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 إهــــــــــــــــــــــذاء
الغاليين أطال ا في عمرييما وأحسن  إلى والدي  

 , برًا واحساناً عمميما
لى إخواني األعزاء وأخواتي الكريمات  , صمة وعرفاناً وا 

لى ز  ناثًا, عطاًء وحناناً وجتي وأوالديوا   , ذكورًا وا 
 إلى ىؤالء جميعًا أىدي باكورة بحثي وأطروحة رسالتي
فأسأل المولى جل شأنو أن يثقل بو حسناتيم وأن يعمي 

 بو درجاتيم



 د 

 

 انشـكر وانعرفان

تتـ الصالحات فمو الحمد كالثناء الحسف, كالصبلة  الحمد  الذم بنعمتو
(1) «يشكر الناس يشكر ا مف ال ال»القائؿ:  - -سكؿ اكالسبلـ عمى سيدنا ر 

 

 كبعد: 

ىـ أىؿ الفضؿ بعد ا عز كجؿ في إنجاز ىذه الرسالة  ففأتقدـ بالشكر لم    
لدكتكر/ شيخي كأستاذم المشرؼ عمى الرسالة فضيمة ا فكأخص بالشكر كالعرفا

تو, كتكجيياتو القيِّمة, , الذم لـ يبخؿ عمىَّ بثميف كقيكسؼ إبراىيـ عمي البدرم
كتصكيب قممو, كمما شجعني عمى المقاء بو, كالجمكس معو, سعة صدره, كأخبلقو 
الفاضمة كتكاضعو, فأنعـ بو مف عالـ مربي, أسأؿ ا أف يطيؿ في عمره لخدمة 
دينو, كيرزقو حسف الخاتمة, كيجزيو عني خير الجزاء, كأتقدـ بالشكر كالعرفاف 

امعة القرآف الكريـ, كالتي كاف لي كؿ الشرؼ باالنتساب إلييا لجامعتنا العامرة ج
ممثمة في رئاستيا, كعمادة الدراسات العميا كمكظفييا, كما أتقدـ بالشكر لفضيمة 

/ عثماف محمد راألستاذيف الجميميف عضكم لجنة المناقشة فضيمة األستاذ الدكتك 
 .بجامعة أـ درماف االسبلمية الحسف عبدالمطيؼ, أستاذ التفسير كعمـك القرآف الكريـ

 الكريـ استاذ التفسير كعمـك القرآف ,/ يكسؼ صابكف دىبالدكتكركفضيمة األستاذ 
كالشكر لكؿ اإلخكة في مكتبة جامعة  ,بجامعة القرآف الكريـ كالدراسات االسبلمية

القرآف الكريـ, كالمكتبة المركزية بجامعة أـ درماف اإلسبلمية, كجامعة النيميف, 
كنيـ عمى تكفير المصادر األساسية التي اعتمدت عمييا في إعداد ىذا البحث, لتعا

كالشكر لكؿ مف شجعني في مكاصمة دراستي ىذه, كفي مقدمتيـ أخي الدكتكر/ 
 محسف حسف باحاج, فميـ مني كؿ الشكر كالعرفاف, كجزاىـ ا خيران.

                                 
, الترمذم, أبك عيسى, )د. ط(, دار الغرب الجامع الكبير, محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ  (1)

, أبكاب البر كالصمة, باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾبيركت, ت: بشار عكاد معركؼ,  –اإلسبلمي 
 .(ُْٓٗ, رقـ الحديث:) ّٓ/ٓ
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 مهخص انبحث

 .بعده, كعمى آلو كصحبو , كبعد الحمد  كحده, كالصبلة كالسبلـ عمى مف ال نبي
مف الجزء الحادم عشر إلى الجزء  اختيارات اإلماـ النسفي في تفسيرهالرسالة بعنكاف: 
 . كصفيةدراسة تحميمية  الخامس عشر

 ., كخاتمة, كفيارسثبلثة فصكؿك  تتككف الرسالة مف مقدمة,
ث, كالدراسات , كحدكد البحهأىمية المكضكع, كأسباب اختيار مؿ عمى: تتش المقدمة:

 .السابقة, كىيكؿ البحث
تضمف التعريؼ باإلماـ النسفي كذلؾ ببياف عصره, : ا الفصؿ األكؿأم
الحالة السياسية, كاالجتماعية كالثقافية كالحركة العممية, ثـ ترجمتو: اسمو  ضكاستعرا

براز أ ىـ ككنيتو كنسبو, كمكلده كنشأتو ككفاتو, كحياتو العممية: رحبلتو لطمب العمـ كا 
شيكخو كتبلميذه؛ كتضمف ىذا الفصؿ أيضان بياف عقيدتو, كمذىبو الفقيي, كآثاره 

 العممية كمؤلفاتو.
 ,في التفسير نسفيمف الرسالة: كانت الدراسة فيو عف منيج اإلماـ ال فصؿ الثانيكال

 تـ ذكر, ك نسفيككجكىو عند ال ختيارصيغ اال ضحت الدراسةك ك , ختياركمنيجو في اال
 في التفسير مع أمثمة تطبيقية ليا.  عد الترجيحلقكا تأصيمو

الجزء  مف أكؿ نسفياإلماـ ال اختيارات: كىك جكىر الرسالة, الذم عني بلثالثا فصؿكال
, كدراسة ىذه لة أربعيف مسأ, كقد بمغت الجزء الخامس عشر آخر الحادم عشر إلى

 .مف المفسريف, كغيرىـ مقارنة بأقكاؿ أئمة العمـ تحميميةدراسة  الترجيحاتاالختيارات ك 
 .كاشفة عف مضاميف الرسالةالفنية الفيارس كال الخاتمة كفييا أىـ النتائج كالتكصياتثـ 
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Abstract 
 
      Praise and thank for Allah , then, peace and blessings  for 

a last Prophet Mohammed, Allah blessings and peace for him. 

The title of this thesis is Al-Imam Al- Nasafi choices, In his 

interpretation from eleventh to fifteenth parts, comparative 

analysis study. 

This thesis consists is introduction, three chapters, conclusion and 

contents. 

Introduction: include, the study importance, the reasons for 

choosing the topic, the research limits, previous studies, and the 

research structure. 

Chapter one include, definition about Al-Imam Al- Nasafi,  his 

time statement, review of the political situation, Social, ,cultural, 

and scientific movement. Then his translated: his name, surname, 

percentage, birth, upbringing, and his death. Also, His scientific 

career: his trips to get knowledge, and who is the highlight and 

important his teachers, and his students. This chapter also, 

includes belief statement, his way for understand,  his scientific 

effects and his writings. 

Chapter two from this thesis about Al-Imam Al- Nasafi In his 

interpretation mode, his choose way and statement formats and 

forms of choice, , rules rooting for weighting in interpretation, 

with practical examples. 

Chapter three: it is thesis essence for cares about Al-Imam Al- 

Nasafi choices, In his interpretation from beginning eleventh to 

last fifteenth parts, forty issue reached. This study choices and 

weights comparative analysis study of senior scientists from the 

commentators, and others. Then, conclusion  the most important 

findings, recommendations technical for the content in thesis. 
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 ادلـــقـــذمــــــــة
إف الحمد  نحمده كنستعينو كنستغفره كنعكذ با مف شركر أنفسنا كمف سيئات  

أعمالنا, مف ييده ا فبل مضؿ لو كمف يضمؿ فبل ىادم لو, كأشيد أف إلو إال ا 
 كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو.

 أما بعد:
مف الرسؿ حيف طبقت الجاىمية فإف ا قد بعث محمدان بشريعتو عمى حيف فترة 

األرض فعـ الفساد القكؿ كالعمؿ, فيدل ا بو إلى أقـك الطرؽ, كأكضح السبؿ, فيدل 
بو مف الضبللة, كعمَّـ بو مف الجيالة, ككثر بو بعد القمة, كأعز بو بعد الذلة, كأغنى 

, ان عميا, كبصَّر بو مف العمى, كحذر بو مف الردل, كفتح برسالتو أعينالعيمةبو بعد 
كأذانا صٌمان, كقمكبا غمفان فبمغ الرسالة كأدل األمانة, كنصح األمة كجاىد في ا حؽ 
جياده كعبد ا حتى أتاه اليقيف, فمـ يدع خيران إال دؿ أمتو عميو, كال شران إال حذر منو 
كنيى عف سمكؾ الطريؽ المكصمة إليو, ففتح القمكب باإليماف كالقرآف, كجاىد أعداء 

 بالقمب كاليد كالمساف, فدعا إلى ا عمى بصيرة, كسار في األمة بالعدؿ كاإلحساف ا
كخمقو العظيـ أحسف سيرة, إلى أف أشرقت برسالتو األرض بعد ظمماتيا, كتألفت بو 
القمكب بعد شتاتيا, كسارت دعكتو سير الشمس في األقطار, كبمغ دينو ما بمغ الميؿ 

لمعالميف, كىداية لمناس أجمعيف, كال تزاؿ بفضؿ ا, كالنيار, فكانت شريعتو رحمة 
الناس  كمنَّو منيبلن فياضان, كمكردان عذبان زالالن, تتجدد الحاجة إلييا يكمان بعد يكـ, يفيء

إلييا, كيحتمكف بحماىا, كيستظمكف بظبلليا, كمما ذاقكا مرارة غيرىا مف األفكار 
اطمة, فبقيت شريعة ا في عميائيا المنحرفة, كالمذاىب اليدامة, كالديانات الب

 كسؤددىا, كعزىا كمجدىا, ثابتة األركاف, محكمة البنياف, دائمة العطاء.
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ساعدىا في ذلؾ؛ النيج الخالد, كالنبراس المضيء, الذم جعمو ا سبحانو 
كتعالى سران لبقائيا, كمصدران لعزتيا, كطريقان ليدايتيا, ذلؾ الكتاب العزيز الذم ال يأتيو 

 الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو تنزيؿ مف حكيـ حميد.
كقد كرَّس العمماء أكقاتيـ, كقطعكا أعمارىـ, كأفنكا ىمميـ في استخبلص كنكز 

يضاح مكنكنو كج ينيمكف مف كنكزه  زالكامع درره, كاقتناص جكاىره. فما ىذا الكتاب, كا 
 التي ال تنفد, كمعينو الذم ال ينضب.

ذلكـ ىك اإلماـ  كبيرفي زماميـ إماـ جميؿ, كعالـ كانتظـ  كممف سار في ركابيـ,
العبلمة أبك البركات عبدا بف أحمد بف محمكد النسفي في تفسيره مدارؾ التنزيؿ 

مف الجزء الحادم عشر إلى  كحقائؽ التأكيؿ, فأحببت أف أجمع بعضان مف اختياراتو
لعمـك اإلسبلمية كمية القرآف إلى جامعة القرآف الكريـ كا الجزء الخامس عشر كأقدميا

الكريـ كىذا مف فضمو ككرمو أف كفقني لبللتحاؽ بيذه الجامعة المباركة كبقسـ التفسير 
فييا, ألنيؿ مف معينيا الصافي كيككف لي شرؼ التتممذ عمى مشايخيا األجبلء 

ني ىذا لمكاصمة الدراسة فييا لنيؿ الدرجة المذككرة.  في  مجيدقصارل  قد بذلتكا 
 اأسأؿ ك  إلى ما ينفع كيفيد األمة اإلسبلمية, كتكصمت البحث,  جة مسائؿ ىذامعال
  كالعمؿ.  يجعؿ عممي خالصان لكجيو الكريـ كأسالو التكفيؽ كالسداد في القكؿأف

 كا المكفؽ

 :وأسباب اختٌاره أهمٌة الموضوع

 تية:تظير أىمية ىذا المكضكع مف عٌدة كجكه, يمكف إجماليا في النقاط اآل 
تكمف أىمية ىذا المكضكع في أنو يخدـ كتاب ا تعالى كىذه أسمى غاية ينبغي أف  .ُ

 يسعى إلييا كؿ مسمـ
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مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ " مف أجٌؿ التفاسير كأعظميا شأنان, كقد "إف تفسير  .ِ
استفاد منو طبلبي العمـ كالعمماءي عمى اختبلؼ تخصصاتيـ كمشاربيـ, قد عمـ كؿ 

 ربيـ.أناس مش
كثرةي الفكائًد كاالستنباطاًت كالدرًر المكدىعًة في ىذا التفسير, مما يجدر بكؿ طالب عمـ  .ّ

 االطبلعي عمى بعضيا كاالستفادةي منيا كبذؿي غاية الجيد في تحصيميا.
إف تفسير اإلماـ النسفي مميءه بعرض األقكاؿ المتعمقة بعمـ التفسير كترجيًحو لما يراه  .ْ

 ؽو ترجيحيةو معٌينة.األقربى لمصكاب بطر 
ف عمـ التفسير عمـه كثرت فيو األقكاؿ كتعددت فيو اآلراء, فيك بحاجةو إلى الدراسة إ .ٓ

كالتحميؿ كالمقارنة إذ أف ىذا العمؿ سبيؿ ككسيمة إلى الكصكؿ إلى المقصكد مف 
 التفسير.

يمثؿ ىذا المكضكع لكنان مف ألكاف التفسير, كىك المسمى)بالتفسير المقارف( الذم  .ٔ
 يعرض النصكص كاآلراء, كيكازف بينيا, كيبيف الراجح مف المرجكح.

 أسبابه  −ليككف بحثان في مرحمة الماجستير −لقد دفعني إلى اختيار ىذا المكضكع و
 كثيرة, منيا:

حاجة األمة اإلسبلمية كال سيما طبلب العمـ إلى معرفة اختيارات اإلماـ النسفي  .ُ
 في األجزاء المذككرة مف تفسيره.

اجة إلى التحميؿ كالمقارنة لما اختاره اإلماـ النسفي في األجزاء المحددة مف الح .ِ
 تفسيره.

قيمة ىذا المكضكع التفسيرية, إذ ىك متعمؽ بمعرفة االختيار مف األقكاؿ في  .ّ
 تفسير آم القرآف, كال شؾ أف اختيار ما رىجيحى كجيو مما ييتنافس لمكصكؿ إليو.



 ي 

 

ستفاد منو الباحثكف في جكانب عديدة كالمغًة, إف تفسير اإلماـ النَّسىًفي قد ا .ْ
كالنحًك, كالقراءاًت, كأصكًؿ الديف, كغيرىا, كبقي جانب ميـ, ىك اختياراتو 

 التفسيريًة لكبلـ ا تحميؿ كمقارنة.
اعتماد ىذا المكضكع عمى المقارنة, كالتحميؿ, كالترجيح المقترف بالدليؿ   .ٓ

 كة في تفسير كتاب ا تعالى.كالتعميؿ, كىذا ييكسب الباحث قٌكة كمم
إف في ىذا البحًث تطبيقان لقكاعد الترجيح في التفسير التي كضعيا العمماء,   .ٔ

دراكان. ا كا   كىذا العمؿي يىزيد تمؾ القكاعدى تأصيبلن, كيىزيدنا ليا فيمن
تعٌمؽي ىذا المكضكًع بدراستي, كأرجك مف ا تعالى أف يعٌممني ما ينفعني كأف  .ٕ

ٌممني كأف يزدني عممان كتقىن كبران كصبلحان يتبعو فبلحه كنجاحه, كأف ينفعني بما ع
 يٍجًزؿ لي كلمشايخي الفضبلًء األجرى كالمثكبة.

 الدراسات السابقة:

لممكانة العممية التي كصؿ إلييا اإلماـ النَّسىًفي, كلما اشتمؿ عميو كتابو مف كنكز العمـ 
اؽ ىذا الكتاب الستخراج الكنكز كالدرر, كالمعرفة, فقد تسابؽ الباحثكف لمغكص في أعم

حسب −في الدراسات السابقة ليذا الكتاب لـ أجد أحدان مف الباحثيف  بحثالكمف خبلؿ 
تطرؽ إلى اختيارات اإلماـ النَّسىًفي في التفسير  −عميو عكاطم الباحث ما كقؼ عميو

سات المغكية دراسة مستقمة, كجممةي ما بحث في تفسير ىذا اإلماـ منصبه عمى الدرا
كالنحكية, أك االحتجاًج لمقراءات, كتحقيؽ الكتاب, أك ذكًر منيجو في التفسير, أما في 

اختيارات اإلماـ النَّسىًفي في التفسير فمـ يدرس, كمف أبرز تمؾ  −ىذا المكضكع أعني 
منيج اإلماـ النَّسىًفي في القراءات كأثرىا في تفسيره, رسالة - الدراسات ما يمي: 

ير مقدمة مف الطالبة: سحر محمد فيمي كردية, إشراؼ الدكتكر: عبد الرحمف ماجست
يكسؼ الجمؿ, قدمت ىذه الرسالة إكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في 
قسـ التفسير كعمكـ القرآف مف كمية أصكؿ الديف في الجامعة اإلسبلمية بغزة العاـ 
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النَّسىًفي في تفسير القرآف الكريـ كمقارنتو  منيج اإلماـ- ـ.  ََُِ -ىػ ُِِْالجامعي
بمنيج الزمخشرم, كالبيضاكم كأبى السعكد, الباحث أ. محمكد لطفي محمد جاد, 
جنسية الباحث: مصر, الجامعة: جامعة األزىر, الكمية: أصكؿ الديف, القسـ: التفسير, 

-ُِٗٗناقشة التخصص: التفسير كعمـك القرآف, الدرجة العممية: دكتكراه, تاريخ الم
الخبلؼ النحكم في تفسير  )- ـ, المشرؼ أ. د. . سمير عبد العزيز شميكة.  ِٓ-َٕ

تمت مناقشة أطركحة طالب الدكتكراه في المغة العربية, حمداف إبراىيـ  (اإلماـ النسفي
 ـ.َُِِ/ّ/َِحمداف الزكبعي, إشراؼ الدكتكر: محمد خميؿ إبراىيـ, بتاريخ: 

 حدود البحث

 عنكاف يتضح أف البحث حدد بأربعة حدكد, كىي:مف خبلؿ ال 
في ىذه االختيارات ىك ما صرح  و الباحثالضابط أك الحد الذم اتبعالحد األكؿ: 

حسب صيغ  إما بمفظ صريح كصحيح أك باشارة يفيـ منيا االختيارالنسفي باختياره, 
 االختيار لديو.

البحث اختيارات غيره, ما لـ يكف لو الحد الثاني: اختيارات اإلماـ النَّسىًفي فبل يدخؿ في 
 ترجيح كاختيار.

الحد الثالث: في التفسير, فبل يدخؿ في صمب المكضكع ما اختمؼ فيو أىؿ العمـ مما 
ف رجح فيو, كالخبلؼ في القراءات التي ال تؤثر في  ليس لو أثر في معنى اآلية, كا 

 عنى. . كنحك ذلؾ.المعنى, كالخبلؼ في المغة كاإلعراب مما ال تأثير لو في الم
الحد الرابع: مف الجزء الحادم عشر إلى الجزء الخامس عشر فبل يدخؿ فيو غيره مف 

 األجزاء.



 ل 

 

 منهج البحث:

المنيج االستقرائي التحميمي, كسيككف منيج الكتابة فيو عمى النحك  تقـك الدراسة عمى
 التالي:

 التفسير:كترجيحاتو في  الماـ النسفيأكالن : منيج دراسة اختيارات ا
 .في األجزاء المحددة لي مف تفسيرهكترجيحاتو  الماـ النسفياستخراج اختيارات ا -ُ
 سأقتصر في بحثي ىذا عمى الخبلؼ المتعمؽ بتفسير اآلية كبياف معناىا؛ أما -ِ

الخبلؼ المتعمؽ باألحكاـ الفقيية أك المسائؿ المغكية فبل أذكره إال إذا كاف مرتبطان 
 طان كثيقان.بمعنى اآلية ارتبا

بعد جمع االختيارات كالترجيحات كترتيبيا حسب ترتيب السكر أقـك بدراساتيا  -ّ
 حسب الطريقة التالية:

 خبلؼ.فييا الأذكر اآلية التي كرد  -أ
 أك ترجيحو في مكضع الخبلؼ. الماـ النسفيأذكر نص اختيار ا -ب
التفسير, مع االستدالؿ لكؿ كاختيارات غيره مف أئمة  نسفيالمقارنة بيف اختيارات ال -جػ

قكؿ مف األقكاؿ, كذكر ما يرد عميو مف اعتراضات. مبتدأن بالقكؿ الراجح, ما لـ يقتض 
األمر خبلؼ ذلؾ, كأف يككف الراجح الجمع بيف األقكاؿ كحمؿ اآلية عمى كؿ ما ذكر 

 فييا.
 ترجيحأذكر خبلصة تمؾ المقارنة ببياف القكؿ الذم أراه راجحان مع بياف سبب ال -د

 كدليمو .
 ثانيان : المنيج العاـ لكتابة البحث:

عند الكتابة في البحث بالمنيج العممي المتبع في كتابة  -بعكف ا كمشيئتو  -سألتـز 
 مثؿ ىذه البحكث العممية كالمتمثؿ في النقاط اآلتية :

 عزك اآليات الكاردة إلى سكرىا. -ُ



 م 

 

 تكثيؽ القراءات مف مصادرىا األصمية. -ِ
تخريج األحاديث النبكية, كاآلثار المركية حسب الطريقة المتبعة مع الحرص عمى  -ّ

 ذكر حكـ العمماء المحدثيف عمى تمؾ األحاديث إذا لـ تكف في الصحيحيف.
 اعتنيت بذكر أقكاؿ السمؼ مف الصحابة كالتابعيف في معاني اآليات, كال سيما -ْ

 أقكاليـ في الكتب المسندة .
 مف مصادرىا األصمية, مع الحرص عمى العزك إلييا بالطرؽ تكثيؽ النصكص -ٓ

 المتعارؼ عمييا
 شرحت الغريب, ككضحت الغامض. -ٔ
 البحث. متف أترجـ لؤلعبلـ الذيف كرد ذكرىـ في -ٕ
ال إلى مصادرىا المعتمدة. -ٖ  عزكت الشكاىد الشعرية إلى دكاكينيا إف كجدت, كا 
 لتي تحتاج إلى تعريؼ.عرَّفت بالفرؽ, كالطكائؼ, كاألماكف ا -ٗ

 بحث.كضعت فيارس كاشفة, تيسر االستفادة مف ال -َُ

 هٌكل البحث

كخاتمة كىي عمى النحك اآلتي:  ثبلثة فصكؿالبحث عمى مقدمة ك  ىيكؿشتمؿ ا  
, كحدكد البحث, هى: أىمية المكضكع, كأسباب اختيار كىي تشمؿ عمالمقدمة: 

 كالدراسات السابقة, كىيكؿ البحث.
 , ترجمة موجزة لئلمام الن َسِفي ومنيجيتو في التفسير: ولنفصم األا
 :شتمؿ عمى ثبلثة مباحثكي

 : عصر اإلماـ النَّسىًفي, كفيو ثبلثة مطالب:المبحث األول
 .المطمب األكؿ: الحياة السياسية .

 .. المطمب الثاني: الحياة االجتماعية
 .. المطمب الثالث: الحياة الثقافية كالحركة العممية



 ن 

 

 :: ترجمة اإلماـ النَّسىًفي, كفيو ثبلثة مطالبمبحث الثانيال
 المطمب األكؿ: اسمو, كنسبو, ككنيتو. .
 المطمب الثاني: مكلده, كنشأتو.. 

 .. المطمب الثالث: كفاتو
 : حياة اإلماـ النَّسىًفي, كفيو أربعة مطالب:المبحث الثالث

 .المطمب األكؿ: مكانتو العممية, كثناء العمماء عميو. 
 .. المطمب الثاني: شيكخو, كتبلميذه

 .. المطمب الثالث: عقيدتو, كمذىبو الفقيي
 كآثاره العممية, كمؤلفاتو. . المطمب الرابع:

 :, وفيو ثبلثة مباحثختياراالاإلمام النسفي في  منيج: انفصم انثاوي
كفيو  ؟ختيارتعريؼ االختيار كالترجيح, كالفرؽ بينيما, كمتى يككف اال: المبحث األول
 ثبلثة مطالب:

 .المطمب األكؿ: تعريؼ االختيار كالترجيح. 
 .. المطمب الثاني: الفرؽ بيف االختيار كالترجيح

 ؟. المطمب الثالث: متى يككف االختيار
 كفيو ثبلثة مطالب: : صيغي االختيار كأساليبيو عند اإلماـ النَّسىًفي,المبحث الثاني

 ى القكؿ المختار.المطمب األكؿ: التنصيصي عم. 
 المطمب الثاني: التفسيري بقكؿو مع النص عمى ضعؼ غيره.. 
, كذكر األقكاؿ األخرل .  المطمب الثالث: التفسيري بالقكًؿ المختار كذكريه بصيغة الجـز

 بصيغة التمريض.
 :مطالب تسعةكيجكهي االختيار عند اإلماـ النَّسىًفي, كفيو لث: المبحث الثا

 . الختيار بالنظائًر القرآنيةالمطمب األكؿ: ا. 



 س 

 

 المطمب الثاني: الترجيحي بظاىر القرآف.. 
 المطمب الثالث: الترجيحي بالسياؽ.. 
 . المطمب الرابع: االختيار بالقراءات. 

 . . المطمب الخامس: االختيار بالحديث النبكم
 . . المطمب السادس: االختيار بأسباب النزكؿ

 كاؿ السمؼ.. المطمب السابع: االختيار بأق
 المطمب الثامف: االختيار بالعمكـ.. 
 المطمب التاسع: االختيار بالمغة كالشعر.. 

 انفصم انثانث
من الجزء الحادي عشر إلى الجزء  اختيارات اإلمام الن َسِفي في تفسيره,

 الخامس عشر.
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 انفصم األول
 عصر المؤلف وحياته.

 عصر اإلماـ النسفي. المبحث األول:
 ترجمة اإلماـ النسفي. ني:المبحث الثا

 حياتو العممية. المبحث الثالث:
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 عصر اإلمام النسفًالمبحث األول: 

  المطلب األول: الحالة السٌاسٌة:
 

التي عاشت خمسة قركف مف سنة ك فػي عػيػػػد الػدكلػة العباسية,  اـ النسفيعػػػاش اإلمػػ
كانت كقد   , (1)ـ(ُِٖٓق(, المكافؽ)ٔٓٔق(, حتى زالت عمى يد التتار سنة )ِِّ)

, كتحت سيادتيا جزء مف ببلد العراؽ يمتد مف (2)الدكلة العباسية قائمة في بغداد
 , كاقتصرت سمطة الخميفة في خارج(6)إلى عانة (5)كمف حمكاف (4)إلى الفاك (3)تكريت

رقعة ببلده الصغيرة عمى المظير الديني. ككاف العالـ اإلسبلمي مقسـ إلى دكيبلت 
 نشغؿ حكاميا بالتكسع كؿ عمى حساب اآلخر.كثيرة, ا

 التي كانت في أكؿ األمر (7)أما في ببلد الشرؽ فقد كانت إمبراطكرية خكارـز العظيمة
تحمي الخبلفة العباسية مف الشرؽ كالشماؿ الشرقي بقكة جيكشيا كضخامة أمكاليا, 

                                 
 .ِّ/ِـ(, دار األندلسي, بيركت, ُٕٗٗ,)ْتاريخ اإلسبلـ السياسي كالديني كالثقافي, حسف إبراىيـ حسف, ط (1)
بغداد: عاصمة العراؽ تقع عمى جانبي نير دجمة في المنطقة التي يقرب فييا دجمة مف الفرات, أسسيا أبك جعفر  (2)

 ,ُْٔ,ْٔٓ/ُمعجـ البمداف .المنصكر كلـ تزؿ بغداد مكطف األكاسرة في سالؼ األزماف كمنزؿ الخمفاء في دكلة اإلسبلـ
  .بيركت –الفكر ياقكت بف عبد ا الحمكم أبك عبد ا  ط دار 

تكريت: تكريت بفتح التاء كالعامة يكسركنيا بمدة مشيكرة بيف بغداد كالمكصؿ كىي إلى بغداد أقرب بينيا كبيف بغداد  (3)
 .المصدر السابؽ ّٖ/ِثبلثكف فرسخا كليا قمعة حصينة في طرفيا األعمى راكبة عمى دجمة كىي غربي دجمة. معجـ البمداف

 بالمغة المنجد .العراؽ جنكب في نقطة أبعد تعتبر العرب شط مصب مف اليمنى الضفة عمى ءكمينا الفاك: مدينة (4)
 . بيركت– المشرؽ دار ط  العمماء مف كمجمكعة البستاني كـر األستاذ , تجديدُٗٓكاألعبلـ

ا سميت بحمكاف بف حمكاف: في عدة مكاضع حمكاف العراؽ كىي في آخر حدكد السكاد مما يمي الجباؿ في بغداد كقيؿ إني  (5)
  .المصدر السابؽ,َِٗ/ِعمراف بف الحاؼ بف قضاعة كاف بعض الممكؾ أقطعو إياىا فسميت بو. معجـ البمداف

عانة: بمد مشيكر بيف الرقة كىيت يعد في أعماؿ الجزيرة كجاء في الشعر عانات كأنو جمع بما حكلو كنسبت العرب إليو   (6)
شيرا كرجى برىا عاما فعاما كىي مشرفة عمى الفرات قرب حديثة النكرة كبيا قمعة  الخمر قاؿ بعضيـ تخيرىا أخك عانات

  .المصدر السابؽ ,ِٕ/ْحصينة كقد نسب إلييا يعيش بف الجيـ العاني. معجـ البمداف
, كاعترؼ بو الخميفة العباسي, كأرسؿ إليو الخمع كالتشريفا (7) ت, ككانت قامت إمبراطكرية خكارـز العظيمة في أقميـ خكارـز

الدكلة الخكارزمية دكلة مترامية األطراؼ, ككانت تضـ معظـ الببلد اإلسبلمية في قارة آسيا. تمتد حدكدىا مف غرب الصيف 
: د. عمي محمد لػ كاالنكسارشرقان إلى أجزاء كبيرة مف إيراف غربان. مكسكعة الحركب الصميبية )المغكؿ( التتار بيف االنتشار 

 . ٔ/ُ: د. راغب السرجاني لػ قصة التتار مف البداية. إلى عيف جالكت. َُِ/ُالصَّبلَّبيَّ 
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كانتزاع السمطة  (2)طمع في االستيبلء عمى بغداد (1)عبلء الديف محمد خكارـز شاهكلكف 
مف الخميفة العباسي, كلكنو اضطر إلى التراجع بسبب ىبكب عاصفة ثمجية كبسبب 

حبلليـ اليزيمة بجيكشو حتى اضطر لميرب إلى جية (3)غارات المغكؿ  نحك ببلده كا 
 ىػ َِٔحيث مات في إحدل جزره  (4)بحر قزكيف

صبلح الديف طاف خمفاء كانت تحت سم فقد (6)كمعظـ ببلد الشاـ (5)أما الجزيرة كمصر
, الذيف انشغمكا بالمنازعات كالحركب, رغـ تيديد الدكيبلت الصميبية التي (7)األيكبي

                                 
ىك الممؾ عبلء الديف ابف محمد خكارـز شاه بف أنكش تكيف ككاف أنكش تكيف مممككان لرجؿ مف غرشتاف كلذلؾ قيؿ لو  (1)

 . ُٕٓ/ِأنكش تكيف غرشو كلما تكفي خكارـز شاه محمد كلي بعده ابنو. تاريخ أبى الفداء 
 , مف البحث.ِانظر: ص  (2)

المغكؿ: قـك مف أطراؼ الصيف يسكنكف جباؿ طمغاج مف الصيف, ممككا أكثر المعمكر مف األرض كأطيبو كأحسنو عمارة  (3)
كانات كأكثره أىبلن كأعدليـ أخبلقان كسيرة. كىـ يسجدكف لمشمس إذا طمعت كال يحٌرمكف شيئان كيأكمكف ما يجدكنو مف الحي

كالميتات. كضع ليـ جنكيز خاف السياسات التي يتحاكمكف إلييا كيحكمكف بيا, كأكثرىا مخالؼ لشرائع ا تعالى ككتبو, كىك 
لبلماـ الحافظ ابي الفداء اسماعيؿ بف  ُِٕ, ٓٗ, ْٗ, َٗ/ُّشيء اقترحو مف عند نفسو, كتبعكه في ذلؾ. البداية كالنياية 

دار إحياء التراث العربي طبعة  :ُق. حققو كدقؽ اصكلو كعمؽ حكاشيو عمي شيرم ط ْٕٕكثير الدمشقي المتكفى سنة 
 ق.َُْٖجديدة محققة 

يراف, مساحتو السطحية  (4) . ؾ ـ, كقد سمي ِْْبحر الخرز بحر داخمي يفصؿ بيف أكركبا كآسية كتشترؾ فيو ركسيا كا 
(. تعريؼ باألماكف  الفكلكا كيصب في شمالو نير ) ,قزكيف( التي كانت تسكف حكلو, كيسمى أيضا بحر  الخزر باسـ قبائؿ )

  . مصدر الكتاب مكقع االسبلـ عمى االنترنت.البف كثير, َِٗ/ُالكاردة في البداية كالنياية
مصر: بفتح أكلو كثانيو, كتشديد الراء, سٌميت مصر بمصر بف مصرايـ بف حاـ بف نكح, عميو الٌسبلـ, كىي مف فتكح  ( 5)

 ٓمعجـ البمداف, ياقكت الحمكم,  ., كمساحتيا ثمانية كعشركف ألؼ ألؼ فٌدافعاص في أياـ عمر بف الخطاب عمرك بف ال
 , مصدر سابؽ.ُّٗ/

الشاـ: جمع شامة, سميت بذلؾ لكثرة قراىا كتداني بعضيا مف بعض فشبيت بالشامات؛ سميت بذلؾ ألف قكمان مف كنعاف  (6)
, إلييا, أم: أخذكا ذات الشماؿ فسميت بالشاـ لذلؾ, سميت الشاـ بساـ بف نكح  مكا بف حاـ خرجكا عند التفريؽ فتشاء

كذلؾ أنو أكؿ مف نزليا فجعمت السيف شينا لتغير المفظ العجمي, كأما حدىا فمف الفرات إلى العريش المتاخـ لمديار المصرية, 
ف الببلد, كبيا مف أميات المدف منبج كحمب كأما عرضيا فمف جبمي طيء مف نحك القبمة إلى بحر الرـك كما بشأمة ذلؾ م

كحماة كحمص كدمشؽ كالبيت المقدس كالمعرة, كفي الساحؿ أنطاكية كطرابمس كعكا كصكر كعسقبلف كغير ذلؾ, كىي خمسة 
, مصدر ُِّ/ ّجند قنسريف كجند دمشؽ كجند األردف كجند فمسطيف كجند حمص, معجـ البمداف, ياقكت الحمكم,  أجناد,
  سابؽ.

ىػ كتكلى الخبلفة ِٕٔالسمطاف الممؾ الناصر صبلح الديف يكسؼ بف العزيز محمد األيكبي آخر ممككيـ كلد بحمب سنة  (7)
خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف  لػ ,َِِ/ٖألعبلـ . اقٗٓٔىػ كقد قتمو ىكالؾ سنة ّْٔبعد كفاة كالده سنة 

  ـ. ََِِدار العمـ لممبلييف :ُٓط ىػ(ُّٔٗفارس, الزركمي الدمشقي )المتكفى: 
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 تيـ عمىالشف غار  (3)ليـ. كؿ ذلؾ أتاح الفرصة لممغكؿ (2)كفمسطيف (1)كانت في سكريا
 (4).ىػ َٕٔالببلد اإلسبلمية التي بدأت في 

مشتغبلن بمحاربة إمبراطكرية كيف في  -غكؿ إمبراطكر الم – (5)جنكيز خاففبينا كاف 
الصيف قتؿ خكارـز شاه سفراءه, فحكؿ إمبراطكر المغكؿ كجيتو شطر ببلد خكارـز 

 (6)ىػ. ُٔٔاإلسبلمية سنة 
, كبينيا كبيف ببلد اإلسبلـ ما يزيد (7)فخرجكا مف أطراؼ الصيف, مف جباؿ طمغاج

 (10)مثؿ بخارل (9)د ما كراء النير, كمنيا إلى ببل(8)عمى ستة أشير, كدخمكا تركستاف

                                 
محافظة, عاصمتيا مدينة دمشؽ,  ُْ,ىي جميكرية مركزية, مؤلفة مف ُُٔٗسكريا, كاسميا الرسمي الجميكرية العربية السكرية منذ  ( 1)

ناف, كالبحر تقع ضمف منطقة الشرؽ األكسط في غرب آسيا؛ يحدىا شماالن تركيا, كشرقنا العراؽ, كجنكبنا األردف, كغربنا فمسطيف, كلب
كـ مربع, كتضاريس كغطاء نباتي كحيكاني متنٌكع, كمناخ متركاح بيف متكسطي, كشبو جاؼ.  َُُٖٖٓاألبيض المتكسط, بمساحة 

 تصنؼ سكريا جنبنا إلى جنب مع العراؽ بكصفيا أقدـ مكاقع ميد الحضارة البشرية, مكسكعة كيكيبيديا مصدر سابؽ.
ء الجنكبي مف الساحؿ الشرقي لمبحر المتكسط حتى غكر نير األردف مشكمة الجزء الجنكبي الغربي فمسطيف ىي أرض تشغؿ الجز دكلة  (2)

 ,مف ببلد الشاـ. تقع في قمب الشرؽ األكسط كتصؿ بيف غربي آسيا كشمالي أفريقيا بكقكعيا كشبو جزيرة سيناء عند نقطة التقاء القارتيف
مكسكعة  .ة أك دينية, كعمى رأسيا القدسيكلذلؾ لكثير مف مدنيا أىمية تاريخ ياسة,كىي تقاطع طرؽ لؤلدياف كالثقافات كالتجارة كالس

  سابؽ.المصدر الكيكيبيديا 

 , مف البحث.ّانظر: ص (3)

 . َُّ/ْدار الفكر حسف ط إبراىيـ كاالجتماعي. د. حسف كالثقافي كالديني السياسي اإلسبلـ تاريخ (4)
 -يعني التتار كمف معيـ مف أمراء  -ممؾ التتار, عميو مف ا ما يستحقو, كىك صاحب الباسؽ كضعيا ليتحاكمكا إلييا جنكيز خاف  (5)

الذم قتؿ الخميفة المستعصـ كأىؿ بغداد في سنة ست كخمسيف  -الترؾ ممف يبتغي حكـ الجاىمية كىك كالد تكلى, كجد ىك الكك بف تكلى 
 . ْْ/ُّكستمائة البداية كالنياية

ط دار الفكر كتاريخ  َّٔ/ُِالكامؿ في التاريخ. عز الديف أبك الحسف عمي بف محمد بف عبد الكريـ الجزرم المعركؼ ب" ابف األثير (6)
 . ُّْ, ُِٗ/ْاإلسبلـ

المضيؽ, كال طمغاج: مدينة مشيكرة كبيرة مف ببلد الترؾ, ذات قرل كثيرة, كقراىا بيف جبميف في مضيؽ ال سبيؿ إلييا إال مف ذلؾ  (7)
يمكف دخكليا لك منع مانع فبل يتعرض ليا أحد مف ممكؾ الترؾ, لعمميـ بأف قصدىا غير مفيد, كسمطانيا ذك قدر كمكانة عند ممكؾ الترؾ. 

 زكريا بف محمد بفلػ . ُُْ/ُبيا معادف الذىب فمذلؾ كثر الذىب عندىـ حتى اتخذكا منو الظركؼ كاألكاني. آثار الببلد كأخبار العباد
 .دار صادر بيركت ط:ىػ( ِٖٔمحمكد القزكيني )المتكفى: 

ك  منطقة كاسعة في اسيا الكسطى, تجعؿ منيا الجباؿ التي في كسطيا تنقسـ تركستاف حاليان إلى قسميف: تركستاف الشرقية أك الصينية, (8)
فيتي, كىي جميكريات كازاخستاف كأكزبكستاف تركستاف الغربية تشمؿ خمس جميكريات إسبلمية استقمت حديثنا عقب انييار االتحاد السك 

كتركمانستاف كطاجيكستاف ك قرغيزستاف. كتركستاف مصطمح فارسي تاريخي يتككف مف مقطعيف: ترؾ كستاف كيعني أرض الترؾ. مكسكعة 
  كيكيبيديا عمى االنترنت.

( بخراساف, كيسمى حاليان )نير امكدريا( كتشمؿ مدف ببلد ما كراء النير: اسـ أطمقو المسممكف عمى الببلد الكاقعة شرؽ نير )جيحكف (9)
,مصدر سابؽ. كمعجـ ُّٔبخارل كسمرقند كطشقند, كتسمى ببلد تركستاف التي كانت جزءان مف االتحاد السكفيتي سابقان. المنجد

 , مصدر سابؽ. ْٓ/ٓالبمداف
ىا كمدارسيا كىي مف أعظـ مدف ما كراء النير, ككانت بخارل: مدينة في جنكب غرب االتحاد السكفياتي )أكزبكستاف( شييرة بمساجد (10)

لييا ينسب اإلماـ البخارم. المنجد في المغة   قاعدة ممؾ السامانية كىي مدينة قديمة كثيرة البساتيف. فتحت زمف معاكية بف أبي سفياف كا 
أبك  ػل, َٗٓ/ُف أسماء الببلد كالمكاضع, المصدر السابؽ. كمعجـ ما استعجـ مّّٓ/ُ,المصدر السابؽ . معجـ البمدافُُٗكاألعبلـ 

  .ق َُّْ. عالـ الكتب, بيركت, ّىػ( طْٕٖعبيد عبد ا بف عبد العزيز بف محمد البكرم األندلسي )المتكفى: 
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بالمنابر كالمصاحؼ في الخندؽ, كأشعمكا  (1)مكطف مفسرنا, فألقى المغكؿ بيا التي
أثران بعد عيف,  (2)النار في المدارس كالمساجد كغيرىا مف المباني, حتى أصبحت بخارل

مف قبؿ كغيرىما مف مدف آسيا التي كانت  (4)كٍبمخ (3)سمرقند فعمكا بمدينتيكىكذا 
. مكطف  األكلياء ككعبة العمـك

, كبيذا الغزك التترم ابتمي المسممكف (5)ثـ تكجيكا غربان حتى كصمكا إلى حدكد العراؽ
بمصائب لـ يبتؿ بيا أحد مف األمـ, فمـ يدخمكا بمدا إال قتمكا جميع مف فيو مف الرجاؿ 

ما فيو بالنيب إف احتاجكا كالنساء كاألطفاؿ, كشقكا بطكف الحكامؿ كقتمكا األجنة, كأتمفكا 
إليو, كبالحريؽ إف لـ يحتاجكا إليو, كأكثر ما كانكا يحرقكف المساجد, كيأخذكف األسرل 

ف لـ يقدركا عمى الخركج قتمكىـ.  مف المسمميف كيحاصركف بيـ, كا 
كبو  بر دككاف الناس يخافكف منيـ خكفنا عظيمان, حتى قيؿ إف رجبلن منيـ دخؿ إلى 

بعد كاحد حتى قتؿ  ان ع كاحد منيـ أف يتقدـ إليو, كما زاؿ يقتميـ كاحدمائة رجؿ لـ يستط
 .(6)الجميع, كلـ يرفع أحد يده إليو, كنيب ذلؾ الدرب كحده

 , كقتؿ المغكؿ(9)عمى يد ىكالكك (8)في يد التتار (7)ق سقطت بغداد ٔٓٔكفي سنة  
ا بيا مف التحؼ أىميا كىدمكا مساجدىا ليحصمكا عمى ذىب قبابيا كجردكا القصكر مم

النادرة, كأتمفكا عددا كثيرا مف الكتب القيمة في مكتباتيا, كقتمكا كثيرا مف رجاؿ العمـ 
                                 

 , مف البحث.ّانظر: ص ( 1)

 , مف البحث.ْانظر: ص ( 2)

ق فييا قبر تيمكر لنؾ قالكا: أكؿ مف أسسيا كيكاكس  ُٓٔة بما كراء النير ؛ في كسط آسيا خربيا جنكيز خاف سمرقند: مدينة مشيكر  (3)
 .َِِ-ُُٗ/ُآثار الببلد كأخبار العباد مصدر سابؽ. .ٓٔ. مصدر سابؽ. كالمنجد في المغة كاألعبلـِٕٗ/ّابف كيقباذ. معجـ البمداف

 سكريا.  دار الفكر, دمشؽ: , د. شكقي أبك خميؿ, طّٕميأطمس التاريخ العربي كاإلسبل ك مصدر سابؽ.
 ٖٔٓ/ْ. معجـ البمدافبمخ: مدينة مشيكرة بخراساف أكؿ مف بناىا ليراسؼ الممؾ كقيؿ اإلسكندر افتتحت في عيد عثماف بف عفاف  (4)

 . المصدر السابؽ ّٕكأطمس التاريخ العربي كاإلسبلمي . المصدر السابؽ. 
ط  لمشيخ محمد الخضرم بؾ ,ْٖٔ-ْٕٔكمحاضرات تاريخ األمـ اإلسبلميةمصدر سابؽ . َّٔ-ّٗٓ/ُِريخالكامؿ في التا (5)

 , مصدر سابؽ.ُّْ/ْالمكتبة التجارية الكبرل مصر, كتاريخ اإلسبلـ
 ر االندلس. د. محمد أسعد أطمس ط دا لػ ٗ-ٕكتاريخ العرب ., ط مكتبة المعارؼ بيركتَٗ/ُّالبداية كالنياية. لمحافظ ابف كثير (6)
 , مف البحث.ِانظر: ص ( 7)

ثاني التَّتار أك التَّتر كممة أطمقيا العرب عمى مجمكعة القبائؿ المغكلية التي اجتاحت الشرؽ العربي كببلدان إسبلمية أخرل في القرنيف ال (8)
. , أما الصينيكف فيدعكنيـ بالتَّاتا كيحذفكف حرؼ الراءTatar أك التَّارتار عرؼ التٌتار عند األكربييف بالتَّتار .عشر كالثالث عشر الميبلدييف

  مكسكعة كيكيبيديا, مصدر سابؽ.

ممكا جبارا فاجرا كفارا لعنو ا قتؿ مف  كىكىكالكك خاف بف تكلي خاف بف جنكيز خاف: ممؾ التتار بف ممؾ التتار كىك كالد ممككيـ   (9)
دفف في مدينة تبل ال رحمو ا. البداية كالنياية  ,عمـ عددىـ إال الذم خمقيـ كسيجازيو عمى ذلؾ شر الجزاءالمسمميف شرقا كغربا ماال ي

ـ, َََِبيركت , : دار الكتب العمميةُط محمد بف شاكر بف أحمد الكتبي, لػ, َٖٓ/ِفكات الكفيات ِْٖ/ُّالبف كثير مصدر سابؽ
  كجكد.ت: عمي محمد بف يعكض ا/عادؿ أحمد عبد الم
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فييا, كضاعت الثركة األدبية كالفنية التي عنى الخمفاء العباسيكف بجمعيا منذ بنى 
 بغداد كاتخذىا حاضرة الدكلة. (1)أبكجعفر المنصكر

الدكلة العباسية التي عاش  , كزكاؿ(2)لمستعصـالخميفة اكانتيت ىذه الحكادث بقتؿ 
 (3)العالـ اإلسبلمي في ظميا زىاء خمسة قركف

 , كعزمكا عمى المسير(6)ثـ كصمكا إلى غزة (5)دمشؽ (4)ق دخؿ التتارٖٓٔكفي سنة 
لؾ الكقت كانت الحركب قائمة بيف أبناء البيت األيكبي في مصر في ذ (8)(7)إلى مصر

اكرة, مما أدل إلى لمجيكبيكف بالمماليؾ المجمكبة مف الببلد ا, فاستعاف األ(9)كالشاـ
زيادة نفكذ أكلئؾ المماليؾ كأصبحكا أصحاب السمطة كالنفكذ كالحكـ. كلما تكفي 

 , كأصميا(11), كلي شؤكف الحكـ بعده زكجتو شجرة الدر(10)السمطاف الصالح أيكب
ت نفسيا بسبب رفض مممككة ليذا السمطاف, كأصبحت سمطانة الببلد, كلكنيا خمع

                                 
 لػ, ِٗٓ/ُتاريخ الخمفاء .كلد سنة خمس كتسعيف ,أبك جعفر عبد ا بف محمد بف عمي بف عبد ا بف عباس (1)

ـ, ت: محمد محي الديف عبد ُِٓٗ -ىػ ُُّٕ -مصر  -مطبعة السعادة  :ُطعبدالرحمف بف أبي بكر السيكطي, 
 الحميد

ق ٔٓٔق كتكفي  َْٔالرشيد كلد ببغداد ككلي الخبلفة سنة المستعصـ: عبد ا بف منصكر مف سبللة ىاركف  (2)
 مصدر سابؽ.  َُْ/ ْاألعبلـ لخير الديف الزركمي 

 مصدر سابؽ. .َّٖ, ُّٓ, ُِٓ/ْتاريخ اإلسبلـ (3)
 , مف البحث.ٓانظر: ص (4)

عاصمة  ػ. اتخذىا معاكية بف أبي سفياف ى ُْمدينة قديمة ذات مجد عريؽ, كتاريخ حافؿ, فتحيا المسممكف سنة  (5)
الميمؾ فكانت عركس المدائف كسيدة العكاصـ. منيا خرجت أعداد ال تحصى مف العمماء كاألدباء كالشعراء. كىي اليـك 

كتعريؼ باألماكف الكاردة في البداية كالنياية  مصدر سابؽ ؛ّْٔ/ِعاصمة الجميكرية العربية السكرية. معجـ البمداف 
 . مصدر سابؽ.ْٓٗ/  ُثير البف ك

: أبشركـ بالعركسيف غزة كعسقبلف. فتحيا معاكية بف مدينة طيبة بيف الشاـ كمصر عمى طرؼ رماؿ مصر, قاؿ,  (6)
أبي سفياف في أياـ عمر بف الخطاب. ككفاىا معجزان انيا مكلد اإلماـ محمد بف إدريس الشافعي. كلد بيا سنة خمسيف 

 مصدر سابؽ.. َٗ/ُالعباد كمائة. آثار الببلد كأخبار
 , مف البحث.ّانظر: ص ( 7)

 المصدر السابؽ..ِٕٓ, ِٓٓ/ُّالبداية كالنياية   (8)
 , مف البحث.ّانظر: ص ( 9)

لركضة بالقاىرة ق, مف آثاره قمعة ا ّٕٕالصالح أيكب: ىك أيكب بف محمد, كلد كنشأ بالقاىرة ككلي الخبلفة سنة  (10)
 مصدر سابؽ.. ّٖ/ِىػػ  األعبلـ َٗٔتكفي 

نجـ الديف أيكب كقد ممكت  التركية كانت مف حظايا الممؾ الصالح الصالحية شجرة الدر بنت عبد ا أـ خميؿ (11)
 مصدر سابؽ. .ُٗٗ/ُّ. البداية كالنيايةقٓٓٔت: المصرية بعد مقتؿ ابف زكجيا المعظـ تكراف شاه الديار
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أحد المماليؾ, كأصبح أكؿ سمطاف  (1)مف أيبؾالخميفة العباسي ذلؾ, كتزكجت 
 لممماليؾ.

أخذ التتار -ثالث سبلطيف  - (2)كلما بمغ السمطاف قطز , (4)لدمشؽ (3)المماليؾ ى
في  (6), بادرىـ قبؿ أف يبادركه, كاجتمع معيـ في عيف جالكت(5)ككصكليـ إلى غزة

 ىزميـ شر ىزيمة, كىكذا أكقؼ زحؼ التتار في ببلد المسمميف.نفس السنة, ك 
 (8)كلكنو قتؿ, كتكلى السمطة بالقاىرة (7)كحاكؿ السمطاف قطز إعادة الخبلفة إلى بغداد 

, كاستدعى إلى القاىرة أبا القاسـ, كىك أحد أبناء البيت العباسي, (9)الظاىر بيبرس
 .(10)ب بالمستنصركتمت لو البيعة بالخبلفة بعد المستعصـ كلق

                                 
كاف معركفا بالسداد كمبلزمة الصبلة كال  ,ممؾ المعز أيبؾ: أصمو مف مماليؾ السمطاف الممؾ الصالح نجـ الديف أيكبال (1)

فبايعكه كسمطنكه كأجمسكه في دست الممؾ في أكاخر شير ربيع اآلخر سنة  ,يشرب الخمر كعنده كـر كسعة صدر كليف جانب
: جماؿ الديف أبي المحاسف يكسؼ بف تغرم بردل لػ ممكؾ مصر كالقاىرة,  في ,ْ/ٕ ثماف كأربعيف كستمائة. النجـك الزاىرة

 مصر -: كزارة كاإلرشاد القكمي طاألتابكي, 
 ,الممؾ المظفر قطز بف عبد ا سيؼ الديف التركي أخص مماليؾ المعز التركماني أحد مماليؾ الصالح أيكب بف الكامؿ  (2)

 مصدر سابؽ. .ِِٓ/ُّائة. البداية كالنيايةبكيع في ذم القعدة سنة سبع كخمسيف كستم
 , مف البحث.ٓانظر: ص (3)

 , مف البحث.ٔانظر: ص (4)

  , مف البحث.ٔانظر: ص (5)

انتيت بيزيمة ك مي كالمغكؿ اسـ مكقع عند مدينة بيساف في غكر األردف جرت عنده مكقعة فاصمة بيف الجيش اإلسبل (6)
 المصدر السابؽ. .ُُٔ/ِالمغكؿ ألكؿ مرة. تعريؼ باألماكف الكاردة في البداية كالنياية البف كثير

 , مف البحث.ِانظر: ص (7)

لؼ مئذنة لكثرة لقاىرة ىي عاصمة جميكرية مصر العربية كأىـ مدنيا عمى اإلطبلؽ كسميت تاريخيان باسـ مدينة األا (8)
أٌسسيا مف عدة مدف كلتككف عاصمة, القائد المعز لديف ا لفتح القاىرة بعد أف أسس الدكلة الفاطمية, كتضـٌ القاىرة .مساجدىا

ىػ,  ُِّىػ, كمدينة العسكر التي أسسيا صالح بف عمي العباسى سنة  َِمدينة الفسطاط التي أسسيا عمرك بف العاص سنة 
ىػ, باإلضافة إلى األحياء التي طرأت عمييا بعد عيد صبلح الديف  ِٔٓلتي أٌسسيا أحمد بف طكلكف سنة كمدينة القطائع ا

 مكسكعة كيكيبيديا عمى االنترنت القاىرة ىي أكبر مدينة أفريقية كاألكثر سكانان في أفريقيا ك الشرؽ األكسط.  .كحتى اآلف

أمير طبمخانة ككاف أشقر المكف مستدير المحية مكصكفا بالعقؿ التاـ  كاف مف مماليؾ المنصكر قبلكف كترقى إلى أف جعمو (9)
محمد بف عمي  لػ بمحاسف مف بعد القرف السابع,, ُٔٔ/ُكالفقو كىك مف جممة االمراء الذيف تعصبكا لمناصر. البدر الطالع

 بيركت . -الشككاني, ط دار المعرفة 
 ىػ. أمو أـ كلد إسميا مرجانو, كصؼَِّعند صبلتيا. غرة رجب سنة كلد الخميفة الحكـ المستنصر با يـك الجمعة  (10)

 بأنو كاف أبيض مشربان بحمرة, أعيف, أقنى, جيير الصكت, قصير الساقيف, ضخـ الجسـ, غميظ العنؽ, عظيـ السكاعد أفقـ.
 مصدر سابؽ .ُِّ-َِّ/ُٔسير أعبلـ النببلء, 
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التتار قبؿ أف , قتمو (2)السترجاع بغداد (1)كلما تكجو ىذا الخميفة الجديد إلى التتار 
كاستمرت  (3)ابالخبلفة لمحاكـ بأمر ق كتمت البيعة بعده َٔٔيصؿ إلييا سنة 

 (4)قَُٕ-َٔٔخبلفتو مف 
دثة العظمى قد عاصر ىذه الحا -رحمو ا  –كىكذا يتبيف لنا أف اإلماـ النسفي 

: "ىذا الفعؿ فقاؿ (5)كالمصيبة الكبرل التي حمت بالمسمميف, كالتي كصفيا ابف األثير
يتضمف ذكر الحادثة العظمى كالمصيبة الكبرل التي عقمت األياـ كالميالي عف مثميا, 
عمت الخبلئؽ كحضت المسمميف, فمك قاؿ قائؿ: إف العالـ منذ خمؽ ا سبحانو 

لى اآل ا بيف, لـ يبتؿ بمثميا, لكاف صادقنا, فإف التكاريخ لـ تتضمف ما يقار كتعالى آدـ كا 
 .(6)كال ما يدانييا"

مف ضركب  (7)كقد كصؼ المستشرؽ اإلنجميزم سير تكماس أرنكلد ما قاـ بو المغكؿ 
 (8)الكحشية في غزكاتيـ فقاؿ: "ال يعرؼ اإلسبلـ مف بيف ما نزؿ بو مف الخطكب

                                 
 , مف البحث.ٓانظر: ص  (1)

 , مف البحث.ِانظر: ص  (2)
الحاكـ بأمر ا: منصكر بف عبد العزيز بف نزار بف المعز معد بف المنصكر بف إسماعيؿ بف محمد بف  (3)

 ُٖٖ/ ُٕ ,سير أعبلـ النببلء .الميدم, أبك عمي العبيدم المصرم الرافضي, اإلسماعيمي الزنديؽ

د. إبراىيـ أحمد , لػ ِٕٔ–ِٕٓ/ُكتاريخ العالـ اإلسبلمي , المصدر السابؽ.ِٕٓ, ِٓٓ/ُّالبداية كالنياية (4)
د. أحمد  , لػَِٓ-َِْ/ٓكمكسكعة التاريخ اإلسبلمي كالحضارة اإلسبلمية . معيد الدراسات اإلسبلميةط: العدكم 
 .ط مكتبة النيضة المصرية, شمبي

ني الجزرم, أبك الحسف عز الديف ابف االثير: المؤرخ عمي بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيبا (5)
االماـ, مف العمماء بالنسب كاالدب. كلد كنشأ في جزيرة ابف عمر, كسكف المكصؿ. كتجكؿ في البمداف, كعاد إلى 

" اثنا عشر مجمدا, مرتب عمى  -المكصؿ, فكاف منزلو مجمع الفضبلء كاألدباء, كتكفي بيا. مف تصانيفو " الكامؿ 
ق, أكثر مف جاء بعده مف المكرخيف عياؿ عمى كتابو ىذا, ك " أسد الغابة في معرفة  ِٗٔيف, بمغ فيو عاـ السن

" خمس مجمدات كبيرة مرتب عمى الحركؼ, ك " المباب" اختصر بو أنساب السمعاني كزاد فيو, ك "  -الصحابة 
ىػ َّٔكتكفي  ٓٓٓريخ المكصؿ " لـ يتمو. كلد فيتاريخ الدكلة االتابكية  " ك " الجامع الكبير " في الببلغة, ك " تا

 مصدر سابؽ. ,ُّّ/ْاألعبلـ .ـُِّّ- َُُٔ,
 مصدر سابؽ. ,ّٖٓ/ُِالكامؿ في التاريخ (6)
 , مف البحث.ّانظر: ص ( 7)

كخطب يسير الخطب سبب األمر تقكؿ: ما خطبؾ؟. قمت: قاؿ األزىرم: أم ما أمرؾ؟ كتقكؿ ىذا خطب جميؿ  (8)
 ِٗمختار الصحاح ,ص:  كجمعو )خطكب( انتيى كبلـ األزىرم.
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 (2)؛ فمقد انسابت جيكش جنكيز خاف(1)مف غزكات المغكؿكالكيبلت خطبان أشد ىكالن 
مية, كأتت عمى انسياب الثمكج مف قمـ الجباؿ, كاكتسحت في طريقيا الحكاضر اإلسبل

ة كثقافة, كلـ يترككا كراءىـ مف تمؾ الببلد سكل خرائب كأطبلؿ نيما كاف ليا مف مد
الحدائؽ الغناء كالمركج بالية, ككانت تقـك فييا قبؿ ذلؾ القصكر الفخمة المحاطة ب

 .(3)الخضراء"

 المطلب الثانً: الحالة االجتماعٌة: 

عاش اإلماـ النسفي رحمو ا فترة زكاؿ الخبلفة العباسية, كغارات المغكؿ عمى العالـ 
 اإلسبلمي, لذا ينبغي الحديث عف الحالة االجتماعية في ىاتيف المرحمتيف.

 ع يتألؼ مف عدة طبقات تتمثؿ في:تملمجأما في العصر العباسي فقد كاف ا 
  الخاصة كىـ أقرباء الخميفة كرجاؿ الدكلة البارزكف كاألشراؼ كالكزراء

ـ بيكالقكاد كالكيتاب كالقضاة كالعمماء كاألدباء, كىؤالء ليـ مرافؽ خاصة 
 كما كاف ليـ باب خاص يدخمكف عمى الممؾ منو.

 كالجند, كىؤالء ليـ  العامة كىـ أىؿ الحرؼ كالصنائع كالتجار كالفبلحكف
 ـ كيدخمكف عمى الخميفة مف باب العامة.بيمرافؽ خاصة 

  الخدـ كمنيـ األحرار كأغمبيـ العبيد الذيف أخذكا كأسرل حرب, كليـ ببغداد
, يسمى دار الرقيؽ, كمكضع آخر يسمى باب النخاسيف, بيـشارع خاص 

كانكا مف يقكمكف بخدمة الخميفة كحاشيتو ك خدمة الناس. كأغمب الرقيؽ 
كشماؿ  (5), كأما أسكاؽ الرقيؽ فكانت تتركز في مصر(4)ببلد ما كراء النير

                                 
 , مف البحث.ّانظر: ص ( 1)

 , مف البحث.ْانظر: ص (2)

 مصدر سابؽ. ,ُّْ/ْتاريخ اإلسبلـ  (3)
 , مف البحث.ْانظر: ص (4)

 , مف البحث.ّانظر: ص  (5)
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ـ مف تمؾ تيأفريقيا, كيبلحظ أف بعض الخمفاء العباسييف كانت أميا
ا أك تيالجكارم التي كاف يشترييا الخميفة لجماؿ منظرىا أك لعذكبة صك 

تمع العراقي لمجلذكائيا كجكدة ًشعرىا. كقد شاع استخداـ الًخٍصياف في ا
 لحماية الحريـ لذا فقد ارتفعت أسعارىـ.

 تمع أىؿ الذمة كىـ الييكد كالنصارل الذيف كانكا يتمتعكف لمجكمف طبقات ا
باألمف كالطمأنينة تحت ظؿ سماحة اإلسبلـ, فكانكا يقيمكف شعائرىـ, 

 ـ بالعطايا كاليبات.نيـ كأعيادىـ, كيكرمك تيكيشاركيـ الخمفاء في مناسبا
االحتفاالت الدينية فكاف مف مظاىرىا خركج الخميفة مرتديان أفخر الثياب كبصحبة  أما 

كبار رجاؿ الدكلة, كيقؼ العامة عمى جانبي الطريؽ لتحية الخميفة كىك في طريقو 
 لممسجد.

زفاؼ مجاىد الديف كأما حفبلت الزكاج فقد اتسمت بالبذخ كاإلسراؼ, كقد كرد أنو ليمة 
 , أرسؿ إلى داره كثير مف أكاني الذىب كالفضة كالجكاىر(1)نصرمأيبؾ الدكيدار المست

يزيد ثمنيا عمى ثبلثمائة ألؼ دينار, كقدـ لو كبار رجاؿ الدكلة اليدايا التي تتألؼ مف 
مماليؾ الترؾ كالخدـ كاألحباش كالثياب كالطيب كالخيؿ كغيرىا, كأرسؿ إليو الخميفة 

 ثبلثمائة ألؼ دينار. ,(2)المستنصر
ال يسمح باختبلط  (3)المرأة فكانت ال تختمط بالرجاؿ الغرباء, ككاف المحتسب أما 

الرجؿ بالمرأة في الطرقات العامة كلك كانا زكجيف, كلكنيا كانت تحضر مجالس الكعظ 
 (4)في المساجد, مما يدؿ عمى مشاركتيا لمرجؿ في الشعائر الدينية كميداف العمـ كالثقافة

                                 
الممؾ, مقدـ جيكش العراؽ. كاف بطبل شجاعا مكصكفا بالرأم كاإلقداـ. كاف يقكؿ: لك مكنني أمير المؤمنيف المستعصـ لقيرت ىكالكك.  (1)

أحمد بف عثماف شمس الديف محمد بف لػ ككفيات المشاىير كاألعبلـ,  ,ُِٖ/ْٖ قتؿ كقت غمبة العدك عمى بغداد صبرا. تاريخ اإلسبلـ
 ت: د. عمر عبد السبلـ تدمرل ـ,ُٕٖٗ -ىػ َُْٕلبناف/ بيركت  ,دار الكتاب العربي :ُطالذىبي, 

 , مف البحث.ٕانظر: ص (2)

  عمي محمد محمد الصبلبيل ِْٓ/  ُدكلة السبلجقة مأمكر مف الحاكـ لضبط المكازيف كنحك ذلؾ.  (3)
 .دار المعارؼ مصر :ط د. شكقي ضيؼلػ  ,ٔٔ, ّٓ/ْكتاريخ األدب العربي المصدر السابؽ. .ُْٔ,ٖٔٓ/ ْـ تاريخ اإلسبل (4)
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فقد انشغؿ األيكبيكف بالحركب فيما بينيـ, كاستعانكا بأجناد  (2)كالشاـ (1)أما في مصر
المماليؾ, فازداد نفكذ أكلئؾ المماليؾ, حتى أصبحكا أصحاب األرض كاألمبلؾ 

 كالسمطة كالنفكذ كالحكـ كاإلدارة.
 تمع في عيد المماليؾ يتككف مف ثبلث طبقات:لمجككاف ا

 عف سائر السكاف,  طبقة المماليؾ, كقد عاشكا منفصميف تماـ االنفصاؿ
 كأطمؽ عمييـ أرباب السيؼ.

 .أرباب القمـ أم المكظفيف المدنييف في مختمؼ دكاكيف السمطة 
 .عامة الناس مف التجار كأرباب الميف 
   طبقة الفبلحيف كأىؿ الريؼ التي كانت بمعزؿ عف الطبقات الثبلث

 كا بزراعةشيئنا, كانشغم (4)كاإلسكندرية (3)السابقة, كلـ يعرفكا عف القاىرة
 ا دكف أف يركىـ.بياألرض ألصحا

, كسباؽ الخيؿ, (5)كمف مظاىر الميك في العصر المممككي لعب الكرة بالصكلجاف 
 .(6)كمكاكب النصر, كحفبلت األعياد اإلسبلمية كالمسيحية

                                 
 , مف البحث.ّانظر: ص ( 1)

 , مف البحث.ّانظر: ص(  2)

 , مف البحث.ٕانظر: ص (3)

بمصر, عمى ساحؿ البحر. اختمؼ أىؿ السير في بانييا: فمنيـ مف ذىب إلى أف بانييا اإلسكندر األكؿ,  ىي المدينة المشيكرة (4)
كىك ذك القرنيف اشؾ بف سمكككس الركمي, الذم جاؿ األرض كبمغ الظممات كمغرب الشمس كمطمعيا, كسد عمى يأجكج كمأجكج 

ذ ىناؾ تمثاالن مف النحاس مادان يمناه مكتكبان عمييا: ليس كرائي مذىب. كما أخبر ا تعالى عنو, ككاف إذا بمغ مكضعان ال ينفذ اتخ
كمنيـ مف قاؿ بناىا اإلسكندر بف دارا ابف بنت الفيمسكؼ الركمي, شبيكه باإلسكندر األكؿ ألنو ذىب إلى الصيف كالمغرب كمات 

أرسطاطاليس, كبيف األكؿ كالثاني دىر طكيؿ. آثار  كىك ابف اثنتيف كثبلثيف سنة, كاألكؿ كاف مؤمنان كالثاني كاف عمى مذىب أستاذه
 المصدر السابؽ..ٔٓ/ُالببلد كأخبار العباد

الصكلجاف: عصا يعطؼ طرفيا, يضرب بيا الكرة عمى الدكاب, فأما العصا التي اعكج طرفيا خمقة في شجرتيا فيي محجف. .  (5)
محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم, أبك منصكر  , لػ ّٔٓ/َُيذيب المغةت . . كالصكلجاف كالصكلج كالصمجة كميا معربة".

مف الكبلـ األعجمي عمى  المعرب .ـََُِ بيركت ,دار إحياء التراث العربي :ُط : محمد عكض مرعبت ىػ(َّٕ)المتكفى: 
 ـ.ُٓٗٗدار الكتب المصرية ّ, لػ أبي منصكر الجكاليقي تحقيؽ أحمد شاكر طُِّحركؼ المعجـ

 .مصدر سابؽ ,ِٕٔ/ُإلسبلميتاريخ العالـ ا  (6)
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لمعالـ  االجتماعية الحالة كصؼ فيمكف المسمميف لببلد (1)التتار غزك بعد أما 
كضعو  الذم اليساؽ تعاليـ خبلؿ مف (2)المغكؿ سيطرة حتت كاف الذم اإلسبلمي

مقية, كىي االجتماعية ببلده حالة لترقية (3)خاف جنكيز معناىا  قديمة تركية كممة كالخي
 اليساؽ: ىذا في شرعو االجتماعي, كمما القانكف

 الماء أك في باؿ أحد, كمف عمى تجسس أك السحر أك الكذب تعمد كمف الزاني قتؿ
ما,  لممة تعصب غير مف الممؿ جميع تعظيـ األساسية أحكامو قيتؿ, كمف ادالرم عمى
أحد  عمى يككف كمفة, كأال كال مؤنة طالب أبي بف عمي كلد مف أحد عمى يككف كأال
 التقشؼ كالزىد كأىؿ العمـك أرباب مف عداىـ كمف كاألطباء كالفقياء كالقراء الفقراء مف

 كغيره بأكؿ شيء أحد ينفرد ذلؾ, كأال مف شيء األمكات كمغسمي كالمؤذنيف كالتعبد
 تفخيـ أصحابو, كحـر عمى بالشبع أحد يتميز طعامو, كأال في يشركو أف يجب بؿ يراه

نما كمنح األلفاظ  نساء رد, كألـزالمج باسمو دكنو كمف السمطاف يخاطب األلقاب, كا 
 سنة كؿ عند رأس غيبتيـ, كألزميـ عند الكاجبات مف الرجاؿ بما عمى بالقياـ العسكر

 لنفسو كأكالده. يشاء مف منيف ليختار السمطاف عمى األبكار ـتيبنا يعرضكا أف
 أحد, كقامكا بنشره يخالفو كلـ اليساؽ في جاء بما أكالده التـز خاف جنكيز مات كلما
 (4)كالصيف سيبيريا كفي ركسيا شرؽ في كالمسيحييف الكثنية القبائؿ بيف

 العلمٌة: والحركة ثقافٌةال الثالث: الحالة المطلب

 كتفكؾ ضعؼ مف العباسي العصر ايةني في اإلسبلمي العالـ انتاب مما الرغـ عمى
 نشطة في فكرية عممية, كحركة بنيضة تتميز الفترة ىذه أف نجد أننا كانحبلؿ, إال

                                 
 , مف البحث.ٓانظر: ص (1)

  , مف البحث.ّانظر: ص (2)

 , مف البحث.ْانظر: ص (3)

د الشيخ محم لػ, ْٗٔ-ْٖٔكمحاضرات تاريخ األمـ اإلسبلمية , مصدر سابؽ.ُّّ-َُّ/ْتاريخ اإلسبلـ (4)
  التجارية الكبرل مصر. المكتبةط: الخضرم بؾ, 
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 (3)كالفاطمييف (2) العباسية, كالغزنكييف الخبلفة عف استقمت التي الدكؿ تمؾ , كفي(1)بغداد
 المغرب. في كالمكحديف كالمرابطيف األندلس في كاألمكييف(4) مصر في كاأليكبييف

 في دكر لتحقيؽ أغراضيا كسيمة كالعمـ الثقافة اتخذت التي اإلسبلمية الفرؽ لظيكر ككاف
 السنييف العمماء مف خمفيا التي اآلثار تمؾ لذلؾ مثاؿ العممية. كخير النيضة تمؾ

 كالشيعييف.
 , ككانت ببلد(6)كالرم (5)أصبياف العمماء إلييا جذبت التي اإلسبلمية قافةالث مراكز كمف
  (8)الساماني األدب, كالببلط كرجاؿ العمماء يؤميا كعبة ىناؾ (7)بكيو بني

                                 
 , مف البحث.ِانظر: ص(  1)

كانت الدكلة الغزنكية ىي أكؿ دكلة تركية قكية مشيكرة ظيرت في إيراف. ككاف أكؿ حكاـ الغزنكييف كىك البتكيف عبدان تركيان مف مماليؾ  (2)
ىػ ثـ تمكف مف بسط نفكذه ّْٗاستطاع أف يصير مف قكادىـ كأف يصبح حاكمان عمى خراساف سنة  السامانييف الذيف التحقكا بجيشيـ ثـ

متخصصة في -ىػ حيث أعمف عف تأسيس دكلة تركية جديدة سميت الدكلة الغزنكية. مجمة الراصدُّٓعمى إقميـ أفغانستاف في سنة 
 . ِِ/ُالفرؽ

ف سنة بالمغرب كمائتاف كثماف سنكات بمصر كعدد خمفائيا أربع عشرة خميفة أكليـ سنة منيا اثنتاف كخمسك َِٔدامت دكلة الفاطمييف  (3)
ىػ كبمكتو انقرضت دكلة الفاطمييف مف المشرؽ كالمغرب, ٕٔٓعبيد ا الميدم كاخرىـ العاضد الذم تكفي بمصر يكـ عاشكراء سنة 
ق أبعاد التحالؼ  ِِّػ ِٕٗعبيد ا الميدم الشيعي الرافضي ككانت نيايتيـ عمى يد البطؿ صبلح الديف األيكبي, ككاف أكؿ خمفائيـ ىك

سمكا أنفسيـ " الفاطمييف " كذبان كزكران, كىـ كما قاؿ فييـ غير كاحد مف العمماء: "  ِٕ/ُالرافضي الصميبي في العراؽ كآثاره عمى المنطقة
ية ما يزعمو أنيـ كانكا يظيركف اإلسبلـ كالتزاـ شرائعو, ظاىرىـ الرفض كباطنيـ الكفر المحض", كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية: "فإف غا

ڤ ڤ ڦ )كليس كؿ مف أظير اإلسبلـ يككف مؤمنان في الباطف, إذ قد عيرؼ في المظيريف لئلسبلـ المؤمف كالمنافؽ, قاؿ المَّو تعالى: 

رىا أنيـ كانكا منافقيف زنادقة, كىؤالء القـك يشيد عمييـ عمماء األمة كأئمتيا كجماىي [8]البقرة:(   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
 يظيركف اإلسبلـ كيبطنكف الكفر, فالشاىد ليـ باإليماف شاىد ليـ بما ال يعممو, إذ ليس معو شيء يدؿ عمى إيمانيـ مثؿ ما مع منازعيو ما

مـ أف جميكر األمة تطعف في نسبيـ, كيذكركف أنيـ مف أكال د المجكس أك الييكد " اىػ. يدؿ عمى نفاقيـ كزندقتيـ, ككذلؾ " النسب " قد عي
: عبد الرحمف بف محمد بف ت ىػ(ِٖٕلػ تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني )المتكفى: , ُِٖ/ّٓمجمكع الفتاكل

يح كالتتمات التكض. ـ ُٓٗٗىػ/ُُْٔمجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ, المدينة النبكية, المممكة العربية السعكدية  ط: قاسـ
 قسـ العقيدة المكتبة الشاممة غير مكافؽ لممطبكع. .ُٔٓ/ُعمى كشؼ الشبيات

 , مف البحث.ّانظر: ص(  4)

ألبي سعد عبدالكريـ بف محمد  ,ُٕٓ/ُأصبياف: بكسر األلؼ أكفتحيا, كىي أشير ببلد الجبؿ كاسميا بالعجمية: سباىاف, األنساب,  (5)
   .ـ (, دار الكتب العممية, كضع حكاشيو محمد عبدالقادر عطاُٖٗٗ –ق ُُْٗ)ُلسمعاني, طبف منصكر ا

لى قزكيف سبعة  كثيرة الفكاكو كالخيرات الرم: مدينة مشيكرة مف أميات الببلد كأعبلـ المدف, (6) بينيا كبيف نيسابكر ستيف كمائة فرسخا كا 
شياب الديف أبي  لـ .ُُٔ/ّقصبة ببلد الجبؿ, معجـ البمداف, ياقكت الحمكم, كىي محيط الحاج عمى طريؽ اليابمة ك  كعشريف فرسخا.

