكون مسفوحااللبلبيبي  َّ يي

 : -رحمه الله–اختيار اإلمام القرطبي 
ذهب القرطبي إلى تقييد تحريم الدم بالدم المسفوح، ونقل اإلجماع على ذلك، حيث 

 نتفعي وال يؤكل ال نجس حرام الدم أن على العلماء اتفق َّ اك   ُّ: تعالى قال "قوله

 هب تعم عما البلو ، ومعفو   به تعم لم ما فمحرم الدم وأما (2):منداد خويز ابن به، قال
 يصلى والثوب دنالب في وعروقه، ويسيره اللحم في الدم هو البلو   به تعم البلو ، والذي

نما  في وقال (5) َّ يل ىل مل خل   ُّ: قال تعالى الله ألن ؛ذلك قلنا فيه، وا 

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم   ُّآخر:  موضع

 الله رضي- عائشة روت الدم، وقد من المسفوح فحرم (،4) َّ مئ خئ حئ جئ

 علوهات وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد على البرمة نطبخ كنا: )قالت -عنها
 مشقة، واإلصر وفيه إصر   هذا من التحفظ ألن؛(3)ننكره( وال فنأكل الدم من الصفرة
 أداء في األمة حرجت كلما الشرع، أنً  في أصل موضوع، وهذا الدين في والمشقة

                                                           

 (. 2/181( والنكت والعيون: )1/491( الدم المسفوح: هو الدم الجاري من الحيوان يذبح أو جرح، بحر العلوم: )1)
( ابن خويز: هو ابن خويز منداد: محمد بن أحمد بن عبد الله، اإلمام العالمة شيخ المالكية أبو بكر البغدادي، 2)

لشمس الدين أبو المعالي، تحقيق: سيد  :(، ديوان اإلسالم590) :ه مصنفات في الفقه واألصول، توفي سنةل
 (.2/245م، )1990-هد 1411، 1كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت / لبنان، ط

 (.5( المائدة: )5)
 (.                     143( األنعام: )4)
م، الكتاب غير 2014 – 8- 13نيد: لصهيب عبد الجبار، تاريخ النشر: ( الجامع الصحيح للسنن والمسا3)

 (.22/599مطبوع، )
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الميتة،  أكلي المضطر أن تر   فيه، أال عنها العبادة سقطت ،عليها وثقل ،فيه العبادة
 هاهنا دمال وتعالى سبحانه الله ذكر: قلت ،ذلك نحو في ويتيمم يفطر المريض وأن

 المقيد على المطلق هاهنا العلماء وحمل  َّ مئ ُّبقوله:  األنعام في ، وقيدهاً مطلق

 ذلكجماع، وكباإل محرم فغير اللحم خالط ما ألن المسفوح؛ به يراد هنا ، فالدمإجماعاً 
 .(1)عليه" مجمع والطحال الكبد

 الدراسة: 
   في المسألة قوالن:

 عروق  ذا كان إن أنه فوحالمسددددددددد غير الدم أن الماوردي ما حكاه القول األول:
 لنا أحلت: )-السدددددالمالصدددددالة و  عليه- حالل، لقول فهو والطحال كالكبد عليها يجمد

ن، (2)الحديث( ميتتان ودمان نما يجمد عروق  ذي غير كان وا   اللحم مع هو عليها، وا 
نما أو المسددددفوح جملة من ألنه حرام؛ أنه أحدهما: تحريمه قوالن ففي  كرذ بعضدددده، وا 

 تحريمال لتخصددددددددديص يحرم؛ ال أنه منه، والثاني والطحال الكبد سدددددددددتثناءالمسدددددددددفوح ال
 الدماء جميع فحرم -رحمه الله– أما "الشدددددددافعي ،(4)وبه قال ابن خويز ،(5)بالمسدددددددفوح

 بمحرم، أما ليس السدددددمك دم: حنيفة أبو وقال مسدددددفوح غير أو ،مسدددددفوحاً  كان سدددددواءً 

 يق ىق يف ىف   ُّ: قوله اآلية، وهو هذه بظاهر تمسددددددددك ففنه الشددددددددافعي

 :تعالى بقوله تمسدددددددك حنيفة يحرم، وأبو أن فوجب دم وهذا،  َّ مك لك اك

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ممُّ

 ال الذي األمور، فالدم هذه إال المحرمات من شددديئاً  يجد لم بأنه فصدددرح، َّ مئ
                                                           

 (. 2/222( الجامع: )1)
 (،2/1102(، قال األلباني: صحيح، )5514( أخرجه ابن ماجة في كتاب األطعمة، باب الكبد والطحال، برقم: )2)
 (.2/10(، النكت والعيون: )7/124( الجامع: )5)
 (.7/124فسه: )( المرجع ن4)
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 خاصددددددة اآلية هذه إذاً  اآلية هذه بمقتضددددددى محرماً  يكون  ال أن وجب مسددددددفوحاً  يكون 

 الشددددافعي العام، أجاب على مقدم والخاص عام، َّ يل ىل مل خل   ُّ :وقوله

 على داللددة فيدده ليس  َّ ٰى ين ىن نن من زن رن مم   ُّ: قولدده بددأن -رحمدده اللدده–

 تحريم الإ له بين ما تعالى أنه اآلية، بل هذه في المذكورة هذه األشددددددياء غير تحليل
: تعالى هقول ا، فلعلعداه ما تحريم ذلك بعد له يبين أن ينافي ال األشدددددياء، وهذا هذه

 انك سواءً  الدم لتحريم بياناً  ذلك ذلك، فكان بعد نزلت  َّ يق ىق يف ىف   ُّ

 ونجاسددددددتها الدماء جميع بحرمة الحكم وجب هذا ثبت مسددددددفوح، إذا غير أو مسددددددفوحاً 
  .(1)اللحم" عن الدم إزالة فتجب

هو  ،ما اختاره القرطبي من تقييد تحريم الدم بأن يكون مسفوحاً القول الثاني: 
 ،(5)وقد حكى اإلجماع على ذلك: الطبري  ،(2)الصحيح، وهو قول عامة المفسرين

و ابن أبي  ،(8)والسمرقندي ،(7)والشوكاني ،(6)وأبو حيان ،(3)وابن عطية ،(4)والواحدي
 وغيرهم.  ،(9)زمنين

 نأل مسفوح؛ غير منه كان ما المسفوح، دون  الدم ، ففنه(الدم)وأما قال الطبري: "

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم   ُّ: قال ثناؤه لج الله

                                                           

 (.3/199( مفاتح الغيب للرازي: )1)
 (.2/222( الجامع: )2)
 (.9/492( جامع البيان: )5)
 (.1/237( الوسيط للواحدي: )4)
 (.2/533( المحرر الوجيز: )3)
 (.4/675( البحر المحيط: )6)
 (.1/193( فتح القدير: )7)
 (.1/114( بحر العلوم: )8)
 (.2/104نين: )( تفسير القرآن ألبي أبي زم9)
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اللحم،  معنى في صار قد كان ما فأما ،(1)َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

 جميعال إلجماع حرام؛ غير ذلك غير منسفح، ففن اللحم في كان والطحال، وما كالكبد
  .(2)ذلك" على

 الترجيح: 
ن معه، ه القرطبي وميتبين لنا مما سبق في دراسة القولين أًن الراجح هو ما اختار 

من أن الدم المحرم ال يكون إال مسفوحًا وعليه عامة المفسرين، وقد أطلق كلمة الدم 
 في )البقرة( و )النحل( وقيدها بالمسفوح في )األنعام( فيحمل المطلق على المقيد. 

 َّاك يق ىق يف ىف   ُّتعالى:  الله قال": (5)قال أبو بكر الجصاص

 قتضىال اآليتين هاتين غير تحريمه في يرد مل فلو   َّ يل ىل مل خل   ُّ: وقال

 ىن نن من زن رن مم   ُّ أخر   آية في قال فلما وكثيرها قليلها الدماء سائر تحريم ذلك

 أن على ذلك دل َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

 َّمئ خئ حئ   ُّقوله:  قائل قال ففن، غيره دون  المسفوح هو الدم من المحرم

 سائر في عام ينتاألخري اآليتين في لهوقو  ،الصفة هذه على منه كان فيما خاص

 خئ حئُّ  قوله قيل ،يخصه ما اآلية في ليس إذ ،عمومه على إجراؤه فوجب الدماء

 قا هألن ؛الوصف بهذا منه كان ما إال الدماء سائر لتحريم نفي فيه جاء َّمئ

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم   ُّل: 

                                                           

 (.143( األنعام: )1)
 (9/495( جامع البيان للطبري: )2)
( أبو بكر الجصاص: هو أحمد بن علي الرَّازي، أبو بكر الجصاص: فاضل من أهل الري، سكن بغداد ومات 5)

 يفيها، انتهت إليه رئاسة الحنفية، وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع، وألف كتاب )أحكام القرآن( وكتابا ف
 (.171/ 1)أصول الفقه(، األعالم للزركلي )
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ذا،  َّ مئ  يف ىف   ُّقوله:  يكون  أن نم يخل لم وصفنا ما على ذلك كان وا 

 نزال يكونا أن أو ،َّ مئ خئ حئ   ُّقوله:  عن متأخراً  َّاك يق ىق

 تحريم ينئذم ح يثبت فال معاً  بنزولهما الحكم وجب اآليتين نزول تاريخ عدمنا فلما معاً 
 .(1)"مسفوحاً  يكون  أن وهو الصفة بهذه معقوداً  إال الدم

 اآلية، هذه َّ اك يق ىق يف ىف   ُّ: تعالى وقال الشنقيطي: " قوله

 )النحل(: رةسو  في تعالى قوله حرام، ومثلها الدم أنواع جميع أن على بظاهرها تدل اآلية

 مل خلُّ سورة )المائدة(: في اآلية، وقوله َّ اك يق ىق يف ىف   ُّ

 كان إذا إال يحرم ال الدم أن على يدل ما أخر   آية في ذكر اآلية، وقد َّ يل ىل

 َّمئ خئ حئ جئ يي ىي ني   ُّ عام(:)األن سورة في تعالى قوله ، وهيمسفوحاً 

 على والمقيد، والجاري  المطلق تعارض مسائل من المسألة هذه أن :اآلية، والجواب
 الحكم اتحاد مع سيما ال المقيد على المطلق حمل وأحمد والشافعي مالك أصول

نما أو هنا كما المقيد عن المطلق تأخر عندهم هنا، وسواءً  والسبب، كما  لناق تقدم، وا 
 كالحمرة مسفوح غير كان إذا فالدم هذا المقيد...، وعلى عن متأخر المطلق إن هنا
  .(2)المقيد" لىع المطلق لحمل بحرام ليس فهو اللحم تقطيع أثر من القدر في تظهر التي

 ،مسفوحاً  كان ما الدم الله )حرم: قال َّ مئ خئ حئ   ُّوقال قتادة في قوله: 

  .(5)به( بأس فال دم يخالطه لحم فأما

                                                           

( أحكام القرآن: للجصاص، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي / بيروت، تاريخ الطبع: 1)
 (.132-1/131هد، )1403

 م،1996-هد 1417، 1( دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب: للشنقيطي، مكتبة ابن تيمية / القاهرة، ط2)
(1/27-26.) 

 (.2/70( تفسير عبد الرزاق: )5)
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القول الذي ت ؤيده  آيات قرآنية مقدم على ما عدم رجح هذا القول بما تقًرر أن "ويت
 هذا ما تبين للباحث ترجيحه، والله تعالى أعلم.  ،(1)ذلك"

                                                           

 (.1/299( قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي: )1)
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 لك اك يق ىق يف ىف   ُّ هل يؤخذ من قول تعالى: لة:أمس

 ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك

ن اضطر لذلك؟:عدم إباحة المحرمات للمسافر سفر المعص ؛َّ يي   ية حتى وا 

 :  -رحمه الله–اختيار اإلمام القرطبي 

ن  ذهب القرطبي إلى أنه يجوز للمضطر األكل من المحرمات من األطعمة حتى وا 
 ة، بقطعمعصي بضرورته اقترن  إذا العلماء "واختلف :كان في سفر معصية، حيث قال

خافة طريق  يته، ألنمعص ألجل يهقول أحد في والشافعي مالك عليه سبيل، فحظرها وا 
وليأكل،  بفليت األكل أراد يعان، ففن أن يحل ال ، والعاصيعوناً  ذلك أباح سبحانه الله

 طاعته ينب استباحته في له، وسويا اآلخر القول في والشافعي حنيفة أبو له وأباحها
 صية، وماالمع على التمادي مع ذلك له يبيح ممن "وعجباً : العربي ابن ومعصيته، قال

 هذا، ففن خالف الصحيح: قلت ،(1)"قطعاً  مخط  فهو قاله يقوله، ففن أحدا ظنأ

 يئ   ُّ: عالىت الله فيه، قال هو مما معصية أشد المعصية سفر في نفسه المرء إتالف

 ما عنه التوبة فتمحو حال ثاني في يتوب عام، ولعله وهذا( 2) َّ زب رب

  .(5)كان"
 الدراسة: 

 في المسألة قوالن: 

                                                           

 (.1/83( أحكام القران: )1)
 (.29( النساء: )2)
 (.2/252( الجامع: )5)
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ال تباح له رخص السفر، وهذا القول  ،أن المسافر سفر المعصيةول: القول األ
مروي عن علي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم، وهو مذهب 

  .(1)المالكية، والشافعية والحنابلة، وقال ابن قدامة أنه قول أكثر أهل العلم
 واستدل أصحاب هذا القول باألدلة اآلتية: 

 وجه ، والمسافر علىباغياً  يكون  أال َّ ىن نن من زن رن مم   ُّ :تعالى قوله -1

 روطش فيه توجد ومعتد، فلم باغ إثم طالب أو رحم قطع في القطع، أو أو الحرابة
  .(2)اإلباحة

لمصلحة، ا إلى المباح، توصالً  المقصد تحصيل على لإلعانة شرع الترخص قالوا: إنً   -2
  (.5)هذا نع منزه للمفسدة، والشرع الً المحرم، تحصي على إعانة لشرع هاهنا شرع فلو

 الحكم يثبت مباحة، فال أسفارهم الصحابة، وكانت حق في وردت وقالوا: إًن النصوص-5
 قياسالنصين، و  بين جمعاً  ذلك على حمله لسفرهم، ويتعين مخالف سفره من في

 .(4)لتضادهما بعيد؛ الطاعة على المعصية
يباح له من رخص السفر ما يباح للمطيع أن المسافر سفر معصية القول الثاني: 

سواء، وهو اختيار القرطبي، وروي هذا القول عن الثوري واألوزاعي وبه قال أبو 
  .(6)وهو أحد أقوال الشافعي (،3)حنيفة

 واستدل أصحاب هذا القول باألدلة اآلتية: 

                                                           

 (.2/192م، )1968-هد 1588( المغني: ألبن قدامه، مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1)
 (.254-2/255جامع: )( ال2)
 (.2/194( المغني ألبن قدامة: )5)
 (.2/194( المرجع نفسه: )4)
 (.2/195المرجع نفسه: ) (3)
 (.2/252( الجامع: )6)
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 ٰى ين ىن نن من زن رن مم   ُّكقوله تعالى:  ةإًن أدلة رخص السفر مطلق -1

في المسح  -صلى الله عليه وسلم-، ووقت النبي َّ يي ىي ني مي زي ري

ق في ذلك بين سفر معصية ولم يفر  ،(1)للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثالثة أيام ولياليها
  .(2)حكم بغير دليلوسفر طاعة، وزيادة قيد في ذلك 

نما المعصدددددددددددددية فيما  ،أًن نفس السدددددددددددددفر ليس معصدددددددددددددية -2 إذ هو عبارة عن خروج وا 
   .(5)فالجهة منفكهيصاحبه أو يؤول إليه 

وذهب الطبري إلى أن األولى في حق العاصددددددي هو التوبة ثم أكل الميتة والممتنع 
 على والبغدداة الطريق قطدداع على فددالواجددب: "من ذلددك إنمددا يزداد إلى أثمدده إثمدداً 

ه، إلي الرجوع الله ألزمهما ما إلى الله، والرجوع طاعة إلى العادلة، األوبة األئمة
، ثماً إ إثمهما إلى بالمجاعة، فيزدادان أنفسدددددددهما قتل ال الله معاصدددددددي من والتوبة
لى  .(4)"خالفاً  الله أمر خالفهما وا 

 الترجيح: 

ما سدبق في دراسددة القولين أن الراجح هو ما ذهب اليه القرطبي من القول ميتبين 
بجواز هددذه المحظورات للبدداغي والعددادي ومن في معندداهمددا، وأن امتندداعهمددا من أكددل 

د الضددددددرورة وقتلهم ألنفسددددددهم بذلك االمتناع أعظم وزرًا مما ارتكباه من البغي الميتة عن
هو الواجددب في حقهم  ،والعدددوان، فيكون أكددل الميتددة ومددا في معندداهددا من المحظورات

ن كانوا يزدادون بذلك إثمًا الى  ،ارتكابًا ألخف الضددددددددددددررين واجتنابًا ألعظم الوزرين، وا 
 شدددددك أًن أثم قتل النفس أعظم من إثم تناول الميتة وما إثمهم إال أًن اآلثام تتفاوت، وال

في معناها من المحظورات التي تبيحها الضدرورة، والفرق بين العاصي والمطيع حينئذ 

                                                           

 .(1/252) ،(276برقم: ) ،( اخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين1)
 (. 2/195( المغني ألبن قدامة: )2)
 (.2/195فسه: )( المرجع ن5)
 (.5/523( جامع البيان: )4)
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إنما هو في ارتفاع اإلثم عن المضدددددطر غير العاصدددددي دون من ألجأته معصددددديته إلى 
ن كان كل منهما مطالبًا بفحياء نفسدددددددده بتناول م  ا اضددددددددطر إليه منتلك الضددددددددرورة، وا 

 ذلك، هذ ما تبين للباحث ترجيحه، والله تعالى أعلم. 
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 :المطلب الثاني
 اختياراته في آيات تحريم لحم الخنزير.

 ىليلام مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف   ُّقال تعالى: 

 .َّ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم

 هل يؤخذ من هذه اآلية تحريم لحم الخنزير؟ 

 :  -الله رحمه–اختيار اإلمام القرطبي 

 ؛ذهددب القرطبي الى تحريم جميع أجزاء الخنزير، وأن المقصدددددددددددددددود من ذكر اللحم
وليس اختصدددددداصدددددده بالتحريم من بين أعضدددددداء الخنزير، حيث  ل على تحريم عينه،ليد
 :  -حين تعداده لمسائل هذه اآلية-قال 

 اللحم ذكر تعالى الله خص َّ مك لك   ُّ: تعالى عشددددددرة: قوله "الخامسددددددة

 نم هنالك وما الشدددددددددحم يذك، وليعم لم أو ذكي عينه تحريم على دللي الخنزير من
الخنزير...  شددددحم تحريم على األمة عشددددرة: أجمعت وغيرها، السددددادسددددة( 1)الغضدددداريف
 (2)الخرازة يجوز ففنه الشددددعر إال محرمة الخنزير جملة أن خالف عشددددرة: ال السددددابعة
 عن -وسددددددددلم عليه الله صددددددددلى- الله رسددددددددول سددددددددأل رجال أن روي  به، وقد الخرازة
 الخرازة وألن: منداد، قال خويز ابن ذكره( بذلك بأس ال: )الخنزير، فقال بشددعر)الخرازة
 علمن ظاهرة، ال موجودة كانت، وبعده -وسددلم عليه الله صدددلى- الله رسددول عهد على

                                                           

 (.2/222، الجامع: )( الغضروف والغرضوف: كل عظم لين رخص في أي موضع كان1)
 (.1/226الخرازة: هي حرفة الخراز، وهو صانع الخرز ومن حرفته خياطة الجلد، المعجم الوسيط: )( 2)



 

716 
 

 ازهأج بعده، وما األئمة من أحد وال أنكرها -وسدددددلم عليه الله صدددددلى- الله رسدددددول أن
   .(1)منه" الشرع كابتداء فهو وسلم عليه لهال صلى الرسول

 الدراسة: 
 في المسألة قوالن. 

تحريم جميع أجزاء الخنزير وهو مدددددا اختددددداره القرطبي، وبددددده قدددددال القول األول: 
 ،(3)واألصددددددددفهاني ،(4)وابن حزم ،(5)السددددددددمرقندي ،(2)جماعة من أهل العلم: كالماتريدي

وأبو ، (10)ووافقهم الشددددددددددددددوكاني ،(9)الحداديو  ،(8)والرازي  ،(7)وابن رشددددددددددددددد ،(6)وابن كثير
كمددا  -على خالف بينهم في دليددل اإلجمدداع، هددل هو قيدداس على اللحم؟  ،(11)الطيددب

 هئ ُّ، أو هو كون الضدددددددددمير عائدًا على الخنزير في قوله: -يقول جمهور المفسددددددددرين

                                                           

 (.222-2/221( الجامع: )1)
 .(4/500( تأويالت أهل السنة: )2)
 (.1/114( بحر العلوم: )5)
 .(6/37بيروت، الطبعة: بدون، ) –بن حزم، دار الفكر ( المحلى باآلثار: ال4)
 (.4/262( تفسير الراغب: )3)
 (.5/16( تفسير ابن كثير: )6)
(، وابن 5/19م، )2004-هد 1423القاهرة الطبعة: تاريخ النشر:  –بن رشد، دار الحديث ( بداية المجتهد: ال7)

 :من أهل قرطبة، ولد سنة ،الفيلسوف ،األندلسي، أبو الوليد هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ض رشد:
( عني بكالم أرسطو وترجمه إلى العربية، صنف نحو خمسين كتابا، Averroesه( يسميه اإلفرنج )320)

 (.6/102هب: )(، وشذرات الذ518/ 3ه(، األعالم للزركلي: )393) :)فلسفة ابن رشد(، توفى سنة :منها
 (. 3/192) :( مفاتح الغيب8)
(، والحدادي: هو عبد العليم بن محمد أبي حجاب الشافعي  الحدادي: فاضل مصري. 5/114( روح البيان: )9)

 (.51/ 4ه(، األعالم للزركلي: )1561) :له: )سلم الوصول إلى علم األصول( توفى سنة
 (.1/196( فتح القدير: )10)
 (.1/542( فتح البيان: )11)
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ذا كان رجسددددا  كله، فهو محرم شددددحمه ولحمه وما سددددو   َّ مب خب حب جب وا 

  (.1)زمذلك، وهذا رأي ابن ح

قدال الجصددددددددددددددداص: "نص في هدذه اآليات على تحريم لحم الخنزير، واألمه  علقت 
من تأويله ومعناه مثل ما علقت من تنزيله، واللحم وأن كان مخصدددددوصددددددًا بالذكر، ففن 

نما خص اللحم بالذكر، ألنه أعظم منفقته، وما يبتغى منه"    .(2)المراد جميع أجزائه، وا 

خالف القول األول، ففنه أخذ بظاهر  ،(5)الظاهري  وهو قول داودالقول الثاني: 
 . (4)ما ذكره ابن عطية من اإلجماع اآلية، وألجل ذلك استنكر أبو حيان

 والحق أن قول دواد شاذ ال يعول عليه، فلم يوافقه أحد من األئمة سلفًا وخلفًا. 

 الترجيح: 
ع أجزاء جمي يتبين لنا مما سبق أن الراجح هو قول القرطبي في القول بتحريم

الخنزير كالشحم ونحوه، وذلك لنقل اإلجماع عليه، وألن "تفسير جمهور السلف مقدم 
 هذا ما تبين للباحث ترجيحه، والله تعالى أعلم. ، (3)على كل تفسير شاذ"

 

 

                                                           

 (،38-6/37( المحلى باآلثار ألبن حزم: )1)
 (.1/135( أحكام القرآن للجصاص: )2)
 (.1/459(، وروح المعاني: )2/115( البحر المحيط: )5)
 (.4/278( روح المعاني لأللوسي: )4)
 (.1/288( قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي: )3)
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 المطلب الثالث:
اختياراته في آيات تحريم المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، 

 والنطيحة، وما أكل السبع. 
 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل   ُّقددال تعددالى:  

 .(1)َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 :  -رحمه الله–اختيار اإلمام القرطبي 

ذهب القرطبي إلى أن الموقوذة التي تصدددددددددداد بالبندق والحجر والمعراض تسددددددددددمى 
 في حديثاً و  قديماً  العلماء وقيذه، والوقيذ لم يجزه إال ما أدرك ذكاته، حيث قال "اختلف

 كأدر  ما إال يجزه لم وقيذ أنه إلى ذهب والمعراض، فمن والحجر البندقب الصدددددددددديد
 والثوري  وأصددددددددحابه حنيفة وأبي مالك قول عمر، وهو ابن عن روي  ما ذكاته، على
 لم وأ خزق  كله المعراض في األوزاعي ذلك، قال في الشددددداميون  وخالفهم والشدددددافعي،
 ال ،ومكحول ،(5)عمر بن الله بدوع ،(2)عبيد بن وفضددالة ،الدرداء أبو كان يخزق، فقد

 عمر، والمعروف بن الله عبد عن األوزاعي ذكر هكذا: عمر أبو ، قالبأسددداً  به يرون 
 عملال عليه والذي الباب هذا في واألصددل عنه، نافع عن مالك ذكره ما عمر ابن عن

                                                           

 (.5( المائدة: )1)
ة بن عبيد بن نافذ بن قيس األنصاري األوسي، أبو محمد: صحابي، ممن بايع فضالة بن عبيد: هو فضال (2)

تحت الشجرة، شهد أحدا وما بعدها، وشهد فتح الشام ومصر، وسكن الشام، وولي الغزو والبحر بمصر، ثم 
 (.146/ 3حديثا، األعالم للزركلي: ) 30ه( له 35) :واله معاوية قضاء دمشق، وتوفي فيها، سنة

 جاهلية،ال في قريش بيوتات أعز من صحابي،: الرحمن عبد أبو العدوي، الخطاب ابن عمر: هو بن لهال عبد (5)
 أفتى ق. هـ(70) :ولد سنة مكة، فتح وشهد أيبه، مع المدينة إلى وهاجر اإلسالم، في نشأ جهيرا، جريئا كان
 ه(،75) :ي سنةفأبى، توف الفةبالخ يبايعوه أن نفر عليه عرض عثمان قتل ولما سنة، ستين اإلسالم في الناس

 (.4/108األعالم للزركلي: )
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 تأكله فال بعرضدددده أصدددداب وما) وفيه حاتم بن عدي حديث إليه لجأ لمن الحجة وفيه
 .(2)"(1)(وقيذ هو ففنما

 الدراسة: 
 في المسألة قوالن: 

ق ى بدددالبنددددهو مدددا اختدداره القرطبي ومن معددده أن الموقوذة التي ترمالقول األول: 
 عمر، وهو ابن عن مروي  ال يجوز أكله أال ما ذ كًى، وهو والحجر وغيرها ولم تخزق 

وأبو ، (4)شدددوكانيوبه قال ال، (5)وأصدددحابه، والثوري، والشدددافعي حنيفة مالك، وأبي قول
 .(3)الطيب

، هي ولم تموت حتى المضدددروبة "والموقوذة: الزجاج وقال ، رباً ضددد تقتل التي تذكَّ
  .(6)وقذا" أقذها وقذتها: يقال

 حكمه ما الصددددديد في الفقهاء من وغيره مالك "وعند( 7):محمد أبو القاضدددددي وقال
ذا) لمعراضا ، في-وسدددددلم عليه الله صدددددلى- النبي قول في نص وهو الوقيذ حكم  وا 

   .(8)وقيذ(" ففنه تأكل فال بعرضه أصاب

                                                           

(، ومسلم: 7/83(، )3473خرجه البخاري: في كتاب: الذبائح والصيد، باب: التسمية على الصيد، برقم: )أ( 1)
 (.5/1350(، )1929في كتاب: الصيد والذبائح وما يأكل من الحيوان، باب: الصيد بالكالب المعلمة، برقم: )

 (.48-6/47مع: )( الجا2)
 (.6/47( الجامع: )5)
 (. 12-2/11( فتح القدير: )4)
 (.5/554( فتح البيان: )3)
 (.2/131( الوسيط للواحدي: )6)
( القاضي أبو محمد: هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله القرشي العبشمي الكريزي، أبو محمد: قاض فقيه، من 7)

ه(، األعالم للزركلي 517) :سنة وأياما، وتوفي بحلب سنةهد فأقام 512أهل بغداد، ولي قضاء مصر سنة 
 (.1/46(، والجواهر المضية: لمحيي الدين الحنفي، مير محمد كتب خانه / كراتشي، )60/ 1)

 (.2/131( المحرر الوجيز: )8)
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 يهاف يجعل التي الحديد بنادق وهي: اآلن المعروفة البنادق قال الشددددددوكاني: وأما
 لم فنهاحدوثها، ف لتأخر ؛العلم أهل عليها يتكلم بها، فلم ويرمى والرصدددددددداص البارود
 أهل نم جماعة سألني وقد الهجرة، من العاشرة المائة في إال اليمنية الديار إلى تصل
 أنه لي ريظه حيًا، والذي تذكيته من الصددائد يتمكن ولم مات إذا بها الصدديد عن العلم
 اآلخر، وقد الجانب من وتخرج منه جانب من الغالب في وتدخل تخزق  ألنها حالل
 راضبالمع رميت )إذا: السددددابق الصددددحيح الحديث في -وسددددلم عليه الله صددددلى- قال

  .(1)الصيد" تحليل في الخزق  تبرفكله( فاع فخزق 

جواز أكل الموقوذة المرمية بالبندق أو حجر سواًء خزق أو لم  وهوالقول الثاني: 
 نب وفضالة ،الدرداء وأبو ،األوزاعي ذلك، وبه قال في الشاميين يخزق، وهو قول

 .(4)ومكحول (5)عمر بن الله وعبد (،2)عبيد

 الترجيح: 
لين أًن الراجح هو القول األول وهو اختيار القرطبي يتبين مما سبق في دراسة القو 

له م تخزك ال يجوز أكومن معه من أن الموقوذة التي ترمى بالبندق والحجر وغيرها ول
ا ظهر هذا م سبق في كالم القرطبي، وذلك أولى، ، لقوة ما استدلوا به كماأال ما ذ كى  

 للباحث، والله تعالى أعلم. 

 

 

                                                           

 (.2/12( فتح القدير: )1)
   (.48-6/47الجامع: ) (2)
 .(48-6/47)المرجع نفسه: ( 5)

 (48-6/47) المرجع نفسه: (4)



 

787 
 

  
 

 
 

 
 

 :المبحث الثاني
اختيارات اإلمام القرطبي في آيات ضرب األمثال 

 في الفلك.للناس، ونزول النعم، وحمل نوح وذريته 
 وفيه ثالثة مطالب: 

  اختياراته في آيات ضرب األمثال للناس. المطلب األول:
 اختياراته في آيات نزول النعم. :المطلب الثاني

  الفلك. اختياراته في آيات حمل ذرية نوح فيالمطلب الثالث: 
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 المطلب األول: 
 اختياراته في آيات ضرب األمثال للناس. 

 المسألة األولى: 
 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ   ُّه تعالى: معنى االستحياء في قول

  (.1)َّ نت مت
 :  -رحمه الله–اختيار اإلمام القرطبي 

ذهب القرطبي إلى أن معنى اسدددددددددددددتحياء الله تعالى ينبغي أن يؤول؛ ألن أصدددددددددددددل 
اللغة: االنقباض عن الشددددددددديء واالمتناع منه خوفًا م ن مواقعه القبيح، حيث الحياء في 

شددددى، يخ ال: فقيل اآلية هذه في َّ مب   ُّمعنى  في المتأولون  قال: "... واختلف

 بمعنى ،( 2) َّ نت مت زت رت يب ىب   ُّ: التنزيددددددددل الطبري، وفي ورجدحدددددددده

 عن نقباضاال االسدددددددتحياء وأصدددددددل يمتنع، ال: وقيل يترك، ال: غيره وقال تسدددددددتحي،
 .(5)تعالى" الله على محال القبيح، وهذا مواقعة من 55خوفاً  منه واالمتناع الشيء

 الدراسة: 
 في المسألة خمسة أقوال: 

وهو قول القرطبي: إن الحياء تغي ر  وانكسدددددددددار  يعتري اإلنسدددددددددان من القول األول: 
ذا ثبدت هدذا اسدددددددددددددددتحدال الحياء على الله تعالى  غي ر  ألنه تخوف مدا يعداب بده وينددم، وا 

 للها صدددددلى الله رسدددددول عن سدددددلمان يلحق  البدن، ولكنه وارد  في األحاديث، كما رو  

                                                           

 (.26البقرة: )( 1)

 (.57األحزاب: )( 2)

 (.1/244الجامع: )( 5)
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 أن يديه هإلي العبد رفع إذا يسددددددتحيي كريم حيي   تعالى الله )إن: قال أنه وسددددددلم عليه
ذا كان كذلك وجب تأويله. ( 1)خيرا( فيهما يضع حتى صفرا يردهما  وا 

 ،( 4)والرازي  ،(5)ومنهم مقدداتددل ،(2)أهددل العلم وينسدددددددددددددددب أبو حيددان هددذا القول ألكثر
   .(8)وابن باز ،(7)وابن القيم ،(6)البيضاوي  ،(3)واأللوسي

أي ال يخشددددى، وسددددميت الخشددددية حياًء  ،َّ مب زب ُّ وقيل: أن معنى القول الثاني: 

   .(11)وابن كثير بصيغة قيل ،(10)والماوردي ،(9)ألنها من ثمراته، قاله: الطبري 

                                                           

(، 5336أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: الدعوات، باب: كرم الله في استجابة دعاء عباده، برقم: ) (1)
(، وقال: )حديث حسن غريب(، وقال األلباني: صحيح، وابن ماجة في سننه، كتاب: الدعاء، باب: 3/336)

 (، قال األلباني: صحيح.2/1271(، )5863اليد في الدعاء، برقم: )رفع 

 (،1/190البحر المحيط: )( 2)

 (.1/93تفسير مقاتل بن سليمان: )( 5)

 (.2/560مفاتيح الغيب: )( 4)
 (.1/208روح المعاني: )( 3)
 (.1/62أنوار التنزيل: )( 6)
 ،5، طبيروت / العربي الكتاب دار البغدادي، للهبا المعتصم محمد مدارج السالكين: ألبن القيم، تحقيق:( 7)

ر عي سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمدهو (، وابن القيم: 2/230م، )1996- هد1416 ، الزُّ  بوأ الدمشقي 
 :ه(، وتوفي سنة691) :العلماء، ولد سنة كبار وأحد اإلسالمي، اإلصالح أركان من ،الدين شمس الله، عبد
 ، األعالم(السالكين مدارج)، و(المعاد زاد) منها: كثيرة تيمية، له تصانيف ابن سالماإل لشيخ تتلمذ ه(،731)

 .(36/ 6) للزركلي
الباقي،  عبد فؤاد محمد: وأحاديثه وأبوابه كتبه ، رقم1579 / بيروت، المعرفة فتح الباري: ألبن حجر، دار (8)

وابن باز: هو عبد العزيز بن عبد الله بن (، 1/229باز) ابن: العالمة تعليقات الخطيب، الدين محب: إخراج
مام ورع ومحقق، سهل التو ، لين الجانب، توفي سنة ه(، 1420) :عبد الرحمن آل باز، عالمة مجدد، وا 

 جوانب من سيرة اإلمام عبد العزيز بن باز.
 (.1/110(، والمحرر الوجيز: )1/402جامع البيان: )( 9)
 (.1/87النكت والعيون: ) (10)
 (.1/207ابن كثير: ) تفسير( 11)
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ل: معناه ال يترك، وال يمتنع، ألن الترك م ن ثمرات الحيا، ورجح قيالقول الثـالث: 
 ،( 4)والواحددددددي ،(5)والقشددددددددددددددديري ، ( 2)وبددددده قدددددال: المددددداوردي ،(1)هدددددذ القول ابن عطيدددددة

   ،(9)وابن عثيمين، (8)والخازن  ،(7)الزمخشري ، (6)والبغوي  ،(3)والسمعاني

وبدده  ،(10)كثيرقيددل: معندداه، ال يسدددددددددددددددتنكف، ورجح هددذا المعنى ابن القول الرابع: 
   .(11)قال: اإليجي

وقال آخرون: إن  االسددددددددددددتحياء في هذه اآلية منفي  عن أن  يكون القول الخامس: 
وصددددفًا لله تعالى، فال يحتاج إلى تأويلم في صددددحة  اسددددناده إلى الله، والتعلل لذلك بأن 

ل الً نفي ال لم وصف يستلزم صحة االتصاف ت ع     .(12)غير م س 

 الترجيح: 
سدبق في دراسدة األقوال أًن الصحيح هو إثبات صفة الحياء لله تعالى، يتبين مما 

على وجده يليق بجالله وعظمته، من غير تكييف، وال تمثيل، وال تعطيل، وال تشدددددددددددددددبيه 
 لها أحدم من الخلق، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وقد استدلوا لذلك بما يلي: 

                                                           

 (.1/110المحرر الوجيز: )( 1)

 (.1/87النكت والعيون: )( 2)
 (.1/70لطائف اإلشارات: )( 5)
 (.1/108الوسيط للواحدي: )( 4)
 (.1/61تفسير السمعاني: )( 3)
 (.1/100إحياء التراث: )( 6)
 (.1/115الكشاف: )( 7)
 (.1/55لباب التأويل: )( 8)
 (.1/96فاتحة والبقرة: )تفسير العثيمين، ال( 9)
 (.1/207تفسير ابن كثير: )( 10)
 (.1/53جامع البيان: )( 11)
 (.1/561التحرير والتنوير: )( 12)
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اء ألنه من العرف ال ي سدددلب الحي ى؛شدددعر بصدددحة نسدددبة الحياء إليه تعالأن اآلية ت -1
إال عمن هو شددددددددددأنه، والنفي داخل  على كالم فيه قيد ، فيرجع إلى القيد فيفيد ثبوت 

   .(1)الفعل أو إمكانه ال أقل، ألن  نفي الوصف يستلزم صحة االتصاف
وقد اعترض ابن عاشور على هذا بقوله: "واالستحياء هنا منفي  عن أن يكون وصفًا  

، فال يحتاج إلى تأويل في صحة إسناده إلى الله، والتعلل لذلك بأن نفي لله تعالى
وي رد على اعتراض ابن عاشور  ،(2)الوصف يستلزم صحة االتصاف تعلل غير مسلم"

 "هذا" بما ورد في السنة من إثبات هذه الصفة لله تعالى، كما سيأتي. 