   ـ(, دار صادر, بيركت.ُٓٗٗ,)ِعبدا ياقكت بف عبدا الحمكم الركمي البغدادم, ط
: عمي كالحسف  كأحمد البكيييكف: ىـ أسرة ديمميو إيرانية شيعية المعتقد حاقديف عمى اإلسبلـ, كتتككف مف ثبلثة رجاؿ ظير أمرىـ كىـ (7)

أبناء بكيو مف الكصكؿ إلى مراكز سياسية قيادية, ممؾ كالدىـ بغداد كسكف بيا, كصار أميران, بدرت منيـ أعماؿ منكرة ضد اإلسبلـ, مكجز 
ة ـ(, دكلة السبلجقة كبركز مشركع إسبلمي لمقاكم ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٕ, )ّأحمد معمكر العسيرم, طلـ  ,َُِ/ ُالتاريخ اإلسبلمي 

مي محمد محمد الصَّبلَّبي, طِّ/ُالتغمغؿ الباطني كالغزك الصميبي ـ(, مؤسسة اقرأ لمنشر كالتكزيع كالترجمة,  ََِٔ -ىػ  ُِْٕ,)ّ, عى
 .القاىرة

ة تراجـ ركا . الحاكـ الساماني إسماعيؿ بف أحمد عمى عمرك بف الميث الصفارم, كىكذا أصبح أميران لخراساف متخذان بخارل عاصمة لو (8)
ـ ترجمة َُٕٗبحث بقمـ رجاردك. بميت, نشر باإلنكميزية في مجمة الشرؽ االقتصادم كاالجتماعي  نسياف  .ِْ/ُالحديث في نيسابكر

 شاكر نصيؼ لطيؼ العبيدم, األستاذ المساعد في قسـ المغات األكربية,  كمية اآلداب, جامعة بغداد.
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 ياقكت ذكر كقد(4) خراساف حاضرة (3)مرك في (2)السبلجقة كببلط ,(1)بخارل في
 مدينة تخرج لـ ما كاألركاف فالدي كعمماء األعياف مف مرك أخرجت أف (5)الحمكم

 خزائف عشر فييا كاف قُٔٔ سنة(6) التتار غارات أماـ حيف فارقيا أنو مثميا, كبيف
 .(7)كجكدة كثرة الدنيا مثميا في يير لمكقؼ, لـ

 ببناء األيكبيكف فييا كالعمـ, كاىتـ لمثقافة ىامان  مركزان  (9)األزىر كاف(8) مصر كفي
ق, ككانت َٖٓ سنة أسست التي كالفاضمية كالسيفية كالقمحية كالناصرية المدارس
 األيكبييف عيد في أنشئت التي المدارس مجمد, كمف ألؼ مائة عمى تشتمؿ مكتبتيا

 .(10)الكامؿ الممؾ بناىا التي )دار الحديث(
الطبية, كالمستشفيات  المدارس الطبية, فأسسكا العمـك بنشر اىتمكا قد العباسييف أف كما
 مكسـ الببلد في كافة مف األطباء فييا يجتمع الطبية, التي المؤتمرات عقد إلى عكاكدى 

                                 
 , مف البحث. ْانظر: ص (1)
لما دخؿ السبلجقة بغداد عممكا مف فكرىـ عمى إحياء المذىب السني, كمقارعة المذىب الشيعي, كحرصكا في كؿ  (2)

مناسبة عمى تأكيد عدة أمكر منيا إسبلميـ, كتمسكيـ بمذىب أىؿ السنة كالجماعة, كمنيا حرصيـ عمى جياد الكفار, 
كاستطاعكا أف يكحدكا  -. .َُٕ-ُٔٔراحة الصدكر - ة العباسيةكأىؿ المذاىب كالممؿ المنحرفة, كالكالء المطمؽ لمخبلف

ما تناثر مف أشبلء الخبلفة العباسية, كيممكا شعثيا بعد تفرؽ, كخطب ليـ كلمخمفاء العباسييف مف حدكد الصيف شرقا, 
أبك  لػ ناء الزماف, كأنباء أبِْٖ/ٓإلى أقاصي ببلد اإلسبلـ في الشماؿ, إلى آخر ببلد اليمف في الجنكب كفيات األعياف 

 تحقيؽ ىػ(ُٖٔالعباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي )المتكفى: 
  مصدر سابؽ..ِٕٓ/ِكتاريخ العرب  .بيركت –دار صادر  ط إحساف عباس

رؼ في العصكر الكسطى بمرك مرك: أشير مدف خرساف كقصبتيا, كالنسبة إلييا مركزم عمى غير قياس, ككانت تع (3)
لػ كي لسترنج . َْْكبمداف الخبلفة الشرقية  مصدر سابؽ. ,ُُِ/ٓالشاىجاف تمييزا ليا عف مرك الركذ. معجـ البمداف

 ـُٖٓٗق َُْٓ ِنقمو إلى العربية بشير فرنسيس كككريس عكاد مكسسة الرسالة بيركت ط
 مصدر سابؽ. .ّٖٗ/ْتاريخ اإلسبلـ  (4)
(, ك )معجـ األدباء(.  كم مؤرخ ثقة جغرافي ركمي األصؿ اشتراه تاجر مف حماة لو )معجـ البمدافياقكت الحم (5)

 .ْٕٕالمنجد بالمغة كاألعبلـ, تجديد األستاذ كـر البستاني كمجمكعة مف العمماء, ط .دار المشرؽ بيركت.
 , مف البحث.ٓانظر: ص(  6)

 مصدر سابؽ., ُِّ/ٓمعجـ البمداف  (7)
 , مف البحث.ّانظر: ص ( 8)

 .جامع األزىر في مصر (9)
 , مصدر سابؽ.َّْ/ْتاريخ اإلسبلـ  (10)
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 الثقافة الطبية مراكز أىـ مف الغرب في(2) الشرؽ, كقرطبة في (1)بغداد الحج, ككانت
 اإلسبلمية.

كاألدبية كغيرىا,  كالعممية الدينية بالكتب تزخر كانت التي المكتبات إلى باإلضافة ىذا
 التي أمدىا " الحكمة دار" اإلسبلمية, كمكتبة الثقافة راكزم أىـ مف كانت كالتي

 بغداد عمى(3) التتار استكلى حتى قائمة ظمت كالتي الكتب بمختمؼ العباسيكف
المصنفات,  مف األلكؼ مئات عمى تحتكم كانت التي " العمـ دار" ق. كمكتبةٔٓٔسنة
 أف كما (4)مقابؿ دكف لدراسةكا كالبحث لمنسخ كأقبلـ أكراؽ مف فييا بما الناس انتفع كقد

 مناىمو. مف الرتشاؼ العمـ إلييا كفدكا الذيف األكركبييف إلييا جذبت قد قرطبة مساجد
 (6)كنيسابكر (5)كبخارل بغداد مف كاألدب العمـ مراكز انتقمت التترم الغزك كاف كلما 

 (9)ى القاىرةإل العباسي العصر في العمـ مراكز مف كغيرىا(8) كأشبيمية كقرطبة (7)كالرم
 (10) كاإلسكندرية

                                 
 , مف البحث.ِانظر: ص ( 1)

إلييا جممة كافرة  كىي: مدينة عظيمة باألندلس كسط ببلدىا ككانت سريران لممكيا, كبيا كانت ممكؾ بني أمية, يينسىب (2)
 المصدر السابؽ.. ِّْ/ْمعجـ البمداف مصدر سابؽ.,ِْٕ/ْمف أىؿ العمـ. انظر: األنساب

 , مف البحث.ٓانظر: ص  (3)

ط. دار العمـ لممبلييف. بيركت, كتاريخ  ٖٓ أمراء الشعر العربي في العصر العباسي. أنيس المقدسي (4)
 صدر سابؽ.م.َْٖ-َّْ/ْاإلسبلـ

 , مف البحث.ْانظر: ص( 5)

نٍيسىابكر: بفتح أكلو كالعامة يسمكنو نىشاكيكر, كىي مدينة عظيمة ذات فضائؿ جسيمة, معدف الفضبلء كمنبع العمماء  (6)
ٍفت مف الببلد مدينة كانت مثميا. معجـ البمداف   مصدر سابؽ .ُّّ/ٓلـ أرى فيما طكَّ

 , مف البحث.ُّانظر: ص (7)

مدينة باألندلس بقرب لبة كبيرة. تباينت ببلد األندلس بكؿ فضيمة كامتازت عنيا بكؿ مزية مف طيب اليكاء كعذكبة  (8)
الماء, كصحة التربة كالزرع كالضرع ككثرة الثمرات مف كؿ نكع كصيد البر كالبحر, بيا زيتكف أخضر يبقى مدة ال يتغير 

كال يعركه اختبلؿ, كقد أخذ في األرض طكالن كعرضان فراسخ في فراسخ, كيبقى زيتو بعذكبتو أعكامان. ككذلؾ بيا  بو حاؿ
عسؿ كثير جدان كتيف يابس. ينسب إلييا الشيخ الفاضؿ محمد بف العربي الممقب بمحيي الديف. آثار الببلد كأخبار 

 مصدر سابؽ. .َِّ/ُالعباد
 , مف البحث.ٕانظر: ص ( 9)
 , مف البحث.ُُانظر: ص (10)
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(4)كحمص(3) كدمشؽ(2) كالفيـك(1) كأسيكط
 (7)مصر مف مدائف كغيرىا (6)كحماة (5)حمبو 

 كانت األيكبييف, كقد ممكؾ مف بقي كمف المماليؾ سبلطيف حكزة في كىما (8)كالشاـ

 خراسافأخذىـ ل بعد(9) المغكؿ كجو مف فرارىـ في العربي المساف ألبناء الكحيد الممجأ

 كسائر رجاؿ كأطبائو كيأدبائو العصر ذلؾ شعراء معظـ فييما كالعراؽ, فنبغ كفارس

 العمـ.
                                 

مدينة في غربي النيؿ مف نكاحي الصعيد في مستكل, كثيرة الخيرات عجيبة المتنزىات, كعجائب عماراتيا كصكرىا مما يرل ال مما  (1)
ما بيا مف الخيرات كالمتنزىات. فييا سبع كخمسكف كنيسة لمنصارل. يذكر. كلما صكرت الدنيا لمرشيد لـ يستحسف غير ككرة اسيكط, لكثرة 

ف كاف قميبلن الستكاء سطح أرضيا, كيصؿ الماء إلى جميع أقطارىا.  كمف عجائبيا اف بيا ثبلثيف ألؼ فداف, ينشر ماؤىا في جميعيا كا 
كالخس. كبيا سائر أنكاع السكر كمنيا يحمؿ إلى  كبيا األفيكف المصرم الذم يحمؿ إلى سائر الببلد, كىك عصارة كرؽ الخشخاش األسكد

المصدر  .ٖٓ/ُجميع الدنيا. كبيا مناسج الديبقي كالثياب المطيفة التي ال يكجد مثميا في شيء مف الببلد. آثار الببلد كأخبار العباد
 السابؽ.

, لما كلي مصر كرأل ما لقي ناحية في غربي مصر في منخفض مف األرض كالنيؿ مشرؼ عمييا. ذكر اف يكسؼ الصديؽ,  (2)
أىميا مف القحط, ككاف الفيكـ يكمئذ بطيحة تجتمع فييا فضكؿ ماء الصعيد, أكحى ا تعالى إليو أف احفر ثبلثة خمج: خميجان مف أعمى 

ف الخميج الشرقي الصعيد, كخميجان شرقيان, كخميجان غربيان, كؿ كاحد مف مكضع كذا إلى مكضع كذا. فأمر يكسؼ العماؿ بيا فخرج ماؤىا م
كانصب في النيؿ, كخرج مف الخميج الغربي كانصب في الصحراء كلـ يبؽ في الجكبة ماء, ثـ أمر الفعمة بقطع ما كاف بيا مف القصب 
كالطرفاء فصارت الجكبة أرضان نفية, ثـ ارتفع ماء النيؿ فدخؿ خميجيا فسقاىا مف خميج أعمى الصعيد, فصارت لجة مف النيؿ, كؿ ذلؾ 

, فسمي المكضع الفيكـ. ثـ صارت تزرع كما تزرع أرض مصر. آثار في  سبعيف يكمان. فخرج كأصحابو فرأكا ذلؾ كقالكا: ىذا عمؿ ألؼ يـك
 مصدر سابؽ..ْٗ/ُالببلد كأخبار العباد

 , مف البحث.ٔانظر: ص (3)

كثيرة المياه كاألشجار كال يكاد يمدغ بيا عقرب أك تنيش حية. كلك  مدينة بأرض الشاـ حصينة, أصح ببلد الشاـ ىكاء كتربة. كىي (4)
غسؿ ثكب بماء حمص ال يقرب عقرب البسو إلى أف يغسؿ بماء آخر. كأىميا مكصكفكف بالجماؿ المفرط كالببلىة؛ كمف العجب أنيـ كانكا 

ي أىميا كثيران ممف يرل مذىب النصيرية كأصمحيـ , فمما انقضت تمؾ األياـ صاركا مف غبلة الشيعة, حتى اف فأشد الناس عمى عمي, 
 االمامية السبابة. كأما حككمة قاضي حمص فمشيكرة: ذكر أنو تحاكـ إليو رجؿ كامرأة, فقالت المرأة: ىذا رجؿ أجنبي مني كقد قبمني, فقاؿ

, آثار الببلد كأخبار لد بف الكليد, القاضي: قكمي إليو كقبميو كما قبمؾ! فقالت: عفكت عنو! فقاؿ ليا: مرم راشدةن. كبيا قبر خا
 المصدر السابؽ..ّٕ/ُالعباد

, يحمب مدينة عظيمة كثيرة الخيرات طيبة اليكاء صحيحة التربة. ليا سكر حصيف كقمعة حصينة. قاؿ الزجاجي: كاف الخميؿ,  (5)
تعالى ىذه المدينة ببركة عظيمة مف حيث يزرع غنمو بيا كيتصدؽ بمبنيا يـك الجمعة فيقكؿ الفقراء: حمب, فسميت بذلؾ, كلقد خص ا 

في أرضيا القطف كالسمسـ كالبطيخ كالخيار كالدخف كالكـر كالمشمش كالتفاح كالتيف عذيان يسقى بماء المطر, فياتي غضان ركيان يفكؽ ما 
 المصدر السابؽ. .ِٕ/ُيسقى بالسيح في غيرىا مف الببلد. آثار الببلد كأخبار العباد

اة إحدل أميات الشاـ الرفيعة, كمدائنيا البديعة, ذات الحسف الرائؽ, كالجماؿ الفائؽ, تحفيا البساتيف كالجنات, عمييا النكاعير مدينة حم (6)
كاألفبلؾ الدائرات, يشقيا النير العظيـ المسمى بالعاصي. كليا ربض سمي بالمنصكرية أعظـ مف المدينة, فيو األسكاؽ الحافمة, 

حماة الفكاكو الكثيرة كمنيا المشمش المكزم, إذا كسرت نكاتو كجدت في داخميا لكزة حمكة. قاؿ ابف جزم: كفي ىذه كالحمامات الحساف, كب
  مصدر الكتاب : مكقع الكراؽ ابف بطكطة لػ .ِٖ/ُالمدينة كنيرىا كنكاعيرىا كبساتينيا. رحمة ابف بطكطة

http://www.alwarraq.com 
 , مف البحث.ّانظر: ص  (7)

 , مف البحث.ّانظر: ص (8)

 , مف البحث.ّانظر: ص (9)
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غراقيا حرقيا بسبب الكبرل المكتبات قىمَّتٍ  كقد  جنكيز , فقد أحرؽ(1)التتار أيدم عمى كا 
 ال ما في فارس العمـ مراكز مف كغيرىما كنيسابكر(3) بخارل في المكتبات مف (2)خاف

 .(5)بغداد في العمـ كتب(4) ىكالكك أتمؼيحصى, ك 
مف  , كأكؿ(9)كدمشؽ(8) القاىرة في كأىميا(7) كالشاـ (6)مصر في كثرت فقد المدارس أما
 بعده مف جاء مف بو كاقتدل ,(10)زنكي الديف نكر السمطاف الشاـ في المدارس أنشأ

 أك ك الحديثأ لمتفسير كأغراضيا مذاىبيا حسب المدارس كالسبلطيف. كاختمفت الممكؾ
أك الرياضيات,  الفمسفة أك الطب أك الحنابمة أك المالكية أك الحنفية أك لمشافعية الفقو

 أشير المدارس العمماء, كمف مف كبيرة طائفة اإلسبلمية المدارس ىذه مف كتخرج
 مختمؼ طبلب العمـ فييا يتمقى جامعة أصبح الذم الشريؼ األزىر بالقاىرة اإلسبلمية

 .(11)العمـك ذلؾ مف كغير كالطب كالبياف كالنحك كالمغة كالفقو كالتكحيد كفكالفن العمـك
  (13)األتابكية المدرسة -النسفي مكطف(12)– النير كراء ما ببلد مدارس كمف

                                 
 , مف البحث.ٓانظر: ص (1)

 , مف البحث.ْانظر: ص (2)

 , مف البحث.ْانظر: ص (3)

 , مف البحث.ٓانظر: ص (4)

 , مف البحث.ِانظر: ص (5)

 , مف البحث.ّانظر: ص (6)

 , مف البحث.ّانظر: ص (7)

 , مف البحث.ٕانظر: ص (8)

 ف البحث., مٔانظر: ص (9)
في ترجمة نكر الديف زنكي:"كاف مجاىدان في الفرنج آمران بالمعركؼ, ناىيان عف المنكر, محبان لمعمماء  -رحمو ا-قاؿ ابف كثير  (10)

كر كالفقراء كالصالحيف, مبغضان لمظمـ, صحيح االعتقاد مؤثران ألفعاؿ الخير, كال يجسر أحد أف يظمـ أحدان في زمانو, ككاف قد قمع المنا
 -رحمو ا تعالى-كأىميا, كرفع العمـ كالشرع, ككاف مدمنان لقياـ الميؿ, إلى أف قاؿ: قاؿ ابف الجكزم: استرجع نكر الديف محمد بف زنكي 

 ., دار الفكر العربيّٕٖ/ُِمف أيدم الكفار نيفان كخمسيف مدينة".البداية كالنياية لمحافظ ابف كثير 

  ٖ-ْ . ط. دار مكتبة الحياة بيركت كالنسفي كآراؤه العقدية نائمة المشيراكم ُُِ-ُُٔ/ِرجي زيدافتاريخ آداب المغة العربية. ج (11)
 ـ(.  ُٓٗٗق  ُُْٔ رسالة ماجستير مقدمة إلى معيد الدعكة كأصكؿ الديف, جامعة األمير عبد القادر لمعمكـ اإلسبلمية, , )

 , مف البحث.ْانظر: ص (12)

أنشأىا شياب الديف طيٍغريؿ األتابؾ عتيؽ الممؾ الظاىر غياث الديف غازم نائب السمطنة بقمعة حمب كمدٌبر  -درسة األتابكٌية الم (13)
ـ جماؿ الديف خميفة بف سميماف لالدكلة بعد كفاة معتقو. انتيت عمارتيا في سنة ثماف عشرة كسٌتمائة. كأٌكؿ مف دٌرس فييا الشيخ اإلماـ العا

لقرشٌي الحكرانٌي األصؿ كلـ يزؿ بيا إلى أف تكفي في الرابع كالعشريف مف شٌكاؿ سنة ثماف كثبلثيف كستٌمائة ككاف فقييان عالنان بف خميفة ا
ٌرا تفٌقو إلى عبلء الديف الكاسانٌي ككلييا مف بعده مجد الديف عبد الرحماف بف كماؿ الديف بف العديـ كلـ يزؿ بيا إلى أف خرج مف حمب فرا

 لػ ,َْ/ُفي ذكر أمراء الشاـ ك الجزيرة ,الكتاب: األعبلؽ الخطيرة -ر إسكة بأىؿ بمده كأحرقت في زماف التتر كىي داثرة اآلف. مف التت
 .http: //www. alwarraq. Com, مكقع الكراؽ, المصدر, ابف شداد
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 ق,َٕٔ سنة بناؤىا تـ كالتي (2)بكبلباذ المقتدائية , كالمدرسة(1)بمدة إيذىج في
 األخيرتيف ىاتيف كفي-(4) كرماف– ركشي برد مدينة في السمطانية (3)كالمدرسة القطبية 

 .(5)-ا  رحمو– النسفي مفسرنا اإلماـ درس
 كالشرح ال الجمع سمة عمييا غمبت قد أنو نجد أننا العممية, إالٌ  النيضة ىذه كمع

 مثؿ: كالمعاجـ مكعاتلمجكا المكسكعات فيو كثرت االبتكار, فقد
 ق.ِّٕ ت النكرم أحمد الديف لشياب األرب ايةني مكسكعة 
 ق.ُُٕ ت منظكر البف العرب لساف مكسكعة 
 تاريخي. معجـ كىك قُٖٔ ت خمكاف البف األعياف كفيات 

 

                                 
 .ِّْ/ُادف كثيرة. معجـ البمدافإيذج: بمد بيف خكزستاف كأصبياف مف قرل سمرقند عند الجبؿ كثيرة الزالزؿ كبيا مع (1)

  مصدر سابؽ.
محمة مف محاؿ بخارل, ينسب إلييا أبك نصر أحمد بف محمد بف الحسيف الحافظ الكبلباذم, لو كتاب " اليداية كاالرشاد,  (2)

بف عبد  . لػ محمدْْٗ/ُفي معرفة أىؿ الفقو كالسداد " الذيف أخرجيـ البخارم في جامعو. الركض المعطار في خبر األقطار
ـ معجـ  َُٖٗ,طبع عمى مطابع دار السراج  -بيركت -مؤسسة ناصر لمثقافة  ِالمنعـ الًحميرم تحقيؽ, إحساف عباس ط

 مصدر سابؽ. .ّٔٓ/ْالبمداف
. كجعميا كقفان عمى الفقياء ُُْٕق ػَٕٓالمدرسة القيطبية: بناىا قطب الديف خسرك بف بمبؿ بف شجاع اليدباني في سنة  (3)

] الكتاب مرقـ آليا http://www.alwarraq.com مكقع الكراؽ المقريزم لػ .ّٓٔ/ِالمقريزم, المكاعظ كاالعتبار.  الشافعي.
  غير مكافؽ لممطبكع [

. ُٓٓ/ْكرماف: مدينة في إيراف مركز تجارم ىاـ شير بصناعة األنسجة القطنية كالصكفية كالسجاد. معجـ البمداف (4)
 مصدر سابؽ..ُٗعربي كاإلسبلميكأطمس التاريخ المصدر سابؽ. 

نائمة المشيراكم, رسالة ماجستير مقدمة إلى معيد الدعكة كأصكؿ الديف جامعة األمير عبد لػ  .ٖ-ٕ النسفي كآراؤه العقدية (5)
 .القادر لمعمـك اإلسبلمية قسنطينة
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 الثانً: ترجمته المبحث

 ونسبته: وكنٌته األول: اسمه المطلب

 
بف  أحمد بف ا عبد الديف حافظ المفسر األصكلي المتكمـ الفقيو اإلماـ ىك
 .(1)العامميف العمماء زىادال البركات, أحد أبك النسفي محمكد
 بيف (2)كراء النير ما ببلد مف كىي السند بببلد - كالسيف النكف بفتح– سؼن إلى ينسب

 القركف العرب في القصر. سماىا أم )قرش( باسـ اليـك , كتعرؼ(4)كسمرقند(3)جيحكف
 أرضيا الخصب, كىي عمى كالغالب كثيرة قرل )نخشب(, ليا كالفرس )نسؼ( الكسطى

 بف حبيب تماـ أبك ذكرىا (7)(6)كبمخ(5) بخارل مدرج عمى أبكاب, تقع أربعة ليا مدينة
 (8)لممعتصـ يقكليا قصيدة في أكس
 (9)كالترؾ تخشاؾ مف كراء نىسىؼ   تيابي الركـي في معاقميا    

                                 
 نكف. لمعبلمةكالف الكتب أسامي عف الظنكف ككشؼ مصدر سابؽ. .ٕٔ/ْالزركمي  الديف األعبلـ. خير (1)

 ط دار الفكر.  ِٖٓ/ِخميفة بحاجي المعركؼ الركمي القسطنطيني عبدا مصطفى ابف
 , مف البحث.ْانظر: ص (2)

 ِٖٖ/ِالبمداف معجـ آر بحر في كيصب )اليند( يامير جباؿ مف ينبع كـ َْٓ, ِطكلو  جيحكف: نير  (3)
 مصدر سابؽ, .ُٗكاإلسبلمي العربي التاريخ أطمس, ك ٓٔ كاألعبلـ المغة في كالمنجد

 , مف البحث.ٓانظر: ص (4)
 , مف البحث.ْانظر: ص (5)

 دار ط َّٖ/ّاألثير بف الديف لعز األنساب في تيذيب كالمباب مصدر سابؽ. ,ِّٗ/ِّٗ/ٓالبمداف معجـ (6)
 بيركت.  صادر

ة مشيكر بخراساف كأشيرىا ذكرا كأكثرىا خيرا كبينيا كبيف ترمذ اثنا عشر فرسخا, كيقاؿ لنير جيحكف بمخ مدين (7)
عبد المؤمف بف عبد الحؽ, ابف لػ  .ُِٕ/ُكمراصد االطبلع مصدر سابؽ. ؛َْٖ-ْٕٗ/ُنير بمخ, معجـ البمداف

أصكؿ .  ىػ ُُِْ لجيؿ, بيركتدار ا ُط ىػ(ّٕٗشمائؿ القطيعي البغدادم, الحنبمي, صفٌي الديف )المتكفى: 
 .دار الصميعي, المممكة العربية السعكدية ط حمد بف عبد الرحمف الخميسلػ م .ُُٖ/ُالديف عند اإلماـ أبي حنيفة

  مصدر سابؽ. . ْٖٔ/ٓ السمعاني األنساب. لئلماـ  (8)
 تماـ.  أبي ديكاف في عميو أعثر كلـ السمعاني ذكره ىكذا (9)
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 ,(1)النسفي الحجاج بف معقؿ بف إبراىيـ إسحؽ أبك منيـ العمماء مف الكثير منيا خرج
الديف(  )حافظ كيمقب البركات( )بأبي النسفي كالتفسير. . كيكنى ةالسن جمع الذم

 فيك: ىذا ىك: النسفي, كعمى عميو الشائع كالمقب
 النسفي. محمكد بف أحمد بف ا عبد الديف حافظ البركات أبك

 ونشأته الثانً: مولده المطلب 

 .كالدتو لنا تذكر كمؤلفاتو, كلـ كلقبو ككنيتو اسمو بذكر التراجـ كتب اكتفت
بإشراؼ  (2)الميسرة( العربية ىك)المكسكعة كالدتو تاريخ لنا ذكر الذم الكحيد كالمصدر

( بالتقكيـ الميبلدم كيككف بالحساب  َُُّ – ُِِّ محمد شفيؽ غرباؿ كىك )
 ق(.َّٔاليجرم )

 المصنؼ شرح األسرار كشؼ في جاء ما إال شيء عنيا يعرؼ فبل كأسرتو نشأتو أما 
ا كاف كالده أف يشير ام المنار عمى  متعممان: صالحن
 (3)النسفي( محمكد بف أحمد كالديف الممة حميد السعيد الكبير اإلماـ )ابف
 كالفتف االضطرابات إلى عنو تتحدث التي المصادر في الشديد الفقر ىذا يرجع كقد

ب الكت أحرقكا , الذيف(4)التتار غزك بسبب الكقت ذلؾ في اإلسبلمي العالـ التي عاشيا
 عيف. بعد أثران  (5)بخارل أصبحت العمـ, حتى كدكر كالمساجد كالمكتبات

 

                                 
مة أبك إسحاؽ النسفي قاضي نسؼ كعالميا كمصنؼ المسند الكبير كالتفسير كغير ذلؾ قاؿ ىك الحافظ العبل (1)

لئلماـ شمس الديف محمد الذىبي, ط . دار الكتب   ,ٖٔٔ/ِ. تذكرة الحفاظِْٗالخميمي ىك حافظ ثقة مات سنة 
. البف حجر ٓ/ُح البارممكتبة المثنى بيركت. كفت طعمر كحالة, ل, ُُٓ/ُالعممية, بيركت لبناف. كمعجـ المؤلفيف

  .العسقبلني, ط. المكتبة السمفية
 بيركت لبناف.  العربي التراث إحياء ط. دارُّّٖ/ِغرباؿ شفيؽ محمد بأشراؼ الميسرة العربية المكسكعة  (2)
 مصدر سابؽ. .ُِالعقدية  كآراؤه النسفي (3)
 , مف البحث.ٓانظر: ص (4)
 , مف البحث.ْانظر: ص (5)
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 الثالث: وفاته المطلب

 :كاؿأق ثبلثة إلى النسفي فييا تكفي التي السنة تحديد في المترجمكف اختمؼ
 (1)قَُٕ سنة تكفي إنو قيؿ .ُ
 (2)قَُٕ سنة تكفي إنو كقيؿ .ِ
 (3)قُُٕ سنة تكفي إنو كقيؿ .ّ

 (5)قَُٕ سنة (4)بغداد دخؿ أنو تذكر التي الركايات هفترد األكؿ القكؿ أما
 ق(.ُُٕ-َُٕ(بيف ما كفاتو فتككف ىذا كعمى
 (6)ككر مف إيذىج بمدة في األكؿ ربيع شير مف الجمعة ليمة ذلؾ ككاف

 .(7)فييا كدفف أصبياف

                                 
 عمي بف أحمد اإلسبلـ شيخ الثامنة المائة أعياف في الكامنة كالدرر مصدر سابؽ..ِٖٓ/ِالظنكف كشؼ (1)

 ط ُِّ/ُالذىبي حسيف كالمفسركف. محمد بيركت, كالتفسير الجيؿ دار ط .ِْٕ/ِالعسقبلني حجر الشيير بابف
 كىبة. القاىرة.  مكتبة

 .ّّّ/ِٓالعالمية العربية كالمكسكعة .ِّ/ّالمؤلفيف.  . كمعجـِٔٔ/ِالظنكف . ككشؼٕٔ/ْاألعبلـ (2)
 . طْٓ/ْالغزم الدارم التميمي القادر بف عبد الديف تقي لممكلى الحنفية تراجـ في السنية كالطبقات مصادر سابقة.

 الرفاعي. الرياض, كىجر. إمبابة. القاىرة.  دار
 ؽ.مصدر ساب.ُٕٓٔ/ِالظنكف كشؼ (3)
 , مف البحث.ِانظر: ص  (4)

 .ط العاني. بغداد َّقطمكبغا بف الديف زيف العدؿ أبي الحنفية. لمشيخ طبقات في التراجـ تاج (5)
 , مصدر سابؽ.َِٕالمنجد, كالقرل المساكف فييا تجتمع التي البقعة كىي كيكره جمع ككر  (6)
 , مصدر سابؽ.ٕٔ/ْكاألعبلـ ؽ.مصدر ساب,ِْٕ/ِالكامنة الدرر  (7)
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 العلمٌة الثالث: حٌاته المبحث

 العلم طلب فً األول: رحالته المطلب

 
فييا  تعمـ التي المدارس مدارسيا, كمف في كتعمـ (1)بخارل في النسفي اإلماـ نشأ
 في قكلو بدليؿ ابي دكره في نشر العمـ أيضان  لو )بكبلباذ(. ككاف المقتدائية المدرسة
 .(2)العمدة شرح االعتماد

 بخارل. . . ". في إلى يختمؼ كاف زاىد متعمـ لي حكى كقد"
 المصميف ببخارل كرأيت) :  قكلو بدليؿ العمـ طمب في رحبلت أيضان  لمنسفي كاف

 (3)(اإلسبلـ. . .  ببلد مف كغيرىا
 (4)بغداد إلى كاحدة رحمة إال الرحبلت ىذه عف شيئنا التراجـ كتب لنا تذكر كلـ
 نياية أيامو. في أم (5)قَُٕسنة

 وتالمٌذه الثانً: شٌوخه المطلب

 منيـ: نذكر زمانو في العمماء أئمة عف العمـ أخذ
 شٌوخة:

 الُكْرَدِري: ألئمةا شمس .1
 العمادم محمد بف الستار عبد بف محمد اآلفاؽ مف عميو األئمة, كالمكفكد أستاذ ىك

 عبدالسيد بف ناصر الديف برىاف عمى بخكارـز البراتقيني, قرأ الحنفي الكردرم
 " المقامات شرح"مؤلؼ  (6)المطرزم

                                 
 , مف البحث.ْانظر: ص (1)

برقـ  كالكثائؽ القكمية, القاىرة الكتب دار عف مصكر (مخطكط(النسفي محمكد بف أحمد بف ا العمدة. عبد شرح االعتماد (2)
(ٕٓٓٓ/ُُٖٖٖ) 
 , مصدر سابؽ.ُّالعقدية كآراؤه النسفي  (3)
 , مف البحث.ِانظر: ص(  4)

 مصدر سابؽ. .َّالتراجـ تاج  (5)
ناصر بف عبدالسيد بف عمي المطرزم الخكارزمي أبك الفتح بف أبي المكاـر كاف عالما بالمغة كالنحك كاآلداب كصنؼ في  (6)

مائة حاجا كحدث بمصنفاتو ككاف المغة كالعربية قرأ عمى أبيو كعمى المؤيد المكي خطيب خكارـز كدخؿ بغداد سنة إحدل كست
حنفيا معتزليا داعية كمف تصانيفو المغرب كشرح المقامات الحريرية تكفي سنة عشر كستمائة. البمغة فى تراجـ أئمة النحك 

 .ق تحقيؽ: محمد المصرمَُْٕجمعية إحياء التراث اإلسبلمي الككيت, ُ.لػ محمد بف يعقكب الفيركزأبادم طٕٗ/ُكالمغة



23 

 

 الجميؿ عبد بف كرب أبي بف عمى برىاف الديف اإلسبلـ شيخ عمى (1)بسمرقند كتفقو
 الكريـ عبد بف عمر الديف بدر عمى العبلمة (3)ببخارل منو, كتفقو كسمع (2)المرغيناني
 إلى إليو , كجماعة, كرحمكا(5)خاف منصكر قاضي بف حسف المحاسف , كأبي(4)الكرسكي
 الديف سيؼ , كالشيخ(6)الفقييي بف محمكد محمد العبلمة أخيو منيـ: ابف بخارل

 كفخر زادة كخكاىر النسفي البركات أبك منيـ اإلماـ كثير خمؽ عميو كتفقو ,(7)الباخرزم
 .(9)(8)المايمرغي الديف

                                 
 , مف البحث.ٓانظر: ص (1)

ىػ ىك عمي ابف ابي بكر عبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني برىاف الديف. نسبتو الي  ّٗٓ - َّٓ المرغيناني (2)
اليداية شرح بداية  ( كىي مدينة مف فرغانو كراء سيحكف كحيجكف. مف أكابر فقياء الحنفية. ككتابو ) مرغيناف )

الجكاىر المضية  (. ] كمختارات النكازؿ (؛ ك) منتقي الفركع تداكلو الحنفية مف تصانيفة أيضان )( مشيكر ي المبتدم
., ّٕ/ُُ. مبلحؽ تراجـ الفقياء المكسكعة الفقيية  ّٕ/ٓ؛ كاالعبلـ لمزركمي ُُْ؛ كالفكائد البيية ص ّّٖ/ُ

 .ّٖٔ/ ُٓسير أعبلـ النببلء ط الحديث

 , مف البحث.ْانظر: ص (3)
مف  تكفي ببمخ. ـ( ُُٖٗ -ىػ( ).. ْٗٓ -عمر بف عبد الكريـ الكرسكي, البخارم )بدر الديف( فقيو. ).. (4)

تصانيفو: شرح عمي كتاب الصدر ابف مازه عمى ترتيب الدباس لمجامع الصغير لمشيباني في فركع الفقو الحنفي. 
  مصدر سابؽ. ِّٗ/ ٕمعجـ المؤلفيف 

سمع الكثير  ة شيخ الحنفية, أبك المحاسف حسف بف منصكر بف محمكد البخارم الحنفي, األكزجندم.ىك العبلم (5)
ركل عنو:  مف اإلماـ ظيير الديف الحسف بف عمي بف عبد العزيز. كمف إبراىيـ بف عثماف الصفارم كطائفة.

انيف كخمس مائة, فإنو أممى بقي إلى سنة تسع كثم العبلمة جماؿ الديف محمكد بف أحمد الحصيرم, أحد تبلمذتو.
 ّٖٔ/ ُٓسير أعبلـ النببلء ط الحديث  في ىذا العاـ.

 لـ أجد لو ترجمة غير ماذكر. (6)

لعبلمة, األديب, صاحب )دمية القصر( ا الباخرزم أبك الحسف عمي بف الحسف بف عمي أبي الطيب الباخرزم  ( 7)
ـ برع في اإلنشاء كاآلداب, كسافر الكثير, كسمع الحديث, تفقو بأبي محمد الجكيني, ث , الشاعر, الفقيو الشافعي.

 .مصدر سابؽ ّّٔ/ ُٖسير أعبلـ النببلء ط الرسالة 
بفتح الميـ, كسككف االلؼ, كالياء المثناة مف تحتيا, كفتح الميـ الثانية, كسككف الراء, ككسر الغيف المعجمة,  (8)

  .َّٕ/ُٗالمصدر السابؽبخارل مف نكاحي نخشب. ىذه النسبة إالى ما يمرغ, كىي قرية كبيرة عمى طريؽ 

 .ُُّ/ِّ المصدر السابؽ (9)



24 

 

 بف اإلماـ عبدا عند ق, كدففِْٔ سنة محـر في (1)ببخارل ق, كتكفيٗٓٓ سنة كلد
 .(3)(2)الحارثي يعقكب بف محمد

 زادة: خواىر .2
 ابف زادة, كىك بخكاىر المعركؼ الكردرم عبدالكريـ بف محمكد الديف بدر العبلمة ىك

 خالو. عند تربى كقد الكردرم الستار عبد بف محمد األئمة شمس أخت
في  )المستصفى كتابو في النسفي إليو أشار النسفي, كقد اإلماـ يديو عمى تفقو

إلى  الحمقـك مف الرأس اعتبار مسألة في ) الحنفي الفقو فركع في النافع شرح المستكفى
 (4)سكاه" أحد مف أسمعو لـ لطيؼ كاستدالؿ حسف كجو ذافكؽ, كقاؿ: "كى

 (5)البخاري الضرير الدين حميد .3
 الحنفي الفقيو الضرير البخارم الرامشي الديف حميد اإلماـ عمي بف محمد بف عمي

 تآليفو: ق, مفٔٔٔ سنة المتكفى
 البزدكم. أصكؿ شرح (1
 الفركع. في لمشيباني الكبير الجامع شرح (2

 حجابو شيخنا رفع قد"قكلو:  الضرير الديف حميد عمى النسفي اإلماـ تتممذ عمى كالدليؿ
 تتميمان  المبسكطة الكتب مف بذكره يميؽ ما إلى ذلؾ الديف, فأشار حميد العبلمة
 (6)لمفائدة"

 
                                 

 , مف البحث.ْانظر: ص (1)

الشيخ, اإلماـ, الفقيو, العبلمة, المحدث, عالـ ما كراء النير, أبك محمد األستاذ عبد ا بف محمد بف يعقكب  (2)
, الكبلباذم, الحنفي, المشيكر: بعبد ا األستاذ. مكلده: في سنة ثماف بف الحارث بف خميؿ الحارثي, البخارم

 , مصدر سابؽ. ِْْ/ ُٓكخمسيف كمائتيف. سير أعبلـ النببلء 
 مصدر سابؽ..ُٕالعقيدية كآراؤه النسفي (3)
 بناف. ل العممية, بيركت الكتب . ط. دارِِالسيكطي  الديف المفسريف, دالؿ طبقات .ُُِ/ِّالمصدر السابؽ (4)
 مصدر سابؽ.. ُْٗ/ِالمؤلفيف معجـ مصدر سابؽ. .َٕٓ/ٓالظنكف كشؼ (5)
 مصدر سابؽ..ُٕالعقدية كآراؤه النسفي  (6)



25 

 

 (1). العتابي4
 الحنفي, المتكفى سنة البخارم نضر أبك الديف زاىد العتابي عمر بف محمد بف أحمد
 يفو:تصان مف قٖٔٓ

 القرآف. تفسير (ُ
 العتابية. بالفتاكل كيعرؼ الفقو جكامع (ِ

 : تالمٌذه

مف  معرفتيـ لنا تيسر اثنيف منيـ العمماء, نذكر خيار يدم اإلماـ النسفي عمى تتممذ
 كىما: التراجـ كتب خبلؿ

 (2)الِسغناقي اإلمام .ُ
ف الغي كسككف السيف بكسر الًسغناقي عمي بف حجاج بف عمي بف الحسيف ىك

 مف  قُُٕ سنة ابي كالمتكفى حمب نزيؿ الحنفي الفقيو الديف المعجمة, حساـ
 تصانيفو:
 التمييد. شرح في أ. التسديد
 البزدكم. أصكؿ شرح في ب. الكافي

 (3)عنو كأخذ النسفي مف سمع كقد
 (4)الساعاتي ابن .2

 ارمف كب كالمنشأ األصؿ البعمبكي, البغدادم الضياء أبي بف ثعمب بف عمي بف أحمد
باب  عمى المشيكرة الساعات عمؿ أبيو لككف بالساعاتي يعرؼ الحنفية فقياء

 تصانيفو: مف ق ْٗٔ سنة تكفي المستنصرية

                                 
 مصدر سابؽ. .ُِالمفسريف قاتبكط مصدر سابؽ. ,َٕٓ/ٓالظنكف كشؼ  (1)
 .ِٖٓ/ٓ سابؽالمصدر ال  (2)
 مصدر سابؽ. .ِْٕ/ِالكامنة الدرر (3)
 در السابؽ.مص .ٖٓ/ٓالظنكف كشؼ (4)
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 كاألحكاـ. البزدكم كتابي بيف الجامع النظاـ بديع . أ
 الييكد. فيمسكؼ كمكنة ابف عمى الرد في المنضكد ب. الدر 

 الفقهً ومذهبه الثالث: عقٌدته المطلب

 ه:دتعقٌ: أوالا 

 الرابع القرف مف األكؿ اليجرم, كالنصؼ الثالث لمقرف الثاني النصؼ مف الفترة شيدت
كالمعتزلة,  لمسنة كالجماعة المخالفة اإلسبلمية الفرؽ ظيكر فكريان, بعد نشاطنا اليجرم

 العقمية كالنقمية, فظير باألدلة السنة أىؿ آراء عف يدافع العمماء مف فريؽ فقاـ
 ,(3)الطحاكم أبكجعفر ظير (2)مصر اإلسبلمية, كفي الخبلفة عاصمة قمب (1)األشعرم

 الماتريدية المدرسة مؤسس (5)أبكمنصكر الماتريدم ظير (4)النير كراء ما ببلد كفي
 .(7)(6)حنيفة اإلماـ أبي إلى جذكرىا ترجع كالتي
 شيدنجده يست ما المدرسة, فكثيران  ىذه إلى ينتسب فيك - النسفي اإلماـ– مفسرنا أما

 يعني أنو فيذا المذىب حنفي ككنو إلى باإلضافة (8) الماتريدم منصكر أبي بأقكاؿ

                                 
مقاالت اإلسبلمييف( (تآليفو المذىب, مف شافعي كشيخيـ السنة أىؿ إماـ األشعرم إسماعيؿ بف عمي الحسف أبك ىك (1)

  مصدر سابؽ..ِّٔ/ْق. األعبلـِّْت  ك )اإلنابة( في أصكؿ الديانة
 , مف البحث.ّانظر: ص ( 2)

العقيدة الطحاكية(  مصنفاتو ) الحافظ, مف الفقيو المحدث اإلماـ الطحاكم األزدم محمد بف أحمد جعفر أبك  (3)
 ط المكتب ُٕالحنفي  العز أبي الطحاكية. ابف العقيدة شرح .قُِّ ت ( أحكاـ القرآف ( ك ) مشكؿ اآلثار ك)

 المصدر السابؽ..َِٔ/ُاإلسبلمي, كاألعبلـ
 , مف البحث.ْانظر: ص ( 4)

فيو  كألؼ الكبلـ عمـ في برع السنة أىؿ أئمة مف الماتريرم, إماـ محمكد بف محمد ىك الماتريدم منصكر أبك  (5)
المصدر  .ُٗ/ٕاألعبلـ .قّّّت ,المذىب حنفي كىك ( القرآف تأكيبلت ك)كتاب ( المقاالت ك)كتاب ( التكحيد )كتاب
 السابؽ.

كلى لتيـ ا ابف ثعمبة: كلد سنة  ثمانيف كمات ببغداد سنة  خمسيف أبك حنيفة النعماف بف ثابت بف زكطا بف ماه, م (6)
, دار الرائد ُكمائة كىك ابف سبعيف سنة, طبقات الفقياء, محمد بف جبلؿ الديف المكـر )ابف منظكر(,ط

 .ٖٔ/ُـ(, بيركت, لبناف, َُٕٗالعربي,)

 في التفسير التطكر الفكرم في أثر كىبة, ك تبةمك . ِّٖ, ِٕٔالمغربي الفتاح د. عبد الكبلمية اإلسبلمية الفرؽ (7)
 الرسالة.  مؤسسة َِّجعفر آؿ مسمـ د. مساعد العباسي العصر

, ّْٖ/ُ ,ُّْ/ُ, ِّٔ/ُ , َِٖ/ُ, ِٔٔ/ُ, ِِٔ/ُ النسفي, محمكد بف أحمد بف ا تفسير النسفي, عبد (8)
 لبناف. طػ دار الكتب العممية, بيركت  ِٕٔ/ُ, ِٕٓ/ُ, ِٓٓ/ُ, ِْٕ/ُ, ُْٔ/ُ
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 في الغالب األشعرم فإف المذىب, كبالمقابؿ حنفي الماتريدم أف العقيدة, ذلؾ ماتريدم
 أىؿ السنة عقيدة عف بالدفاع زاخر أنو نجد تفسيره في كبالنظر (1)المذىب شافعي

 (5)كالثنكية (4)كالجيمية(3) كالكرامية (2)كالمعتزلة ليـ المخالفة فرؽال عمى الرد كالجماعة, مع
 ذلؾ: تؤكد تفسيره مف نماذج , كىذه(8)كالركافض(7) كالباطنية (6)كالمرجئة

                                 
 , مصدر سابؽ.ّّالعقدية  كآراؤه النسفي (1)
المعتزلة ىي إحدل الفرؽ التي خالفت أىؿ السنة كالجماعة , كرأس ىذه الفرقة كأكؿ مف تكمـ بأصكليـ ىك كاصؿ بف عطاء , كيسمكف  (2)

ا يعتقدكف ,كقيؿ غير ذلؾ كالمعتزلة فرؽ شتى أصحاب العدؿ كالتكحيد كيمقبكف بالقدرية , كسمك ا بذلؾ اعتزاليـ أقكاؿ أىؿ السنة كمفارقة م
 افترقت فيما بينيا إلى عشريف فرقة , كليـ أصكؿ خمسة جعمكىا بمنزلة أركاف اإليماف عند أىؿ السنة , كىي التكحيد كالعدؿ كالمنزلة بيف

لػ عبد القاىر بف طاىر بف محمد  ّٗالمنزليف كالكعد كالكعيد , كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر . ينظر: الفرؽ بيف الفرؽ ص: 
بك لػ   ْٓ/ُكالممؿ كالنحؿ حاشية الفصؿ في الممؿ كالنحؿ  ُٕٕٗبيركت الطبعة الثانية ,  –البغدادم أبك منصكر ط دار اآلفاؽ الجديدة 

 ٔ/ُالفضؿ في التفسيرأقكاؿ الحسيف بف . مؤسسة الحمبي ط ىػ(ْٖٓالفتح محمد بف عبد الكريـ بف أبى بكر أحمد الشيرستاني )المتكفى: 
 رسائؿ جامعية مف قسـ القرآف جامعة اإلماـ

, كىـ طكائؼ بمغ عددىـ  أصحاب أبى عبد ا محمد بف كرَّاـ , كىك ممف يثبت الصفات إال أنو ينتيي إلى التجسيـ كالتشبيوالكرامية:  (3)
مساف دكف القمب , كأنكركا أف تككف معرفة القمب أك شيء غير اثنتي عشرة فرقة , كىـ يزعمكف أفَّ اإليماف ىك اإلقرار كالتصديؽ بال إلى

دار إحياء التراث  ّاختبلؼ المصميف لػ عمي بف إسماعيؿ األشعرم أبك الحسف ط ِِّ/ُمقاالت اإلسبلمييف  التصديؽ بالمساف إيمانان .
المصدر  َْ/  ُيف بف الفضؿ في التفسير أقكاؿ الحس ُْْ/ُالمصدر السابؽ.كالممؿ كالنحؿ  .بيركت تحقيؽ : ىممكت ريتر –العربي 
  السابؽ.

 انظر: البحث الصفحة التالية( 4)
الثنكية كىـ فرقة مف المجكس, كمف الفرؽ بينيـ كبيف المجكسية األصمية أف الثنكية يقكلكف بإثبات أصميف مدبريف قديميف يقتسماف  (5)

نكر كالثاني الظممة... أما المجكسية األصمية فإنيـ يقكلكف باألصميف إال أنيـ الخير كالشر كالنفع كالضر كالصبلح كالفساد يسمكف أحدىما ال
المصدر السابؽ.  .ّٕ-ِٕ/ِالممؿ كالنحؿ بيامش الفصؿ  يقكلكف ال يجكز أف يككف األصبلف قديماف بؿ النكر أزلي كالظممة محدثة.

 طىػ. تحقيؽ سعكد بف عبدالعزيز الخمؼ ٖٓٓ تالخير العمراني  يحيى بف أبي لػ  ٓٓ/ُٖاالنتصار في الرد عمى المعتزلة القدرية األشرار
  ـ ُٗٗٗأضكاء السمؼ الرياض 

 النار أىؿ مف أك الجنة أىؿ مف ككنو الدنيا مف في ما عمـ عميو يقضي فبل القيامة إلى الكبيرة صاحب تأخير األرجاء ىي المرجئة ( 6)
 .المصدر السابؽ.ِِّ/ُكالنحؿ. الخالصة. الممؿ الجبرية, كالمرجئة رجئةالقدرية, كم الخكارج, كمرجئة مرجئة أربعة أصناؼ كىـ

الباطنية: لقب مف ألقاب الشيعة الغالية الذيف أظيركا اإلسبلـ كالتشيع, كأضمركا الكفر كىـ دعاة ضبللة أرادكا ىدـ اإلسبلـ فتستركا  (7)
الحاضر أضراران بالغة في السر كالعمف, ككانت ليـ في بعض  بالتشيع آلؿ البيت, كقد أضركا بالمسمميف مف كقت ظيكرىـ إلى كقتنا

عمى  األحياف كاألقطار دكؿ تغمبكا بيا عمى الناس فأظيركا الكفر كاإلباحية كالفجكر كسفؾ دماء المسممميف, كىذا ديدنيـ كمما تمكنكا كغمبكا
أساليبيـ كفضح مؤامراتيـ كخداعيـ لممسمميف.  الفرؽ بيف مكاف في قمكبيـ غؿ كحقد عمى اإلسبلـ كأىمو. كقد عني عمماء المسمميف ببياف 

لحسف بف مكسى  ػ, لٕٔ - ٕٔفرؽ الشيعة  المصدر السابؽ.,ُُٗ - ُٕٔ/ُالممؿ كالنحؿ  المصدر السابؽ.,ُِّ/ُِٖالفرؽ: 
ة المضية في عقد الفرقة لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدر  ـُْٖٗ -ىػ َُْْ دار األضكاء بيركت ط النكبختي
مؤسسة الخافقيف  ِط ىػ(ُُٖٖشمس الديف, أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي )المتكفى :  لػ ,ّٖ/ُ المرضية
الحركات الباطنية في العالـ اإلسبلمي د. محمد أحمد الخطيب, عقيدة الدركز د. محمد أحمد . ـ ُِٖٗ -ىػ  َُِْ دمشؽ –كمكتبتيا 

  .ُٕ - ُّخطيب ص ال
ػ فأحرؽ ػ قكمان منيـ ثـ ػ كسمكا ركافض لرفضيـ إمامة الشيخيف كقد ادعى بعضيـ األلكىية لعمي  الركافض: ىـ المتشيعكف لعمى (8)

, كالغبلة ػ أربعة أصناؼ: زيدية, ك إمامية, ك كيسانية, كغبلة, كافترقت الزيدية فرقان ,ك اإلمامية فرقان افترقت الركافض بعد زماف عمى 
الفرؽ بيف .فمعدكدكف في فرؽ األمة  ,فرقان كؿ فرقة منيا تكفر سائرىا, كجميع فرؽ الغبلة منيـ خارجكف عف اإلسبلـ أما فرقة الزيدية 

  ط دار العصكر. ُُّعناية  العقائد. عمر. افسابق افمصدر ِِٖ,ُٗٔ/ُكالممؿ كالنحؿ: .ُٔالفرؽ:
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 المعتزلة: عمى رده .1

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  ﴿ فعند تفسيره لقكلو

 مردكد, ألف لمعصاة فاعةالش نفي في باآلية المعتزلة كتشبث"يقكؿ:  (1)﴾جئ حئ مئ 
 .(2)" أمتي مف الكبائر شفاعتي ألىؿ"   : الكفار, كقد قاؿ المنفي

 الكرامية. عمى رده .2

يقكؿ:  (3)﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿ ٹ عند تفسيره لقكلو
 اسـ عنيـ نفى ألنو غير ال بالمساف اإلقرار ىك اإليماف أف الكرامية قكؿ تنفي "كاآلية
 كتصديؽ بالمساف إقرار إنو السنة أىؿ قكؿ منيـ, كتؤيد إلقرارا كجكد مع اإليماف
 (4)"بالجناف

 (5)الجيمية عمى رده .3
 كأىميا الجنة بفناء يقكلكف فالجيمية

 تعالى لقكلو تفسيره عند النسفي نجد لذا(6)

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يبجت حت خت  ﴿

 آيات: بأربع الجيمية كفرت قيؿ يقكؿ: " (7)﴾مت

                                 
 ْٖسكرة البقرة: اآلية   (1)
في السنة, باب في الشفاعة,  ّْٕٗفي صفة القيامة, باب ما جاء في الشفاعة, كأبك داكد رقـ ِّْٕالترمذم رقـركاه  (2)

جامع األصكؿ  .ْٕٔ/َُفي الزىد, باب ذكر الشفاعة, كىك حديث صحيح. جامع األصكؿ َُّْكركاه أيضان ابف ماجة رقـ
ؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم المؤلؼ : مجد الديف أبك السعادات المبار  في أحاديث الرسكؿ

مطبعة  -مكتبة الحمكاني  ُط  التتمة تحقيؽ بشير عيكف -تحقيؽ : عبد القادر األرنؤكط  ىػ(َٔٔابف األثير )المتكفى : 
 مكتبة دار البياف -المبلح 

 ٖسكرة البقرة اآلية  (3)
 مصدر سابؽ. .ِِ/ُتفسير النسفي (4)
 نفي بعض في المعتزلة بترمذ, كافؽ بدعتو ظيرت الخالصة الجبرية مف كىك صفكاف بف جيـ أصحاب جيمية: ىـال  (5)

 بمترلة الجمادات, الممؿ ىك بؿ كاسبة كال مؤثرة ال أصبل لمعبد قدرة ال بأشياء, كقالكا عمييـ كزاد األزلية الصفات
 المصدر السابؽ..ُُّ/ُكالنحؿ

 ر سابؽ.مصد .ّٖ/ُالنسفي تفسير  (6)
 َُٖسكرة ىكد اآلية   (7)
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ڳ ﴿ (2)﴾ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇڇ ﴿ (1)﴾ڀ ٺ ٺٺ ﴾﴿حت خت مت  ﴿ 

 (3)﴾ڱ ڱ ڱ 

 المرجئة: عمى رده .4
 عمى رد )فيو (4)﴾ی ی ی ی جئ﴿ فعند تفسيره لقكلو تعالى

 كعندنا غير أصبلن  بالنار يعذب كال ذنب اإليماف مع يضر قكليـ: "ال في المرجئة
 .(5)الجنة"( أمره عاقبة كلكف يدخمكىا قد الكافريف

 (8) األشاعرة مف كبلن  أف كرغـ (7)كالركافض (6)الباطنية مىع رده جانب إلى ىذا
 بعض في بينيـ ىناؾ خبلفنا أف نجد أننا إال كالجماعة السنة أىؿ مف كالماتريدية
 الكبلمية المسائؿ

 :(9)مثؿ
 مسموع: غير أو مسموع ىو ىل -تعالى– ا كبلم (ُ

جكاز  األشاعرة يرل بينما وعن عبارة ىك إنما يسمع ال ا كبلـ أف الماتريدية فترل
 .لىتعا ا كبلـ سماع

 والتقبيح: التحسين في العقل دور (ِ
 التحسيف يتـ ذلؾ, كقالكا: إنما األشاعرة يدركيما, كمنع العقؿ كأف الماتريدية بو فقاؿ

 بالعقؿ. ال بالشرع كالتقبيح
 :يطاق ال ما تكميف( ّ

                                 
 ّٓسكرة الرعد اآلية  (1)
 ٔٗسكرة النحؿ اآلية   (2)
 ّّسكرة الكاقعة اآلية  (3)
 ُِّسكرة آؿ عمراف: اآلية  (4)
 .َِّ/ُالنسفي  تفسير (5)
 .ُِِ/ُ المصدر السابؽ (6)
 .ِٖٔ/ المصدر السابؽ (7)
أبي الحسف األشعرٌم ػ رحمو ا ػ كأىـٌ عقائدىا: نفي جميع الصفات إال سبعان, نسبة إلى عمٌي بف إسماعيؿ بف إسحاؽ المشيكر ب (8)

كالقكؿ أٌف أفعاؿ العباد مخمكقة  كىي كسب ليـ, إلى غير ذلؾ, كأشير رجاليا: الباقبلنٌي, كالجكينٌي. كأٌما األشعرم الذم تنسب 
كما  ّْ دار الكتاب العربي بيركتط: ب المفترم البف عساكر إليو ىذه الفرقة فقد ثبت رجكعو إلى مذىب أىؿ السٌنة. تبييف كذ

 الدار السمفية الككيتط: كمنيج ًاألشاعرة في العقيدة لسفر الحكالي  .بعدىا

  .مصدر سابؽ َُٖٖاإلسبلـ إلى تنتسب معاصرة فرؽ (9)



30 

 

 األشاعرة. كجكزه الماتريدية فمنعو
 مان:اإلي أصل (ْ

 رسكال بينما فييـ يبعث لـ ـ, كلكبير  معرفة الناس عمى يجب أنو إلى الماتريدية فذىب
 تعتقد الماتريدية. كما بالعقؿ ال بالشرع كاجبة المعرفة ىذه أف إلى األشعرية ذىب

 المقمد: إيمان (ٓ
 مسألة بدليؿ كؿ المكمؼ يعرؼ أف كاشترطكا األشاعرة منعو بينما الماتريدية فجكزتو

 عقمي. طعيق
 الفقهً: ثانٌاا: مذهبه

مف فقيائو,  الحنفي, كفقييا المذىب أئمة مف إمامان - ا رحمو– النسفي اإلماـ كاف
 منيا. شتى كتبان  كأصكلو الحنفي الفقو في كعالمان أصكليان, ألؼ

 الحنفي. الفقو فركع في الكافي .ُ
 الكافي. شرح الكافي .ِ
 الكافي. فيو لخص كنز الدقائؽ .ّ

 مؤلفاتو. عف الحديث عند سنذكرىا التي المؤلفات مف ؾذل غير إلى
 الحنفي: بالمذىب يأخذ كان أنو عمى تدل تفسيره من نماذج وىذه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿ عند تفسيره لقكلو تعالى

 يقكؿ: (1)﴾اآلية . . .ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
 ؽممص كبلىما بالمسح كيستكعبو بعضوالذم يمسح بالرأس,  المسح إلصاؽ "المراد
 فأكجب باليقيف (3)االستيعاب, كالشافعي فأكجب باالحتياط(2) مالؾ برأسو, فأخذ لممسح

                                 
 ٔسكرة المائدة اآلية  (1)
بف مالؾ الحميرم ثـ األصبحي المدني, حميؼ بني تميـ مف قريش, إماـ دار  مالؾ: ىك اإلماـ شيخ اإلسبلـ أبك عبد ا مالؾ بف أنس (2)

ليو ينسب المذىب المالكي, مف كتبو: المكطأ, تكفي سنة   مصدر سابؽ. ,ُّٓ-ْٖ/ٖسير أعبلـ النببلء  .ىػُٕٗاليجرة, كعالـ زمانو, كا 
د يزيد بف ىاشـ بف المطمب بف عبد مناؼ بف قصي, كلد محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف السائب بف عبيد بف عب (3)

كتكفي سنة  ,ق( كحمؿ إلى مكة كسكنيا كتردد بالحجاز كالعراؽ كغيرىا. ثـ قدـ مصر كاستكطنيآَُبالشاـ بغزة. كقيؿ: باليمف )
المحمدية, المغرب,  - , مطبعة فضالةُق(. ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ, أبك الفضؿ القاضي عياض بف مكسى اليحصبي, طَِْ)
ـ(, مكتبة الممؾ فيد ََِِىػ/ُِِْ,)ُ, منازؿ األئمة األربعة, أبك زكريا يحيى بف إبراىيـ بف أحمد األزدم السمماسي, طُْٕ/ّ

  .ُٔٗ/ُالكطنية, ت: محمكد بف عبد الرحمف قدح, 
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 عمى مسح أنو ركم ما كىك  النبي ببياف المسح, كأخذنا اسـ عميو يقع ما أقؿ
 .(1)الرأس" بربع الناصية كقدرت ناصيتو

 .(2)الناصية" بمقدار مرة الرأس ربع مسح الحنفية: "الكاجب قالت كقد

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿تفسيره لقكلو  عند

 حيث المير تؤكد انيأ الصحيحة الخمكة في لنا حجة يقكؿ: "كاآلية (3)﴾ڤ ڦ
 .(4)كعمؿ بذلؾ" األخذ أنكر

 الصحيحة, كخالفيـ المالكية بالخمكة أيضان  المير كالحنابمة: "يتأكد الحنفية كقالت
 .(5)فيو" كالشافعية

ۀ ہ ہ ہ  ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿عند تفسيره لقكلو تعالى 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ 

(6)﴾﮸
 بعضيا إلى تصرؼ كأف كميا األصناؼ إلى تصرؼ أف يقكؿ: "فيحتمؿ 

 كاحد صنؼ إلى الزكاة صرؼ جكاز ذلؾ في الحنفية كمذىب (7)مذىبنا" ىك كما
 الفطرة سكاء الكاجبة الصدقات جميع صرؼ يجب "أنو يقكلكف الشافعية الذيف بخبلؼ

 .(8)أصناؼ" ثمانية اؿ إلىاألمك  زكاة أك

                                 
 , مصدر سابؽ.َّٖ/ُتفسير النسفي (1)
ط.  ْٔ/ُالسرخي الديف لشمس المبسكط الفكر, ك . ط. دارَِِ/ُ الزحيمي د. كىبة كأدلتو اإلسبلمي الفقو (2)

 السايس محمد عمي شمتكت, كالشيخ محمكد الشيخ األستاذيف عمؿ الفقو في المذاىب مقارنة الفكر, كانظر دار
 بمصر.  باألزىر كأكالده صبيح عمي ط. محمد ٕص

 ُِسكرة النساء اآلية  (3)
 .مصدر السابؽ, ِّْ/ُتفسير النسفي (4)
ط.  ُِالجعفرم  لمحمد األبصار تنكير نظـ في اآلثار كحميد مصدر سابؽ. ,ِٖٗ/ٕكأدلتو اإلسبلمي الفقو (5)

 الفكر العربي.  ط. دار زىرة أبي محمد لئلماـ ِْٓكآثاره الزكاج عقد في السمفية بمصر, كمحاضرات المطبعة
 َٔسكرة التكبة اآلية  (6)
 مصدر سابؽ.. َّٓ/ُتفسير النسفي (7)
 مصدر السابؽ. ,ٖٖٔ/ِالفقو اإلسبلمي كأدلتو (8)
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 يدعك لبلجتياد كاف أنو نجد أننا إالٌ  المذىب حنفي كاف - ا رحمو– النسفي أف كرغـ

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿ تعالى لقكلو تفسيره تفسيره, فعند في

 عمى أحدان  يعذب ال أفلكال حكـ مف ا سبؽ,   ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿"يقكؿ:  (1)﴾ىئ
 سببان  كاف ربما استبقاءىـ أف في نظركا ـنيأل منيـ دان اجتيا ىذا باالجتياد ككاف العمؿ
 لئلسبلـ أعز قتميـ إف عمييـ الجياد, كخفي عمى بو يتقكل فداءىىـ إسبلميـ, كأف في

 حجة فيككف االجتياد جكاز عمى داللة االستشارة مف ذكر كفيما … لمف كراءىـ كأىيب
 (2)القياس" عمى منكرم
أخرل مثؿ  آليات تفسيره عند التقميد كمحاربة يادلبلجت دعكتو النسفي اإلماـ ككرر

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ﴿قكلو تعالى 

بناء عمى الظف كفيو  قاؿ: (3)﴾ھ ے ے ۓ ۓ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿كقكلو تعالى  (4).دليؿ جكاز االجتياد

ہ ہہ ﴿ تعالى كلو.كق(6)... كفيو داللة جكاز االجتياد قاؿ:  (5)﴾وئ ۇئۇئ

 .(8)(7)﴾ہ ھ ھ ھھ 

 ومؤلفاته: العلمٌة آثاره الرابع: المطلب

 بصدد الدراسة فٌه: نحن الذي أوالا: تفسٌره

 يميزه ما , أىـ) النسفي )تفسير باسـ (, كاشتير التأكيؿ كحقائؽ التنزيؿ مدارؾ) كيسمى
 إال بالرأم التفسير كتب ضمف ييصنؼ أنو مخؿ, كرغـ قصير كال ممؿ طكيؿ غير أنو

                                 
 ٖٔسكرة األنفاؿ: اآلية  (1)
 .مصدر سابؽ .َْٖ/ُتفسير النسفي (2)
 ِٗٓسكرة البقرة اآلية  (3)
 ُِْ/ ُ المصدر السابؽ (4)

 َُٓسكرة النساء اآلية  (5)
 ّّٗ/ُ المصدر السابؽ (6)

 ٕٗسكرة األنبياء اآلية  (7)
  ُْْ/ِ المصدر السابؽ (8)
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, (1)بالقرآف القرآف يفسر صاحبو كاف ما بالمأثكر, فكثيران  التفسير جانب يغفؿ لـ أنو
 , (2)كثيرة ليست بذلؾ عنايتو كلكف المطيرة كبالسنة
 باآلية, ككاف المتعمقة األحكاـ كيبيف المعاني يكضح ما (3)كالتابعيف الصحابة كبأقكاؿ

 .(4)كالضعيؼ الصحيح ؾذل في كيكرد النزكؿ أسباب بذكر ييتـ
 إال لـ يذكر النسفي اإلماـ أف السكر, فنجد فضائؿ في الكاردة لؤلحاديث بالنسبة أما

 .(5)متركؾ ضعيؼ منيا كقميؿ حسف كبعضيا صحيح أكثرىا قميمة أحاديث
 ليا مع التكجيو كالمكضكعة كالشاذة المتكاترة القرآنية القراءات مف كثيران  فيو كاستعرض 

 الفقياء الفقيية, كيذكر آراء المسائؿ بعض في لمكبلـ النسفي كتعرض, ينياب كالترجيح
 .(6) أحيانا يرجح الكاحدة, كنجده المسألة في

 .(7)أخرل أحيانان  بدكف ترجيح اآلراء كيستعرض
 يجكز حجة ال اإلجماع أف يرل الفقو, فيك أصكؿ في لمكبلـ النسفي يتعرض ككذلؾ
 (10)لذلؾ االجتياد كيدعك بجكاز يقكؿ كاف كما (9)ضان أي حجة القياس , كأف(8)مخالفتو

 لما الركايات اإلسرائيمية بعض ذكر عدـ يتعمد أحيانان  فنجده اإلسرائيمية الركايات أما 
 في ركايات كرد مف ما خصكصان  فائدة كال ثمرة ببل كاختبلؼ كتعارض خرافات مف فييا

                                 
 ُُٖكالنحؿ اآلية  ّٕكالبقرة اآلية  ٕتفسيرة سكرة الفاتحة اآلية  (1)
-ُِْالعاطي عبد السعكد. محمكد كأبي كالبيضاكم الزمخشرم بمنيج كمقارنتو الكريـ القرآف تفسير في النسفي اإلماـ منيج (2)

 كعمـك التفسير قسـ بالقاىرة األزىر الديف بجامعة أصكؿ الدكتكراه, كمية العالمية درجة عمى لمحصكؿ مقدمة رسالة ُّٖ
 . ُِٗٗ, ُُِْالقرآف

 مصدر سابؽ. .ْْكاألنفاؿ  ّْالنساء  تفسير النسفي (3)
 .ُٗٓالنسفي  اإلماـ منيج (4)
 .ُْٓ-ُُْ المصدر السابؽ (5)
 مصدر سابؽ. ٖٕلسكرة البقرة اآلية   تفسير النسفي (6)
 .ّْالنساء اآلية  المصدر السابؽ (7)
 .ُُٓلنساء اآليةا السابؽ المصدر (8)
 .ُٗٓعمراف اآلية آؿ المصدر السابؽ (9)
 .ٖٔ-ٕٔاالآيتافاألنفاؿ  المصدر السابؽ (10)
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 خرافات انيأ أخرل ليبيف أحيانان  تالركايا بعض ذكر , كيتعمد(1)كأقكاليـ األنبياء قصص
سرائيميات  في . كلكنو(2)أمر دينيـ في المسمميف تشكيؾ كضعيا مف ابيأصحا ييدؼ كا 

 .(3)كردىا انييفيد بطبل بما عمييا يعقب كال اإلسرائيمية الركايات يذكر الغالب الكثير
 في تقرير امشككرن  جيدان  -ا رحمو– النسفي اإلماـ بذؿ فقد العقيدة جانب في أما

 .(4)كالرد عمييا الضالة الفرؽ مف خالفيـ مف مذاىب كعرض كنصرتو السنة أىؿ مذىب

 أخرى: ثانٌاا: مؤلفات

 شتى العمكـ في عظيمة آثاران  تفسيره جانب إلى - ا رحمو– النسفي اإلماـ لنا ترؾ
 المصنفات: ىذه جيؿ, كمف بعد جيبلن  المسمميف عمماء ابي الدينية, انتفع

 العقٌدة: فً : مصنفاتهأوالا 

عمدة  النسفي فيو صفحة, جمع كثبلثيف ست حكالي في يقعالعقائد:  عمدة .ُ
 عمدة المختصر ىذا في أكلو: "جمعت في كالجماعة, قاؿ السنة أىؿ عقيدة

 ليـ كصكنان  لمسائميف إجابة أركاحيـ ا قدس كالجماعة السنة عقيدة أىؿ
 منيا: (6)حاتشرك  عدة لو (5)عقائد المبطميف. . " عف

 االعتماد كسماه النسفي أ. شرح
 .(7)قَُٗ ت كسارمنال إبراىيـ بف محمد الديف شمس ب. شرح

                                 
 .ّْص اآلية  لسكرة تفسير النسفي (1)
 .ِْيكسؼ اآلية  لسكرة تفسير النسفي (2)
 .ّٕاألحزاب اآلية  لسكرة تفسير النسفي (3)
 ., مف البحثِٗ,ِٖصانظر:  (4)
 مصدر سابؽ. .ِِْاالعتماد (5)
 .ِ-ُ المصدر السابؽ (6)
محيي الديف محمد بف إبراىيـ بف حسف النكسارم كاف رحمو ا تعالى عالما بالعربية كالعمـك الشرعية كالعقمية ككاف عارفا  (7)

ركاني مف تبلمذة المكلى قاضي زاده الركمي ككاف حافظا لمقرآف العظيـ بالعمـك الرياضية ايضا كقد قرأىا عمى المكلى فتح ا الش
كعارفا بعمـك القراءات ككاف ماىرا في عمـ التفسير غاية الميارة ككاف يذكر الناس كؿ يـك الجمعة قد ختـ تفسير القرآف العظيـ في 

تفسير القرآف العظيـ كلعؿ ا تعالى يختمني عقيب  جامع ايا صكفية ثـ قاؿ اييا الناس اني سألت ا تعالى اف يميمني الى ختـ
/ ُذلؾ فدعا ا سبحانو كتعالى بالختـ عمى الخير كااليماف فامف الناس لدعائو ثـ اتى بيتو كمرض كتكفي رحمو ا . العقد المنظـك

 , مصدر سابؽ.ُٔٔ-ُٓٔ
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 .(1))كسماه)الزبدة قَٕٕ ت القنكم أحمد بف محمكد الديف جماؿ ج. شرح
 عمدة شرح في االنتقاد سماه (2)الحنفي اإلقشيدم دانشمند أغكز بف أحمد د. شرح

 ا كجكد أدلة عف النسفي فيو تحدث الثامنة. كقد المائة أعياف مف االعتماد, كىك
 ذلؾ. كغير كالشفاعة كاإلسبلـ كاإليماف كالقدر القضاء تعالى, كمسائؿ

 كمائتي كعشريف خمس حكالي في يقع مصنؼ كىكالعمدة:  شرح االعتماد .ِ
 في ذلؾ ذكر كما كستمائة كتسعيف ثماف سنة النسفي تأليفو مف صفحة, انتيى

 في التي جاءت كالمشكبلت المعضبلت شرح النسفي منو قصد (3)مصنؼال ايةني
 العمدة إلى اليمـ مايمة رأيت أكليا: "لما في جاء كما لمقارئ كتبسيطيا العمدة
ف كىي كالجماعة السنة أىؿ شأف في صنفتيا التي  بالركايات كانت مشحكنة كا 
 مبيف مكضح لممشكبلت شرح إلى مفتقرة فيي الدراسات عف خالية غير

 خالؽ بتكفيؽ دالئميا مسائميا كبسط شرح فيو كتابان  أجمع أف لممعضبلت, أردت
 فكض مف معيف عميو تككؿ كاؼ مف االعتقاد. كا في باالعتماد مسمى العباد
 .(4)المعيف" كنعـ حسبي كىك إليو أمكره
 اآلخرة عموم في الفاخرة الآللئ .3

 .(5)الظنكف كشؼ صاحب إليو أشار
 واألصول: الفقه فً تهثانٌاا: مصنفا

 األنوار: منار .1

                                 
 غكم, نحكم. سكف دمشؽ, كتكفي بيا. مف مؤلفاتو: شرحاحمد بف مسعكد بف عبد الرحمف القنكم أبك العباس فقيو, اصكلي, ل (1)

كلده محمكد المتكفى سنة  عقيدة الطحاكم, كشرح الجامع الكبير لمشيباني في اربع مجمدات سماه التقرير كلـ يكمؿ تبيضو فكممو
 مصدر سابؽ. .ُٕٔ/ِق. معجـ المؤلفيف ُٕٕ

عمدة العقائد لعبد ا النسفي سماه باالنتقاد في شرح  احمد بف اغكز دانشمند االقشيرم, الحنفي متكمـ. لو شرح (2)
 سابؽ.المصدر ال .ُٖٔ/ُعمدة االعتقاد. معجـ المؤلفيف 

.لػ عبد ا أحمد بف محمكد النسفي )مخطكط(, مصكر عف دار . الكتب كالكثائؽ القكمية, القاىرة, برقـ ) ُالعقائد عمدة (3)
ٕٓٓٓ /ُُٖٖٖ ) 

 ؽ.مصدر ساب.ِ-ُاالعتماد (4)
 مصدر سابؽ. .ّٕٗ/ٓكشؼ الظنكف  (5)
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األسرار,  بكشؼ سماه شرح نافع, لممصنؼ مختصر جامع كىك الفقو أصكؿ في
إضاءة  في األنكار إفاضة كسماه (1)الدىمكم الديف سعد منيـ العمماء مف عدد كشرحو
 المسمى مختصره كلو(2) قْٕٔ تكفي القكنكم الديف كناصر قُٖٗالمنار تكفي أصكؿ
 .(3)المنار اختصار في سراراأل بقدس

 
 المنار: عمى المصنف شرح األسرار كشف .2

 كشمساإلسبلـ  لفخر الفقو أصكؿ مف النسفي اختصره الفقو أصكؿ في كتاب كىك
 نؼىذا المص يكف إليو. كلـ الضركرة دعت ما إال ترتيبو مراعيان  (4)السرخسي األئمة

عمى  في العقائد يسمييا في متنكعة مسائؿ النسفي فيو أكرد الفقو, بؿ أصكؿ مقتصرا ن
 كاألصمح السنة, كمسألة الصبلح أىؿ عند الرؤية بالمتفرقات, كمسألة األحياف بعض
 فيو النسفي يضيؼ ما ذلؾ, ككثيران  غير إلى كالصفات الكبيرة صاحب كمسألة كنفييما

 الماتريدية عف آراء ذلؾ في يخرج ال أنو إال بذلؾ مصرحان  الخاصة آرائو مف
 .(5)اؼكاألحن

 الفروع: في الدقائق كنز .3

                                 
لو شرح منار االنكار لمنسفي في  ـ )أبك الفضائؿ( فقيو, اصكلي.  ُْٖٔق المكافؽ  ُٖٗسعد الديف الدىمكم  تكفي  (1)

 , مصدر سابؽ.ُِٓ/ْالفقو كسماه أفاضة االنكار في اضاءة اصكؿ المنار. معجـ المؤلفيف 
ق كاشتغؿ بالعمـ كتفقو ٕٗٔعركؼ بالربكة الفقيو الحنفي كلد كما كتب بخطو في أكؿ سنة الشيخ ناصر الديف القكنكم الم  (2)

كأفتى كدرس كأعاد بمدارس ككاف مدرس المقدمية داخؿ باب الفراديس كخطيب الجامع اليمبغاكم كاختصر المنار في أصكؿ 
. الدرر الكامنة في أعياف ْٕٔاألكلى سنة الفقو كشرحو كشرح الفرائض السراجية ككاف مف أعياف الحنفية كمات في جمادل 

 مصدر سابؽ.. ٔٓ -ٓٓ/ٓالمائة الثامنة 
 مصدر سابؽ. .ُٓٓ/ْالحنفية تراجـ في السنية كالطبقات مصدر سابؽ. .ِْالعقدية  كآراؤه النسفي (3)
 ىك: محمد بف أحمد بف أبي سيؿ, أبك بكر السرخسي, مف أىؿ )سرخس( بمدة في خراساف, كيمقب بشمس (4)

األئمة, كاف إمامان في فقو الحنفية, عبلمة حجة متكممان مناظران, سجف في جب فكاف يممي كثيران مف كتبو عمى 
ق. ىدية العارفيف أسماء ّْٖأصحابو كىك في الجب, كأصحابو في أعمى الجب, أمبلىا مف حفظو, تكفي سنة 

 ط ىػ(ُّٗٗميـ الباباني البغدادم )المتكفى: إسماعيؿ بف محمد أميف بف مير س لػ. ٕٔ/ِالمصنفيف المؤلفيف كآثار
أعادت طبعو باألكفست: دار إحياء التراث  ُُٓٗطبع بعناية ككالة المعارؼ الجميمة في مطبعتيا البيية استانبكؿ 

  .لبناف –العربي بيركت 
 مصدر سابؽ .ِٔٔ/ِالظنكف كشؼ مصدر سابؽ. .َّالتراجـ تاج (5)
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 مف تأليفو الكافي, كىك كتاب النسفي فيو الحنفي, لخص الفقو فركع في مختصر كىك
 (2)قَٕٗ سنة الرائؽ البحر كتابو في (1)نجيـ ابف بشرحو أيضان, كقاـ

 الحنفي: الفقو فروع في الوافي .4
فيو النسفي:  قاؿ … رسمو بإرساؿ عباده عمى مفَّ  لمف أكلو معتبر مقبكؿ كتاب كىك
 الجامعيف كالزيادات لمسائؿ جامعان  كتابان  أؤلؼ أف فراغي إباف ببالي يخطر كاف "ما

الفتاكل كالكاقعات,  مسائؿ بعض عمى مشتمبلن  الخبلفات كنظـ المختصر في لما حاكيان 
 (3)بالكافي" كسميتو ممكف كقت أسرع في كأتممتو فألفتو

 الوافي: شرح في الكافي .5
 ىالمختصر المسمٌ  مف فرغت لما"مقدمتو:  في النسفي يقكؿ الكافي بلكتا شرح كىك

 عف المطكالت مغنينا يككف كجو عمى بالكافي أكسمو شرحان  أشرحو أف أردت بالكافي
 با إال كما تكفيقي النكات مف اليداية في ـبيأ لما االستدالالت, مكضحان  لكجكه كحاكيان 
ليو تككمت عميو  (4)أنيب" كا 

 الخبلفيات: في النسفي عمر منظومة شرح المصفى .6

                                 
محمد الشيير بابف نجيـ, مف أىؿ مصر فقيو كأصكلي حنفي, كاف عالمان محققان ىك زيف الديف بف ابراىيـ بف  (1)

كمكثران مف التصنيؼ. أخذ عف شرؼ الديف البمقيني كشياب الديف الشمبي كغيرىما. أجيز باإلفتاء كالتدريس كانتفع 
الحنفية( ك )األشباه  ( ك )الفكائد الزينية في فقو بو خبلئؽ. مف تصانيفو: )البحر الرائؽ في شرح كنز الدقائؽ

عبد الحي بف العماد الحنبمي, ط . دار الكتب  ,ّٖٓ/ٖكالنظائر( ك )شرح المنار( في األصكؿ. كشذرات الذىب
مبلحؽ  , مصدر سابؽ.ُِٗ/ْكمعجـ المؤلفيف  مصدر سابؽ. ,َُْ/ّكاألعبلـ لمزركمي  العممية, بيركت لبناف.

]  كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية www.islam.gov.kwدر: المص .ُٖ/ُُتراجـ الفقياء المكسكعة الفقيية 
  الكتاب مرقـ آليا غير مكافؽ لممطبكع [

 كتر شرح في الرائؽ كالبحر  مصدر سابؽ. .َِٓالعقدية  كآراؤه كالنسفي المصدر السابؽ. .َّالتراجـ تاج (2)
اليركم  الديف معيف العبلمة الكبرل, كشرح العربية الكتب . ط دارِ/ُنجيـ بابف الشيير الديف الدقائؽ. الشيخ زيف

 المصرية.  الحسينية ( ط المطبعةِالدقائؽ) كنز عمى مكسيف بمنبل المعركؼ
 سابؽ.مصدر  .ٖٕٗ/ِالظنكف  كشؼ (3)
 مصدر سابؽ.. ِٔالعقدية  كآراؤه كالنسفي مصدر سابؽ..ّٕٗ/ٓالظنكف  كشؼ (4)

http://www.islam.gov.kw/
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مبلئو النافع شرح جمع مف فرغت النسفي: "لما قاؿ  مف المستكفى المستصفى كىك كا 
 كسميتو الدقائؽ فشرحتيا عمى مشتمبلن  شرحان  لممنظكمة أجمع أف إخكاني بعض سألني

 (1)المصفى"
 الفروع: في المستوفى .7

مبلئو النافع رحش جمع مف فرغت قكلو: "لما في النسفي إليو أشار  كىك المستصفى كا 
 (2)المستكفى" مف

 الفروع: في اليداية شرح .8
المتكفى  الحنفي يالمرغينان بكر أبي بف عمي الديف برىاف اإلسبلـ لشيخ كتاب كىك

ال  الشحنة: أنو ابف خط مف الديف تقي طبقات كفي النسفي , شرحو(3)ق( ّٗٓعاـ )
 كشرح(4) بغداد دخؿ أنو (: قيؿ الجكاىر كفى ىكامش )) اليداية (عمى شرح لو يعرؼ
 .(5)ق ََٕ سنة اليداية

 .(6)األعمال فضائل كتاب .9
 .(7)الظنكف كشؼ في خميفة حاجي إليو أشار 

                                 
 المصدر السابؽ.. ِٔالعقدية  كآراؤه كالنسفي المصدر السابؽ..ّٕٗ/ٓالظنكف  كشؼ (1)
 المصدر السابؽ.. ِٕالعقدية  كآراؤه كالنسفي  المصدر السابؽ. .ّٕٗ/ٓالظنكف  كشؼ (2)
 , مف البحثِّانظر: ص (3)
 , مف البحث.ِانظر: ص  (4)
كشؼ مصدر سابؽ.  ُٓٓ/ْالحنفية  تراجـ في السنية كالطبقات مصدر سابؽ..َّالتراجـ  تاج (5)

 المصدر السابؽ. .َِِِ/ِالظنكف
 المصدر السابؽ. .ّٕٗ/ٓالظنكف  كشؼ (6)
 مقدـ . بحثِٖالديف  بدر التفسير, أميمة في كالنسقي كمنيجو  المصدر السابؽ.. ُِْٕ/ِالظنكف  كشؼ (7)

 ـ.َُٗٗ-ُٖٗٗكآدابيا  العربية المغة قسـ اإلنسانية كالعمـك اآلداب بكمية دمشؽ جامعة في ستيرالماج لنيؿ درجة
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 انفصم انثاوي

 
 , وفيو ثبلثة مباحث:ختياراإلمام النسفي في اال منيج

ينيما, تعريؼ االختيار كالترجيح, كالفرؽ ب: المبحث األول
 ؟اركمتى يككف االختي

 .كأساليبيو عند اإلماـ النَّسىًفيصيغي االختيار : المبحث الثاني

 .يار عند اإلماـ النَّسىًفيكيجكهي االختلث: المبحث الثا
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 انفصم انثاوي
 ؟تعرٌف االختٌار والترجٌح، والفرق بٌنهما، ومتى ٌكون االختٌارمبحث األول : ال

 وفٌه ثالثة مطالب:

 
في ىذا  الختيارا كافك , (1)ر كالترجيح بمعنى كاحديرل بعض الباحثيف أٌف االختيا

البحث ىك التفريؽ بينيما, كقبؿ الحديث عف الفرؽ بينيما, يتعٌيف أٌكالن تعريؼ كٌؿ 
 منيما:

 تعرٌف االختٌار والترجٌح:المطلب األول: 

االختيار في المغة مصدر اختار ػ عمى كزف افتعؿ ػ مف الخير, كىك التخٌير 

أم:  (2)﴾ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ﴿ فاء. كمنو قكلو تعالىكاالنتقاء كاالصط
 .(3)اصطفى منيـ, كانتقى سبعيف رجبلن 

 .(4)كعٌرفو بعضيـ بأٌنو: " طمب ما فعمو خير"
 .(5)كقيؿ: " الميؿ إلى ما ييراد كيرتضى "

 .(6)"لشيء, كتخصيصو, كتقديمو عمى غيرهكقيؿ: " ترجيح ا
يختاره القارمء مف بيف مركٌياتو, أك الراكم  كعٌرفو أئٌمة القراءات بأٌنو: " الكجو الذم

                                 
عمى ىذا سار الباحث محٌمد بف زيمعي ىندم الذم بحث اختيارات الشيخ ابف تيمٌية في التفسير في رسالتو التي بعنكاف:  (1)
( كالتي تقٌدـ بيا لنيؿ  لى آخر سكرة النساء: جمعان كترتيبان كدراسةاختيارات ابف تيمٌية في التفسير؛ مف أٌكؿ سكرة الفاتحة إ )

 درجة الدكتكراة في القرآف كعمكمو بجامعة اإلماـ محٌمد بف سعكد اإلسبلمية. 
 ُٓٓسكرة األعراؼ اآلية  (2)
ر المعارؼ. تحقيؽ: ألبي الفضؿ محٌمد بف مكٌرـ بف عمٌي ابف منظكر: القاىرة: دا ( خير , مادة )ََُّ/ِلساف العرب  (3)

؛ ُألبي حٌياف محٌمد بف يكسؼ األندلسٌي: ط ّٕٗ/ْالبحر المحيط, .عبد ا الكبير, كمحٌمد أحمد حسب ا, كىاشـ الشاذلي
 . ىػ. دراسة كتحقيؽ كتعميؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد, كعمٌي محٌمد معٌكضُُّْبيركت: دار الكتب العممٌية: 

 . ىػ. تحقيؽ: محٌمد رضكافَُُْ؛ بيركت: دار الفكر: ُلممناكٌم: ط ,ِْ/ُعاريؼالتكقيؼ عمى ميٌمات الت (4)
ىػ. تحقيؽ: د. ُُُْ؛ بيركت: دار الفكر المعاصر: ُ, ألبي يحي زكرٌيا بف محٌمد األنصارٌم: طٗٔ/ُالحدكد األنيقة  (5)

 . مازف المعارؾ

ـ. ُٔٗٗ؛ بيركت: مكتبة لبناف: ُم: ط, لمحٌمد عمٌي التيانك ُُٗ/ُ كٌشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك (6)
 . تحقيؽ: د. عمٌي دحركج
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مف بيف مسمكعاتو, أك اآلخذ عف الراكم مف بيف محفكظاتو. ككٌؿ كاحد منيـ مجتيد 
 .(1)في اختياره "

(, كرٌجح الشيء: قٌكاه  بالتضعيؼ : مصدر رٌجح )في المغةفيك  وأّما الترجيح
 .(2)( رجحانان أم: ماؿ. تحبالضـٌ كالف كفٌضمو عمى غيره, مف رجح الميزاف, يرجح )

ىك: " تقكية أحد الطرفيف عمى اآلخر, فييعمـ األقكل, فييعمؿ بو,  وعند األصولّيين
 .(4)(3)كييطرح اآلخر. قالو الرازم

معٌمقان عمى ذلؾ: " كالقصد منو: تصحيح الصحيح,  (5)قاؿ الشككانٌي ػ رحمو ا ػ
بطاؿ الباطؿ "  .(6)كا 

 " عبارة عف اقتراف أحد الصالحيف, لمداللة عمى المطمكب, بأٌنو: (7)كعٌرفو اآلمدمٌ 

                                 
؛ الرياض: ُد. نبيؿ بف محٌمد آؿ إسماعيؿ: ط لػ ,َّعمـ القراءات؛ نشأتو, أطكاره, أثره في العمـك الشرعٌية (1)

 ىػ.ُُِْمكتبة التكبة: 

زم: بيركت: مكتبة لبناف: , لمحٌمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرا( رجح , ماٌدة: )ٗٗ مختار الصحاح (2)
 مصدر سابؽ.. ِّٗ/ُ, كالمعجـ الكسيط: ـُٖٖٗ

ىك فخر الديف أبك عبد ا محٌمد بف عمر بف حسيف الرازم, مف كبار فقياء الشافعٌية كالمتكٌمميف, لو تصانيؼ  (3)
 لػ ّّ/ ٓالكبرل طبقات الشافعيةئة. ا(, مات سنة: سٌت, كست م لـ يتٌمو كثيرة مشيكرة منيا التفسير الكبير )

شذرات ق. ُُّْىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ِط اإلماـ العبلمة تاج الديف بف عمي بف عبد الكافي السبكي
 . , ألبي الفبلح عبد الحٌي بف العماد الحنبمٌي: بيركت: دار اآلفاؽ الجديدة ُِ/ٓالذىب في أخبار مف ذىب

؛ الرياض: جامعة اإلماـ ُعمر بف الحسيف الرازم: ط , لمحٌمد بف ِٗٓ/ٓالمحصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو (4)
 ىػ. تحقيؽ: طو جابر العمكاني.ََُْمحٌمد بف سعكد اإلسبلمٌية: 

ىك محٌمد بف عمٌي بف محٌمد الشككانٌي, فقيو مجتيد, مف كبار عمماء اليمف, كاف يرل تحريـ التقميد, لو  (5)
: مصٌنفات عديدة, مف أشيرىا: نيؿ األكطار, كفتح القدي ر, مات سنة: خمسيف كمئتيف بعد األلؼ. أبجد العمـك

 مصدر سابؽ..  ِٖٗ/ ٔ(:  بيركت: دار العمـ لممبلييف , كاألعبلـ لمزركمٌي )ٕٕٖص
 بيركت:  دار المعرفة , لمحٌمد بف عمي الشككاني:ِّٕإرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحٌؽ مف عمـ األصكؿ (6)

 . ىػُّٗٗ

مٌي بف أبي عمٌي, الحنبمٌي ثـٌ الشافعٌي. صاحب "اإلحكاـ" ك"منتيى السكؿ" في ىك سيؼ الديف أبك الحسف ع (7)
طبقات الشافعٌية  األصكؿ, كغيرىما, كاف مف أذكياء العالـ, مات سنة: إحدل كثبلثيف كسٌت مئة. 

 المصدر السابؽ.. ُّْ/ٓكشذرات الذىب: المصدر السابؽ. .ُِٗ/ٓالكبرل:
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ىماؿ اآلخرمع تعارضيما   .(1)"بما يكجب العمؿ بو, كا 
 .(3)الترجيح تغميب بعض األمارات عمى بعض, في سبيؿ الظٌف": "(2)كقاؿ الجكينيٌ 
 .(4)"ت مزٌية ألحد الدليميف عمى اآلخركقيؿ: " إثبا

ٌيات كاألجساـ كنحكىا, ثـٌ استعمؿ في المعاني فأصؿ استعماؿ الترجيح: في الحسٌ 
 .(5)عمى سبيؿ المجاز استعارة مف رجحاف األجساـ

 كمف خبلؿ التعريفات السابقة لبلختيار كالترجيح, يظير الفرؽ بينيما مف كجكه عٌدة:
أحدىا: أٌف االختيار اصطفاء كانتقاء مف مجمكع تتقارب فيو الكجكه كاألكصاؼ ػ 

ٌف لـ تتطابؽ ػ , فيككف لبعضيا عمى بعض عند الناظر مزٌية, تستدعي اختياره كا 
 كتقديمو, مع بقاء اآلخر محتمبلن غير مٌطرح.

أٌما الترجيح, فيك تغميب طرؼ عمى طرؼ إلى حٌد التضعيؼ كاالٌطراح, كىذا ما 
 ( بالتضعيؼ. رٌجح يدٌؿ عميو لفظ )

فكا الترجيح لـ يعٌرفكه بأٌنو كيقٌكم ىذا الكجو, الكجو: الثاني: كىك أٌف أحدان مٌمف عرٌ 
ف كاف بعضيـ قد عٌرؼ االختيار بأٌنو ترجيح, فكٌؿ  االختيار, مٌما يدٌؿ عمى الفرؽ, كا 

 اختيار ترجيح, كليس كٌؿ ترجيح اختياران.
                                 

  .ىػََُْ, ألبي الحسف عمٌي بف أبي عمٌي اآلمدم: بيركت: دار الكتب العممٌية: َِّ/ْاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ (1)

ىك أبك المعالي عبد الممؾ بف عبد ا بف يكسؼ بف حيكٌية الجكيني, برع في جميع العمكـ كالفنكف, كجمع  (2)
كسبعيف كأربع مئة. طرؽ المذىب الشافعٌي, كخاض في عمـ الكبلـ كبرز فيو, كفي أصكؿ الفقو, مات سنة: ثماف 

 مصدر سابؽ. .ّٖٓ/ّكشذرات الذىب: مصدر سابؽ.  ,ِْٗ/ّطبقات الشافعٌية الكبرل:
؛ المنصكرة: دار الكفاء: ْ, ألبي المعالي عبد الممؾ بف عبد ا الجكيني: طُْٕ/ِالبرىاف في أصكؿ الفقو (3)

ىػ. ََُْ؛ دمشؽ: دار الفكر: ِط ,ِْٔ/ُالمنخكؿ, ألبي حامد الغزاليك . ىػ. تحقيؽ: عبد العظيـ ديبُُْٖ
 . تحقيؽ: د. محٌمد حسف ىيتك

؛ بيركت: دار الكتب ُ, لعمٌي بف محٌمد الجرجاني: طٔٓالتعريفاتك  .مصدر سابؽ ,ّٖ/ُالحدكد األنيقة (4)
, ألبي عمرك عثماف بف عمرك ِِِمنتيى الكصكؿ كاألمؿ في عممي األصكؿ كالجدؿك ,  ىػ.َُّْالعممٌية: 

 . ىػَُْٓ؛ بيركت: دار الكتب العممٌية: ُالحاجب: ط المعركؼ بابف

 ؛ بيركت: مؤٌسسةِ, ألبي الربيع سميماف بف عبد القكم الطكفي: طٖٕٔ, ٕٕٔ/ّشرح مختصر الركضة ( 5)
 ىػ. تحقيؽ: د. عبد ا التركي.ُُْٗ الرسالة,
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الثالث: أٌف الترادؼ المحض غير مكجكد في المغة عند جمع مف أىؿ المغة, نعـ 
مى معنى كاحد, لكف يمتاز أحدىما عمى اآلخر قد يككف المفظاف مٌتفقيف في الداللة ع

بزيادة في المعنى, بكجو مف الكجكه, كمثاؿ ذلؾ: لفظ السيؼ كالصاـر كالميٌند, فمفظ 
السيؼ يدٌؿ عميو مجٌردان, كلفظ الصاـر يدٌؿ عمى صفة الصـر كىي القطع, كلفظ الميٌند 

كٌؿ سيؼ صارمان , فكٌؿ صاـر كميٌند سيؼ, كليس (1)يدٌؿ عمى النسبة إلى اليند
 كميٌندان. كيشبو ذلؾ: االختيار كالترجيح.

ىذا ما ظير لي مف الفرؽ بيف االختيار كالترجيح, فالقكؿ بعدـ التفريؽ فيو تجٌكز 
 (. ال مشاٌحة في االصطبلح كاضح, كمع ذلؾ يبقى األمر كما قاؿ أىؿ العمـ: )

 مف كجكه عٌدة:كأٌما أثر ذلؾ في االختيار كالترجيح في التفسير, فيظير  
أحدىا: التفريؽ بيف األقكاؿ الضعيفة كالمرجكحة مٌما ال تحتممو اآلية, كبيف األقكاؿ 

 المحتممة التي تتنٌكع اختيارات المفٌسريف فييا بحسب النظر كاالجتياد.
 كيكٌضح ذلؾ الكجو:

الثاني: كىك التأكيد عمى ما ىك مقٌرر في أصكؿ التفسير مف اختبلؼ التنٌكع, 
 . فاالختيار يدٌؿ عمى األٌكؿ, كالترجيح يدٌؿ عمى الثاني.(2)ؼ التضادٌ كاختبل
 كيشيد ليذيف الكجييف, الكجو: 
الثالث: كىك أٌف ذلؾ أدٌؿ عمى مراد أئٌمة التفسير كعباراتيـ كصيغيـ في ترجيح  

 بعض األقكاؿ عمى بعض. كا تعالى أعمـ.

                                 
 مصدر سابؽ.. ٖٕٔ, ٕٕٔ/ّشرح مختصر الركضة لمطكفي  (1)
الرياض: دار  لمساعد الطٌيار ) ,ٓٓفصكؿ في أصكؿ التفسير  مصدر سابؽ. .ّّّ/ُّمجمكع الفتاكل:   (2)

 (.  النشر الدكليٌ 
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 الفرق بٌن االختٌار والترجٌح:المطلب الثانً: 

بؽ التنبيو عمى أف بعض الباحثيف يرل أٌف االختيار كالترجيح بمعنى كاحد كالذم س
؛ ألف كؿ لفظ لو داللتو في المغة, كما أٌف (1)اخترتو في ىذا البحث ىك التفريؽ بينيما

ذلؾ يفيد في التمييز بيف الترجيحات الكاردة في كتب التفسير؛ فإنيا ليست عمى مرتبة 
 كاحدة.

فيف السابقيف لبلختيار كالترجيح, اٌلذىٍيف اعتمدتيما في ىذه الدراسة كمف خبلؿ التعري
 يتضح أف بينيما فرقان مف كجييف:

أحدىما: أف الترجيح تقكية ألحد األقكاؿ؛ لييعمـ األقكل؛ فييعمؿ بو, كييطرح اآلخر. 
 بخبلؼ االختيار؛ فإنو ميؿ إلى المختار, كليس فيو طرح لؤلقكاؿ األخرل.

التفريؽ ما ذكره األصكليكف في مسائؿ الترجيح؛ فقد نص بعضيـ  كمما يؤيد ىذا
ىماؿ اآلخر.  (2)عمى أنو إذا تحقؽ الترجيح كجب العمؿ بالراجح كا 

كما يؤيده أيضان ما اتفؽ عميو األصكليكف مف ككف الجمع بيف الدليميف أكلى مف 
 (3)الترجيح؛ ألف في الترجيح إسقاطان ألحدىما.

ككف بيف األقكاؿ المقبكلة كغير المقبكلة, كالصحيحة كالثاني: أف الترجيح ي
 كالضعيفة. كأما االختيار فبل يككف إال بيف األقكاؿ المقبكلة في تفسير اآلية.

كييبنى عمى ىذا أف االختبلؼ بيف األقكاؿ في الترجيح يككف في الغالب مف 
يككف مف اختبلؼ التضاد, بخبلؼ االختيار؛ فإف االختبلؼ بيف األقكاؿ فيو إنما 

 اختبلؼ التنكع.

                                 
 , مف البحث.َْانظر: ص (1)
 في أصكؿ الفقو ؿ بدر الديف محمد بف بيادر بف عبد ا الزركشي .ُْٓ/ٖ تقرير ذلؾ في البحر المحيط (2)
  .دار الكتبي  ط ىػْٕٗت
-ُ. لػ أبي عبد ا محمد بف أحمد القرطبي . دار الحديث . القاىرة ,  َّٓ/َُالجامع ألحكاـ القرآف  (3)

  ىػُُْْ
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 المطلب الثالث: متى ٌكون االختٌار؟

مف المعمـك أف االختيار إنما يككف بيف اآلراء كاألكجو إذا تعددت كاختمفت كىك 
مقصد ىاـ جدان في عمـ التفسير خاصة, كفي عامة عمـك الشريعة كالمغة, كمما يجدر 

ميو أىؿ العمـ كإجماع الصحابة التنبيو عميو أنو البد مف معرفة اإلجماع كما اتفؽ ع
. كتظير أىمية معرفة إجماعات المفسريف مف (1)كالتابعيف أك إجماع أىؿ عصر معيف

ا كبيف أقكاؿ شاذة, كحتى الصحابة كالتابعيف كمف جاء بعدىـ حتى ال يرجح فيما بيني
يجب ماع في مسألة مف مسائؿ التفسير, أحد عمى مخالفتيا, فإذا كقع اإلج ئال يجتر 

بكلو كالمصير إليو, كال يحتاج إلى النظر إلى غيره؛ ألف اإلجماع مف أصح كأعمى ق
 : " يجب عمى المجتيد أف(2)أنكاع التفسير الذم يجب حمؿ اآلية عميو, يقكؿ ابف قدامة

 .(3)ينظر أكؿ شيء إلى اإلجماع فإف كجده لـ يحتج النظر إلى ما سكاه "
اء كاف إجماعان عمى تفسير لفظ أك إجماعان كيجب عمى مريد التفسير قبكؿ اإلجماع سك 

عمى تفسير معنى, ففي األكؿ يتفؽ المفسركف عمى بياف معنى لفظ كتتفؽ عباراتيـ 
 في تفسير (4)ـعمى معنى ذلؾ المفظ كيحككف فيو اإلجماع كمف ذلؾ قكؿ ابف أبي حات

 .(5)معنى الريب قاؿ: " الريب الشؾ كليس في ىذا الحرؼ اختبلؼ بيف المفسريف"

                                 
, لػ حسيف بف عمي الحربي . رسالة ماجستير . بكمية أصكؿ الديف . جامعة اإلماـ ُْ/ُقكاعد الترجيح عند المفسريف  (1)

  .قُُِْمحمد بف سعكد اإلسبلمية . الرياض
, فقيو كبير, كقد كاف إمامان في الحنبمي أبك محمد عبدا بف أحمد بف قدامة المقدسي, مصنؼ المغني في المذىب (2)

مصدر  .ُُٕ/ُّالبداية كالنيايةك  مصدر سابؽ. ,ُٓٔ/ِِىػ, أعبلـ النببلء َِٔالتفسير كالحديث كمشكبلتو, تكفي سنة 
 ظ أبي الفرج ابف رجب: بيركت: دار المعرفة., لمحافُّّ/ِالذيؿ عمى طبقات الحنابمةك  سابؽ.

. لػ عبد القادر بف أحمد بف مصطفى الدمشقي . مكتبة المعارؼ  ّْٗ/ِنزىة الخاطر العاطر شرح ركضة الناظر (3)
عرابو ك. ىػَُْْ - ِ ,الرياض  , رسالة ْ/ُمنيج الزجاج في اختياراتو في التفسير مف خبلؿ كتابو : معاني القرآف كا 
 " لمباحث الطالب: عادؿ بف محمد بف عمر العيمىرم.مف جامعة اإلماـ محمد بف سعكد ماجستير 

عبدالرحمف بف أبي حاتـ بف إدريس الرازم, صاحب كتاب الجرح كالتعديؿ, كىك مف أجؿ الكتب كلو التفسير الحافؿ الذم  (4)
ىػ, انظر في ترجمتو: البداية ِّٕكفي سنة اشتمؿ عمى النقؿ الكامؿ, مف كبار الصالحيف, كلـ يعرؼ لو ذنب كال جيالة, ت

 دار الكتب العممية , بيركت  ط .ِٖٓطبقات الداكدم, ك  المصدر السابؽ.,َِِ/ُُكالنياية
  المكتبة العصرية بصيدا , لبناف . طتحقيؽ أسعد محمد الطيب . ّْ/ُتفسير ابف أبي حاتـ  (5)



46 

 

ڈ ڈ ژ ژ ﴿كمف ىذا أيضان: اتفاؽ المفسريف عمى تفسير الذكر في قكلو تعالى 

 .(3): " الذكر: القرآف بإجماع "(2), قاؿ ابف عطية(1)﴾ڑ ڑک 

 اإلجماع (5)الماكردمحكى  (4)﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿كفي قكلو تعالى 

كاآلزفة , قاؿ ابف عطية: " (7)﴾ک گ ﴿, كعند قكلو تعالى (6)بأف المعنى الرجعة
 .(8)عبارة عف يكـ القيامة بإجماع المفسريف"

كالحاصؿ: أف االختيار يقع عند كجكد االختبلؼ بيف المفسريف أك بيف األكجو 
المحتممة في تفسير اآلية, إذا لـ يكف ىناؾ اتفاؽ بيف السمؼ في تفسير اآلية كذلؾ 

أقكاؿ المفسريف  بأف ينص أحد المفسريف عمى حكاية اإلجماع كما سمؼ, أك باستقراء
 كاستنباط اإلجماع مف أقكاليـ.

 كاالختبلؼ الكاقع في التفسير نكعاف:
 األكؿ: اختبلؼ التنكع:

كىك حمؿ اآلية عمى جميع ما قيؿ فييا إذا كانت المعاني صحيحة غير 

                                 
 . ُْفصمت: اآلية  سكرة (1)
عبد الحؽ بف غالب بف عبد الممؾ بف عطية الغرناطي القاضي لو التفسير المشيكر المحرر  ىك أبك محمد ابف عطية: (2)

عبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف ػ ل ُٔ/ُيىػ مترجـ لو في طبقات السيكطُْٓالكجيز في تفسير الكتاب العزيز ت:
 قُّٔٗ القاىرة –مكتبة كىبة  ُط ؽ: عمي محمد عمريحق, تىػُُٗالسيكطي المتكفى: 

لمقاضي أبي محمد عبدالحؽ بف غالب ابف عطية  ,ُٗ/ٓتفسير ابف عطية ) المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز (  (3)
  القاىرة . ,دار الكتاب اإلسبلمي :ِطعبدا األنصارم ك السيد عبدالعاؿ السيد إبراىيـ  :ت  ,األندلسي

  ُالطبلؽ: اآلية  سكرة (4)
يب القاضي أبك الحسف الماكردم, كاف ثقة شافعيان, قيؿ عنو: إنو كاف معتزليان, كالصحيح عمي بف محمد بف حب (5)

طبقات المفسريف  . ىػَْٓأنو مؤكؿ كليس معتزليان, مف تصانيفو: التفسير كاألحكاـ السمطانية, تكفي سنة
  , مصدر سابؽ.ِْٕ/ُ, طبقات الداكدمّلمسيكطي

  مؤسسة الكتب الثقافية ببيركت . طحسف عمي بف محمد الماكردم ,ألبي ال .َّ/ٔتفسير النكت كالعيكف  (6)
 . ٕٓالنجـ: اآلية  سكرة (7)
منيج الزجاج في اختياراتو في التفسير مف خبلؿ كتابو: معاني ك  , المصدر السابؽ.َِٗ/ٓ الكجيز المحرر  (8)

عرابو  , مصدر سابؽ.ْ/ُالقرآف كا 
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 , كيقع اختبلؼ التنكع عمى عدة أكجو:(1)متعارضة

ڃ ڃ چ ﴿, كقكلو تعالى (2)ةأكالن: أف يعبر المفسركف عف المعنى بألفاظ متقارب

, فقد عبر المفسركف في تفسير معنى: لغكب, بعبارات متقاربة, قاؿ ابف (3)﴾چ
 : عناء, (6): نصب, كقاؿ عبدالرحمف بف زيد(5)كمجاىد (4)عباس

 .(8): سآمة(7)كقاؿ سفياف
, (9)ثانيان: التفسير بالمثاؿ كذلؾ أف يعبر كؿ مفسر مف االسـ العاـ ببعض أنكاعو

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿عند قكلو تعالى  (10)الزجاجذلؾ ما ذكره كمف 

                                 
منيج الزجاج في اختياراتو في التفسير مف خبلؿ كتابو: معاني القرآف ك . مصدر سابؽ, ٕٓفصكؿ في أصكؿ التفسير, (1)

عرابو  .ٕ/ُكا 
  المصدر السابؽ .ِٔفصكؿ في أصكؿ التفسير,  مصدر سابؽ.ك ,ُّْ/ُّمجمكع الفتاكل (2)
 . ّٖسكرة ؽ اآلية  (3)
الطاىر الشريؼ في جده عبد المطمب  , يمتقي نسبو بالنسبعبد ا بف عباس بف عبد المطمب بف ىاشـ, بف عـ رسكؿ ا  (4)

كلد قبؿ اليجرة بثبلث سنكات عمى الرأم الراجح, كأخذ العمـ عف رسكؿ ا ثـ الـز كبار الصحابة كأخذ عنيـ, فصار عممان مف 
ق(, ُُْٓ, )ُق(, مناىج المفسريف القسـ األكؿ التفسير في عصر الصحابة, مصطفى مسمـ, طٖٔأعبلـ التفسير, تكفي سنة )

 .ْٗالرياض,  -ار المسمـ لمنشر كالتكزيعد

مجاىد بف جبر, كيكنى أبا الحجاج مكلى قيس بف السائب المخزكمي, يعتبر مف أئمة التابعيف, كمف أعمميـ بالتفسير, تمقى  (5)
قطار, ىػ(, مشاىير عمماء األمصار كأعبلـ فقياء األَُْق(, كتكفي سنة )ُِالتفسير عف ابف عباس في مدرسة مكة, كلد سنة )

ـ(, دار  ُُٗٗ -ىػ  ُُُْ,)ُمحمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مىٍعبدى, التميمي, أبك حاتـ, الدارمي, البيستي, ط
  ., مصدر سابؽِٖٕ/ٓ. األعبلـ, لمزركمي, ُّّ/  ُالمنصكرة, ت: مرزكؽ عمى ابراىيـ,  –الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع 

: أعبلـ النببلء ىػ( انظر ترجمتو:ُِٖبف أسمـ العمرم المدني, كاف صاحب قرآف كتفسير, تكفي سنة )ىك: عبدالرحمف بف زيد  (6)
 . مصدر سابؽ.ُُكطبقات المفسريف لمداكدم:  مصدر سابؽ..ّْٗ/ٖ

قمبي سفياف بف سعيد الثكرم لو تفسير اشتير بو, الفقيو الحافظ الحجة, ركل عنو خمؽ اليحصكف, قاؿ أحمد: لـ يتقدمو في  (7)
دار إحياء  ّطلمحافظ ابف حجر ,   ,ّّٓ/ِأحد, قاؿ ابف المبارؾ: ال أعمـ أعمـ مف سفياف, انظر في ترجمتو: تيذيب التيذيب

 .المصدر السابؽ. ُّٗ/ُطبقات الداكدمك  ىػ.ُُّْ التراث كمؤسسة التاريخ العربي ببيركت ,
عف تأكيؿ آم القرآف . لمطبرم , نشر مكتبة كمطبعة مصطفى  جامع البياف. ُٕٗ/ِٔأقكاليـ باألسانيد في تفسير الطبرم  (8)

  ىػ.ُّٖٖالبابي الحمبي بمصر , الطبعة الثالثة 
  ىػ.ُّٖٗالبف تيمية جمع كترتيب عبد الرحمف بف قاسـ كابنو محمد الطبعة األكلى  ,ُُٔ/ٓمجمكع الفتاكل  (9)
غكم, المفسر, مف مؤلفاتو: معاني القرآف, االنشقاؽ, العركض, إبراىيـ بف السرم بف سيؿ الزجاج, أبك إسحاؽ النحكم, الم (10)

ق(, ككاف يخرط الزجاج ثـ تركو, كانشغؿ باألدب, ُّٔق(, كقيؿ:سنة  )ُُّمختصر النحك, تكفي ببغداد في جماد األخرة سنة )
في معرفة حكادث الزماف, أبك , مصدر سابؽ, مرآة الجناف كعبرة اليقظاف ُِ-ٗ/ُكنسب إليو, انظر: طبقات المفسريف, الداككدم, 

 .ِّّ/ِـ(, ُّٗٗ -ىػ ُُّْالقاىرة ) -محمد عبد ا بف أسعد بف عمي بف سميماف اليافعي, )د. ط( دار الكتاب اإلسبلمي 
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 (1)﴾پ پ پ پ 
قاؿ: " كقد اختمفكا في تفسيرىا فقيؿ: ما يصيبيـ مف الجدب كالخكؼ. . , كقيؿ: 

, كجممتو أف كؿ ما يعذب بو في الدنيا فيك مف العذاب (2)العذاب األدنى السباء كالقتؿ
 .(3)األدنى, كالعذاب األكبر عذاب اآلخرة "

, مثؿ ىذه األقكاؿ, قاؿ بعد ذلؾ: " كأكلى األقكاؿ في ذلؾ أف (4)لما ساؽ الطبرمك 
العذاب األدنى ما كاف في الدنيا مف ببلء أصابيـ إما شدة مف مجاعة أك قتؿ أك 

ىنا ذكرا  (6), فالطبرم كالزجاج(5)"كف بيا فكؿ ذلؾ مف العذاب األدنىمصائب يصاب
 أنكاعان لمعذاب األدنى.

تعبير عف المفظ ببعض صفاتو, كذلؾ أف يعبر كؿ مفسر عف المعنى ثالثان: ال
 " فإف مف عادة السمؼ أف يذكركا :(7)بكصؼ غير كصؼ صاحبو, يقكؿ ابف تيمية

                                 
 ُِسكرة السجدة اآلية  (1)
ائب الدنيا في كثير مف المفسريف عبر عف معنى " العذاب األدنى " بمثؿ ىذه العبارات كقكؿ بعضيـ: إف المعنى مص  (2)

األحكاؿ كاألنفس, كممف عبر بيذا ابف عباس كأبك العالية كالضحاؾ كالحسف كغيرىـ, كعبر بعضيـ بأنو القتؿ, كىذا مركم 
عف ابف مسعكد كالحسف بف عمي, كقاؿ مجاىد: ىك القتؿ كالجكع لقريش في الدنيا, كعبر بعضيـ بأف المعنى إصابتيـ 

, َُٖ/ُِكقاؿ عبدالرحمف بف زيد: ىك عذاب الدنيا, انظر أقكاليـ في: تفسير الطبرم بالسنيف, كىذا مركم عف النخعي, 
 مصدر سابؽ.. َُُ, َُٗ

عرابو  (3)  . َِٖ/ْمعاني القرآف كا 
محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب الطبرم, اإلماـ أبك جعفر,, صاحب التفسير الكبير كالتاريخ الشيير, كاف  ( 4)

ثيرة منيا التفسير كالحديث كالفقو كالتاريخ كغير ذلؾ, كاف ثقة في نقمو, كتاريخو أصح التكاريخ كأثبتيا, كلد في إمامان في فنكف ك
ق(, كاستكطف بغداد, كجمع الكثير مف العمـ, مف تصانيفو العظيمة جامع البياف في تأكيؿ القرآف, ِِْآمؿ طبرستاف سنة  )

عبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف السيكطي, ل, ُُّ - َُّ/ُالحفاظق(, طبقات َُّكغيره مف الكتب, تكفي سنة  )
حمد بف عمي أبك بكر الخطيب البغدادم, أل, ْٖٓ/ ِتاريخ بغدادك ـ(, دار الكتب العممية, بيركت, , َُّْ, )ُط
تذكرة الحفاظ ك بيركت, ت: الدكتكر بشار عكاد معركؼ,  -ـ(, دار الغرب اإلسبلمي ََِِ -ىػ ُِِْ,)ُط
 .مصدر سابؽبف خمكاف, ل, .ُُٗ/ْ كفيات األعياف  مصدر سابؽ. ,َِِ, َُِ/ِىبي,مذل

 , مصدر سابؽ.َُُ/ُِتفسير الطبرم  (5)
 , مف البحث.ْٕانظر: ص (6)

, كاف سيفان مسمكالن ىك : أحمد بف عبدالحميـ بف عبدالسبلـ الحٌراني , أبك العباس , المعركؼ بابف تيمية , اإلماـ الرباني  (7)
مامان قائمان ببياف الحؽ كنصرة الديف ىػ .  ِٖٕىػ , كمات سنة  ُٔٔصاحب تصانيؼ كثيرة  , كلد سنة , عمى المخالفيف , كا 

طبقات عمماء  كانظر ترجمتو مفصمة لو بعنكاف : العقكد الدرية في مناقب شيخ اإلسبلـ أحمد بف تيمية , البف عبداليادم 
براىيـ الزيبؽ تأبي عبد ا محمد بف عبداليادم الدمشقي  الحديث : لئلماـ مؤسسة الرسالة بيركت :ُط –: أكـر البكشي كا 

 ِٔٗ - ِٕٗ/ْىػ . لو أيضان  َُْٗ
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, (1)بعض صفات المفسر مف األسماء ال ينافي ذلؾ ثبكت بقية الصفات لممسمى "
مفسر كصؼ كيمكف أف يمثؿ لذلؾ بما سبؽ في معنى الصراط المستقيـ, فإف كؿ 

 المفظ بصفة مف صفاتو تختمؼ عف الصفة األخرل, ككمو يؤكؿ لشيء كاحد.
رابعان: أف يحتمؿ المفظ أكثر مف معنى, إما ألنو مشترؾ في المغة, أك ألنو 

؛ أما المشترؾ في المغة فكمفظ: )قسكرة(, كىي تحتمؿ معاني, فقد ذىب ابف (2)متكاطئ
أف قسكرة بمعنى: الرامي أك الرماة, كجاء عف  (6)كقتادة (5), كعكرمة(4), كمجاىد(3)عباس

, أف قسكرة (9), كابنو عبدالرحمف(8)في ركاية, كزيد بف أسمـس , كابف عبا(7)أبي ىريرة
 .(10)بمعنى األسد, كركم عف قتادة, أنو قاؿ: قسكرة النبؿ

كمف ذلؾ أيضان لفظ )عسعس( حيث ذىب أكثر أىؿ التفسير أنو بمعنى أدبر, 
 .(12)أنو بمعنى: أقبؿ (11)البصرمكذىب الحسف 

                                 
 , مصدر سابؽ.َّٗ/ٔمجمكع الفتاكم  (1)
ؿ , لمشيخ حسيف الحربي, فصكؿ في أصك ْٕ, ْٔ/ُقكاعد الترجيح عند المفسريف  .َّْ/ُّ المصدر السابؽ (2)

 , لمشيخ مساعد الطيار. ُٔالتفسير,
 , مف البحث.ْٕانظر: ص( 3)

 , مف البحث.ْٕانظر: ص (4)

ق(, كقيؿ قبؿ ذلؾ, َُْأبك عبد ا مكلى ابف عباس, أصمو بربرم, ثقة ثبت, عالـ بالتفسير مف الثالثة, تكفي سنة,) (5)
 , مصدر سابؽِّٓ-ِّْ/ٕحجر العسقبلني,  تيذيب التيذيب, ابف

ق(, تيذيب ُُٕق(, كتكفي )ُٔقتادة بف دعامة بف قتادة بف عزيز, أبك الخطاب السدكسي البصرم. كلد سنة ) ( 6)
 , مصدر سابؽ.ُٖٗ/ٓاألعبلـ, لمزركمي,  -, مصدر سابؽ ّٔٓ-ُّٓ/ٖالتيذيب, ابف حجر العسقبلني, 

الدكسي, كاف اسمو في الجاىمية عبد شمس بف صخر, فمـ أسمـ سمي عبد الرحمف, عبد الرحمف بف صخر أبك ىريرة  (7)
إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ لػ , ّٕٓ/ ُ, سير السمؼ الصالحيفق(, ٖٓتكفي سنة: ) ركل كثيران مف األحاديث عف النبي

د. كـر بف حممي بف فرحات بف  دار الراية لمنشر كالتكزيع, الرياض, ت: :بف عمي القرشي الطميحي التيمي األصبياني,.ط
  أحمد.

ىك : زيد بف أسمـ العدكم العمرم مكالىـ , أبك أسامة , أك أبك عبد ا , فقيو مفسر , كانت لو خمقة لمعمـ في مسجد  (8)
ىػ . انظر : تيذيب ُّٔلو كتاب في التفسير ركاه عنو كلده عبد الرحمف , تكفي سنة  -صمى ا عميو كسمـ  -النبي 

  مصدر سابؽ.ُّٖ-ُِٖ/ُكطبقات المفسريف لمداككدم  المصدر السابؽ. , ّٓٗ/ّيذيب الت

 , مف البحث.ْٕانظر: ص (9)

 مصدر سابؽ.بعدىا.  , كماِّٗ-ُٖٔأقكاليـ في تفسير الطبرم  (10)
مامان زاىدان الحسف بف أبي الحسف يسار البصرم أبك سعيد مكلى األنصار, مف كبار التابعيف ك  (11) كاف بحران في العمـ, كا 

ق(, تيذيب التيذيب, ابف حجر َُُكحافظان, نشأ في المدينة كلد لسنتيف بقيتا مف خبلفة عمر بف الخطاب, كتكفي سنة )
 , مصدر سابؽُِّ/ِالعسقبلني, 

  ىػ.َُُْ, دار الفكر , بيركت  ط, ,َْٖ/ْتفسير ابف كثيرك  مصدر سابؽ. كما بعدىا, ٕٕ/ّتفسير الطبرم  (12)
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كأما المتكاطئ فالمراد بو: أحد الشيئيف أك أحد النكعيف مع االتفاؽ عمى األصؿ 

, حيث اتفؽ المفسركف عمى أنو (1)﴾ٱ ﴿ كالخبلؼ الكاقع في تفسير الفجر في قكلو
 (4)كعكرمة (3), كابف عباس(2)الصبح لكنيـ اختمفكا في تعييف ذلؾ الفجر فذىب عمي

 :(8)كمحمد بف كعب القرظي (7), كمجاىد(6), كقاؿ مسركؽ(5)ىـ: أنو فجر كؿ صبحكغير 
أكؿ فجر مف أياـ  (10)في ركاية, كقتادة ,, كقاؿ ابف عباس(9)فجر يكـ النحر خاصة

 , كقيؿ غير ذلؾ.(11)السنة
 الثاني: اختبلؼ التضاد:

متضاد بينيما, كمعناه: االختبلؼ في المفظ كالمعنى مع عدـ احتماؿ المعنييف معان ل
 .(12)فتحمؿ اآلية عمى األرجح منيما بداللة السياؽ أك غيره
 ف شاء ا تعالى.إ كسيككف بحثي في ىذه األنكاع مف أنكاع االختبلؼ

                                 
 ُسكرة الفجر اآلية  (1)
عمي بف أبي طالب بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ القرشي الياشمي, أبك الحسف, ابف عـ رسكؿ ا,  (2)

, كلـ كصيره, أكؿ الناس إسبلمان مف الصبياف, كلد قبؿ البعثة بعشر سنيف عمى الصحيح, كتربى في حجر النبي 
د إال غزكة تبكؾ, فقاؿ لو بسبب تأخيره لو بالمدينة: ) أال ترضى أف تككف مني بمنزلة ىاركف يفارقو, كشيد معو المشاى

ق(, ُُِْ,)ُمف مكسى (, اإلصابة في تمييز الصحابة, أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني, الشافعي, ط
بة, عز الديف بف األثير أبي , أسد الغابة في معرفة الصحأْٓ/ْبيركت, ت: عمي محمد البجاكم,  –دار الجيؿ 

ـ(, ت: عمي محمد معكض كعادؿ أحمد عبد ُْٗٗ -ىػ ُُْٓ, دار الكتب العممية,)ُالحسف بف محمد الجذرم, ط
  . ٕٖ/ْالمكجكد, 

 , مف البحث.ْٕانظر: ص ( 3)

 , مف البحث.ْٗانظر: ص (4)

  دار الشعب بالقاىرة. طالجامع ألحكاـ القرآف . لمقرطبي ,  .ّٖ/َِتفسير القرطبي  (5)
 مسركؽ بف األجدع بف مالؾ اليمداني الككفي, مف كبار التابعيف, كمف المخضرميف الذيف أسممكا في حياة النبي  (6)

 . مصدر سابؽ.ّٔ/ْ, كقيؿ غير ذلؾ, أعبلـ النببلءِٔتكفي سنة 
 مف البحث. ,ْٕصانظر:  (7)

محمد بف كعب بف سميـ القرظي, سكف الككفة ثـ المدينة, كحدث عف أبي ىريرة كابف عباس كغيرىما, ككاف قارئان  (8)
 المصدر السابؽ.. ٓٔ/ٓىػ, سير أعبلـ النببلءَُٖكمف أكعية العمـ مات سنة 

 لسابؽ.المصدر ا. ّٗ/َِتفسير القرطبي  مصدر سابؽ. ,ِّّْ/َُتفسير ابف أبي حاتـ  (9)
 , مف البحث.ْٗانظر: ص (10)

 مصدر سابؽ. .ّٖ/َِتفسير القرطبي  (11)
  ىػ .ُِّْدار ابف الجكزم بالدماـ,  ,ُط ّٓ/ُتفسير الشيخ محمد بف عثيميف لسكرتي الفاتحة كالبقرة  (12)
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َسفًِ،  المبحث الثانً: صٌُغ االختٌار وأسالٌُبه عند اإلمام النَّ

 كفيو ثبلثة مطالب:
 التنصيصي عمى القكؿ المختار. المطمب األول:
 التفسيري بقكؿو مع النص عمى ضعؼ غيره. المطمب الثاني:
, المطمب الثالث:  التفسيري بالقكًؿ المختار كذكريه بصيغة الجـز

 كذكر األقكاؿ األخرل بصيغة التمريض. 
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 المطلب األول: التنصٌُص على القول المختار.

 
 المفسريف, دعن الترجيح طرؽ بيف مف األساس, كاألشير ىي الطريقة ىذه كتعد

 .معناه في كما الصكاب عمى النص الصيغة ىذه كتعني
كالتنصيص : مأخكذ مف النص عمى الشيء كىك ما ازداد كضكحان عمى الظاىر لمعنى 
في المتكمـ كسكؽ الكبلـ ألجؿ ذلؾ المعنى , فإذا قيؿ : أحسنكا إلى فبلف الذم يفرح 

فيك الذم ال يحتمؿ إال معنى بفرحي كيغتـ بغمي , كاف ذلؾ نصان في بياف محبتو, 
 . (1)كاحدان, كقيؿ : ما ال يحتمؿ التأكيؿ

كعمى ىذا فإف النص عمى الرأم المختار يراد بو االختيار كالترجيح كال يحتمؿ غير 
 .نسفيذلؾ , كلذا فقد جعمت ىذا األسمكب في مقدمة أساليب االختيار عند ال

إف كثيران مف صيغ االختيار عند  كىذا المبحث مرتبط بما ذكرتو في التمييد , حيث
 تدؿ عمى النص عمى الرأم المختار كما عداه فإنو مرجكح . نسفيال

 العمة :ك  التدليؿذكر دكف النص عمى الرأم المختار  ف كسيككف الحديث ع
 "  (2)كمعمـك في القكاعد أف "التنصيص عمى الشيء ال يمـز منو النفي عما عداه" .

ىميتيا في التعامؿ مع أقكاؿ السمؼ . كأما المثاؿ عمى أىميتيا كًذكريىا ىنا مثاؿ عمى أ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿فيك قكؿ ا تعالى :  -عز كجؿ  -في فيـ كبلـ ا 

فتخصيص العرب الذيف لـ يأتيـ نذير مف   (3)(  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
 ير.ف أتاىـ النذبالذكر ال يمـز منو خركج مى  -صمى ا عميو كسمـ  -قبؿ الرسكؿ 

                                 
  ىػ .َُْٓلعربي ببركت , دار الكتاب ا ُطإبراىيـ األبيارم , ت, . َّٗالتعريفات لمجرجاني , ص  (1)
لفظ " التخصيص بالذكر  ُِٗراج الجداؿ مف القرآف الكريـ صخذكر ىذه القاعدة ابف الحنبمي في كتابو : است (2)

 : لخالد بف عثماف السبتْْٔ-ّْٔ/ِجمعان كدراسة  -قكاعد التفسير  ال يدؿ عمى االختصاص في الحكـ" . ك
بىر ,لسعكديَّة دار ابف عٌفاف المممكة العربيَّة ا ُط   ىػ . ُُْٕالخي
 ّسكرة السجدة اآلية مف  (3)
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ۓ ۓ ﮲  ﴿ عند تفسيره لقكلو تعالى: –مما ىك مقرر دراستو  –كمف أمثمة ذلؾ 

(1). . ﴾﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
أنو أحسف ما يقتص  والظاىر: قاؿ 

 .(2)في بابو كما يقاؿ فبلف أعمـ الناس أم في فنو

 قاؿ االماـ النسفي: (3)( ھ ے ے ۓ )وعند تفسيره لقوله تعالى:

أنيا عمى بابيا ألف  والصحيح (4)(ۅ ۉ ۉ):  قيؿ البلـ بمعنى عمى كقكلو)

 (5)(.البلـ لبلختصاص كالعامؿ مختص بجزاء عممو , حسنة كانت أك سيئة

ىك ) قاؿ اإلماـ النسفي: (6) (ٺ ٿ ٿ ٿ) وعند تفسيره لقوله تعالى:
(7)( األصحابف إبراىيـ في 

 

                                 
 ّسكرة يكسؼ اآلية  (1)

أبك البركات عبد ا بف أحمد بف محمكد حافظ  لػ )مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ(, ْٗ, ّٗ/ ِتفسير النسفي, (2)
مـ دار الك ُط ف ديب مستكراجعو كقدـ لو: محيي الدي حققو كخرج أحاديثو: يكسؼ عمي بديكم, الديف النسفي

 , مف البحث.ُْٓانظر: ص  .ـُٖٗٗ -ىػ ُُْٗالطيب, بيركت, 

 ٕسكرة اإلسراء اآلية   (3)
 ِٖٔسكرة البقرة اآلية   (4)
 سابؽ. المصدر ال, ِٓٓ/ِتفسير النسفي,  (5)
 ْٓسكرة مريـ اآلية    (6)
 سابؽ.المصدر ال ,ّٗ/ّتفسير النسفى  (7)
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 التفسٌر بقول مع النص على ضعف غٌرهالمطلب الثانً: 

 
الطريقة حصر القكؿ ػػ أك األقكاؿ ػػ الراجح في ما عدا األقكاؿ المردكدة فإذا المراد بيذه 

قاـ الدليؿ عمى رد بعض األقكاؿ فالصكاب منحصر في ما عداىا فإف االختيار  كما 
يككف بالنص عمى صكاب قكؿ كصحتو, يككف ػ أيضان ػ برد بعض األقكاؿ الكاردة في 

ف لـ ينص المفسر عمى  اختياره كترجيحو . اآلية المفسرة كا 
ػ  (1)ا البر رحمو اإلماـ ابف عبدكىذه الطريقة معتبرة معركفة عند العمماء . بؿ حكى 

اإلجماع عمى مضمكنيا حيث قاؿ: ) كال خبلؼ ػػ بيف أىؿ العمـ كالنظر ػػ أف المسألة 
 إذا كاف فييا كجياف فقاـ الدليؿ عمى بطبلف الكجو الكاحد منيما أف الحؽ في الكجو

  (2)اآلخر, كأنو مستغفو عف قياـ الدليؿ عمى صحتو, بقياـ الدليؿ عمى بطبلف ضده(
كأما إذا أشار المفسر إلى ضعؼ األقكاؿ األخرل بطريقة معينة لـ يدع مجاالن لمشؾ في 

 أنو يختار ما اعتمده .
ف ظيرت داللتو عمى اختيار المفسر لما اعتمده إال أنو ليس كغيره مف  كىذا األسمكب كا 
األساليب مف حيث النص عمى الرأم المختار , فيك أقؿ مف األساليب األخرل مف 
حيث قكة االختيار كالترجيح , فاألقكاؿ التي يشير المفسر إلى ضعفيا ليست باطمة مف 

 .(3)كؿ كجو بؿ ىي محتممة

                                 
عبد البر النمرم القرطبي المالكي, أبك عمر, مف كبار حفاظ الحديث,  بف محمد بف ىك يكسؼ بف عبد ا (1)

: ىػ, مف مصنفاتؤّْىػ, كتكفي بشاطبة سنة ّٖٔمؤرخ أديب بحاثة, حافظ المغرب, كلد بقرطبة سنة 
ر ( , كسيّٕٖترجمة رقـ ) ٔٔ/ٕ. كفيات األعياف اب في تراجـ الصحابة, كجامع بياف العمـ كفضمواالستيع

 , مصدراف سابقافُّٓ/ُٖأعبلـ النببلء 
لػ أبي عمر يكسؼ بف عبد ا بف عبد البر . مكتبة  ,ُٗٗ/ َِالتمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد (2)

 ىػُّٖٗ-ُعيسى الحمبي . القاىرة , 
  . مصدر سابؽ,  َُُ,  ََُ:اختيارات ابف تيمية في التفسير (3)
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في  نسفيكالحاصؿ : أف ىذا األسمكب ليس كغيره مف األساليب التي استخدميا ال
 نسفيف حيث القكة في اختيار قكؿ مف األقكاؿ ؛ ألف األقكاؿ التي أكردىا الاختياراتو م

 بصيغة التمريض ليست باطمة مف كؿ كجو بؿ ىي محتممة .
 قاـ فإذا ,المردكدة األقكاؿ مف عداه بما الراجح القكؿ حصر :الطريقة بيذه كالمراد
 يككف لترجيحا فإف ,عداىا فيما منحصر فالصكاب ,األقكاؿ بعض رد عمى الدليؿ

 ,المفسرة اآلية في الكاردة األقكاؿ بعض برد كيككف ,كصحتو ,قكؿ صكاب بالنص عمى
ف  :ذلؾ عمى كاألمثمة ,كترجيحو ,اختياره عمى المفسر لـ ينص كا 

أعرض قاؿ اإلماـ النسفي: ) (1) (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ) في تفسيره لقكلو تعالى:

كيدؿ عمى  وىو باطلممتو عنيا فمـ ينجع فيو حتى مثؿ لو يعقكب عاضان عمى أن

 .(2)(ذلؾ كلك كاف ذلؾ منو أيضان لما برأ نفسو مف (ڱ ں ں ڻ )بطبلنو قكلو 

قاؿ  (3) ( ې ى ى ائ ائ )  في تفسيره لقكلو تعالى:كقاؿ أيضان 
غير بلـ لتأكيد النفي أم أف نفير الكافة عف أكطانيـ لطمب العمـ لااإلماـ النسفي: )

 (4)( لئلفضاء إلى المفسدة صحيح
 
 

                                 
 ِْاآلية  يكسؼسكرة  (1)
 مصدر سابؽ. ,َُْ/ِالنسفيتفسير  (2)
 ُِِاآلية  التكبةسكرة  (3)
 سابؽ.المصدر  ,ُٕٕ/ُتفسير النسفي, (4)
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بصٌغة الجزم وذكر األقوال األخرى  هالتفسٌر بالقول المختار وذكرالمطلب الثالث: 

 بصٌغة التمرٌض

أك  عمماء , فإف االعتماد عمى قكؿ ماىذه الصيغة في الترجيح معركفة مستعممة عند ال
, كىي األلفاظ المبنية لمفاعؿ, كقاؿ, كركل, كذكر, دليؿ عمى أف  حكايتو بصيغة الجـز

المبنية لممفعكؿ, كركم,  األلفاظ, كحكايتو بصيغة التمريض, كىي سر يراه الصكابالمف
 كقيؿ, كذيًكر, كنحكىا, دليؿ عمى تضعيفو كعدـ اعتماده. 

كىذه الطريقة اصطمح العمماء مف أىؿ الحديث كغيرىـ عمى العمؿ بيا في التصحيح 
  (1)كالتضعيؼ

عف ضعؼ غ يمكف التعبير بيا اصطمح العمماء عمى نقؿ ما يشؾ في صحتو عمى صي
, كنقؿ كنحكىا كىي ما تسمى بصيغ قكؿ مف األقكاؿ, كمف تمؾ الصيغ : قيؿ, كركم

 .(2)التمريض
ؼ, االختبل , كخاصة في مكاطففي كتابو اإلماـ النسفيكقد كجد مثؿ ىذه الصيغ عند 

مما , عتماد عمى قكؿ ما في تفسير اآلية؛ مبناه االكىذا األسمكب الذم نحف بصدده
المفسر يراه ىك الصكاب أك األصح, كيككف ما سكاه رأيان  يدؿ داللة ظاىرة عمى أف

 .مرجكحان 
                                 

دار الكتب العممية  ُطأحمد بف محمد شاكر , ت البف كثير  ٖٔ" الباعث الحثيث شرح اختصار عمـك الحديث(1)
لفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد لػ أبك ا ,ِّٔ/ ُكالنكت عمى كتاب ابف الصبلح  .ىػ َُّْ, بيركت , 

عمادة البحث العممي بالجامعة  ُىػ( ت ربيع بف ىادم عمير المدخمي طِٖٓبف حجر العسقبلني )المتكفى: 
أبك الفضؿ زيف  لػ ,ٗٔ/ُـ كالتبصرة كالتذكرة ُْٖٗىػ/َُْْاإلسبلمية, المدينة المنكرة, المممكة العربية السعكدية 

عبد المطيؼ  ت  ىػ(َٖٔسيف بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ العراقي )المتكفى: الديف عبد الرحيـ بف الح
 ,َٗ/ُكتدريب الراكم . ـ ََِِ -ىػ  ُِّْ لبناف –دار الكتب العممية, بيركت  ُط ماىر ياسيف فحؿ -اليميـ 

أبك قتيبة نظر  ت ىػ(ُُٗعبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى:  لػ في شرح تقريب النكاكم
د. محمد ضياء الرحمف  لػ ,ْْكمعجـ مصطمحات الحديث كلطائؼ اإلسناد. دار طيبة ط محمد الفاريابي
لمدكتكر نكر الديف عتر, ,  ِٔٗكمنيج النقد في عمـك الحديث  ىػ.َُِْأضكاء السمؼ, الرياض, ُاألعظمي, ط

  ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُّٗٗ ِدار الفكر, دمشؽ, ط
 المصدر السابؽ.. ِّٔ/ُى كتاب الصبلح البف حجر النكت عم (2)
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ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿ :قكلو تعالى تفسير في ذلؾ أمثمة مف

 (1)﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
كاف إذا بعث بعثان بعد غزكة تبكؾ بعد ما أنزؿ في  : إف رسكؿ ا وقيل :قكلو

مف اآليات الشداد استبؽ المؤمنكف عف آخرىـ إلى النفير كانقطعكا جميعان  المتخمفيف
عف التفقو في الديف, فأمركا أف ينفر مف كؿ فرقة منيـ طائفة إلى الجياد, كيبقى 
سائرىـ يتفقيكف حتى ال ينقطعكا عف التفقو الذم ىك الجياد األكبر, إذ الجياد بالحجاج 

 (2)أعظـ أثران مف الجياد بالنصاؿ.

(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ) كقاؿ أيضان في تفسيره لقكلو تعالى:
(3)

يرشد إليو   
يقاؿ ىداه  (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ )

لى الحؽ فجمع بيف المغتيف كيقاؿ ىدل بنفسو بمعنى اىتدل كما يقاؿ شرل  لمحؽ كا 
قؿ إليو إال أف معناه أـ مف ال ييتدم مف األكثاف إلى مكاف فينت وقيل, ...بمعنى اشترل

كال يصح منو االىتداء إال أف ينقمو ا , أف ينقؿ أك ال ييتدم ييدم إال أف ييدم إال
 (4).مف حالو إلى أف يجعمو حيان ناطقان فييديو

 .(5)﴾..ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ كقاؿ أيضان في تفسيره لقكلو تعالى:
كال مؤاخذة عميو كلك كاف  كىـ بيا ىـ خطرة كال صنع لمعبد فيما يخطر بالقمب قاؿ:

 .(6)ىمو كيميا لما مدحو ا تعالى بأنو مف عباده المخمصيف
 ثـ ذكر األقكاؿ األخرل بصيغة التضعيؼ )قيؿ(.

 

                                 
 ُِِسكرة التكبة اآلية   (1)
 , مصدر سابؽ.ُٖٕ/ُتفسير النسفي (2)

 ّٓسكرة يكنس اآلية  (3)

  سابؽ.المصدر ال, ِِ-ُِ/ِتفسير النسفي (4)
 ِْسكرة يكسؼ اآلية  (5)
 , مف البحث.ُْٖانظر: ص سابؽ.المصدر ال, َُّ/ِتفسير النسفي, (6)
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َسِفً، وفٌه لث: المبحث الثا  :مطالب تسعةُوجوهُ االختٌار عند اإلمام النَّ

 االختيار بالنظائًر القرآنية المطمب األول:
 ترجيحي بظاىر القرآف.ال المطمب الثاني:
 الترجيحي بالسياؽ. المطمب الثالث:
 االختيار بالقراءات المطمب الرابع:

 االختيار بالحديث النبكم المطمب الخامس:
 االختيار بأسباب النزكؿ المطمب السادس:
 االختيار بأقكاؿ السمؼ. المطمب السابع:
. المطمب الثامن:  االختيار بالعمـك
 يار بالمغة كالشعر.االخت المطمب التاسع:
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 المطلب األول: االختٌار النظائر القرآنٌة

 
كالنظائر جمع نظير, كالنظير ىك المثيؿ, قاؿ في المساف: " النظير المثيؿ, كقيؿ:  

المثؿ في كؿ شيء, كفبلف نظيرؾ أم: مثمؾ؛ ألنو إذا نظر إلييما الناظر رآىما سكاء. 
 (1)كميا". . كالجمع: النظائر في الكبلـ كاألشياء 

كالمراد بالنظائر ىنا: أف يفسر المفسر بعض آيات القرآف ببعض, فإف دؿ مكضع مف  
القرآف عمى المراد بمكضع آخر حممناه عميو, كرجحنا ذلؾ القكؿ عمى غيره مف 

 .(2)األقكاؿ
كالتفسير الذم تؤيده آيات قرآنية مقدـ عمى غيره, كليذه القاعدة أصؿ في التفسير 

  استعمميا في تفسيره لبعض اآليات كصحح فيـ الصحابة نبي النبكم, ألف ال
 (3)آليات بمقتضى ىذه القاعدة

كتفسير القرآف بالقرآف أصح طرؽ التفسير كأشرفيا, فما أجمؿ في مكاف فإنو قد فسِّر 
في مكاف آخر كما اختصر في مكاف فقد بسط في مكضع آخر, كال أحد أعمـ بمعنى 

 . (4)كبلـ ا مف ا 
 كأمثمة ذلؾ كثيرة؛ منيا:

ڦ المراد بو الجنس كلذا قاؿ ﴿ :النسفي قاؿ (5)﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿قكلو تعالى:

كالقصد مصدر بمعنى الفاعؿ كىك القاصد يقاؿ سبيؿ قصد كقاصد أم مستقيـ ﴾ ڦ

                                 
 مصدر سابؽ.(.  نظر , كممة )ُِٗ/ٓلساف العرب  (1)
 ىػُّّٗ؛ بيركت: دار الكتاب العربٌي: ِلمحٌمد بف أحمد بف جزم الكمبٌي: ط. ٗ/ّالتسييؿ لعمـك التنزيؿ  (2)
  مصدر سابؽ..ُّّ, ُِّ/ُقكاعد الترجيح  (3)
 عدناف زرزكر.  ت,ىػ. ُّٗٗقرآف الكريـ: دار ال ,؛ بيركتّط ,ّٕمقدمة في أصكؿ التفسير لشيخ االسبلـ ابف تيمية  (4)
   ٗسكرة النحؿ اآلية ( 5)
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كمعناه أف ىداية الطريؽ المكصؿ  ,كأنو يقصد الكجو الذم يؤمو السالؾ ال يعدؿ عنو
إذ ال يجب عمى ا  ,كليس ذلؾ لمكجكب (1)﴾ ې ې ې): إلى الحؽ عميو كقكلو

لى ا ,بلن ؾ تفضكلكف يفعؿ ذل ,شيء معناه كعمى ا  (2)كقاؿ الزجاج ,كقيؿ معناه كا 
أم مف السبيؿ  ,كمنيا جائر ,كالدعاء إليو بالحجج ,تبييف الطريؽ الكاضح المستقيـ

 (3)مائؿ عف االستقامة.