   .(5)فقد صرحت األحاديث بنسبة هذه الصفة لله تعالى  -2
جاء في الحديث أن  النبي صددلى الله عليه وسددلم قال: )إن الله حيي  ذلك ما فمن

 كريم يستحيي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا(. 

قدال ابن القيم: "وأمدا حياء الرب تعالى من عده، فذاك نوع آخر ال تدركه األفهام، 
 .  (4)وال تكيفه العقول، ففنه حياء كريمم وب ر  وجودم وجالل"

ال  -( 3)وأنا والحمد لله منهم–األلوسدددددددددي عن أصدددددددددحاب هذا القول: "وبعض  قال 
يقول بالتأويل، بل يمر هذا وأمثاله مما جاء عنه سددددددبحانه، في اآليات واألحاديث 
على مددا جدداءت، ويكددل علمهددا بعددد التنزيدده عمددا في الشدددددددددددددددداهددد إلى عددالم الغيددب 

  .(6)والشهادة"

                                                           

 (.1/280روح المعاني: )( 1)
 (.1/561التحرير والتنوير: )( 2)

 (.1/280روح المعاني: )( 5)
 (.230/ 2مدارج السالكين: )( 4)

 الكالم هنا لأللوسي.( 3)

 (.1/281عاني: )روح الم( 6)
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الصددددفة، فقال: "الصددددواب أنه ال حاجة وقد رد الشدددديخ ابن باز، على من أول هذه 
للتأويل مطلقًا، ففن الله يوصددددددف بالحياء الذي يليق به، وال يشددددددابه فيه خلقه، كسددددددائر 
صدددددفاته، وقد ورد وصدددددفه بذلك في نصدددددوص كثيرةم، فوجب إثباته له على الوجه الذي 
يليق به، وهذا هو قول أهل السدددددددددددنة في جميع الصدددددددددددفات الواردة في الكتاب والسدددددددددددنة 

 .(1)حيحة، وهو طريق أهل النجاة، فتنبه وحذر، والله أعلم"الص

وقال الشدددددددديخ ابن عثيمين: عند تفسددددددددير هذه اآلية: "من فوائد اآلية: إثبات الحياء 

 . َّ رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّ لله عز وجل؛ لقوله تعالى: 

ووجده الدداللدة: أن نفي االسدددددددددددددددتحياء عن الله في هذا الحال دليل على ثبوته فيما 
-ه وسلمصدلى الله علي-، وقد جاء ذلك صدريحًا في السدنة، كما في قول النبي يقابلها

: )إن ربكم حيي  كريم يسددتحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صددفرا(، والحياء 
ألن حياء المخلوق انكسددددار لما يدهم اإلنسددددان  ابت لله تعالى ليس كحياء المخلوق؛الث

 ال يتكلم، أو ال يفعل الشدددديء الذي يسددددتحيا منه،ويعجز عن مقاومته، فتجده ينكسددددر، و 
هذا متبين للباحث ترجيحه، والله ، (2)وهو وصددفة صددعب ونقص إذا حصددل في محله"

 تعالى أعلم. 

                                                           

 (.1/229فتح الباري: )( 1)

 (.1/98تفسير ابن عثيمين الفاتحة والبقرة: )( 2)
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 المسألة الثانية: 
 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك   ُّقال تعالى: 

 .(1) َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن

 : -رحمه الله– اختيار األمام القرطبي 

 من زن رن مم ام   ُّلى أن معنى قولددددده تعدددددالى: ذهدددددب القرطبي إ

خبر  من اللدده تعددالى، وليسدددددددددددددددت من قول الكددافرين، كمددا قددال قبددل ذلددك:  َّ نن

 مم ام   ُّ: تعالى ، حيث قال: "قولهَّ ىل مل يك ىك مك  لكُّ 

 بهذا الله مراد ما الكافرين، أي قول من هو: ، قيلَّ نن من زن رن

لى ضددددداللة إلى الناس به يفرق  الذي المثل  عز الله من خبر هو بل :هد ، وقيل وا 
 كثيرا به الله يضددل قل: عنده، فالمعنى من أنه بالهد  يقرون  أشددبه، ألنهم وجل، وهو
 في غيرهمو  المعتزلة على رد فيه فيكون  ويخذل، وعليه يوفق كثيرا، أي به ويهدي

 َّ رن مم ام   ُّ ومعنى: الهد ، قالوا وال الضدددددددددالل يخلق ال الله إن: قولهم

 الله قا، ألنفاس سدميته فالنا، يعني فسدقت: يقال ، كماضداالً  سدميهي :هنا، أي التسدمية
 والمفسدددرين، وه أقاويل خالف اإلضدددالل، وهو في طريقهم أحدًا، هذا يضدددل ال تعالى
 ماهسددد إذا أضدددله: يقال ، والضددداالً  سدددماه إذا ضدددلله: يقال اللغة، ألنه في محتمل غير

 من يراكث به يخذل أنه الحق من التأويل أهل المفسددددرون  ذكره ما معناه ، ولكنضدددداالً 

 من أنه ،َّ مي زي ري ٰى ين   ُّ: قوله أن خالف لكفرهم، وال مجازاة الناس

 .(2)تعالى" الله قول

                                                           

 (.26البقرة: )( 1)

 (.1/244الجامع: )( 2)
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 الدراسة: 
، َّ نن من زن رن مم ام   ُّاختلف المفسددددددددددددرون في قوله تعالى:  

، أم هو مبتدددأ من َّ ىل مل يك ىك مك ُّ هددل هو من تمددام قول الددذين قددالوا: 

   :(1)ى قولينكالم الله عز وجل؟، عل

 ،(2)فراءواختاره ال، فهو من قول الكفار، أنه من تمام الكالم الذي قبلهالقول األول: 
فقال الفراء: "كأنهم قالوا: ماذا أراد الله بمثل ال يعرفه كل  أحد، يضل به  ،(5)وابن قتيبة

 ري ٰى ينُّهذا، ويهدي به هذا؟، ثم استؤنف الكالم والخبر عن الله فقال الله: 

 .(4)"َّ مي زي

 ،( 7)والطبري  ،(6)ومقاتل، (3)أنده مبتددأ من قول اللده، قاله السدددددددددددددددديالقول الثـاني: 
وهذا القول هو الذي اختاره  ،(11)واأللوسدددددي ،(10)والشدددددوكاني ،(9)وأبو حيان ،(8)والبغوي 

 القرطبي. 

                                                           

 (.1/47زاد المسير: )( 1)
 دار لبي،الش إسماعيل الفتاح وعبد النجار، علي ومحمد النجاتي، يوسف أحمد: تحقيق للفراء،: القرآن معاني (2)

 (.1/25) ،1ط مصر، – والترجمة للتأليف يةالمصر 

 (.1/25المرجع نفسه: ) (5)
 (.1/25المرجع نفسه: )( 4)

 (.1/47زاد المسير: )( 3)

 (.1/47المرجع نفسه: )( 6)
 (.1/408جامع البيان: )( 7)
 ،1ياض، طوالتوزيع، الر  للنشر السالم دار معالم التنزيل: مختصر تفسير البغوي، لعبد الله بن محمد زيد،( 8)

 (.1/25ه، )1416
 (.1/202البحر المحيط: )( 9)

  (.1/68فتح القدير: ) (10)

 (.1/211روح المعاني: ) (11)
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ر، به كثيرًا من أهل النفاق والكفومعنى الكالم: "أن الله يضددددددددل بالمثل الذي يضددددددددر 
ضدددددددددداللًة إلى ضدددددددددداللهم، لتكذيبهم بما قد عملوه حقًا يقينًا، من المثل الذي فيزيد هؤالء 

ضددددددربه الله بما ضددددددربه لهم، وأن هذا المثل موافق  لما ضددددددرب له، فذلك إضددددددالل الله 

يعني بالمثل كثيرًا من أهل اإليمان والتصدددددددددددددددديق، فيزيدهم  ،َّ من زنُّإيداهم بده، 

يمانًا إلى إيمانهم، لتصدددددددددددددددديقهم  ا بما قد عملوه حقًا يقينًا أنه موافق مهد  إلى هداهم وا 
قرارهم به، وذلك هداية من الله به" ضربه الله له مثالً    .(1)وا 

 الترجيح: 
اره ًن الراجح هو القول الثاني، وهو ما اختلنا مما سبق في دراسة القولين بأ يتبين

، مبتدأ من قول َّ نن من زن رن مم ام   ُّالقرطبي وغيره، أن قوله: 

وليس حكاية  عما قاله الكفار، ويدل لذلك مضمون النصوص التالية  الله جل جالله،
 من أقوال المفسرين. 

 مي زي ُّ : الله قول المدثر، من سورة في قول الطبري مستدالً لهذا القول: "وفيما -1

 مت خت حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 مم ام   ُّ: قوله كذلك، مبتدأ، أعني البقرة سورة في أنه عن ي نب  ما ،(2) َّهت

لم أًن "القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم  ،(5)َّ نن من زن رن وقد ع 

  .(4)على ما عدم ذلك"

                                                           

 (.1/408جامع البيان: ) (1)
 (.51المدثر: )( 2)
 (1/408جامع البيان: ) (5)
 (.1/299قواعد الترجيح عند المفسرين: )( 4)
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يقول: م الكفار، فقول أبي حيان: مستبعدًا القول األول القائل بأن هذه الجملة من كال -2
ألن الذي ذ كر أن الله ال يستحيي منه هو ضرب  مثلم ما،  "وهذا الوجه ليس بظاهر؛

عوضة، أو ما فوقها، والذين كفروا إنما سألوا سؤال استهزاء وليسوا أي مثلم كان، ب

  .(1)َّ نن من زن رن مم ام   ُّمعترفين بأن هذا المثل: 

وقال الشددوكاني بعد حكايته القول األول أيضددًا: "وليس هذا بصددحيح، ففن الكافرين ال  -5
ي قرون بدأن في القرآن شددددددددددددددديئدًا من الهدداية، وال يعترفون على أنفسدددددددددددددددهم بشددددددددددددددديء من 

  .(2)الضاللة"
تقول القداعددة الترجيحية: "إدخال الكالم في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج 

هذا ما تبين للباحث ترجيحه، والله تعالى  ،(5)به عنهما، إاًل بدليلم يجب التسددددددددددددليم له"
 أعلم. 

                                                           

 (.1/202البحر المحيط: )( 1)

 (.1/68فتح القدير: )( 2)

 (.1/123قواعد الترجيح عند المفسرين: )( 5)
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 المسألة الثالثة: 
 خت جتحت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّ قددددددددال تددددددعددددددددالددددددى: 

 حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث هت مت

  .(1)َّ حط مض خض حض مصجض خص

 :  -رحمه الله–اختيار األمام القرطبي 

 مج حج مث هت مت خت   ُّذهب القرطبي أن معنى قوله تعالى: 

، عددام  في كددل من أوتي القرآن فلم يعمددل بدده، حيددث قددال: َّ مخ جخ مح جح

 في مثلال الكلب، وهذا يلهث كما يلهث ذلك باعوراء، بعد بن بلعام "قال السدددي: كان
 هو: قيلبه، و  يعمل فلم القرآن أوتي من كل في عام بالتأويل العلم أهل من كثير قول

 هت مت خت   ُّتعالى:  قوله في مجاهد قال ،أصح منافق، واألول كل في

 يلهث برجلك أو بدابتك عليه تحمل إن ، أيَّ مخ جخ مح جح مج حج مث

   .(2)فيه" بما يعمل وال الكتاب يقرأ من يلهث، وكذلك تتركه أو

 الدراسة: 
 المسألة قوالن:في 

وابن  ،(4)وعكرمدددة ،(5)قيدددل: هو في كدددل المندددافق، قدددالددده الحسدددددددددددددددنالقول األول: 
   .(3)كيسان
 

                                                           

 (.176األعراف: )( 1)

 (.7/525الجامع: )( 2)

 (.2/231(، إحياء التراث: )4/509(، والكشف والبيان: )15/285جامع البيان: )( 5)
 (.2/279النكت والعيون: )( 4)
 (.2/231إحياء التراث: )( 3)
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في كدل من أوتي القرآن فلم يعمدل بده، وهو اختيددار  أن اآليدة عدامدةالثـاني: القول 
وأبو  ،( 4)والرازي  ،( 5)وابن عطيددددة ،(2)السدددددددددددددددمرقندددددي ،( 1)القرطبي، وبدددده قددددال: مجدددداهددددد

 .  (7)والطنطاوي  ،(6)يوالسعد ،(3)الطيب

 الترجيح: 

ا سدددددددددددددددبق في دراسدددددددددددددددة القولين أًن القول الثداني هو الراجح، وهو اختيددار  يتبين ممدً
القرطبي وعليده أكثر أهدل العلم، من أن اآليدة عدامده في كدل من أوتي القرآن فلم يعمل 

 ،(8)به، ويؤيد هذا القول القاعدة الترجيحية: "يجب حمل نصددددوص الوحي على العموم"
 ا ما ترجح للباحث، والله تعالى أعلم. هذ

                                                           

 (.2/170ر: )(، زاد المسي4/509الكشف والبيان: )( 1)
 (.1/366بحر العلوم: )( 2)
 (.2/478المحرر الوجيز: )( 5)
 (.13/403مفاتيح الغيب: )( 4)
 (.3/79فتح البيان: )( 3)
 (.1/508تيسير الكريم الرحمن: )( 6)
 (.3/453التفسير الوسيط: لطنطاوي، )( 7)
 (.2/327قواعد الترجيح عند المفسرين: )( 8)
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 :المطلب الثاني
 اختياراته في آيات نزول النعم ومنها، مائدة بني إسرائيل. 

 جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص   ُّقدددددددال تعدددددددالى: 

 . (1)َّ جك مق حق مف خف حف مغجف جغ مع

  .َّ مض   ُّالمعنى في كلمة 

 :  -رحمه الله–اختيار األمام القرطبي 

اه ابن عطية من إجماع المفسرين على أن ذهب القرطبي عدم صحة ما ادع

، حيث قال: "قوله تعالى:   هو لفقي السلو   في اختلف ،َّ مض ُّ السلو  طير 

 وقد المفسرين بفجماع طير   السلو  : عطية ابن قال الضحاك، قاله بعينه( 2)السمانى
 : فقال( 5)الهذلي غلط

م ها ًدا بالله وقاس  ه  ل و   م ن أ لذُّ ...  ألنتم   ج  ور ها ما إذا   السَّ   .(4)ن ش 

                                                           

 (.160( األعراف: )1)
ماني: بضم السين وفتح النون على وزن )حبار (: اسم لطائر يلبد باألرض وال يكاد يطير إال أن يطار، ( ال2) س 

ألنه إذا سمع الرعد مات، ويقال: إن فرخه عندما يخرج من البيض يطير من ساعته، ومن ؛ ويسمى قتيل الرعد
دين الشافعي، الحيوان الكبر : لكمال العجيب أمره أنه يسكت في الشتاء، ففذا أقبل الربيع يصيح ويغتذي، حياة 

 (.56/ 2ه، )1424، 2دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 حياءإ دار مرعب، عوض محمد: تحقيق لألزهري، الزهري، تهذيب اللغة:، الهذلي: هو مالك بن خالد الهذلي( 5)
 (.3/798) م،2001 ،1بيروت، ط / العربي التراث

 للطباعة لقوميةا الدار الشنقيطي، محمود محم د: وتعليق الهذليون، ترتيب عراءللش البيت في ديوان الهذليين:( 4)
ور ها15/49(، وتهذيب اللغة: )1/138م، )1963- هد1583: النشر / عام القاهرة والنشر،  نأخذها: (، ون ش 
ر و   .موضعها من الع سل   أخذ  : والشَّ
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( 2)المؤرج قال وقد يصح ال اإلجماع من ادعاه ما: قلت ،(1)العسل السلو   ظن

 بلغة كذلك أنه وذكر الهذلي ببيت واستدل العسل إنه: والتفسير اللغة علماء أحد
 : وأنشد، (4)السلوان عين ومنه به يسلى ألنه به سمي، (5)كنانة

ر ب   لو   ل وان   أ ش  ا السُّ ل يت   م  ن   ع ن ك غنى يب ام ...س  ن يت وا   .(3)غ 

 : الهذلي بيت وذكر( 6)العسل والسلو  : الجوهري  وقال

م ها  ًدا بالله وقاس  ه  ل و    م ن أ لذُّ ...  ألنتم   ج  ور ها ما إذا السَّ  .ن ش 

 .(7)غلطا... " يذكر ولم

 الدراسة: 
 في المسألة ثالثة اقوال: 

فقد ذكر أهل  وهو أن معناه: العسل، ،َّ مض   ُّ : في معنىالقول األول

أبو بكر بن لعرب، وممن ذكر ذلك: اللغة: أن السلو  تطلق على العسل عند ا
                                                           

 (.1/149المحرر الوجيز: )( 1)

 عالم: فيد أبو شيبان، بن سدوس بني من الحارث، بن عمرو بن ؤرج: هو مؤرج(، والم1/407الجامع: ) (2)
 ،(القبائل جماهير) كتبه: البصرة، من أهل من أحمد، بن الخليل أصحاب أعيان واألنساب، من بالعربية

 .  (518/ 7) للزركلي: ه(، األعالم193) :توفي سنة ،(األمثال)و ،(القرآن غريب)و
ظيمة، من القبائل العدنانية، وهم: بنو كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن كنانة: هي قبيلة ع (5)

 المع والمواضع: لألندلسي، البالد أسماء من نزار بن معد بن عدنان، وديارهم بجهات مكة، معجم ما استعجم
- هد1414 ،7بيروت، ط الرسالة، مؤسسة (، ومعجم قبائل العرب:1/187هد، )1405 ،1بيروت، ط الكتب،
 (.1/45م، )1994

 (.ياقوت معجم عن. )المقدس بالبيت منها ويستشفى بها يتبرك نضاخة عين هو :السلوان عين (4)

بيروت،  / العربي التراث إحياء دار مرعب، عوض محمد: البيت لرؤبة: تهذيب اللغة: ألبن األزهري، تحقيق (3)
  (.15/48م، )2001 ،1ط

بيروت،  / للماليين العلم دار عطار، الغفور عبد أحمد: العربية: للجوهري، تحقيقالصحاح تاج اللغة وصحاح ( 6)
 (.6/2581م، )1987- هد1407 ،4ط

 (.1/407الجامع: )( 7)
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 ،(3)السدوسي ومؤرج ،(4)والجوهري  ،(5)واألزهري ، (2)وأبو علي الفارسي، (1)األنباري،
 وغيرهم. 

طير  قال به جمع  من الصحابة والتابعين،  ،َّ مض   ُّبأن : القول الثاني

 ،(10)وعكرمة ،(9)والحسن ،(8)والضحاك ،(7)والشعبي، (6)وروي عن ابن عباس
وغيرهم، وعلى اختالفم  ،(14)والرازي  ،(15)والربيع بن أنس ،(12)وقتادة، (11)ومجاهد،

بالجنة  يكون  فطير كطير السلو   "أما: عكرمة بينهم في بيان نوعه هذا الطير، قال
 لريحا عليهم الحمرة، تحشرها إلى طير من السلو  : قتادة العصفور، وقال من أكبر

                                                           

 (.1/68زاد المسير: )( 1)

(، والفارسي: هو الحسن بن 58/296الهداية، ) دار المحققين، من مجموعة: تاج العروس: للزبيدي، تحقيق( 2)
بد الغفار بن سليمان، أبو علي الفارسي، النحوي، إمام زمانه في النحو، صاحب التصانيف، كان أحمد بن ع

 براهيم،إ الفضل أبو محمد: ه(، ببغداد، إنباه الرواة: لجمال الدين القفطي، تحقيق577) :في اعتزال، توفي سنة
 (.1/508م، )1982- ده1406 ،1/ بيروت، ط الثقافية الكتب ومؤسسة القاهرة، / العربي الفكر دار

(، واألزهري: هو أبو منصور، محمد بن أحمد األزهر بن طلحة األزهري الهروي، 15/49تهذيب اللغة: )( 5)
ه(، 570) :ه( صاحب كتاب: )تهذيب اللغة(، المشهور، توفي سنة282) :العالمة اللغوي الشافعي، ولد سنة
 النشرو  للطباعة هجر الحلو، محمد الفتاح عبد الطناحي، محمد محمود طبقات الشافعية: للسبكي، تحقيق:

 (.5/65هد، )1415 ،2والتوزيع، ط
 (.1/104فتح القدير: )( 4)
 (.1/522البحر المحيط: )( 3)
 (.2/97(، وجامع البيان: )1/149المحرر الوجيز: )( 6)
 (.1/271تفسير ابن كثير: )( 7)

 (.2/97جامع البيان: ) (8)
 .(1/271تفسير ابن كثير: ) (9)

 (.1/113تفسير ابن أبي حاتم: )( 10)

 (.1/149المحرر الوجيز: ) (11)

 (.1/113(، وتفسير ابن أبي حاتم: )1/149المرجع نفسه: )( 12)
(، والربيع بن أنس: هو ابن زياد البكري أو الحنفي، البصري ثم الخرساني، نزيل 1/149المرجع نفسه: ) (15)

 عواد بشار. د: القضاعي تحقيق محمد تهذيب الكمال: ألبيه(، 140) :خرسان، صدوق له أوهام، توفي سنة
 (.9/60م، )1980-ه 1400 ،1/ بيروت، ط الرسالة مؤسسة معروف،

 (.5/322مفاتح الغيب: )( 14)
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 يبق مول فسد تعد  ذلك، ففذا يومه يكفيه ما قدر منها يذبح الرجل وكان الجنوب،
ابعه؛ س ويوم سادسه ليوم يكفيه ما جمعته أخذ ليوم سادسه يوم كان إذا عنده، حتى

  .(1)يطلبه" وال لشيء فيه يشخص ال عبادة يوم كان ألنه

كر القولين السابقين دون ترجيح بينهما، من المفسرين: وممن ذالقول الثالث: 
 .(4)وأبو حيان ،(5)وابن الجوزي  ،(2)البغوي 

في دعو  اإلجماع على  -رحمه الله–وبهذا يتبين خطأ اإلمام ابن عطية 
 المعنى األول؛ إذ إن القول الثاني قال به طائفة  من العلماء كما تقدم. 

دعواه اإلجماع على هذا المعنى، وممن أنكر وقد أنكر المفسرون على ابن عطية 
 الذي قال: "واًدعى )ابن عطية( ،(3)عليه ذلك "غير القرطبي" ابن عادل الحنبلي

  .(6)اإلجماع على أن السلو : طائر، وهذا غير مرض"

وكذلك األلوسي؛ حيث قال: "وذكر السدوسي أن السلو : هو العسل، بلغة كنانة، 
 .(7)قول ابن عطية إنه غلط غلط"ويؤيده قول الهذلي:...، و 

ولم يتعقباه إقرارًا  ،(8)ونقل ابن كثير والشوكاني إنكار القرطبي لقول ابن عطية
 منهما لهذا اإلنكار. 

                                                           

 (.1/271تفسير ابن كثير: )( 1)
 (.1/120إحياء التراث: )( 2)
 (.1/68زاد المسير: )( 5)
 (.1/552البحر المحيط: )( 4)

 نعمان، لىإ نسبته ، النعماني الدمشقي الحنبلي عادل بن علي بن عمر الدين سراج حفص أبو الحنبلي: هو( 3)
 (.4/68ه(، األعالم للزركلي )773) :بمصر، من كتبه: )اللباب في علوم الكتاب(، توفي سنة قرية وهي

  (.2/89اللباب في علوم الكتاب: ) (6)
 (.1/264روح المعاني: )( 7)
 (.1/105(، وفتح القدير: )1/272)تفسير ابن كثير: ( 8)
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 الترجيح: 
بهذه الدراسة يتبين لنا أن الراجح هو قول القرطبي ومن معه بعدم التسليم لمن  

، والله تعال  ى أعلم. اًدعى اإلجماع على أًن السلو  طير 
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 المطلب الثالث: 
 اختياراته في آيات حمل ذرية نوح في الفلك. 

  .(1)َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل   ُّقال تعالى: 

 . َّ جم   ُّإلى من يرجع الضمير في قوله: 

 :  -رحمه الله–اختيار اإلمام القرطبي 

 حم جم يل ىل   ُّذهب القرطبي إلى أن الذرية: اآلباء واألجداد، حيث قال: "

 وآية المعنى المحمولون، فقيل هم السورة، ألنهم في ما شكلأ من َّ مم خم

 فالضميران،  َّ مم خم حم   ُّ الماضية القرون  ذرية حملنا أنا مكة ألهل
عفاءهم، وض أوالدهم ذرياتهم يكون  أن على مكة ألهل جميعا الضميران: مختلفان، وقيل

 وعز جل رخبأس، للجن اسماً  يكون  الثاني نوح، وعلى سفينة األول القول على فالفلك
 المشي هعلي يصعب من فيها يحمل من فيها يحمل السفن خلق أنه وامتنانه بلطفه

 اآلباء ريةالذ: متفقين، وقيل هذا على الضميران والضعفاء، فيكون  الذمة من والركوب
ذرية،  األبناءو  ذرية ، فاآلباء-السالم عليه- نوح سفينة في تعالى الله واألجداد، حملهم

: رابع األبناء، وقول ذرأ منهم ألن ذرية؛ اآلباء عثمان، وسمي أبو اآلية، قاله هذه بدليل
 علي حون، قالهالمش بالفلك تشبيها النساء بطون  في تعالى الله حملها النطف الذرية أن
 .(2)الماوردي" عنه، وذكره الله رضي طالب أبي بن

 الدراسة:

                                                           

 (.41يس: )( 1)

 (.13/54الجامع: )( 2)
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واختلف  ،(1)هم في الفلك المشحون امتن الله تعالى على عباده بنعم كثيرة، منها حمل
، إلى من يرجع الضمير؟ على ثالثة أقوال َّ جم يل ىل   ُّالعلماء في معنى: 

 هي: 
آيددة ألهددل مكددة أنددا حملنددا ذريددة القرون  َّ جم يل ىل   ُّمعنى القول األول: 

 ،(5)والزجاج ،(2)الماضدددددددددددددية في الفلك المشدددددددددددددحون، فالضدددددددددددددميران مختلفان، قاله الفراء
   .(6)والسمين الحلبي ،(3)أبي زمنين وابن ،(4)والنحاس

الضدددددددددددددددميران جميعًا ألهل مكة، والمعنى: أن الله حمل ذريتهم من القول الثـاني: 
 ،(9)والبيضددددددددداوي  ،(8)والزمخشدددددددددري  ،(7)أوالدهم وضدددددددددعفائهم على الفلك، ذكره أبو حيان

                                                           

 (.4/426فتح القدير: )( 1)

 (.2/588معاني القرآن: )( 2)

 (.4/288معاني القرآن وا عرابه: )( 5)
 (.5/267إعراب القرآن: )( 4)

  (.4/46تفسير ابن أبي زمنين: ) (3)

ق، بدون دمش القلم، دار الخراط، محمد أحمد الدكتور: حلبي، تحقيقالمكنون: لل الكتاب علوم في الدر المصون ( 6)
الدائم بن محمد الحلبي، شهاب الدين المقرئ،  عبد بن يوسف بن (، والحلبي: هو أحمد2/105طبعه، )

ه(، نزيل القاهرة، المعروف بالسمين، سمع الحديث، وتلقى القراءات، درس بجامع 697) :النحوي، ولد سنة
اهيم، إبر  الفضل أبو محمد: والنحاة: تحقيق اللغويين طبقات ه(، بغية الوعاة في736) :سنهطولون، توفي 

 (.1/273صيدا، )/  لبنان / العصرية المكتبة

 (.9/70البحر المحيط: )( 7)

 (.4/18الكشاف: )( 8)
 (.4/269أنوار التنزيل: )( 9)
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 ،(6)والقاسدددمي ،(3)والقنوجي ،(4)واأللوسدددي ،(5)والشدددوكاني ،(2)وأبو السدددعود ،(1)والنسدددفي
  .(8)والخازن  ،(7)والمراغي

الدددددذريدددددة: اآلبددددداء واألجدددددداد، وهو اختيدددددار القرطبي، وقدددددال بددددده القول الثـــالـــث: 
 ،( 15)وابن الجوزي  ،(12)والبغوي  ،( 11)والسدددددددددددددددمعدددداني ،( 10)والواحدددددي ،(9)السدددددددددددددددمرقندددددي

 .(18)وابن كثير ،(17)وابن جزي  ،(16)والنسفي ،(13)والعز بن عبد السالم ،(14)والرازي 

 الترجيح: 
ن مما سبق في دراسة األقوال، أن القول الثاني هو الراجح وهو أن الضميران يتبي

 جميعًا ألهل مكة، والمعنى: أن الله حمل ذريتهم من أوالدهم وضعفائهم على الفلك. 

                                                           

 (.2/103مدارك التنزيل: )( 1)

 (.7/168بيروت، بدون طبعه، ) / العربي التراث إحياء لسعود، دارارشاد العقل السليم: ألبي ا( 2)

 (.4/426فتح القدير: )( 5)

 (.12/26روح المعاني: )( 4)

 (.2/426فتح القدير: )( 3)

 (.8/186محاسن التأويل: )( 6)

 (.25/13تفسير المراغي: )( 7)
 (.4/8لباب التأويل: )( 8)
 (.5/124بحر العلوم: )( 9)

 (.1/900الوجيز: )( 10)

 (.4/580تفسير السمعاني: )( 11)

 (.1/122معالم التنزيل: )( 12)
 (.5/323زاد المسير: )( 15)

 (.26/282مفاتح الغيب: )( 14)
 (.5/40تفسير العز بن عبد السالم: )( 13)

 (.5/103مدارك التنزيل: )( 16)
 (.2/185التسهيل لعلوم التنزيل: )( 17)

 (.6/379تفسير ابن كثير: )( 18)
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والضمير في قوله:  ،(2)على اآلباء ال يعرف في اللغة( 1)ففطالق الذ ًرية

لمعنى أن خلقنا ذريتهم، أي: ، عائد على الموجودين باعتبار الجنس، فاَّجمُّ

 حملت ذريته في الفلك المشحون.  ،(5)ذرية جنسهم، وهو نوح عليه السالم

ألن الخطدداب لهم، فدداللدده تعددالى يمتن  ،(4)فددالمراد بددالددذريددة هنددا: كفددار مكددة ونحوهم
 عليهم بهذا النعمة العظيمة، هذا ما ترجح للباحث، والله تعالى أعلم. 

 

 

 
  
 

                                                           

 (.9/6040ة: اسم يجمع نسل اإلنسان من ذكر وأنثى، الهداية الى بلوغ النهاية: )الذري( 1)

 (.4/433المحرر الوجيز: )( 2)

 (.6/379تفسير ابن كثير: )( 5)

 (.4/426فتح القدير: )( 4)
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  المسألة الثانية:
 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم   ُّقال تعالى: 

 .(1) َّ يي ىي

 َّ خن حن ُّ في المراد بقوله: 

   :-رحمه الله–اختيار اإلمام القرطبي 

 فيو  ، أنه للسفن، حيث قال: "َّ خن حن   ُّذهب القرطبي إلى أن المراد بقوله: 

 ابن نع التفسير، وروي  أهل من وجماعة وقتادة مجاهد مذهب: أقوال ثالثة معناه

 لمركوبةا السفن مثل البر في للركوب لهم لإلبل، خلقها َّ خن حن   ُّ معنى أن عباس

 .(2):طرفة قال بالسفن، اإلبل تشبه البحر، والعرب في

 .(4)، (5)دد من بالنواصف سفين وخاليا...  غدوة المالكية حدوج كأن

 ام كلو  والدواب لإلبل أنه الثاني والقول العظيمة، السددددددددددددفينة وهي خلية جمع
 للسفن.  أنه الثالث والقول يركب،

                                                           

 (45-42يس: )( 1)

ي في كان ذك طرفة: هو عمرو بن العبد بن سفيان بن سعيد بن مالك، من أشعر الشعراء بعد امرئ القيس،( 2)
 :تحقيق، ألبي عمرو الشيباني ق ه(، شرح المعلقات العشر:70) :صغره، مات أبوه وهو صغير، توفي سنة

 (.1/58م، )2001- ه1422، 1لبنان، ط / بيروت للمطبوعات، األعلمي مؤسسة همو، المجيد عبد
 ف:والتواص ضبيعة، بن سعد بن مالك إلى منسوبة والمالكية النساء، مراكب من مركب وهو حدج الحدوج: (5)

 (.13/53موضع، الجامع: ) ودد: الوادي، في تكون  الواسعة الرحبة وهي ناصفة جمع
 (.1/40المعلقات العشر: باب طرفة بن العبد، )رجال ( 4)
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 والذرية، أ أصدحاب إلى الكناية فترجع البحر في أي َّ ىه مه جه   ُّثم قال: 

 حن   ُّ المراد إن قال ومن عباس ابن قول صددددددددددددحت على يدل الجميع، وهذا إلى

 .(1)اإلبل" ال ، السفنَّخن

 الدراسة: 
 في المسألة ثالثة أقوال: 

 جه ين ىن   ُّاإلبدل، قال تعالى:  َّ خن حن   ُّأن معنى القول األول: 

وممن ذكر هدددذا القول جمددداعدددة من  ،(2)َّ ىي مي خي حي جي يه ىه مه

 ،( 6)والددبددغددوي  ،( 3)وابددن أبددي زمددندديددن ،( 4)والددنددحدددددددداس ،( 5)الددمددفسدددددددددددددددريددن، مددنددهددم الددطددبددري 
 .(9)قال ابن عطية: "ويقال: اإلبل مراكب البر" ،(8)والثعالبي ،(7)والزمخشري 

 من خن حن جن يم ُّفي قولددده تعدددالى:  -لدددهال رحمددده-قدددال مجددداهدددد القول الثددداني: 

 .(10): اإلبل والدواب، وكل ما يركبَّ ىن

                                                           

 (.43-13/54الجامع: )( 1)

 (.12الزخرف: )( 2)
 (.20/324الجامع البيان: )( 5)
 (.5/268إعراب القرآن: )( 4)
  (.4/46ابن أبي زمنين: ) تفسير (3)
 (.3/786معالم التنزيل: )( 6)
 (.4/18الكشاف: )( 7)

 (.3/14جواهر الحسان: )( 8)
 (.4/428(، وفتح القدير: )4/433المحرر الوجيز: )( 9)

 (.1/360تفسير مجاهد: ) (10)
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، (1)َّيي ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه ُّ قال تعالى:  

   .(3)والشوكاني ،(4)وابن كثير ،(5)والنحاس ،(2)وقد ذكر هذا القول الطبري 

السفن وهذ القول هو الذي اختاره القرطبي، موافقًا في ذلك جمهور القول الثالث: 
 ،(10)والسمرقندي ،(9)والواحدي ،(8)وابن جرير ،(7)والزجاج ،(6)رين، ومنهم: الفراءالمفسد

وابن  ،( 14)وابن جزي  ،( 15)والعز بن عبدددددددد السدددددددددددددددالم ،( 12)والرازي  ،( 11)وابن الجوزي 
 غيرهم.  ،(13)كثير

 الترجيح: 
يتبين لنا مما سددددددددددبق في دراسددددددددددة األقوال أًن الراجح هو القول الثالث وهو اختيار 

 عليه جمهور المفسرين، وحجتهم في ذلك: القرطبي و 

                                                           

 (.8النحل: )( 1)

 (.20/324جامع البيان: )( 2)
 (.5/568إعراب القرآن: )( 5)
 (.6/379بن كثير: )تفسير ا( 4)

 (.4/426فتح القدير: )( 3)

 (.2/578معاني القرآن للفراء: )( 6)
 (.4/288معاني القرآن للزجاج: )( 7)
 (.20/324جامع البيان: )( 8)
 (.1/901الوجيز: )( 9)

 (.5/123بحر العلوم: )( 10)

 (.5/323زاد المسير: )( 11)

 (.26/283مفاتح الغيب: )( 12)
 (.5/40د السالم: )تفسير العز بن عب( 15)
 (.2/185التسهيل لعلوم التنزيل: )( 14)

 (.6/380تفسير ابن كثير: )( 13)
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 حن جن يم ُّقال: "تدرون ما  ،األثر الذي ورد عن ابن عباس رضى الله عنه -1

؟ قلنا: ال، قال: هي السفن، جعلت لهم من بعد سفينة نوح عليه َّ ىن من خن

 .(1)السالم على مثلها"

 جن يم ُّجاءت عقب اآلية  َّ ىه مه جه   ُّداللة سياق: قوله تعالى:   -2

ومن قواعد المفسرين: "إدخال الكالم في معاني ما قبله وما  ،َّ ىن من خن حن

 .(2)بعده أولى من الخروج به عنهما"
  .(5)ومن المعلوم أن الفرق يكون في الماء -5

: "وأبعد من قال: إن المثل ههنا هو سدددددددفن البر، وهي -رحمه الله-قال ابن القيم 
 اإلبل؛ لوجهين: 

، وال حقيقة، ففن المثلين ما سددددددددددددد لغةً أحدهما: أنها ال تسددددددددددددمى مثاًل للسددددددددددددفن، ال 
 لك. وف وحقيقة المماثلة أن يكون بين فلكم وفلك ال بين جملم أحدهما مسًد اآلخر، 

عقب ذلك دليل  على أن المراد الفلك التي  َّ ىه مه جه   ُّ الثداني: أن قوله:

  هذا ما تبين للباحث ترجيحه، والله تعالى أعلم. ،(4)إذا ركبوها قدرنا على إغراقهم

                                                           

 (. 10/5196(، وابن أبي حاتم: )20/325أخرجه ابن جرير في جامع ابيان: )( 1)
 (.1/123قواعد الترجيح عند المفسرين: )( 2)
 (.20/323جامع البيان: )( 5)
علي أحمد الصالحي، مؤسسة النور، مكتبة دار السالم، بدون تاريخ،  الضوء المنير: ألبن القيم، جمعه( 4)

(3/117.)  
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 المبحث الثالث: 
 نداء الفطرة عند الشدة، والتأمل في آيات الله. 