 (4)(ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ):مثاؿ آخر عند تفسير قكلو تعالىك  
ڄ )اآلية  (5)(ۉ ې ې ې ې ى ى)في سكرة األنعاـ يعني 

فحرمنا عمييـ عقكبة عمى  (7)(ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)بالتحريـ (6)(ڄ
 .(8)معاصييـ

 

 

                                 
 . ُِسكرة الميؿ اآلية  (1)
 , مف البحث.ْٕصانظر:  (2)

 , مف البحث.ُِٓ انظر: ص , مصدر سابؽ.َِٓ/ ِتفسير النسفي, (3)
 ُُٖسكرة النحؿ اآلية  (4)
 ُْٔاآلية  نعاـسكرة األ (5)
 َُُاآلية  ىكد سكرة (6)
 ٕٓاآلية  بقرةسكرة ال (7)
 المصدر السابؽ. ,ِِٓ/ِتفسير النسفى (8)
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 الترجٌح بظاهر القرآنالمطلب الثانً: 

 
 المفسريف. عند المعتمد الترجيح كجكه مف بالظاىر الترجيح

ف(1) غيره, تجكيز مع معنى اإلطبلؽ عند منو لفيـا إلى يسبؽ ما كالظاىر: ىك  شئت كا 
 (2)أظير. أحدىما في ىك معنييف احتمؿ قمت: ما

 .(3) بتأكيؿ إال تركو يجكز الظاىر, كال معناه إلى يصار الظاىر: أف حكـ
 بدليؿ بو, العتضاده مرجكح احتماؿ إلى الظاىر االحتماؿ عف المفظ كالتأكيؿ: صرؼ

أك  قرينة يككف الظاىر. كالدليؿ عميو دؿ الذم المعنى مف لظفا عمى أغمب بو يصير
الترجيح.  إلى المصير كجب االحتماالف تساكل راجحا, كميما قياسا آخر, أك ظاىرا
 .(4)(إليو الرجكع يجب بدليؿ القرآف, إال ظاىر عف العدكؿ يجكز ال" :(القاعدة فتككف

سحر  (5)﴾﮻ ىئ ی ی ی ﴿ قاؿ اإلماـ النسفي ػػ رحمو ا ػػ :مثاؿ ذلؾ:  
سحر  . كقاؿ في مكضع ثالث: سحرت فخكلط عقمؾ . كقاؿ في مكضع آخر: فجف

 (6).فجف أك ذا سحر كىك الرئة عنكا أنو بشر ال ممؾ
 خرل كلـ تكف مكافقة لظاىر القرآف. أفسرت اآلية بأقكاؿ ثبلثة 

                                 
في أصكؿ الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ لػ أبك محمد مكفؽ  .ّٔٓ/ِركضة الناظر كجنة المناظر (1)

ير بابف قدامة المقدسي الديف عبد ا بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي, الشي
 ـ ََِِ-ىػُِّْمؤسسة الرٌياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ّىػ( طَِٔ)المتكفى: 

مصدر الكتاب: دركس صكتية قاـ  أبك عبد ا, أحمد بف عمر بف مساعد الحازمي, لػ ُّٔشرح الكرقات  (2)
كالظاىر ايضان ما دؿ عمى معنى كاحتمؿ غيره احتماالن  :alhazme.nethttp// بتفريغيا مكقع الشيخ الحازمي

 مصدر سابؽ.. ِٕٔ/ِمرجكحان. قكاعد التفسير
 المصدر السابؽ.  ِٕٔ/ِقكاعد التفسير (3)
مكتب  حقيؽ,لػ لمحمد األميف محمد المختار الجكني  الشنقيطي, ت .َْ/ُأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف (4)

 .مصدر سابؽ. ُّٕ/ُـ. قكاعد الترجيح ُٓٗٗىػ ُُْٓدار الفكر لمطباعة كالنشر بيركت عاـ  :كالدراسات طالبحكث 
 ْٕسكرة اإلسراء اآلية  (5)

 المسالة السادسة كالثبلثكف مف البحث.انظر:  , مصدر سابؽ. ِٕٓ, َِٖ, َِٔ/ ِ, تفسير النسفي (6)

http://alhazme.net/
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 الترجٌح بالسٌاقالمطلب الثالث: 

 
سباقيا كلحاقيا يعيف المفسِّر عمى القكؿ الراجح, إف النظر في سياؽ اآلية مف حيث 

 .(1)فعمى المفسر أف ينظر إلى الكممة أك الجممة مف اآلية في سياؽ النص القرآني
, كحمؿ اآلية عمى التفسير (2)فداللة السياؽ مف أعظـ القرائف الدالة عمى مراد المتكمـ
حسف, ألنو أكفؽ لمنظـ, كأليؽ الذم يجعميا داخمة في معاني ما قبميا كما بعدىا أكلى كأ

 .(3)ك يصحح غيرهأبالسياؽ, ما لـ يرد دليؿ يمنع مف ىذا التفسير, 
يشيد بصحة القكؿ سياؽ الكبلـ, كيدؿ عميو ما قبمو أك ما  قاؿ ابف جزم رحمو ا: )

 .(4)بعده(
 إذا حدثت عف ا حديثان, فقؼ حتى رحمو ا أنو قاؿ: ) (5)عف مسمـ ابف يساركركم 

 .(6)تنظر ما قبمو كما بعده(

                                 
فيد بف عبد  د.لػ  َُْ ,ي أصكؿ التفسير كمناىجوبحكث ف , مصدر سابؽ.َُْفصكؿ في أصكؿ التفسير (1)

 ىػ.. ُُْٔ -السعكدية  -الرياض  -مكتبة التكبة ّالرحمف بف سميماف الركمي ط
 ىػَُْٖبيركت , , دار الفكر , طلػ بدر الديف محمد بف عبد ا الزركشي ,ُِٕ/ِالبرىاف في عمـك القرآف (2)
  مصدر سابؽ. .ُِٓ/ُقكاعد الترجيح  (3)
  مصدر سابؽ. .ُٗ/ُالقاعدة السادسة مف أكجو الترجيح في التسييؿ لعمـك القرآف  (4)
ىػ  صفة ََُمسمـ بف يسار أبك عبدا الفقيو البصرم, تابعي ثقة كاف إمامان فقييان فاضبلن كرعان عابدان زاىدان ت (5)

 يـ رمضاف . دار الكتب العممية ,. لػ جماؿ الديف أبي الفرج عبد الرحمف بف الجكزم . ت : إبراىِّٗ/ّالصفكة 
, أبك زكريا محي الديف يحيى بف شرؼ بف خراـ, دار الفكر, بيركت, الطبعة ّٗ/ِتيذيب األسماء  كىػ . َُْٗ
 مصدر سابؽ.. ّٕ/ْتيذيب التيذيب  ك ـ.ُٔٗٗاألكلى

بف عثماف بف خكاستي أبك بكر بف أبي شيبة, عبد ا بف محمد بف إبراىيـ لػ  ُِّ/ ٕابف أبي شيبة أخرجو  (6)
حمية . كذكر أيضان في َُْٗ الرياض –مكتبة الرشد  ُط كماؿ يكسؼ الحكت ت ىػ(ِّٓالعبسي )المتكفى: 

( المؤلؼ: أبك نعيـ أحمد بف عبد ا بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ِِٗ/ ِاألكلياء كطبقات األصفياء )
مثـ صكرتيا عدة ُْٕٗ -ىػ ُّْٗمحافظة مصر,  بجكار -السعادة  ط ىػ(َّْميراف األصبياني )المتكفى: 

 -دار الكتب العممية -ّلمطباعة كالنشر كالتكزيع, بيركت دار الفكر - ِبيركت -دار الكتاب العربي  - ُدكر منيا
 ىػ بدكف تحقيؽ( َُْٗبيركت )طبعة 
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چ چ ڇ ڇ ڇ ): ؿ اإلماـ النسفي عند تفسيره لقكلو تعالىقامثاؿ ذلؾ: 

الجميكر عمى أف ىذا السؤاؿ  (1)(ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
 .(3)(2)يككف في يـك القيامة دليمو سياؽ اآلية كسباقيا

 
 

                                 
 .ُُٔسكرة المائدة اآلية  (1)
 مصدر سابؽ., ْٖٔ/ ُتفسير النسفي(2) 

 , مف البحث.ُْٖانظر: ص ( 3)
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 االختٌار بالقراءاتالمطلب الرابع: 

 
 في آية تعاريضييما ظير إذا القراءتيف أف ; أٌكالن  اعمـ ): (1)طيالشنقي محمد العبلمة يقكؿ
 (2)ء(.العمما عند معركؼ ىك كما ;اآليتيف حكـ ليما كاحدة

رحمو ا )ككؿ قراءة منيا مع القراءة األخرل بمنزلة تعدد اآلية مع  (3)قاؿ ابف تيميةك 
ان كعمبلن كال يجكز ترؾ اآلية يجب اإليماف بيا كميا كاتباع ما تضمنتو مف المعنى عمم

 (4)مكجب إحداىما ألجؿ األخرل ظنان أف ذلؾ تعارض(
ذا اختمؼ  ذا ثبتت القراءتاف فبل نرجح إحداىما ترجيحان يكاد يسقط األخرل كا  كا 
اإلعراباف لـ نفضؿ إعرابان عمى إعراب كما ال نقكؿ بأف إحدل القراءتيف أجكد مف 

 .(5)األخرل
 (6)﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿: عند تفسيره لقكلو تعالى ؿ اإلماـ النسفيقامثاؿ ذلؾ: 

 (8)كالزجاج (7)أبي عمركمتنعمييا كجبابرتيا بالطاعة عف ﴾ ۈئ ۈئأم أىؿ قرية ﴿
                                 

ىك : محمد األميف بف محمد المختار بف عبدالقادر الجكني الشنقيطي , أحد كبار العمماء في القرف الماضي , كصاحب  ( 1)
لقرآف المؤلفات النافعة , كأشير مؤلفاتو : ) أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ( الذم يعتبر مف أفضؿ ما ألؼ في تفسير ا

ىػ بمكة المكرمة . انظر ترجمتو في : مقدمة تفسير أضكاء البياف , كمعجـ المفسريف لعادؿ نكييض  ُّّٗبالقرآف , تكفي سنة 
ِ/ْٗٔ .  

  , مصدر سابؽ.َّّ/ُأضكاء البياف (2)
 , مف البحث.ْٖانظر: ص (3)

النشر في القراءات  ـ. اعتنى بيا محمد بف حسيف القحطاني.ََِٓىػ ُِْٔمكتبة الرشد بيركت : ُط ,ِّٗ/ُمجمكع الفتاكل (4)
 , ت: عمي الضباع ط: دار الكتب العممية. ِٓ, ُٓ/ُق ّّٖالعشر لمحمد بف محمد بف يكسؼ الجزرم, ت

تبة العصرية صيدا لبدر الديف محمد بف عبد ا الزركشي, تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ المك ِّٗ/ُالبرىاف في عمـك القرآف (5)
مكتبة مصطفى البابي : ْطىػ ُُٗاإلتقاف في عمـك القرآف لجبلؿ الديف السيكطي ت َُٗ/ ُاإلتقاف ك  .ـََِٓىػ ُِْٓػػ بيركتػ,

 ـََِٓىػ ُِْٔ. قكاعد التفسير جمعان كدراسة لخالد السبت دار ابف عفاف ٕٗ/ُـ. قكاعد التفسير ُٖٕٗىػ ُّٖٗالحمبي بمصر 
 ُٔء اآلية سكرة اإلسرا (6)

ىك : أبك عمرك بف العبلء المازني المقرئ النحكم البصرم اإلماـ, مقرئ أىؿ البصرة, اسمو زٌباف عمى األصح, كاف مف أعمـ  (7)
ىػ . معرفة القٌراء الكبار عمى  ُْٓالناس بالقرآف كالعربيَّة كأياـ العرب كالشعر كأياـ الناس, كىك أحد القراء السبعة, مات سنة 

ىػ. ت: بٌشار عٌكاد معركؼ, كشعيب َُْْبيركت: ,مؤٌسسة الرسالة ؛ُ, لمحافظ الذىبٌي: طَُٓ - ََُ/ُكاألعصار  الطبقات
 األرنؤكط, كصالح ميدم.

 , مف البحث.ْٕانظر: ص (8)
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أم خرجكا عف األمر كقكلؾ أمرتو فعصى أك أمرنا كثرنا دليمو قراءة ﴾ ېئ ېئ﴿
 (3)(2)رناأمٌ  (1)يعقكب

                                 
, أحد القراء العشرة, تكفي ىك يعقكب بف إسحاؽ بف زيد بف عبد ا بف أبي إسحاؽ, أبك محمد الحضرمي مكالىـ البصرم (1)

في طبقات القٌراء, ألبي الخير  ,ّٖٔ/ِ, كغاية النياية  ُٗٔ/َُىػ كلو ثماف كثمانكف سنة . سير أعبلـ النببلء َِٓسنة 
   .ىػ. عني بنشره: برجستراسرَُِْ؛ بيركت: دار الكتب العممٌية: ّمحٌمد بف الجزرم: ط

 , مصدر سابؽ.ِْٗ/ِتفسير النسفي, (2)
 , مف البحث.ِّٓانظر: ص ( 3)
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 االختٌار بالحدٌثالمطلب الخامس: 

 
 القرآف كما معاني ببياف تعالى ا كمفو ا, كقد كبلـ معانيب الخمؽ أعمـ  الرسكؿ

ثبت  فإذا (1)﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)تعالى:  قاؿ
نص  بو, فيك إلى غيره, كحسبؾ يصار فبل آية تفسير في  الرسكؿ كبلـ مف حديثنا
 .(2)تعالى ا كبلـ بياف في

ء كاف في مرتبة معنى ثبكت الحديث: أف يككف في درجة االحتجاج بو سكا
 الصحيح بنكعيو, أك في مرتبة الحسف بنكعيو.

كعميو فإف الحديث إذا ثبت ككاف نصان في تفسير اآلية أك مبينان مكضحان فإنو ال 
فيك  : كؿ ما حكـ بو رسكؿ ا (3)يجكز العدكؿ عنو يقكؿ محمد بف إدريس الشافعي

ما ال يكصؿ  أنزؿ ا عمى نبيو  : " إف مما(5), كقاؿ الطبرم(4)مما فيمو مف القرآف "
 -, كذلؾ تأكيؿ جميع ما فيو مف كجكه أمره إلى عمـ تأكيمو إال ببياف رسكؿ ا 

رشاده  كصنكؼ نكاىيو, ككظائؼ حقكقو كحدكده كمبالغ فرائضو,  -كاجبو كندبو كا 
كمقادير البلـز بعض خمقو لبعض, كما أشبو ذلؾ مف أحكاـ آيو التي لـ يدرؾ عمميا 

 أمتو, كىذا كجو ال يجكز ألحد القكؿ فيو إال ببياف رسكؿ ا  ال ببياف رسكؿ ا إ
 .(6)لو تأكيمو بنص منو عميو, أك بداللة قد نصبيا دالة أمتو عمى تأكيمو "

 فإذا كاف األمر كذلؾ فيؿ نفسر القرآف الكريـ بكؿ ما سمعناه عف رسكؿ ا 

                                 
 ْْسكرة النحؿ اآلية  (1)
 .ُُٗ/ُقكاعد الترجيح لحسيف الحربي:  (2)

 , مف البحث.َّانظر: ص (3)

 , مصدر سابؽ.ّّٔ/ُّمجمكع الفتاكل   (4)
 مف البحث. ْٖانظر: ص (5)

 سابؽ., مصدر ْٕ/ُتفسير الطبرم, ط/ شاكر  (6)
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صر عمى ما صح؟ ىذا ما سأكضحو مف خبلؿ سكاء كاف صحيحان أك ضعيفان, أك يقت
 ىذا التقسيـ:

, أك  (1)إذا كاف الحديث مكضكعان أم: مختمقان مصنكعان عمى رسكؿ ا  - ُ
كاف حديثان ضعيفان شديد الضعؼ كأف يككف في إسناده أك متنو نكارة, فإف ىذا الحديث 

اإلماـ أحمد بف عناه  بيذه الطريقة, كىذا ما مردكد مطمقان, كال يقبؿ تفسير لمنبي 
 .(3)بقكلو: " ثبلث ليس ليا أصكؿ: المغازم كالمبلحـ كالتفسير" (2)حنبؿ

قاؿ المحققكف مف أصحابو: كمراده أف الغالب أنيا ليس ليا أسانيد صحاح متصمة 
ال فقد صح مف ذلؾ كثير  .(4)كا 

 كحممو عمى الغالب ىك الصحيح؛ ألف كتب السنة كالتفسير كالصحيحيف كالمكطأ
 (5)كسنف الترمذم كمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ, كتفسير الطبرم, كتفسير ابف أبي حاتـ

 .(6)فييا الكثير مف المركم في التفسير بسند صحيح
 كيقكؿ الشيخ محمد عبد العظيـ الزرقاني: التفسير بالمأثكر نكعاف:

 أحدىما: ما تكافرت األدلة عمى صحتو كقبكلو, كىذا ال يميؽ بأحد رده.
ييما: ما لـ يصح كىذا يجب رده كال يجكز قبكلو, كال االشتغاؿ بو إال ثان

                                 
لمحمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ القاسمي . َُٓ قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث (1)

 لبناف-بيركت-دار الكتب العممية  ط  ىػ(ُِّّ)المتكفى: 
عبلـ , قاؿ ىك : اإلماـ, أبك عبد ا , أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني المركزم ثيَـّ البغدادم , أحد األئمة األ (2)

الشافعي عنو : خرجت مف بغداد فما خمفت بيا رجبلن أفضؿ كال أعمـ كال أفقو كال أتقى مف أحمد بف حنبؿ . مناقبو 
 ُٕٕ/ُُىػ . انظر ترجمة مكسعة ميمة لو في : سير أعبلـ النببلء  ُِْسنة  -رحمو ا  -كثيرة جدان . مات 

 .بقافمصدراف سا ْْ – ّْ/ُ, كتيذيب التيذيب  ّٖٓ -
دار الكتب  ُطعادؿ عبد المكجكد , كعمي محمد معكض.  ت,البف عدم ,  ,ُِِ/ُالكامؿ في الضعفاء (3)

  , مصدر سابؽ.ُٔٓ/ِكالبرىاف  ىػ.ُُْٖالعممية , بيركت 
منيج الزجاج في اختياراتو في التفسير مف خبلؿ كتابو: معاني القرآف   المصدر السابؽ. ُٔٓ/ِالبرىاف  (4)

عرابو   , مصدر سابؽ.ِٔ/ُكا 
 , مف البحث.ْٓانظر: ص (5)

  ىػ .ُُْٕدار المسمـ بالرياض  ُطلمدكتكر عبد الكريـ الخضيرم , ,ُِّالحديث الضعيؼ كحكـ االحتجاج بو (6)
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 .(1)لتمحيصو

أف يككف الحديث ضعيفان لكنو ليس شديد الضعؼ فيذا مبني عمى مسألة:  - ِ

حكـ االحتجاج بالحديث الضعيؼ في األحكاـ كالتفسير كالفضائؿ, فإف بعض أىؿ 

 ثبلثة: العمـ قبمكا الحديث الضعيؼ في التفسير بشركط

أف يككف ضعفو غير شديد؛ ألف ما كاف ضعفو شديدان فيك متركؾ عند كافة  - ُ

 العمماء.

أف ال يككف في الباب غيره فإذا كجد في الباب غيره مف حديث صحيح أك  - ِ

 .(2)حسف فإنو يجب المصير إلى الحديث الثابت, كترؾ ما ال يصح

ث الضعيؼ مرجحات غيره أف ال يككف ثمة ما يعارضو فإف اعترض الحدي - ّ

 فإنو ال يجكز المصير إليو.

كمعنى ىذا: أف الحديث الضعيؼ إذا انفرد كليس شديد الضعؼ, كليس في الباب 

غيره, كلـ يكف ىناؾ ثمة معارض مف كجكه الترجيح األخرل فإف بعض أىؿ العمـ قد 

قد : "ضعيؼ الحديث خير مف الرأم", ك (3)احتج بو؛ يقكؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ

 .(5)قكؿ اإلماـ أحمد ىذا (4)استحسف ابف تيمية

                                 
 .ىػَُْٗ ,بيركت لبناف ,دار الكتب العممية ُطمحمد عبدالعظيـ الزرقاني  ػل َِ/ِمناىؿ العرفاف في عمـك القرآف (1)
  المصدر السابؽ., كما بعدىا.َِٓالضعيؼ كحكـ االحتجاج بو, د. عبد الكريـ الخضير,  الحديث (2)
 , مف البحث.ٕٔانظر: ص (3)

 , مف البحث.ْٖانظر: ص (4)

 مصدر سابؽ. ,ِٓ/ُٖمجمكع الفتاكل  (5)
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 في معرض اختياره أحد األقكاؿ: " كقد ركم عف رسكؿ ا  (1)كيقكؿ الطبرم

 .(2)بتصحيح ما قمنا بما في إسناده نظر "

 في معرض اختياره أحد األقكاؿ: " الكجو الثاني: أف ىذا مركم (3)كيقكؿ ابف القيـ

 .(4)لغرائب فإنو يصمح لمترجيح ", كلك كاف مف اعف النبي 

 (5)﴾ٻ ﴿: ؿ اإلماـ النسفي عند تفسيره لقكلو تعالىقامثاؿ ذلؾ: 

, أك طمبة العمـ ألنيـ يسيحيكف في (6)" سياحة أمتي الصياـ" الصائمكف لقكلو 

 (8)(7)األرض لبلعتبار في األرض يطمبكنو في مظانو, أك السائركف

                                 
 , مف البحث.ْٖصانظر:   (1)

 , مصدر سابؽ.ُِٔ/ٔتفسير الطبرم  (2)
بك عبد ا, شمس الديف, محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد, الزرعي, ثـ الدمشقي الحنبمي, الشيير بابف قيـ ىك أ (3)

الجكزية رحمو ا. اشتير ىذا اإلماـ بيف أىؿ العمـ بػ " ابف قيـ الجكزية "؛ ألف كالده كاف قٌيمان عمى المدرسة الجكزية بدمشؽ 
ق رحمو ُٕٓق كتكفى سنة ُٗٔة " كىك اماـ مف ائمة االسبلـ كعمـ مف اعبلميا كلد مدة مف الزمف فقيؿ لو: " قٌيـ الجكزي

 , مصدر سابؽ.ُٖٔ/ٔشذرات الذىب  ,ا
. لمحمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )المتكفى: ُٕتحفة المكدكد بأحكاـ المكلكد  (4)

 ُُٕٗ - ُُّٗ دمشؽ –البياف  مكتبة دار ُىػ( ت عبد القادر األرناؤكط طُٕٓ
 ُُِسكرة  التكبة: اآلية  (5)

 , مف البحث.ٖٕانظر: ص (6)
 مصدر سابؽ., ِِِ/ ِ ,ُّٕ/  ُتفسير النسفي (7)
 مف البحث.َِِ, كصٕٕانظر: ص (8)
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 النزول بأسباب االختٌارالمطلب السادس: 

 
 (1)كقكعو أياـ لحكمو مبينة أك متحدثة اآليات أك اآلية نزلت ما النزكؿ: ىك سبب

 عمى تعيف النزكؿ, أنيا أسباب معرفة فكائد أىـ مف أف األعبلـ األئمة قرر لقد

 ا كتاب مف آية تفسير في العمماء تنازع فإذا (2)صحيح كجو عمى اآلية فيـ

 الصحيح النزكؿ سبب كافؽ ما اآلية بتفسير قكاؿاأل فيو, فأكلى كتعددت أقكاليـ

 ليس ما عمى مقدـ النزكؿ سبب يؤيده الذم القكؿ أف كقرركا السببية, في الصريح

إف معرفة أسباب النزكؿ تزيؿ اإلشكاؿ عف كثير مف اآليات, كتعيف عمى  (3)كذلؾ

فات, المفسريف اىتمكا بيا, فصنفكا فييا المصن فيـ اآلية كتفسيرىا, لذا نجد

 كذكركىا في تفاسيرىـ.

                                 
 , مصدر سابؽ.ٔٗ/ُاف في عمـك القرآفكمناىؿ العرف , مصدر سابؽ.ْٗ/ُاالتقاف في عمـك القرآف  (1)
 , مصدر سابؽ.ّٓ كالبرىاف , مصدر سابؽ.ْٕ ةتيمي البف التفسير أصكؿ في مقدمة (2)
 ., مصدر سابؽُِْ/ُالمفسريف عند الترجيح قكاعد (3)
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 أم كتاب (1)﴾ ٱ ٻ ﴿مثاؿ ذلؾ: قاؿ اإلماـ النسفي عند تفسيره لقكلو تعالى: 

 , كىك(5()4)كىبلؿ بف أمية (3)كمرارة بف الربيع (2)الثبلثة كىـ: كعب بف مالؾ عمى

 .(6)عف الغزك ﴾ٻ ٻ  ﴿عطؼ عمى 

                                 
 ُُٖسكرة التكبة اآلية  (1)

ا عبد الرحمف, كاف أحد شعراء كعب بف مالؾ: بف أبي كعب الخزرجي األنصارم يكنى أبا عبد ا, كقيؿ: أب (2)
مفكا, كذكرىـ  -صمى ا عميو كسمـ  -رسكؿ ا )  (, شيد أحدا كالمشاىد بعدىا إال تبكؾ, كىك أحد الثبلثة الذيف خي

لعبد الباقي بف  ,ّْٕ/ِ( سنة خمسيف, كقيؿ: ثبلث كخمسيف. معجـ الصحابة -رضي ا عنو  -القرآف. مات ) 
 -الطبعة األكلى -المدينة المنكرة -مكتبة الغرباء األثرية -: صبلح بف سالـ المصرانيتحقيؽ -قانع أبك الحسيف

دار  -تحقيؽ: عمي محمد البجاكم -لئلماـ ابف عبد البر ,ُِِّ/ّاالستيعاب في معرفة األصحابك  ىػ. ُُْٖ
  مصدر سابؽ. ,ُُٔ/ٓاإلصابة في تمييز الصحابة ىػ. ُُِْ -الطبعة األكلى -الجيؿ بيركت

 ىك مرارة بف الربيع األنصارم األكسي مف بني عمرك بف عكؼ شيد بدرا كىك أحد الثبلثة الذيف تيب عمييـ. (3)
لئلماـ  ,ّّٗ/ِتيذيب األسماء كالمغات المصدر الساربؽ.,ُِّٖ/ّانظر: االستيعاب في معرفة األصحاب 

 -دار الكتب العممية -ىػ( ٕٔٔ) العبلمة الفقيو الحافظ أبي زكريا محي الديف بف شرؼ النككم المتكفى سنة
  , المصدر السابؽ.ٓٔ/ٔكاإلصابة في تمييز الصحابة  لبناف. -بيركت

ىبلؿ بف امية األنصارم الكاقفي شيد بدرا كىك أحد الثبلثة الذيف تخمفكا عف غزكة تبكؾ فنزؿ القرآف فييـ كعمى  (4)
 , مصدر سابؽ.ُِٕ/ ِٕالكافي بالكفيات , سمحاءالثبلثة الذيف خمفكا اآلية كىك الذم قذؼ امرأتو بشريؾ بف ال

كاإلصابة  المصدر السابؽ. ,ُِْٓ/ْكاالستيعاب في معرفة األصحاب المصدر السابؽ.َِّ/ّمعجـ الصحابة ك 
  , المصدر السابؽ.ْٔٓ/ٔفي تمييز الصحابة 

ابكرم, الشافعي أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم, النيس لػ  ِٖٓأسباب نزكؿ القرآف (5)
. ـ ُِٗٗ -ىػ  ُُِْ - الدماـ –: دار اإلصبلح ِط عصاـ بف عبد المحسف الحميداف ت: ىػ(ْٖٔ)المتكفى: 

أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم, النيسابكرم, الشافعي )المتكفى: لػ  ,ِْٔأسباب النزكؿ  ك
 ىػُُُْبيركت,  - دار الكتب العممية :ُط كماؿ بسيكني زغمكؿت:  ىػ(ْٖٔ

 , مف البحث.ٖٔانظر: ص , مصدر سابؽ.ُٕٓ/ ُ يتفسير النسف (6)
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 االختٌار بأقوال السلفالمطلب السابع: 

 
 (1)ةالسمف في المغ

مفا: أم: مضى, كالسَّ ييقاؿما مضى كتقدـ  دمكف, المتقِّ  مؼ: الجماعة: سىمؼ الشيءي سى
 المتقدمكف في السير. القـك أك

ے ۓ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿قاؿ تعالى: 

مٍيؼه مف دميف عبرة لمف بعدىـ. كىذا أم: جعمناىـ سمفنا متقِّ , (2)﴾ۓ ﮲ سى
ًمٍيؼ. كاألمـ ا , كىك ضد الخى مىؼه  لسالفة ىي الماضية.الناس, أم سى

 االصطبلح: وفي
, -رضكاف ا عمييـ  -يقصدكف الصحابةإذا أيٍطًمؽى السمؼ عند عمماء اإلعتقاد فإنما 

 (3)كالفضؿ امةليـ بإحساف كأتباعيـ, كأئمة الديف المشيكد ليـ باإًلم التابعيف كأعياف
 ليـ ابعيفكالت الصحابة مف األمة سمؼ أقكاؿ أف العمماء عند عميو المتفؽ مفك 

األكلى  الثبلثة القركف كالديف, مف العمـ في باإلمامة ليـ المشيكد األمة بإحساف, كأئمة
األمة  عمماء عند المعتمدة الترجيح كجكه مف غيرىـ, كىي قكؿ عمى المفضمة, مقدمة

 .(4)بعدىـ مف عمى حجة الكحي لنصكص كفيميـ السمؼ تفسير أف قرركا إذٍ 

                                 
بيركت. كمعجـ  الفكر دار – مرعشمي تحقيؽ: نديـ – األصفياني , لمراغبِْْالقرآف ألفاظ مفردات معجـ (1)

 ياسيف آؿ حسف محمد . ت,عباد بف إسماعيؿ الصاحبلػ  ,ِّّ/ ٖالمغة في المحيطك المغة مادة "سمؼ" منيا: 
  .بيركت صادر دار ُ. طمنظكر البف ,ُٖٓ/ٗالعرب  لسافك  .قُُْْ عالـ الكتبُط
 . ٔٓ, ٓٓسكرة الزخرؼ اآليتاف   (2)
 .قُُُْبيركت اإلسبلمي المكتب: ّ, طالسفاريني أحمد بف ., لمحمدَِ/ُالبيية األنكار لكامع (3)
 ق.  ُُْٕالقاسـ, دار :ُط بي,الحر  عمي بف , لحسيفُِٕ/ُالمفسريف عند الترجيح قكاعد (4)
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ہ ھ ھ ھ ھ ﴿نسفي عند تفسيره لقكلو تعالى: مثاؿ ذلؾ: قاؿ اإلماـ ال

رضي ا عنيما ىي العصا كاليد كالجراد كالقمؿ كالضفادع  (2)عف ابف عباس (1)﴾ے
الطكفاف  (3)كالدـ كالحجر كالبحر كالطكر الذم نتقو عمى بني إسرائيؿ كعف الحسف

 .(4) كالسنكف كنقص الثمرات مكاف الحجر كالبحر كالطكر

ذ  (5)(  ڭ ڭ)تفسيره لقكلو تعالى: كقاؿ أيضان, عند  الضميراف مفعكالف أم كا 

, ىك نصب عمى الحاؿ ( ۇ ۆ )كقت المقاء } (ڭ ۇ )يبصركـ إياىـ
نما قمميـ في أعينيـ تصديقان لرؤيا رسكؿ ا صمى ا عميو كسٌمـ , كليعاينكا ما  كا 

 .أخبرىـ بو فيزداد يقينيـ كيجدكا كيثبتكا
 : لقد قممكا في أعيننا حتى قمت لرجؿ إلى جنبي (6)عنو قاؿ ابف مسعكد رضي ا 

حتى قاؿ قائؿ  (ۈ ۈ ٴۇ)أتراىـ سبعيف؟ قاؿ : أراىـ مائة ككانكا ألفان 
 .منيـ: إنما ىـ أكمة جزكر

قيؿ : قد قمميـ في أعينيـ قبؿ المقاء ثـ كثرىـ فيما بعده ليجترئكا عميو قمة مباالة بيـ  
 (7)بكا , كيجكز أف يبصركاثـ تفجأىـ الكثرة فيبيتكا كييا

                                 
 .َُُسكرة اإلسراء اآلية  (1)

 , مف البحث.ْٖانظر: ص (2)

 , مف البحث.َٓص :انظر (3)

 , مف البحثِٖٕانظر: ص , مصدر سابؽ.َِٖ/ِتفسير النسفي, (4)
 .ْْاآلية  نفاؿسكرة األ (5)
ف غافؿ بف حبيب بف ىذيؿ بف مدركة بف إياس بف مضر, يكنى بأبي عبد الرحمف, كيمقب بابف أـ عبد ا بف مسعكد ب(6) 

كاف يمبسو نعميو كيمشي معو كأمامو, تعمر  عبد, أسمـ بمكة, كىاجر اليجرتيف, كشيد بدران كالمشاىد كميا, خادـ رسكؿ ا 
لحافظ شيخ اإلسبلـ شياب الديف أحمد بف عمي بف حجر ق(, تيذيب التيذيب, اإلماـ اِّثبلثان كستيف سنة, كتكفي عاـ )

 .ِْ/ٔـ(, دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع, ُْٖٗ -ق  َُْْ, )ُالعسقبلني, ط
 .المصدر السابؽ .ْٗ/ِالنسفي, تفسير  (7)
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 االختٌار بالعمومالمطلب الثامن: 

 
 أف المعمكـ مفك  (1)العاـ ىك المفظ المستغرؽ لجميع ما يصمح لو بحسب كضع كاحد

فئة,  دكف فئة دكف آخر, أك كاحدان  تخص ال كالشمكؿ بالعمكـ تتسـ القرآف ألفاظ أغمب
 تخصص, أك تفسر, أك يمكف أف لؾذ مع حاؿ, كىي دكف حاالن  كقت, كال دكف كقتان  كال

 كالسنة الكتاب أللفاظ أك التقييد بالتخصيص التفسير ذلؾ يثبت لـ تبيف, فإذا تقيد, أك
 مف الكجو ىذا مفيكـ عميو, كىذا عمكميا, كتحمؿ عمى تبقى − األلفاظ أم − فإنيا
 يارات, كقداالخت بيا بيا األقكاؿ, كتيؤيَّد ترجح قكية حجة المعتبرة, فيك الترجيح كجكه
 ما تعـٌ  منو المفظة أتت إذا القرآف أف أحدىـ: "اعمـ قاؿ حيث العمماء الكجو ىذا اعتمد
 يجب أنو قرركا كقد (2)ايخصصي ما عمكميا, حتى يأتي مف ذلؾ عمى حممت تحتيا
 .(3)بالتخصيص يرد نص مالـ العمـك عمى الكحي نصكص حمؿ

ٿ ٹ ) :قكلو تعالىػ في معنى الشركاء في  اختار االماـ النسفي ػ رحمو ا :مثاؿ ذلؾ

(ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
( يستعمؿ الزما  ىدل العمـك في األصناـ كغيرىا. كأف ) (4)

 .(5)كمتعديا

                                 
 ,َُِٓ-ُُّٕلػمحمد بف عمي بف محمد الشككاني ,ُْٓ/ُ ارشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ (1)
  ,ِّْذكرة في أصكؿ الفقوكم. ـُِٗٗ –ق ُُِْمحمد سعيد البدرم أبك مصعب ط دار الفكر بيركت  :ت
مكتبة العمـك كالحكـ,  :ٓط ىػ(ُّّٗمحمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني الشنقيطي )المتكفى: ل

عبد الكريـ بف  , لػُِْلمذىب الراجحك الجامع لمسائؿ أصكؿ الفقو كتطبيقاتيا عمى ا. ـ ََُِ المدينة المنكرة
 ـ َََِ -ىػ  َُِْ المممكة العربية السعكدية -الرياض  - مكتبة الرشد :ُط عمي بف محمد النممة

: الدكتكر ت -لئلماـ العبٌلمة أبي محمد مكي بف أبي طالب القيسي  ,َُُاإليضاح لناسخ القرآف كمنسكخو (2)
  ىػ . َُْٔ -ة جد -دار المنارة  :ُط ,أحمد حسف فرحات

 , مصدر سابؽ.ِٕٓ/ِالمفسريف  عند الترجيح قكاعد  (3)
   ّٓسكرة يكنس اآلية  (4)

 , مف البحثَُٕانظر: ص , مصدر سابؽ.ِِ-ُِ/ِتفسير النسفي (5)
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 االختٌار باللغة والشعرالمطلب التاسع: 

 
قاؿ  المغة العربية ىي لغة كتاب ا تعالى المبيف, كىي لساف رسكؿ رب العالميف 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )تعالى: 

 .(2()1)(ڻ ۀ ۀ ہ
ال يحؿ ألحد يؤمف با كاليـك اآلخر أف يتكمـ في كتاب ا,  ) (3)قاؿ مجاىد رحمو ا

إذا لـ يكف عالمان بمغات العرب( كلقد كاف الشعر ديكاف العرب إذ فيو مخزكف حضارتيـ 
 (4)في التفسير كلغتيـ كالسمؼ يعتمدكف إلى تمؾ األشعار العربية فيستعينكف بيا

رضي ا عنيما يجمس بفناء الكعبة كالناس يسألكنو عف التفسير  (5)ككاف ابف عباس
 (6)كىك يجيبيـ بالشعر العربي الفصيح, كقد استشيد بنيَّؼ كتسعيف بيتان 

ىئ يئ جب  ﴿مثاؿ ذلؾ: قاؿ اإلماـ النسفي عند تفسيره لقكلو تعالى: 

بارة عف التأبيد كنفي االنقطاع كقكؿ ككؿ ما أظمؾ فيك سماء أك ىك ع...  (7)﴾حب
 .(8)العرب ماالح كككب كغير ذلؾ مف كممات التأبيد

                                 
 . ُٓٗ-ُِٗسكرة الشعراء اآليات مف  (1)
. ليادم ُّاستنباط األحكاـ الشرعيةالدراسات المغكية كالنحكية في مؤلفات شيخ اإلسبلـ ابف تيمية كأثرىا في  (2)

 ـ. ُّٖٗ-ىػَُّْدار البشائر اإلسبلمية,  :ُطأحمد فرحات, 
 , مف البحث.ْٖص :انظر (3)

 ىػ. ُِْٕدار ابف الجكزم :ِط. لمساعد الطيَّار ٔٓ -ْٕالتفسير المغكم لمقرآف الكريـ   (4)
 ف البحث., مْٕص :انظر (5)

عجاز القرآف كالببلغة النبكية , مصدر سابؽُٕٓ-ُٖٓ/ِاإلتقاف (6) المكتبة  :طلمصطفى صادؽ الرافعي  ُٔ. كا 
 ـ. ََِِىػ ُِّْالعصرية صيدا بيركت, 

 َُٖسكرة ىكد اآلية  (7)

 , مف البحث.ُّٗص :انظر , مصدر سابؽ.ٖٓ/ِتفسير النسفي,  (8)
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 انفصم انثانث

 اختيارات اإلمام الن َسِفي

 في تفسيره

 من الجزء الحادي عشر

 إلى الجزء الخامس عشر.
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 انفصم انثانث
 المسألة األولى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  )قكؿ ا تعالى: 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 (1)(   ٺ ٿ

 في اآلية:  ﴾ٻ ﴿معنى المسألة: 
" سياحة أمتي  الصائمكف لقكلو  ﴾ٻ ﴿ماـ النسفي: قاؿ اإل

 , أك طمبة العمـ ألنيـ يسيحيكف في األرض يطمبكنو في مظانو, أك السائركف(2)الصياـ"
 (3)األرض لبلعتبار في

 الدراسة: 
 كىي حسب ترتيبو:ذكر االماـ النسفي ثبلثة أقكاؿ في المراد بالسائحيف, 

                                 
 ُُِة: اآلية سكرة  التكب (1)
كالسامعي   , مصدر سابؽ.ِْٓ/ٖلـ أقؼ لمحديث عمى اثر في كتب الحديث بيذا المفظ. كقد ذكره القرطبي  (2)

ت ( ىػْٖٗ , ىػِْٔ ي)أبك المظفر منصكر بف محمد بف عبد الجبار السمعانلػ  تفسير القرآف .ُّٓ/ِفي تفسيره
كذكر في . ـُٕٗٗ -ىػُُْٖ الرياض  ,السعكدية طفدار الك  ط ياسر بف إبراىيـ ك غنيـ بف عباس بف غنيـ

أبك حفص عمر  لػ .ُِٗ/ُايضا في كتاب المباب في عمـك الكتاب , مصدر سابؽ.َِٕ/ٖ الجامع ألحكاـ القرآف
كذكر في . ـ ُٖٗٗ-ىػ  ُُْٗ -بيركت  لبناف  -دار الكتب العممية   ُط بف عمي ابف عادؿ الدمشقي الحنبمي

  ٓط جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك بكر الجزائرملػ  .ِْٔ/ِالكبيربلـ العمي ىامش أيسر التفاسير لك
لػ  .ُُٔ/ُٔمفاتيح الغيبك . ـََِّىػ/ُِْْمكتبة العمـك كالحكـ, المدينة المنكرة, المممكة العربية السعكدية, 

 -ىػ ُُِْ -بيركت  -العممية دار الكتب  ُط اإلماـ العالـ فخر الديف محمد بف عمر التميمي الرازم الشافعي
نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف  لػ . غرائب القرآف كرغائب الفرقافّٔٓ/ّكتفسير النيسابكرم  ـ َََِ

 ىػ ُُْٔبيركت  - العمميةدار الكتب  ُط الشيخ زكريا عميرات ت ىػ(َٖٓالقمي النيسابكرم )المتكفى: 
أبك البركات عبد ا بف أحمد بف محمكد حافظ  لػ حقائؽ التأكيؿ()مدارؾ التنزيؿ ك  ,ُّٕ/  ُتفسير النسفي (3)

 راجعو كقدـ لو: محيي الديف ديب مستك حققو كخرج أحاديثو: يكسؼ عمي بديكم ىػ(َُٕالديف النسفي )المتكفى: 
 ـ ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗدار الكمـ الطيب, بيركت,  ُط
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 الصائمكف. القول األول:

 العمـ. طبلب القول الثاني:

 .لبلعتبار األرض في السائركف القول الثالث: 

 مشيكرة في كتب التفسير. قكاؿاأل كىذه

 .(1)الذم نص عميو أىؿ التفسير ىك: المياجركف: كالقكؿ الرابع 

. (3)صياـ النيارك الميؿ,  كجيا خامسا, كىك أف السياحة قياـ (2)كذكر ابف أبي حاتـ 
السياحة,  في , عندما استأذنو رجؿالمجاىدكف كرد معناه عف النبي  (4)كقاؿ ابف القيـ

في كبلمو السابؽ أراد أف كاالماـ النسفي . (5)"ا سبيؿ في الجياد أمتي سياحة"فقاؿ: 
قبؿ الحكـ يأتي بمعنى جامع مشترؾ بيف األقكاؿ الكاردة في بياف المراد بالسائحيف, ك 

استعراض األقكاؿ السابقة, كبياف منزلتيا, كمف  , ال بد مفاالماـ النسفيعمى ما قرره 
 قاؿ بيا, كمكقؼ أئمة التفسير منيا:

                                 
-َٓٓ/ّمسير في عمـ التفسير ألبي الفرج ابف الجكزمزاد الو .مصدر سابؽ ,َْٕ/ِالنكت كالعيكف لمماكردم  (1)

 ىػ. َُْٕالمكتب اإلسبلمي   ْط َٔٓ
 , مف البحث.ْٓانظر: ص (2)

عف أبي فاختة مكلى جعدة بف ىبيرة, أف عثماف بف  , مصدر سابؽ.َُٖٗ/ٔأخرج ابف أبي حاتـ في تفسيره   (3)
ة. قاؿ: كانكا يعدكف السياحة قياـ الميؿ كصياـ النيار. الدر المنثكر في مظعكف أراد أف ينظر أيستطيع السياح

  .. لػ جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي . دار الفكر . بيركت  ْٖٓ/ٕالتفسير بالمأثكر
 , مف البحث.ٗٔانظر: ص (4)
, كابف أبي حاتـ في ِْٖٔقـ ر  -باب في النيي عف السياحة  -أخرجو أبك داكد في كتاب الجياد مف سننو  (5)

. لػ أبي عبد ا الحاكـ . ت : مصطفى ,ّٕ/ِ المستدرؾ عمى الصحيحيف ك  المصدر السابؽ. ,ُٖٖٗ/ٔتفسيره 
كقاؿ: "صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه", ككافقو الذىبي.  ىػ.ُُُْ -ُعبد القادر عطا . دار الكتب العممية . بيركت , 

التفسير . ىػَُْٗ -ُالمكتب اإلسبلمي ,  , طُِِٕصحيح سنف أبي داكدفي  األلباني محمد ناصر الديفكحسنو 
 لؤلستاذ الدكتكر حكمت بف بشير بف ياسيف , ْٖٗ/ِالصحيح )مكسكعة الصحيح المسبكر في التفسير بالمأثكر ( 

 ىػ.َُِْدار المآثر  المدينة النبكية  ُط
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, (5()4), كابف عباس(3()2), كثبت عف ابف مسعكد (1)فالقكؿ األكؿ ركم عف الرسكؿ 
, (8)دىـ كالحسف. كىك قكؿ جماعة كثيرة مف التابعيف كمف بع(7)(6)كأبي ىريرة

, كالضحاؾ (12)السممي , كأبي عبدالرحمف(11), كعطاء(10)بف جبير , كسعيد(9)كمجاىد
 , كغيرىـ.(15()14), كسفياف بف عيينة(13)بف مزاحـ

                                 
: "السائحكف ىـ الصائمكف " كزاد السيكطي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ ا عف أبي مصدر سابؽ,  َّٓ/ُْأخرج ابف جرير في تفسيره  (1)

كقاؿ:  ُُّٕ/ ْنسبتو إلى أبي الشيخ, كابف مردكيو, كابف النجار, كذكره ابف كثير في تفسيره  , مصدر سابؽ. ْٕٓ/ٕفي الدر المنثكر 
عف السائحيف, فقاؿ: "ىـ الصائمكف  سئؿ النبي  عبيد بف عمير, قاؿ: ( عف َِٓ/ ُْر أيضا )كىذا المكقكؼ أصح. كأخرج ابف جري

 ". قاؿ ابف كثير: كىذا مرسؿ جيد
 , مف البحث.ّٕص  :انظر (2)

الييثمي في  عمي بف أبي بكر , مصدر سابؽ.  كأكردهُٖٖٗ/ٔمصدر السابؽ. كابف أبي حاتـ , َّٓ/ُْأخرج قكلو ابف جرير   (3)
ركاه الطبراني, كفيو عاصـ بف بيدلة:  كقاؿ: ). ىػَُِْ-ّار الكتاب العربي . بيركت , . ط د( ّٓ-ّْ/ٕ)مجمع الزكائد كمنبع الفكائد 

 (ْٖٗ/ِكثقو جماعة, كضعفو آخركف, كبقية رجالو رجاؿ الصحيح. ( كحسف إسناده الدكتكر حكمت بف بشير في التفسير الصحيح )
 مصدر سابؽ.

 , مف البحث.ْٕانظر ص  (4)

 ْٖٗ/ِكالتفسير الصحيح  , مصدر سابؽ. ْٔٓ/ٕ. كالدر المنثكر , مصدر سابؽعدة طرؽ مف َّٓ/ُْأخرجو ابف جرير   (5)
 , المصدر السابؽ.لمدكتكر حكمت بف بشير

  , مف البحث.ْٗص  :انظر (6)

لمدكتكر حكمت بف  ْٖٗ/ِكىك صحيح عنو كما في التفسير الصحيح  المصدر السابؽ.  ,َّٓ/ُْأخرج قكلو ابف جرير   (7)
 السابؽ أيضان. ,المصدربشير

 , مف البحث.َٓص  :انظر (8)

 , مف البحث.ْٕص  :انظر (9)

سعيد بف جبير األسدم, بالكالء, الككفي, أبك عبد ا: تابعي, كاف أعمميـ عمى االطبلؽ, كىك حبشي االصؿ, مف مكالي بني كالبة  (10)
ف ابف عباس, إذا أتاه أىؿ الككفة يستفتكنو, قاؿ: أتسألكنني بف الحارث مف بني أسد. أخذ العمـ عف عبد ا بف عباس كابف عمر. ثـ كا

 , مصدر سابؽ. ّٗ/ّق(,االعبلـ, الزركمي, ٓٗق(, كتكفي سنة )ْٓكفيكـ ابف أـ دىماء؟ كلد سنة )

ق(, ِٕ) أبك محمد عطاء بف أبي رباح بف أسمـ بف صفكاف, تابعي مف أجمة الفقياء, كاف عبدان أسكدان, كلد بالجند في اليمف سنة (11)
 , مصدر سابؽ.ُِٔ/ّق(, كفيات األعياف, شمس الديف خمكاف,ُُْكنشأ بمكة, فكاف مفتي أىميا كمحدثيـ, تكفي سنة )

ىك: مقرئ الككفة كعالميا, عبد ا بف حبيب بف ربيعة الككفي, قرأ عمى عثماف كعمي كابف مسعكد, كسمع منيـ كمف غيرىـ مف   (12)
, كسير أعبلـ مصدر سابؽ ,َُٕ/ُىػ. طبقات عمماء الحديث ّٕفة عثماف إلى أف مات في سنة الصحابة, تصدر لئلقراء في خبل

  , مصدر سابؽ.ِِٕ – ِٕٔ/ْالنببلء 
الضحاؾ بف مزاحـ البمخي الخراساني, أبك القاسـ, مفسر, كاف يؤدب األطفاؿ, محدث حدث عف ابف عباس أبي سعيد الخدرم كانس  (13)

 , مصدر سابؽ.ّٕٗ/ْق(, تيذيب التيذيب, ابف حجر العسقبلني, َُٓبف مالؾ كغيرىـ, تكفي سنة )

ق(, كسكف مكة َُٕسفياف بف عيينة, أبك محمد, مكلى بني ىبلؿ, الككفي, محٌدث الحـر المكٌي, مف المكالي, كلد بالككفة سنة: ) (14)
مالؾ كسفياف لذىب عمـ الحجاز, لو )الجامع( في  ق(, كاف حافظا ثقة, كاسع العمـ كبير القدر, قاؿ الشافعٌي: لكالُٖٗكتكفي بياسنة: )

التاريخ الكبير, محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم, أبك عبد ا,)د. ط( دائرة المعارؼ  الحديث, ككتاب في )التفسير(,
 .ْٗ/  ْالدكف, ت: محمد عبد المعيد خاف,  –العثمانية, حيدر آباد 

  مصدر سابؽ. .َٓٓ-َّٓ/ُْير ابف جرير ذكرت أقكاليـ في تفس  (15)
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 عمى (3)نص الكاحدم, كما (2)عمى أنو قكؿ أىؿ التفسير كالمغة جميعا (1)كنص الزجاج
 (4)أنو قكؿ عامة المفسريف.
 (6).(5)عكرمة كالقكؿ الثاني مركم عف

 كالقكؿ الثالث: فقاؿ بعد ذكره لمرأم األكؿ كالثاني (7): ذكره الرازمثكالقكؿ الثال
أنيـ السائركف في األرض, كىـ المياجركف في سبيؿ ا. كقد نص عمى أف القكؿ 
األكؿ ىك قكؿ عامة المفسريف, كذكر ثبلثة كجكه تبيف سبب إطبلؽ ىذا المفظ عمى 

 الصائميف.
كتقريره أنو تعالى حث المؤمنيف في اآلية األكلى عمى  األقكاؿ بقكلو: ) كختـ ىذه

الجياد, ثـ ذكر ىذه اآلية في بياف صفات المجاىديف؛ فينبغي أف يككنكا مكصكفيف 
 (8)بمجمكع ىذه الصفات.

                                 
   , مف البحث.ْٕص انظر:  (1)

عرابو  (2) شرح كتعميؽ : دكتكر عبدالجميؿ عبده  -. لمزجاج أبي إسحاؽ إبراىيـ بف السَّرم ِْٕ/ِمعاني القرآف كا 
 ىػ .  ُُْْ -القاىرة  -دار الحديث  ُشمبي ط

كيو الكاحدم المتكم صاحب التفاسير المشيكرة؛ كاف أستاذ أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي بف مت (3)
عصره في النحك كالتفسير, كأجمع الناس عمى حسنيا, مف مصنفاتو: " البسيط " في تفسير القرآف الكريـ, ك" 

 , مصدر سابؽ.َّْ/ ّق(, كفيات األعياف, ابف خمكاف, ْٖٔالكسيط " ك" الكجيز" كغيرىا, كتكفي سنة: )

دم , ت عادؿ عبد المكجكد ألبي الحسف عمي بف أحمد الكاح ,ِٕٓ/ِتفسير القرآف المجيدالكسيط في  (4)
 ىػ . ُُْٓدار الكتب العممية ,  ُ, طكزمبلئو

 , مف البحث.ْٗانظر: ص ( 5)

عف عمر بف نافع, قاؿ: سمعت عكرمة كسئؿ عف قكلو:  َُٖٗ/ٔأخرج ابف أبي حاتـ في تفسيره   (6)
يس بشيء ", كذكره الساجي كابف ل: "معيف ابف عنو قاؿ فيو, متكمـ نافع بف ركعم. العمـ طمبة: قاؿ ﴾ٻ﴿

لػ أبي عبد ا محمد بف أحمد  ,ِِٕ/ِالجاركد في الضعفاء. انظر ترجمتو في ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ
 ىػ َُْٔ-ُالذىبي . دار المعرفة . بيركت , 

 مف البحث. ,ُْصانظر:  (7)

ىػ ُُُْ -بيركت  -دار الكتب العممية  ُط.  لمفخر الرازم ُِٔ-ُُٔ/ُٔ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير )  (8)
.  
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 بعد أف ذكر -في قبكؿ كؿ األقكاؿ التي يدؿ عمييا المفظ, فقاؿ  (1)ككافقو القرطبي
قمت: لفظ " س م ح " يدؿ  : )- (2), كالقكؿ الذم استحسنو ابف عطيةاألقكاؿ األربعة

عمى صحة ىذه األقكاؿ؛ فإف السياحة أصميا الذىاب عمى كجو األرض كما يسيح 
الماء؛ فالصائـ مستمر عمى الطاعة في ترؾ ما يتركو مف الطعاـ كغيره, فيك بمنزلة 

 (3)السائح, كالمتفكركف تجكؿ قمكبيـ فيما ذكركا.
بذكر األقكاؿ التي قيمت في تفسير السائحيف, كلـ يبيف مكقفو مف  (4)تفى أبك حيافكاك

 (5)ىذه األقكاؿ.
 في بياف المراد بالسائحيف, كأفرد لذلؾ مبحثا مستقبل عند تفسيره (6)كتكسع ابف كثير

(, كذكر  بياف أف المراد بالسياحة الصياـ المبحث بقكلو: ) اآلية التكبة, كافتتح ىذ
ثـ نبو عمى أنو قد جاء  .كىذا أصح األقكاؿ كأشيرىا( الدالة عمى ذلؾ. ثـ قاؿ: ) اآلثار

                                 
محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح اإلماـ العبلمة أبك عبد ا, األنصارم الخزرجي القرطبي أماـ متفنف  (1)

الكافي  ق(,ُٕٔمتبحر في العمـ لو تصانيؼ مفيدة تدؿ عمى كثرة اطبلعو ككفكر فضمو تكفي سنة )
دار إحياء التراث العربي .  طلػ صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدم . ت : أحمد األرناؤكط . ,ٕٖ/ِبالكفيات
  ىػ.َُِْ- ُبيركت , 

 , مف البحث.ْٔانظر: ص  (2)

  , مصدر سابؽ.َِٕ-ِٗٔ/ٖالجامع ألحكاـ القرآف  (3)
ؼ بف حٌياف, اإلماـ أثير الديف األندلسي الغرناطي, أبك حياف األندلسي ىك: محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكس (4)

النىفزم, نسبة إلى نفزة قبيمة مف البرير, نحكٌم, عصره كلغكٌيو كمفسره كمحدثو كمقرئو كمؤرخو كأديبو. كلد 
بمطخشارس, مدينة مف حاضرة غرناطة, سنة أربع كخمسيف كستمائة ىػ, كأخذ القراءات عف أبي جعفر بف الطباع, 

عف أبي الحسف األبذم كجماعة. مف تصانيفو: البحر المحيط في التفسير, كمختصره النير؛ التذييؿ كالعربية 
, البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابعكالتكميؿ في شرح التسييؿ, تكفي سنة خمسة كأربعكف كسبعمائة. 

 ىػ.ُُْٗ -ُفكر . دمشؽ , دار ال ط. لػ محمد بف عمي الشككاني . ت : حسيف بف عبد ا العمرم. ِٕٗ/ِ
 د :ت( ىػْٖٕ -ىػّٕٔ , )الذىبي عثماف بف أحمد بف محمد الديف شمس, لػ ُٕٗ/ُ الذىبي محدثي معجـك 

, كمعجـ المؤلفيف ـُّٗٗ - ىػُُّْ لبناف  بيركت ,العممية الكتب دار, ط: السكيفي الرحمف عبد ركحية
 ؽ., مصدر سابِٕٖ/ِ, مصدر سابؽ. طبقات المفسريف, َُّ/ُِ

 , مصدر سابؽ.ُُٓ/ٓالبحر المحيط  (5)
إسماعيؿ بف عمر بف كثير بف ضك بف درع القرشي البصركم ثـ الدمشقي, أبك الفداء, عماد الديف, كلد في  (6)

   , مصدر سابؽ.َِّ/ُق(, األعبلـ, لمزركمي ْٕٕقرية مف أعماؿ بصرل الشاـ, كتكفي بدمشؽ سنة  )
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ما يدؿ عمى تفسير السياحة بغير ذلؾ, كذكر األقكاؿ الثبلثة األخرل. كختـ كبلمو 
بقكلو: )كليس المراد مف السياحة ما قد يفيمو بعض مف يتعبد بمجرد السياحة في 

الكيكؼ كالبرارم؛ فإف ىذا ليس بمشركع إال في األرض, كالتفرد في شكاىؽ الجباؿ ك 
 (1).(أياـ الفتف كالزالزؿ في الديف

, كىذا بياف لرأم بعض -في الغالب  -كلـ تخرج أقكاؿ المفسريف عف ىذه األقكاؿ 
 أئمتيـ:

, كجميكر السمؼ في تفسير عمى قكؿ الصحابة  (2)ابف جريراقتصر 

 (3), كىك أف المراد بيـ: الصائمكف.﴾ٻ﴿
تفسيره لمسائحيف بيذا القكؿ, ثـ نقؿ أف بعض الناس أنو قاؿ:  (4)دأ ابف عطيةكب

ىـ الجائمكف بأفكارىـ في قدرة ا كممككتو", ثـ عمؽ عميو بقكلو: )كىذا  ﴾ٻ﴿
 (5).(قكؿ حسف. كىي مف أفضؿ العبادات

                                 
   مصدر سابؽ.. ُُّٕ-ُُِٕ/ْتفسير ابف كثير  (1)
محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب الطبرم, اإلماـ أبك جعفر,, صاحب التفسير الكبير كالتاريخ  ( 2)

الشيير, كاف إمامان في فنكف كثيرة منيا التفسير كالحديث كالفقو كالتاريخ كغير ذلؾ, كاف ثقة في نقمو, كتاريخو أصح 
ق(, كاستكطف بغداد, كجمع الكثير مف العمـ, مف تصانيفو ِِْسنة  )التكاريخ كأثبتيا, كلد في آمؿ طبرستاف 

ق(, طبقات الحفاظ, عبد الرحمف بف َُّالعظيمة جامع البياف في تأكيؿ القرآف, كغيره مف الكتب, تكفي سنة  )
, تاريخ بغداد, ُُّ - َُّ/ُـ(, دار الكتب العممية, بيركت, َُّْ, )ُأبي بكر, جبلؿ الديف السيكطي, ط

بيركت, ت:  -ـ(, دار الغرب اإلسبلمي ََِِ -ىػ ُِِْ,)ُمد بف عمي أبك بكر الخطيب البغدادم, طأح
, تذكرة الحفاظ, شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف ْٖٓ/ ِالدكتكر بشار عكاد معركؼ, 

, كفيات األعياف كأنباء َِِ, َُِ/ِلبناف,-ـ(, دار الكتب العممية بيركتُٖٗٗ -ىػُُْٗ,)ُقىاٍيماز الذىبي, ط
(, دار ََُٗأبناء الزماف, أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف أبي بكر بف خمكاف, )د. ط(, تاريخيا)

 .ُُٗ/ْبيركت, ت: إحساف عباس,  –صادر 

   مصدر سابؽ.. َٓٓ-َِٓ/ُْجامع البياف  (3)
 , مف البحث.ْٔانظر: ص  (4)

  بؽ., مصدر سآٓ/ٕالمحرر الكجيز  (5)
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ىذا المفظ مف جية داللتو المغكية, كلـ يذكر شيئا مف اآلثار,  (1)ابف عاشكركفسر 

مشتؽ مف السياحة؛ كىي السير في األرض. كالمراد بو سير : ﴾ٻ﴿فقاؿ: 
خاص محمكد شرعا, كىك السفر الذم فيو قربة  كامتثاؿ ألمره, مثؿ سفر اليجرة مف 
دار الكفر, أك السفر لمحج, أك السفر لمجياد. كحممو ىنا عمى السفر لمجياد أنسب 

  (2).(بخبلؼ اليجرة كالحج بالمقاـ, كأشمؿ لممؤمنيف المأمكريف بالجياد
كقد رجح بعض متأخرم المفسريف القكؿ بأف المراد بالسياحة: السير, كالذىاب في 

 (3)األرض, كالسفر لطاعة مف الطاعات.
كبعد ىذا العرض؛ يظير تبايف آراء المفسريف, كاختبلؼ مكاقفيـ مف ىذه األقكاؿ. كما 

 .كؿ المأثكرىك القاختاره  قكؿ االماـ النسفي الذميظير أف 
 النتيجة:

تأمؿ األقكاؿ السابقة يتبيف لنا أنيا مقبكلة مف جية احتماؿ المفظ ليا, كبعضيا ن ماعند
شؾ أف  أكثر قكة مف بعض مف ىذه الجية. كأما مف جية الصناعة التفسيرية فبل

ىو األقوى, واألجدر  -وىو أن المراد بالسائحين: الصائمون  -القول األول 

                                 
سنة محمد الطاىر بف عاشكر: رئيس المفتيف المالكييف بتكنس كشيخ جامع الزيتكنة كفركعو بتكنس. مكلده ىك:  (1)

كدراستو بيا. لو مصنفات مطبكعة, مف سنة ثبلثة كتسعكف كثبلثمئة كألؼ,  ككفاتوستة كتسعكف كمائتيف كألؼ, 
في تفسير  "التحرير كالتنكير"ك  "الجتماعي في االسبلـأصكؿ النظاـ ا" ك  "مقاصد الشريعة االسبلمية" :أشيرىا

كغيرىا.  "مكجز الببلغة"ك  "أصكؿ االنشاء كالخطابة"ك "الكقؼ كآثاره في االسبلـ"القرآف, صدر منو عشرة أجزاء, ك 
 , مصدر سابؽ.ُْٕ/ٔاألعبلـ 

تكزيع الدار التكنسية  مكتبة ابف تيمية ط:لمشيخ محمد الطاىر ابف عاشكر  ,ُْ/ُُالتحرير كالتنكير (2)
 ـ. ُْٖٗلمنشر

؛ فقد ذكر ىػ ُّٖٗ -بيركت  -دار الفكر  :ّطلمحمد جماؿ الديف القاسمي  ,ّّٖ-ّّٓ/ٖمحاسف التأكيؿ (3)
أف حمؿ المفظ عمى حقيقتو المغكية ىك الحؽ في تأكيؿ اآلية, ثـ نقؿ مقالة في تأييد ىذا المعنى, ذكر أنو يجدر 

ا رجح السعدم رحمو ا أف المراد بالسياحة: السفر في القربات, كذكر أف ىذا ىك بالمحقؽ أف يقؼ عمييا. كم
: لمشيخ عبدالرحمف ّْٗتفسير السعدم ) تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ( الصحيح في تفسير اآلية. 

 ىػ.ُِْٓ  -الدماـ  -دار ابف الجكزم  :ُطاعتنى بو سعد بف فكاز الصميؿ  -بف ناصر السعدم 
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. كترجيح ىذا القكؿ و قيل إنو ىو الصحيح المعتمد لم يكن ذلك بعيدابالتقديم؛ بل ل
 يرجع إلى أسباب عدة, أىميا:

, كجميكر التابعيف. كال شؾ أف تفسير الصحابي " أنو القكؿ الثابت عف الصحابة 
 مقدـ عمى تفسير مف دكنو, كخاصة إذا لـ ينقؿ عف غيره مف الصحابة ما يخالفو.

 إلى أىؿ التفسير كالمغة جميعا كما سبؽ. (1)سريف, كنسبو الزجاج" أنو قكؿ جميكر المف
" أنو تفسير شرعي, كالتفاسير األخرل لغكية في الغالب؛ كقد تقرر أف الحقيقة الشرعية 
لؤللفاظ مقدمة عمى الحقيقة المغكية في النصكص الشرعية. كال شؾ أف الصحابة, 

مع أنيا أقرب  -حيف بحقيقتو المغكية كجميكر التابعيف لـ يعدلكا عف تفسير لفظ السائ
المعنى الشرعي ىك المعتمد  اشرعية خاصة إال أف ىذإلى حقيقة  -لفيـ السامع 

عمى أف "كؿ ما ذكر ا في القرآف السياحة, ىـ  (2)عندىـ. كقد نص ابف عباس
 (3)الصائمكف".

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ﴿ " أف ىذا التفسير ىك المناسب لقكؿ ا 

؛ ألف أقرب كصؼ يصمح لمنساء (4)﴾﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸  ۓ ﮲ ﮳
في الغالب ىك: الصائمات. أما األكصاؼ األخرل كالجياد, كالسفر لطمب العمـ, كغير 

 ذلؾ فغير شائعة في حؽ النساء.
" أف كصؼ السائحيف جاء في سياؽ أكصاؼ ثابتة مستقرة لمذيف يقاتمكف في سبيؿ ا, 

ىديف تكرار ال حاجة إليو. كما أف تفسيره بالمياجريف, فيقتمكف, كيقتمكف؛ فتفسيره بالمجا
أك بطمبة العمـ غير مناسب لثبكت ىذه الصفات لممجاىديف في سبيؿ ا؛ ألنيـ ليسكا 

                                 
 , مف البحث.ْٕص انظر:  (1)

 , مف البحث.ْٕانظر ص  (2)

  مصدر سابؽ. مف طريؽ عمي بف أبي طمحة. َْٓ/ُْأخرجو ابف جرير   (3)
 ٓسكرة التحريـ اآلية   (4)
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جميعا مياجريف, كليسكا جميعا ممف سافر لطمب عمـ. فتعيف أف يككف المراد بيـ: 
 الصائمكف.

 تنبييات وفوائد:
 مرتو:التنبيو األكؿ: نكع الخبلؼ كث

الخبلؼ السابؽ في المراد بالسائحيف خبلؼ تنكع, يرجع إلى أكثر مف معنى يحتممو 
 المفظ؛ كترجيح أحدىا يرجع إلى ثبكتو عف السمؼ, كمناسبتو لسياؽ اآلية.

 كثمرة ىذا الخبلؼ تكثير أكصاؼ الممدكحيف في اآلية.
 التنبيو الثاني: سبب الخبلؼ:

الشرع  مفظ ألكثر مف معنى مف جية المغة, كما أفالخبلؼ السابؽ يرجع إلى احتماؿ ال
 استعممو استعماال خاصا.

التنبيو الثالث: ىذا المكضع مثاؿ لتفسير المفظ بالحقيقة الشرعية لو, كتقديـ ىذه الحقيقة 
 عمى المغكية؛ ألف المفظ جاء في نص شرعي.

ظ؛ إذ نزؿ كالحقائؽ الشرعية تعرؼ بطرؽ, كمنيا: استعماؿ الصحابة كعرفيـ لؤللفا
 (1)الشرع بمغتيـ كبعرفيـ في األصؿ. كىك ما يسمى: عرؼ زمف التشريع.

                                 
لمحمد بف  , ُٕ-ُْالحقيقة الشرعية في تفسر القرآف العظيـ كالسنة النبكيةانظر تفصيؿ ذلؾ في كتاب:   (1)

 ىػ . ُُْٓ -الرياض  -دار اليجرة لمنشر كالتكزيع : ُطبازمكؿ  عمر بف سالـ
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 المسألة الثانٌة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿قكؿ ا تعالى: 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

 (1)﴾ڦ
 في اآلية. ﴾ٻ ﴿ معنى قكلو تعالى: المسألة:
 ماـ النسفي في تفسير اآليةقاؿ اإل

كىبلؿ  (3)كمرارة بف الربيع (2)أم كتاب عمى الثبلثة كىـ: كعب بف مالؾ ﴾ ٱ ٻ ﴿
كقد فسرىا كعب  (6)عف الغزك ﴾ٻ ٻ  ﴾﴿ النًَّبى  ﴿, كىك عطؼ عمى (5()4)بف أمية

بف مالؾ رضي ا عنو بغير ماذكر االماـ النسفي, كىك أنيـ خمفكا مف بيف حمؼ 
ىؤالء الثبلثة عنيـ, كأرجأ أمرىـ دكنيـ. , كاعتذر مف المتخمفيف, فخمؼ لرسكؿ ا 

 كليس ذلؾ تخمفيـ عف الغزك.
 الدراسة:

 قكالف:   ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿: في معنى قكؿ ا 
القكؿ األكؿ: خمفكا عف غزكة تبكؾ, أم: تخمفكا عنيا. كىك قكؿ اإلماـ النسفي ك نسب 

 .(8)(7)ىذا القكؿ إلى قتادة

                                 
 ُُٖسكرة التكبة اآلية   (1)
 مف البحث. ,ُٕصانظر:  (2)
 مف البحث. ,ُٕصانظر:  (3)

 مف البحث. ,ُٕصانظر:  (4)
 مصدر سابؽ. .ِْٔأسباب النزكؿ  ك مصدر سابؽ. ِٖٓأسباب نزكؿ القرآف (5)

 ر سابؽ., مصدُٕٓ/ ُ يتفسير النسف (6)
 , مف البحث.ْٗانظر: ص (7)

 .ُّٓ/ّكابف الجكزم في زاد المسير  مصدر سابؽ. ,ِٕ/ ٕنسبو إليو غير كاحد مف المفسريف, كمنيـ ابف عطية في تفسيره   (8)
يما ف -كفي نسبة ىذا القكؿ إليو نظر؛ ألنو قد ثبت عنو القكؿ األكؿ كما سبؽ, كألف مصدر نسبة ىذا القكؿ إليو  مصدر سابؽ.