 : وفيه مطلبان
  اختياراته في آيات نداء الفطرة عند الشدة.المطلب األول: 

  اختياراته في آيات التأمل في آيات الله.المطلب الثاني: 
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 المطلب األول:
 اختياراته في آيات نداء الفطرة عند الشدة. 

 مسألة األولى: ال
 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض   ُّقال تعالى: 

  .(1)َّ حل جل مك لك خك حك جك

 :  -رحمه الله–اختيار اإلمام القرطبي 

 خف حف جف   ُّاختددار القرطبي أًن معنى الدددعدداء المددذكور في قولدده تعددالى: 

  َّ حق مف خف حف جف   ُّ: تعالى العبادة؛ حيث قال: "قوله،  َّ حق مف

 ليلهالقبول، د :بمعنى العبادة، واإلجابة :بمعنى الدعاءعبدني، ف من عبادة أي: أقبل
: الق -وسدددددلم عليه الله صدددددلى- عن النبي ،بشدددددير بن النعمان عن داود أبو رواه ما

 الدعاء فسددددمي( 5) ،(2)َّ جه ين ىن من خن   ُّ ،العبادة :هو الدعاء)

 ىي مي خي حي جي يه ىه ُّ: تعددالى قولدده عبددادة، ومندده

 .(3)أي: دعائي"( 4)َّيي

 الدراسة: 
 المسألة قوالن: في 

                                                           

 (.186البقرة: )( 1)

 (.60غافر: )( 2)

(، قال األلباني: صحيح، 1479أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: تفريع أبواب الوتر، باب: الدعاء، برقم: )( 5)
(2/76.) 

 (.60غافر: )( 4)

 (.509-2/508الجامع: )( 3)
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أن يكون المراد من الددددعددداء: العبدددادة؛ وممدددا  وهو اختيدددار القرطبيالقول األول: 

 يه ىه مه جه ين ىن من خن   ُّيدددددددددل عددددلدددديدددددددده قددددولدددددددده تددددعددددددددالددددى: 

فظهر أًن الددعداء ههنا ، (1)َّ يي ىي مي خي حي جي
وأبو ، (3)بن عبد السدددالم، والعز (4)وأبو القاسدددم، (5)والرازي ، (2)هو العباد، قاله: الطبري 

 .(10)والسعدي، (9)والشوكاني، (8)والنيسابوري ، (7)وأبو حفص، (6)نحيا

أن يكون المراد من الدعاء: دعاء المسددددألة؛ كما هو ظاهر روايات القول الثاني: 
 .(11)سبب نزول هذه اآلية

وقد اسدددددددتنبط بعض العلماء من ورود هذه اآلية بعد األمر بصددددددديام رمضدددددددان، أًن 
 م مرجو اإلجابة. ة، وأن الصائدعاء هنا دعاء المسألالمقصود بال

                                                           

 (.60غافر: )( 1)
 (.5/483جامع البيان: )( 2)

 (.3/266مفاتح الغيب: )( 5)
 / اإلسالمية ةللثقاف القبلة دار: النشر الكرماني، دار الدين برهان القاسم البي غرائب القرآن وعجائب التأويل:( 4)

 ،الكرماني الدين نبرها القاسم أبو نصر، بن حمزة بن محمود (، وأبو القاسم: هو1/199جدة، بدون تاريخ، )
 لتحذيرا معرض في مستنكرة، آراء( التفسير) في نقل بالقراءات، ه(، عالم303) :القراء توفي سنة بتاج ويعرف
 ائبالعج)و ،(التفاسير لباب) ومنها: كتبه، بعض وذكر الجزري  عليه أثنى إهمالها، األولى كان منها،

 عام مرة ألول بنشره عني: تيمية، الطبعة ابن لجزري، مكتبةبن اغاية النهاية في طبقات القراء: ال، (والغرائب
 (.2/291برجستراسر، ). ج هد،1531

 (.1/191بن عبد السالم: )تفسير العز ( 3)
 (.2/208البحر المحيط: )( 6)
 (.5/299اللباب في علوم الكتاب: )( 7)
 (.6/42غرائب القرآن: )( 8)
 (.1/212فتح القدير: )( 9)
 (.1/87) تفسير السعدي:( 10)
 (.1/308(، وتفسير ابن كثير: )1/514(، وتفسير ابن أبي حاتم: )5/483جامع البيان: )( 11)
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قال الطاهر بن عاشدددددددددور: "وفي هذه اآلية إيماء  إلى أًن الصدددددددددائم مرجو اإلجابة، 
لى مشدددددددددددددددروعية الدعاء عند كل يوم من  لى أن شدددددددددددددددهر رمضدددددددددددددددان مرجًوة  دعوات ه وا  وا 

 ،(3)والبغوي ، (4)والسمعاني، (5)والثعلبي، (2)وممن قال بهذا القول: الزجاج، (1)رمضدان"
 .(10)والجزائري ، (9)والقاسمي، (8)والمظهري ، (7)اإليجي، (6)كثيروابن 

 الترجيح: 
ي ه ال يمتنع إرادة القولين؛ فيكون المراد نوعين لنا من خالل دراسدددددددة القولين أنً يتب

الدعاء؛ دعاء العبادة ودعاء المسددددددددددألة، وهذا خالف ما رجحه القرطبي، من أًن المراد 
سددددالم ابن تيمية: "فكل دعاء عبادةم مسددددتلزم  لدعاء دعاء العبادة فحسددددب، قال شدددديخ اإل

 مظ   حط مض   ُّالمسددددددألة، وكل دعاء مسددددددألةم متضددددددمن  لدعاء العبادة؛ فقوله: 

يتندداول نوعي الدددعدداء، وبكددل منهمدددا      َّ حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع

   .(11)فسرت اآلية، قيل: أ عطيه إذا سألني، وقيل: أ ثيبه إذا عبدني، والقوالن متالزمان"

                                                           

 (.2/187التحرير والتنوير: )( 1)

 (.1/233معاني القرآن: )( 2)
 (.2/74الكشف والبيان: )( 5)
 (.1/183تفسير السمعاني: )( 4)
 (.1/226إحياء التراث: )( 3)
 (.1/308تفسير ابن كثير: )( 6)
 (.1/129جامع البيان: )( 7)
 (.1/201تفسير المظهري: )( 8)
 (.2/50محاسن التأويل: )( 9)
 (.1/164أيسر التفاسير: )( 10)
 حفلطباعة المص فهد الملك مجمع قاسم، بن محمد بن الرحمن عبد: بن تيمية، تحقيقالفتاو : المجموع  (11)

 (.13/11م، )1993-هد1416: النشر ية، عامالسعود العربية المملكة النبوية، المدينة الشريف،
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لقواعدددد التي قررهدددا كثير من العلمددداء أنددده إذا احتمدددل اللفظ عددددة معدددانم ولم ومن ا
 هذا ما تبين للباحث ترجيحه، والله تعالى أعلم. ، (1)يمتنع إرادة  الجميع حمل عليها

                                                           

  (.232/ 1قواعد الترجيح عند المفسرين: ) (1)
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 المسألة الثانية: 

 حقمق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض ُّ قدال تعالى: 

 . (1)َّ جل مك لك خك حك جك

 :  -هرحمه الل–اختيار اإلمام القرطبي  

 مف خف حف جف   ُّذهدددددب القرطبي أًن معنى اإلجدددددابدددددة في قولددددده تعدددددالى: 

أي:    َّ حق مف خف حف جف   ُّ: تعالى القبول؛ حيث قال: "قوله: َّحق

 رواه ام القبول، دليله بمعنى العبادة، واإلجابة بمعنى عبدني، فالدعاء من عبادة أقبل
 هو :الدعاء: )الق وسدددلم عليه الله صدددلى عن النبي بشدددير بن النعمان عن ،داود أبو

 قوله عبادة، ومنه الدعاء فسددددددددمي َّ جه ين ىن من خن   ُّ العبادة

أي: ( 2) َّ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّ : تعدددالى
 .(5) دعائي"

 الدراسة: 
 في المسألة قوالن: 

أًن يكون المراد من إجددابددة اللدده تعددالى للدددعدداء عبددارة  عن الوفدداء بمددا القول األول: 

 من زن رن مم ُّ ضدددددددددددددددمدن للمطيعين من الثواب؛ كمددددددددا قددددددددال: 

وهددددددددذا الدقدول هدو اخدتيددددددددار القرطبي، ووافقدددددددده ، ( 4) َّ ٰى ين ىن نن

                                                           

 .(186( البقرة: )1)
 (.60( غافر: )2)

 (.2/508الجامع: )( 5)

 (.26الشور : )( 4)



 

171 
 

 ،( 6)وأبو حيدددددددان ،(3)والبغوي  ،( 4)والقشددددددددددددددديري  ،( 5)والثعلبي ،( 2)وأبو حفص ،( 1)الرازي 
 .(7)والشوكاني

ــاني:  أن يكون المراد من اإلجدددابدددة من اللددده تعدددالى هي تحقيق مطلوب القول الث
وممن  ،(8)-في سددددددورت البقرة–ل هذه اآلية الداعي؛ كما هو ظاهر روايات سددددددبب نزو 

   .(12)البيضاوي  ،(11)والسمعاني ،(10)والواحدي ،(9)قال بهذا القول: الماتريدي

 الترجيح: 
يتبين مما سدددددددبق في دراسدددددددة القولين، أن الراجح هو القول الثاني، وهو خالف ما 

لله فال دعون ااختاره القرطبي، ومن معه، أما قول من قال: أًنه ير  كثير  من البشر ي
 يجاب لهم دعاء؛ فقد أجاب العلماء عنه بأجوبة؛ منها: 

 اسدددددددددتجابة من أكثر اآلية في أسدددددددددمع، ويقال: ليس: ، أيَّ جف   ُّأن معنى قوله:  -1

 ،ولده عبده، والوالد السدددديد يجيب فيها، وقد بمذكور فليس المسددددألة إعطاء الدعوة، فأما
  .(15) الدعوة حصولعند ال يعطيه سؤله؛ فاإلجابة كائنة ال محالة  ثم

                                                           

 (.3/266مفاتح الغيب: )( 1)
 (.5/298اللباب في علوم الكتاب: )( 2)
 (.2/74الكشف والبيان: )( 5)
 (.1/136شارات: للقشيري، )لطائف اإل( 4)
 (.1/226إحياء التراث: )( 3)
 (.2/203البحر المحيط: )( 6)
 (.1/212فتح القدير: )( 7)
(، وتفسير ابن كثير: 1/67(، ومعالم التنزيل: )1/514(، وتفسير ابن أبي حاتم: )5/483جامع البيان: ) (8)

(1/308.) 
 (.2/49تأويالت أهل السنة: )( 9)
 (.1/284احدي: )الوسيط للو ( 10)
 (.1/183تفسير السمعاني: )( 11)
 (.1/123أنوار التنزيل: )( 12)
 (.1/68معالم التنزيل: )( 15)
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ن أعطاه سدددددأل ما له قدر ففن دعاءه يجيب أن معناه: أًنه ال  -2  له اًدخر له يقدره لم وا 
 .(1)سوءاً  به عنه كف أو ،اآلخرة في الثواب

وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين من فوائد هذه اآلية: "أن الله تعالى يجيب دعوة الداع  إذا 
دعاه؛ وال يلزم من ذلك أن يجيب مسألته؛ ألنه تعالى قد يؤخر  إجابة المسألة ليزداد 

لحاحًا في الدعاء؛ فيقو   الداعي تضرعًا إلى ره  بذلك إيمانه، ويزداد ثوابه؛ أو الله، وا  يًدخ 
 .(2)لقيامة؛ أو يدفع عنه من السوء ما هو أعظم فائدًة للداعي"له يوم ا

 هذا ما تبين للباحث ترجيحه، والله تعالى أعلم. 

                                                           

 (.1/68المرجع نفسه: )( 1)

 (.2/543تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة، )( 2)
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 المطلب الثاني: 
 اختياراته في آيات التأمل في آيات الله.  

 المسألة األولى: 
 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ   ُّقال تعالى: 

 .(1)َّ مج حج

 :  -الله رحمه–اختيار اإلمام القرطبي 

حيث  ،(2)، هي أرض الشدددددامَّ حت جت   ُّاختار القرطبي أن المراد بددددددددددددددددددد 

 أرض ، يعنيَّ حت جت هب مب خب حب جب هئ   ُّ: "تعددددالى قددددال: قولدددده

 قيصددددر إن: والشددددام، وقيل العرب بالد بين ما وهي، (5)بأذرعات: الشددددام، قال عكرمة
، (4)ر  صدددوب بأذرعات فالتقيا ،بزان شدددهر كسدددر   وبعث ،يحنس يدعى رجالً  بعث كان

                                                           

 (.5-2-1الروم: )( 1) 
ا وسود، معجم م حمر هناك بشامات سم ى إن ه :قيل وقد ال يهمز، وهو البلد المعروف، ،الشام: مهموز األلف( 2)

 (.5/775هد، )1405 ،5بيروت، ط الكتب، عالم استعجم: للبكري،

 ر،صاد دار أذرعات: هو بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وع مان، معجم البلدان: لياقوت الحموي،( 5)
 (.1/150م، )1993 ،2بيروت، ط

 (.1/441ل دمشق، معجم البلدان: ): بالضم والقصر، بالشام من أعمابصر  ( 4)
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 موضددع وهو ،(1)بالجزيرة: والعجم، قال مجاهد العرب أرض إلى الشددام بالد أدنى هيو 

 .(5)أقرب :معناه َّ جتُّ و، (2)وفلسطين باألردن: والشام، قال مقاتل العراق بين

 الدراسة: 
   :وفي اسم هذا المكان الذي وقع فيه اللقاء بين الفريقين أربعة أقوال

أي: الجزيرة، وهي أقرب أرض الروم إلى  ،َّ حت جت هب   ُّالقول األول: 

   .(7)والبغوي ، (6)وبه قال الواحدي، (3)والماوردي، (4)فارس، وقاله مجاهد

من أرض الشدددددددام، ويكون المعنى: أدنى أرض ( 8)ذرعات وكسدددددددكرأالقول الثاني: 
، ( 9)الروم إلى أرض العرب، وهدددذا القول اختددداره القرطبي، وهو مروي عن ابن عبددداس

وعطدددددداء  ،( 15)وقددددددالدددددده ابن زيددددددد ،( 12)وبدددددده قددددددال الجمهور ،( 11)وعكرمددددددة ،( 10)وقتددددددادة
                                                           

 سميت ر،بك وديار ،مضر ديار على تشتمل الشام مجاورة والفرات دجلة بين التي وهي: جزيرة أقور: بالقاف( 1)
 ثم البصرة ربق يلتقيا حتى متسامتين وينحط ان ،الروم بالد من يقبالن وهما والفرات، دجلة بين ألنها ،الجزيرة
 (.2/154بلدان: )البحر، معجم ال في يصبان

 ،الغور :وهي كورة واسعة منها ،(، واألردن: اسم البلد، وهي: أحد أجناد الشام الخمسة5/406تفسير مقاتل: )( 2)
قصبتها  ،(. وفلسطين: هي آخر كور الشام من ناحية مصر1/147عكا، معجم البلدان: ) ،وصور ،وطبرية

 (.4/274غزة، معجم البلدان: )و  ،والرملة ،عسقالن :البيت المقدس ومن مشهور مدنها
 (.14/4الجامع: )( 5)
 (.7/294(، والكشف والبيان: )3/241معاني القرآن: )( 4)
 (.4/298النكت والعيون: )( 3)

  (.5/427الوسيط: ) (6)
 (.3/726معالم التنزيل: )( 7)

كر: هي (8) س  سكان أوله، بفتح ك  جم البلدان، العراق معروف، معوهو بلد ب مهملة، وراء مفتوحة، كاف بعده ثانيه، وا 
 (.4/1128(، ومعجم ما استعجم: )4/461)

 (، وسنده حسن عند الطبري.7/294(، والكشف والبيان: )3/244(، ومعاني القرآن: )20/74جامع البيان: )( 9)

 (.9/5087(، تفسير ابن أبي حاتم: )20/71جامع البيان: )( 10)
 (.6/261(، ومعالم التنزيل: )7/294ن: )(، والكشف والبيا20/96جامع البيان: ) (11)

 (.4/298النكت والعيون: )( 12)

 (.20/72جامع البيان: ) (15)
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قال ابن عاشدددددددددددور: "أي: أدنى بالد الروم إلى  ،(2)ومال إليه ابن كثير، (1)الخرسددددددددددداني

للعهددد، أي: أرض الروم المتحدددث عنهم، أو   َّ حت   ُّبالد العرب، فددالتعريف في 

أرض الله وحذف الالم عوض عن المضدددددددداف اليه، أي: في أدنى أرضددددددددهم، أو أدنى 

لظهور أن تقدددديره: من أرضدددددددددددددددكم، أي أقرب بالد الروم من أرض  َّجتُّ متعلق

العرب، فدفن بالد الشدددددددددددددددام تابعة يومئذ للروم وهي أقرب مملكة للروم من بالد العرب، 
 .(5)وكانت هذه الهزيمة هزيمة كبر  للروم"

 َّ جت هب   ُّن خدددالف الرازي في المراد بددداألرض في قولددده: "قولددده تعدددالى: ا  و  

إال أن  ،(4)أي: أرض العرب، ألن األلف والالم للتعريف والمعهود عندددهم أرضدددددددددددددددهم"
الجمع بينهمددددا أقرب مكددددان من أرض الروم للعرب، وأقرب مكددددان من أرض العرب 

   .(7)والشوكاني ،(6)وأبو سعود ،(3)للروم، ووافق الرازي على هذا القول: البيضاوي 

، وهو قول (9)والسددددددددددددددددددي، ( 8)قدددداتددددلقددددالدددده م، األردن وفلسدددددددددددددددطينالقول الثـــالـــث: 
 فقد ذكر األقوال ولم يرجح. ( 11)وأما األلوسي، (10)السمرقندي

                                                           

  (.6/500تفسير ابن كثير: ) (1)

 (.6/500المرجع نفسه: ) (2)
 (.21/45التحرير والتنوير: )( 5)
 (.23/80مفاتح الغيب: )( 4)

 (.4/201أنوار التنزيل: )( 3)

 (.7/49تفسير أبي سعود: )( 6)
 (.4/247فتح القدير: )( 7)

 (.7/294(، والكشف والبيان: )14/4(، والجامع: )5/406تفسير مقاتل: )( 8)

 (.5/416زاد المسير: )( 9)

 (.5/5بحر العلوم: )( 10)

 (.11/19روح المعاني: )( 11)
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 هبُّ فقاال: " ،(1)الجمع بين األقوال وهو قول ابن عطية، وأبو حيانالقول الرابع: 

 أقرب األرض، ففن كانت الواقعة في أذرعات فهي من :، معناهَّ حت جت

 في قوله: ( 2)كر امرؤ القيس، بالقياس إلى مكة وهي التي ذَّ حت جتُّ 

ا ر ع ات  أذ م ن   اتنورت ه نى بي ث ر ب  ...  و أه ل ه  ار ه ا أد     .(5)ع ال   ن ظ ر   د 

ن كددانددت الواقعددة بددالجزيرة فهي  ن  َّ جت   ُّوا  بددالقيدداس إلى أرض كسدددددددددددددددر ، وا 

  .(4)إلى أرض الروم" َّ جت   ُّ كانت باألردن فهي

 

 

 
 الترجيح: 

 كرذرعات وكسدددأ، ألقوال أًن الراجح هو القول الثانييتبين مما سدددبق في دراسدددة ا 
من أرض الشددددددددددددددددام، وهي: أدنى أرض العرب ألرض الروم أو العكس، وذلدددك للوجوه 

 التالية: 

                                                           

 (.8/574البحر المحيط: )( 1)

من أهل نجد، من الطبقة األولى، توفي  امرؤ القيس: هو ابن حجر بن عمرو الكندي، شاعر جاهلي، وهو (2)
(، 1/107هد، )1425: النشر القاهرة، عام الحديث، دار بن قتيبة،ق. ه(، الشعر والشعراء: ال 8: )سنه

يخ، جدة، بدون تار – المدني دار شاكر، محمد محمود: عبد الله الجمحي، تحقيق ل الشعراء: ألبيوطبقات فحو 
(1/31.) 

م، 2004- هد1423 ،2بيروت، ط – المعرفة دار المصطاوي، الرحمن عبد: به عتنىالقيس: ا  امر ئ  ديوان (5)
(1/156  .) 

  (.4/527لمحرر الوجيز: ) (4)
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 عن ابن عباس بسند حسن.  حديث أواًل: أنه ورد

 ثانيًا: أنه قول جمهور السلف. 

 ثالثًا: كالم ابن عاشور السابق. 

 والله تعالى أعلم.  هذا ما تبين للباحث ترجيحه،
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 المسألة الثانية: 
 حض جض مص خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح   ُّقددددددددال تددددددددعددددددددالددددددددى: 

  .(1)َّ حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

 . َّ خص حص مس خس   ُّالمراد بد

 :  -رحمه الله–اختيار األمام القرطبي 

ذهدب القرطبي إلى أن المراد من قبدل هدذه الغلبة ومن بعدها، حيث قال: "قوله تعالى: 

 كل قبل من: بعدها، وقيل ومن ،الغلبة هذه قبل من :أي َّ خص حص مس خس   ُّ

  .(2)شيء كل بعد ومن شيء

 الدراسة: 
 في السألة قوالن. 

 َّ مس خس   ُّأي: من قبل هذه الغلبة ومن بعدها، قال ابن جرير: القول األول: 

ومثلددددده عن ، (5)دولدددددة الروم على فددددارس  َّ خص حص   ُّدولددددة فدددددارس على الروم، 

                                                           

 (.3-4الروم: )( 1)
 (.14/7الجامع: )( 2)

 (.20/66جامع البيان: )( 5)
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 ،(6)والرازي  ،(3)وابن عطية ،(4)والبغوي ، (5)والنحاس ،(2)هو قول السددمرقنديو  ،(1)مقاتل
 وهو اختيار القرطبي. ، (10)وابن عاشور ،(9)واأللوسي، (8)وابن كثير ،(7)وأبي حيان

 .(11)من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء، قاله النحاسالقول الثاني: 

 الترجيح: 
 المراد باآلية المعنى األول: من يشاء؛ ولكن، يدبر األمور ويقضي ما األمور كلها لله

 قبل هذه الغلبة ومن بعدها، وذلك للوجوه التالية: 

 أواًل: سياق اآليات تتحدث عن غلبة الروم للفرس. 

 ثانيًا: قول جمهور المفسرين. 

 هذا ما تبين للباحث ترجيحه، والله تعالى أعلم. 

                                                           

 (.5/406تفسير مقاتل: )( 1)

  (.5/4بحر العلوم: ) (2)
 (.3/244معاني القرآن: ) (5)

 (.3/750الم التنزيل: )مع( 4)
 (. 4/528المحرر الوجيز: ) (3)
 (.23/80مفاتح الغيب: ) (6)
 (.8/573البحر المحيط: ) (7)
 (. 6/505تفسير ابن كثير: ) (8)
 (.11/22روح المعاني: )( 9)

 (.21/46التحرير والتنوير: )( 10)
 (.3/244معاني القرآن: )( 11)
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 الخاتمة
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 :النتائج
 من إنجاز هذا العمل الذي أحسددددددب أني ًرا على ما من به عليً الحمد لله أوال وآخ

 .فيه جهدي، واستنفذت فيه طاقتي بذلت

 تفسددددددديره في -رحمه الله–القرطبي  اإلمام اختيارات مع الزمن من فترةً  عشددددددت فقد

 خالل من توصددلت وقد المفسدددرين من كثيرم  بأقوال أقواله وحللت ن(الجامع ألحكام القرآ)

 :يلي ما أهمها من تائج،ن إلى هذا البحث

لفقه، ر ه  في كثير من العلوم كالتفسير، واوتبح -رحمه الله–سعة علم القرطبي -1
 واألصول، واللغة، وغيرها.

اهتمامه بأفضددل وأصدددح أنواع التفسددير، وهو تفسدددير القرآن بالقرآن، ثم بالسدددنة، -2
 ثم بأقوال الصحابة والتابعين.

ار، فيسدددددتخدم عند كل اختيار اللفظ المناسدددددب تميزه في اسدددددتخدام ألفا  االختي-5
 الذي يعطي اختياره قوة ومكانة.

قصدددددده اختيار األصدددددوب، وعدم تعصدددددبه لمذهب أو شدددددخص معين، فالمعتمد -4
 صحة الدليل، وقوة االستدالل به. عنده

والشاذة فيها، وطريقة عرضه للمسائل جيدة خاصة  ةاهتمامه بالقراءات المتواتر -3
 هية؛ حيث يرتبها على شكل مسائل؛ ليسهل على القارئ فهمها.في المسائل الفق

بالبحث فيما سدددددددددبق من السدددددددددور، ففنه  إذا كانت هناك مسدددددددددألة تناولها القرطبي-6
 غالبًا ما يحيل القارئ إليها، دون أن يعيد القول فيها، وهذا كثير في كتابه الجامع.
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اج ليسددددير، فقد احتإن الوصددددول إلى القول الصددددواب في المسددددألة ليس بالجهد ا-7
هم على فمني إلى صددددددددبر ومعاناة، وسددددددددؤال أهل العلم بعد االسددددددددتعانة بالله تعالى 

  .المسألة

  التوصيات:
الباحثين والمعنيين بالدراسدددددددددددات القرآنية باالهتمام بدراسدددددددددددة اختيارات  أوصدددددددددددي-1

ملكة التفسددددددددير وتقوية لالمفسددددددددرين واسددددددددتيعابها، ففيها ثروة عليمة تفسدددددددديرية كبيرة، 
لموازنة واالختيار لد  الباحث، واالطالع الشددددامل على كتب التفسددددير، ووضددددوح وا

أوجه الشدددددددبه واالختالف بين المفسدددددددرين، ونقل المتأخر على المتقدم، والمسددددددددتقلين 
 ب رائهم واختياراتهم من المفسرين.

تولي  أنأوصدي األقسدام والجمعيات العلمية المتخصدصة في الدراسات القرآنية -2
العناية، وأن تحث الباحثين على إفراد كل ئل المشددددددكلة في التفسددددددير اسدددددة المسددددددادر 

 مسألة بدراسات مستقلة.
أر  أن تسدتكمل دراسة االختيارات التي لم تبحث لعدد من المفسرين المتقدمين -5

 والمتأخرين.
أر  أن ينظر في مشدددددددددددددددروع جددامع إلخراج الدددراسدددددددددددددددات والبحوث التي انتهددت -4

 رات، بعد ترتيبها وتنسيقها.دراستها من مواضيع االختيا
وفي الختدام أحمد الله تعالى وأشدددددددددددددددكره على ما من به علًي من إتمام هذا البحث، 

، وأن يتجاوز عما كان موأسدددددددددأله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصدددددددددًا لوجهه الكري
 وتقصير. فيه من خطفم 

على و وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين، وصددددلى الله وسددددلم على نبينا محمد 
 آله وصحبه أجمعين.
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 العامة الفهارس



 

115 
 

 فهرس اآليات القرآنية
 الصفحة اآلية النص  الرقم

 سورة الفاتحة
7- 

 39 2      َّ ىم مم خم حم     ُّ 

1- 
  39 5   َّ حن جن   ُّ 

 سورة البقرة

4- 
 جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ   ُّ
 َّ  جح مج حج مث هت مت  خت حت

 22 39 

3- 
 مع جع مظ   حط مض خض حض جض مص خص حص   ُّ
 َّ ...جغ

 25   39 

5- 
 26  َّ نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ   ُّ

 
781 

6- 
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك   ُّ

 َّ ... نن من زن

 26 781 

1- 
 مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع   جع     ُّ
 َّ     مكجل لك خك حك جك

 29 88 

8- 
 93 29  َّ مك لك خك   ُّ

9- 
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي      ُّ
 َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ

 65 50 

70- 
   مم خم حم جم يل ىل مل خل   ُّ

 َّ...ين ىن من خن حن جن يم ىم

164 701 

77- 
 705 164  َّ   مم خم حم   ُّ

71- 
   مم خم حم جم يل ىل مل خل   ُّ

 َّ   خن حن جن يم ىم

 164 710 



 

116 
 

74- 
 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  

 َّ ...من   خن

  170 57 

73- 
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف   ُّ

 َّ يل ىل

 175 761 

75- 
 مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض ُّ 
 َّ ...  مق حق

 186 177 

76- 
 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض   ُّ
 َّ  حك جك حق

 186. 101 

71- 
 نب مب زب رب يئ ىئ   نئ مئ زئ   ُّ

 َّ ىب

 187 701 

78- 
 14 210  َّ   جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع   ُّ

 سورة ال عمران
79- 

  10 139   َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ  

 سورة النساء
10- 

 83 6   َّ مغ جغ مع جع   ُّ

17- 
 717 29  َّ زب رب يئ   ُّ

11- 
   مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث   ُّ

 َّ   ىك

 36 738 

 سورة المائدة
14- 

 765 5  َّ يل ىل مل خل   ُّ

13- 
 718 5  َّ ...ىل مل خل   ُّ

 سورة األنعام
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15- 
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ     ُّ
...َّ 

  58 757 

16- 
 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم   ُّ
 َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 143 765 

11- 
 761 143  َّ   مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم   ُّ

 سورة األعراف
18- 

 18 26  َّ زت رت يب ىب ُّ 

19- 
 717 37  َّ جك مق حق مف   خف حف جف مغ   ُّ

40- 
 715 37  َّ مف   خف حف جف مغ   ُّ

47- 
 مظ مضحط خض حض جض مص خص حص   ُّ
 َّ   مغجف جغ مع جع

 160 
 

794 

41- 
 حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملُّ
 َّ يه ىه مه جه ين ىن من خن

 171 50 

44- 
 جتحت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّ 
 َّ   هت مت خت

 176 797 

43- 
 65 187  َّ حن جن مم خم   ُّ

 إبراهيمسورة 
45- 

 84 4 َّ ننىن من  رن مم ام يل ىل   ُّ

46- 
 مت خت حت جت هب   مب خب حب   ُّ
 َّمث هت

   49-30 738 

 سورة الحجر
41- 

 اك يق ىق يف ىف يث ىث   نث مث   ُّ
 َّ يك ىك   مك لك

 22 715 
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48- 
 مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق    ُّ

 َّ جم هل

 49-30 39 

 النحل سورة
49- 

 103 8  َّ  حي...جي  يه ىه مه جه  ُّ

30- 
 98 40  َّ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص   ُّ

37- 
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي   ُّ

ٌّ     َّ 

 44 33 

31- 
 خل حل جل   مك لك خك حك جك مق حق مف   ُّ

 َّمل

 79 714 

34- 
  رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّ 
 َّ...  ري ٰى ىنين نن من زن

113 759 

 األسراء سورة
33- 

 738 97   َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر   ُّ

 الحج سورة

35- 
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف   ُّ
 َّ ىل

3 101 

 المؤمنون  سورة

36- 
 746 15-12  َّمن زن رن مم   ام يل ىل مل   ُّ

31- 
 740 14  َّ  مت  خت حت جت   ُّ

38- 
   هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني ُّ

 َّ...  حب جب

 14 749 

39- 
 770 18  َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل   ُّ

 النور سورة
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50- 
 69 4  َّ   ىك مك لك اك يق ىق يف ىف   ُّ

57- 
 14 4  َّ   ىل مل يك   ُّ

51- 
 11 11  َّ مي خي حي جي يه ىه مه   ُّ

54- 
 19 22  َّ  نب   مب زب رب يئ ىئ   ُّ

53- 
 68 25  َّ   رن مم ام يل ىل   ُّ

55- 
  69  25  َّ ين ىن نن منُّ  

56- 
 83 27  َّ   لك خك   ُّ

51- 
    66 52  َّ مل خل   ُّ 

58- 
 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل   ُّ
 َّ   ين ىن من خن حن جن

 62 10 

59- 
ُّ   ٍّ َّ ُّ ِّ َّ  62 17 

60- 
 17 65   َّيث ىث نث   مث زث رث يت   ُّ

 الفرقان سورة

67- 
 13 1  َّ مث هت مت خت   ُّ

61- 
 84 1  َّ خت   ُّ

64- 
 81 10  َّ حف جف   ُّ

63- 
 14 23  َّ زث رث يت ىت   ُّ

65- 
 13 29  َّهب مب خب حب جب هئ مئ   ُّ

66- 
 13 50  َّ خس حس جس مخ   ُّ

 13 30   َّ   ري ٰى ين   ُّ   -61

68- 
 13 30   َّ جئ يي ىي ني مي زي   ُّ

69- 
 16 61  َّ زي ري ٰى ين ىن   ُّ

 العنكبوت سورة
10- 

 776 60/61/62  َّ...  جئ يي ىي ني   مي زي ري ٰى ين   ُّ
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17- 
 خك حك جك مق حق مف خف حف جف   مغ جغ   ُّ

 َّ   ...حل جل   مك لك

  65 776 

 الروم سورة

11- 
 173 5-2-1   َّ...   حت جت هب مب خب حب جب هئ   ُّ

14- 
 88 3-4   َّ... خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح   ُّ

 األحزاب سورة

13- 
 781 57  َّ نت مت زت رت يب ىب   ُّ

 فاطر سورة

15- 
 9 َّ حت جت هب مب خب حب جب   هئ مئ خئ   ُّ

717 

 يس سورة

16- 
 َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل   ُّ

41 798 

11- 
 َّ  ...ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم   ُّ

42-45 101 

 الصافات سورة

18- 
 75 82-80 َّحم جم هل مل خل حل جل   ُّ

 ص سورة

19- 
 746 52 َّ ىل مل يك   ُّ

 الزمر سورة

80- 
 َّ... مم خم حم جم يل ىل مل خل   ُّ

6 733 

 غافر سورة

87- 
 يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّ 
 َّ نب مب  ربزب

5 39 

81- 
 101 60 َّ جه ين ىن من خن   ُّ

84- 
 ىي مي خي حي جي يه ىه ُّ

 َّ يي

 60 101 
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83- 
 108 60  َّ... جه ين ىن من خن   ُّ

 فصلت سورة

85- 
 مظ حط مض خض   حض جض مص خص حص مس   ُّ
 َّ   خف حف جف مغ جغ مع جع

11 98 

 الزخرف سورة

86- 
 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن   ُّ
 َّ ىي

12 104 

 الجاثية سورة

81- 
 هئ مئ هي خيمي حي جي   ٰه مه جه هن من خن حن   ُّ
 َّ مت هب مب

15 88 

 األحقاف سورة

88- 
 َّ يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ُّ

25 717 

 الواقعة سورة

89- 
 53 60 َّ ىت نت مت زت رت يب ىب   ُّ

 الطالق سورة

90- 
 93 12 َّ مه جه هن   ُّ

 الملك سورة

97- 
 ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ُّ
 َّ زي

19 714 

 الحاقة سورة

91- 
 54 9 َّ حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 الجن سورة

94- 
 65 21 َّ زن رن مم ام يل ىل مل يك ُّ 

 نوح سورة

93- 
 16 16 َّ رب يئ ىئ   ُّ

 المزمل سورة
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95- 
 65 18 َّ حق مف خف جفحف مغ جغ ُّ 

 المدثر سورة

96- 
 جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّ 
 َّهت مت خت حت جت هب مب خب

51 789 

 األنسان سورة

91- 
 66 24 َّ مي خي حي   ُّ

 المرسالت سورة

98- 
 54 25 َّ مه جه ين   ُّ

99- 
 56  48 َّ هن من خن حن جن مم   ُّ

 النبأ سورة

700- 
 56  40   َّ زن رن مم ام يل   ىل   ُّ   

707- 
 56 40   َّ ٰى ين ىن نن من   ُّ

 الطارق  سورة

701- 
 53 17 َّ نن من زن رن   ُّ
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 فهرس األحاديث النبوية
 الصفحة طرف الحديث م