ٱ  ٻ ﴿حدثنا بشر, قاؿ: ثنا يزيد, قاؿ: ثنا سعيد, عف قتادة, قكلو:  بمفظ: ) ْٔٓ/ُْالركاية التي أخرجيا ابف جرير  -يظير 

 ربيعة بف كمرارة أمية, بف كىبلؿ مالؾ, بف كعب ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ﴿. . . إلى قكلو: ﴾ٻ  ٻ  
نما خمفكا, لمعنى تفسيرا ليس ىذا قكلوك . إلخ. . . . ( تبكؾ غزكة في تخمفكا  . فييا اآلية نزلت التي لمقصة ذكر ىك كا 
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 افقيف فمـ يقض فييـ بشيء, كلـ يقبؿ النبي القكؿ الثاني: "خمفكا": أخركا عف المن
 (1)عذرىـ, كأرجأ أمرىـ دكف غيرىـ مف المتخمفيف. كىذا القكؿ ذكره كعب بف مالؾ

 .(2), كفسر بو اآلية-أحد ىؤالء الثبلثة  -رضي ا عنو 
, (10()9), كقتادة(8()7), كالضحاؾ(6)(5), كعكرمة(4()3)كمعنى ىذا القكؿ مركم عف مجاىد

 .كغيرىـ
 كالقكؿ المعتمد عف جميكر المفسريف ىك الثاني, كقد تنكعت مسالكيـ في اعتماده:

, كابف (12()11)فمنيـ مف اقتصر عميو, كفسر اآلية بو. كىذا مسمؾ ابف جرير
 . (14()13)كثير

 . كقد عمؿ تضعيفو لو بعمتيف:(15)كمنيـ مف ذكر القكؿ األكؿ, كضعفو, كابف عطية
 ا عنو ليذا القكؿ. إحداىما: رد كعب بف مالؾ رضي

                                 
 مف البحث. ,ُٕصانظر:  (1)

تكبتيـ حيف حمفكا لو, فبايعيـ كاستغفر ليـ,  كقكؿ كعب لفظو: )خمفنا أييا الثبلثة عف أمر أكلئؾ الذيف قبؿ رسكؿ ا  (2)
 عف خمفنا مما ا ذكر الذم كليس  ﴾ٱ  ٻ ٻ  ٻ﴿, فبذلؾ قاؿ ا: أمرنا حتى قضى ا فيو كأرجأ رسكؿ ا 

رجاؤه إيانا تخميفو ىك إنما الغزك كعب بف مالؾ الطكيؿ  حديث مف جزء كىك. ( منيـ فقبؿ إليو, كاعتذر لو حمؼ عمف أمرنا كا 
رقـ  -ديث كعب بف مالؾ باب: ح -في ذكر خبر تخمفو عف غزكة تبكؾ, كقد أخرجو البخارم بتمامو في كتاب المغازم 

 . ِٕٗٔرقـ  -كتاب التكبة  -, كمسمـ في صحيحو ُْْٖ
 , مف البحث.ْٕص  :انظر (3)

  , مصدر سابؽ.مف عدة طرؽ ْٓٓ/ُْأخرج قكلو ابف جرير   (4)
 , مف البحث.ْٗانظر: ص  (5)

  المصدر السابؽ.. ّْٓ/ُْأخرج قكلو ابف جرير   (6)
 مف البحث. ,ٕٗصانظر:  ( 7)

 . َُٓٗ/ٔأخرجو عنو ابف أبي حاتـ في تفسيره   (8)
 , مف البحث.ْٗانظر: ص ( 9)

كقد صحح ىذا الطريؽ عف قتادة الحافظ ابف حجر مف طريؽ سعيد بف أبي عركبة عنو.  ّْٓ/ُْأخرجو ابف جرير  (10)
 . َٓ/ُبف ياسيف  كانظر التفسير الصحيح لمدكتكر حكمت بف بشير بيت األفكار الدكلية . ط:.  ّْٔ/ٔفي فتح البارم 
 مصدر سابؽ.

 , مف البحث.ِٖانظر: ص  (11)

  مصدر سابؽ. مف عدة طرؽ. ْٓٓ/ُْأخرج قكلو ابف جرير   (12)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (13)

 مصدر سابؽ.. ُِّٕ/ْتفسير القرآف العظيـ  (14)
 , مف البحث.ْٔانظر: ص  (15)
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جعؿ " إذا ضاقت " غاية لمتخميؼ؛ كلـ يكف ذلؾ عف تخميفيـ عف  ف ا إالثانية: 
نما ضاقت عمييـ األرض عف تخميفيـ عف قبكؿ العذر  . (1)الغزك, كا 

؛ فقد (2)كمف المفسريف مف ذكر القكليف, كقصر الصحة عمى القكؿ الثاني, كالقرطبي
 كغيرىما( (4)كالبخارم (3)كىذا ىك الصحيح؛ لما ركاه مسمـ ؿ: )قاؿ تعميقا عمى ىذا القك 

 .(6()5)ثـ ذكر قكؿ كعب بف مالؾ رضي ا عنو السابؽ ذكره
, كداللتو ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿:  ببياف معنى قكؿ ا  (7)كاىتـ ابف عاشكر

المغكية, كذكر األقكاؿ التي يحتمميا المفظ, ثـ عمؽ عمى القكؿ الثاني بأنو المناسب 
ألف تخيؿ ضيؽ  , قاؿ: )﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿: مغاية في قكؿ ا ل

األرض عمييـ, كضيؽ أنفسيـ ىك غاية إلرجاء أمرىـ انتيى عندىا التخميؼ, كليس 
 (8).غاية لتخمفيـ عف الغزك؛ ألف تخمفيـ ال انتياء لو(

ختيار, فقد اقتصرا عمى ذكر األقكاؿ مف غير ترجيح أك ا (10)حياف , كأبك(9)كأما الرازم
 (12)لمقكؿ األكؿ. (11)مع تنبيو األخير عمى رد كعب

                                 
 مصدر سابؽ.. ِٕ/ٕالمحرر الكجيز  (1)
 البحث.  ف, مُٖانظر: ص  (2)

ىك : مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسابكرم , أبك الحسيف , تنقؿ في األمصار لطمب الحديث , كلما قدـ  (3)
البخارم نيسابكر الزمو كنظر في عممو كحذا حذكه , كقد خمؼ اإلماـ مسمـ عمما كثيران , تكفي في مدينة نصر آباد قرب 

 , مصدراف سابقاف.ُْٗ/ ٓ, ككفيات األعياف :  ٖٖٓ/ ِ:  ىػ . تذكرة الحفاظُِٔ -نيسابكر سنة

ىك : اإلماـ , سيد الحفاظ , كشيخ المحدثيف محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ , أبك عبد ا البخارم , صاحب الصحيح  ( 4)
تحت أديـ  المشيكر بصحيح البخارم , الذم ىك أصح كتاب حديث عمى اإلطبلؽ , قاؿ ابف خزيمة في البخارم : ما رأيت

رحمو  -كال أحفظ لو مف البخارم . مناقبو كأخباره كثيرة جدان , مات  -صمى ا عميو كسمـ  -السماء أعمـ بحديث رسكؿ ا 
 , مصدر سابؽ.ُُٓ – َٖٓ/ّىػ . تيذيب التيذيب  ِٔٓسنة  -ا 

 , مف البحث.ِٖانظر: ص  (5)

   مصدر سابؽ. .ِِٖ-ُِٖ/ٖالجامع ألحكاـ القرآف  (6)
 مف البحث. ,ّٖصانظر:  (7)

 مصدر سابؽ.. ِٓ/ُُالتحرير كالتنكير  (8)
 مف البحث. ,ُْصانظر:  (9)

 البحث.  , مفُٖانظر: ص  (10)
 , مف البحث.َٖانظر: ص  (11)

النير كقد اقتصر أبك حياف في   , مصدر سابؽ.ُٗٓ/ ٓكالبحر المحيط  مصدر سابؽ. ,ُِٕ/ُٔالتفسير الكبير  (12)
 عمى القكؿ الثاني.  ُّٔ/ّ ىػ.ُُْٔ -بيركت  -دار الجيؿ  :ُطت الدكتكر عمر األسعد  -حر المحيط الماد مف الب



89 

 

ذا كانت حجج القكؿ الثاني المعتمد ظاىرة بينة, كقد كردت في سياؽ العرض السابؽ  كا 
لمكقؼ المفسريف مف القكليف الكارديف في معنى اآلية؛ فإف القكؿ األكؿ لو ما يؤيده مف 

 القرائف:
مفكا﴿قراءة مف قرأ: منيا: أنو مستند إلى قراءة شاذة, كىي  بفتح الخاء كالبلـ  - ﴾خى

 أنو كاف يقرؤىا: (2)عف عكرمة بف خالد المخزكمي (1)؛ فقد أخرج ابف أبي حاتـ-خفيفة 

 .(3)نصب, أم: بعد محمد بال ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿
كمنيا: احتماؿ المفظ لو بدليؿ نفي كعب بف مالؾ رضي ا عنو لممعنى الذم دؿ عميو 

ثبات م عنى القكؿ األكؿ. كلك لـ يكف المفظ محتمبل لو لما كاف لقكؿ كعب ىذا القكؿ, كا 
 رضي ا عنو فائدة.

كصنيع المفسريف في تكجيو معنى اآلية عمى القكؿ األكؿ يدؿ عمى احتماؿ المفظ لو. 
 .(4)كممف بيف ذلؾ الرازم, كابف عاشكر

 يف, كذكركا كجكىا: كاختمفكا في السبب الذم ألجمو كصفكا بككنيـ مخمف : )(5)قاؿ الرازم
أحدىا: أنو ليس المراد أف ىؤالء أمركا بالتخمؼ, أك حصؿ الرضا مف الرسكؿ عميو 
الصبلة كالسبلـ بذلؾ, بؿ ىك كقكلؾ لصاحبؾ: " أيف خمفت فبلنا؟ " فيقكؿ: "بمكضع 

نما يريد أنو تخمؼ عنو. . كذا "؛ ال يريد بو أنو أمره بالتخمؼ, بؿ لعمو نياه عن و, كا 
..).(6) 

                                 
 , مف البحث. ْٓانظر: ص (1)

تيذيب  ىك: عكرمة بف خالد بف العاص بف ىشاـ المخزكمي, ثقة, ركل لو أصحاب الكتب الستة إال ابف ماجو. (2)
  , مصدر سابؽ.ِٗٓ-ِٖٓ/ٕالتيذيب 

. كقرأ بقراءة عكرمة ىذه زر بف حبيش, كركيت عف أبي عمرك كما في َُٓٗ/ٔابف أبي حاتـ  تفسير  (3)
 َّٓ/ُالمحتسب البف جني 

 مف البحث. ,ّٖصانظر:  (4)

 مف البحث. ,ُْصانظر:  (5)

 مصدر سابؽ. ,ُِٕ/ُٔالتفسير الكبير   (6)
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خمفيـ مخمؼ, أم تركيـ كراءه. كىـ لـ يخمفيـ  ﴾ٻ ﴿فمعنى  : )(1)كقاؿ ابف عاشكر

نما تخمفكا بفعؿ أنفسيـ. فيجكز أف يككف  بمعنى: خمفكا أنفسيـ عمى  ﴾ٻ ﴿أحد, كا 
 .(3). . . ((2)طريقة التجريد

كيحتمؿ أف يككف الذم خمفيـ: الكسؿ, كتزييف الشيطاف, كتسكيفو؛ كجائز أف يقاؿ لمف 

ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿: فو أمر معنكم: خمؼ. كمف ذلؾ قكؿ ا خم

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

 (5).أم: أخرىـ عف سفر الجياد نفاقيـ ككسميـ( ) (4)﴾ڌڎ ڎ ڈ ڈ 
ثـ إف ىذا القكؿ ىك السبب الذم أدل إلى القكؿ الثاني؛ فيك المقدمة, كالقكؿ األكؿ ىك 

 النتيجة.
 النتيجة:

القكليف ابتداء؛ ظير لنا أنيما قكالف محتمبلف, كال تعارض بينيما, كالقكؿ إذا تأممنا 
 الثاني كالمقدمة لؤلكؿ.

                                 
 مف البحث. ,ّٖصانظر:  (1)

فسو معنى آخر, كأنو مبايف لو, فتخرج ذلؾ إلى ألفاظو بما اعتقدت ذلؾ, التجريد: أف تعتقد أف في الشيء مف ن (2)
كقكليـ: " لئف لقيت زيدا لتمقيف معو األسد, كلئف سألتو لتسألف منو البحر"؛ فظاىر ىذا أف فيو مف نفسو أسدا كبحرا, 

ڑ  ڑ  ک  ڈ  ژ      ژ  ﴿كىك عينو ىك األسد كالبحر, ال أف ىناؾ شيئا منفصبل عنو, كقكلو تعالى: 

فظاىر ىذا أف في العالـ مف نفسو آيات؛ كىك عينو كنفسو تمؾ  َُٗ: عمراف آؿ ﴾ک  ک  ک     گ  گ  
  , مصدر سابؽ.ْٓٗ/ّاآليات. ( انتيى بنصو مف البرىاف في عمـك القرآف لمزركشي 

 , مصدر سابؽ.ِٓ/ُُالتحرير كالتنكير  (3)
 ُٖسكرة التكبة اآلية  (4)
 -الدكتكر حسيف ألمالي  :ت –ألبي عبدا محمد بف أبي بكر الرازم  ,ِّٓرآف العظيـتفسير غريب الق  (5)

 . ـُٕٗٗ -أنقرة  -مديرية النشر كالطباعة 
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رضي ا عنو في تفسير اآلية؛ فأثبت القكؿ األكؿ,  (1)كلما ثبت قكؿ كعب بف مالؾ
ىك المراد باآلية؛ صار قكلو ىذا حجة بينة تقصر معنى  القول الثانيكنفى أف يككف 

 فتعين المصير إليو.حد المعنييف, اآلية عمى أ
 تنبييات وفوائد:

 التنبيو األكؿ: نكع الخبلؼ كثمرتو:

خبلؼ تنكع, يرجع إلى معنييف  ﴾ٻ﴿الخبلؼ بيف القكليف السابقيف في معنى: 
متباينيف, كالمفظ محتمؿ ليما. كقد رجح أحدىما عمى اآلخر بقرينة منفصمة, كىي 

 تفسير الصحابي.
ف كالمقدمة لمقكؿ اآلخر. فسبب إرجاء ىؤالء الثبلثة, كعدـ قبكؿ كثمرتو: أحد القكلي

 عذرىـ ىك تخمفيـ عف غزكة تبكؾ.
 التنبيو الثاني: سبب الخبلؼ:

 سبب الخبلؼ ىنا ىك احتماؿ المفظ لممعنييف.
التنبيو الثالث: مف قكاعد التفسير المقررة: أف المفظ إذا احتمؿ أكثر مف معنى, حمؿ 

 قصر عمى أحدىا إال بحجة يجب التسميـ ليا.عمييا جميعا, كال ي
كالحجة التي حمؿ المفظ عمى أحد معنييو بيا في ىذا المثاؿ ىي قكؿ الصحابي الذم 

 نزلت اآلية في شأنو.
كقد قرر الشاطبي في المكافقات أف قكؿ الصحابي يقيد بعض المطمقات, كيخصص 

 (2)بعض العمكمات إذا لـ ينقؿ عف صحابي آخر خبلؼ قكلو.

                                 
 مف البحث. ,ُٕصانظر:  (1)

 ,لػ أبي إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى الشاطبي . ت : محمد عبد ا دراز, ُِٖ/ْ,في أصكؿ الشريعة  المكافقات (2)
  ىػ. ُُُْ -ُعممية . بيركت , دار الكتب ال
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 :المسألة الثالثة

ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿قكؿ ا تعالى 

(1)﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
 

 المراد بالنفير في اآلية. المسألة:

البلـ لتأكيد النفي أم أف نفير الكافة عف أكطانيـ لطمب العمـ غير صحيح لئلفضاء  

 ﴾ۆئ ۆئ  وئ ۇئ ۇئ ﴿فحيف لـ يكف نفير الكافة فيبل نفر  ﴾ەئ وئ  ﴿إلى المفسدة 

 ﴾ۈئ ۈئ ېئ  ﴿أم مف كؿ جماعة كثيرة جماعة قميمة منيـ يكفكنيـ النفير 

كليجعمكا مرمى  ﴾ېئ ېئ  ﴿ليتكمفكا الفقاىة فيو كيتجشمكا المشاؽ في تحصيميا 

رشادىـ  دكف األغراض الخسيسة مف   ﴾ ىئ ىئ ىئ﴿ىمتيـ في التفقو إنذار قكميـ كا 

ما يجب  ﴾ی ی  ﴿بلبس التصدر كالترؤس كالتشبو بالظممة في المراكب كالم
 اجتنابو.

كاف إذا بعث بعثان بعد غزكة تبكؾ بعد ما أنزؿ في المتخمفيف  كقيؿ: إف رسكؿ ا 
مف اآليات الشداد استبؽ المؤمنكف عف آخرىـ إلى النفير كانقطعكا جميعان عف التفقو في 

يتفقيكف  الديف, فأمركا أف ينفر مف كؿ فرقة منيـ طائفة إلى الجياد, كيبقى سائرىـ
حتى ال ينقطعكا عف التفقو الذم ىك الجياد األكبر, إذ الجياد بالحجاج أعظـ أثران مف 

 .(2)الجياد بالنصاؿ

                                 
 ُِِسكرة التكبة اآلية   (1)
 ُِّص:  ,مختار الصحاح )النصؿ( نصؿ السيـ كالسيؼ كالسكيف كالرمح كالجمع )نصكؿ( ك )نصاؿ) (2)
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ېئ ﴿ لمفرؽ الباقية بعد الطكائؼ النافرة مف بينيـ ﴾ۈئ ﴿كالضمير في 

كلينذر الفرؽ الباقية قكميـ النافريف إذا رجعكا إلييـ بما حٌصمكا في أياـ  ﴾ېئ 
.غيبتيـ مف ا  لعمـك

 (1)﴾ی ی  ﴿كعمى األكؿ الضمير لمطائفة النافرة إلى المدينة لمتفقو 
ذكر االماـ النسفي رحمو ا في تفسير النفير في اآلية المذككرة قكليف كقد اختار 

 األكؿ لككنو ضعؼ اآلخر كذكره بصيغة التمريض )قيؿ(
ر القاعدة؛ فيككف أف المعنى فيبل نفر مف كؿ فرقة طائفة تتفقو كتنذ القول االول:

 المعنى في طمب العمـ.
أف المعنى فمكال نفر مف كؿ فرقة طائفة تجاىد؛ لتتفقو القاعدة, كتنذر  القول الثاني:

 النافرة لمجياد إذا رجعكا إلييـ, كيخبركنيـ بما نزؿ بعدىـ مف الكحي.
خبر  , كجماعة مف المفسريف. كاحتجكا بو عمى قبكؿ(3)(2)قكؿ الشافعي :والقول األول

 الكاحد؛ ألف الطائفة ال يجب أف تككف عدد التكاتر.
؛ ألف النفير (4)قكؿ األكثريف, كىك الصحيح كما قاؿ االماـ ابف القيـ :الثاني والقول

ذا استنفرتـ فانفركا ": إنما ىك الخركج لمجياد كما قاؿ النبي  . كأيضا؛ فإف (5)"كا 
ف عنو, كالمقيمكف مرادكف كال بد؛ فإنيـ كالغائبي المؤمنيف عاـ في المقيميف مع النبي 

سادات المؤمنيف, فكيؼ ال يتناكليـ المفظ؟ كعمى قكؿ أكلئؾ يككف المؤمنكف خاصا 

                                 
 , مصدر سابؽ.ُٖٕ/ُتفسير النسفي  (1)
 , مف البحث.َّانظر: ص (2)

إدريس الشافعي . ت : أحمد محمد شاكر . دار  لػ محمد بف ,ّٗٔ-ّٓٔانظر قكلو في كتابو: الرسالة ص (3)
تعميؽ  -لمشافعي جمع البييقي  . ّٓ-ّْ/ِكأحكاـ القرآف لمبييقي  ـ .ُّٗٗ -ُبيركت ,  -الكتب العممية 

 ىػ. ُُِْ -بيركت  -دار الكتب العممية  -عبدالغني عبدالخالؽ 
 , مف البحث.ٗٔانظر: ص (4)

 -باب: فضؿ الجياد كالسير  -يحو: أحدىا في كتاب الجياد كالسير أخرجو البخارم في عدة مكاضع مف صح (5)
 . ِّٖٕرقـ
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بالغائبيف عنو فقط, كالمعنى كما كاف المؤمنكف لينفركا إليو كميـ, فمكال نفر إليو مف كؿ 
خراج لمفظ ال نفير عف مفيكمو فرقة منيـ طائفة. كىذا خبلؼ ظاىر لفظ المؤمنيف, كا 

 (1)في القرآف كالسنة.
في مكضع آخر: كأصح القكليف: أنو ينفر منيـ طائفة مف السرايا  (2)كقاؿ ابف القيـ

ذر القاعدة الطائفة النافرة إذا رجعت إلييـ, نكالبعكث, كتقعد طائفة تتفقو في الديف, فت
 كتخبرىـ بما نزؿ بعدىـ مف الحبلؿ كالحراـ كاألحكاـ؛ لكجكه:

 : أف اآلية إنما ىي في سياؽ النفير في الجياد, كتكبيخ القاعديف عنو.اأحدى
أف النفير إنما يككف في الغزك, كال يقاؿ لمف سافر في طمب العمـ: إنو نفر كال  الثاني:

 استنفر, كال يقاؿ لمسفر فيو: نفير.
ف أف اآلية تككف قد اشتممت عمى بياف حكـ النافريف كالقاعديف, كعمى بيا الثالث:

اشتراكيـ في الجياد كالعمـ؛ فالنافركف أىؿ الجياد, كالقاعدكف أىؿ التفقو, كالديف إنما 
يتـ بالجياد كالعمـ؛ فإذا اشتغمت طائفة بالجياد, كطائفة بالتفقو في الديف, ثـ يعمـ أىؿ 
الفقو المجاىديف إذا رجعكا إلييـ حصمت المصمحة بالعمـ كالجياد. كىذا األليؽ باآلية, 

 ؿ لمعناىا.كاألكم
كأما إذا جعؿ النفير فييا نفيرا لطمب العمـ لـ يكف فييا تعرض لمجياد, مع إخراج النفير 

 عف مكضكعو.
كالذم أكجب ليـ دعكل أف النفير في طمب العمـ: أنيـ رأكا الضمير إنما يعكد عمى 

 المذككر القريب؛ فالمنذركف ىـ النافركف, كىـ المتفقيكف.
                                 

دار ابف الجكزم الدماـ:  :ُطت مشيكر بف حسف آؿ سمماف  ,ٓٔٓ/ّإعبلـ المكقعيف عف رٌب العالميف (1)
: جمعو ككثؽ نصكصو كخرج  ّٖٔ-ّٖٓ/ِبدائع التفسير الجامع لتفسير اإلماـ ابف قيـ الجكزية ك ىػ.ُِّْ

. كقريب منو ىػ  ُُْْالمممكة العربيَّة السعكديَّة  -الدماـ  -دار ابف الجكزم : ُطحاديثو : يسرل السيد محمد أ
لػ ابف قيـ الجكزية . ت : محمكد حسف ربيع . مكتبة  ,ِّٕ/ُمفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة في 

 ىػ .ُّٗٗ - ّحميدك . مصر , 

 حث., مف البٗٔانظر: ص (2)
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نما يرجع إلى األقرب عند سبلمتو مف معارض يقتضي كجكاب ىذا: أف الضمير إ
 (1)األبعد؛ كقد بينا أف السياؽ يقتضي أف القاعد ىك المتفقو المنذر لمنافر الراجع.

 الدراسة:
ىذه اآلية الكريمة مف اآليات التي تعددت أقكاؿ المفسريف في بيانيا, كتنكعت آراؤىـ 

 األقكاؿ المأثكرة في تأكيميا. في تفسيرىا, كاختمفت مسالكيـ في المكازنة بيف
 كقد ذكر االماـ النسفي لممفسريف قكليف في المراد بيذه اآلية:

القكؿ األكؿ: أف المعنى فيبل نفر مف كؿ فرقة طائفة تتفقو كتنذر القاعدة؛ فيككف 
 المعنى في طمب العمـ كرجح ىذا القكؿ.

ىد؛ لتتفقو القاعدة, كتنذر القكؿ الثاني: أف المعنى: فمكال نفر مف كؿ فرقة طائفة تجا
 النافرة لمجياد إذا رجعكا إلييـ, كيخبركنيـ بما نزؿ بعدىـ مف الكحي.

كىذاف القكالف ىما األشير في تفسير اآلية, كفي معناىا أقكاؿ أخرل ستأتي عند 
 عرض أقكاؿ المفسريف في تأكيؿ اآلية:

مبنية عمى آثار في سبب رحمو ا عدة أقكاؿ في بياف معنى اآلية,  (2)ذكر ابف جرير
 نزكليا. كقد ذكر أربعة أقكاؿ, كىي باختصار:

يعممكف  األكؿ: اآلية نزلت في نفر كاف مف قـك كانكا بالبادية بعثيـ رسكؿ ا 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ﴿الناس اإلسبلـ, فمما نزؿ قكلو: 

(3)﴾ڌ ڎ ڎ
عنو  خشية أف يككنكا ممف تخمؼ انصرفكا عف البادية إلى النبي  

                                 
مكة  -دار عالـ الفكائد  :ُطعمي بف محمد العمراف  :ت لػ ابف قيـ الجكزية ُّٕٔ -ُّٔٔ/ْبدائع الفكائد  (1)

 مصدر سابؽ.. ّٖٖ-ّٕٖ/ِىػ. كبدائع التفسير ُِْٓ -المكرمة 
 , مف البحث.ِٖانظر: ص (2)

 َُِسكرة التكبة اآلية   (3)
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 ې ى ى ائ ائەئ ﴿كممف عني باآلية؛ فأنزؿ ا في ذلؾ عذرىـ بقكلو: 

 (1)ككره انصراؼ جميعيـ مف البادية إلى المدينة. ﴾
 الثاني: معنى ذلؾ: كما كاف المؤمنكف لينفركا جميعا إلى عدكىـ كيترككا نبييـ 

 كحده.
مؤمنيف لـ ينفر الثالث: بؿ معنى ذلؾ: ما ىؤالء الذيف نفركا بمؤمنيف, كلك كانكا 

جميعيـ, كلكنيـ منافقكف؛ كلك كانكا صادقيف أنيـ مؤمنكف لنفر بعض ليتفقو في الديف 
 كلينذر قكمو إذا رجع إلييـ.

ركىـ ذنافقيف أزركا بأعراب المسمميف كعالرابع: كقاؿ آخركف: إنما ىذا تكذيب مف ا لم
 مؼ., كىـ ممف قد عذره ا بالتخفي تخمفيـ خبلؼ رسكؿ ا 

كاختمؼ الذيف  كقد أسند كؿ قكؿ إلى قائمو مف الصحابة أكالتابعيف, ثـ قاؿ بعد ذلؾ: )
قالكا عني بذلؾ النيي عف نفر الجميع في السرية, كترؾ النبي عميو الصبلة كالسبلـ 

: فقاؿ ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴿كحده في المعنييف بقكلو: 
كقالكا: معنى الكبلـ: فيبل نفر  ,بعضيـ: عني بو الجماعة المتخمفة مع رسكؿ ا 

مف كؿ فرقة طائفة لمجياد ليتفقو المتخمفكف في الديف, كلينذركا قكميـ الذيف نفركا في 
 السرية إذا رجعكا إلييـ مف غزكىـ. . . .

كقاؿ آخركف منيـ: بؿ معنى ذلؾ: لتتفقو الطائفة النافرة دكف المتخمفة, كتحذر النافرة 
 سند كؿ قكؿ إلى قائمو أيضا, ثـ قاؿ مرجحا: المتخمفة. . . . (, كقد أ

كأكلى األقكاؿ في تأكيؿ ذلؾ بالصكاب أف يقاؿ: تأكيمو: كما كاف المؤمنكف لينفركا  )
 كحده. . . جميعا كيترككا رسكؿ ا 

                                 
  , مصدر سابؽ.ِٗٔ مكؿأسباب النزكؿ ت زغ (1)
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؛ فإف أكلى األقكاؿ في ذلؾ ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴿كأما قكلو: 
ما تعايف مف نصر ا أىؿ دينو بالصكاب قكؿ مف قاؿ: ليتفقو الطائفة النافرة ب

كأصحاب رسكلو عمى أىؿ عداكتو كالكفر بو, فيفقو بذلؾ مف معاينتو حقيقة عمـ أمر 
اإلسبلـ كظيكره عمى األدياف مف لـ يكف فقيو, كلينذركا قكميـ فيحذركىـ أف ينزؿ بيـ 
مف بأس ا مثؿ الذم نزؿ بمف شاىدكا كعاينكا ممف ظفر بيـ المسممكف مف أىؿ 
الشرؾ إذا ىـ رجعكا إلييـ مف غزكىـ. . . لعؿ قكميـ إذا ىـ حذركىـ ما عاينكا مف 
 . ذلؾ يحذركف, فيؤمنكف با كرسكلو, حذرا أف ينزؿ بيـ ما نزؿ بالذيف أخبركا خبرىـ(

نما قمنا ذلؾ أكلى األقكاؿ بالصكاب. . . ألف  ثـ عمؿ ترجيحو ليذا القكؿ بقكلو: ) كا 
ضى أنو إذا كاف مطمقا بغير صمة بشيء أف األغمب مف استعماؿ النفر قد بينا فيما م

العرب إياه في الجياد كالغزك؛ فإذا كاف ذلؾ ىك األغمب مف المعاني فيو, ككاف جؿ 

 ﴿عمـ أف قكلو:  ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ﴿ثناؤه قاؿ: 

 إنما ىك شرط لمنفر ال لغيره, إذ كاف يميو دكف غيره مف الكبلـ. ﴾ۈئ
كذلؾ أف نفر الطائفة النافرة لك كاف  كف التفقو لممتخمفيف الستحالتو, قاؿ: )كأنكر أف يك

سببا لتفقو المتخمفة, كجب أف يككف مقاميا معيـ سببا لجيميـ كترؾ التفقو؛ كقد عممنا 
أف مقاميـ لك أقامكا كلـ ينفركا لـ يكف سببا لمنعيـ مف التفقو. . . . كلك كانت إحداىما 

األخرل, لكاف أحقيما بأف يكصؼ بو الطائفة النافرة؛ ألنيا قد  جائز أف تكصؼ بإنذار
عاينت مف قدرة ا, كنصرة المؤمنيف عمى أىؿ الكفر بو ما لـ تعايف المقيمة, كلكف 
ذلؾ إف شاء ا كما قمنا مف أنيا تنذر مف حييا كقبيمتيا كمف لـ يؤمف با إذا رجعت 

ف أظفر ا بو المؤمنيف مف نظرائو مف أىؿ إليو أف ينزؿ بو ما أنزؿ بمف عاينتو مم
 (1).الشرؾ(

                                 
 , مصدر سابؽ.ْٕٓ-ٓٔٓ/ُْجامع البياف  (1)
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في تأكيؿ ىذه اآلية, كقد حرصت عمى ذكر  (1)فيذا حاصؿ ما أكرده اإلماـ ابف جرير
 أكثر ما قاؿ ألىميتو؛ كألف رأيو ال يتضح إال بذلؾ.

األقكاؿ التي ذكرىا ابف جرير, كلـ يذكر ما يدؿ عمى ترجيح لو أك  (2)كذكر ابف عطية
تيار, كنبو في سياؽ ذكره لؤلقكاؿ إلى أف الجميكر عمى أف التفقو إنما ىك بمشاىدة اخ

كصحبتو؛ فيك حاصؿ مف الفرقة الباقية ال النافرة. ثـ أشار إلى ابف  رسكؿ ا 
كاآلخر  جرير خالؼ ذلؾ, كرجح أف التفقو مف الفرقة النافرة, كقكاه. قاؿ ابف عطية: )

 .أيضا قكم(
عمى  -ابف عطية كذلؾ: أف حمؿ اآلية عمى النفير لمغزك, كالجياد كمما نبو عميو 

يجعميا متصمة بما قبميا مف اآليات, منتظمة معيا في  -اختبلؼ الركايات في ذلؾ 
 .(3)بياف أحكاـ الجياد, كالتخمؼ عف الغزك مع رسكؿ ا 

 :, فرتب ىذه األقكاؿ, كبيف أف اآلية ال تخمك مف احتماليف(4)كجاء الرازم
 إما أف تككف مف آيات الجياد, كىي عمى ىذا مرتبطة بما قبميا مف اآليات.

ما أف تككف كبلما مستأنفا, ال تعمؽ لو بالجياد.  كا 
كعمى كؿ مف االحتماليف يككف في معنى اآلية عدة أقكاؿ. ككبلمو يدؿ عمى أف ىذه 

 أك اختياره لو.األقكاؿ كميا محتممة, كلـ يذكر شيئا يدؿ عمى ترجيحو ألحد األقكاؿ, 
كمما نبو عميو في سياؽ عرضو لؤلقكاؿ المحتممة في تفسير اآلية: أنو ال بد في اآلية 
مف إضمار عمى القكؿ بأف التفقو يككف مف الطائفة الباقية, كتقدير الكبلـ: فمكال نفر 
 -مف كؿ فرقة منيـ طائفة, كأقامت طائفة ليتفقو المقيمكف في الديف, كلينذركا قكميـ 

                                 
 , مف البحث.ِٖانظر: ص ( 1)

  , مف البحث.ْٔانظر: ص  (2)

 مصدر سابؽ.. َٖ-ٖٕ/ٕالمحرر الكجيز  (3)
 مف البحث. ,ُْصانظر:  (4)
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إذا رجعكا إلييـ لعميـ يحذركف معاصي ا تعالى عند ذلؾ  -ي النافريف إلى الغزكيعن
 (1)التعمـ.

راجعا إلى  ﴾ېئ ﴿, ك ﴾ۈئ ﴿قكؿ مف جعؿ الضمير في:  (2)كاختار القرطبي
. كلـ يتكسع كثيرا (3)الفئة الباقية, كحكـ عميو بأنو أبيف مف القكؿ الذم اختاره ابف جرير

 (4)كرىا مف قبمو.في عرض األقكاؿ التي ذ
, فقاؿ بعد ذكره أن اآلية إنما جاءت لمحض عمى طمب العمم (5)واستظير أبو حيان

كالذم يظير أف ىذه اآلية إنما جاءت لمحض عمى طمب  لؤلقكاؿ التي تحتمميا اآلية: )
العمـ كالتفقو في ديف ا, كأنو ال يمكف أف يرحؿ المؤمنكف كميـ في ذلؾ فتعرل ببلدىـ 

ستكلي عمييا كعمى ذرارييـ أعداؤىـ. . . ؛ أم: فيبل نفر مف كؿ جماعة كثيرة منيـ كي
جماعة قميمة منيـ فكفكىـ النفير, كقاـ كؿ بمصمحة: ىذه بحفظ ببلدىـ, كقتاؿ 

فادتيا المقيميف إذا رجعكا إلييـ(  .أعدائيـ, كىذه لتعمـ العمـ كا 
ذه اآلية لما قبميا أف كبل النفيريف كمناسبة ى ثـ بيف مناسبة ىذه اآلية لما قبميا بقكلو: )

حياء دينو: ىذا بالعمـ, كىذا بالقتاؿ(  .ىك في سبيؿ ا, كا 
ككاف قد نص في سياؽ عرضو لؤلقكاؿ عمى أف الظاىر عكد الضمير في قكؿ ا 

 :﴿ (6)عمى الطائفة النافرة. ﴾ۈئ 
عض التعميقات, بسرد ما نقؿ في تفسير اآلية مف الركايات, مع ب (7)كاكتفى ابف كثير

 (8)كلـ يذكر ما يدؿ عمى مكقفو مف ىذه الركايات.

                                 
  مصدر سابؽ. .َُٖ-ُٕٗ/ُٔالتفسير الكبير (1)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (2)

 , مف البحث.ِٖانظر: ص (3)

 مصدر سابؽ.. ِٓٗ-ِْٗ/ٖألحكاـ القرآف الجامع  (4)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص  (5)

 , مصدر سابؽ.ِٔٓ-ِٓٓ/ٓانظر البحر المحيط  (6)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (7)

 , مصدر سابؽ.ُِٕٕ-ُِٕٓ/ْتفسير القرآف العظيـ   (8)
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تفسيره لآلية بما يدؿ عمى أنيا تحض عمى النفر لطمب العمـ, ثـ  (1)كبدأ ابف عاشكر
ذكر أف النفر يحتمؿ أف يككف لمجياد في سبيؿ ا, كيحتمؿ أف يككف لمتفقو في الديف, 

اب النزكؿ أقكاؿ تجرم عمى االحتماليف. مة المفسريف كأسبئكقد نقؿ عف أ ثـ قاؿ: )
كاالعتماد في مراجع الضمائر عمى قرائف الكبلـ عمى عادة العرب في اإليجاز 

 (2).كاالعتماد عمى فطنة السامع؛ فإنيـ أمة فطنة(
كبعد؛ فظاىر مف ىذا العرض ألقكاؿ المفسريف أف اآلية محتممة ألقكاؿ عدة, كأف ىؤالء 

ترجيح قكؿ معيف, كاألكثركف منيـ ذكركا ىذه األقكاؿ مف غير المفسريف لـ يتفقكا عمى 
 ترجيح أك اختيار.

 النتيجة:
الذم ظير لي أنو ال مانع مف قبكؿ كؿ قكؿ احتممو لفظ اآلية, كأنو ال يرد قكؿ منيا 
إال بحجة بينة. كمع ذلؾ فبعض األقكاؿ أظير مف بعض, كقد يككف أحدىا ىك المراد 

معنى اآلية تبعا. فاآلية تنزؿ عمى أكثر مف حاؿ كما دلت أصبل, كالبقية تدخؿ في 
 عمى ذلؾ الركايات الكاردة في تفسيرىا عف السمؼ.

وىو القول  - (3)ومن أظير األقوال التي تحتمميا اآلية القول الذي استظيره أبو حيان
 ؛ ألف اآلية عميو تككف عمى ظاىرىا, كال- (4)األول من األقوال التي ذكرىا ابن جرير

 (5)تحتاج إلى إضمار محذكؼ.
كما أف لمقكؿ الذم اختاره ابف جرير حظا مف القبكؿ, كلكف ال يقبؿ قكلو في رد القكؿ 

نكار أف يككف الضمير عائدا عمى الفرقة الباقية.  اآلخر, كا 

                                 
 مف البحث. ,ّٖصانظر:  (1)

 , مصدر سابؽ.َٔ-ٖٓ/ُُانظر التحرير كالتنكير  (2)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص  (3)

 , مف البحث.ِٖانظر: ص ( 4)

  , مصدر سابؽ.ُٕٓ/ّكقد نص ابف الجكزم عمى أف ىذا القكؿ أشبو األقكاؿ بظاىر اآلية كما في زاد المسير  (5)
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 تنبييات وفوائد:
 التنبيو األكؿ: نكع الخبلؼ كثمرتو:

 عارض بينيا؛ فيك خبلؼ تنكع. الخبلؼ السابؽ يرجع عمى عدة أقكاؿ متباينة ال ت
 كثمرة الخبلؼ: تكسيع معنى اآلية, لتشمؿ أحكاؿ متعددة.

 التنبيو الثاني: سبب الخبلؼ:
 مف أسباب الخبلؼ بيف المفسريف في ىذه اآلية:

 " االختبلؼ في مرجع الضمير.
 " احتماؿ لفظ اآلية لعدة أقكاؿ.

اؽ مكضكع اآليات السابقة أـ " االختبلؼ في صمة اآلية بما قبميا, كىؿ ىي في سي
 حكـ جديد؟. مستأنفة لبياف

التنبيو الثالث: ىذه اآلية مف األمثمة التي تدؿ عمى ثراء المعنى في القرآف الكريـ؛ حيث 
 (1)تدؿ اآلية بمفظيا المختصر عمى معاف عديدة, كأحكاـ متنكعة.

لمفسريف, فيي التنبيو الرابع: ىذه اآلية مف اآليات التي أشكؿ فيميا عمى بعض ا
 تضاؼ إلى أمثمة ما أشكؿ تفسيره مف اآليات.

                                 
دار  :ُ, طكتاب: ثراء المعنى في القرآف الكريـ لمدكتكر محمد خميؿ جيجؾ راجع لمتكسع في ىذا المكضكع (1)

 ىػ. ُُْٗ  -القاىرة  - السبلـ
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 المسألة الرابعة

  (1)﴾ھ ھ ے ے ۓ ﴿ٹ ٹ  

   ﴾ے ۓ ﴿ المراد مف قكلو تعالى: المسألة:

مف جنسكـ كمف نسبكـ عربي   ﴾ے ۓ ﴿فسر االماـ النسفي ىذه اآلية بقكلو: 
 .(2)قرشي مثمكـ

 كفي ىذه اآلية قكليف:
 معرب.أحدىما: أف الخطاب ل

 .كالثاني: أف الخطاب لجميع الناس
 ػ رحمو ا القكليف في اآلية. (3)كقد ذكر شيخ اإلسبلـ ابف تيمية

ثـ قاؿ ػ رحمو ا ػ: " كالتحقيؽ: أنو خكطب بو أكال العرب, بؿ خكطب بو أكال قريش, 
 .(4)ثـ العرب, ثـ سائر الناس مف أىؿ الكتاب كاألمييف غير العرب "

 ي:كاحتج بما يم
. أف الكاؼ في ىذه اآلية كاؼ الخطاب. فيك خطاب لمف جاءه الرسكؿ, كبمغو ُ

القرآف الذم جاء بو. فكؿ مف بمغو القرآف فيك مخاطب بيذه اآلية مف جميع األمـ. 
أم: ىك مف أنفسيـ مف اإلنس ليس مف المبلئكة, فإنو  ﴾ے ۓ ﴿كمعنى قكلو: 

 لك كاف مف المبلئكة لـ يطيقكا األخذ عنو.

                                 
 ُِٖسكرة التكبة اآلية   (1)
 , مصدر سابؽ.ُٕٗ/ُتفسير النسفي  ( 2)
 , مف البحث.ْٖانظر: ص (3)

. لػ أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية . ت : عبد العزيز ِّٔ/ ُ ءتفسير آيات أشكمت عمى كثير مف العمما  (4)
مصدر سابؽ.  ,ُِٗ, ُٖٗ/ ُٔمجمكع الفتاكل: ك ىػ . ُُْٕ - ُمحمد الخميفة. ط: مكتبة الرشد . الرياض , 

 ـ.ُِٖٗ؛ الىكر: إدارة ترجماف السٌنة: ْ: طػ ابف تيمية . , لَْٓالرٌد عمى المنطقٌييفك 
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ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿أنو قد كرد في القرآف ما يشيد لذلؾ, كىك قكلو تعالى:  .ِ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

(1)﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ 
 .(2)مما يبيف أنو عاـ في العرب كغيرىـ 

. أف سكرة براءة مف آخر القرآف نزكال, كقد نزلت بعد دعكة الرـك كالفرس كالقبط, ّ
 .(3)عمـكفناسب ذلؾ القكؿ بال

 الدراسة:
 ,(8()7), كالنحاس(6()5)ػ رحمو ا فيما ذىب إليو: الزجاج (4)كافؽ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية

 .(9)حياف ككأب
ككافؽ االماـ النسفي عامة المفسريف: كىك أف الخطاب لمعرب خاصة. كنسبو ابف 

 . (11)لمجميكر (10)عطية
 . (13)(14), كعائشة ػ (12)كىك مركم عف ابف عباس

 حتجكا بما يمي:كا

                                 
 ّ-ِسكرة الجمعة اآليتاف  (1)
  مصدر سابؽ. .ِّٖ, ِّٕ/ ُتفسير آيات أشكمت:  (2)
  مصدر سابؽ. .َْٓالرد عمى المنطقييف: ص (3)
 , مف البحث.ْٖص انظر: (4)

 , مف البحث.ْٕانظر: ص  (5)

عرابو (6)   .ىػُُْٖدار الحديث , القاىرة,  :ِط . , لمزجاج , ت: د. عبد الجميؿ شمبي,ْٕٕ/ ِ, كْٕٖ/ ُمعاني القرآف كا 
يَّة , مف النٌحاس : أحمد بف محمد بف إسماعيؿ , أبك جعفر المصرم النحكم , المعركؼ بالنٌحاس , العبلمة , إماـ العرب (7)

  . َِْ,  َُْ/ُٓىػ . سير أعبلـ النببلء  ّّٖكتبو : إعراب القرآف , كمعاني القرآف , كالناسخ كالمنسكخ , مات سنة 
 ىػَُْٖ: جامعة أـ القرل, ُط., لمنحاس , ت: محمد عمي الصابكني , ُِٕ/ ّمعاني القرآف  (8)
تيسير الكريـ الرحمف  السعدم, فييف:عبد الرحمف بف ناصر كاختاره مف المتأخر  مصدر سابؽ. .َُِ/ٓالبحر المحيط: (9)

 , الرياض: الرئاسة العاٌمة إلدارات البحكث العممٌية. ت: محٌمد زىرم النٌجار. ُّٗ/ ّفي تفسير كبلـ المٌناف
 , مف البحث.ْٔانظر: ص  (10)

 مصدر سابؽ.. ٖٖ/ ٕالمحرر الكجيز:  (11)
 , مف البحث.ْٕانظر ص  (12)

أبي بكر عبد ا بف أبي قحافة عثماف بف عامر  -صمى ا عميو كسمـ-ـ الصديؽ األكبر خميفة رسكؿ ا نت اإلماب (13)
كأميا ىي أـ .أفقو نساء األمة عمى اإلطبلؽ -صمى ا عميو كسمـ-القرشية التيمية المكية النبكية أـ المؤمنيف زكجة النبي 

بي ا قبؿ مياجره بعد كفاة الصديقة خديجة بنت خكيمد كدخؿ بيا في ىاجر بعائشة أبكاىا كتزكجيا ن .ركماف بنت عامر
  .ِْٔ/ّكىي ابنة تسع. سير أعبلـ النببلء ط الحديث ق ِشكاؿ سنة 

 مصدر سابؽ. .ِّٕ/ ْالدر المنثكر:  (14)
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ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ﴿ػ:  . قكلو تعالى عمى لساف إبراىيـ ػ ُ  

(1)﴾چ
 

 : " إف ا بعث فينا رسكال(2). قكؿ جعفر بف أبي طالب ػ رضي ا عنو ػ لمنجاشيِ
 .(3)منا نعرؼ نسبو كصفتو, كمدخمو كمخرجو, كصدقو كأمانتو. . " الحديث

 النتيجة:
 , كذلؾ لكجكه:ـ رحمو ا ـ ومن وافقو (4)بلم ابن تيميةالراجح: ما اختاره شيخ اإلس

ۉ ې ې ې  ﴿أنو ىك المتكافؽ مع آيات القرآف األخرل, كقكلو تعالى:  أحدىا:

كلفظ المؤمنيف في ىذه اآلية عاـ في العرب  (5)﴾ ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ
 كغيرىـ.
ۇ . . ﴿أنو ىك المتكافؽ مع ختاـ اآلية نفسيا, فإنو ختميا بقكلو:  الثاني:

 , كىذا عاـ في العرب كغيرىـ.﴾ۆ ۆ
 لمناس كافة. أنو ىك المتكافؽ مع عالمية اإلسبلـ, كعمـك بعثتو  الثالث:
أف ىذا القكؿ ال ينافي دخكؿ العرب في الخطاب دخكال أكليا, فيك شامؿ  الرابع:
 لؤلكؿ.

                                 
 ُِٗسكرة البقرة اآلية   (1)
كلـ يياجر, كليس لو رؤية. مات  ىك ممؾ الحبشة في كقتو, كاسمو أصحمة بف بجرل, ككاف ممف حسف إسبلمو (2)

مصدراف ُُٕ/ ُكاإلصابة:  .ِْٖ/ ُػ فصمى عميو صبلة الغائب. سير أعبلـ النببلء:  في حياة النبي ػ 
 . سابقاف

بعث إلينا رسكلو. . ".  بمفظ: " إف ا  َُْْ, برقـ: ُْٔ/ ُالحديث بطكلو أخرجو أحمد في المسند:  (3)
. كقد ذكره ابف كثير في ُٖٓ/ٔ ك أحمد شاكر في تعميقو عمى المسند .,ُٖٗ/ٕتحكحسف إسناده ابف حجر في الف

كقاؿ بعد سياقو: " كىذا إسناد جيد قكم كسياقو حسف ". , ثـ ذكر  مصادر سابقة. ,ُْٕ, ُّٕ/ْالبداية كالنياية
 و كأمانتو. . ". ركايات عدة ليذا الحديث, كفي بعضيا: " فبعث ا إلينا نبيا مف أنفسنا, نعرؼ كفاءه كصدق

 , مف البحث.ْٖانظر: ص (4)

 ُْٔسكرة آؿ عمراف اآلية   (5)
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 المسألة الخامسة

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ) الكبلـ عمى قكلو تعالى

 (1) ( ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ھ ھ ھ 

 في اآلية: (ڻ)معنى المسألة: 
 الدراسة:
اإلنساف(:  أف المراد باإلنساف في ىذه اآلية) :ػ رحمو ا ػ ماـ النسفيقاؿ اإل

: أف السكرة , كحجتيـ(6()5)كابف الجكزم, (4()3)ك كافقو فيما ذىب إليو: الكاحدم (2)الكافر
 .ـ يكف عددىـ يتجاكز الثمانيف رجبل مع أىمييـمكية, كأف المسمميف آنذاؾ ل

إلى  ,(14)(13)كابف تيمية ,(12()11)حياف ككأب ,(10()9), كالقرطبي(8()7)كذىب ابف عطية
 أف المراد باإلنساف في ىذه اآلية كأمثاليا: الجنس أم جنس اإلنساف.

 االختيار والترجيح:
                                 

 . ُِ اآلية يكنسسكرة  (1)
لجبلؿ الديف محٌمد بف أحمد  ,ِٕٔ/ُكمف المتأخريف: السيكطي في تفسير الجبلليف , مصدر سابؽ.ٗ/ ِتفسير النسفي, (2)

ط: . ِّ/ُُالتحرير كالتنكير  في عاشكر ث. ك محمد الطاىر ابفالقاىرة: دار الحدي :ُالمحٌمي, كجبلؿ الديف السيكطٌي: ط
  ـ .ُْٖٗالدار التكنسية لمنشر , 

  مف البحث. ,َٖصانظر:  (3)

 . ُُْٓدار القمـ , دمشؽ, : ُطصفكاف داككدم,  :, لمكاحدم, تُْٗ/ُالكجيز في تفسير الكتاب العزيز (4)
مٌي بف عبيد ا البكرم, ابف الجكزٌم البغدادم, الحنبمٌي الكاعظ, صاحب أبك الفرج عبد الرحمف بف عمٌي بف محٌمد بف ع (5)

, مات سنة سبع كتسعيف كخمس مئة. سير أعبلـ النببلء:   مصدر سابؽ. ,ّٓٔ/ُِالتصانيؼ المشيكرة في أنكاع العمـك

  , مصدر سابؽ.ُٔ/ُكطبقات المفٌسريف: 

 ىػ . َُْٕدار الفكر,  :ُط د الرحمف بف عمي بف الجكزم ,, ألبي الفرج عبُٖٔزاد المسير في عمـ التفسير   (6)
 , مف البحث.ْٔانظر: ص  (7)

 مصدر سابؽ. ,ُُٔ/ ٕالمحرر الكجيز:  (8)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (9)

 مصدر سابؽ.. ُّٕ/ ٖالجامع ألحكاـ القرآف:  (10)
  , مف البحث.ُٖانظر: ص  (11)

إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا  في ,ُِٔ/ْاره مف المتأخريف: أبك السعكد: كاخت , مصدر سابؽ.ُّّ/ ٓالبحر المحيط:  (12)
فتح القدير الجامع بيف فني الركاية  في ,ْٖٖ/ِ.كالشككاني: ُُُْالتراث العربي بيركت,  ءدار إحيا :ِط الكتاب الكريـ,,

 , مصدر سابؽ.ِّّ/ّكالسعدم: .ىػ ُُّْدار الحديث,  :ُطكالدراية مف عمـ التفسير, ت: سيد إبراىيـ ,

 , مف البحث.ْٖانظر: ص (13)

  , مصدر سابؽ.. َُٔ, َُٓ/ َُمجمكع الفتاكل:  (14)
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 , لؤلسباب اآلتية:ن الجنسأن المراد باإلنسا أيي والراجح وا أعمم: القول الثان
مف يسمع ما ذىب إليو اإلماـ النسفي كمف كافقو يظف أنو ليس لمف يظير  اواًل: 

اإلسبلـ في ىذا الذـ كالكعيد نصيب, بؿ يذىب كىمو إلى ما كاف مظيرا مف العرب, 
أك إلى مف يعرفيـ مف مظيرم الكفر, كالييكد كالنصارل كمشركي الترؾ كاليند, كنحك 

ينتفع بيذه اآليات التي أنزليا ا لييتدم بيا عباده, فيقاؿ: أكال: المظيركف  ذلؾ. فبل
لئلسبلـ فييـ مؤمف كمنافؽ. كالمنافقكف كثيركف في كؿ زماف, كالمنافقكف في الدرؾ 

 األسفؿ مف النار.
ف كاف معو إيماف,  ويقال ثانيا: اإلنساف قد يككف عنده شعبة مف نفاؽ ككفر, كا 
كمف  " أربع مف كف فيو كاف منافقا خالصا.في الحديث المتفؽ عميو:  كما قاؿ النبي 

ذا  كانت فيو خصمة منيف, كاف فيو خصمة مف النفاؽ حتى يدعيا: إذا حدث كذب, كا 
ذا خاصـ فجر " ذا عاىد غدر, كا  , فأخبر أف مف كانت فيو خصمة (1)اؤتمف خاف, كا 

مـ أف كؿ عبد ينتفع بما ذكر منيف, كانت فيو خصمة مف النفاؽ ". " إذا عرؼ ىذا, ع
 .(2)ا في اإليماف مف مدح شعب اإليماف, كذـ شعب الكفر "

في آيات مشابية استثنى مف لفظ اإلنساف ما يدؿ عمى دخكؿ  إف ا  ثالثًا:

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  چ چ چ ڇ ڇ )غير الكافر فيو, كمف ذلؾ قكلو تعالى: 

ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پپ ), كقكلو: (3)( ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

, إلى غير ذلؾ مف (4)(پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
 اآليات.

                                 
, كمسمـ في كتاب اإليماف أيضا, باب بياف ّْ, برقـ: ُِ/ ُأخرجو البخارم في كتاب اإليماف, باب عبلمة المنافؽ:  (1)

 ٖٓ, برقـ: ِٖخصاؿ المنافؽ: ص
  المصدر السابؽ. (. باختصار يسير ) .َُٔ, َُٓ/ َُمجمكع الفتاكل:  (2)
 ِِ, ُِ, َِ, ُٗسكرة المعارج اآليات  (3)
 سكرة العصر (4)
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 المسألة السادسة

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )الكبلـ عمى قكلو تعالى 

 (1)(ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
 معنى )الشركاء( في اآلية:المسألة: 
 الدراسة:

اآلية: العمـك في  اختار االماـ النسفي ػ رحمو ا ػ في معنى الشركاء في ىذه
 فقاؿ عند تفسيره لقكلو تعالى: ( يستعمؿ الزما كمتعديا. ىدل األصناـ كغيرىا. كأف )

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  )يرشد إليو   (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)

لى الحؽ فجمع بيف المغتيف  (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ يقاؿ ىداه لمحؽ كا 
فيؿ مف شركائكـ الذيف  .ترلكيقاؿ ىدل بنفسو بمعنى اىتدل كما يقاؿ شرل بمعنى اش

جعمتـ أنداد ا أحد ييدم إلى الحؽ مثؿ ىداية ا ثـ قاؿ أفمف ييدم إلى الحؽ أحؽ 
كقيؿ , ال ييدل بنفسو أك ال ييدم غيره إال أف ييديو ا أمباالتباع أـ الذل ال ييدل 

 أف ييدم إال معناه أـ مف ال ييتدم مف األكثاف إلى مكاف فينتقؿ إليو إال أف ييدم إال
كال يصح منو االىتداء إال أف ينقمو ا مف حالو إلى أف يجعمو , أف ينقؿ أك ال ييتدم

 (2).حيان ناطقان فييديو
 .(6()5), كالبيضاكم(4()3)كافؽ اإلماـ النسفي فيما ذىب إليو: الطبرم 

                                 
 ّٓسكرة يكنس اآلية  (1)
  , مصدر سابؽ.ِِ-ُِ/ِتفسير النسفي (2)
  , مف البحث.ْٖص انظر:   (3)

 مصدر سابؽ.. َٔٓ/ ٔجامع البياف:  (4)
رازم الشافعي القاضي ناصر الديف, كاف إمامان مبٌرزان صالحان متعٌبدان, كلي أبك الخير عبد ا بف عمر بف محٌمد الشي (5)

القضاء بشيراز, لو كتاب أنكار التنزيؿ في التفسير, كىك مختصر لكٌشاؼ الزمخشرم, مات سنة: خمس كثمانيف كسٌت مئة. 
 مصدر سابؽ. .ِْٓ/ُكطبقات المفٌسريف مصدر سابؽ. ,ُِٖ/ َِالسير: 

ىػ. كاختاره مف المتأخريف: َُْٖ دار الكتب العممية , بيركت,: ُط, لمبيضاكم, ُٕٗ/ّيؿ كأسرار التأكيؿ: أنكار التٍنز  (6)
, دائرة  ُّٖٗنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر , , مصكر عف الطبعة األكلى في , ُْْ/ّبرىاف الديف البقاعي 

 مصدر سابؽ. ,َٔٓ/ِكالشككاني:  . المعارؼ العثمانية , حيدر آباد , اليند
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كاختار طائفة مف المفسريف القكؿ الثاني الذم ذكره بصيغة التضعيؼ )قيؿ( كىك: 
 , كابف(4()3), كالبغكم(2()1)قصر المعنى عمى األكثاف. كممف اختار ذلؾ: الكاحدم

 .(10()9), كىك مركم عف مجاىد(8()7), كالقرطبي(6()5)الجكزم

كالصنـ ال يتصكر (   چ ڇ ڇ): قاؿ البغكم ػ رحمو ا ػ: " فإف قيؿ: كيؼ قاؿ
نتقاؿ. أم أنيا ال تنتقؿ أف ييتدم كال أف ييدل قيؿ: معنى اليداية في حؽ الصنـ: اال

 مف مكاف إلى مكاف إال أف تحمؿ كتنقؿ, فتبيف بو عجز األصناـ.
كجكاب آخر: كىك أف ذكر اليداية عمى كجو المجاز. كذلؾ أف المشركيف لما 
اتخذكا األصناـ آلية, كأنزلكىا منزلة مف يسمع كيعقؿ؛ عبر عنيا بما يعبر عمف يعمـ 

 .(11)كيعقؿ, ككصفت بكصؼ مف يعقؿ "
 .(13), كذكر أف فيو تجكزا كثيرا(12)ككره ذلؾ ابف عطية

 ما اختاره اإلماـ النسفي ػ رحمو ا ػ, كذلؾ لكجييف: والراجح:
                                 

 مف البحث. ,َٖصانظر:  (1)

 , مصدر سابؽ.ْٕٗ/ ُالكجيز:  (2)
البغكم ىك : الشيخ اإلماـ , العبلمة القدكة الحافظ , محيي السنة أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف الفراء ,  (3)

المصابيح كغيرىا , البغكم الشافعي , المفٌسر المحدث , صاحب التصانيؼ النافعة كشرح السنة , كمعالـ التنزيؿ ك 
 – ّْٗ/ُٗىػ بمرك . السير  ُٔٓكقد بكرؾ لو فييا , كرزؽ فييا القبكؿ , كاف زاىدان قانعان باليسير , تكفي سنة 

 , مصدر سابؽ.ّْْ

 ىػ .: ُُّْدار المعرفة ,  :ّط لمبغكم , ,ُّّ/ ْمعالـ التٍنزيؿ (4)
 مف البحث. ,َُٓصانظر:  (5)

ىػ. ت: عمٌي َُْٕ؛ الرياض: مكتبة المعارؼ: ُ, البف الجكزٌم: طِّٓ/ ُغريبتذكرة األريب في تفسير ال (6)
 البٌكاب. 

 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (7)

, ُّٓ/ ّ, كالسعدم: ُْٕ/ ِكمف المتأخريف: ابف كثير:  مصدر سابؽ. .ُّْ/ ٖالجامع ألحكاـ القرآف:  (8)
  مصادر سابقة.ٕٕ/ُُكابف عاشكر: 

 , مف البحث.ْٕص  :انظر (9)

 المنشكرات العممٌية. بيركت: ت: عبد الرحمف الطاىر.: , ط: , لمجاىد بف جبرِْٗ/ُتفسير مجاىد  (10)
 مصدر سابؽ.. ُّّ/ ْمعالـ التنزيؿ:  (11)
 , مف البحث.ْٔانظر: ص  (12)

  مصدر سابؽ. .ُْٕ/ ٕالمحرر الكجيز:  (13)
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كلفظ الشركاء في القرآف   (ٿ ٹ ٹ ٹ)أحدىما: داللة السياؽ, فإنو قاؿ:  
: ليس مقصكرا عمى األصناـ, بؿ يدخؿ فيو غيرىـ مف اآللية المدعاة, كما قاؿ تعالى

ۓ ڭ ڭ ڭ ), كقاؿ تعالى: (1)(. . ې ې ى ى)

 إلى غير ذلؾ مف اآليات. (2)(ڭ ۇ ۇ ۆ
الثاني: أف قصر المعنى عمى األصناـ يفضي إلى القكؿ بالمجاز, كالكاجب حمؿ  

 .(3)ألفاظ القرآف عمى الحقيقة
 كا تعالى أعمـ.

                                 
 ََُسكرة األنعاـ اآلية  (1)
 ُّٕسكرة األنعاـ اآلية  (2)
  مصدر سابؽ. .ّٕٖ/ ِاعد الترجيح عند المفسريف: قك  (3)



110 

 

 

 المسألة السابعة

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )الكبلـ عمى قكلو تعالى: 

 .(1)( ڱ

 في اآلية:( ک گ گ گ)معنى المسألة: 
 . (2)اختار االماـ النسفي ػ رحمو ا ػ أف المراد بفضؿ ا كرحمتو: القرآف كاإلسبلـ.

 والترجيح:الدراسة, 
 :(3)حاصؿ األقكاؿ في ىذه اآلية ثمانية

 األكؿ: أف فضؿ ا: القرآف, كرحمتو: اإلسبلـ. كىك الذم اختاره االماـ النسفي.
 .(6), كزيد بف أسمـ(5), كالضحاؾػ رضي ا عنيما (4)كىك مركم عف ابف عباس

الثاني: أف فضؿ ا: اإلسبلـ, كرحمتو: القرآف. كىك مركم عف ابف عباس أيضا, 
. الثالث: أف فضؿ ا: القرآف, كرحمتو: أف جعميـ مف أىؿ (8), كالحسف(7)كقتادة

 القرآف. كىك قريب مف األكؿ.
 .(9)فضؿ ا كرحمتو: القرآف. كىك مركم عف مجاىد الرابع: أف

 .(10)الخامس: أف فضؿ ا: العمـ, كرحمتو: محمد. كىك مركم عف ابف عباس

                                 
 ٖٓسكرة يكنس اآلية  (1)
  , مصدر سابؽ.ِٖ/ِتفسير النسفي  (2)
   مصدر سابؽ. .ٗٔٓ/ ٔكجامع البياف:   مصدر سابؽ. ,ِٗٔزاد المسير: ص (3)
 , مف البحث.ْٕانظر ص  (4)

 مف البحث. ,ٕٗصانظر:  (5)

 , مف البحث.ْٗانظر: ص (6)

 , مف البحث.ْٗر: صانظ ( 7)

 , مف البحث.ْٗص  :انظر (8)

 , مف البحث.ْٕص  :انظر ( 9)

 , مف البحث.ْٕص  :انظر (10)
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السادس: أف فضؿ ا: اإلسبلـ, كرحمتو: تزيينو في القمكب. كىك مركم عف ابف 
 ػ رضي ا عنيما ػ. (1)عمر

 .السابع: أف فضؿ ا: القرآف, كرحمتو: السنة
 الثامف: أف فضؿ ا: التكفيؽ, كرحمتو: العصمة.
. لكنو قاؿ: (5()4), كابف تيمية(3()2)كقد كافؽ االماـ النسفي في اختياره: الزمخشرم

ػ رضي ا عنو ػ أف  (6)اإليماف بدؿ اإلسبلـ. كذكركا في ذلؾ حديث أبي بف كعب
 .(7)إلسبلـ "فقاؿ: " بكتاب ا كا  (. . . ک گ گ گ)تبل:  رسكؿ ا 

 , كابف(13()12), كالكاحدم(11()10), كالطبرم(9()8)كاختار القكؿ الثاني: ابف قتيبة
 .(15()14)الجكزم

                                 
ىك : عبد ا بف عمر بف الخطاب بف نفيؿ القرشي العدكم, أبك عبد الرحمف المكي, ثـ المدني , أسمـ كىك  (1)

عممان كثيران, تكفي في ذم الحجة  عف النبي صغير, كشيد الخندؽ, كما بعدىا, كىك ممف بايع تحت الشجرة. ركل
 مصدر سابؽ. .َِّ/ّكسير أعبلـ النببلء:   مصدر سابؽ. ,ِِٕ/ّأسد الغابة: ىػ.ّٕ -سنة

ىك: محمكد بف عمر بف محمد الخكارزمي الزمخشرم المعتزلي, مف أئمة المغة كالتفسير, مف مؤلفاتو: التفسير المشيكر  (2)
مصدر  .ُٖٕ/ٕكاألعبلـ   مصدر سابؽ. ,ُّْ/ِىػ . طبقات المفسريفّٖٓرىا, تكفي عاـالكشاؼ, كأساس الببلغة كغي

 سابؽ.
 , ألبي القاسـ محمكد الزمخشرم, دار المعرفة.ُْٗ/ِالكشاؼ عف حقائؽ التٍنزيؿ كعيكب األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ (3)
 , مف البحث.ْٖانظر: ص (4)

, الجامع لتفسير اإلماـ ابف تيمية, جمع كتحقيؽ: محمد ٔ/ ّالتفسير دقائؽ مصدر سابؽ. ,ْٗ/ ُٔمجمكع الفتاكل:  (5)
 مصدر سابؽ. .ّْٔ/ ّكاختاره مف المتأخريف: السعدم:  ىػ .َُْٔ, دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية, جدة :ّطالسيد 

ٌراء, كاف مف أصحاب ىك: الصحابي الجميؿ أبٌي بف كعب بف قيس بف عبيد األنصارم النجارم , أبك المنذر , سٌيد الق (6)
 , مصدر سابؽ.ِٕ/ ُىػ . االستيعاب:َّالعقبة الثانية, كشيد بدران كالمشاىد كٌميا. تكفي سنة

, كقاؿ: " ِْٔٗ, برقـ: ِّٔ/ ِ, كالحاكـ في مستدركو: َُِٔ, برقـ: ُّّ/ ٓأخرجو سعيد بف منصكر في سننو:  (7)
 كىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه ". 

ىػ, ُِّ بف مسمـ بف قتيبة الدٍَّينىكىرم, أبك محمد, مف أئمة المغة, كمف المصنفيف المكثريف, كلد ببغداد سنة ىك عبد ا (8)
, مصدراف , كاألعبلـِٔٗ/ُّسير أعبلـ النببلء  ىػ, مف مؤلفاتو: تأكيؿ مختمؼ الحديث, كأدب الكاتب.ِٕٔكتكفي بيا سنة 

 . سابقاف

 , مصدر سابؽ.ِٗٔزاد المسير:  (9)
 , مف البحث.ْٖص انظر:   (10)

 , مصدر سابؽ.ٖٔٓ/ ٔجامع البياف:  (11)
 مف البحث. ,َٖصانظر:  (12)

 , مصدر سابؽ.َِٓ/ ُالكجيز:  (13)
 مف البحث. ,َُٓصانظر:  (14)

 , مصدر سابؽ.ِّٕ/ ُتذكرة األريب:  (15)
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 .(4()3), كالبيضاكم(2()1)كاختار القكؿ الرابع: الزجاج
 كلـ أر ػ حسب اطبلعي ػ مف اختار األقكاؿ األخرل.

, كأف ما ذكر مف األقكاؿ  إنما ىك تمثيبلت. كاختار طائفة مف المفسريف: العمـك
, فإنو قاؿ ػ بعد أف ذكر األقكاؿ: " كال كجو عندم (5)كممف ذىب إلى ذلؾ: ابف عطية

نما الذم يقتضيو لشيء مف ىذا التخصيص, إال أف يستند منو شيء إلى النبي  , كا 
المفظ, كيمـز منو: أف الفضؿ ىك ىداية ا إلى دينو, كالتكفيؽ إلى اتباع شريعتو. 

عفكه, كسكنى جنتو التي جعميا جزاء عمى التشرع باإلسبلـ, كاإليماف بو كالرحمة ىي 
"(6). 

ػ رحمو ا ػ فقاؿ: " كىذه تخصيصات تحتاج إلى دالئؿ.  (7)كتابعو أبك حياف
الفضؿ كالرحمة أريد بيما تعييف ما ذكر, (8)كينبغي أف يعتقد أنيا تمثيبلت, ألف

 .(9)كحصرىما فيو "
 اره اإلمام النسفي ىو القول المختار, لوجيين:والقول األول الذي اخت

 .(10)كما في حديث أبي السابؽ أحدىما: أنو كرد مرفكعا إلى النبي  
افتتح ىذه السكرة  الثاني: أنو األكفؽ لسياؽ اآليات كمكضكع السكرة. فإف ا  

, كعقب ذلؾ بتبشير المؤمنيف: (11)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)بذكر الكتاب: 

                                 
 , مف البحث.ْٕص انظر:  (1)

 , مصدر سابؽ.ِٓ/ ّمعاني القرآف:  (2)
 مف البحث. ,َُٕصانظر:   (3)
 , مصدر سابؽ.َِْ/ ّأنكار التنزيؿ:  (4)
 , مف البحث.ْٔانظر: ص  (5)

 , مصدر سابؽ.ُٖٔ/ ٕالمحرر الكجيز:  (6)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص  (7)

 ( إذ ال يستقيـ المعنى إال بذلؾ ال أف ىكذا! كلعمو خطأ مطبعي. كالصكاب: ) (8)
 , مصدر سابؽ.ُٔٓ/ ِكاختار ىذا القكؿ مف المتأخريف: الشككاني:  , مصدر سابؽ.ُٗٔ/ ٓالبحر المحيط:  (9)
 , مف البحث.ُُُانظر: ص  (10)
  ُسكرة يكنس: اآلية  (11)
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ەئ ەئ )ثـ ختـ السكرة بمثؿ ذلؾ: . (1) (ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)

 (3)(. . ڎ ڈ ڈ ژ)(2)(وئ وئ ۇئ ۇئ

ڍ ڍ ڌ )كأما السياؽ: فإف ا ذكر قبؿ ىذه اآلية: القرآف كاإليماف, فقاؿ: " 

 (4)(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

كيبلحظ سبب اختيار اإلماـ النسفي ػ رحمو ا, فإنو قاؿ: اإلسبلـ. كلـ يقؿ: 
ذكر في السكرة في أكثر مف مكضع, كىذا ما دعاه إلى ترجيح لفظ اإليماف, ألنو 

 اإلسبلـ. ككذا الحديث, شاىد عمى ذلؾ, كا تعالى أعمـ.

                                 
 ِسكرة يكنس اآلية  (1)
 َُْسكرة يكنس اآلية   (2)
 َُٗسكرة يكنس اآلية  (3)
 ٕٓسكرة يكنس اآلية  (4)
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 المسألة الثامنة

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )الكبلـ عمى قكلو تعالى: 

 .(1) ( ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲
 اآلتية في اآلية: المسائلالكبلـ عمى 

 .( ڳ ڳ ﴿( في قكلو:  المقصكد بػ )مف ألة األولى:المس 
 المراد بالبينة المسألة الثانية: 
 ﴾. يتمكه ﴿معنى  المسألة الثالثة: 
 ﴾. يتمكه ﴿مرجع الضمير في قكلو  المسألة الرابعة: 
 .( ں ں ڻ ﴿المراد بالشاىد في قكلو:  المسألة الخامسة: 
 .( ں ڻ ﴿مرجع الضمير في قكلو  المسألة السادسة: 
 .( ڻ ڻ ﴿مرجع الضمير في قكلو  المسألة السابعة: 
ھ  ﴿, كقكلو: ﴾ہ ہ ھ ﴿مرجع الضمير في قكلو  المسألة الثامنة: 

 .﴾ ھ ے
 .﴾ۓ﴿ػ المراد ب المسألة التاسعة: 

 :( ڳ ﴿( في قكلو  مف المقصكد بػ ) المسألة األولى:
مف الييكد كعبد ا " مف آمف ( ڳ ﴿اختار اإلماـ النسفي رحمو ا ػ أف قكلو 

 ".(2)بف سبلـ كغيره
 حاصؿ األقكاؿ في ىذه المسألة ثبلثة:

                                 
 ُٕسكرة ىكد اآلية  (1)
كجكز أيضا  , مصدر سابؽ.ِِْ/ ُُكمف المتأخريف: ابف عاشكر:  سابؽ., مصدر ُٓ/ ِتفسير النسفي, (2)

أف يككف المقصكد النصارل فقط, فإنيـ كانكا منتشريف في العرب, كيعرؼ أىؿ مكة كثيرا منيـ, كىـ الذيف عرفكا 
 أحقية اإلسبلـ مثؿ كرقة بف نكفؿ, كدحية الكمبي. كلـ أر حسب اطبلعي ػ مف قاؿ بذلؾ. 
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أف المراد مف آمف مف أىؿ الكتاب, كعبد ا بف سبلـ رضي ا عنو,  أحدىا: 
 .(2()1)كغيره. كىك الذم اختاره االماـ النسفي رحمو ا. ك كافؽ اختياره: الزمخشرم

 ىو القول الراجح وا اعمم.ن. و يالثاني: أن المراد المؤمن 
 .أف المراد بو النبي  الثالث:

 .(8()7)حياف ك, كأب(6()5), كالبيضاكم(4()3)كممف اختار القكؿ الثاني: ابف عطية
 ,(14()13), كالكرماني(12()11), كالكاحدم(10()9)كاختار القكؿ الثالث: الطبرم 

 .(18()17), كابف الجكزم(16()15)كالبغكم
 

                                 
 , مف البحث. ُُُانظر: ص (1)

 مصدر سابؽ. ,ُُِ/ ِالكشاؼ:  (2)
 , مف البحث.ْٔانظر: ص  (3)

   مصدر سابؽ. .ِٗٓ/ ٕالمحرر الكجيز:  (4)
 مف البحث. ,َُٕصانظر:   (5)

 مصدر سابؽ.. ِِٕ/ ّأنكار التنزيؿ:  (6)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (7)
 مصدر سابؽ. ,َْْ/ ِمف المتأخريف: ابف كثير: كاختار ىذا القكؿ  مصدر سابؽ. .ُِِ/ ٓالبحر المحيط:  (8)

, دائرة المعارؼ  ُّٖٗ, في نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر, مصكر عف الطبعة األكلى ُّٓ/ ّكالبقاعي: 
 مصدر سابؽ.. ُُْ/ ّالعثمانية , حيدر آباد , اليند . كالسعدم: 

 , مف البحث.ْٖص انظر:   (9)

 سابؽ. , مصدرُٗ/ ٕجامع البياف:  (10)
 مف البحث. ,َٖصانظر:  (11)

 , مصدر سابؽ.ُٔٓ/ ُالكجيز:  (12)
ىك تاج القٌراء: محٌمكد بف حمزة الكرمانٌي, كاف عجبان في الفيـ كدٌقة االستنباط, لو كتاب غرائب التفسير,  (13)

اقكت بف عبد , ألبي عبد ا يُِٓ/ ُٗ, كالبرىاف في تكجيو متشابو القرآف. مات سنة خمس مئة. معجـ األدباء
 مصدر سابؽ. .ُُّ/ ُىػ. ككشؼ الظنكفََُْ؛ بيركت: دار الفكر: ّا الحمكم: ط

؛ جٌدة: دار القبمة. بيركت: ُكعجائب التأكيؿ, لمحمكد بف حمزة الكرماني: ط, ََٓ/ ُغرائب التفسير:  (14)
  ىػ. تحقيؽ: شمراف سركاؿ.َُْٖمؤٌسسة عمـك القرآف: 

 مف البحث. ,َُٖصانظر:  (15)

  مصدر سابؽ. .ُٕٔ/ ْمعالـ التنزيؿ:  (16)
 مف البحث. ,َُٓصانظر:  (17)

 مصدر سابؽ. .ِْٔ/ ُتذكرة األريب (18)
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 :والترجيحدراسة, ال
 كىك شامؿ لمقكليف اآلخريف, لؤلسباب التالية: ,: القول الثانيوأصح ىذه األقوال

, فإنو يدؿ عمى أف ﴾ہ ہ ھ ﴿. قكلو تعالى بعد ذلؾ في اآلية نفسيا: ُ

, ألف يتناكؿ المؤمنيف كما يتناكؿ الرسكؿ  ﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿قكلو 

مشارا إليو إال إشارة إلى جماعة, كلـ يقدـ قبؿ ىذا ما يصمح أف يككف  ﴾ہ ﴿
 .(1)( مف )

, ال سيما إذا كاف شرطا أك استفياما كقكلو  مف . أف لفظ )ِ ( أبمغ صيغ العمـك

 .(3()2)(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )تعالى: 
, فإف الخطاب قد يككف لفظو لو, . أنو عمى فرض أف المقصكد ىك النبي ّ

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ )كمعناه عاـ, كقكلو تعالى: 

, كنحك ذلؾ. كذلؾ أف األصؿ فيما (5)(ۇ ۇ ۆ ۆ   )لو: , كقك (4)(﮸ ﮹ ﮺
في كؿ ما أمر بو كنيي عنو كأبيح لو, سار في حؽ أمتو  خكطب بو النبي 

كمشاركة أمتو لو في األحكاـ كغيرىا, حتى يقكـ دليؿ عمى التخصيص. فما ثبت في 
ء. حقو مف األحكاـ, ثبت في حؽ األمة إذا لـ يخصص. ىذا مذىب السمؼ كالفقيا

. كلما أباح لو (6)( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿كدالئؿ ذلؾ كثيرة كقكلو: 

                                 
 , مصدر سابؽ.ّٖ, ْٕ/ ُٓمجمكع الفتاكل  (1)
 ٕسكرة الزلزلة اآلية  (2)
 .السابؽالمصدر  ,ِٖ/ ُٓمجمكع الفتاكل (3)
 ْٗسكرة يكنس اآلية  (4)
 ٓٔسكرة الزمر اآلية  (5)
 ّٕسكرة األحزاب اآلية  (6)
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. فإذا كاف ىذا مع ككف الصيغة (1)﴾ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿المكىكبة قاؿ: 
 .(2)خاصة؛ فكيؼ تجعؿ الصيغة العامة لو كلممؤمنيف مختصة بو؟ "

كما قاؿ طائفة مف السمؼ, فقد يريدكف بذلؾ التمثيؿ  كأما مف قاؿ. . إنو محمد 
خصيص. فإف المفسريف كثيرا ما يريدكف ذلؾ, كمحمد ىك أكؿ مف كاف عمى بينة ال الت

ماميـ. كالمؤمنكف تبع لو,  مف ربو, كتبله شاىد منو. ككذلؾ األنبياء. كىك أفضميـ كا 
 .(3)كبو صاركا عمى بينة مف ربيـ "

 القكؿ األكؿ الذم اختاره االماـ النسفي كمف كافقو كا أعمـ. كىك يشمؿ

 ﴾:. . ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿المراد بالبينة في قكلو:  الثانية: المسألة
 اختار االماـ النسفي ػ رحمو ا ػ أف المراد بالبينة: البرىاف.

أم عمى برىاف مف ا كبياف أف ديف  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿قاؿ ػ رحمو ا ػ: 
 " (4)اإلسبلـ حؽ كىك دليؿ العقؿ

 الدراسة, والترجيح:
, (8()7), كالكاحدم(6()5)معنى البينة, فذىب الطبرم تنكعت اختيارات المفسريف في

 , إلى أنيا القرآف.(12()11), كابف الجكزم(10()9)كالكرماني

                                 
 َٓسكرة األحزاب اآلية  (1)
 , مصدر سابؽ.ِٖ, ُٖ/ ُٓمجمكع الفتاكل:  (2)
 , المصدر السابؽ.ْٔ/ ُٓمجمكع الفتاكل:  (3)
 , مصدر سابؽ.ُٓ/ ِتفسير النسفي  (4)
 , مف البحث.ْٖص انظر:   (5)

 , مصدر سابؽ.ُٗ/ ٕجامع البياف:  (6)
 مف البحث. ,َٖصانظر:  (7)

 , مصدر سابؽ.ُٔٓ/ ُالكجيز:  (8)
 مف البحث. ,ُُٓصانظر:   (9)

 , مصدر سابؽ.ََٓ/ ُغرائب التفسير:  (10)
 مف البحث. ,َُٓصانظر:  (11)

 مصدر سابؽ. ِْٔ/ ُتذكرة األريب:  (12)
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 أنيا الحجة كالبرىاف. (3), كالنسفي(2()1)كاختار الزمخشرم
أنيا أم البينة اإليماف كلـ أر حسب اطبلعي ػ مف كافقو في  (4)كاختار ابف تيمية
 تفسير البينة باإليماف.

قد أجاب رحمو ا ػ عمف قاؿ: إف المراد بالبينة: القرآف. كبيف ضعؼ ىذا القكؿ ك 
 مف كجييف:

. ( ں ں ڻ ﴿أحدىما: أنو لك كاف المراد القرآف, لما احتاج أف يقكؿ: 
ألف البينة إذا كانت ىي القرآف, كىك مف ا, فقد عمـ أنو نزؿ بو جبريؿ عمى محمد, 

كيتمكه جبريؿ, أك محمد, تكرير ال فائدة فيو, كال نظير لو ككبلىما بمغو كقرأه. فقكليـ: 
 في القرآف.

أفمف كاف عمى القرآف. . (. كليس لذلؾ أيضا  الثاني: أف المعنى عمى قكليـ: ) 
ذا كاف المراد: عمى  نظير في القرآف, فإف القرآف كبلـ ا كاحد, ال يككف عميو. كا 

رناه: أف البينة ىي اإليماف بما جاء بو اإليماف بالقرآف كالعمؿ بو, فيذا الذم ذك
 .(5)الرسكؿ. . "

كأما مف قاؿ إف البينة ىي البرىاف, أك الفطرة؛ فاإليماف أعظـ برىاف, كىك 
 مقتضى الفطرة السميمة.

                                 
 , مف البحث. ُُُانظر: ص  (1)

 مصدر سابؽ.. ُُِ/ ِالكشاؼ:  (2)
/ ِ. كاختار ابف كثير: )ُُْ/ ّ, كالسعدم: ُّٓ/ ّالبقاعي:  كمف المتأخريف:  .ُٓ/ ِتفسير النسفي  (3)

ػ المبشر بو في التكراة  ( أنيا: الفطرة. كشذ ابف عاشكر فذكر أف المراد بالبينة: حجة مجيء الرسكؿ ػ َْْ
 (: النصارل خاصة, أك النصارل أفمف كاف كاإلنجيؿ. كذلؾ بناء عمى ما ذىب إليو مف أف المراد بقكلو تعالى: )

  , مصادر سابقة.ِِْ/ُُكالييكد ممف عرؼ أحقية اإلسبلـ قبؿ ظيكره. التحرير كالتنكير
 , مف البحث.ْٖانظر: ص (4)

 , مصدر سابؽ.ٔٔ, ٓٔ/ ُٓمجمكع الفتاكل:  (5)
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 : " البينة: الداللة الكاضحة, عقمية كانت(2)ػ رحمو ا ػ في المفردات (1)قاؿ الراغب
" البينة عمى المدعي, كاليميف عمى مف : ة لقكلو أك محسكسة. كسمي الشاىداف بين

( أم: ال  عقمية كقكلو: ) . . ﴾.ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿, كقاؿ سبحانو: (3)أنكر"
تدرؾ بالحس. كىذا ال يعارض ما سبؽ مف تفسير البينة باإليماف, فإف اإليماف ال 

اء بالمعجزات يتحقؽ إال بالدالئؿ الكاضحة عقمية كحسية. كىذا ىك السر في تأييد األنبي
 كاآليات البينات.

 ﴾: ں ﴿معنى قكلو:  المسألة الثالثة:
﴾: يتبعو. كليس المعنى:  ں ﴿اختار االماـ النسفي ػ رحمو ا ػ أف معنى 

 يقرأه كما ذىب إلى ذلؾ بعض المفسريف.
 ﴾: كيتبع ذلؾ البرىاف. ں ﴿قاؿ ػ رحمو ا ػ: " 
 الدراسة, والترجيح:

, (9()8), كالزمخشرم(7()6), كالبغكم(5()4)ي اختياره: الكاحدمكافؽ االماـ النسفي ف
 .(13()12)بف تيميةا, ك (11()10)كالبيضاكم

                                 
, ىك: العبٌلمة الماىر, المحقؽ الباىر, المشيكر بالراغب األصفياني. كذكره صاحب طبقات المفسريف فيمف اسمو المفضؿ (1)

فقاؿ: المفضؿ بف محمد األصبياني, أبك القاسـ الراغب. كاف مف الحكماء العمماء , مف مصنفاتو: كتاب مفردات القرآف, تفسير 
, ِٓٓ/ِ, كاألعبلـ لمزركميِّٗ/ِ, كطبقات المفسريف لمداكدم ُُِ - َُِ/ُٖسير أعبلـ النببلء ىػ. َِٓالقرآف. تكفي سنة 
 مصدراف سابقاف.

  ىػ.ُُْٖ؛ بيركت: دار المعرفة: ُ, لمراغب األصفياني: طْٔ, ْٓغريب القرآف المفردات في (2)
, بمفظ ُّْ, برقـ: ُِْ: صمف أنكرى المدعي كاليميف عمى أخرجو الترمذم في كتاب األحكاـ, باب ما جاء في أف البينة عم (3)

/ ِأللباني كما في صحيح سنف الترمذم: , كصححو اِِٗ/ ْالباب. كذكر أف في إسناده مقاال. كضعفو ابف حجر في التمخيص:
, لمحٌمد ناصر ِٕٔ/ٖ إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ . كأخرجو الدار قطني بالمفظ الذم أكرده الراغب, بسند كاه.ّٖ

 ىػ. ُّٗٗ؛ بيركت: المكتب اإلسبلمي: ُالديف األلباني: ط
 مف البحث. ,َٖصانظر:  (4)

 سابؽ. , مصدرُٔٓ/ ُالكجيز:  (5)
 مف البحث. ,َُٖصانظر:  (6)

 , مصدر سابؽ.ُٕٔ/ ْمعالـ التنزيؿ:  (7)
 , مف البحث. ُُُانظر: ص  (8)

 , مصدر سابؽ.ُُِ/ ِالكشاؼ:  (9)
 مف البحث. ,َُٕصانظر:   (10)

 , مصدر سابؽ.ِِٕ/ ّأنكار التنزيؿ:  (11)
 , مف البحث.ْٖانظر: ص (12)

 مصادر سابقة. , كالسعدم:ُٓٗ/ ْ, كأبك السعكد:ُّٓ/ ّالمتأخريف: البقاعي: . كاختاره مفَٕ/ ُٓمجمكع الفتاكل: (13)
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, كابف (6()5), كابف عطية(4()3), كالكرماني(2)(1)كاختار القكؿ الثاني: الطبرم
, بناء عمى اختيارىـ األكؿ: أف البينة ىي القرآف. كقد سبؽ بياف ضعؼ (8()7)الجكزم

 الراجح في معنى التبلوة ىنا: االتباع.يككف ىذا القكؿ, ف
 ﴾: ں ﴿مرجع الضمير في قكلو:  المسألة الرابعة:

 رجح االماـ النسفي ػ رحمو ا ػ عكد الضمير إلى البينة.
 .(9)﴾: كيتبع ذلؾ البرىاف" ں ﴿قاؿ ػ رحمو ا: " 

ترجع إلى  ( يتمكه قكليف: أحدىما أنيا ىاء كقد ذكر عف ابف الجكزم أنو ذكر في )
. كالثاني أنيا ترجع إلى القرآف. ثـ عقب عمى ذلؾ بقكلو: "كالتحقيؽ أنيا ترجع النبي 
ذا رجع الضمير إلى )مف( فإف جعؿ مختصا بالنبي "( أك ترجع إلى البينة مف إلى ) . كا 
 ( ف كاف ( تتناكؿ  مف كىك القكؿ الذم تقدـ بياف فساده ػ عاد الضمير إلى البينة. كا 

 أكلى المؤمنيف ػ تناكؿ اف عمى بينة مف ربو مف المؤمنيف ػ كرسكؿ اكؿ مف ك
 .(10)"الجميع

 الدراسة, والترجيح:
 .(11)أكثر المفسريف اختاركا عكد الضمير إلى البينة

ػ رحمو ا ػ القكؿ الثاني, كىك عكد الضمير إلى النبي  (12)كاختار البغكم
(13). 

                                 
 , مف البحث.ْٖص انظر:   (1)

   , مصدر سابؽ.ُٗ/ ٕجامع البياف:  (2)
 مف البحث. ,ُُٓصانظر:  (3)

    , مصدر سابؽ.ََٓ/ ُغرائب التفسير:  (4)
 , مف البحث.ْٔانظر: ص  (5)

   در سابؽ., مصِٗٓ/ ٕالمحرر الكجيز:  (6)
 مف البحث. ,َُٓصانظر:  (7)

 مصدر سابؽ.. َْْ/ ِكمف المتأخريف: ابف كثير:   مصدر سابؽ. .ِْٔ/ ُتذكرة األريب:  (8)
 , مصدر سابؽ.ُٓ/ ِتفسير النسفي,  (9)
 مصدر سابؽ.(.  باختصار يسير . )َٗ/ ُٓمجمكع الفتاكل:  (10)
, ِْٔ/ ُ, كتذكرة األريب: ُِٔ/ ٕ, كالمحرر الكجيز: ُُِ/ ِكشاؼ: كال المصدر السابؽ. ,ََٓ/ ُغرائب التفسير:  (11)

 , مصادر سابقةُٕٔ/ ْ, كتيسير الكريـ الرحمف: ْٓٓ/ ِ, كفتح القدير: ُّٓ/ ّ, , كنظـ الدرر: ِِٕ/ ّكأنكار التنزيؿ: 
 مف البحث. ,َُٖصانظر:  (12)

   , مصدر سابؽ.ُٕٔ/ ْمعالـ التنزيؿ:  (13)



121 

 

  تعالى ـ ىو القول الراجح وا أعمم.وما ذىب إليو االمام النسفي ـ رحمو ا
؛ فقد سبؽ بياف ضعؼ ىذا القكؿ في المسألة كأما مف قاؿ إنو عائد إلى النبي 

 األكلى.
 :( ں ں ڻ ﴿المراد بالشاىد في قكلو:  المسألة الخامسة:

 اختار االماـ النسفي ػ رحمو ا ػ أف المراد بالشاىد: القرآف.
 .(1)يشيد بصحتو كىك القرآف ﴾ں ﴿ اف ىذا المعنى: "قاؿ ػ رحمو ا ػ في بي
 الدراسة, والترجيح:

 :(2)حاصؿ األقكاؿ في معنى الشاىد تسعة
 أحدىا: أنو القرآف. كىك الذم اختاره اإلماـ النسفي ػ رحمو ا ػ. 
ػ رضي ا عنيما ػ,  (3)ػ. كىك مركم عف ابف عباس الثاني: أنو جبريؿ ػ  

 , كغيرىـ.(6), كعكرمة(5)كمجاىد ,(4)كسعيد بف جبير
الذم كاف يتمك القرآف. كىك مركم عف عمي بف  الثالث: أنو لساف رسكؿ ا  

 .(9), كقتادة(8), كالحسف(7)أبي طالب ػ رضي ا عنو ػ
ف عمي. كىك مركم عف الحسيف بالرابع: أنو رسكؿ ا  

(10)  
 . ركاه جماعة عنو.الخامس: أنو عمي بف أبي طالب ػ رضي ا عنو ػ 

                                 
  , مصدر سابؽ.ُٓ /ِ تفسير النسفي, (1)
عجازه قكال كاحدا, كالصكاب أنيما قكالف؛ القرآف قكؿ, كالنظـ  ,ْٔٔ, زاد المسير (2) كقد جعؿ األقكاؿ ثمانية, فإنو جعؿ القرآف كنظمو كا 

 كاإلعجاز قكؿ آخر. 
 , مف البحث.ْٕص  :انظر (3)

 مف البحث. ,ٕٗص :انظر (4)

 , مف البحث.ْٕص  :انظر (5)

 مف البحث., ْٗانظر: ص  (6)

 , مف البحث.َٓانظر: ص  (7)

 , مف البحث.َٓص  :انظر ( 8)

 , مف البحث.ْٗانظر: ص (9)

ًمٌي بف أىبي طىاًلب اليىاًشًمي, أبك محمد , ًسٍبطي رىسيكؿ ا (10) كأحد سيدٌم شباب أىؿ الجنة. كقتؿ في يـك عاشكراء  ىك : الحسيف بفي عى
ىػ ُُّٕ؛ بيركت: دار إحياء التراث العربٌي: ُبي محٌمد عبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم: ط, ألٓٓ/ ّىػ. الجرح كالتعديؿ  ُٔ -سنة

 , مصدر سابؽ.ّْٓ/ ِكتيذيب التيذيب  
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 .(1)السادس: أنو ممؾ يحفظو كيسدده. ركم عف مجاىد
 السابع: أنو اإلنجيؿ. 
عجازه.   الثامف: أنو نظـ القرآف كا 
ككجيو كمخايمو, ألف كؿ عاقؿ نظر إليو عمـ أنو  التاسع: أنو صكرة رسكؿ ا  

 رسكؿ ا.
 ك, كأب(5()4)كابف تيمية, (3()2)كقد كافؽ االماـ النسفي في اختياره: الزمخشرم

 .(7()6)حياف
, كابف (13()12), كالكرماني(11()10), كالكاحدم(9()8)كاختار القكؿ الثاني: الطبرم

 .(15()14)الجكزم
 .(18()17), كالقرطبي(16)كاختار السادس: الفراء

 .(19)كلـ أر مف المفسريف ػ حسب اطبلعي ػ مف اختار كاحدا مف األقكاؿ األخرل

                                 
 , مف البحث.ْٕص  :انظر (1)

 , مف البحث. ُُُانظر: ص  (2)

 , مصدر سابؽ.ُُِ/ ِالكشاؼ:  (3)
 , مف البحث.ْٖانظر: ص (4)

 مصدر سابؽ., ٗٔ/ ُّمجمكع الفتاكل:  (5)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (6)

 مصادر سابقة., ُّٓ/ ّ, كالبقاعي: َْْ/ِ. كاختاره مف المتأخريف: ابف كثير: ُِِ/ٓالبحر المحيط:  (7)
 , مف البحث.ْٖانظر: ص   (8)

 , مصدر سابؽ.ُٗ/ ٕجامع البياف:  (9)
 مف البحث. ,َٖص :انظر (10)

 , مصدر سابؽ.ُٔٓ/ ُالكجيز:  (11)
 مف البحث. ,ُُٓصنظر: ا ( 12)

 , مصدر سابؽ.ََٓ/ ُغرائب التفسير:  (13)
 مف البحث. ,َُٓصانظر:  (14)

 مصدر سابؽ.. ِْٔ/ ُتذكرة األريب:  (15)
ىك: يحيى بف زياد بف عبد ا الديممي, أبك زكريا, المعركؼ بالفراء, إماـ أىؿ الككفة في النحك, مف مؤلفاتو: معاني القرآف,  (16)

, كالمكسكعة الميسرة في تراجـ أئمة التفسير  ّٖٔ-ّٕٔ/ِىػ . طبقات المفسريف لمداككدم َِٕممدكد, تكفي سنة كالمقصكر كال
  ىػ.ُِْْمف إصدارات مجمة الحكمة  -لجماعة مف الباحثيف   . ِٖٖٗ-ِٖٖٖ/ّكاإلقراء كالنحك كالمغة 

 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (17)

 ابؽ.مصدر س. ُٕ/ ٗالجامع ألحكاـ القرآف:  (18)
اختار السعدم ػ رحمو ا ػ قكال عاشرا, كىك أف المراد بالشاىد: الفطرة المستقيمة كالعقؿ الصحيح. كلـ أر مف اختاره غيره.  (19)

 , مصدر سابؽ.ُُْ/ ّتيسير الكريـ الرحمف: 
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 رحمو ا. ,, وىو الذي اختاره اإلمام النسفيا: أنو القرآنوأرجح ىذه األقوال كمي
فيككف المعنى: أفمف كاف عمى بينة مف ربو مف اإليماف كاليدل كالنكر في قمب 
المؤمف, كيتمك ذلؾ شاىد مف ا يشيد بصحة إيماف المؤمف كىك القرآف, كما قاؿ 

 .(1). . ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿تعالى: 
ػ رحمو ا ػ اإلجابة عف األقكاؿ األخرل بما  (2)شيخ االسبلـ ابف تيميةكقد تكلى 

 ممخصو:
نما ىك  . مف قاؿ إنو جبريؿ ػ ُ ػ فإف جبريؿ لـ يقؿ شيئا مف تمقاء نفسو, كا 

 مبمغ لمقرآف, فبل يصح أف يسمى شاىدا.
ػ شاىدا ال نظير لو في القرآف. ككذلؾ تسمية لساف  . أف تسمية جبريؿ ػ ِ

سكؿ شاىدا, كتسمية عمي شاىدا, ال يكجد مثؿ ذلؾ في الكتاب كالسنة. بخبلؼ الر 
شيادة ا, فإف ا أخبر بشيادتو لرسكلو في غير مكضع. كسمى ما أنزلو شيادة منو 

, فدؿ عمى أف كبلـ (3)﴾. . ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ. . ﴿في قكلو: 
 .(4)ا الذم أنزلو, كأخبر فيو بما أخبر, شيادة منو

ككذلؾ قكؿ مف قاؿ إف الشاىد ىك محمد, فيك كقكؿ مف قاؿ: ىك جبريؿ. فإف . ّ
كبلىما بمغ القرآف. كشيادتيما بما شيد بو القرآف مف جية إيمانيما بو, ال مف جية 
ككنيما مرسميف منو, فإف اإلرساؿ بو يتضمف شيادتيما أف ا قالو. كقد يرسؿ غير 

ف لـ يكف المرسؿ صادقا كال رسكؿ بشيء, فيشيد الرسكؿ أف ىذا كبلـ  المرسؿ, كا 
حكيما, كلكف عمـ أف جبريؿ كمحمدا يعمماف أف ا صادؽ كحكيـ, فيما يشيداف بما 
شيد ا بو, ككذلؾ المبلئكة كالمؤمنكف يشيدكف بأف ما قالو ا فيك حؽ, كأف ا 

                                 
 ِٓسكرة الشكرل اآلية  (1)
 , مف البحث.ْٖانظر: ص (2)

 َُْسكرة البقرة اآلية  (3)
  , مصدر سابؽ.ٔٔ/ ُٓاكل: مجمكع الفت (4)
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ھ ھ ھ ھ ﴿صادؽ كحكيـ, كال يخبر إال بصدؽ, كال يأمر إال بعدؿ 

كبيذا يتبيف أف شيادة جبريؿ كمحمد ىي شيادة القرآف, كشيادة القرآف ىي . (1)﴾.ے
شيادة ا تعالى. كالقرآف شاىد مف ا, كىذا الشاىد يكافؽ كيتبع ذلؾ الذم عمى بينة 

كالمؤمنكف, قد شيد  مف ربو. فإف البينة كالبصيرة كالنكر كاليدل الذم عميو النبي 
 .(2)حؽ القرآف المنزؿ مف ا بأف ذلؾ

. قكؿ مف قاؿ: إف الشاىد مف نفس المذككر, كفسره بمسانو, أك بعمي بف أبي ْ
طالب, ضعيؼ. ألف ككف شاىد اإلنساف منو ال يقتضي أف يككف الشاىد صادقا, فإنو 
مثؿ شيادة اإلنساف لنفسو, بخبلؼ ما إذا كاف الشاىد مف ا, فإف ا يككف ىك 

 .(3)الشاىد, ككفى با شييدا
. مف قاؿ إنو عمي ػ كطائفة مف جياؿ الشيعة ػ ظنكا أف عميا ىك الشاىد منو. ٓ

. كىذا قالو لغيره أيضا, فقد (4), كما قاؿ لو: " أنت مني, كأنا منؾ "أم: مف النبي 
, كقاؿ عف (6)ىـ مني, كأنا منيـ" (5)ثبت في الصحيحيف أنو قاؿ: " األشعريكف

                                 
 ُُٓسكرة االنعاـ اآلية  (1)
   مصدر سابؽ. باختصار كتصرؼ يسير(. . )َٕػ  ٖٔ/ ُٓمجمكع الفتاكل:  (2)
   المصدر السابؽ. (. باختصار كتصرؼ . )ٖٔػ  ْٖ/ ُٓمجمكع الفتاكل:  (3)
ما صالح فبلف بف فبلف كفبلف جزء مف حديث طكيؿ أخرجو البخارم في كتاب الصمح, باب كيؼ يكتب: ىذا  (4)

 . ِِٓٓ, برقـ: َٔٗ, ٗٓٗ/ ِابف فبلف. . : 
 البف كثير. ُّٗ/ُتمخيص كتاب االستغاثة . كاف ىؤالء األشعريكف مف خيار الصحابة (5)

, كمسمـ في فضائؿ ِّْٓ, برقـ: َٖٖ/ ِأخرجو البخارم في كتاب الشركة, باب الشركة في الطعاـ. . :  (6)
. كقد ذكره ابف تيمية بالمعنى, كلفظو في ََِٓ, برقـ: ُْٔفضائؿ األشعرييف: ص الصحابة, باب مف

الصحيحيف: " إف األشعرييف إذا أرممكا في الغزك, أك قؿ طعاـ عياليـ بالمدينة, جمعكا ما كاف عندىـ في ثكب 
ي زادىـ كقؿ طعاميـ. كأنيـ كاحد, ثـ اقتسمكه بينيـ في إناء كاحد بالسكية, فيـ مني, كأنا منيـ ". كمعنى أرممكا: فن

 لصقكا بالرمؿ مف القمة. 
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. ﴿كما قاؿ الخميؿ:  . ككؿ مؤمف ىك مف النبي (2): " ىذا مني, كأنا منو "(1)جميبيب

 (3). . ﴾ڃ ڃ چ چ. 
نفسو أنو قاؿ: " ما مف قريش أحد إال نزلت فيو آية ",  (4)كأما ما رككه عف عمي

", فيك كذب. كقد رككا عف عمي ما ( ں ں ڻ ﴿قيؿ: فما أنزؿ فيؾ؟ قاؿ: " 
 (6)ػ يعني ابف الحنفية ػ. . عف محمد بف عمي (5)يعارض ذلؾ, فقد ركل ابف أبي حاتـ

إف الناس يقكلكف إنؾ أنت ىك؟ قاؿ:  ( ں ں ڻ ﴿قاؿ: قمت ألبي: يا أبو: 
 "كددت أني أنا ىك, كلكف لسانو ". .

. ابنو أف الشاىد منو ىك محمد  (8): " كقد تقدـ عف الحسيف(7)قاؿ ابف تيمية
نما تكمـ عمماء أىؿ البيت في أنو محمد ردا عمى مف قاؿ مف الج يمة إنو عمي. فإف كا 

ىذه السكرة نزلت بمكة, كعمي كاف إذ ذاؾ صغيرا لـ يبمغ, ككاف ممف اتبع الرسكؿ. 
كلك كاف ابف رسكؿ ا ليس ابف عمو, لـ تكف شيادتو تنفع, ال عند المسمميف, كال عند 

                                 
صحابي جميؿ اشتير باسمو األكؿ, كال يعرؼ لو نسب, كلو ذكر في حديث أنس, في تزكيجو باألنصارية,  (1)

ػ مف ذلؾ  ككانت فيو دمامة كقصر, فكأف األنصارم كامرأتو كرىا ذلؾ, فسمعت ابنتيما بما أراد رسكؿ ا ػ 
ينظر: اإلصابة مع  مت, فدعا ليا, ثـ قتؿ عنيا جميبيب, فمـ يكف في األنصار أيـ أنفؽ منيا. )فرضيت بو كسم

 (.  ِٗٓ, ِْْ/ ُاالستيعاب: 
 . ِِْٕ, برقـ: ّّٔأخرجو مسمـ في حديث لو قصة, في كتاب فضائؿ الصحابة, باب مف فضائؿ جميبيب:  (2)
 ّٔسكرة إبراىيـ اآلية  (3)
 , مف البحث.َٓانظر: ص (4)

 , مف البحث. ْٓانظر: ص (5)

ىك التابعي الجميؿ محمد بف عمي بف أبي طالب القرشي الياشمي, أبك عبد ا, أخك الحسف كالحسيف. رأل  (6)
براىيـ كعكف, مات سنة إحدل كثمانيف. سير أعبلـ  عمر كركل عنو, كعف أبيو. حدث عنو بنكه عبد ا كالحسف كا 

 , مصدراف سابقاف.ُٗ/ ٓ, كطبقات ابف سعد: َُُ/ ْالنببلء: 
 , مف البحث.ْٖانظر: ص (7)

 , مف البحث.ُِِانظر: ص  (8)
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الكفار, بؿ مثؿ ىذه الشيادة فييا تيمة القرابة. . كعمي إنما فضيمتو باتباعو لمرسكؿ, 
 .(1)ا قدح في األصؿ بطؿ الفرع "فإذ

 ىذا ممخص ما أجاب بو شيخ االسبلـ ابف تيمية ػ رحمو ا ػ.
كيضاؼ إلى ذلؾ: الجكاب عمف قاؿ إف الشاىد ىك اإلنجيؿ, فيذا القكؿ بعيد 

 لكجييف:

المراد بو باتفاؽ: إما  (2)( ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿أحدىما: أف قكلو تعالى:  
ما محمد كمف اتبعو م ما مف آمف مف أىؿ الكتاب. كاإلنجيؿ محمد. كا  ف المؤمنيف. كا 

 .﴾ں ﴿إنما نزؿ قبؿ ذلؾ, فبل يستقيـ مع قكلو 
ػ بالذكر, يدؿ عمى عدـ إرادة اإلنجيؿ  الثاني: أف تخصيص كتاب مكسى ػ 

فيما تقدـ, التفاؽ الممتيف عمى أنو مف عند ا تعالى, بخبلؼ اإلنجيؿ فإف الييكد 
 .(3)عمى االستشياد بما تقـك بو الحجة عمى الفريقيفمخالفكف فيو, فاقتصر 

 :﴾ں ڻ  ﴿مرجع الضمير في قكلو:  المسألة السادسة:

 . إلى ا  ﴾ ڻ﴿ اختار النسفي ػ رحمو ا ػ عكد الضمير في قكلو 

 (4)مف ا ﴾ ڻ﴿ قاؿ ػ رحمو ا ػ: " 
 الدراسة, والترجيح:

 :(5)حاصؿ األقكاؿ في ذلؾ ثبلثة
 أنو عائد إلى ا تعالى. كىك الذم اختاره النسفي.أحدىا:  

                                 
 , مصدر سابؽ.( باختصار كتصرؼ . )ٖٔػ  ْٖ/ ُٓمجمكع الفتاكل:  (1)
 ُْك سكرة محمد اآلية  ُٕسكرة ىكد اآلية    (2)
, ِٖ/ ُِي في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثانيركح المعان ك  مصدر سابؽ. ,َِٔ/ ٕالمحرر الكجيز:  (3)

 ىػ . َُْٓلشياب الديف محمكد األلكسي , دار إحياء التراث العربي , الطبعة الرابعة , 
 . مصدر سابؽ.ُٓ/ ِتفسير النسفي, (4)
 , مصدر سابؽ.ْٔٔزاد المسير: ص (5)
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 .الثاني: أنو عائد إلى النبي 
 الثالث: أنو عائد إلى البينة. 

كاختبلؼ المفسريف في ىذه المسألة, مترتب عمى اختبلفيـ في المسألة التي قبميا 
 كىي االختبلؼ في معنى الشاىد. فمف قاؿ إنو جبريؿ, أك محمد, أك ممؾ يحفظو, أك

. كمف قاؿ إنو لساف الرسكؿ, أك صكرتو, أك اإلنجيؿ, أعاد الضمير إلى ا 
عجازه, أعاد مخايمو, أك عمي, أعاد الضمير إلى النبي  . كمف قاؿ إنو نظـ القرآف كا 

 الضمير إلى القرآف.
وقد سبق أن القول الراجح في معنى الشاىد أنو القرآن, فيكون الضمير ىنا 

 ى.عائدا إلى ا تعال

 :( ڻ ڻ ﴿مرجع الضمير في قكلو:  المسألة السابعة:

عائد إلى الشاىد  ( ڻ ڻ ﴿اختار النسفي ػ رحمو ا ػ أف الضمير في قكلو 
 الذم ىك القرآف. خبلفا لمف قاؿ إنو عائد إلى البينة:

 .(1)كمف قبؿ القرآف ( ڻ ڻ ﴿قاؿ ػ رحمو ا ػ: " 
 الدراسة, والترجيح:

 .(7()6)حياف ك, كأب(5()4), كالزمخشرم(3()2)اره: الكرمانيكافؽ النسفي في اختي

                                 
 , المصدر السابؽ.ُٓ/ ِتفسير النسفي, (1)
 لبحث.مف ا ,ُُٓصانظر:  ( 2)

 , مصدر سابؽ.َُٓ/ ُغرائب التفسير:  (3)
 , مف البحث. ُُُانظر: ص  (4)

  , مصدر سابؽ.ُُِ/ ِالكشاؼ:  (5)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (6)

, كالشككاني: / ُّٓ/ ّ, كالبقاعي: َْْ/ ِ. كاختاره مف المتأخريف: ابف كثير: ُِِ/ ٓالبحر المحيط:  (7)
 سابقة., مصادر ِٖ/ ُِ, كاأللكسي: ْٓٓ
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, (4()3), كالكاحدم(2()1)كاختار القكؿ الثاني ػ كىك عكد الضمير إلى البينة ػ: الطبرم
 .(8()7), كابف الجكزم(6()5)كابف عطية

 والراجح ىو األول لوجيين:
 أحدىما: أنو المكافؽ آليات القرآف ػ. 
الضمير إلى أقرب مذككر كما ىك مقرر في قكاعد الثاني: أف األصؿ عكد  

 .(9)التفسير

ھ  ﴿, كقكلو: ﴾ ہ ہ ہ ھ ﴿مرجع الضمير في قكلو:  المسألة الثامنة:

 .﴾ھ ے
( يعكد إلى الشاىد كىك  بو اختار اإلماـ النسفي ػ رحمو ا ػ أف الضمير في )

 القرآف.

 .(10)بالقرآف" ﴾ ہ ھ ﴿قاؿ ػ رحمو ا ػ: " 

 ."فآ, بالقر ﴾ ھ ھ ے ﴿: " كقاؿ أيضا
 الدراسة, والترجيح:

 :(11)حاصؿ األقكاؿ في ذلؾ ثبلثة
                                 

 , مف البحث.ْٖص انظر:   (1)

 , مصدر سابؽ.ُٗ/ ٕجامع البياف:  (2)
 مف البحث. ,َٖصانظر:  (3)

 , مصدر سابؽ.ُٔٓ/ ُالكجيز:  (4)
 , مف البحث.ْٔانظر: ص  (5)

 , مصدر سابؽ.ُِٔ/ ٕالمحرر الكجيز:  (6)
 مف البحث. ,َُٓصانظر:  (7)

   مصدر سابؽ. .ِْٔ/ ُتذكرة األريب:  (8)
 , مصدر سابؽ.ُِٔ/ ِقكاعد الترجيح عند المفسريف:  (9)
  , مصدر سابؽ.ِٓ/ ِتفسير النسفي, (10)
 . مصدر سابؽ.ْٕٔزاد المسير (11)
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 أحدىا: أنو عائد إلى التكراة. 
 الثاني: أنو عائد إلى القرآف, كىك الذم اختاره النسفي. 

 .الثالث: أنو عائد إلى محمد 
كقد اختار أكثر المفسريف القكؿ الذم اختاره النسفي, كىك عكد الضمير إلى 

 .(1)القرآف
 .(2)كاقتصر بعض المفسريف عمى ذكر األقكاؿ أك بعضيا دكف اختيار

كلذا اختاره أكثر المفسريف. كأما  والراجح: عوده إلى القرآن لداللة السياق عميو.
 القكالف اآلخراف فمـ يخترىما أحد.

 :( ھ ھ ے ے ۓ ﴿المراد باألحزاب في قكلو:  المسألة التاسعة:
 يا ػئفي اآلية قريش كحمفا باألحزابفي رحمو ا أف المراد اختار: االماـ النس

يعني أىؿ مكة كمف ضاميـ مف المتحزبيف عمى  ﴾ۓ ﴿قاؿ ػ رحمو ا ػ: 
 . (3)رسكؿ ا 

 الدراسة, والترجيح:
 :(4)حاصؿ األقكاؿ في معنى األحزاب أربعة

 .(5)أحدىا: جميع الممؿ. كىك مركم عف سعيد بف جبير 
 .(6)ييكد كالنصارل. كىك مركم عف قتادةالثاني: ال 

                                 
, كتفسير ُْٗ/ ِ, كتفسير النسفي : ِِٕ/ ّ, كأنكار التنزيؿ: ُُِ/ ِ, كالكشاؼ: َِ/ ٕجامع البياف:  (1)

/ ُُ, كالتحرير كالتنكير: ُِْ/ ّيسير الكريـ الرحمف: , كتُّٓ/ ّ, كنظـ الدرر: َْْ/ ِالقرآف العظيـ: 
 , مصادر سابقة.ِِٓ

 , مصادر سابقة.ُِِ/ ٓ, كالبحر المحيط: ُٕ/ ٗ, كالجامع ألحكاـ القرآف: ُٕٔ/ ْمعالـ التنزيؿ:  (2)
 , مصدر سابؽ.ِٓ/ ِتفسير النسفي, (3)
 , مصدر سابؽ.ْٕٔ, زاد المسير (4)
 مف البحث. ,ٕٗص :انظر ( 5)

 , مف البحث.ْٗانظر: ص (6)
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 كالنسفي. (1)الثالث: قريش كحمفاؤىا. كىك مركم عف السدم 
 .(2)الرابع: بنك أمية كبنك المغيرة بف عبد ا المخزكمي. ركم عف مقاتؿ 

 أكثر المفسريف اختاركا القكؿ األكؿ.
 كاختار القكؿ الثالث طائفة مف المفسريف منيـ:

 .(6()5)كالبيضاكم, (4()3)الزمخشرم
 كلـ أر مف المفسريف مف اختار القكليف اآلخريف.

, كذلؾ ـ رحمو ا ـ أختاره النسفي الذي ثالثأرجح ىذه األقوال: ىو القول الو 
 لكجكه:
نما المراد أحزاب الكفر   أحدىا: أف السكرة مكية, كلـ تكف قريش قد تحزبت بعد. كا 

 مف سائر الممؿ.
كر بعد ذلؾ في السكرة نفسيا أحزاب الكفر في األزمنة قد ذ الثاني: أف ا 

 الغابرة, بدءا مف قكـ نكح. كفي ذلؾ تحذير لؤلحزاب البلحقة مف سائر الممؿ.
الثالث: أف األصؿ إبقاء المطمؽ عمى إطبلقو, ما لـ يرد ما يقيده, كلـ يرد ما يقيد  

 .(7)ىذا المطمؽ

                                 
ىك : إسماعيؿ بف عبدالرحمف بف أبي كريمة , اإلماـ المفسِّر , أبك محمد , الحجازم , ثيَـّ الككفي , مف عمماء  (1)

ىػ ,  ُِٕالجرح كالتعديؿ مف كثٌقو , كمنيـ مف جعمو صادؽ الحديث , إالَّ أنو كاف مف أعمـ الناس بالتفسير , مات سنة 
 , مصدر سابؽ.ِٓٔ,  ِْٔ/ٓسير أعبلـ النببلء , الصغير فيك محمد بف مركاف الككفي , أحد المترككيفكأمَّا السٌدم 

مقاتؿ ىك : ابف سميماف بف كثير األزدم الخرساني, المفٌسر , كىك متركؾ الحديث , مع أنو كاف مف أكعية العمـ بحران في  (2)
 مصدر سابؽ.. ُّّ - َّّ/ِيف لمداككدم التفسير , تكفي سنة نيؼ كخمسيف كمائة . طبقات المفسر 

 , مف البحث. ُُُانظر: ص  (3)

 , مصدر سابؽ.ُُِ/ ِالكشاؼ:  (4)
 مف البحث. ,َُٕصانظر:   (5)

 , مصدر سابؽ.ِِٕ/ ّأنكار التنزيؿ:  (6)
 , مصدراف سابقاف.ٓٓٓ/ ِ, كقكاعد الترجيح عند المفسريف: ُِٔ/ ِقكاعد التفسير:  (7)
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 المسألة التاسعة

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )ى: الكبلـ عمى قكؿ ا تعال

 (1)(ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

 ﴾.چ ڇ ڇ  ﴿: المراد بقكؿ ا : المسألة

 الدراسة:
إف ربي عمى الحؽ ال يعدؿ عنو أك  ﴾چ چ چ ڇ ڇ  ﴿قاؿ اإلماـ النسفي: 

 .(2)إف ربي يدؿ عمى صراط مستقيـ
ف كانت قدرتو تناليـ بما يشاء, فيك ال  يشاء إال كقاؿ أبك إسحاؽ: أخبر أنو كا 

 .(3)العدؿ
 كاف في معنى: ال تخرج ( ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿: لما قاؿ: (4)قاؿ ابف األنبارمك 

چ چ چ ڇ  ﴿عف قبضتو؛ فإنو قاىر بعظيـ سمطانو كؿ دابة, فأتبع ذلؾ قكلو: 

أم: أنو عمى الحؽ. قاؿ: كىذا نحك كبلـ العرب إذ كصفكا رجبل بحسف , ﴾ڇ 
 ف عمى طريقو حسنة", كليس ثـ طريؽ.السيرة كالعدؿ كاإلنصاؼ, قالكا: "فبل
ىي مف لكاـز ىذا المعنى كآثاره, كقكؿ بعضيـ:  لكذكر في معنى اآلية أقكاؿ أخر 

 إف ربي يدؿ عمى صراط مستقيـ. فداللتو عمى الصراط مف مكجبات ككنو في نفسو
حسانو كعدلو  عمى صراط مستقيـ؛ فإف تمؾ الداللة كالتعريؼ مف تماـ رحمتو كا 

 كحكمتو.

                                 
 ٔٓة سكرة ىكد اآلي (1)
  , مصدر سابؽ.ٖٔ/ ِتفسير النسفي, (2)
عرابو لمزجاج  (3)  , مصدر سابؽ.ٖٓ/ّمعاني القرآف كا 
كابف األنبارم ىك: اإلماـ المغكم محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار بف الحسيف بف بياف بف سماعة , أبك  ( 4)

ىػ . تاريخ ِّٖء, ككتاب المشكؿ, تكفي سنة ىػ , كاف صدكقان دينان, مف مؤلفاتو: الكقؼ كاالبتدإُِبكر, كلد سنة 
  .ِْٕ/ُٓ, كسير أعبلـ النببلء ُُٖ/ّبغداد 
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 قاؿ بعضيـ: معناه: ال يخفى عميو مشتبو كال يعدؿ عنو ىارب.ك 
ک ک  ﴿كقاؿ بعضيـ: المعنى: ال مسمؾ ألحد كال طريؽ لو إال عميو, كقكلو: 

 .(1)(ک
كىذا المعنى حؽ, كلكف ككنو ىك المراد باآلية ليس بالبيف؛ فإف الناس كميـ ال 

ليو. كلما أراد سبحانو ىذا يسمككف الصراط المستقيـ حتى يقاؿ: إنيـ يصمكف بسمككو إ
ىث ﴿, (4)( ک ک ک ﴿, (3)(ۆئ ۆئ ۈئ﴿, (2) (ڻ ڻ﴿المعنى قاؿ: 

 .(5)﴾يث حج مج 
كأما كصفو سبحانو بأنو عمى صراط مستقيـ فيك ككنو يقكؿ الحؽ, كيفعؿ 
الصكاب؛ فكمماتو صدؽ كعدؿ, كفعمو كمو صكاب كخير, كا يقكؿ الحؽ كىك ييدم 

ميو لككنو حقا كعدال كصدقا كحكمة في نفسو. كىذا السبيؿ, فبل يقكؿ إال ما يحمد ع
 :(7)يمدح عمر بف عبد العزيز (6)معركؼ في كبلـ العرب. قاؿ جرير

 .(9()8)إذا اعكج المكارد مستقيـ     أمير المؤمنيف عمى صراط
: نظير قكلو  ( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿فقكلو:  كقاؿ في مكضع آخر: )

عدؿ في "نظير قكلو:  ﴾ڇ ڇ چ چ چ  ﴿, كقكلو: (10)"ناصيتي بيدؾ "

                                 
 ُْسكرة الفجر اآلية  (1)
 ِّسكرة لقماف مف اآلية (2)
 ِٓسكرة الغاشية اآلية (3)
 ُْسكرة الفجر اآلية  (4)
 ِْسكرة النجـ اآلية  (5)
كعي, أبك حزرة, مف تميـ, أشعر أىؿ عصره, كلد كمات في اليمامة, كعاش جرير بف عطية بف حذيفة الخطفي بف بدر الكمبي اليرب (6)

عمره كمو يناضؿ شعراء زمنو كيساجميـ فمـ يثبت أمامو غير الفردؽ كاألخطؿ, كاف عفيفان, كىك مف أغزؿ الناس شعران. دكاكيف الشعر 
 مكقع أدب.  ,ٖٕ/  ُالعربي عمى مر العصكر

ف بف الحكـ القرشي, أبك حفص, أمير المؤمنيف, اإلماـ الحافظ, المجتيد, الزاىد, خامس الخمفاء ىك: عمر بف عبدالعزيز بف مركا (7)
 , مصدر سابؽ.ُُْ/ٓ, ىػ(. السير لمذىبيَُُالراشديف, تكفي سنة )

 شرح محمد بف حبيب, مف قصيدة يمدح بيا ىشاـ بف عبدالممؾ, كليس عمر بف عبدالعزيز.  ُِٖ/ُديكاف جرير  (8)
 ىػُّٖٗ-ُدار المعرفة . بيركت,  ط:, لػ ابف قيـ الجكزية ْٔٓ-ّٔٓ/ِالعميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿشفاء  (9)

 مصدر سابؽ. .ّّْ-ِّْ/ِبدائع التفسير ك . ِِٖ-ُِٖ/ُكقريب مف ىذا في المصدر نفسو 

سسة الرسالة بإشراؼ الدكتكر عبدا التركي. [ ]طبعة مؤ  ُِّٕرقـ  - ِْٕ-ِْٔ/ٔجزء مف حديث ركاه اإلماـ أحمد في مسنده  (10)
, ففيو تحقيؽ مكسع, كخبلصتو أف إسناد ىذا الحديث َِٓ-ِْٕ/ٔكالحديث مختمؼ في ثبكتو, كانظر تفصيؿ ذلؾ في حاشية المسند 

تاب األذكار المنتخبة ضعيؼ, كلو شكاىد قد يرتقي بيا إلى الحسف. كحسنو الحافظ ابف حجر في أمالي األذكار, كما في التعميؽ عمى ك
 ىػ. َُّْ: دار القمـ: بيركت ٔبشير محمد عيكف. ط :, ألبي زكريا يحي بف شرؼ النككم: تُٔٔمف كبلـ سٌيد األبرار
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, فاألكؿ ممكو, كالثاني حمده, كىك سبحانو لو الممؾ كلو الحمد. كككنو (1)"قضائؾ
 سبحانو عمى صراط مستقيـ يقتضي أنو ال يقكؿ إال الحؽ, كال يأمر إال بالعدؿ, كال
يفعؿ إال ما ىك مصمحة كرحمة كحكمة كعدؿ؛ فيك عمى الحؽ في أقكالو كأفعالو؛ فبل 

عمى العبد بما يككف ظالما لو بو, كال يأخذه بغير ذنبو, كال ينقصو مف حسناتو يقضي 
شيئا, كال يحمؿ عميو مف سيئات غيره التي لـ يعمميا كلـ يتسبب إلييا شيئا, كال يؤاخذ 
أحدا بذنب غيره, كال يفعؿ قط ما ال يحمد عميو, كيثنى بو عميو, كيككف لو فيو العكاقب 

 طمكبة؛ فإف ككنو عمى صراط مستقيـ يأبى ذلؾ كمو.الحميدة, كالغايات الم
يقكؿ: إف  ﴾چ چ چ ڇ ڇ  ﴿كقكلو:  : )(3()2)قاؿ محمد بف جرير الطبرم

ربي عمى طريؽ الحؽ, يجازم المحسف مف خمقو بإحسانو, كالمسيء بإساءتو, ال يظمـ 
 (5)مجاىد ثـ حكى عف (4)أحدا منيـ شيئا, كال يقبؿ منيـ إال اإلسبلـ لو, كاإليماف بو. (

 (7)قاؿ: الحؽ. ﴾چ چ چ ڇ ڇ  ﴿عنو:  (6)بف أبي نجيح عبدا مف طريؽ
 عنو. (8)ككذلؾ ركاه ابف جريج

كىذا اختبلؼ عبارة؛ فإف ككنو . ( ک ک ک ﴿كقالت فرقة: ىي مثؿ قكلو: 
 بالمرصاد ىك مجازاة المحسف بإحسانو كالمسيء بإساءتو.

بي يحثكـ عمى صراط مستقيـ كقالت فرقة: في الكبلـ حذؼ, تقديره: إف ر 
كيحضكـ عميو. كىؤالء إف أرادكا أف ىذا معنى اآلية التي أريد بيا فميس كما زعمكا, كال 
دليؿ عمى ىذا المقدر, كقد فرؽ سبحانو بيف ككنو آمرا بالعدؿ, كبيف ككنو عمى صراط 

                                 
 جزء مف الحديث الذم سبؽ تخريجو في التعميؽ السابؽ.  (1)
 , مف البحث.ْٖص انظر:   (2)

 , مف البحث.ٕٔانظر: ص  ( 3)

 مصدر سابؽ. ,ّْٔ/ُٓجامع البياف  (4)
 , مف البحث.ْٕص  :انظر (5)

ٍبدي المًَّو بفي أبي نىًجٍيح , كاسميوي يىسىاره الثَّقىًفي , أبيك يىسىارو المىكِّي , مف التابعيف , إماـ , ثقة , مفٌسر . (6) ركل عف : إبراىيـ  ىك : عى
ٍبر . كركل عنو : إبراىيـ بف نافع المىكِّي    -, ككرقاء بف عيمر اليىٍشكيرم , ركل لو الجماعة . كتكفي سنةاألٍخنىسيِّ , كميجاىد بف جى

  ىػُُْٖ-ُلػ أبي الحجاج يكسؼ المزم . مؤسسة الرسالة . بيركت ,  ,ُٓ/َُ,ىػ. تيذيب الكماؿُُّ

 , مصدر سابؽ.ٕٓ/ّ, كسنده صحيح كما في التفسير الصحيح لمدكتكر حكمت بف بشير ّْٔ/ُٓأخرجو ابف جرير  (7)
لممؾ بف عبد العزيز بف جريج األمكم مكالىـ, كاف مف عمماء مكة كمحدثييـ, كىك أكؿ مف صنؼ الكتب بالحجاز, ىك عبد ا (8)

 , مصدر سابؽ.َِْ/ٔ, كتيذيب التيذيب ِّٓ/ٔىػ. انظر: سير أعبلـ النببلء ُٗٓىػ, كتكفي َٖكلد سنة 
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ف أرادكا أف حثو عمى الصراط المستقيـ مف جممة ككنو عمى صراط مستق يـ مستقيـ. كا 
 فقد أصابكا.

كقالت فرقة أخرل: معنى ككنو عمى صراط مستقيـ: أف مرد العباد كاألمكر كميا 
ف  إلى ا ال يفكتو شيء منيا. كىؤالء إف أرادكا أف ىذا معنى اآلية فميس كذلؾ. كا 

 أرادكا أف ىذا مف لكاـز ككنو عمى صراط مستقيـ, كمف مقتضاه كمكجبو فيك حؽ.
ه كؿ شيء تحت قدرتو كقيره كفي ممكو كقبضتو. كىذا كقالت فرقة أخرل: معنا

ف كاف حقا فميس ىك معنى اآلية, كقد فرؽ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿بيف قكلو:  كا 

 فيما معنياف مستقبلف.؛ ﴾چ چ چ ڇ ڇ  ﴿, كبيف قكلو: ( ڃ
, كىك قكؿ أئمة التفسير, كال تحتمؿ العربية غيره إال عمى (1)فالقكؿ قكؿ مجاىد

 .(2)﴾ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿تعالى: استكراه, كقد قاؿ 
ذا كاف سبحانو ىك الذم جعؿ رسمو كأتباعيـ عمى الصراط المستقيـ في أقكاليـ  كا 
ف كاف  كأفعاليـ فيك سبحانو أحؽ بأف يككف عمى صراط مستقيـ في قكلو كفعمو, كا 
صراط الرسؿ كأتباعيـ ىك مكافقة أمره, فصراطو الذم ىك سبحانو عميو ىك ما يقتضيو 

 (3).مده ككمالو كمجده مف قكؿ الحؽ كفعمو, كبا التكفيؽ(ح
كأما آية ىكد فصريحة ال تحتمؿ إال معنى كاحدا, كىك  كقاؿ في مكضع آخر: )

أف ا سبحانو عمى صراط مستقيـ. كىك سبحانو أحؽ مف كاف عمى صراط مستقيـ؛ 
, (4) ( ھ ھ ھ ھ ے﴿فإف أقكالو كميا صدؽ كرشد كىدل كعدؿ كحكمة 

 (5).أفعالو كميا مصالح كحكـ, كرحمة كعدؿ كخير(ك 
                                 

 , مف البحث.ْٕص  :انظر (1)

 ّٗسكرة األنعاـ مف اآلية (2)
  , مصدر سابؽ.ّْٓ-ّْْ/ِكبدائع التفسير  مصدر سابؽ. ,ِٕٖ-ِٖٓ/ِمكقعيف إعبلـ ال (3)
 ُُٓسكرة األنعاـ: مف اآلية  (4)
ياؾ نستعيف . لػ ابف قيـ الجكزية . ت : محمد حامد الفقي . دار الكتاب العربي .  (5) مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

  , المصدر السابؽ.ُِٕ/ُ, كبدائع التفسيرٖٔ/ُىػ. ُِّٗ -بيركت 
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يعد دراسة  ﴾چ چ چ ڇ ڇ  ﴿في اآلية:   ما أكردناه في تفسير قكؿ ا

 كافية, ال حاجة بعدىا إلى إضافة.

ىي في غاية  يريد أف أفعاؿ ا  في تفسير ىذه الجممة: ) (1)كقاؿ ابف عطية

. ستقامة في كؿ ما ينضاؼ إليو اإلحكاـ, كقكلو الصدؽ, ككعده الحؽ؛ فجاءت اال

 .(2)عمى تقدير مضاؼ( ﴾چ چ چ ڇ ڇ  ﴿فعبر عف ذلؾ بقكلو: 

كما ذكره ال يتعارض مع ما قرره النسفي كغيره, فككف ا عمى الحؽ يقتضي ما 

 ذكره ابف عطية ىنا؛ فبل حاجة إلى تقدير مضاؼ, مع إمكاف االستغناء عنو. 

 كجكىا ثبلثة كىي: (3)كذكر الرازم

الكجو األكؿ: أف ا تعالى ال يظمـ العباد, كال يفعؿ بيـ إال ما ىك الحؽ كالعدؿ 

 , إال أنو أكرده بعبارة أخرل. (4)كالصكاب. كىذا الكجو ىك ما ذكره ابف جرير

ک ک  ﴿: بمعنى قكلو  ﴾چ چ چ ڇ ڇ  ﴿الثاني: أف قكؿ ا تعالى ىنا: 

 . كقد ذكرناه قبؿ قميؿ.﴾ ک

أم: , ﴾چ چ چ ڇ ڇ  ﴿لذم ذكره الرازم: أف يككف المراد: الكجو الثالث ا

 (5)يحث, أك يحممكـ بالدعاء إليو كالرازم لـ يبيف مكقفو مف ىذه الكجكه الثبلثة.

                                 
 , مف البحث.ْٔانظر: ص  (1)

 , مصدر سابؽ.ِّْ/ٕالمحرر الكجيز  (2)
 مف البحث. ,ُْصانظر:  (3)

 , مف البحث.ِٖانظر: ص ( 4)

 , مصدر سابؽ.ُِ/ُٖالتفسير الكبير  (5)
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ف كاف يقدر عمى  : )(2)قكؿ النحاس (1)كنقؿ القرطبي كالمعنى: أف ا جؿ ثناؤه كا 

ؿ: معناه ال خمؿ في تدبيره, كال كقي , ثـ قاؿ: )(3)( كؿ شيء؛ فإنو ال يأخذىـ إال بالحؽ

 (4).( تفاكت في خمقو سبحانو

تفسيرا ليذه الجممة مف اآلية, كاكتفى بذكرىا في سياؽ تفسيره  (5)كلـ يذكر ابف كثير
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )كقكلو:  لمجممة التي قبميا. قاؿ رحمو ا: )

ذم ال يجكر في , أم: تحت قيره كسمطانو, كىك الحاكـ العادؿ ال(6)(ڃ ڃ
, فقد فسر اآلية بتفسير قريب (8)كأما ابف عاشكر (7)حكمو؛ فإنو عمى صراط مستقيـ. (
تعميؿ  ﴾چ چ چ ڇ ڇ  ﴿, فقاؿ: )كجممة: (9)مف التفسير الذم ذكره ابف عطية

, أم: تككمت عميو ألنو أىؿ لتككمي عميو, ألنو متصؼ ﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿لجممة 
كالتأييد لرسمو. . . . كالصراط المستقيـ مستعار لمفعؿ بإجراء أفعالو عمى طريؽ العدؿ, 

 (10)الجارم عمى مقتضى العدؿ كالحكمة؛ ألف العدؿ يشبو باالستقامة كالسكاء. (
 :الختيار والترجيحا

يعني: أنو تعالى عمى الحق كما  ﴾چ چ چ ڇ ڇ  ﴿قكؿ ا تعالى ىنا: 
 .وىذا ما قرره االمام النسفي .(11)قال مجاىد

                                 
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (1)

 مف البحث. ,َُّص :انظر (2)

  سابؽ., مصدر ّٗٓ/ّمعاني القرآف لمنحاس  (3)
 , مصدر سابؽ.ّٓ/ٗالجامع ألحكاـ القرآف  (4)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (5)

 ٔٓسكرة ىكد اآلية  (6)
 , مصدر سابؽ.ُٕٕٗ/ْتفسير القرآف العظيـ  (7)
 مف البحث. ,ّٖصانظر:  (8)

  , مف البحث.ْٔانظر: ص  (9)

 , مصدر سابؽ.َُُ/ُِالتحرير كالتنكير  (10)
 ., مف البحثْٕص  :انظر (11)
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 العاشرة المسألة

 .(1)( ڈ ڈ ژ ژ. . ﴿الكبلـ عمى قكلو تعالى: 
 معنى التتبيب في اآلية.المسألة: 

 ذكر في معنى التتبيب قكليف:

. كىك (2)(ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿أحدىا: أنو التخسير, كاإلىبلؾ كقكلو تعالى:  
 .(3)الذم اختاره اإلماـ النسفي. رحمو ا

 الثاني: أنو الشر, أم: ما زادكىـ إال شرا. 

 الدراسة, والترجيح:
أكثر المفسريف اختاركا ػ القكؿ األكؿ, كىك التخسير كقد فصمكه عف التدمير 

 ػ رحمو ا: " ككذلؾ ىك عند أىؿ المغة ". (5). قاؿ النحاس(4)كاالىبلؾ
 .(8()7)كابف عطية (6)كممف كافؽ النسفي كأضاؼ إليو اإلىبلؾ كالتدمير الطبرم

 .(11)ػ رحمو ا ػ (10)كىك مركم عف ابف زيد (9)يةكاختار القكؿ الثاني ابف تيم

                                 
 َُُسكرة ىكد اآلية  (1)
 ُسكرة المسد اآلية  (2)
 , مصدر سابؽ.ّٖ/ِتفسير النسفي,  (3)
, كتذكرة ّْٗ/ٕ, كالمحرر الكجيز: ِّْ/ِ, كالكشاؼ: ٕٗ, كالمفردات: صّٕٗ/ّمعاني القرآف لمنحاس:  (4)

 , مصادر سابقة.ِّٕ/ُُ, كالتحرير كالتنكير: ِٗٗ/ُكالجبلليف: ,ِٓٓ/ُاألريب:
 مف البحث. ,َُّص :انظر (5)

 , مف البحث.ْٖص انظر:   (6)

 , مف البحث.ْٔانظر: ص  (7)

 , مصدراف سابقاف.ّّٓ/ُ, كالكجيز: ُُُ/ٕجامع البياف:  (8)
 , مف البحث.ْٖانظر: ص (9)

 , مف البحث. ْٕانظر: ص (10)

 , مصدر سابؽ.ِٕٓ/ُٓمجمكع الفتاكل:  (11)
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المعاني المذككرة كقسميا إلى ثبلثة, كقاؿ: " كىذه كميا أقكاؿ  (1)كذكر أبك حياف
 . (2)متقاربة"

كلـ أر ػ حسب اطبلعي ػ مف اختار القكؿ الثاني منفردا ػ غير ابف تيمية ػ سكل ما 
 .(3)ركم عف ابف زيد

حياف ػ رحمو ا ػ كميا متقاربة, فالتخسير مف صكره:  كىذه األقكاؿ كما قاؿ أبك
اإلىبلؾ كالتدمير, كال شؾ أف ذلؾ شر, ألنو ناتج عف التكذيب كالظمـ, كما قاؿ 

. كعمى الضد مف ذلؾ قكلو (4)﴾ی ی ی ی جئ حئ مئ﴿تعالى: 

. فيككف ىذا مف (5)( ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب﴿تعالى: 
 اختبلؼ التنكع.

                                 
 البحث.  , مفُٖانظر: ص  (1)

 , مصدر سابؽ.َِٔ/ٓيط: البحر المح (2)
 , مصدر سابؽ., كعزاه إلى أبي الشيخّْٕ/ْالدر المنثكر:  (3)
 . ٗٓسكرة القصص اآلية  (4)
 . ُُٕسكرة ىكد اآلية  (5)
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 المسألة الحادٌة عشر

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب  ﴿ كبلـ عمى قكلو تعالىال

 (1)﴾حب

 :﴾ىئ يئ ﴿: الكبلـ عمى قكلو تعالى: المسألة

 ﴾ىئ يئ جب حب ﴿ في تفسير قكلو تعالى :قاؿ اإلماـ النسفي رحمو ا
في مكضع النصب أم مدة دكاـ السمكات كاألرض كالمراد سمكات اآلخرة كأرضيا كىي 

يا سمكات كأرضان قكلو يىٍكـى تيبىدَّؿي األرض غىٍيرى دائمة مخمكقة لؤلبد كالدليؿ عمى أف ل
األرض كالسمكات كقيؿ ماداـ فكؽ كتحت كألنو ال بد ألىؿ اآلخرة مما يقميـ كيظميـ 
إما سماء أك عرش ككؿ ما أظمؾ فيك سماء أك ىك عبارة عف التأبيد كنفي االنقطاع 

 (2)كقكؿ العرب ماالح كككب كغير ذلؾ مف كممات التأبيد
 اسة, والترجيح:الدر 

 :(3)حاصؿ األقكاؿ في معنى ىذه اآلية اثناف ىما
ذلؾ باألكؿ: أف المراد سماء الجنة, كأرض الجنة. كما قاؿ النسفي كاستدؿ القائمكف 

أنو قاؿ: " إذا سألتـ ا الجنة فاسألكه الفردكس,  بما ثبت في الصحيح عف النبي 
. فكؿ ما عبل فإنو يسمى في (4)لرحمف "فإنو أعمى الجنة, كأكسط الجنة, كسقفو عرش ا

 المغة سماء, كما يسمى السحاب سماء, كالسقؼ سماء.

                                 
 َُٖسكرة ىكد اآلية  (1)
  , مصدر سابؽ.ٖٓ/ِتفسير النسفي,  (2)
 , مصدر سابؽ.ِٕٔزاد المسير: ص (3)
, ِٖٗٔ/ٔ[: ٕ﴾]ىكد:  ككاف عرشو عمى الماء تاب التكحيد, باب: ﴿جزء مف حديث أخرجو البخارم في ك (4)

. كلفظو: ". . فإذا سألتـ ا, فسمكه الفردكس, فإنو أكسط الجنة, كأعمى الجنة. كفكقو عرش الرحمف ". ٕٖٗٔبرقـ: 
 ككىـ الشيخ فعزاه إلى الصحيحيف, كلـ يخرجو مسمـ. 
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ػ أف  (1)الثاني: أف المراد سماء الدنيا المعركفة, كأرضيا المعركفة. كذكر ابف تيمية

, كقكلو (2)﴾. . ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ىذا ال ينافي قكلو تعالى: 

ف (3)( ىئ ی ی ی﴿تعالى:  طكيت, ككانت كالميؿ, , " فإف السمكات كا 
كاستحالت عف صكرتيا, فإف ذلؾ ال يكجب عدميا كفسادىا, بؿ أصميا باؽ بتحكيميا 

ذا (4). . ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿مف حاؿ إلى حاؿ, كما قاؿ تعالى:  , كا 
 .(5)بدلت فإنو ال يزاؿ سماء دائمة, كأرض دائمة "

 التأبيد:كقد كافؽ االماـ النسفي فيما ذىب إليو ػ كىك أف المراد مطمؽ 
 .(13()12), كالبيضاكم(11()10), كابف الجكزم(9()8), كالكاحدم(7()6)الطبرم 

. . ﴾: أبدا. ىئ يئ جب حب. . ﴿قاؿ الطبرم ػ رحمو ا: " كيعني بقكلو: 
كذلؾ أف العرب إذا أرادت أف تصؼ الشيء بالدكاـ أبدا قالت: " ىذا دائـ دكاـ السمكات 

 باؽ ما اختمؼ الميؿ كالنيار ",  يقكلكف: " ىك كاألرض ", بمعنى أنو دائـ أبدا, ككذلؾ

                                 
 , مف البحث.ْٖانظر: ص (1)

 َُْاآلية سكرة األنبياء  (2)
 ٖسكرة المعارج اآلية  (3)
 ْٖسكرة ابراىيـ اآلية  (4)
 , مصدر سابؽ.َُُ, َُٗ/ُٓمجمكع الفتاكل:  (5)
 , مف البحث.ْٖص انظر:   (6)

 , مصدر سابؽ.ُُْ/ ٕجامع البياف:  (7)
 مف البحث. ,َٖصانظر:  (8)

 , مصدر سابؽ.ّْٓ/ ُالكجيز:  (9)
 مف البحث. ,َُٓصانظر:  (10)

 , مصدر سابؽ.ِٔٓ/ ُرة األريب: تذك (11)
 مف البحث. ,َُٕصانظر:   (12)

 مصادر سابقة.. ُْٔ/ ّ, كالسعدم: َٖٓ/ ّ. كمف المتأخريف: البقاعي: ِِٔ/ ّأنكار التنزيؿ:  (13)
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بأذنابيا", يعنكف بذلؾ كمو: )أبدا(, فخاطبيـ ا جؿ ثناؤه ػ بما  (1)ك " ما ألألت العفر
 .(2)يتعارفكف بو بينيـ "

القكؿ الثاني, فقاؿ: " كقيؿ: المراد سماكات اآلخرة كأرضيا,  (3)كأنكر البيضاكم

. . ﴾, كأف أىؿ اآلخرة ال ڻ ۀ ۀ ہ ڻ ڻ ﴿كيدؿ عميو قكلو تعالى: 
بد ليـ مف مظؿ كمقؿ. . كفيو نظر, ألنو تشبيو بما ال يعرؼ أكثر الخمؽ كجكده 
كدكامو, كمف عرفو فإنما يعرفو بما يدؿ عمى دكاـ الثكاب كالعقاب, فبل يجدم لو 

 .(4)التشبيو "
, (10()9), كابف عطية(8()7), كالزمخشرم(6()5)كاختار القكؿ الثاني: البغكم

 .(14()13)حياف ك, كأب(12()11)كالقرطبي
 كيضاؼ إلى ذلؾ: وىذا القول الثاني ىو الراجح لما ذكروه من األدلة,

                                 
العفر جمع أعفر, كىك الظبي. قاؿ ابف منظكر: " كالعفر مف الظباء: التي تعمك بياضيا حمرة. قصار األعناؽ.  (1)

. سمط الآللىء, لمكزير أبي عبيد البكرم األكنبٌي:  , مادة: عفرََّٗ/ ْلساف العرب:  ؼ الظباء عدكا.كىي أضع
, لمحافظ ابف رجب الحنبمي ٓ/ ِالذيؿ عمى طبقات الحنابمة   بيركت: دار الكتب العممٌية. ت: عبد العزيز الميمني.

 . ٕٖٔ/ ِ:  الرياض: دار العمـك ,عبد الرحمف , دار المعرفة, بيركت, كمعجـ األمثاؿ العربية القديمة لعفيؼ
 , مصدر سابؽ.ُُْ/ ٕجامع البياف:  (2)
 مف البحث. ,َُٕصانظر:   (3)

 , مصدر سابؽ.ِّٔ, ِِٔ/ ّأنكار التنزيؿ:  (4)
 مف البحث. ,َُٖصانظر:  (5)

 , مصدر سابؽ.ََِ/ ٓمعالـ التنزيؿ:  (6)
 , مف البحث.ُُُانظر: ص  (7)

 , مصدر سابؽ.ِّٓ/ ِالكشاؼ:  (8)
 , مف البحث.ْٔانظر: ص  ( 9)

 , مصدر سابؽ.َُْ/ ٕالمحرر الكجيز:  (10)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (11)

 , مصدر سابؽ.ٗٗ/ٗالجامع ألحكاـ القرآف:  (12)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (13)

, كالشككاني: ُِْ /ْ, كأبك السعكد: َْٔ/ ِ. كاختاره مف المتأخريف: ابف كثير: ِِٔ/ ٓالبحر المحيط:  (14)
 , مصادر سابقة.ُّّ/ ُُ, كابف عاشكر: ٓٗٓ/ ِ
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. أف السكرة مكية, كالخطاب فييا لممشركيف بالدرجة األكلى, كىـ ال يعرفكف غير ُ
 ىذه السماكات كاألرض.

اس غير السماكات . أف األلؼ كالبلـ في السماكات كاألرض لمعيد, كلـ يعيد النِ
 كاألرض المعركفة, كلك أراد ا سماكات كأرضا أخرل لبيف ذلؾ.