 164 ..."ودمان ميتتان لكم أحلت"  .1

 25 ..."ميتتان ودمان لنا أحلت"  .2

 121 ..."وجهه في ذلك عرف والغيم الريح يوم كان إذا"  .5

 65 ..."ة البقرةاآليتان من آخر سور "  .4

 51 "العبادة هو الدعاء"  .3

 51 ..."يستحيي كريم حيي تعالى الله إن"  .6

 78 ..."إن الله سيلبسك قميصاً "  .7

 65 ..."إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف"  .8

 107 ..."لعريض وسادك إن"  .9

 77 ..."أ نزل القرآن على سبعة أحرف"  .10

 78 ..."نا نائم رأيت الناس يعرضون أبينما "  .11

 120 ..."صوتا فسمع األرض من بفالة رجل بينما"  .12

 77 ..."رهما قوم معهم سياطأالنار لم  صنفان من أهل"  .15

 164 ..".سبع وسلم عليه الله صلى الله رسول مع غزونا"  .14

 96 ..."علمني رب يا السالم عليه موسى قال"  .13
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 الصفحة طرف الحديث م

 121 ..."اآلفاق من أفق من مقبالً  سحاباً  رأ  إذا كان"  .16

 163  ..."عهد على البرمة نطبخ كنا"  .17

 96 ..."من شبراً  أحد يأخذ ال"  .18

  96 ..." األرض من شبرا أخذ من"  .19

 24 ..".وقت النبي صلى الله عليه وسلم في المسح للمقيم يوم"  .20

 23 ..."تأكله فال بعرضه أصاب وما"  .21

 83 ..."يحة، وتكبيرةيتكلم الرجل بتسب"  .22
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 فهرس األبيات الشعرية

 الصفحة البيت م

 83 عصرًا وقد دنا االمساء...  ت نبأه وأفزعها القناصآنس  .1

 217 ... بيثرب أدنى دارها نظر  عالم  تنورتها من أذرعات وأهلها  .2

 202 دد من بالنواصف سفين وخاليا...  غدوة المالكية حدوج كأن  .5

ن عنك غنى بي ما...  سليت ما السلوان أشرب لو  .4  194 غنيت وا 

 103 يتورد لونها يصبح حمراء ... ليلة آخر لك تطلع والشمس  .3

 195 نشورها ما إذا السلو   من ألذ...  ألنت م   جهدا بالله وقاسمها  .6

 149 المس واألنف العين بين وجلدة...  وألومهم سالم في يلومونني  .7
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 ماكن والبلدانفهرس األ
 الصفحة اسم المكان أو البلد م
 10 أبزة  .1
 214 أذرعات  .2
 213 األردن  .5
 11 كندريةاإلس  .4
 9 إشبيلية  .3
 21 إفريقية  .6
 3 األندلس  .7
 18 بالمنيا  .8
 21 بغداد  .9
 22 تونس  .10
 213 أقور الجزيرة  .11
 25 حصن سلبطرة  .12
 23 دمياط  .15
 9 الروم  .14
 10 سبتة  .13
 10 شاطبة  .16
 23 الشام  .17
 26 العراق  .18
 27 عين جالوت  .19
 213 فارس  .20
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 الصفحة اسم المكان أو البلد م
 10 فاس  .21
 213 فلسطين  .22
 15 الفيوم  .25
 12 القاهرة  .24
  4 قرطبة   .23
 25 قشتالة  .26
 217 كسر    .27
 213 كسكر  .28
 194 كنانة  .29
 22 مراكش  .50
 21 المصامدة  .51
 8 مصر  .52
 21 المغرب  .55
 198 مكة  .54
 6 خصيب بني منية  .53
 22 المهدية  .56
 9 ميورقة  .57
 18 النيل  .58
   217 يثرب   .59
 180 اليمنية  .40
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 فهرس األعالم
 الصفحة اسم العلم م
 76 أبان بن تغلب  .1
 32 ابن أبي حجة  .2
 100 ابن أبي زمنين  .5
 71 ابن إسحاق  .4
 10 ابن اآلبار  .3
 150 ابن األعرابي  .6
 103 ابن األنباري   .7
 103 ابن األنباري   .8
 6 ابن الجميزي   .9
 14 الحاجبابن   .10
 127 ابن الخطيب  .11
 71 ابن العربي  .12
 12 ابن العماد  .15
 164 ابن القاسم  .14
 193 ابن القيم  .13
 107 ابن المسيب  .16
 193 ابن باز  .17
 100 ابن بحر  .18
 21 ابن تومرت  .19
 144 ابن جبير  .20
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 الصفحة اسم العلم م
 93 ابن جزي   .21
 51 ابن حزم  .22
 163 ابن خويز منداد  .25
 152 ابن رجب  .24
 176 ابن رشد  .23
 6 ابن رواج  .26
 155 ابن زيد  .27
 196 ابن عادل الحنبلي  .28
 91 ابن عاشور  .29
 33 ابن عامر  .50
 33 ابن عباس  .51
 91 ابن عثيمين  .52
 14 ابن عساكر  .55
 11 ابن عصرون   .54
 89 ابن عطية  .53
 159 ابن عمر  .56
 22 ابن غانية  .57
 39 ابن فارس  .58
 105 ابن فارس  .59
 8 ابن فرحون   .40
 15 ابن كثير  .41
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 الصفحة اسم العلم م
 112 ابن كثير  .42
 88 ابن كيسان  .45
 34 ابن مسعود  .44
 154 ابن مسعود  .43
 84 ابن وهب  .46
 10 أبو الحسن  .47
 14 أبو الحسن اليحصبي  .48
 97 أبو الطيب  .49
 141 أبو العالية  .30
 112 باسأبو الع  .31
 12 أبو العباس: ضياء الدين أحمد  .32
 208 أبو القاسم  .35
 158 أبو الليث السمرقندي  .34
 168 أبو بكر الجصاص  .33
 83 أبو بكر بن أبي شيبة  .36
 9 أبو جعفر  .37
 115 أبو حفص  .38
 67 أبو حنيفة  .39
 43 أبو حيان  .60
 115 أبو سعود  .61
 9 أبو سليمان  .62
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 الصفحة اسم العلم م
 9 أبو عامر  .65
 35 وأبو حاتم أبو عبيد  .64
 30 أبو عبيدة  .63
 33 أبو علي  .66
  193 أبو علي الفارسي  .67
 35 أبو عمر بن عبد البر  .68
 66 أبو عمرو بن العالء  .69
 14 أبو محمد  .70
 162 أبو معاذ  .71
 35 أبو موسى األشعري   .72
 84 أبي  .75
 25 أبي الحجاج يوسف بن قادس  .74
 83 أبي أيوب األنصاري   .73
 79 بي قحافةأبي بكر بن أ  .76
 78 أبي سعيد الخدري   .77
 83 أبي سورة  .78
 76 أبي عبيد  .79
 77 أبي هريرة  .80
 102 أحمد بن يحيى ثعلب  .81
 130 األخفش  .82
   193 األزهري   .85
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 الصفحة اسم العلم م
 112 األلوسي  .84
 217 امرؤ القيس  .83
 103 أمية بن أبي الصلت  .86
 125 اإليجي  .87
 91 البغوي   .88
 140 البقاعي  .89
 91 البيضاوي   .90
 23 توران شاه  .91
 107 الثعالبي  .92
 76 الثعلبي  .95
 125 الجرجاني  .94
 74 الجوهري   .93
 127 الحجازي   .96
 176 الحدادي  .97
 79 حسان  .98
 101 الحسن  .99
 14 الحسن البكري   .100
 76 حمزة  .101
 112 الخازن   .102
 106 الخليل بن أحمد  .105
 94 الداودي  .104
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 الصفحة اسم العلم م
 93 الداوودي  .103
 6 الذهبي  .106
 91 الرازي   .107
 107 الراغب  .108
 193 الربيع بن أنس  .109
 14 الرحال  .110
 85 الزجاج  .111
 152 الزحيلي  .112
 48 الزركشي  .115
 91 الزمخشري   .114
 70 الزهري   .113
 12 السبكي  .116
 134 السدي  .117
 91 السعدي  .118
 68 سعيد بن جبير  .119
 96 سعيد بن زيد  .120
 131 سفيان بن عيينة  .121
 99 سليمان بن موسى  .122
 111 السمرقندي  .125
 90 السمعاني  .124
 199 السمين الحلبي  .123
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 الصفحة اسم العلم م
 16 السيوطي  .126
 155 الشعبي  .127
 93 الشنقيطي  .128
 16 شهاب الدين أحمد  .129
 93 الشوكاني  .150
 122 الصابوني  .151
 24 صالح الدين األيوبي  .152
 99 طاو وس  .155
 84 الطبري   .154
 83 الطبري   .153
 202 طرفة  .156
 81 عائشة  .157
 56 عبد الرحمن الداخل  .158
 83 عبد الرحيم بن سليمان  .159
 81 عبد الله بن أبي  .140
 51 عبد الله بن األنصاري   .141
 52 عبد الله بن الحسن القرطبي  .142
 52 عبد الله بن حوط  .145
 51 ياسين عبد الله  .144
 22 عبد المؤمن  .143
 107 عدي بن حاتم  .146
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 الصفحة اسم العلم م
 152 العز بن عبد السالم  .147
 105 عطاء  .148
 34 عكرمة  .149
 48 فخر الدين الرازي   .130
 35 الفراء  .131
 180 فضالة بن عبيد  .132
 22 الفونس  .135
 127 القاسمي  .134
 134 القاضي  .133
 179 القاضي أبو محمد  .136
 90 قتادة  .137
 34 القتبي  .138
 152 قتيبة  .139
 30 القتيبي  .160
 15 القرافي  .161
 4 القرطبي  .162
 82 القشيري   .165
 151 القفال  .164
 200 القنوجي  .163
 16 الكتبي  .166
 111 الكلبي  .167
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 الصفحة اسم العلم م
 117 الماتريدي  .168
 71 مالك  .169
 72 الماوردي  .170
 82 مجاهد  .171
 14 المحاسبي  .172
 34 محمد بن الجهم  .175
 19 محمد مخلوف  .174
 127 محيي الدين  .173
 93 المراغي  .176
 81 مسروق   .177
 79 مسطح بن أثاثة  .178
 125 المظهري   .179
 117 مقاتل  .180
 12 المقري   .181
 70 مكحول  .182
 33 المهدوي   .185
 194 المؤرج  .184
 35 نافع  .183
 69 النحاس  .186
 96 النسائي  .187
 111 النسفي  .188
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 الصفحة اسم العلم م
 103 النضر بن شميل  .189
 35 النظام  .190
 106 النقاش  .191
 111 النيسابوري   .192
 193 الهذلي  .195
 91 وابن الجوزي   .194
 165 وابن عرفة  .193
 91 الواحدي  .196
 83 واصل بن السائب  .197
 69 والضحاك  .198
 35 والكسائي  .199
 194  السدوسي المؤرج  .200
 117 يحيى بن سالم  .201
 51 يعقوب المنصور  .202
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 فهرس المصادر والمراجع
، نويهضإلسالم وحتى العصر الحاضر، لعادل ال معجم المفسرين: من صدر ا .1

لثقافية انويهض اللبنانية الشيخ حسن خالد، مؤسسة قدم له: مفتي الجمهورية 
، 5للتأليف والترجمة والنشر، بيروت/ لبنان، تحقيق: أبو ياسر الجزائري، ط

 م.1988-ه 1409
لنشر: ا سية للنشر، تونس، سنةالتحرير والتنوير: ألبن عاشور، الدار التون .2

 هد.1984
لهيئة ا تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، اإلتقان في علوم القرآن: للسيوطي، .5

 م.1974هد/ 1594لكتاب، الطبعة: المصرية العامة ل
 آثار البالد وأخبار العباد: للقزويني، دون تاريخ دار صادر / بيروت. .4
ة مكتبد الله عنان، اإلحاطة في اخبار غرناطة: ألبن الخطيب، تحقيق: عب .3

 ه.1594الخانجي القاهرة طبعة 
د عبد حممأصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه، احكام القرآن: ألبن العربي، راجع  .6

 م.2005- ه1424، 5علمية، بيروت / لبنان، طالقادر عطا، دار الكتب ال
التراث : محمد صادق القمحاوي، دار إحياء أحكام القرآن: للجصاص، تحقيق .7

 هد.1403العربي / بيروت، تاريخ الطبع: 
لعربي / ا إحياء التراث: للبغوي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث .8

 هد.1420، 1بيروت، ط
اختيارات القرطبي في فقه المعامالت من كتاب الجامع إلحكام القران، بحث  .9

مقدم لنيل درجة الدكتوراه، اعداد الطالب محمد عبد القادر عبد الله، طبعه 
 ه.1454

اآلراء األصولية لألمام القرطبي رسالة دكتوراه منشوره، ألحمد عيسى يوسف،  .10
 ه.1426، 1ن، طدار الكتب العلمية / بيروت/ لبنا

اآلراء األصولية لإلمام القرطبي: رسالة دكتوراه منشورة، ألحمد عيسى يوسف،  .11
 ه.1426، 1دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان، ط
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إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: للقسطالني، المطبعة الكبر  األميرية،  .12
 هد.1525، 7مصر، ط

ر : المسمى تفسير أبي السعود، داإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم .15
 إحياء التراث العربي / بيروت.

ارشاد العقل السليم: ألبي السعود، دار إحياء التراث العربي / بيروت، بدون  .14
 طبعه.

االستقصاء إلخبار دول المغرب األقصى: ألبو العباس، دار الكتاب، ط  .13
 م.1934

لبنان،  والتوزيع بيروت،أضواء البيان: للشنقيطي، دار الفكر للطباعة والنشر  .16
 مد.1993-هد 1413عام النشر: 

إعراب القرآن وبيانه، تحقيق: ديوان ديك الجن، دار اإلرشاد للشئون الجامعية،  .17
دمشق / -بيروت، دار ابن كثير -دمشق -حمص / سورية، دار اليمامة 

 ه.1413، 4بيروت، ط
 م.2002، أيار / مايو 3األعالم للزركلي: دار العلم للماليين، ط .18
اإلمام القرطبي ومنهجه في التفسير: بقلم الشيخ: احمد ادريس عبده، الزاوية  .19

 م، الجزائر / مكتبة الصور، نشاطات.2010الحمالويه، والية ميلة، ط
إنباه الرواة: لجمال الدين القفطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر  .20

 م.1982-هد 1406، 1يروت، طالعربي / القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية / ب
 األنواء في مواسم العرب، ألبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. .21
انوار التنزيل واسرار التأويل: للبيضاوي، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي،  .22

 هد.1418-، 1دار إحياء التراث العربي/ بيروت، ط
هد / فبراير 1585، رمضان 6أوضح التفاسير: المطبعة المصرية ومكتبتها، ط .25

 م.1964
إيجاز البيان عن معاني القرآن: للنيسابوري، تحقيق: الدكتور حنيف بن حسن  .24

 ه.1413-، 1القاسمي، دار الغرب اإلسالمي / بيروت، ط
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الباعث الحثيث: ألبن كثير، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية،  .23
 .2بيروت / لبنان، ط

يان األندلسي تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر / البحر المحيط: ألبو ح .26
 ه.1420بيروت، الطبعة: 

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ألبو العباس، تحقيق: أحمد عبد الله  .27
 هد.1419زكي / القاهرة، الطبعة:  القرشي رسالن، الدكتور حسن عباس

هد 1423تاريخ النشر: القاهرة الطبعة:  –بداية المجتهد: البن رشد، دار الحديث  .28
 م.2004-
، 1البداية والنهاية: ألبن كثير، تحقيق: على شيري، دار إحياء التراث العربي، ط .29

 م.1988-ه1408
البرهان في علوم القرآن: للزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء  .50

 م.1937-هد 1576، 1الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، ط
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، بغية  .51

 المكتبة العصرية / لبنان / صيدا.
 هد.1404، 1البيت في العقد الفريد: لألندلسي، دار الكتب العلمية / بيروت، ط .52
 تاج العروس: للزبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية. .55
لذهبي، تحقيق عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب تاريخ اإلسالم: شمس الدين ا .54

 م.1995-هد 1415، 2العربي لبنان، ط
تاريخ الخلفاء: للسيوطي، تحقيق: حمدي الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز،  .53

 م.2004ه، 1423، 1ط
التاريخ الكبير للبخاري، أبو عبد الله، الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر  .56

 تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان. الدكن، –آباد 
 م.1999تاريخ المشرق العربي اإلسالمي: عصام شبارو، دار الفكر لبنان ط،  .57
تاريخ دمشق البن عساكر: تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر  .58

 م.1993-هد 1413للطباعة والنشر والتوزيع، عام النشر: 
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مجدي باسلوم، الناشر: دار الكتب تأويالت أهل السنة: للماتريدي، تحقيق: د.  .59
 م.2003-هد 1426، 1العلمية / بيروت، لبنان، ط

التحبير شرح التحرير: لعالء الدين أبو الحسن، تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين،  .40
، 1الرياض، ط-السعودية -د. عوض القرني، د. أحمد السراح، مكتبة الرشد 

 م.2000-هد 1421
اآلخرة: للقرطبي، تحقيق: الصادق بن محمد بن  التذكرة بأحوال الموتى وأمور .41

 هد.1423، 1إبراهيم، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، ط
التسهيل في علوم التنزيل: البن جزي الكلبي، تحقق: الدكتور عبد الله الخالدي،  .42

 هد.1416- 2شركة دار األرقم بن أبي األرقم، بيروت، ط
: أبو عبد الله حسين بن عكاشة / محمد بن تفسير ابن أبي زمنين: تحقيق .45

 م.2002-هد 1425، 1مصطفى الكنز، الفاروق الحديثة / مصر/ القاهرة، ط
تفسير ابن عرفة: تحقيق: د. حسن المناعي، مركز البحوث بالكلية الزيتونية،  .44

 م.1986، 1تونس، ط
، القاهرة، ةتفسير اآليات الكونية في القرآن الكريم: للنجار، مكتبة الشروق الدولي .43

 م.2007-ه 1428، 1ط
تفسير السمعاني: تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار  .46

 م.1997-هد1418، 1الوطن، الرياض، السعودية، ط
دار  ،تور عبد الله بن إبراهيم الوهبيتفسير العز بن عبد السالم: تحقيق: الدك .47

 م.1996-ه 1416، 1ابن حزم / بيروت، ط
اتحة والبقرة: البن العثيمين، دار ابن الجوزي، المملكة العربية تفسير الف .48

 هد.1425، 1السعودية، ط
تفسير القاسمي: تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية / بيروت،  .49

 هد.1418، 1ط
تفسير المراغي: شركة مكتبة ومطبعة، مصطفى البابى الحلبي وأوالده بمصر،  .30

 م.1946-هد 1563، 1ط
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فسير المظهري: تحقيق: غالم نبي التونسي، الناشر: مكتبة الرشدية / الت .31
 ه.1412الباكستان، الطبعة: 

تفسير المنار: لمحمد رشيد بن علي رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة  .32
 م.1990النشر: 

هد، 1415-، 10التفسير الواضح: للحجازي، دار الجيل الجديد / بيروت، ط .35
 بدون تاريخ.