كأما ما احتج بو أصحاب القكؿ األكؿ مف حديث: " إذا سألتـ ا فسمكه الفردكس 
(, كلك كاف المراد  السماكات األعمى. . "ففيو تكمؼ ظاىر, ألف ا تعالى قاؿ: )

 .رش كاحد, ليس فكقو شيء إال ا (, ألف الع السماء العرش لقاؿ: )
( في ىذه اآلية نافية,  ما ػ رحمو ا ػ قكال غريبا, كىك أف ) (1)كقد ذكر الكرماني

. كىك قكؿ في غاية الغرابة كالبعد, لذا لـ يذكره أحد (2)أم: ال تدـك السماكات كاألرض
 رابتو.مف المفسريف. كالغريب أف الكرماني لـ يجعمو مف الغريب, مع شدة غ

                                 
 مف البحث. ,ُُٓصانظر:  ( 1)

 , مصدر سابؽ.َِٓ/ُغرائب التفسير:  (2)
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 المسألة الثانٌة عشر

ڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿قكلو تعالى: 

 (1). . ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ

 ﴾ٿ ﴿الكبلـ عمى البلـ في قكلو تعالىالمسألة: 

معاقبة كالصيركرة ل ﴾ٿ ﴿النسفي ػ رحمو ا ػ أف البلـ في قكلو  اختار االماـ
 .(2)كليست الـ التعميؿ

ف الـ العاقبة إنما تجيء في حؽ مف ال يككف كقد ضعؼ بعض المفسريف ىذا, أل
عالما بعكاقب األمكر كمصايرىا, فيفعؿ الفعؿ الذم لو عاقبة ال يعمميا, كآؿ فرعكف, 
فأما مف يككف عالما بعكاقب األفعاؿ كمصايرىا, فبل يتصكر منو أف يفعؿ فعبل لو 

ذا عمـ أف فعمو لو عاقبة, فبل يقصد بفعمو ما يعمـ أنو ال  عاقبة ال يعمـ عاقبتو, كا 
الـ كي, كالـ  ييككف, فإف ذلؾ تمف كليس بإرادة. كأما البلـ فيي البلـ المعركفة, كى

التعميؿ التي إذا حذفت انتصب المصدر المجركر بيا عمى المفعكؿ لو, كتسمى العمة 
الغائية, كىي متقدمة في العمـ كاإلرادة, متأخرة في الكجكد كالحصكؿ. كىذه العمة ىي 

 .(3)المطمكب المقصكد مف الفعؿ"المراد 
 الدراسة, والترجيح:

, لذا اضطربت فييا أقكاؿ (5()4)ىذه اآلية مف المشكؿ كما قاؿ النحاس رحمو ا

ف مما زاد األمر إشكاال قكلو تعالى:  ڄ ڄ ﴿كثير مف المفسريف اضطرابا كبيرا, كا 

                                 
 . ُُٗ, ُُٖسكرة ىكد اآليتاف  (1)
  , مصدر سابؽ.ُٗ/ ِتفسير النسفي, (2)
  , مصدر سابؽ.ِٖٓ, ِٕٓ/ ِدقائؽ التفسير:  (3)
 بحث.مف ال ,َُّص :انظر (4)

 , مصدر سابؽ.ّٖٖ/ ّمعاني القرآف:  (5)
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 حيث إف ظاىر ىاتيف اآليتيف التعارض. كقد حمؿ ذلؾ (1)( ڄ ڃ ڃ ڃ
بعض المفسريف عمى التفريؽ بيف البلميف في اآليتيف, فجعمكا البلـ في األكلى لمعاقبة 

, (6()5). كجكزه الكرماني(4()3), كأبك حياف(2)كالصيركرة, كممف اختار ذلؾ: اإلماـ النسفي
 .(8()7)كابف عطية

 عمؽ األمر في أكؿ اآلية ألف ا  والراجح أنيا ليست الم العاقبة والصيرورة,

. . ﴾, فدؿ ذلؾ عمى أف ا أراد ىذا ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿بالمشيئة فقاؿ: 
االختبلؼ لما يترتب عميو مف ظيكر الحؽ ككضكحو, كامتحاف أىمو. كىذا ال يتعارض 

ألف اإلرادة ػ كما قاؿ ابف  ( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿مع قكلو تعالى: 
 :(10)ػ في كتاب ا عمى نكعيف (9)تيمية
ف لـ يحبو ا كما يقاؿ: أحدىما: اإلرادة الك  كنية, كىي المستمزمة لكقكع المراد كا 

ٿ  ﴿)ما شاء ا كاف كما لـ يشأ لـ يكف(. كىذه اإلرادة ىي مدلكؿ البلـ في قكلو 

 .﴾ٿ

                                 
 ٔٓسكرة الذاريات اآلية  (1)
  , مصدر سابؽ.ُٗ/ِتفسير النسفي,  (2)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص  (3)

 , مصدر سابؽ.ِّٕ/ ٓالبحر المحيط:  (4)
 مف البحث. ,ُُٓصانظر:  (5)

 , مصدر سابؽ.ِّٓ/ ُغرائب التفسير:  (6)
 ث., مف البحْٔانظر: ص  (7)

 , مصدر سابؽ.ِْٓ/ ٕالمحرر الكجيز:  (8)
 , مف البحث.ْٖانظر: ص (9)

 , مصدر سابؽ.ِٗٓ, ِٖٓ/ ِدقائؽ التفسير:  (10)
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كالثاني: اإلرادة الدينية الشرعية, كىي محبة المراد كرضاه, كمحبة أىمو كالرضا  

كبيذا  ﴾ڃ ﴿د, كىي مدلكؿ البلـ في قكلو: عنيـ. كىذه اإلرادة ال تستمـز كقكع المرا
 يزكؿ اإلشكاؿ, كا تعالى أعمـ.
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 المسألة الثالثة عشر

 .(1). . ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﴿قكلو تعالى: 

 مف اإلعراب. ﴾ ﮳ ﮴ ﴿محؿ قكلو المسألة: 

ۓ ۓ ﮲ ﮳  ﴿ في قكلو تعالى: قكليف ػ ذكر اإلماـ النسفي ػ رحمو ا

كالقاص الذم يأتي بالقصة عمى حقيقتيا عف  ,حسف البيافأحدىا: نبيف لؾ أ ( ﮴
تقكؿ قص  ,كالثاني: كقيؿ القصص يككف مصدران بمعنى االقتصاص (2),الزجاج

كالنفض كالحسب فعمى األكؿ  ,مفعكؿ كيككف فعبلن بمعنى ,الحديث يقصو قصصان 

أم  ( ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﴿نحف نقص عميؾ أحسف االقتصاص  ,معناه
 ,عمى أف يككف أحسف منصكبان نصب المصدر إلضافتو إليو ,لسكرةبإيحائنا اليؾ ىذه ا

كالمراد بأحسف  ,ألف بما أكحينا إليؾ ىذا القرآف مغف عنو ,كالمخصكص محذكؼ
فإنؾ ال ترل اقتصاصو في  ,أنو اقتص عمى أبدع طريقة كأعجب أسمكب ,االقتصاص

ف أريد بالقصص الم ,كتب األكليف مقاربان القتصاصو في القرآف فمعناه  ,قصكصكا 
كانما كاف أحسف لما يتضمف مف  ,نحف نقص عميؾ أحسف ما يقص مف األحاديث

 ,كالظاىر أنو أحسف ما يقتص في بابو ,العبر كالحكـ كالعجائب التي ليست في غيره
ألف  ؛أم في فنو كاشتقاؽ القصص مف قص أثره إذا تبعو ,كما يقاؿ فبلف أعمـ الناس

 .(3)منو شيئان فشيئان  الذم يقص الحديث يتبع ما حفظ
 الدراسة, والترجيح:

 كافؽ االماـ النسفي ػ رحمو ا ػ في اختياره:

                                 
 ّسكرة يكسؼ اآلية  (1)
 , مف البحث.ْٕص انظر:  ( 2)

  , مصدر سابؽ.ْٗ, ّٗ/ ِتفسير النسفي, (3)
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 .(8()7)حياف ك, كأب(6()5)كالزمخشرم (4()3), كالبغكم(2()1)الكاحدم
 .(14()13), كالقرطبي(12()11), كالعكبرم(10()9)كاختار القكؿ الثاني: الكرماني

 .(15)ف اختياركاقتصر بعض المفسريف عمى ذكر القكليف دك 
بداللة قكلو تعالى  والراجح ـ وا تعالى أعمم ـ ما اختاره االمام النسفي ـ رحمو ا

, كالمراد (16)﴾. . ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴿في آخر السكرة نفسيا: 
بالقصص ىنا: الخبر كالنبأ, فقد ختمت السكرة بما بدئت بو, كىذا ىك الغالب في سكر 

 . كا تعالى أعمـ.(17)اسبات مف عمـك القرآفالقرآف كما ىك مقرر في عمـ المن

                                 
 مف البحث. ,َٖصانظر:  (1)

 , مصدر سابؽ.ّٖٓ/ ُالكجيز:  (2)
 مف البحث. ,َُٖصانظر:  (3)

 , مصدر سابؽ.ُُِ/ ْمعالـ التنزيؿ:  (4)
 , مف البحث.ُُُانظر: ص  (5)

 , مصدر سابؽ.َِْ/ ِالكشاؼ:  (6)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (7)

 , مصدر سابؽ.ِٕٗ/ ٓالبحر المحيط:  (8)
 مف البحث. ,ُُٓصانظر:  (9)

 , مصدر سابؽ.ِٔٓ/ ُغرائب التفسير:  (10)
بدا بف الحسيف بف عبدا العكبرم, أبك البقاء, النحكم, الحنبمي, المقرئ, الفقيو, المفسر, الفرضي, ىك: ع (11)

. كشذرات الذىب البف العماد: ٖٓ/ُّالبداية كالنياية البف كثير: (. ىػُٔٔالمغكم, كاف دٌينان ثقة, تكفي سنة )
 مصدراف سابقاف..ٕٔ/ٓ

: بيت األفكار الدكلٌية. . طي البقاء محٌب الديف عبد ا بف الحسيف العكبرم, ألبَِٖالتبياف في إعراب القرآف (12)
 عٌماف

 , مف البحث.ُٖص  :انظر (13)

 مصدراف سابقاف.. ُِٓ, َِٓ/ ْ. كمف المتأخريف: أبك السعكد: ُُٗ/ ٗالجامع ألحكاـ القرآف:  (14)
 , مصادر سابقة.ٔ/ ّ, كفتح القدير: ٓ/ ْ, كنظـ الدرر: ِِٕ/ ّأنكار التنزيؿ:  (15)
 ُُُسكرة يكسؼ اآلية  (16)
, د. ٔٗ,ك دراسات في التفسير المكضكعي لمقرآف الكريـ مصدر سابؽ. ,ُِْ/ ِاإلتقاف في عمـك القرآف:  (17)

 دمشؽ.  دار القمـ ط: لمصطفى مسمـ ْٕ. كمباحث في التفسير المكضكعيَُْٓ؛ ُزاىر بف عٌكاض األلمعٌي: ط
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 عشر رابعةالمسألة ال

 .(1). . ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿قكلو تعالى: الكبلـ عمى 
 في اآلية. ( ڦ ڦ﴿معنى  المسألة:

 : ىـ الخطرات ال ىـ اإلصرار.( ڦ ڦ﴿أف المراد باليـ في قكلو:  ,االماـ النسفي اختار
كقاؿ الشيخ أبك  (2)ـ الطباع مع االمتناع قالو الحسفى ( ڦ ڦ﴿قاؿ ػ رحمو ا: 

كىـ بيا ىـ خطرة كال صنع لمعبد فيما يخطر بالقمب كال مؤاخذة عميو  (3)منصكر رحمو ا
 .(4)كلك كاف ىمو كيميا لما مدحو ا تعالى بأنو مف عباده المخمصيف

 ثـ ذكر األقكاؿ األخرل بصيغة التضعيؼ )قيؿ(.
 ح:الدراسة, والترجي

 عمى ثبلثة أقكاؿ؛ طرفيف ككسط.ف في معنى اليـ الذم ىـ بو يكسؼاختمؼ المفسرك 
فالطرؼ األكؿ قالكا إنو ىـ المعصية كاإلصرار عمييا لكال المانع, حتى ذكركا أنو حؿ 
سراكيمو, كجمس منيا مجمس الخاتف. . كلـ يمنعو مف الكقكع في الفاحشة إال ما رآه مف 

, (10()9), كالنحاس(8()7), كالطبرم(6()5)ا القكؿ: ابف قتيبةالبرىاف. كممف اختار ىذ
 .(16()15), كابف عطية(14()13), كالبغكم(12()11)كالكاحدم

                                 
 ِْسكرة يكسؼ اآلية  (1)
 , مف البحث.َٓص  :انظر ( 2)

 , مف البحث.ِٕص :انظر (3)

  , مصدر سابؽ.َُّ/ِتفسير النسفي, (4)
 , مف البحث. ُُُانظر: ص (5)

 ., ألبي محٌمد عبد ا بف مسمـ ابف قتيبة: مصر: مكتبة الكمٌيات األزىرٌية. صٌححو كضبطو: محٌمد زىرم النٌجارٖٔتأكيؿ مختمؼ الحديث, (6)
 , مف البحث.ْٖانظر: ص   (7)

 , مصدر سابؽ.ُُٖ/ٕجامع البياف:  (8)
 مف البحث. ,َُّص :انظر (9)

 , مصدر سابؽ.ُُْ/ّمعاني القرآف:  (10)
 مف البحث. ,َٖصانظر:  (11)

 , مصدر سابؽ.ّْٓ/ُالكجيز:  (12)
 مف البحث. ,َُٖصانظر:  (13)

 , مصدر سابؽ.ِِٖ/ْمعالـ التنزيؿ:  (14)
 , مف البحث.ْٔانظر: ص  (15)

 , مصدراف سابقاف.َّٔ/ُ. كمف المتأخريف: السيكطي في الجبلليف: ْٕٕ/ٕالمحرر الكجيز:  (16)
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 كمما احتجكا بو:
 .(1). أف ىذا القكؿ ىك قكؿ متقدمي األمة, كىـ أعمـ با ممف جاء بعدىـُ
ذا كاف ذل . أف يكسؼ ػ ِ ؾ كذلؾ, ػ لـ يثبت أنو كاف نبيا كقت ىذه النازلة, كا 

جاز عميو اليـ الذم ىك إرادة المعصية, كاستصحاب الخاطر الردمء الذم يعد 
 .(2)خطيئة
. أنو ال يجكز في المغة أف تقكؿ: " ىممت بفبلف, كىـ بي ", كأنت تريد اختبلؼ ّ

نما يجكز ىذا إذا اتفؽ اليماف  .(3)اليميف, كأف تيـ أنت بإىانتو, كييـ ىك بإكرامؾ, كا 
ػ لـ يقع منو ىـ أصبل. كممف اختار ذلؾ:  قالكا: إف يكسؼ ػ كالطرؼ الثاني 

 .(7()6), كأبك حياف(5()4)الرازم
قاؿ أبك حياف ػ رحمو ا ػ مكضحا ىذا القكؿ: " طكؿ المفسركف في تفسير ىذيف 

ختاره أف االيميف, كنسب بعضيـ ليكسؼ ما ال يجكز نسبتو آلحاد الفساؽ. كالذم 
ـ بيا البتة, بؿ ىك منفي بكجكد رؤية البرىاف, كما تقكؿ: ػ لـ يقع منو ى يكسؼ ػ 

ف كاف ال يقكـ  لقد قارفت لكال أف عصمؾ ا. كال تقكؿ إف جكاب لكال متقدـ عمييا, كا 
دليؿ عمى امتناع ذلؾ, بؿ صريح أدكات الشرط العاممة مختمؼ في جكاز تقديـ أجكبتيا 

كأبك , (8)بصرييف: أبك زيد األنصارمعمييا. كقد ذىب إلى ذلؾ الككفيكف, كمف أعبلـ ال

                                 
 , المصدر السابؽ.ِِٖ/ْمعالـ التنزيؿ:  (1)
 , المصدر السابؽ.ْٕٕ/ٕالمحرر الكجيز:  (2)
 , مصدر سابؽ.ٕٔتأكيؿ مختمؼ الحديث:  (3)
 مف البحث. ,ُْصانظر:  (4)

 مصدر سابؽ. ,ّْٗ/ ٔالتفسير الكبير:  (5)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص  (6)

تفسير , في ُٕٕ. كمف المتأخريف: أبي حفص عمر بف أبي الحسف المعركؼ بابف الممٌقف: ِٓٗ, ِْٗ/ٓالبحر المحيط:  (7)
 . ْٕ/ُِ, كابف عاشكر: َّ/ْىػ. ت: سمير طو مجذكب. , كالبقاعي: َُْٖ؛ بيركت: عالـ الكتب: ُغريب القرآف, ط

ػ أبي زيد األنصارم, البصرم. حدث عف:  اـ النحكم سعيد بف أكس بف ثابت بف بشير بف صاحب رسكؿ ا ػ ىك اإلم (8)
سميماف التيمي, كأبك عمرك بف العبلء. كحدث عنو: أبك عبيد القاسـ, كأبك حاتـ الرازم. قيؿ: كاف أبك زبد يحفظ ثمثي المغة, 

؛ بيركت: دار ّ, ألبي الخير محٌمد بف الجزرم: طَّٓ/ُت القٌراء:مات سنة خمس عشرة كمئتيف. غاية النياية في طبقا
  , مصدر سابؽ.ْْٗ/ٗكسير أعبلـ النببلء:  .ىػَُِْالكتب العممٌية: 
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 ( محذكؼ لداللة ما قبمو عميو, كما يقكؿ لكال , بؿ نقكؿ إف جكاب )(1)العباس المبرد
إف فعمت  (, فيقدركنو: ) أنت ظالـ إف فعمت جميكر البصرييف في قكؿ العرب: )

قدير ( عمى ثبكت الظمـ, بؿ ىك مثبت عمى ت أنت ظالـ (. كال يدؿ قكلو: ) فأنت ظالـ
كجكد الفعؿ, ككذلؾ ىنا التقدير: لكال أف رأل برىاف ربو ليـ بيا. فكاف مكجدا اليـ عمى 

 تقدير رؤية البرىاف, لكنو كجد رؤية البرىاف, فانتفى اليـ ".
ػ عمف قاؿ إف ىذا القكؿ يرده لساف العرب, كأقكاؿ السمؼ  (2)ابف تيميةكقد أجاب 

, فميس كما ذكر, كقد استدؿ مف ذىب إلى جكاز بقكلو: " كأما قكليـ: يرده لساف العرب

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ . . ﴿ذلؾ بكجكده في لساف العرب: قاؿ ا تعالى: 

إما أف  ﴾ڻ ڻ ڻ﴿. فقكلو: (3)﴾ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ
ما أف يتخرج عمى ما ذىبنا  يتخرج عمى أنو الجكاب عمى ما ذىب إليو ذلؾ القائؿ, كا 

 : لكال أف ربطنا عمى قمبيا لكادت تبدم بو.إليو مف أنو دليؿ عمى الجكاب, كالتقدير
كأما أقكاؿ السمؼ, فنعتقد أنو ال يصح عف أحد منيـ شيء مف ذلؾ, فضبل عف 
المقطكع ليـ بالعصمة. كالذم ركم عف السمؼ ال يساعد عميو كبلـ العرب, ألنيـ 

يدؿ كبلـ  ( محذكفا, كال يدؿ عميو دليؿ, ألنيـ لـ يقدركا اليـ بيا, كال قدركا جكاب )لكال
العرب إال عمى أف يككف المحذكؼ مف معنى ما قبؿ الشرط, ألف ما قبؿ الشرط دليؿ 
عميو كال يحذؼ الشيء لغير دليؿ عميو, كقد طيرنا كتابنا ىذا عف نقؿ ما في كتب 

                                 
ىك إماـ النحك: محمد بف يزيد بف عبد األكبر األزدم البصرم, صاحب " الكامؿ ", أخذ عف: أبي عثماف المازني, كأبي  (1)

طبقات النحكييف  بك بكر الخرائطي, كنفطكيو. كاف آية في النحك, مات سنة: ست كثمانيف كمئتيف.حاتـ السجستاني, كعنو: أ
 ؛ القاىرة: دار المعارؼ. ت: محٌمد أبك الفضؿ إبراىيـ.ِ, ألبي بكر محٌمد بف الحسف الزبيدم: طَُُ,كالمغكييف

  , مصدر سابؽ.ٕٔٓ/ُّ, كسير أعبلـ النببلء: 
 , مف البحث.ْٖانظر: ص (2)

 َُسكرة القصص اآلية  (3)
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التفسير مما ال يميؽ ذكره, كاقتصرنا عمى ما دؿ عميو لساف العرب, كمساؽ اآليات 
 (2()1)"مف كؿ ما يشيف  يدؿ عمى العصمة, كبراءة يكسؼ التي في ىذه السكرة, مما

كأما الذيف سمككا مسمؾ التكسط, فإنيـ جعمكا ىـ يكسؼ ىـ خطرات ال ىـ إصرار, 
كما يخطر بقمب الرجؿ الصالح كىك صائـ شرب الماء البارد, فيدفع ذلؾ باحتساب 

 األجر كما أعده ا لمصائميف.
 اختيار: اـ النسفي ػ رحمو ا ػ, كىككىذا القكؿ ىك الذم اختاره اإلم

 ,(10()9), كابف الجكزم(8()7), كابف العربي(6()5), كالزمخشرم(4()3)الجصاص
 .(14()13), كالبيضاكم(12()11)كالقرطبي

                                 
 , مصدر سابؽ.ّٓٗ/ٓالبحر المحيط:  (1)
 مصدراف سابقاف.. ّّٗ/ِ, كالفتاكل الكبرل: ِٕٗ, ِٔٗ/َُمجمكع الفتاكل:  (2)
ىك : اإلماـ العبلمة المفتي المجتيد , عالـ العراؽ , أبك بكر , أحمد بف عمي الرازم الحنفي , صاحب التصانيؼ ,  ( 3)

ل يو انتيت رئاسة الحنفية , كديعي إلى القضاء فامتنع , كاف يميؿ إلى االعتزاؿ , كفي تكاليفو ما يدؿ عمى ذلؾ سكف بغداد , كا 
,  ْٖ/ُ, كمعجـ المفسريف لعادؿ نكييض  ُّْ - َّْ/ُٔىػ . سير أعبلـ النببلء  َّٕفي رؤية ا كغيرىا , تكفي سنة 

 مصدراف سابقاف.

كخرج آياتو : عبدالسبلـ محمد عمي  -ضبط نصو  -ر أحمد بف عمي الرازم الجصاص ألبي بك, َُٕ/ّأحكاـ القرآف   (4)
  ىػ .ُُْٓ -مكة المكرمة  -تكزيع : مكتبة دار الباز  -لبناف  -بيركت  ,دار الكتب العممية :ُط .شاىيف

 , مف البحث.ُُُانظر: ص  (5)

 , مصدر سابؽ.ِْٗ/ِالكشاؼ:  (6)
حمد بف عبد ا بف أحمد , اإلماـ أبك بكر بف العربي المعافرٌم األندلسي اإلشبيمي , ىك : محمد بف عبد ا بف م ( 7)

الحافظ , ختاـ عمماء األندلس , كآخر أئمتيا كحفاظيا , أحد األعبلـ , كلو مصنفات كثيرة حسنة مفيدة منيا : أحكاـ القرآف , 
ىػ . طبقات المفسريف لمداككدم  ّْٓير . تكفي سنة كعارضة األحكذم عمى كتاب الترمذم كالقكاصـ كالعكاصـ كغيرىا كث

 , مصدر سابؽ. ُُٕ - ُٕٔ/ِ

  دار الجيؿ , بيركت.ط: , ألبي بكر محمد بف عبد ا بف العربي , ت: عمي البجاكم, َُِٖ/ّأحكاـ القرآف  (8)
 مف البحث. ,َُٓصانظر:  (9)

 , مصدر سابؽ.َٗٔزاد المسير:  (10)
 ., مف البحثُٖص  :انظر (11)

 , مصدر سابؽ.ُٕٔ/ٗالجامع ألحكاـ القرآف:  (12)
 مف البحث. ,َُٕصانظر:  (13)

كعبد الرحمف السعدم في  مصدر سابؽ. ,ِٔٔ/ْكمف المتأخريف: أبك السعكد:  مصدر سابؽ. .ِِٖ/ّأنكار التنزيؿ:  (14)
 ىػ. ُُْٓ: دار ركضة الناظر: ط, ُُّقصص األنبياء في القرآف الكريـ كما فييا مف العبر
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كقد أجاب القرطبي ػ رحمو ا ػ عف قكؿ مف قاؿ إف يكسؼ عند ىذه النازلة لـ 

ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ﴿يكف نبيا بأف قكلو تعالى في أكؿ السكرة: 

ذا كاف نبيا فمـ يبؽ إال أف يككف اليـ الذم ىـ بو  (1)(ٿ يدؿ عمى أنو كاف نبيا, كا 
ما يخطر في النفس كال يثبت في الصدر, كىك الذم رفع ا فيو المؤاخذة عف الخمؽ, 

 .(2)إذ ال قدرة لممكمؼ عمى دفعو
ػ, كاألكفؽ  كىك األليؽ بحاؿ يكسؼ ػ  وىذا القول ىو أعدل األقوال الثبلثة,

لسياؽ اآلية, فإف ا أثبت اليـ مف يكسؼ, لكنو ىـ عارض تقتضيو الطبيعة البشرية, 
 .(3)كيؤجر المسمـ عمى دفعو

كأما ما ركم عف بعض السمؼ مف حؿ السراكيؿ, كجمكسو منيا مجمس الخاتف. . 
, كىك متمقى عف أىؿ الكتاب ػ, كىك فإف ذلؾ لـ ينقؿ بإسناد صحيح عف المعصـك 

مخالؼ لمطبيعة كالمنطؽ, فإف مف المعمكـ طبعا أف المكاقعة االختيارية مف الطرفيف ال 
تككف, بؿ ال تطيب إال بعد مقدمات مف لمس كتقبيؿ كمعانقة كنحك ذلؾ, كمحاؿ أف 

 مف ذلؾ بقكلو: ػ كقد برأه ا  يككف شيء مف ذلؾ قد كقع مف يكسؼ ػ 

لشيكة فالسكء ىك ا (4)(ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿
, فكيؼ يقاؿ إنو جمس (5)كمقدمات الفاحشة في قكؿ بعض المفسريف, كالفحشاء الزنى

 منيا مجمس الخاتف؟!.

ڦ ڦ  ﴿كأما الذيف قالكا إف اليـ لـ يقع مف يكسؼ أصبل, كجعمكا قكلو تعالى: 

, ( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿مثؿ قكلو  (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
                                 

 ُٓسكرة يكسؼ اآلية  (1)
 , مصدر سابؽ.َُٕ/ٗالجامع ألحكاـ القرآف:  (2)
  .ُٖٔ/ٗ المصدر السابؽ (3)
 ِْسكرة يكسؼ اآلية  (4)
 المصدر السابؽ. ,َُٕ/ٗالجامع ألحكاـ القرآف:  (5)
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(, بخبلؼ اآلية  كاد مضارعا مسبكقا بػ ) فذلؾ غير مسمـ, ففي اآلية الثانية جاء الفعؿ
( التي تفيد تحقؽ الفعؿ. كمع ذلؾ  قد األكلى؛ فإف الفعؿ جاء فييا ماضيا مسبكقا بػ )

يدؿ عمى أنيا قد ىمت باإلبداء, لكنيا لـ  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿فإف قكلو تعالى 
ميو لفظ تفعؿ, بسبب ربط ا عمى قمبيا, فالممتنع ىك اإلبداء, كليس اليـ الذم يدؿ ع

 (. كاد )
, كقالكا إف تقديـ جكاب لكال (1)كلذا؛ قد أنكر ىذا القكؿ بعض المفسريف كأئمة المغة

عمييا شاذ مستكره, ال يكجد في فصيح كبلـ العرب, إال ما كرد في بعض أشعارىـ 
عمى سبيؿ االضطرار, كمثؿ ىذا ال يحمؿ عميو كتاب ا النازؿ بالفصاحة, كما ىك 

 .(2)التفسير مقرر في قكاعد
؛ فالقكؿ الذم اعتمده  كثمرة الخبلؼ ىنا: كؿ قكؿ مف األقكاؿ يترتب عميو لكاـز

بالكقكع في الذنب, كاقتراؼ المعصية.  يترتب عميو اتياـ يكسؼ  (3)ابف جرير
ليس ذنبا كال خطيئة. كليذا  كالقكؿ الذم رجحو النسفي يمـز منو أف ىـ يكسؼ 

األنبياء مف الذنكب كالكبائر. ثـ إنو يترتب عمى ىذا الخبلؼ أثر عمى مسألة: عصمة 
 (4)الخبلؼ أثر في القراءة, كىك كيفية الكقؼ كاالبتداء في اآلية. كقد نبو ابف عاشكر

 (5)عمى ىذا األثر.
 : تنازع ىذا المثاؿ أكثر مف قاعدة تفسيرية:تنبيو

 (6).القاعدة األكلى: تفسير السمؼ لمقرآف كفيميـ لو حجة عمى مف بعدىـ

                                 
المغة: محٌمد بف كمف أئمة   مصدر سابؽ. ,ِِٖ/ّأنكار التنزيؿ:  البيضاكم في كتابو ممف أنكر ذلؾ مف المفسريف: (1)

 ىػ. ت: محٌمد أبك الفضؿ إبراىيـ. َُْٕالمكتبة العصرٌية بيركت:  , ط:ُُْاألضداد القاسـ األنبارم في كتابو
 , مصدر سابؽ.ّٗٔ/ِقكاعد الترجيح عند المفسريف:  (2)
 , مف البحث.ِٖانظر: ص (3)

 مف البحث. ,ّٖصانظر:  (4)

تفصيؿ حسف ألنكاع  ُّٗ-ُِٗ. كفي منار اليدل لؤلشمكني ِّٔ-ِّٓني كذلؾ المكتفى في الكقؼ كاالبتدا لمدا (5)
 الكقؼ في اآلية بناء عمى كؿ قكؿ. 

 . كقد ذكر ىذه اآلية مثاال ليذه القاعدة. َِٕ- َِٔ/ُىذه القاعدة في كتاب قكاعد التفسير لمدكتكر خالد السبت  (6)
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أكلى  اما ال يميؽ بي اب إلييالقاعدة الثانية: القكؿ الذم يعظـ مقاـ النبكة, كال ينس
 (1)بتفسير اآلية.

فابف جرير كمف كافقو اعتمدكا القاعدة األكلى, كرجحكا بيا, كغيرىـ مف المفسريف 
 اعتمدكا القاعدة الثانية كرجحكا بيا.

 يميا.كلذلؾ صارت ىذه اآلية مف اآليات التي أشكؿ ف
ما نقؿ مف ركايات في تفسير ىذه اآلية معدكد مف جممة اإلسرائيميات المردكدة ك  

 (2)في كتب التفسير.

                                 
 كر ىذه اآلية مف األمثمة عمى القاعدة. . كقد ذّّٔ-ِّٖ/ُقكاعد الترجيح لمدكتكر حسيف الحربي  (1)
 . ِِٗ-َِِكتاب اإلسرائيميات كالمكضكعات في كتب التفسير لمدكتكر محمد بف محمد أبك شيبة  (2)
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 عشر خامسةالمسألة ال

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ﴿قكلو تعالى: الكبلـ عمى 

 .(1)﴾ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت

 ( ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿الكبلـ عمى معنى اآلية: المسألة: 

أم  ( ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿قاؿ االماـ النسفي رحمو ا: 

استعبراه  لما ﴾ی ی ی ﴿لبياف ماىيتو ككيفيتو ألف ذلؾ يشبو تفسير المشكؿ 
ككصفاه باإلحساف افترض ذلؾ فكصؿ بو كصؼ نفسو بما ىك فكؽ عمـ العمماء كىك 

بؿ أف يأتييما لييما مف الطعاـ فى السجف قإاإلخبار بالغيب كأنو ينبئيما بما يحمؿ 
كيصفو ليما كيقكؿ اليكـ يأتيكما طعاـ مف صفتو كيت ككيت فيككف كذلؾ كجعؿ ذلؾ 
تخمصان إلى أف يذكر ليما التكحيد كيعرض عمييما اإليماف كيزينو ليما كيقبح إلييما 
الشرؾ كفيو أف العالـ إذا جيمت منزلتو في العمـ فكصؼ نفسو بما ىك بصدده كغرضو 

إشارة ليما إلى التأكيؿ أم ذلؾ  (حئ ﴿يكف مف باب التزكية أف يقتبس منو لـ 

كأكحى بو إلي كلـ أقمو عف تكيف  ( مئ ىئ يئ ﴿التأكيؿ كاإلخبار بالمغيبات 
 (2)كتنجـ
أف المعنى في ىذه اآلية: ال يأتيكما طعاـ ترزقانو في الرؤيا إال نبأتكما بتأكيمو  

 .قبؿ أف يأتيكما في اليقظة. قبؿ أف يأتيكما الطعاـ

ىئ ىئ  ﴿: تطعمانو, كتأكبلنو, ( ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿كقاؿ بعضيـ: 

: بتفسيره, كألكانو, أم طعاـ أكمتـ؟ , ككـ أكمتـ؟ , كمتى أكمتـ؟. فقالكا: ىذا  (ی

                                 
 ّٕسكرة يكسؼ اآلية  (1)
  , مصدر سابؽ. َُُ/ِتفسير النسفي,  (2)
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نما ذلؾ العمـ مما يعممني ربي. كىذا  فعؿ العرافيف كالكينة! فقاؿ: ما أنا بكاىف, كا 
 .(1)"القكؿ ليس بشيء

 الدراسة, والترجيح:
 قكاؿ في معنى ىذه اآلية: قكالف:حاصؿ األ

 كقد كافؽ االماـ النسفي رحمو ا فيما ذىب إليو:
 .(9()8), كأبك حياف(7()6), كالبيضاكم(5()4), كالزمخشرم(3()2)الجصاص

كابف  (15()14), كابف عطية(13()12), كالكاحدم(11()10)كاختار القكؿ الثاني: الطبرم
 .(17()16)تيمية

                                 
 مصدر سابؽ.  ّٓٔ/ُٕمجمكع الفتاكل:  (1)
 مف البحث.,ُُٓصانظر:  (2)

 ىػ.ُّّٓ, ألبي بكر أحمد بف عمٌي الرازم الجٌصاص: بيركت: دار الكتاب العربي: ُّٕ/ّكاـ القرآفأح (3)
 , مف البحث. ُُُانظر: ص (4)

 , مصدر سابؽ.ِٔٓ/ِالكشاؼ:  (5)
 مف البحث. ,َُٕصانظر:   (6)

 , مصدر سابؽ.ِٖٖ, ِٕٖ/ّأنكار التنزيؿ:  (7)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص  (8)

, ّّ/ّ, كالشككاني: ِٕٔ/ْ, كأبك السعكد: ّٗ/ْ. كمف المتأخريف: البقاعي: َّٖ/ٓيط: البحر المح (9)
( يعكد إلى  بتأكيمو . إال إف ىذيف األخيريف اختارا أف الضمير في قكلو: )ُٔ/ُِ, كابف عاشكر: ِٓ/ْكالسعدم: 

 مصادر سابقة. ﴾ في اآلية التي قبميا. نبئنا بتأكيمو ( في قكلو: ﴿ بتأكيمو ما عاد إليو ضمير )
 , مف البحث.ْٖص انظر:   (10)

 , مصدر سابؽ.ُِٓ/ٕجامع البياف:  (11)
 مف البحث. ,َٖصانظر:  (12)

 , مصدر سابؽ.ْٔٓ/ُالكجيز:  (13)
 , مف البحث.ْٔانظر: ص  (14)

, َّٗ/ُ, كالسيكطي في الجبلليف: ْٖٕ/ِ. كاختاره مف المتأخريف: ابف كثير: َٗٓ/ٕالمحرر الكجيز:  (15)
 سابقة. مصادر

 , مف البحث.ْٖانظر: ص (16)

 مصدر سابؽ.. ُُّ, ُُِ/ُٓ. ك: ّٓٔ/ُٕمجمكع الفتاكل  (17)
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ػ القكؿ األكؿ, كذكر أف المفظ ال يقتضيو, كال اإلسناد كأنكر ابف عطية ػ رحمو ا 
 ينيض بو.

 كاقتصر بعض المفسريف عمى ذكر القكليف دكف اختيار أك ترجيح.
 والراجح: القول الثاني لؤلسباب التالية:

اكالن: أف سياؽ اآليات يدؿ عمى أف تأكيؿ الطعاـ لـ يكف في اليقظة, إذ ليس فيو 

, كىذا ( ىئ ىئ ی ﴿في اليقظة, فكيؼ يقكؿ قكال عاما: أنو أخبرىما بما يرزقانو 
اإلخبار العاـ ال يقدر عميو إال ا. كاألنبياء يخبركف ببعض ذلؾ, ال يخبركف بكؿ 

 ىذا.
 ثانيان: أف صفة الطعاـ كقدره ليس تأكيبل لو.

ػ:  قد أخبر أنو قد عممو تأكيؿ الرؤيا, كما قاؿ يعقكب ػ  ثالثان: أف ا 

ۋ ۅ ﴿ػ:  , كقاؿ يكسؼ ػ (1). . ﴾ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ ٿ ﴿

. گ گ ڳ ڳ ڳ. . ﴿, كقاؿ: (2). . ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

ٺ ٿ ٿ . . ﴿, كلما رأل الممؾ الرؤيا, قاؿ لو الذم ادكر بعد أمة: (3). ﴾

 ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی. . ﴿, كالممؾ قاؿ: (4) ﴾ ٿ ٿ

فيذا لفظ التأكيؿ في مكاضع  (5)﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ
 .(6)ة, كميا بمعنى كاحدمتعدد

                                 
 . ٔسكرة يكسؼ اآلية  (1)
 . َُُسكرة يكسؼ اآلية  (2)
 . ََُسكرة يكسؼ اآلية  (3)
 . ْٓسكرة يكسؼ اآلية  (4)
 . ْْ, ّْسكرة يكسؼ اآليتاف  (5)
 مصدر سابؽ.(.  ؼبتصر  . )ّٔٔ, ّٓٔ/ُٕمجمكع الفتاكل:  (6)
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كيمكف أف يضاؼ إلييا كجو آخر يدؿ عميو السياؽ, كىك أف الفتييف إنما سأاله أف 

, فجاء الجكاب مطابقا لما سأاله عنو: ﴾ىئ ی﴿ينبئيما عف تأكيؿ رؤياىما: 

فدؿ عمى أف التأكيؿ الثاني ىك مف جنس األكؿ, كأف المراد ما , ﴾ ىئ ىئ ی ﴿
 ناـ, ال في اليقظة.يأتييما مف الطعاـ في الم
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 عشر سادسةالمسألة ال

ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت﴿قكلو تعالى: 

 .(1). . ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .( حب خب مب ﴿الكبلـ عمى قكلو تعالى : المسألة

أم امتناعي  ﴾ ىئ ﴿فقاؿ يكسؼ  قاؿ اإلماـ النسفي رحمو ا: في تفسير ىذه اآلية )

بظيكر الغيب  ﴾جب حب خب مب ﴿العزيز  ﴾يئ ﴿البرءاة مف الخركج كالتثبت لظيكر 
فى حرمتو كبالغيب حاؿ مف الفاعؿ أك المفعكؿ عمى معنى كأنا غائب عنو أك كىك 

جت حت  ﴿أم كليعمـ أف ا  ﴾ىب يب ﴿غائب عني أك ليعمـ الممؾ أني لـ أخف العزيز 

 .(2)ال يسدده ككأنو تعريض بامرأتو في خيانتيا أمانة زكجيا ﴾ خت مت

 ة, والترجيح:الدراس

 في المسألة قكالف:

 .ىك يكسؼ  ﴾حب خب مب ﴿األكؿ: أف قائؿ ذلؾ

 الثاني: أف القائؿ امرأة العزيز.

 اختار القكؿ األكؿ أكثر المفسريف, مف المتقدميف كالمتأخريف.

                                 
 . ّٓ, ِٓسكرة يكسؼ اآلية  (1)
 , مصدر سابؽ.ُُٕ/ ِتفسير النسفي, (2)
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 كاحتجكا بما يمي:

ڈ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿أحدىا: أف ىذا مثؿ قكلو تعالى: 

, كىك مف كبلـ فرعكف (1)﴾ ک ک ﴿. . ﴾, ثـ قاؿ: ژ ژ ڑ ڑ

 ﴾ىئ يئ﴿يخاطبيـ كيستشيرىـ الثاني: أف ىذا مف تقديـ القرآف كتأخيره, فيككف قكلو: 

, فيككف ﴾ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ. . ﴿متصبل بقكلو: 

ىئ يئ جب حب ﴿التقدير: فمما رجع الرسكؿ إلى يكسؼ, فأخبره بشيادتيف ببراءتو, قاؿ: 

 .(2)﴾..خب مب

 .(4)ف ذكر ىذيف الكجييف: " كالتأكيبلف حسناف "بعد أ (3)قاؿ النحاس

الثالث: أف ما في ىذا القكؿ مف الحكـ التي ال يعرفيا أىؿ ذلؾ الزماف؛ دليؿ عمى أنو 
 .(5)ػ مف كبلـ يكسؼ ػ 

 الثاني: أف القائؿ امرأة العزيز.

 .(11()10)كابف تيمية (9) (8)حياف ك, كأب(7()6)كقاؿ بيذا القكؿ: الكرماني

                                 
 َُُ, َُٗسكرة األعراؼ اآليتاف  (1)
 , مصادر سابقة.ٖٓ/ْ, كنظـ الدرر: ِْٗ/ْ, كمعالـ التنزيؿ: ِِٔ/ِالكشاؼ:  (2)
 مف البحث. ,َُّص :انظر (3)

 , مصدر سابؽ.ّْٖ/ّمعاني القرآف:  (4)
 , مصدر سابؽ.ٖٓ/ْـ الدرر: نظ (5)
 مف البحث. ,ُُٓصانظر:  ( 6)

 , مصدر سابؽ.ُْٓ/ُغرائب التفسير:  (7)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص  (8)

, ٖٕ/ُِ, كابف عاشكر: ّٖ/ْ, كالسعدم: ُْٖ/ِ. كممف ذىب إليو مف المتأخريف: ابف كثير: ُّٔ/ٓالبحر المحيط:  (9)
 مصادر سابقة.

 ث., مف البحْٖانظر: ص (10)

 , مصدر سابؽ.ِٖٗ/َُمجمكع الفتاكل:  (11)
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إلى آخره, مف كبلـ  ﴾ىئ يئ﴿حياف ػ رحمو ا ػ: " كمف ذىب إلى أف قكلو: قاؿ أبك 
يكسؼ, يحتاج إلى تكمؼ ربط بينو كبيف ما قبمو. كال دليؿ يدؿ عمى أنو مف كبلـ 

 يكسؼ".

مف قكؿ يكسؼ, مع أنو  ﴾ىئ ﴿رحمو ا. فقكؿ القائؿ: إف قكلو  (1)كقاؿ: ابف تيمية
 .(2)بحاؿ "لـ يتقدـ منو قكؿ كال عمؿ, ال يصح 

 كاحتج بما يمي:

 نو لـ يتقدـ مف يكسؼ كبلـ يشير بو إليو, كال تقدـ ذكر عفافو كاعتصامو.إ. ُ

. أنو عمى القكؿ بأف يكسؼ ىك القائؿ؛ يككف المعنى: إف عفتي عف الفاحشة كاف ِ
ليعمـ العزيز أني لـ أخنو!. كىك إنما تركيا خكفا مف ا, كرجاء ثكابو, كلعممو بأف ا 

 يراه. ال ألجؿ مجرد عمـ مخمكؽ.

. أف ىذا ال يميؽ أف يذكر عف يكسؼ, ألنو قد ظيرت براءتو, كحصؿ مطمكبو, فبل ّ
 يحتاج أف يقكؿ ىذا القكؿ لتحصيؿ ذلؾ.

ػ رحمو ا ػ كمف كافقو, كعميو تدؿ قكاعد الترجيح  (3)ما ذىب إليو أبك حيافوالراجح: 
 المعتبرة, كمنيا:

 عف ظاىر القرآف إال بدليؿ, كال دليؿ.. ال يجكز العدكؿ ُ

 . القكؿ الذم يعظـ مقاـ النبكة أكلى.ِ

 . تكحيد الضمائر في السياؽ الكاحد أكلى مف تفريقيا.ّ

                                 
 , مف البحث.ْٖانظر: ص (1)

 , مصدر سابؽ.َُْ/ُٓمجمكع الفتاكل:  (2)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص  (3)
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 . الحذؼ خبلؼ األصؿ.ْ

 . إعادة الضمير إلى مذككر, أكلى مف إعادتو إلى مقدر.ٓ

ػ,  ائؿ ىك يكسؼ ػ كأما ما ذكره أصحاب القكؿ الثاني مف الكجكه الدالة عمى أف الق
 ففييا تكمؼ كاضح لمف تأمميا, كيمكف أف يجاب عنو بما يمي: 

ال يسمـ أنو مف قكؿ فرعكف, بؿ ىك مف قكؿ  ﴾ ک ک ﴿أكال: قكلو تعالى:  
 المؤل بعضيـ لبعض عمى كجو التشاكر. كفرعكف منيـ.

ال مسكغ لو. ثانيا: قكليـ: إف ىذا مف تقديـ القرآف كتأخيره. . فيو بعد ظاىر, كتكمؼ 
 , فيككف(1)كاألصؿ إجراء الكبلـ عمى ترتيبو كاتساقو, كما ىك مقرر في قكاعد التفسير

 ىذا القكؿ امتدادا لما قبمو مف كبلـ امرأة العزيز.

ثالثا: قكليـ: إف في ىذا القكؿ مف الحكـ التي ال يعرفيا أىؿ ذلؾ الزماف. . , تعميؿ 
ما فيو الحكـ كالمكاعظ, كمف ذلؾ ما قصو إنما يذكر مف القصص  عميؿ, فإف ا 

ا عمينا مف خبر ممكة سبأ, كما ذكره عنيا مف رجاحة العقؿ, كحسف المنطؽ 
كالتدبير, مع كفرىا با, كعبادتيا لمشمس مف دكف ا. كامرأة العزيز لـ يذكر ا عنيا 

, كمف ذلؾ قكؿ كال عف قكميا كفرا كال شركا, بؿ ظاىر القصة يدؿ عمى إيمانيـ با

, لكنو إيماف (2)( ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ. . ﴿العزيز المرأتو: 
ضعيؼ بسبب ما ىـ فيو مف الترؼ كالنعيـ, كيحتمؿ أف يككنكا مقريف بالرب, مع 

, فميس بمستغرب أف يصدر مف امرأة العزيز مثؿ ىذا القكؿ, كا إشراكيـ با 
 تعالى أعمـ.

                                 
 القكؿ بالترتيب مقدـ عمى القكؿ بالتقديـ كالتأخير(.  . كنص القاعدة: )ُْٓ/ِقكاعد الترجيح عند المفسريف:  (1)
 ِٗسكرة يكسؼ اآلية  (2)
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 عشر ابعةالمسألة الس

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ﴿ى: قكلو تعال

 .(1)﴾حت خت مت

 في اآلية. ﴾خب مب ىب ﴿معنى المسألة: 

ی ی جئ حئ  ﴿قاؿ اإلماـ النسفي رحمو ا عند تفسير قكؿ ا تعالى: 

قاؿ: ضـ إليو بنياميف كركم أنيـ قالكا لو ىذا أخكنا قد جئناؾ بو  ( مئ ىئ يئ
س كؿ اثنيف منيـ عمى مائدة فبقي فقاؿ ليـ أحسنتـ فأنزليـ كأكرميـ ثـ أضافيـ كأجم

بنياميف كحده فبكى كقاؿ لك كاف أخي يكسؼ حيان ألجمسني معو فقاؿ يكسؼ بقي 
أخككـ كحيدان فأجمسو معو عمى مائدتو كجعؿ يؤاكمو كقاؿ لو أتحب أف أككف أخاؾ بدؿ 
أخيؾ اليالؾ قاؿ كمف يجد أخا مثمؾ كلكف لـ يمدؾ يعقكب كال راحيؿ فبكى يكسؼ 

حت  ﴿فبل تحزف  ( يب جت ﴿كسيؼ ي (خب مب ىب ﴿لو  ( حب ﴿ثـ  كعانقو

بنا فيما مضى فإف ا قد أحسف إلينا كجمعنا عمى خير كال تعمميـ  ﴾خت مت
كركم أنو قاؿ لو فأنا ال أفارقؾ قاؿ لقد عممت اغتماـ كالدم بي فإف . بما أعممتؾ

ال أبالي فافعؿ  حبستؾ ازداد غمو كال سبيؿ إلى ذلؾ إال أف أنسبؾ إلى ما ال يحمد قاؿ
ما بدالؾ قاؿ فإني أدس صاعي في رحمؾ ثـ أنادم عميؾ بأنؾ سرقتو ليتييأ لي ردؾ 

 .(2)بعد تسريحؾ معيـ فقاؿ افعؿ

                                 
 ٗٔسكرة يكسؼ اآلية  (1)
  , مصدر سابؽ.ُِٓ, ُِْ/ ِتفسير النسفي, (2)
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حكاية  ىؿ المراد بقكؿ ا  ﴾مب ىب ﴿الكبلـ عمى قكلو تعالى:  :المسألة

أم: أخكؾ يكسؼ حقيقة؟ أك أف المراد: إني في  ﴾خب مب ىب ﴿: عف يكسؼ 
 والراجح األول منيما.يؾ المفقكد, كلـ يصرح لو بأنو يكسؼ؟ قكالف لممفسريف, مقاـ أخ

كمف قاؿ القكؿ الثاني: إنو كضع السقاية في رحؿ أخيو كاألخ ال يشعر, ىذا 
خبلؼ المفيـك مف القرآف, كخبلؼ ما عميو األكثركف, كفيو تركيع لمف لـ يستكجب 

كغيره: لما قاؿ لو: إني أنا أخكؾ, قاؿ: التركيع. كأما عمى القكؿ األكؿ فقد قاؿ كعب 
فأنا ال أفارقؾ, قاؿ يكسؼ: فقد عممت اغتماـ كالدم بي, فإذا حبستؾ ازداد غمو, كال 
يمكنني ىذا إال بعد أف أشيرؾ بأمر فظيع كأنسبؾ إلى ما ال يحتمؿ, قاؿ: ال أبالي, 

, ثـ أنادم فافعؿ ما بدا لؾ فإني ال أفارقؾ, قاؿ: فإني أدس صكاعي ىذا في رحمؾ
 (1)عميؾ بالسرقة ليتييأ لي ردؾ بعد, قاؿ: فافعؿ.

 (2)كعمى ىذا؛ فيذا التصرؼ إنما كاف بإذف األخ كرضاه. 
 :والترجيح الدراسة

اعتمد االماـ النسفي رحمو ا ما عميو أكثر أىؿ التفسير, كىك أف المراد بقكؿ ا 

  حكاية عف يكسؼ - :﴿ يقة. كما قرره : أنا أخكؾ يكسؼ حق( خب مب ىب
 االماـ النسفي رحمو ا ىنا قرره أكثر أئمة التفسير, كىـ في ذلؾ عمى قسميف:

 القسـ األكؿ: اقتصر عمى القكؿ المعتمد, كلـ يذكر القكؿ اآلخر. كمف ىؤالء:
 .(8()7), كابف عاشكر(6()5), كابف كثير(4()3)القرطبي

                                 
 صدر سابؽ.م ,بدكف أسناد َِٔ/ْذكر قكؿ كعب ىذا البغكم في معالـ التنزيؿ  (1)
 , مصدراف سابقاف.ْٔٓ-ْٓٓ/ِ, كبدائع التفسير َُٓ-ُْٗ/ٓإعبلـ المكقعيف  (2)
 , مف البحث.ُٖص  :انظر (3)

 صدر سابؽ.م, ِِٗ/ٗالقرآف الجامع ألحكاـ  (4)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (5)

 صدر سابؽ.م, ُُٖٓ/ْتفسير القرآف العظيـ  (6)
 مف البحث. ,ّٖصانظر:  (7)

 صدر سابؽ.م, ِٔ/ُّالتحرير كالتنكير  (8)
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 , كأبك(2()1)مد. كمف ىؤالء: الرازمالقسـ الثاني: ذكركا القكليف, كرجحكا القكؿ المعت
كالصحيح ما عميو سائر المفسريف مف أنو أراد تعريؼ  . قاؿ الرازم: )(4()3)حياف

النسب؛ ألف ذلؾ أقكل في إزالة الكحشة كحصكؿ األنس, كألف األصؿ في الكبلـ 
 (5)الحقيقة, فبل كجو لصرفو عنيا إلى المجاز مف غير ضركرة. (

لقكليف, كلـ يبيف مكقفو منيما. كمف أىؿ ىذا القسـ ابف كبقي قسـ ثالث, ذكر ا
 .(7), كابف عطية(6)جرير

فابف جرير لـ يصرح بيذا الخبلؼ, كاقتصر عمى ذكر اآلثار في تفسير اآلية, 
كبعضيا فسر اآلية بالقكؿ المعتمد, كأحدىا فسر اآلية بالقكؿ اآلخر, كىك مف قكؿ 

 .(8)ه اآلثاركىب بف منبو. كلـ يعمؽ ابف جرير عمى ىذ
 .(9)أك اختياران  كذكر ابف عطية القكليف, كلـ يذكر ترجيحان 

 ال إشكال في رجحان ما عميو أكثر المفسرين, وىو الذي اعتمده االمام النسفي.

بيذا األسمكب  ( خب مب ىب ﴿قاؿ:  كما أف ضعؼ القكؿ اآلخر بيف. فيكسؼ 
 أراد أنو أخكه نسبا.المؤكد بعدة مؤكدات, فيك ال يحتمؿ إال الحقيقة, كأنو 

: يترتب عمى ىذا الخبلؼ أثر مف جية تصرؼ يكسؼ مع أخيو الخبلؼ ةثمر 
قد كطف أخاه  عندما كضع السقاية في رحمو. فعمى القكؿ المعتمد يككف يكسؼ 

                                 
 مف البحث. ,ُْصانظر:  (1)

 صدر سابؽ.م, ُِْ/ُٖالتفسير الكبير  (2)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص  (3)

 صدر سابؽ.م, َُّ/ٔر المحيط البح (4)
 صدر سابؽ.م, ُِْ/ُٖالتفسير الكبير  (5)
 , مف البحث.ِٖانظر: ص (6)

 , مف البحث.ْٔانظر: ص  (7)

 صدر سابؽ.م, َُٕ-ُٗٔ/ُٔجامع البياف  (8)
 صدر سابؽ.م, ِٓ-ِْ/ٖالمحرر الكجيز  (9)
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عمى عدـ اإلبتئاس بالحيمة التي فعميا في أخذه منيـ. كعمى القكؿ اآلخر يككف يكسؼ 
, كىك ال يشعر بذلؾ. كفي ىذا نكع مف اإلخافة قد كضع السقاية في رحؿ أخيو

 كالتعدم عميو.
سبب الخبلؼ: ال أعمـ سببا ليذا الخبلؼ إال ما دلت عميو الركاية التي نقؿ فييا  

عف عبد الصمد بف معقؿ قاؿ: سمعت كىب بف منبو  القكؿ الثاني, كىذا لفظيا: )

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ﴿كسئؿ عف قكؿ يكسؼ:  -يقكؿ 

كيؼ أجابو حيف أخذ بالصكاع, كقد كاف أخبره  ﴾جت حت خت متىب يب 
فقاؿ: إنو لـ  -أنو أخكه كأنتـ تزعمكف أنو لـ يزؿ متنكرا ليـ يكايدىـ حتى رجعكا؟ 

كا يعترؼ لو بالنسبة, كلكنو قاؿ: "أنا أخكؾ" مكاف أخيؾ اليالؾ, فبل تبتئس بما كان
 .(1)(يعممكف يقكؿ: ال يحزنؾ مكانو

 . كىك قكؿ شاذ مردكد.(2)ىذا يعد مف غريب التفاسير قكؿ كىب بف منبو ك

                                 
 صدر سابؽ.م, َُٕ/ُٔأخرج ىذه الركاية الطبرم في تفسيره  (1)
 صدر سابؽ.م, ْٓٓ/ُائب التفسير كعجائب التأكيؿ لمكرماني غر  (2)
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 عشر ثامنةالمسألة ال

 .(1)﴾ ٺ ٺ. . ﴿قكلو تعالى: 

 قاؿ االماـ النسفي رحمو ا: ﴾ٺ ٺ ﴿الكبلـ عمى قكلو تعالى : المسألة

 .(2)كناية عف سرقتيـ إياه مف أبيو ﴾ ٺ ٺ ﴿

 ف في تسميتيـ سارقيف كجييف:ك كقد ذكر المفسر 

أنو مف باب المعاريض, كأف يكسؼ نكل بذلؾ أنيـ سرقكه مف أبيو حيث أحدىما: 

غيبكه عنو بالحيمة التي احتالكىا عميو, كخانكه فيو. كالخائف يسمى سارقا, كىك مف 

 الكبلـ المشيكر, حتى الخكنة مف ذكم الديكاف يسمكف لصكصا.

ؾ أف يكسؼ ػ, كذل الثاني: أف المنادم ىك الذم قاؿ ذلؾ مف غير أمر يكسؼ ػ  

أمر بعض أصحابو أف يجعؿ الصاع في رحؿ أخيو, ثـ قاؿ بعض المككميف بالصيعاف 

عمى ظف منيـ  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿ػ كقد فقدكه, كلـ يدركا مف أخذه منيـ ػ: 

 .(3)أنيـ كذلؾ, كلـ يأمرىـ يكسؼ بذلؾ

 
                                 

 . َٕسكرة يكسؼ اآلية  (1)
 صدر سابؽ.م, ُِٓ/ ِتفسير النسفي,  (2)
 صدر سابؽ.م, ُُِ/ّالفتاكل الكبرل:  (3)
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 الدراسة, والترجيح:

, كابف (4()3)ابف العربي, ك (2()1)كافؽ االماـ النسفي رحمو ا في اختياره: الزجاج
 .(8()7), كبف تيمية(6()5)الجكزم

 .(10()9)كاختار الثاني: الجصاص

. كبعضيـ لـ يتطرؽ ليذه (11)كاقتصر بعض المفسريف عمى ذكر األكجو دكف اختيار
 المسألة أصبل.

 كذلؾ لكجكه: والراجح ىو الوجو األول الذي اختاره النسفي,

ككذلؾ جعؿ السقاية في رحؿ أخيو, مما يدؿ أحدىا: أنو نسب التجييز إلى يكسؼ, 
ػ. بينما في مكضع  عمى خفاء األمر عمى المأمكر, كذلؾ أمضى لكيد يكسؼ ػ 

                                 
 , مف البحث.ْٕص انظر:  (1)

 ىػ.َُْٔ,ٌية: بيركت؛ دار الكتب العممّالزٌجاج: ت: إبراىيـ األبيارٌم ط لػ ,ّّٓ/ ُإعراب القرآف (2)
 مف البحث. ,ُُٓص :انظر (3)

. كقد جعؿ األكجو ثبلثة: الكجييف المذيف ذكرىما الشيخ, ككجيا ثالثا ذكر أنو التحقيؽ, َُٓٗ/ّأحكاـ القرآف:  (4)
 كىك أف ىذا كاف حيمة الجتماع شممو بأخيو, كفصمو عنيـ. كىك ال يتعارض مع األكؿ, بؿ ىك داخؿ فيو. 

 مف البحث. ,َُٓصانظر:  (5)

 , مصدر سابؽ.ِٓٔ/ُتذكرة األريب:  (6)
 , مف البحث.ْٖانظر: ص (7)

, كاأللكسي: ِْٗ/ْ, كأبك السعكد: ِْٖ/ِ. كاختاره أيضان مف المتأخريف: الثعالبي: ُْٓ/ُٔمجمكع الفتاكل:  (8)
 , مصادر سابقة.ِْ/ُّ

 مف البحث.,ُُٓصانظر:  (9)

 , مصادر سابقة.ْٔ/ْ, كالسعدم: َٓ/ّخريف: الشككاني: . كمف المتإُْٔ/ّأحكاـ القرآف:  (10)
, ٕٕ/ْ, كنظـ الدرر: ََّ/ّ, كأنكار التنزيؿ: َِٔ/ْ, كمعالـ التنزيؿ: ْْْ/ّمعاني القرآف لمنحاس:  (11)

 مصادر سابقة.
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ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿آخر أمر فتيانو بالتجييز, كما في قكلو تعالى: 

 .(1)﴾..وئ

الثاني: سؤالو إخكتو عف الجزاء, لعممو أف جزاء السارؽ في سنة آؿ يعقكب أف يسمـ 
ػ. فإف قيؿ:  , كذلؾ مف كيده ػ (2)سرقتو إلى المسركؽ منو, فيسترقو سنةالسارؽ ب

 فكيؼ عمـ يكسؼ بيذا, كىك قد فارؽ أىمو منذ الصغر؟.

 فالجكاب: أف يككف عمـ ذلؾ بالكحي, أك يككف أخكه قد أخبره بذلؾ, ليتـ ليما ما أرادا.

اما لكيده الخفي حتى ػ إتم الثالث: أنو نسب استخراج الكعاء مف رحؿ أخيو, إليو ػ 
عف حاشيتو, كلك شاع األمر بيف الحاشية ألكشؾ أف يظير كيشتير, كلـ يتحقؽ 

 ليكسؼ ما أراد. كا تعالى أعمـ.

                                 
 . ِٔسكرة يكسؼ اآلية  (1)
 , مصدر سابؽ.ُِٔ/ْمعالـ التنزيؿ:  (2)
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 عشر تاسعةالمسألة ال

 .(1) ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ. . ﴿قكلو تعالى: 

 ؟المكت كلقاءهربو الكفاه عمى االسبلـ؟ أـ سألو  ىؿ سأؿ يكسؼ  المسألة:

طمب الكفاة عمى حاؿ  ﴾ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿: النسفي رحمو ا في تفسير اآلية قاؿ االماـ

مخمصان  (3)كعف الضحاؾ  (2)﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﴿اإلسبلـ كقكؿ يعقكب لكلده 
 مسمِّمان إليؾ أمرم كفي عصمة األنبياء إنما دعا بو يكسؼ ليقتدم بو (4)كعف التسترم

 ياء لنظر األمـ إلييـ.قكمو كمف بعده ممف ليس بمأمكف العاقبة ألف ظكاىر األنب

نما سأؿ الكفاة ػ  ػ رحمو ا ػ أف يكسؼ ػ  االماـ النسفيرجح  ػ لـ يسأؿ المكت, كا 
 (5)حيف يمكت ػ عمى اإلسبلـ.

نما سأؿ ا  أف يكسؼ  :األولفي المسألة قكالف:  لـ يسأؿ ا المكت كلـ يتمنو كا 
, فسأؿ الصفة ال قولينوىو الصحيح من الإذا مات أف يميتو عمى اإلسبلـ: " 

                                 
 . َُُسكرة يكسؼ اآلية  (1)
 .ُِّاآلية  البقرةسكرة  (2)

 مف البحث. ,ٕٗصانظر:  (3)

ىػ , مف مؤلفاتو : التفسير , كرقائؽ ََِىك سيؿ بف عبد ا بف يكنس الت ٍستىًرم الزاىد , أبك محمد , كلد سنة  (4)
 . َّّ/ُّ( , كالسير ْٔٓترجمة رقـ ) ُٖٗ/َُىػ . انظر : حمية األكلياء ِّٖالمحبيف , تكفي سنة 

 , مصدر سابؽ.ُّٔ/ ِفي  , تفسير النس (5)
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سرائيؿ(1)المكصكؼ, كما أمر ا بذلؾ . كىكذا قاؿ غير (2), كأمر بو خميمو إبراىيـ كا 
 .(3)ابف عقيؿ, كغيره "ك  النسفي كاحد مف العمماء, منيـ

ػ لما عدد في ىذه اآلية نعـ ا عندىا تشكؽ إلى ربو, كلقاء  أف يكسؼ ػ  والثاني:
 كرأل أف الدنيا كميا قميمة, فتمنى المكت.المؤمنيف مف صالحي سمفو, 

 :الدراسة, والترجيح

, كابف (7)(6), كالكاحدم(5)(4)كافؽ اإلماـ النسفي رحمو ا في ترجيحو: النحاس
 .(17)(16)كابف تيمية (15)(14)حياف ك, كأب(13)(12), كالقرطبي(11)(10), كابف الجكزم(9)(8)عطية

ػ لما عدد في  ف المفسريف أف يكسؼ ػ قاؿ ابف عطية ػ رحمو ا ػ: " كذكر كثير م
ىذه اآلية نعـ ا عند تشكقو إلى ربو, كلقاء الجمة مف صالحي سمفو كغيرىـ مف 

                                 
 [. َُِ: عمراف آؿ] ﴾ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿. . يريد قكلو تعالى:  (1)
﮴ ﮵﴿يريد قكلو تعالى: (2) ﮳   [. ُِّ: البقرة] ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 
 , مصدراف سابقاف.ُٓٓ/ِ, كمجمكعة الرسائؿ الكبرل: َّٕ/ٖمجمكع الفتاكل:  (3)
 مف البحث. ,َُّص :انظر (4)

ألبي جعفر أحمد بف محمد ابف إسماعيؿ , ّّٓ/ُاسخ كالمنسكخ في كتاب ا عزكجؿ كاختبلؼ العمماء في ذلؾالن (5)
 ىػ . ُُِْمؤسسة الرسالة بيركت  :ُطدراسة كتحقيؽ : الدكتكر سميماف بف إبراىيـ البلحـ  -النحاس 

 مف البحث. ,َٖصانظر:  (6)

 , مصدر سابؽ. ُٔٓ/ُالكجيز:  (7)
 , مف البحث.ْٔانظر: ص  (8)

 , مصدر سابؽ.ٖٔ/ٖالمحرر الكجيز:  (9)
 مف البحث. ,َُٓصانظر:  (10)

  , مصدر سابؽ. ُِٕزاد المسير: (11)
 , مف البحث.ُٖص  :انظر (12)

 , مصدر سابؽ.. كقد استبعد القكؿ اآلخر, لكنو استدرؾ كقاؿ: " إال أف يككف جائزا في شرعو "ِٗٔ/ٗالجامع ألحكاـ القرآف:  (13)
 , مف البحث.ُٖنظر: ص ا (14)

 , مصدر سابؽ.ّّْ/ٓالبحر المحيط:  (15)
 , مف البحث.ْٖانظر: ص (16)

, ِٗٓ/ِ. كاختاره مف المتأخريف أيضان: الثعالبي: ُٓٓ/ِ, كمجمكعة الرسائؿ الكبرل: َّٕ/ٖمجمكع الفتاكل:  (17)
 , مصادر سابقة.ُُِ/ُِ, كابف عاشكر: َٔ/ْ, كالسعدم: ٖٔ/ّكالشككاني: 
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ۆئ ۆئ ۈئ . . ﴿المؤمنيف, كرأل أف الدنيا كميا قميمة, فتمنى المكت في قكلو: 

لـ يتمف المكت نبي غير  ػ رضي ا عنيما ػ: ) (1). كقاؿ ابف عباس﴾ ۈئ
ذكر ػ رحمو ا ػ تأكيبل آخر, قاؿ: " ػ كىك األقكل عندم ػ أنو ليس في يكسؼ(". ثـ 

نما عدد يكسؼ ػ  ػ نعـ ا عنده, ثـ دعا أف يتـ عميو النعـ  اآلية تمني المكت, كا 
في باقي عمره, أم: تكفني إذا حاف أجمي عمى اإلسبلـ, كاجعؿ لحاقي بالصالحيف. 

نما تمنى المكافاة عمى اإلسبلـ ال ا  .(2)لمكت"كا 

. كجكزه (8)(7), كالبيضاكم(6)(5), كالبغكم(4)(3)كاختار القكؿ الثاني: الطبرم
 . (10)(9)الزمخشرم
 كحجتيـ: 

. أف ا لما جمع شممو, كأكصؿ إليو أبكيو كأىمو, اشتاؽ إلى ربو, فقاؿ ىذه ُ
 . (11)المقالة

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ . . ﴿. أف ىذا مثؿ قكؿ مريـ ػ عمييا السبلـ ػ: ِ

                                 
 , مف البحث.ْٕص ر انظ (1)

 صدر سابؽ.م, ٕٖ, ٖٔ/ٖالمحرر الكجيز:  (2)
 , مف البحث.ْٖص انظر:   (3)

 صدر سابؽ.م, َّٖ/ٕجامع البياف:  (4)
 مف البحث. ,َُٖصانظر:  (5)

 صدر سابؽ.م, ُِٖ/ْمعالـ التنزيؿ:  (6)
 مف البحث. ,َُٕصانظر:   (7)

 صدر سابؽ.م, َُّ/ّأنكار التنزيؿ:  (8)
 , مف البحث.ُُُص  انظر: (9)

 , مصدراف سابقاف.ِْٗ/ِ. كمف المتأخريف: ابف كثير: ِٕٔ/ِالكشاؼ:  (10)
 صدر سابؽ.م, ِِٖ/ْمعالـ التنزيؿ:  (11)
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ذا أرد: "في الدعاء المشيكر كقكلو  (1)﴾وئ , فتكفني غير كا  ت فتنة قـك
 .(2)"مفتكف.

 . ا ػ رحميما (4), كابف عطية(3)ىك القكؿ األكؿ, لما ذكره ابف تيمية والراجح وا أعمم
 كيضاؼ إلى ذلؾ كجياف آخراف:

نة ػ ػ لـ يتمف المكت كىك في خضـ الفتنة كلججيا, كأم فت أحدىما: أف يكسؼ ػ 
بعد الشرؾ با ػ أعظـ مف فتنة النساء, كأف يرمى اإلنساف في عرضو, كقد صح عنو 

  زالت عنو  , أكلما(5)قاؿ: " ما تركت بعدم فتنة أضر عمى الرجاؿ مف النساء"أنو
 الفتنة, كاستقرت أحكالو, راح يتمنى المكت!.

ـ ػ, فإنيا إنما قالت كبيذا يجاب عف احتجاجيـ بما حكاه ا عف مريـ ػ عمييا السبل
. . "ذلؾ في عز ببلئيا كفتنتيا. ككذلؾ قكلو  ذا أردت فتنة قـك  .(6): " كا 

ػ لما قاؿ قكلتو ىذه كاف قد طعف في السف, كأحس بدنك أجمو,  الثاني: أف يكسؼ ػ 
فالمكت آت قريب ال محالة, سألو أـ لـ يسألو. كلك قاؿ ذلؾ في عز شبابو, الحتمؿ 

 المكت, كا تعالى أعمـ. أنو أراد سؤاؿ

                                 
 ِّسكرة مريـ اآلية  (1)
, كقاؿ: " ىذا حديث حسف ِّْٗ, برقـ: ٖٖٗجزء مف حديث أخرجو الترمذم في كتاب التفسير, باب: كمف سكرة ص:  (2)

 . ُٖٔ/ٓ. كصححو أحمد شاكر في تعميقو عمى المسند: ّّْٖ, برقـ: َْٔ/ُخرجو أحمد بمفظ مقارب: صحيح ". كأ
 , مف البحث.ْٖانظر: ص (3)

 , مف البحث.ْٔانظر: ص  (4)

, كمسمـ في كتاب َْٖٖ, برقـ: ُٗٓٗ/ٓأخرجو البخارم في كتاب النكاح, باب ما يتقى مف شـؤ المرأة:  (5)
 . َِْٕ, برقـ: ّٗٔلجنة الفقراء, كأكثر أىؿ النار النساء, كبياف الفتنة بالنساء: الرقاؽ, باب: أكثر أىؿ ا

 , مف البحث. ُُٕانظر: ص (6)
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 عشرونالمسالة ال

 .(1)﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿. . قكلو تعالى: 

 .﴾ ڃ ڃ ڃ﴿معنى  المسألة:

إنما أنت رجؿ  ﴾ڄ ڄ ڄ ﴿ في تفسير قكلو تعالى: االماـ النسفي رحمو ا قاؿ
 .أرسمت منذران مخكفان ليـ مف سكء العاقبة كناصحان كغيرؾ مف الرسؿ

ياف ما يصح بو أنؾ رسكؿ منذر كصحة ذلؾ حاصمة بأم آية كانت كما عميؾ إال اإلت
 .(2)كاآليات كميا سكاء في حصكؿ صحة الدعكل بيا

 الدراسة, والترجيح:

 :(3)حاصؿ األقكاؿ في ىذه اآلية سبعة

, كسعيد ابف (4). كىك مركم عف ابف عباس: أف المراد باليادم ىك ا أحدىا
 .(8), كالنخعي(7), كالضحاؾ(6), كمجاىد(5)جبير

                                 
 ٕسكرة الرعد اآلية  (1)
 , مصدر سابؽ.ُْْ, ُّْ/ ِتفسير النسفي  ,  (2)
 , مصدراف سابقاف.ِٕٔ, كزاد المسير: ّْْ-ِّْ/ٕجامع البياف:  (3)
 ., مف البحثْٕص انظر  (4)

 مف البحث. ,ٕٗص :انظر (5)

 , مف البحث.ْٕص  :انظر (6)

 مف البحث. ,ٕٗصانظر:  (7)

عي , أبك عمراف بف يزيد بف قيس بف األسكد الككفي , فقيو العراؽ , دخؿ عمى عائشة كىك صبي , قاؿ  (8) ىك : إبراىيـ النَّخى
طبقات عمماء  ىػ. ٓٗ -كيبلن آخر سنة األعمش : كاف إبراىيـ صرفيان في الحديث , ككاف يتكقى الشيرة , مات

 , مصدر سابؽ.ُْٓ/ُ,الحديث
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, (1): أف اليادم ىك النبي, أم: لكؿ قكـ نبي ييدييـ. كىك مركم عف الحسفالثاني
 ماـ النسفي.. كىك الذم اختاره اال(4), كابف زيد(3), كقتادة(2)كعطاء

 أيضا. كىك في معنى الذم قبمو. (5): أنو الداعي, كىك مركم عف ابف عباسالثالث

 .(6)عكرمة. قالو : أنو رسكؿ ا الرابع

 .(7): أنو العمؿ. قالو أبك العاليةالخامس

 : أنو القائد إلى الخير أك إلى الشر. كىك مركم عف ابف عباس أيضا.السادس

 ػ. : أنو عميالسابع

, (13()12), كالكاحدم(11()10), كالنحاس(9()8)كقد كافؽ النسفي في ما ذىب إليو: ابف قتيبة
 .(16()15), كابف الجكزم(14)كالبغكم

                                 
 , مف البحث.َٓص  :انظر (1)

 , مف البحث. ٕٗانظر: ص (2)

 , مف البحث.ْٗانظر: ص (3)

 , مف البحث. ْٕانظر: ص (4)

 , مف البحث.ْٕانظر ص  (5)

 , مف البحث.ْٗانظر: ص  (6)

ياحي البصرم , اإلماـ المقرئ الحافظ المفٌسر , كاف مكلى المرأة مف بني رياح مف بني تميـ , ىك : رفيع بف ًميرىاف , أبك العالية الرِّ  (7)
كىك شاب كأسمـ في خبلفة أبي بكر , قاؿ ابف أبي داكد: كليس أحد بعد الصحابة أعمـ بالقرآف  -صمى ا عميو كسمـ  -أدرؾ زماف النبي 

 , مصدر سابؽ.َِٕ/ْسير أعبلـ النببلء:ىػ.  َٗ -مف أبي العالية , مات في شكَّاؿ سنة
 , مف البحث. ُُُانظر: ص (8)

 ىػ َُُْ-ّلػ أبي محمد عبد ا بف مسمـ بف قتيبة . المكتبة العممية . المدينة المنكرة ,  ,ّْْتأكيؿ مشكؿ القرآف (9)

 مف البحث. ,َُّص :انظر (10)

 , مصدر سابؽ.ّْٕ/ّ, ك ٔٔ/ُمعاني القرآف:  (11)
 مف البحث. ,َٖصانظر:  (12)

 , مصدر سابؽ.ٔٔٓ/ُالكجيز:  (13)
 مصدر سابؽ. .ِٔٗ/ْمعالـ التنزيؿ:  (14)
 مف البحث. ,َُٓصانظر:  (15)

دار  ط: ,ّٗ/ْمنياج السٌنة النبكٌية في نقض كبلـ الشيعة كالقدرٌيةفي . كاختاره مف المتأخريف ابف تيمية, ُِٕ/ُتذكرة األريب:  (16)
ىػ. ت: ُُْٗ؛ الرياض: دار العاصمة: ِ, لشيخ اإلسبلـ: طََُ, ٗٗ/ِكاب الصحيح لمف بٌدؿ ديف المسيح بيركت. الج ,الكتب العممٌية

, َُٕ/ُّ, كاأللكسي: ِِّ/ُ, كالسيكطي: ُِٖ/ْد. عمٌي بف حسف, كد. عبد العزيز العسكر, كد. حمد الحمداف. ك البقاعي: 
 . َٖ/ّ, كالشنقيطي: ُْٗ/ُِ, كابف عاشكر: ِٗ/ْكالسعدم: 
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ػ رحمو ا ػ: " كالذم يذىب إليو جماعة مف أىؿ المغة مف المعنى: أنيـ  (1)نحاسقاؿ ال
لما اقترحكا اآليات, أعمـ ا ػ جؿ كعز ػ أف لكؿ قـك نبيا ييدييـ كيبيف ليـ, كليس 

 عميو أف يأتييـ مف اآليات بما يقترحكف ".