بن ابي حاتم: تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز /  تفسير .34
 هد.1419- 5المملكة العربية السعودية، ط

تفسير غريب القرآن: البن قتيبة، تحقيق: أحمد صقر، دار الكتب العلمية )لعلها  .33
 م.1978هد ،1598مصورة عن الطبعة المصرية(، السنة: 

 الله محمود شحاته، دار إحياء التراث /تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: عبد  .36
 هد.1425-، 1بيروت، ط

 التفسير والمفسرون: للدكتور محمد السيد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة، .37
تفسير يحيى بن سالم: تحقيق: الدكتورة هند شلبي، دار الكتب العلمية، بيروت  .38

 م.2004-هد 1423، 1/ لبنان، ط
، ار، تحقيق: عبد السالم الهراس، دار الفكر، لبنانالتكملة لكتاب الصلة: ألبن آب .39

 م.1993-ه1413سنة 
تهذيب التهذيب: ألبي الفضل العسقالني، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند،  .60

 هد.1526، 1ط
تهذيب الكمال: ألبي محمد القضاعي تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة  .61

 م.1980-ه 1400، 1الرسالة / بيروت، ط
اللغة: ألبن األزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث  تهذيب .62

 م.2001، 1العربي / بيروت، ط
تهذيب اللغة: لألزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي  .65

 م.2001، 1/ بيروت، ط
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توفيق الرحمن في دروس القرآن: لفيصل النجدي، تحقيق: عبد العزيز بن عبد  .64
، 1هيم الزير آل محمد، دار العاصمة، المملكة العربية السعودية، طالله بن إبرا 
 م.1996-هد 1416

التيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان: لسعدي، تحقيق: عبد الرحمن بن  .63
 م.2000-هد 1420، 1معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط

عارف دائرة المالثقات البن حبان: تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان،  .66
 م.1975- ه1595، 1الهند، ط -العثمانية بحيدر آباد الدكن

الثقات البن حبان: طبع بفعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت  .67
مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 

 م.1975 - ه1595، 2الدكن الهند، ط
ن في تأويل القرآن للطبري: تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة جامع البيا .68

 م.2000-ه 1420، 1الرسالة، ط
جامع البيان في تأويل القرآن: للطبري، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن  .69

التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور 
، 1لطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، طعبد السند حسن يمامة، دار هجر ل

 م.2001-هد 1422
جامع البيان في تفسير القرآن: لإليجي، تحقيق: أبو إبراهيم حسانين، دار النشر:  .70

 م.2004-هد 1424، 1دار الكتب العلمية / بيروت، ط
 8- 13الجامع الصحيح للسنن والمسانيد: لصهيب عبد الجبار، تاريخ النشر:  .71

 غير مطبوع. م، الكتاب2014 –
براهيم أطفيش، دار  .72 الجامع إلحكام القرآن: للقرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وا 

 م،1964-هد 1584، 2الكتب المصرية / القاهرة، ط
الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي: تحقيق: الشيخ محمد علي معوض  .75

- 1ت، طوالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي / بيرو 
 هد.1418

 الجواهر المضية: لمحيي الدين الحنفي، مير محمد كتب خانه / كراتشي. .74
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، 2حياة الحيوان الكبر : لكمال الدين الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .73
 ه.1424

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: للحلبي، تحقيق: الدكتور أحمد محمد  .76
 طبعه. الخراط، دار القلم، دمشق، بدون 

 الدر المنثور: السيوطي، دار الفكر / بيروت، بدون تاريخ. .77
درج الد رر في تفسير اآليات والسور: للجرجاني، تحقيق القسم األول: طلعت  .78

صالح الفرحان، ومحقق القسم الثاني: محمد أديب شكور أمرير، دار الفکر / 
 م.2009-هد 1450، 1عمان، األردن، ط

ت الكتاب: للشنقيطي، مكتبة ابن تيمية / القاهرة، دفع إيهام االضطراب عن آيا .79
 م.1996-هد 1417، 1ط

ألبن فرحون تحقيق: الدكتور محمد األحمدي، دار التراث  الديباج المذهب: .80
 للطبع والنشر، القاهرة.

ديوان اإلسالم: لشمس الدين أبو المعالي، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار  .81
 م.1990-هد 1411، 1الكتب العلمية، بيروت / لبنان، ط

يروت، ب –ديوان امر ئ القيس: اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة  .82
 م.2004-هد 1423، 2ط

الذيل والتكملة: للمراكشي، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، الدكتور محمد بن  .85
، 1شريفة، الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، تونس، ط

 م.2012
المسماة تحفة النظار في غرائب االمصار وعجائب األسفار،  رحلة ابن بطوطة .84

 دار الشرق العربي.
روائع التفسير: البن رجب الحنبلي، جمع وترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض  .83

-ه 1422، 1المملكة العربية السعودية، ط-الله بن محمد، دار العاصمة 
 م.2001

ؤسسة الري ان للطباعة م روضة الناظر وجنة المناظر: ألبن قدامه المقدسي، .86
 م.2002-هد1425، 2والنشر والتوزيع، ط
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زاد المسير في علم التفسير للجوزي: تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب  .87
 هد.1422-، 1العربي / بيروت، ط

السلوك لمعرفة تولة الملوك: للمقريزي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار  .88
 م.1997-ه1418، 1الكتب العلمية / لبنان/ بيروت، ط

-سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية  .89
 فيصل عيسى البابي الحلبي.

 م.2006-ه1427سير اعالم النبالء: للذهبي، دار الحديث، القاهرة، الطبعة:  .90
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: ألبن مخلوف، تعليق: عبد المجيد  .91

 ء األول، دار الكتب العلمية / بيروت/ لبنان،خيالي، الجز 
شذرات الذهب: ألبن العماد الحنبلي، تحقيق: محمود األرناؤوط، دار ابن كثير،  .92

 م.1986-هد 1406، 1دمشق / بيروت، ط
شرح المعلقات العشر: ألبي عمرو الشيباني، تحقيق: عبد المجيد همو، مؤسسة  .95

 م.2001-ه 1422، 1األعلمي للمطبوعات، بيروت / لبنان، ط
للطحاوي، حققه وقدم له: محمد زهري النجار / محمد سيد  شرح معاني اآلثار: .94

 م.1994هد، 1414، 1جاد، عالم الكتب، ط
 هد.1425الشعر والشعراء: ألبن قتيبة، دار الحديث، القاهرة، عام النشر:  .93
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: للجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور  .96

 م.1987- هد1407، 4دار العلم للماليين / بيروت، طعطار، 
صحيح مسلم: مسلم النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  .97

 التراث العربي / بيروت.
صفوة التفاسير: للصابوني، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع / القاهرة،  .98

 هد.1417، 1ط
ي أحمد الصالحي، مؤسسة النور للطباعة الضوء المنير: ألبن القيم، جمعه عل .99

 والتجليد، مكتبة دار السالم، بدون تاريخ.
طبقات الشافعية: للسبكي، تحقيق: محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد  .100

 هد.1415، 2الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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د مطبقات الشافعية: للسبكي، تحقيق: محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح مح .101
 ه.1415، 2الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط

طبقات الصوفية: للنيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب  .102
 م.1998هد 1419، 1بيروت، ط –العلمية 

طبقات المفسرين. السيوطي، عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي، تحقيق: علي  .105
 ه.1596، 1محمد عمر، مكتبة وهبه، القاهرة، ط

طبقات المفسرين: للداودي، دار الكتب العلمية/ بيروت، راجع النسخة وضبط  .104
 أعالمها: لجنه من العلماء.

طبقات فحول الشعراء: ألبو عبد الله الجمحي، تحقيق: محمود محمد شاكر،  .103
 جدة، بدون تاريخ.–دار المدني 

، ثعصر سالطين المماليك: لقاسم عبده قاسم، مؤسسة عين للدراسات والبحو  .106
 م.2007طبعة 

 هد.1404، 1بيروت، ط –العقد الفريد: ألبي عمر، دار الكتب العلمية  .107
غاية النهاية في طبقات القراء: البن الجزري، مكتبة ابن تيمية، الطبعة: عني  .108

 ه.1531بنشره ألول مرة عام 
غاية النهاية في طبقات القراء: ألبن الجزري، مكتبة ابن تيمية، جمعه  .109

 ه.1531عة: عني بنشره ألول مرة عام برجستراسر، الطب
غرائب القرآن وعجائب التأويل: البي القاسم برهان الدين الكرماني، دار النشر:  .110

 دار القبلة للثقافة اإلسالمية / جدة، مؤسسة علوم القرآن / بيروت، بدون تاريخ.
غرائب القرآن: للنيسابوري، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية /  .111

 ه.1416- 1بيروت، ط
ه، رقم كتبه وأبوابه 1579فتح الباري: ألبن حجر، دار المعرفة / بيروت،  .112

وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بفخراجه وصححه وأشرف على طبعه: 
 محب الدين الخطيب، تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

اري، م العلم عبد الله بن إبراهيم األنص  فتح  البيان في مقاصد القرآن: راجعه: خاد .115
ر، / ب يروت، عام النشر:   م.1992-ه1412الم كتبة العصريَّة للطب اعة والن ش 
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-1ط دمشق، بيروت،-فتح القدير: للشوكاني دار ابن كثير، دار الكلم الطيب  .114
 هد.1414

تحقيق: وصي الله محمد عباس، مؤسسة  فضائل الصحابة: ألحمد بن حنبل، .113
 م.1985-ه 1405، 1ة / بيروت، طالرسال

في معرفة أعيان علماء المذهب: ألبن شاكر، الملقب بصالح  فوات الوفيات .116
 م،1975الدين، تحقيق: إحسان عباس، بيروت، )سبتمبر( 

 القرآن الكريم مصحف المدينة. .117
، 1قواعد الترجيح عند المفسرين، لحسين الحربي، دار القلم، الرياض، ط .118

 م.1996-ه1417
عن حقائق غوامض التنزيل: للزمخشري، دار الكتاب العربي / بيروت،  الكشاف .119

 هد.1407-، 5ط
الكشف والبيان عن تفسير القرآن: للثعلبي، تحقيق: اإلمام أبي محمد بن  .120

 م.2002-هد 1422، 1عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت / لبنان، ط
حمد علي ازن، تحقيق: ملباب التأويل في معاني التنزيل: ما يعرف بتفسير الخ .121

 ه.1413- 1شاهين، دار الكتب العلمية / بيروت، ط
 اللباب في تحرير األنساب، جالل الدين السيوطي، دار صادر / بيروت. .122
اللباب في تهذيب األنساب: ألبو حسن الجزري، دار صادر بيروت، طبعه  .125

 ه. 1400
علي  د والشيخاللباب في علوم الكتاب: تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجو  .124

 م.1998-هد 1419، 1محمد معوض، دار الكتب العلمية / بيروت / لبنان، ط
، 5لسان العرب: فصل الراء المهملة، ألبن منظور، دار صادر / بيروت، ط .123

 هد.1414-
لطائف اإلشارات: للقشيري، تحقيق: إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة  .126

 ، بدون تاريخ.5للكتاب/ مصر، ط
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عراء الهذليون، ترتيب وتعليق: محم د محمود الشنقيطي، الدار القومية للش .127
-هد 1583للطباعة والنشر، القاهرة / جمهورية مصر العربية، عام النشر: 

 م.1963
مجاز القرآن ألبي عبيدة: تحقيق: محمد فواد سزگين، مكتبة الخانجى / القاهرة،  .128

 هد.1581الطبعة: 
عبد المجيد وافي، واالمام القرافي، العدد  مجلة الوعي اإلسالمي الكويتية: .129

 م.1968ه، 1588االربعون، سنة 
مجموع الفتاو : ألبن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع  .150

الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 
 م.1993-هد1416عام النشر: 

ي: تحقق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية محاسن التأويل للقاسم .151
 ه.1418 –، 1/ بيروت، ط

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: البن عطية، تحقق: عبد السالم عبد  .152
 هد.1422-، 1الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 رالمحرر الوجيز: ألبن عطية، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد، دا .155
 هد.1422، 1الكتب العلمية / بيروت، ط

 بيروت، الطبعة: بدون. –المحلى باآلثار: البن حزم، دار الفكر  .154
مختار الصحاح: للرازي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار  .153

 م.1999-هد 1420، 3النموذجية، بيروت / صيدا، ط
لسالم الله الزيد، دار امختصر تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل: لعبد  .156

 هد.1416، 1للنشر والتوزيع، الرياض، ط
مختصر في قواعد التفسير: باب: ضوابط وقواعد عند احتمال اللفظ لمعنيين،  .157

ه، 1426، 1لخالد بن عثمان السبت، دار ابن القيم / دار ابن عفان، ط
 م.2003

ار الكتاب ادي، دمدارج السالكين: ألبن القيم، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغد .158
 م.1996-هد 1416، 5العربي / بيروت، ط
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مساق فقه الكتاب والسنه: دراسة في منهجي اإلمام القرطبي في التفسير واإلمام  .159
-ه1428النووي في شرح الحديث، بقلم الدكتور: ماهر حامد الحولي، سنة )

 م(.2007
لله ا المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى .140

عليه وسلم، للنيسابوري، تحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي/ 
 بيروت.

معالم التنزيل في تفسير القرآن: للبغوي، تحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد  .141
سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر -الله النمر / عثمان جمعة ضميرية 

 م.199-هد 1417، 4والتوزيع، ط
عالم التنزيل: مختصر تفسير البغوي، لعبد الله بن محمد زيد، دار السالم م .142

 .1للنشر والتوزيع، الرياض، ط
معاني القرآن لألخفش: تحقيق: الدكتورة هد  محمود قراعه، مكتبة الخانجي،  .145

 م.1990-هد 1411، 1القاهرة، ط
م أ معاني القرآن: ألبو جعفر النحاس، تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة .144

 ه.1409، 1القر  / مكة الكرمة، ط
معاني القرآن: للزجاج، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب / بيروت،  .143

 م.1988-هد 1408، 1ط
معاني القرآن: للفراء، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي، ومحمد علي النجار، وعبد  .146

 .1مصر، ط –الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة 
 م.1993، 2معجم البلدان: لياقوت الحموي، دار صادر، بيروت، ط .147
المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري: ألكرم بن محمد زيادة الفالوجي  .148

األثري، تقديم: علي حسن عبد الحميد األثري، الدار األثرية، األردن، دار ابن 
 عفان، القاهرة.

ن، تحقيق مجمع اللغة العربية، دار المعجم الوسيط: إلبراهيم مصطفى وآخرو  .149
 الدعوة.
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المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات،  .130
 حامد عبد القادر، محمد النجار(، دار الدعوة، بدون تاريخ.

 م.1994-هد 1414، 7معجم قبائل العرب: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .131
د والمواضع: لألندلسي، عالم الكتب، بيروت، معجم ما استعجم من أسماء البال .132

 هد.1405، 1ط
 هد.1405، 5معجم ما استعجم: للبكري، عالم الكتب، بيروت، ط .135
معجم مقاييس اللغة: للرازي، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر،  .134

 م.1979-هد 1599
هد 1588: رالمغني: ألبن قدامه، مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النش .133

 م.1968-
مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير: للرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  .136

 ه.1420-، 5ط
مفهوم التفسير والتأويل واالستنباط والتدبر والمفسر: مساعد بن سليمان بن  .137

، 2ناصر الطيار، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط
 هد.1427

 م، المصدر نت.2012يونيو، 25ار العقيدة والفكر للتواصل: من .138
قاني، مطبعة عيسى  .139 ر  مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزُّ

 .5البابي الحلبي وشركاه، ط
 .http://www.mawsoah.netالموسوعة العربية العالمية  .160
 .2008تحديث موقع قصة اإلسالم  .161
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين الحنفي، وزارة الثقافة  .162

 واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر.
نزهة األلباء: لعبد الرحمن األنباري، تحقيق: إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار،  .165

 م.1983-هد 1403، 5األردن، ط –الزرقاء 
ألحكام القرآن، لإلمام القرطبي، اعداد: مصطفى نشرة تعريفية لكتاب: الجامع  .164

 م.6/2015تنكرا، تاريخ/

http://www.mawsoah.net/
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نظم الدرر في تناسب اآليات والسور: للبقاعي، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة،  .163
 بدون تاريخ.

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب: للمقري التلمساني، تحقيق: احسان  .166
 م.1968فبراير،  20، 1عباس، بيروت، ط

على كتاب ابن الصالح: ألبن حجر، تحقيق: ربيع بن هادي عمير النكت  .167
المدخلي، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة 

 م.1984-هد1404، 1العربية السعودية، ط
النكت والعيون: للماوردي، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم،  .168

 روت / لبنان.دار الكتب العلمية / بي
نهاية األرب في فنون األدب: لشهاب الدين النويري، دار الكتب والوثائق  .169

 هد.1425، 1القومية، القاهرة، ط
الهداية الى بلوغ النهاية: البي بو محمد مكي، تحقيق: مجموعة رسائل جامعية  .170

جامعة الشارقة، بفشراف أ. د: الشاهد -بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -وشيخي، مجموعة بحوث الكتاب والسنة الب
 م.2008-هد 1429، 1جامعة الشارقة، ط-
الوافي بالوافيات: للصفدي، تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار  .171

 م.2000-هد 1420إحياء التراث / بيروت، عام النشر:
دار القلم، الدار الشامية /  الوجيز للواحدي: تحقيق: صفوان عدنان داوودي، .172

 ه.1413، 1دمشق، بيروت، ط
 وروح البيان: إلسماعيل أبو الفداء، دار الفكر / بيروت، بدون تاريخ. .175
وفتح البيان في مقاصد القرآن: البي الطيب، راجعه: خادم العلم ع بد الله بن  .174

ر، ب يروت،  اري، الم كتبة العصريَّة للطب اعة والن ش  -هد 1412إبراهيم األنص 
 م.1992

البرمكي، تحقيق: إحسان  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: ألبي العباس .173
 م.1994، 1عباس، دار صادر / بيروت، ط



 

161 
 

 فهرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع

 ج اللدددددددددددددددددددهدددددتدددداس
 د إهددددددددددددددددددددددداء
 ه والعرفان الشدكر
 و الرسالة ملخص

 د المقدمة  

  ذ الموضوع أهمية
 ذ الموضوع اختيار أسباب
 ر البحث أهداف

 ر الموضوع في السابقة الدراسات
 ر البحث حدود
 ك البحث منهج
 ك البحث هيكل

 1 الباب األول

    2 التعريف باإلمام )القرطبي(: األول الفصل

  5 القرطبي امباإلم التعريف: األول المبحث
 4 المطلب األول: اسمه وكنيته ومولده ونشأته، وفيه فرعان

 6 فرعان وفيه ومشايخه، وتالميذه وهديه وعلمه طبقته :الثاني المطلب
 18 فرعان وفيه عليه، العلماء وثناء وفاته :الثالث المطلب
 20 القرطبي اإلمام عصر: الثاني المبحث
 21 السياسية الحالة :األول المطلب
 28   االقتصادية الحالة: الثاني المطلب
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 50 والعلمية الثقافية الحالة :الثالث المطلب
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