 .(5()4)كابف عطية, (3()2)ػ: الجصاص كاختار القكؿ الرابع ػ كىك أف اليادم محمد 

ػ رحمو ا ػ: " كأنو قاؿ: إنما أنت منذر كىاد لكؿ قكـ. فيككف ىذا  (6)قاؿ ابف عطية
أر  " كلـ(7)" بعثت إلى األحمر كاألسكد "كالسبلـ: المعنى يجرم مع قكلو عميو الصبلة 

, لكف بعضيـ (8)أحدا مف المفسريف ػ حسب اطبلعي ػ اختار كاحدا مف األقكاؿ األخرل
 .(10)ػ رحمو ا ػ (9)ؿ ىذه األقكاؿ كميا محتممة, كالطبرمجع

 كبعضيـ جكز اثنيف منيا:

                                 
  مف البحث. ,َُّص :انظر (1)

 مف البحث.,ُُٓصانظر:  (2)

 , مصدر سابؽ.َُٖ/ّأحكاـ القرآف:  (3)
 , مف البحث.ْٔانظر: ص  (4)

  ,  مصدر سابؽ.ُِٕ/ٖالمحرر الكجيز:  (5)
 , مف البحث.ْٔانظر: ص  (6)

بر بف عبد ا. , عف جآُِ, برقـ: ُِٕلحديث بطكلو أخرجو مسمـ في كتاب المساجد كمكاضع الصبلة:ا (7)
 كلفظ الشاىد: " كبعثت إلى كؿ أحمر كأسكد ". 

ػ, كجعؿ ىذه اآلية مف البراىيف  اختار ابف المطير كغيره مف الرافضة القكؿ األخير, كىك أف اليادم عمي ػ  (8)
 ا كافيا.ردا شافي ابف تيمية,عمى أحقية عمي باإلمامة, محتجا بحديث مكضكع في تفسير ىذه اآلية. كقد رد عميو 

, ألبي جعغر محٌمد بف يعقكب بف إسحاؽ ُِٗ/ ُكينظر مف كتبيـ: الكافي ّٗ, ّٖ/ْمنياج السنة النبكية: 
 , لمحٌمد باقر محٌمد تقٌي المجمسي:ِٕٗ/ ِبحار األنكار الجامعة لدرر أخبار األئٌمة األطيارك  الكميني: ط: طيراف.

 طيراف: دار الكتب اإلسبلمٌية.
 مف البحث., ْٖص انظر:   (9)

 , مصدر سابؽ.ّْْ/ٕجامع البياف:  (10)
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 ,(4()3), كالقرطبي(2()1), كما ذىب إلى ذلؾ الزمخشرملثالثكاالقكؿ األكؿ  اإمٌ 
 . (6()5)كالبيضاكم

مٌ   ڃ ڃ  ﴿, كما ذىب إلى ذلؾ مكي بف أبي طالب, فإنو قاؿ: " الثاني كالثالثا كا 

: كالبلـ متعمقة باالستقرار أك ﴾ ڃ ڃ ڃ ﴿بتداء. كما قبمو خبر, كىك : ىاد: ا﴾ ڃ

فتككف البلـ متعمقة  :﴾ڄ ﴿: عطؼ عمى " ﴾ ڃ ﴿الثبات. كيجكز أف يككف" 
"  .(7)بمنذر أك بياد. تقديره: فإنما أنت منذر كىاد لكؿ قـك

 جكه:كذلؾ مف ك  ومن وافقو, مام النسفياإل اختارهرجح ىذه األقوال: القول الذي وأ

عف جماعة مف أىؿ  (8)أحدىا: أنو ىك الذم دؿ عميو سياؽ اآليات كما ذكر النحاس 
 المغة.

كما أنو  الثاني: أنو ىك الذم يدؿ عميو لفظ اآلية كتركيبيا, فإف مف المعمـك أنو  
ىاد لكؿ قـك ػ عمى تفسيرىـ ػ فإنو أيضا منذر ليـ جميعا. كلك كاف ىذا ىك المعنى 

نما أنت لكؿ قكـ منذر كىاد. فمـ فرؽ بيف النذارة كاليداية, كحكميما المراد, لقاؿ: إ
 كاحد؟. كبيذا يجاب عمى مف قاؿ إف اليادم محمد.

                                 
 , مف البحث.ُُُانظر: ص  (1)

 , مصدر سابؽ.َِٖ/ِالكشاؼ:  (2)
 , مف البحث.ُٖص  :انظر (3)

 , مصدر سابؽ.ِٖٓ/ٗالجامع ألحكاـ القرآف:  (4)
 مف البحث. ,َُٕصانظر:   (5)

 , مصدر سابؽ.ُّٗ/ّأنكار التنزيؿ:  (6)
دار المأمكف  ط: . لػ مكي بف أبي طالب القيسي . ت: ياسيف محمد السكاسّٕٗ/ُ,فمشكؿ إعراب القرآ (7)

 ىػ. ُُِْ -ِلمتراث . دمشؽ , 
 مف البحث. ,َُّص :انظر (8)
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الثالث: أف ا لما ذكر األنبياء في القرآف جعؿ لكؿ نبي قكما, فذكر قـك نكح, كقكـ 

ۈ . . ﴿مكسى, كقـك لكط, كقكـ صالح, كقـك ىكد, كقـك محمد, كما قاؿ تعالى: 

إنما أنت  َ, كلك كاف المراد باليادم محمدا أك غيره لقاؿ: (1)﴾ۈ ٴۇ ۋ
( ك  قـك ( ػ كىي مف ألفاظ العمـك ػ, كنكر لفظ ) كؿ (. فمما ذكر ) منذر كلقكمؾ ىاد

(, دؿ عمى أف المراد عمـك األقكاـ السابقة كالبلحقة, كتعدد األقكاـ كاليداة. كيدؿ  ىاد )
 عميو الكجو:

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿و قد كرد في القرآف نظير ىذا المعنى, كىك قكلو تعالى: الرابع: أن 

 , فالمراد عمـك بعثتو (3)كأما حديث: " بعثت إلى كؿ أحمر كأسكد " (2)﴾ڍ ڌ
 لجميع الناس مف العرب كغيرىـ دكف األمـ السابقة.

                                 
 . ٕٓسكرة الزخرؼ اآلية  (1)
 . ِْسكرة فاطر اآلية  (2)
 , مف البحث.ُٕٓص  :انظر (3)
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 المسألة الحادٌة والعشرون 

 .(1)﴾مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث﴿قكؿ ا تعالى: 

 ما المراد بذكر ا الذم تطمئف بو القمكب؟لمسألة: ا

 ﴾حت خت ﴿تسكف  ﴾يب جت ﴿قاؿ االماـ النسفي رحمو ا في تفسير اآلية 

بسبب ذكره تطمئف  ﴾ىت يت جث مث ىث أى ﴿عمى الدكاـ أك بالقرآف أك بكعده 
 (2)قمكب المؤمنيف

لقمكب ىك حممو االماـ النسفي رحمو ا أف المراد بذكر ا الذم تطمئف بو ا اختار
, الذم ىك القرآف, دخكالن أكليان ككذا قاؿ بكعده كقد عمى العمكـ كيدخؿ فيو كبلـ ا 

 قرر ذلؾ في تفسير ىذه اآلية:

. ﴾ مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث ﴿قكؿ ا تعالى:  )
 . . كفي ذكر ا ىاىنا قكالف:

المؤمف عمى شيء سكنت  أف المراد بذكر ا ىنا الحمؼ كاليميف؛ إذا حمؼ أحدىما:
 .(4()3)قمكب المؤمنيف إليو كاطمأنت. كيركل ىذا عف ابف عباس رضي ا عنيما

                                 
 ِٖسكرة الرعد اآلية  (1)
 صدر سابؽ., مُْٓ/ ِتفسير النسفي, (2)
 , مف البحث.ْٕص انظر  (3)

 مصدر سابؽ.بدكف إسناد.  ُّٓ/ْعزاه إليو البغكم في معالـ التنزيؿ لمبغكم  (4)



180 

 

: كمنيـ مف قاؿ: بؿ ىك ذكر العبد ربو بينو كبينو, يسكف إليو قمبو والقول الثاني
كيطمئف. كمنيـ مف خصو بالقرآف, كىك ذكره الذم أنزلو عمى رسكلو, بو طمأنينة قمكب 

فإف القمب ال يطمئف إال باإليماف كاليقيف, كال سبيؿ إلى حصكؿ اإليماف المؤمنيف؛ 
كاليقيف إال مف القرآف؛ فإف سككف القمب كطمأنينتو مف يقينو, كاضطرابو كقمقو مف 
شكو, كالقرآف ىك المحصؿ لميقيف, الدافع لمشككؾ كالظنكف كاألكىاـ, فبل تطمئف قمكب 

 تار.المؤمنيف إال بو. كىذا القكؿ ىك المخ

كأما تأكيؿ مف تأكلو عمى الحمؼ ففي غاية البعد عف المقصكد؛ فإف ذكر ا بالحمؼ 
يجرم عمى لساف الصادؽ كالكاذب, كالبر كالفاجر, كالمؤمنكف تطمئف قمكبيـ إلى 

 (1)(بيـ إلى مف يرتابكف فيو كلك حمؼالصادؽ كلك لـ يحمؼ, كال تطمئف قمك 

 :, والترجيحالدراسة

ة في تفسير " ذكر ا " ىنا ترجع إلى القكليف السابقيف. كأما مكقؼ أئمة األقكاؿ المأثكر 
 التفسير, فيظير مف خبلؿ ىذا العرض:

إلى كقكع خبلؼ في تفسير الذكر ىنا, كما أنو لـ يبيف المراد بو  (2)لـ يشر ابف جرير
كاقتصر عمى ذكر بعض اآلثار في تفسير اآلية, كليس فييا كذلؾ نص صريح في 

 .(3)المراد بذكر ا بياف 

؛ غير أنيما لـ يذكرا شيئا مف اآلثار في تفسير (7()6), كابف كثير(5()4)ككذلؾ ابف عطية
 اآلية.

                                 
 مصدراف سابقاف. بتصرؼ( . )ْٖٗ-ْٕٗ/ِ, كبدائع التفسير َُْ-َْٖ/ّمدارج السالكيف  (1)
 , مف البحث.ِٖانظر: ص (2)

 , مصدر سابؽ.ِّْ/ُٔجامع البياف  (3)
 , مف البحث.ْٔر: ص انظ (4)

 , مصدر سابؽ.ُٔٔ/ٖالمحرر الكجيز  (5)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (6)

 مصدر سابؽ. ُْٖٗ/ْتفسير القرآف العظيـ  (7)
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 في تفسير اآلية يدؿ عمى أنو يرل أف المراد بػ"ذكر ا" ىنا: (1)كما أكرده الرازم

معكا القرآف خشعت : يريد إذا س(2)قاؿ ابف عباس القرآف؛ فقد بدأ تفسيره لآلية بقكلو: )
 .(3)قمكبيـ كاطمأنت. ( كلـ يذكر بعد ذلؾ ما يدؿ عمى تفسير الذكر بغير ىذا القكؿ

,؛ فذكرا عدة احتماالت في المراد بذكر ا الذم (7()6), كأبك حياف(5()4)كأما القرطبي
تطمئف بو القمكب, كمنيا القكالف المذككراف, كلـ يذكرا ترجيحا أك اختيارا. كسياؽ 

 ميما يدؿ عمى جكاز تفسير اآلية بيذيف القكليف.كبل

ىذيف القكليف ككجييف جائزيف, كحكـ عمى القكؿ الذم اختاره  (8)كذكر ابف عاشكر

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ. . . ﴿حكاية عف الكفار:  النسفي بأنو المناسب لقكؿ ا 

 .﴾(9()10). 

 ؛ فقد قاؿ في(11)األلكسيكممف حكـ عمى األقكاؿ المنقكلة في تفسير ىذه اآلية: 
"بذكر ا": أم: بكبلمو المعجز الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف  تفسيره: )

                                 
 مف البحث. ,ُْصانظر:  (1)

 , مف البحث.ْٕص انظر  (2)

 , مصدر سابؽ.َْ-ّٗ/ُٗالتفسير الكبير  (3)
 , مف البحث.ُٖص  :انظر (4)

 , مصدر سابؽ.ُّٓ/ٗالقرآف  الجامع ألحكاـ (5)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص  (6)

 , مصدر سابؽ.ّٖٓ/ٔالبحر المحيط  (7)
 مف البحث. ,ّٖصانظر:  (8)

 ِٕسكرة الرعد اآلية  (9)
 , مصدر سابؽ.ُّٕ/ُّالتحرير كالتنكير  (10)
مفسر محدث أديب . مف ىك: محمكد بف عبد ا الحسيني اآللكسي البغدادم , أبك الثناء , شياب الديف ,  (11)

ىػ . َُِٕ, كدقائؽ التفسير . تكفي سنة  -كىك مف التفاسير الكبيرة الجامعة  -مؤلفاتو: ركح المعاني في التفسير 
 , مصدر سابؽ.ُٕٔ/ٕاألعبلـ 
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طبلؽ الذكر عمى ذلؾ شائع في الذكر, كمنو (2()1)خمفو, كىك المركل عف مقاتؿ . كا 

ثـ ذكر  (4)﴾ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿, ك (3)﴾ گ گ گ﴿قكلو تعالى: 
 :كجكىا أخرل, منيا

الكبلـ مضاؼ مقدر, أم: لتطمئف قمكبيـ بذكر رحمتو تعالى  الكجو الثاني: في
 .كمغفرتو بعد القمؽ كاالضطراب مف خشيتو. كىذا مناسب لئلنابة إليو تعالى

كالكجو الثالث: المراد بذكر ا: ذكر دالئمو سبحانو الدالة عمى كحدانيتو, كالمؤدية إلى 
لكفر, ككقكعو في مقابمتو. ثـ االطمئناف عف قمؽ الشؾ كالتردد. كىذا مناسب لذكر ا

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ﴿كالكجو األكؿ أشد مبلءمة لمنظـ, السيما لقكلو تعالى:  قاؿ: )

 أف ىذا في الحمؼ با؛ كذلؾ (7()6)كمف الغريب ما نقؿ في تفسير الخازف ) .((5)﴾ ىئ
أف المؤمف إذا حمؼ لو با تعالى سكف قمبو. كركل نحك ذلؾ أبك الشيخ عف 

كالتعميؿ الذم نبو عميو  .(10)( يناسب المقاـ ؛ فاف الحمؿ عميو ىنا مما ال(9()8)السدم

                                 
 مف البحث. ,َُّانظر: ص  (1)

 ىػ. ُِّْبيركت  ,لعربيدار إحياء التراث ا: ُطالدكتكر عبدا شحاتو  :ت ّٕٕ/ِتفسير مقاتؿ بف سميماف (2)
 . َٓسكرة األنبياء اآلية  (3)
 ٗسكرة الحجر اآلية  (4)
 ِٕسكرة الرعد اآلية  (5)
ىك: عمي بف محمد بف إبراىيـ الشيخي , خازف كتب المدرسة السَّمىٍيسىاطية , اشتير بالخازف لذلؾ . كاف مف  ( 6)

ره المشيكر :لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ , أىؿ العمـ , جمع كألؼ كحٌدث ببعض مصنفاتو , كمنيا : تفسي
ىػ . طبقات ُْٔ. تكفي سنة  -جمع فيو أحاديث عشرة مف كتب السنة في عشر مجمدات  -كمقبكؿ المنقكؿ 

 , مصدراف سابقاف.ّٕٗ/ُ, كمعجـ المفسريف لنكييض ِْٕ-ّْٔ/ُالمفسريف لمداككدم
, كعزاه البف عباس بدكف إسناد. كتفسير البغكم ىك ُّٓ/ْكم ىذا التفسير مذككر في تفسير معالـ التنزيؿ لمبغ (7)

 التفسير الذم اعتمده الخازف, كاختصر تفسيره منو. 
 مف البحث. ,ُُّانظر: ص  (8)

 , مصدر سابؽ.ّْٓ/ٖالدر المنثكر لمسيكطي  (9)
 , مصدر سابؽ.ُْٗ/ ُّركح المعاني لآللكسي  (10)
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الختيار القكؿ الثاني, كىك أنو أشد مبلءمة لمنظـ؛ ىك أقكل ما يدؿ عمى  (1)اآللكسي
 أيضا. (4), كذكره ابف عاشكر(3)قبمو (2)تقديـ ىذا القكؿ, كقد نبو عميو أبك السعكد

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿: قبؿ ىذه اآلية ىي قكؿ ا  كبياف ىذا الكجو أف اآلية التي

, ثـ قكؿ ا تعالى (5)﴾ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿بعدىا بقميؿ: 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿, ثـ قكؿ ا تعالى: (6)..﴾ٹ

تو, كشدة فكؿ ىذه اآليات نازلة في شأف القرآف الكريـ, كفييا بياف عظم (7)...﴾ڌ
تأثيره؛ فتفسير " ذكر ا " الذم تطمئف بو القمكب بو أنسب لمسياؽ, كأكفؽ لمنظـ 

 الكريـ.

ال يخفى أف لفظ " ذكر " مفرد مضاؼ إلى معرفة, كىك لفظ الجبللة " ا "؛ كقد تقرر 
؛ كعميو فقكؿ ا : في األصكؿ أف المفرد المضاؼ إلى معرفة مف صيغ العمـك

يحمؿ عمى عمكمو, كيشمؿ كؿ أنكاع الذكر. كال كجو  ﴾ىت يت جث مث ىث ﴿
 .لتخصيص نكع منيا, إال بحجة يجب التسميـ ليا

                                 
 مف البحث. ,ُُٖصانظر:  (1)

بف محمد بف مصطفى العمادم الحنفي , فقيو , أصكلي , مفسر , كلي القضاء في القسطنطينية ىك: محمد  (2)
كغيرىا, ثـ تكلى اإلفتاء , مف مصنفاتو : تفسيره : إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ , كتيافت األمجاد في 

,  ِٔٔ-ِٓٔ/ِعجـ المفسريف لنكييض , كم ٗٓ/ٕاألعبلـ  ىػ في القسطنطينية .ِٖٗالفقو الحنفي, تكفي عاـ 
  مصدراف سابقاف.

 مصدر سابؽ. ,َِ/ٓإلى مزايا القرآف الكريـ  إرشاد العقؿ السميـ (3)
 مف البحث. ,ّٖصانظر:  (4)

 ِٕسكرة الرعد اآلية  (5)
 َّسكرة الرعد اآلية  (6)
 ُّسكرة الرعد اآلية  (7)
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ذا تقرر ىذا؛ فذكر العبد لربو تعالى, كذكر ا الذم ىك كبلمو معنياف صحيحاف في  كا 
تفسير اآلية, كقد يككف أحدىما أظير في ىذه اآلية العتبار معيف, كظيكره ال يعني رد 

 خر.القكؿ اآل

والمتأمل لمسياق الذي وردت فيو ىذه اآلية يظير لو بجبلء أن التفسير الذي اختاره 
 .-كما سبؽ إيضاح ذلؾ قريبا  - النسفي وغيره ىو أظير األقوال

كىك تفسير ذكر ا ىنا بالحمؼ؛  (2), ك ابف القيـ(1)كأما القكؿ الذم استبعده, األلكسي
ف كاف داخ -فبل شؾ في ضعفو؛ ألنو  بعيد مف  -بل في عمـك المفظ مف جية المغة كا 

 . جية المعنى كما أكضح ذلؾ األلكسي ك ابف القيـ في كبلميما السابؽ ذكره
كمف الكجكه التي ترد ىذا القكؿ أيضا: أنو ال يعرؼ في الشرع إطبلؽ "ذكر ا " عمى 

 اليميف؛ فبل يقاؿ لمف يطمب منو الحمؼ: اذكر ا.

قكؿ بأف المراد بذكر ا الذم يطمئف بو القمب: ذكر العبد لربو : عمى الالخبلؼ كثمرت
يككف الذكر مصدر أضيؼ إلى مفعكلو, كيككف المراد بالطمأنينة: ما يحصؿ لمقمب مف 

فإنو ال شيء ألذ لمقمكب, كال أحمى مف  األنس با تعالى, كالفرح بذكره كطاعتو؛ )
با كمحبتيا لو يككف ذكرىا رفتيا محبة خالقيا كاألنس بو كمعرفتو, كعمى قدر مع

 .(3)(لو

يككف الذكر مصدر أضيؼ إلى فاعمو, )كيككف  الماـ النسفيكعمى القكؿ الذم اختاره ا
معنى طمأنينة القمب بذكر ا: أنيا حيف تعرؼ معاني القرآف كأحكامو تطمئف ليا؛ 

                                 
 مف البحث. ,ُُٖصانظر:  (1)

 حث., مف البٗٔانظر: ص (2)

  , مصدر سابؽ.ّْٕتيسير الكريـ الرحمف لمسعدم  (3)
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ف القمكب؛ فإنيا ال فإنيا تدؿ عمى الحؽ المبيف المؤيد باألدلة كالبراىيف, كبذلؾ تطمئ
 .(1)( مضمكف عمى أتـ الكجكه كأكممياتطمئف إال باليقيف كالعمـ, كذلؾ في كتاب ا

تفسير ذكر ا في ىذه اآلية بالحمؼ بو مف األقكاؿ الضعيفة المردكدة, كىذا يدؿ  ك
 عمى أنو ليس كؿ ما صح لغة صح تفسيرا.

                                 
 , مصدر سابؽ.ّْٕتيسير الكريـ الرحمف لمسعدم  (1)
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 والعشرون ثانٌةالمسألة ال

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڤقكؿ ا تعالى: ﴿

 (1)﴾ڃ

 .﴾ڄ﴿الكبلـ عمى قكلو تعالى:  المسألة:

نعمة إلى نعمة فالشكر قيد المكجكد كصيد ﴾ ڄقاؿ االماـ النسفي رحمو ا: ﴿
رضي ا  (2)الشكر تأىبت لممزيد كقاؿ ابف عباس ةالمفقكد كقيؿ إذا سمعت النعمة نعم

كقاؿ ابف المبارؾ:  (3)الجد في المثكبة.عنيما لئف شكرتـ بالجد في الطاعة ألزيدنكـ ب

 ﴾, قاؿ: أمڦ ڦ ڄيقكؿ في قكلو تعالى: ﴿ (4)سمعت عمي بف صالح
 (5)مف طاعتي.

 (6)كالتحقيؽ أف الزيادة مف النعـ, كطاعتو مف أجؿ نعمو.

 الدراسة:

                                 
 ٕسكرة إبراىيـ اآلية  (1)
 , مف البحث.ْٕص انظر  (2)

 , مصدر سابؽ.ُّٔ/ ِتفسير النسفي, (3)
أحد المحدثيف الثقات, ركل عف ىك: عمي بف صالح بف حي اليمداني, أبك محمد, كيقاؿ: أبك الحسف الككفي.  (4)

ىػ, كقيؿ: بعد ُُٓأبيو, كعف أبي إسحاؽ السبيعي, كركل عنو سفياف بف عيينة, كككيع ابف الجراح. تكفي سنة 
 , مصدراف سابقاف.ُِّ/ّ, كميزاف االعتداؿَُٗ/ٔالجرح كالتعديؿ  ذلؾ.

 . مصدر سابؽ.مف طريقيف ِٕٓ/ُٔأخرجو ابف جرير  (5)
- ِلػ ابف قيـ الجكزية ط: دار الكتاب العربي . بيركت , ,ِْْ-ِّْذخيرة الشاكريفعدة الصابريف ك  (6)

  .ىػَُْٕ
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بيا مف شكره ىي الزيادة  اختار االماـ النسفي رحمو ا أف الزيادة التي كعد ا 
عـ, كالنعـ يدخؿ فييا كؿ ما أنعـ ا بو عمى عباده, كمف أجميا: نعمة التكفيؽ مف الن

 لطاعتو.

 كقبؿ التعميؽ عمى كبلـ االماـ النسفي؛ أذكر أقكاؿ أئمة التفسير في ىذه المسألة: 

لئف شكرتـ ربكـ بطاعتكـ إياه فيما أمركـ كنياكـ  اآلية بقكلو: ) (1)فسر ابف جرير
عندكـ كنعمو عميكـ عمى ما قد أعطاكـ مف النجاة مف آؿ فرعكف  ألزيدنكـ في أياديو

 كالخبلص مف عذابيـ. (

( كذكر قكؿ عمي بف صالح السابؽ, كركاه أيضا  كقيؿ في ذلؾ قكؿ غيره ثـ قاؿ: )
 .(3), كالحسف(2)عف سفياف

 كال كجو ليذا القكؿ يفيـ؛ ألنو لـ يجر لمطاعة القكؿ بقكلو: ) اكقد تعقب ابف جرير ىذ
نما جرل ذكر الخبر  في ىذا المكضع ذكر, فيقاؿ: إف شكرتمكني عمييا زدكـ منيا, كا 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ عف إنعاـ ا عمى قـك مكسى بقكلو: ﴿

, ثـ أخبرىـ أف ا أعمميـ إف شكركه عمى ىذه النعمة زادىـ؛ فالكاجب (4)﴾پ
لو ذكر مف  في المفيـك أف يككف معنى الكبلـ: زادىـ مف نعمو, ال مما لـ يجر

الطاعة. إال أف يككف أريد بو: لئف شكرتـ فأطعتمكني بالشكر ألزيدنكـ مف أسباب 
حكـ ابف جرير  (6)كلـ يرتض ابف عطية (5).الشكر ما يعينكـ عميو, فيككف ذلؾ كجيا(

                                 
 , مف البحث.ِٖانظر: ص (1)

 , مف البحث.ْٕص انظر:  (2)

 , مف البحث.َٓص  :انظر (3)

 ٔسكرة إبراىيـ اآلية  (4)
 , مصدر سابؽ.ِٕٓ/ُٔجامع البياف  (5)
 , مف البحث.ْٔانظر: ص  (6)
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أنيما قاال: معنى  (3), كعف الحسف(2)عف سفياف (1)كحكى الطبرم السابؽ, حيث قاؿ: )
زيدنكـ مف طاعتي. كضعفو الطبرم, كليس كما قاؿ, بؿ ىك قكم اآلية لئف شكرتـ أل

ككاف قد بيف أنو ال مانع مف حمؿ الزيادة عمى الزيادة مف نعيـ الدنيا . حسف؛ فتأممو(
 .(4)كاآلخرة

الزيادة بالزيادة مف النعـ, ثـ ذكر أنو يدخؿ فييا النعـ الركحانية, كالنعـ  (5)كفسر الرازم
 .(6)الجسمانية

 ثبلثة أقكاؿ في ذلؾ, كىي: (7)رطبيكذكر الق

 األكؿ: لئف شكرتـ إنعامي ألزيدنكـ مف فضمي.

 الثاني: لئف شكرتـ نعمتي ألزيدنكـ مف طاعتي.

 الثالث: لئف كحدتـ كأطعتـ ألزيدنكـ مف الثكاب.

 .(8)ثـ قاؿ: )كالمعنى متقارب في ىذه األقكاؿ(

كلـ يبيف محؿ الزيادة, فاحتمؿ  ؿ: )؛ ذكر ىذه األقكاؿ الثبلثة, ثـ قا(9)ككذلؾ أبك حياف
 .(10)أف يككف في الدنيا أك في اآلخرة, أك فييما(

                                 
 , مف البحث.ْٖص : انظر  (1)

 , مف البحث.ْٕص انظر:  (2)

 , مف البحث.َٓانظر: ص  (3)

 , مصدر سابؽ.َِٓ/ٖالمحرر الكجيز  (4)
 مف البحث. ,ُْصانظر:  (5)

 , مصدر سابؽ.ٖٔ/ُٗالتفسير الكبير  (6)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص  (7)

 , مصدر سابؽ.ّّْ/ٗالجامع ألحكاـ القرآف  (8)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص  (9)

 , مصدر سابؽ.ُُْ/ٔالبحر المحيط  (10)
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لئف شكرتـ نعمتي  عمى تفسير ذلؾ بالزيادة مف النعـ, فقاؿ: ) (1)كاقتصر ابف كثير
 .(2)عميكـ ألزيدنكـ منيا(

تفسير اآلية عمى ما دؿ عميو سياقيا, كبيف أف حذؼ مفعكلي  (3)كقصر ابف عاشكر
كالشكر مؤذف بالنعمة. فالمراد: شكر نعمة اإلنجاء  عميف يدؿ عمى العمكـ, فقاؿ: )الف

مف آؿ فرعكف كغيرىا؛ كلذلؾ حذؼ مفعكؿ "شكرتـ " كمفعكؿ " ألزيدنكـ " ليقدر عاما 
 .(4)في الفعميف(

عمى تفسير الزيادة بغير الزيادة مف النعـ: كالزيادة مف الثكاب, أك  (5)كقد حكـ اآللكسي
 (6)طاعة؛ بأنيا خبلؼ الظاىر.مف ال

 النتيجة:

الخطب في ىذه المسألة يسير, كالمعنى متقارب بيف األقكاؿ المذككرة في تفسير الزيادة 
؛ فكبلمو مختصر جامع لما نقؿ والتحقيق فييا ىو ما قرره االمام النسفي رحمو ا

 في تفسير ىذا المكضع مف األقكاؿ.

 متعمؽ الفعؿ " ألزيدنكـ ".حذؼ  -كما ىك ظاىر  -سبب الخبلؼ 

 كمف أسباب الخبلؼ ىنا أيضا: اختبلفيـ في حمؿ المعنى عمى العمـك أك الخصكص.

 القاعدة في مثؿ ىذا المثاؿ: أف حذؼ المتعمؽ يفيد العمـك النسبي. ك
                                 

 , مف البحث.ُٖانظر: ص (1)

 , مصدر سابؽ.ُُْٗ/ْتفسير القرآف العظيـ  (2)
 مف البحث. ,ّٖصانظر:  (3)

 , مصدر سابؽ.ُّٗ/ُّالتحرير كالتنكير  (4)
 مف البحث. ,ُُٖصانظر:  (5)

 , مصدر سابؽ.ُُٗ-َُٗ/ُّركح المعاني  (6)
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 والعشرون لثةالمسالة الثا

ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓقكؿ ا تعالى: ﴿

 .(1)(﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁

 .في اآلية ﴾ھ﴿معنى  المسألة:

كىذا ﴾ ھمف بيف يديو ﴿﴾ ہ ھقاؿ االماـ النسفي في تفسير ىذه اآلية: ﴿
كصؼ حالو كىك في الدنيا ألنو مرصد لجينـ فكأنيا بيف يديو كىك عمى شفيرىا أك 

معطكؼ عمى محذكؼ تقديره مف ﴾ ھكصؼ حالو في اآلخرة حيث يبعث كيكقؼ ﴿
 .(2)ما يمقى كيسقىكرائو جينـ يمقى فييا 

 الدراسة:

. كممف (8()7)كالشنقيطي (6()5)كابف كثير ,(4()3)كافؽ االماـ النسفي في اختياره ابف جرير
 ,(12()11), كالزجاج(10()9)ذىب إلى ىذا القكؿ مف أىؿ المغة: أبك عبيدة

                                 
 ُٕ, ُٔيـ اآليتافسكرة إبراى (1)
 , مصدر سابؽ.ُٕٔ/ ِتفسير النسفي,  (2)
 , مف البحث.ِٖانظر: ص (3)

 , مصدر سابؽ.ْٕٓ-ْٔٓ/ُٔجامع البياف  (4)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (5)

 , مصدر سابؽ.ُُٕٗ/ْتفسير القرآف العظيـ  (6)
 , مف البحث.ْٔانظر: ص (7)

ىػ( ط: مطابع أخبار ُُْٖلػ محمد متكلي الشعراكم )المتكفى:   ْْٕٔ/ ُِ,لشعراكم. ك تفسير إٗ-ٔٗ/ّأضكاء البياف لمشنقيطي  (8)
  ـ ُٕٗٗاليكـ 

أبك عبيدة معمر بف المثنى البصرم المغكم العبلمة األخبار , صاحب التصانيؼ , ركل عف ىشاـ ابف عركة كأبي عمرك بف العبلء ,  (9)
لػ شمس الديف محمد بف أحمد الذىبي . , ِِٖ/ُىػ . العبر في خبر مف غبر.  ُُِىػ كقيؿ :  َُِككاف أحد أكعية العمـ , مات سنة 

 , مصدر سابؽ.ُِٕ,  ُِٔ/ْكتيذيب التيذيب  .ـُْٖٗ -ِدائرة المطبكعات كالنشر. الككيت ,  ط: ,ت: صبلح الديف المنجد

  ىػ.َُّٗ -ِالخانجي . القاىرة, مكتبة  , ط:لػ أبي عبيدة معمر بف المثنى. ت: محمد فؤاد سزكيف ,ّّٕ/ُمجاز القرآف (10)
 , مف البحث.ْٕانظر: ص  (11)

عرابو  (12)  , مصدر سابؽ.ُٕٓ-ُٔٓ/ّمعاني القرآف كا 
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عمى اختبلؼ بينيـ: ىؿ ىذا المفظ مف األضداد أـ  (4)(3)األنبارمابف , ك (2()1)كالنحاس 
ينفياف ككف ىذا المفظ مف األضداد, كيقكالف: ىك مف  (6), كالنحاس(5)ال؟ ؛ فالزجاج

 (7)تكارل كاستتر. غير أف أكثر أىؿ المغة عمى أف كراء مف األضداد.

 .(12()11)كبف عطية(10)كابف جزم (9()8)كممف ذىب إلى القكؿ الثاني الثعمبي 

عمى ذكر األقكاؿ في ىذه المسألة, ؛ فاقتصرا ىنا (16()15), كأبك حياف(14()13)كأما الرازم
كلـ يذكرا ترجيحا أك اختيارا ألم مف ىذه األقكاؿ. كقد بيف أبك حياف رأيو في ىذه 

                                 
 مف البحث. ,َُّص :انظر (1)

 , مصدر سابؽ.ِِٓ/ّمعاني القرآف  (2)
 مف البحث. ,ُُّص :انظر (3)

 , مصدر سابؽ.ٖٔكتاب األضداد لؤلنبارم  (4)
 ث., مف البحْٕانظر: ص   (5)

 مف البحث. ,َُّص :انظر (6)

 , مصدر سابؽ.عف أبي عمي الفارسي ُِْ/ٕنقمو أبك حياف في البحر المحيط  (7)
ىك أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي , أبك إسحاؽ , مفسر لو اشتغاؿ بالتاريخ , مف مؤلفاتو : الكشؼ كالبياف في  ( 8)

( , ُّترجمة رقـ ) ٕٗ/ُىػ . كفيات األعياف ِْٕ, تكفي سنة تفسير القرآف , كعرائس المجالس في قصص األنبياء 
 , مصدراف سابقاف.( ٗٓترجمة رقـ ) ٓٔ/ُكطبقات المفسريف لمداككدم 

 , ط:. لػ أبي إسحاؽ أحمد الثعمبي. ت: سيد كسركم حسفَُّ/ ٓتفسير الثعمبي: الكشؼ كالبياف في تفسير القرآف  (9)
 قُِْٓ -ُدار الكتب العممية . بيركت , 

 , مصدر سابؽ.َُْ/ ُلتسييؿ لعمـك التنزيؿ  (10)
 , مف البحث.ْٔانظر: ص  (11)

 , مصدر سابؽ.َّّ/ ّالمحرر الكجيز  (12)
 مف البحث. ,ُْصانظر:  (13)

 , مصدر سابؽ.ُٖ/ُٗالتفسير الكبير  (14)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص  (15)

 , مصدر سابؽ.ُْٗ-ُْٖ/ٔالبحر المحيط  (16)
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, كقرر ىناؾ (1)﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ: ﴿المسألة عند تفسيره لقكؿ ا 
 (2)أنو ال خبلؼ عند أىؿ المغة أف كراء يجكز بمعنى قداـ.

كاشتقاقيا مما تكارل كاستتر, فجينـ تكارل كال  )قكؿ مف قاؿ:  (3)كاستحسف القرطبي
(, كلـ يعمؽ عمى القكليف بما يدؿ عمى مكقفو  تظير, فصارت مف كراء ألنيا ال ترل

 (4)منيما.

عمف سبقو, كذكر أف استعماؿ " كراء " ىنا مف باب االستعارة,  (5)كتميز ابف عاشكر
مف بعد, فاستعير لذلؾ بجامع  كالكراء: مستعمؿ في معنى ما ينتظره كيحؿ بو فقاؿ: )

 الغفمة عف الحصكؿ, كالشيء الذم يككف مف كراء المرء ال يشعر بو ألنو ال يراه. . .

عماؿ آخر قريب مف ىذا, كليس كأما إطبلؽ الكراء عمى معنى " مف بعد "؛ فاست
 .(6)(عينو

 النتيجة:

ىنا: إف الخبلؼ في  لـ يتبيف لي في ىذه المسألة ما القكؿ الراجح, كالذم أستطيع قكلو
المراد بػ " كراء " مبني عمى نكعيا؛ فيي في األصؿ ظرؼ مكاف, كبعضيـ جـز بأنيا 

ف جاز استعماليا (7)ال تككف إال كذلؾ . كعمى ىذا فقكؿ مف فسرىا بػ " أماـ " متجو كا 

                                 
  ٕٗية سكرة الكيؼ اآل (1)
 , مصدر سابؽ.ُِْ-ُِّ/ٕالبحر المحيط  (2)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص  (3)

 , مصدر سابؽ.ُّٓ-َّٓ/ٗالجامع ألحكاـ القرآف  (4)
 مف البحث. ,ّٖصانظر:  (5)

 , مصدر سابؽ.َُِ/ُّالتحرير كالتنكير  (6)
:  ت: الدكتكر محمد َّٓ/ْجـز بيذا السميف الحمبي في كتابو: عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ (7)

 ىػ . ُُْْعالـ الكتب  :ُطالتكنجي 
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ف كاف استعماليا ىنا مف باب  (1)ظرؼ زماف, فيي عمى بابيا, كقكؿ ابف القيـ كجيو. كا 
 .(2)عارة, فالقكؿ قكؿ ابف عاشكراالست

قد يبدك الخبلؼ بيف األقكاؿ في ىذه المسألة مف اختبلؼ التضاد بادم األمر؛ غير 
 أنو عند التأمؿ فييا يظير أنو مف اختبلؼ التنكع؛ ألف الجية منفكة بيف ىذه األقكاؿ.

ف كثمرة الخبلؼ: يترتب عمى ىذا الخبلؼ مسألة لغكية, كىي ىؿ كممة " كراء " م
 األضداد أـ ال؟. كقد سبؽ التنبيو عمى أف أكثر أىؿ المغة عمى أنيا مف األضداد.

 (3)سبب الخبلؼ ىنا ىك اختبلفيـ في ككف المفظ مف المشترؾ المفظي.

                                 
 , مف البحث.ٗٔانظر: ص (1)

 مف البحث. ,ّٖصانظر:  (2)

ىػ ُُْٔمكتبة العبيكاف  :ُ, ط, لمدكتكر محمد بف عبدالرحمف الشايعِٖ-ٖٕكتاب: أسباب اختبلؼ المفسريف (3)
 مف: الكيؼ)﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ :كقد ذكر مف األمثمة كممة "كراء" كمثؿ ليا بآية الكيؼ .

 (ٕٗاآلية
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 والعشرون رابعةالمسألة ال

ۓ ۓ ﮲ ﮳  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےقكؿ ا تعالى: ﴿

 (1)﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮴ ﮵

 .﴾ۓ و تعالى ﴿الكبلـ عمى قكل المسألة:

ۓ ۓ ﮲ ﮳ قاؿ االماـ النسفي رحمو ا: في تفسير قكلو تعالى ﴿

أم كما سمكنا الكفر أك االستيزاء في شيع األكليف نسمكو أم الكفر أك  ﴾﮴
االستيزاء في قمكب المجرميف مف أمتؾ مف اختار ذلؾ يقاؿ سمكت الخيط في اإلبرة 

 .(2)كأسمكتو إذا أدخمتو فييا

 الدراسة:

 :(3)﴾ فقاؿ ابف عباسۓ ۓمؼ المفسريف في مفسر الضمير في قكلو: ﴿كاخت 

 .(6()5). كىك قكؿ الحسف(4)سمكنا الشرؾ

 .(8)كغيره: ىك الضبلؿ (7) كقاؿ الزجاج

                                 
 . ُّ, ُِ, ُُسكرة الحجر اآليات  (1) 
 , مصدر سابؽ.ُٖٓ/ِتفسير النسفي, (2)
 , مف البحث.ْٕص انظر  (3)

 , مصدر سابؽ.ّٖٓ/ْزاد المسير  (4)
 , مف البحث.َٓص  :انظر (5)

, كقد َٓٓص  -باب: لزـك السنة  -اب السنة كت -ثبت عف الحسف مف عدة طرؽ, منيا ما أخرجو أبك داكد في سننو  (6)
 بعض ىذه الطرؽ. ُِ/ُْأخرج ابف جرير في تفسيره 

 , مف البحث.ْٕص انظر:  (7)

عرابو لمزجاج  (8)  , مصدر سابؽ.ُْٕ/ّمعاني القرآف كا 
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 .(1)كقاؿ الربيع: يعني االستيزاء

 .(3): التكذيب(2)كقاؿ الفراء

ذلؾ فعميـ حقيقة؛ كىذه األقكاؿ ترجع إلى شيء كاحد, كالتكذيب كاالستيزاء كالشرؾ كؿ 
 كقد أخبر أنو سبحانو ىك الذم سمكو في قمكبيـ.

﮶ كعندم في ىذا األقكاؿ شيء؛ فإف الظاىر أف الضمير في قكلو: ﴿ (4)قاؿ ابف القيـ

﴾, فبل يصح أف يككف المعنى: ال يؤمنكف ۓ﴾ ىك الضمير في قكلو: ﴿﮷ ﮸
بلؼ مفسر الضميريف, بالشرؾ كالتكذيب كاالستيزاء؛ فبل تصح تمؾ األقكاؿ إال باخت

كالظاىر اتحاده؛ فالذم ال يؤمنكف بو ىك الذم سمكو في قمكبيـ, كىك القرآف. فإف قيؿ: 
 فما معنى سمكو إياه في قمكبيـ كىـ ينكركنو؟

قيؿ: سمكو في قمكبيـ بيذه الحاؿ, أم: سمكناه غير مؤمنيف بو, فدخؿ في قمكبيـ مكذبا 
و. كىذا مراد مف قاؿ: إف الذم سمكو في بو, كما دخؿ في قمكب المؤمنيف مصدقا ب

قمكبيـ ىك التكذيب كالضبلؿ, كلكف فسر اآلية بالمعنى؛ فإنو إذا دخؿ في قمكبيـ 
 مكذبيف بو, فقد دخؿ التكذيب كالضبلؿ في قمكبيـ.

 فإف قيؿ: ما معنى إدخالو في قمكبيـ كىـ ال يؤمنكف؟

ممكا أنو حؽ, ككذبكا بو؛ فمـ قيؿ: لتقـك عمييـ بذلؾ حجة ا؛ فدخؿ في قمكبيـ, كع
يدخؿ في قمكبيـ دخكؿ مصدؽ بو مؤمف بو مرضي بو. كتكذيبيـ بو بعد دخكلو في 

                                 
 لـ أجد ىذا القكؿ عف الربيع.  (1)
 مف البحث. ,ُِِانظر: ص (2)

 ابؽ., مصدر سٖٓ/ِمعاني القرآف لمفراء  (3)
 , مف البحث.ٗٔانظر: ص (4)
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قمكبيـ أعظـ كفرا مف تكذيبيـ بو قيؿ أف يدخؿ في قمكبيـ؛ فإف المكذب بالحؽ بعد 
و التفسير, كا المكفؽ معرفتو لو شر مف المكذب بو كلـ يعرفو. فتأممو فإنو مف فق

 .(1)(بلمصكا

 ترجع األقكاؿ في المسألة إلى قكليف:

الضبلؿ, أك التكذيب, أك  أنو يرجع إلى فعؿ ىؤالء المجرميف, كىك الشرؾ, أك األول:
 االستيزاء. كىذه األلفاظ متقاربة المعنى, كبينيا تبلـز كارتباط.

 أنو يرجع إلى القرآف الكريـ. والثاني:

 ف, كىذا آكاف بيانيا:كأقكاؿ المفسريف لـ تخرج عف ىذيف القكلي

عمى القكؿ األكؿ. كذكر ابف جرير أف كالنسفي  (5()4), كابف كثير(3()2)اقتصر ابف جرير
 ﴾ يعكد عمى الذكر الذم أنزلو ا تعالى.﮶ ﮷ ﮸: ﴿الضمير في قكلو 

عمى القكؿ الثاني, كذكر أف الضميريف في:  (6)كفي المقابؿ؛ اقتصر ابف عاشكر
ڳ ڳ ڳ ڱ ف إلى الذكر في قكلو تعالى: ﴿﴾ عائدا﮶ ﮷ ﮸﴾, ك ﴿ۓ﴿

 .(8()7)﴾ڱ ڱ ڱ

 

                                 
 , مصدراف سابقاف.ِِ-ُِ/ّ, كبدائع التفسير ِِِ/ُشفاء العميؿ  (1)
 , مف البحث.ِٖانظر: ص (2)

 ]طبعة دار ىجر بإشراؼ الدكتكر عبدا التركي[.  ُِ-َِ/ُْجامع البياف  (3)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (4)

 ., مصدر سابؽُُٓٗ/ْتفسير القرآف العظيـ  (5)
 مف البحث. ,ُٖانظر: ص  (6)

 ٗسكرة الحجر اآلية  (7)
 , مصدر سابؽ.ِٓ/ُْالتحرير كالتنكير  (8)
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القكليف, كتنكعت  كا؛ فقد ذكر (5), كأبك حياف(4()3), كالقرطبي(2), كالرازم(1)كأما ابف عطية
 مكاقفيـ منيما:

فابف عطية ذكر القكليف كاحتماليف, كبدأ بالقكؿ األكؿ, كذىب إلى أف الضمير 

﴾, ۓعكد عميو الضمير في: ﴿﴾ يعكد عمى ما ي﮶ ﮷ ﮸المجركر في: ﴿
كيحتمؿ أف  كتككف الباء لمسببية؛ أم: ال يؤمنكف بسبب شركيـ كاستيزائيـ. قاؿ: )

﴾ يعكد ﮸﴾ عائدا عمى االستيزاء كالشرؾ كالضمير في ﴿ۓيككف الضمير في ﴿
ى في ذلؾ كالمعن عمى القرآف؛ فيختمؼ عمى ىذا عكد الضميريف. (كختـ ذلؾ بقكلو: )

 .(6)(لى بعضكمو ينظر بعضو إ

الكبلـ في ىذه المسألة, كدخؿ بيا في نزاعات مع المعتزلة, كجعؿ  (7)كأطاؿ الرازم
القكؿ األكؿ حجة ألصحابو عمى أف ا يخمؽ الضبلؿ في قمكب العباد؛ ألف المعنى: 

 كذلؾ نسمؾ الباطؿ كالضبلؿ في قمكب المجرميف.

, كأنيـ قالكا: )لـ يجر (8)ير مذىبيـثـ ذكر أف المعتزلة فسركا اآلية بالقكؿ الثاني لتقر 
 .(يمكف أف يككف الضمير عائدا إليولمضبلؿ كالكفر ذكر فيما قبؿ ىذا المفظ, فبل 

                                 
 , مف البحث.ْٔانظر: ص  (1)

 مف البحث. ,ُْصانظر:  (2)

 البحث.  , مفُٖانظر: ص  (3)

 البحث.  , مفُٖانظر: ص  (4)

 البحث.  , مفُٖانظر: ص (5)

 ابؽ., مصدر سِٕٖ-ِٖٔ/ٖالمحرر الكجيز  (6)
 مف البحث. ,ُْصانظر:  (7)

-نا, بؿ عمؽ عمى تفسير الزمخشرم الغريب أف ابف المنير في تعميقو عمى الكشاؼ لـ يذكر ما ذكر الرازم ى (8)
يضاحا.تعميؽ الم -الذم فسر اآلية بالقكؿ الثاني  مع حاشية ابف المنير عميو.  ُُّ/ِالكشاؼ  كافؽ, كزاده تقريرا كا 
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ثـ تكسع في ذكر حجج الفريقيف, كأتى بما ال حاجة لذكره ىنا. كحاصؿ ما ذكره مف 
 الكجكه لترجيح القكؿ األكؿ أربعة:

كغيره, بينما  (1)اء المفسريف, مثؿ ابف عباس: أنو التفسير المأثكر عف قدمالوجو األول
 لـ ينقؿ القكؿ الثاني عف أحد مف السمؼ.

﴾ مذككر بحرؼ النكف, كالمراد منو إظيار نياية ۓ ۓ: أف قكلو: ﴿الثاني
التعظيـ كالجبللة؛ كمثؿ ىذا التعظيـ إنما يحسف ذكره إذا فعؿ فعبل يظير لو أثر قكم 

و مغمكبا مقيكرا. كىذا ال يككف كال يحسف إال عمى كامؿ بحيث صار المنازع كالمدافع ل
 القكؿ األكؿ.

أنو لك كاف المراد ما ذكركه لكجب أف يقاؿ: " كذلؾ نسمكو فى قمكب المجرميف  الثالث:
ذ لـ  كال يؤمنكف بو ", أم: كمع ىذا السعي العظيـ في تحصيؿ إيمانيـ ال يؤمنكف. كا 

ۓ ﮲ ﮳ كالتفسير كالبياف لقكلو: ﴿ تذكر الكاك عممنا أف قكلو: ﴿ال يؤمنكف بو﴾

 ﴾ كىذا إنما يصح إذا كاف المراد أنا نسمؾ الكفر كالضبلؿ في قمكبيـ.﮴

﴾ قريب, ےبعيد, كقكلو: ﴿ (2)﴾ڳ ڳ ڳ ڱ: أف قكلو: ﴿الوجو الرابع
 (3)كعكد الضمير إلى أقرب المذككرات ىك الكاجب.

ر أىؿ التفسير, كىك ألـز : القكؿ األكؿ ىك الذم عميو أكث(4)كمما نبو عميو القرطبي
 (5)حجة عمى المعتزلة.

                                 
  لبحث., مف إْص انظر  (1)

 ٗسكرة الحجر اآلية (2)
 , مصدر سابؽ.ُُّ-ُِٗ/ُٗالتفسير الكبير  (3)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص (4)

 , مصدر سابؽ.ٕ/َُالجامع ألحكاـ القرآف  (5)
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في  (3), كابف عطية(2)بعد نقمو لما أكرده كؿ مف الزمخشرم - (1)كقاؿ أبك حياف
كالذم يظير عكده عمى االستيزاء المفيكـ مف قكلو:  : )-تفسيرىما لآلية

 .(4)(﴾ لمسبب﮸﴾, كالباء في ﴿ے﴿

 .(6)الظاىر عكد الضمير عمى الذكرحياف؛ كقرر أف  كأبك  (5)كخالؼ السميف الحمبي

بعد أف  -بقكلو  (7)كبعد؛ فأكثر المفسريف عمى القكؿ األكؿ, كىك ما نص عميو النحاس
كىذا القكؿ ىك الذم عميو أىؿ التفسير كأىؿ المغة إال مف شذ  : )-ذكر ىذا القكؿ 

 (8)منيـ؛ فإف بعضيـ قاؿ المعنى كذلؾ نسمؾ القرآف. . . (

 النتيجة:

؛ ألنو المركم عف السمؼ, ر لي رجحانو في ىذه المسألة ىو القول األولالذي ظي
في آيات كثيرة  كىك قكؿ أكثر المفسريف. كألف القكؿ الثاني ال يتفؽ مع ما ذكره ا 

مف الطبع عمى قمكب المجرميف, كجعؿ األكنة عمى قمكبيـ, كصرفيـ عف القرآف بسبب 
 كفرىـ كطغيانيـ.

                                 
 البحث.  , مفُٖانظر: ص (1)

 , مف البحث.ُُُانظر: ص  (2)

 , مف البحث.ْٔانظر: ص  (3)

 , مصدر سابؽ.ْٗٔ/ٔالبحر المحيط  (4)
كالسميف الحمبي ىك : أحمد بف يكسؼ بف محمد , شياب الديف أبكالعباس, المقرئ النحكم الشافعي , قرأ النحك   (5)

عمى أبي حياف , كصٌنؼ تصانيؼ حسنة , أشيرىا : "الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف " في إعراب القرآف , 
ىػ . طبقات المفسريف ٕٔٓدات القرآف. تكفي سنة ك" عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ" في بياف معاني مفر 

 , مصدر سابؽ. َُِ-َُُ/ُلمداككدم

 :ُط, ألحمد بف يكسؼ السميف الحمبي , ت: أحمد الخراط ,ُْٕ/ٕالدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف  (6)
  ىػ .ُُّْدار القمـ, دمشؽ, 

 مف البحث. ,َُّص :انظر (7)

 ., مصدر سابؽُِ/ْمعاني القرآف  (8)
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 كفاية, كىي تدؿ عمى رجحاف ىذا القكؿ. (1)ا الرازمكفي الكجكه التي ذكرى

الخبلؼ السابؽ في مرجع الضمير مف اختبلؼ التنكع, كىك يرجع إلى قكليف ال 
 تعارض بينيما, كالمفظ محتمؿ ليما.

 كثمرة الخبلؼ: تكثير معاني اآلية.

 لمخبلؼ في ىذه المسألة سبباف رئيساف:

 مرجع الضمير. السبب األكؿ: اختبلؼ المفسريف تعييف في

 السبب الثاني: اختبلفيـ في اعتبار السياؽ.

 (2).تنبيو: مف أبرز أسباب ثراء المعنى في القرآف تعدد مرجع الضمير

                                 
 مف البحث. ,ُْصانظر:  (1)

 , مصدر سابؽ.ٖٓ-َٖتفصيؿ ذلؾ في كتاب ثراء المعنى في القرآف الكريـ لمدكتكر محمد خميؿ جيجؾ ص (2)
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 والعشرون خامسةالمسألة ال

ڱ ڱ ڱ ڱ ں  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ الكبلـ عمى قكلو تعالى

 (1)﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 ﴾ڳ ڳ ڳالكبلـ عمى معنى ﴿ :المسألة

ڱ ڱ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳي في تفسير قكلو تعالى: ﴿قاؿ االماـ النسف

أم ىذا طريؽ حؽ عميَّ أف أراعيو كىك ﴾ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ
 .(2)أف ال يككف لؾ سمطاف عمى عبادم إال مف اختار اتباعؾ منيـ لغكايتو

اختار االماـ النسفي رحمو ا ػ في تفسير ىذه اآلية قكؿ أف ىذا طريؽ حؽ عمي أف 
 كف لؾ سمطاف عمى عبادم إال مف اختار اتباعؾ منيـ لغكايتو ػأراعيو, كىك أال يك

 الدراسة, والترجيح:

 حاصؿ أقكاؿ المفسريف في معنى ىذه اآلية أربعة:

أف ىذا طريؽ حؽ عمي أف أراعيو, كىك أال يككف لؾ سمطاف عمى عبادم إال  :أحدىا
 ف كافقو.مف اختار اتباعؾ منيـ لغكايتو. كىك الذم اختاره االماـ النسفي كم

كىك أف الحؽ يرجع إليو, كعميو طريقو. قاؿ: شيخ االسبلـ ابف  (3)قكؿ مجاىد الثاني: 
ػ رحمو ا ػ بعد أف ذكر أقكاؿ بعض المفسريف: " قمت: القكؿ الصكاب ىك  (4)تيمية

                                 
 ِْ, ُْسكرة الحجر اآلية  (1)
  , مصدر سابؽ.َُٗ/ ِتفسير النسفي,  (2)
 , مف البحث.ْٕص  :انظر (3)

 , مف البحث.ْٖانظر: ص (4)
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قكؿ أئمة السمؼ؛ قكؿ مجاىد كنحكه. فإنيـ أعمـ بمعاني القرآف, ال سيما مجاىد, فإنو 
مف فاتحتو إلى خاتمتو, أقفو عند كؿ آية,  (1)مصحؼ عمى ابف عباسقاؿ: عرضت ال

كأسألو عنيا. كقاؿ الثكرم: إذا جاءؾ التفسير عف مجاىد فحسبؾ بو. كاألئمة 
كنحكىـ, يعتمدكف عمى تفسيره. كالبخارم في  (4), كالبخارم(3), كأحمد(2)كالشافعي

كه عف مجاىد ثابت عنو, ركاه صحيحو أكثر ما ينقمو مف التفسير ينقمو عنو. . كما ذكر 
في قكلو:  (7), عف مجاىد(6)كغيره. . عف ابف أبي نجيح (5)الناس, كابف أبي حاتـ

 (8)﴾: الحؽ يرجع إلى ا, كعميو طريقو, ال يعرج عمى شيء "ڳ ڳ ڳ﴿

أف ذلؾ خارج مخرج الكعيد, كالمعنى: ىذا طريؽ عمي جكازه, ألني بالمرصاد  الثالث:
 , كبو قاؿ الكسائي ػ رحمو ا.(9)﴾ ک ک کفيك كقكلو تعالى: ﴿ أجازم كبل بعممو,

 .(10)الرابع: أف ىذا صراط عمي استقامتو. كبو قاؿ األخفش 

 .(14()13). كتبعو البيضاكم(12()11)كقد كافؽ االماـ النسفي في اختياره: الزمخشرم

                                 
 البحث., مف ْٕص  :انظر (1)

 , مف البحث.َّانظر: ص (2)

 , مف البحث.ٕٔانظر: ص (3)

 , مف البحث.ٖٖانظر: ص (4)

 , مف البحث.ْٓانظر: ص (5)

 , مف البحث.ُّّانظر: ص (6)
 , مف البحث.ْٕص  :انظر (7)

 مصدر سابؽ. (. باختصار يسير . )َُِ/ُٓمجمكع الفتاكل:  (8)
 ُْسكرة الفجر اآلية  (9)
سعدة المجاشعي بالكالء, البمخي, ثـ البصرم, أبك الحسف, األخفش األكسط, نحكم عالـ بالمغة ىك: سعيد بف م (10)

لػ عبد  ,َٗٓ/ُىػ. بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاةُِٓكاألدب, مف مؤلفاتو: معاني القرآف, كاالشتقاؽ, تكفي سنة
, مصدر َُُ/ّ( , كاألعبلـ ُِْْرقـ ) ـ . ترجمةُٕٗٗ-ِالرحمف بف أبي بكر السيكطي. دار الفكر. بيركت, 

 سابؽ.
 , مف البحث.ُُُانظر: ص  (11)

 , مصدر سابؽ.ُّْ/ِالكشاؼ:  (12)
 مف البحث. ,َُٕصانظر:   (13)

 , مصدراف سابقاف.ٕٗ/ٓ. كمف المتأخريف: أبك السعكد: ُّٕ/ّأنكار التنزيؿ:  (14)
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 .(5()4)حياف ك, كأب(3()2)كابف الجكزم (1)كاختار القكؿ الثاني: ابف تيمية

, (9()8), كالكاحدم(7()6)كاختار القكؿ الثالث ػ كىك أف ذلؾ خارج مخرج الكعيد ػ: الطبرم
 .(11()10)كابف عطية

 كلـ أر مف اختار القكؿ الرابع.

. كقد (12)كاقتصر بعض المفسريف عمى ذكر األقكاؿ أك بعضيا دكف اختيار أك ترجيح
 قكاؿ, كذلؾ مف كجكه عدة:ذكر ابف تيمية ػ رحمو ا ػ أف القكؿ الثالث أضعؼ األ

أحدىا: أنو قكؿ لـ ينقؿ عف أحد مف عمماء التفسير, ال في ىذه اآلية كال في نظيرىا. 
نما قالو الكسائي لما أشكؿ عميو معنى اآلية الذم فيمو السمؼ, كدؿ عميو السياؽ  كا 

 كالنظائر.

ف كاف يقكؿ لمف يتيدده  الثاني: أف كبلـ العرب ال يدؿ عمى ىذا القكؿ, فإف الرجؿ كا 
 (؛ فإنو ال يقكؿ: إف طريقؾ مستقيـ. عمي طريقؾ كيتكعده: )

                                 
 , مف البحث.ْٖانظر: ص (1)

 مف البحث. ,َُٓصانظر:  (2)

 , مصدر سابؽ.ِْٖ/ُكرة األريب: تذ (3)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (4)

 , مصدراف سابقاف.ُٔٔ/ْ. كاختاره مف المتأخريف: السعدم: ُْْ/ٓالبحر المحيط:  (5)
 , مف البحث.ْٖص انظر:   (6)

 , مصدر سابؽ.ُٔٓ/ٕجامع البياف:  (7)
 مف البحث. ,َٖصانظر:  (8)

 , مصدر سابؽ.ِٗٓ/ُالكجيز:  (9)
   , مف البحث.ْٔظر: ص ان (10)

 , مصادر سابقة.ِِّ/ْ, كالبقاعي: ُٓٓ/ِ. كمف المتأخريف: ابف كثير: ُّٓ, ُّْ/ٖالمحرر الكجيز:  (11)
 , مصادر سابقة.ِٖ/ٗ, كالجامع ألحكاـ القرآف: ّْٖ/ْ, كمعالـ التنزيؿ: ِٕ, ِٔ/ْمعاني القرآف لمنحاس:  (12)
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الثالث: أف الكعيد إنما يككف لممسيء, ال يككف لممخمصيف. فكيؼ يككف قكلو ىذا إشارة 
إلى انقساـ الناس إلى غاك كمخمص, كطريؽ ىؤالء غير طريؽ ىؤالء؟. ىؤالء سمككا 

ؤالء سمككا السبيؿ الجائرة. الرابع: أنو إنما يقكؿ الطريؽ المستقيـ التي تدؿ عمى ا. كى
( مف ال يقدر عميو في الحاؿ, لكف ذاؾ يمر بنفسو  طريقؾ عمي لغيره في التيديد: )

عميو كىك متمكف منو, كما كاف أىؿ المدينة يتكعدكف أىؿ مكة بأف طريقكـ عمينا, لما 
 يقاؿ في حؽ ا تعالى, ىددكىـ بأنكـ آكيتـ محمدا كأصحابو. . كمثؿ ىذا المعنى ال

ذا كانت العرب تقكؿ ما ذكره: ) طريقؾ في  فإف ا قادر عمى العباد حيث كانكا. . كا 
كغيره مف  (1)( أم: إليو يصير أمرؾ, فيذا يطابؽ تفسير مجاىد ىذا األمر عمى فبلف

 .(2)السمؼ

 و.ـ رحمو ا ـ ومن وافق (3)والراجح: ما اختاره شيخ االسبلم ابن تيمية

كأما األقكاؿ األخرل, فالقكؿ الثالث أجاب عنو ابف تيمية بما يشفي كيكفي. كأما القكؿ 
الذم اختاره النسفي كمف كافقو, فيك ضعيؼ ألنو لك كاف المعنى ما ذكركه, لقاؿ: ىذا 

( دؿ عمى أف المراد ما ذكره  مستقيـ صراط عمي استقامتو, كنحك ذلؾ. فمما قاؿ: )
ؽ الحؽ عمى ا, أم: إليو. ال يعرج عمى شيء. كبمثؿ ىذا مجاىد كغيره, أف طري

 يجاب عف القكؿ الرابع. كا تعالى أعمـ.

                                 
 , مف البحث.ْٕص  :انظر (1)

 , مصدر سابؽ.( باختصار كتصرؼ يسير . )َِٔ-َِْ/ُٓكل: مجمكع الفتا (2)
 , مف البحث.ْٖانظر: ص (3)
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 والعشرٌن سادسةالمسألة ال

 .(1)﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀقكلو تعالى: ﴿

 ﴾.ڱالكبلـ عمى ﴿ المسألة:

ـ كالتقرير أف المراد بالعباد: العمكـ, كاالستثناء متصؿ. كالكبلاختار االماـ النسفي 

گ گ ڳ ڳ ﴾. فقاؿ في تفسيره اآلية ﴿مخ جس حس خسلقكلو: ﴿

أم ىذا طريؽ ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڳ ڳ
حؽ عميَّ أف أراعيو كىك أف ال يككف لؾ سمطاف عمى عبادم إال مف اختار اتباعؾ 

 (2)منيـ لغكايتو

 الدراسة, والترجيح:

 :(3)حاصؿ األقكاؿ في ىذه اآلية ثبلثة

مخ راد بالعباد: العمكـ, كاالستثناء متصؿ. كالكبلـ كالتقرير لقكلو: ﴿أف الم أحدىا: 

 ماـ النسفي رحمو ا.﴾. كىك الذم اختاره اإلجس حس خس

أف االستثناء منقطع عمى تقدير إرادة الجنس, كيككف الكبلـ تكذيبا إلبميس  الثاني: 
تو أف يغرىـ, فيما أكىـ أف لو سمطانا عمى مف ليس بمخمص مف العباد, فإف منتيى قدر 

                                 
 ِْسكرة الحجر اآلية  (1)
 , مصدر سابؽ.َُٗ/ ِتفسير النسفي, (2)
 , مصدر سابؽ.ِٓ, ُٓ/ُْركح المعاني:  (3)
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ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ كال يقدر عمى جبرىـ عمى اتباعو, كما قاؿ: ﴿

 .(1)..﴾ڻ ڻ 

 لمعيد, كاالستثناء منقطع.﴾ ڱ: أف اإلضافة ﴿الثالث

 .(5()4), كالقرطبي(3()2)كقد كافؽ النسفي رحمو ا: الزمخشرم

 .(9()8), كابف الجكزم(7()6)كاختار القكؿ الثاني: الطبرم

 .(15()14)حياف ك, كأب(13()12)ك ابف عطية (11()10)ؿ الثالث: ابف تيميةكاختار القك 

 . كذلؾ لكجييف:والراجح: القول الثاني, وىو إرادة الجنس

                                 
 . ِِسكرة ابراىيـ اآلية  (1)
 , مف البحث.ُُُانظر: ص  (2)

 بؽ., مصدر ساُّْ/ِالكشاؼ:  (3)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص (4)

 , مصدر سابؽ.ِٗ/َُالجامع ألحكاـ القرآف:  (5)
 , مف البحث.ْٖص انظر:   (6)

 , مصدر سابؽ.ُٕٓ/ٕجامع البياف:  (7)
 مف البحث. ,َُٓصانظر:  (8)

 , مصدراف سابقاف.ّْ/ُّ. كمف المتأخريف: ابف عاشكر: ِْٖ/ُتذكرة األريب:  (9)
 حث., مف البْٖانظر: ص (10)

 , مصدراف سابقاف.ّْ/ُ. كمجمكع الفتاكل: ُِٓ/ُجامع المسائؿ:  (11)
 , مف البحث.ْٔص  :انظر (12)

 , مصدر سابؽ.ُّٓ/ٖالمحرر الكجيز:  (13)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (14)

 , مصادر سابقة.ُٔٔ/ْ, كالسعدم: ُٓٓ/ِ. كاختاره مف المتأخريف: ابف كثير: ِْْ/ٓالبحر المحيط:  (15)
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أحدىما: أنو لك أراد العيد لكاف تكرارا ال معنى لو, فإف الشيطاف قد أقر بأنو غير قادر 
 عمى إغكاء المخمصيف مف عباد ا, فبل حاجة إلى تقرير ذلؾ.

     , كىي قكلو تعالى: ﴿(1)بف تيميةثاني: اآلية التي احتج بيا اال

. كىي حجة عميو, ألف سياؽ اآليات قبميا ليس فيو ما (2)﴾    

ڌ ڎ يدؿ عمى أف المراد عباد ا المؤمنيف, بؿ ظاىره إرادة الجنس, فإنو قاؿ: ﴿

گ گ گ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

ڻ ۀ ۀ  ڻ ڻڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   

 .(3)..﴾     

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے كأما قكلو في اآلية األخرل: ﴿ 

, فقد جاء بياف معنى سمطانو في اآلية التي استدؿ بيا أصحاب (4)..﴾ے

. (5)﴾..ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ الثاني, كىي قكلو تعالى: ﴿
 كا تعالى أعمـ.

                                 
 , مف البحث.ْٖ: صانظر (1)

 ٓٔسكرة اإلسراء اآلية  (2)
 . ٓٔإلى  ُٔسكرة اإلسراء مف  (3)
 . ٗٗسكرة النحؿ اآلية  (4)
 . ِِسكرة إبراىيـ  (5)
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 والعشرون بعةالمسألة السا

 (1)﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎقكلو تعالى: ﴿

 المراد باليقيف في اآلية. المسألة:

اختار االماـ النسفي رحمو ا ػ أف المراد باليقيف في اآلية المكت فقاؿ: في تفسيرىا 

أم المكت يعني ما دمت حيا ﴾ ڌ ڌ ڎكدـ عمى عبادة ربؾ ﴿﴾ ڍ ڍ﴿
 (2)بو أمر فزع إلى الصبلة.إذا حز  بادة ككاف رسكؿ ا فاشتغؿ بالع

 الدراسة, والترجيح:

 حاصؿ األقكاؿ في ىذه اآلية ثبلثة:

 المكت. األول:

 حصكؿ المعرفة المسقط لمعبادة. الثاني:

 .أف المراد باليقيف: النصر عمى الكافريف الذم كعده ػ  والقول الثالث

ه االماـ النسفي رحمو ا ػ فقد أجمع المفسركف عمى أما القكؿ األكؿ ػ كىك الذم اختار 
 . ثـ تباينكا بعد ذلؾ:(3)ذكره كترجيحو

                                 
 ٗٗسكرة الحجر اآلية  (1)
 (َُِ/ ِتفسير النسفي, ) (2)
 سكل ابف عاشكر مف المتأخريف كما سيأتي قريبا ػ إف شاء ا تعالى ػ ذكر اختياره.  (3)



209 

 

, (8()7), كالبغكم(6()5)كالكاحدم (4()3), كالنحاس(2()1)فمنيـ مف اقتصر عمى ذكره كالطبرم
 .(16()15), كالبيضاكم(14()13), كابف الجكزم(12()11), كابف العربي(10()9)كالزمخشرم

, كأبي (18()17)إليو القكؿ الثالث, إما عمى سبيؿ اإلقرار كابف عطية كمنيـ مف أضاؼ
ما عمى سبيؿ التضعيؼ كاإلنكار كالقرطبي(20()19)حياف  .(24()23), كالكرماني(22()21). كا 

, فإنو قاؿ: " كيستدؿ (25)كمنيـ مف ذكر معو القكؿ الثاني مشنعا لو كمنكرا كابف كثير 
مبلحدة إلى أف المراد باليقيف: المعرفة. بيا ]أم اآلية[ عمى تخطئة مف ذىب مف ال

فمتى كصؿ أحدىـ إلى المعرفة, سقط عنو التكميؼ عندىـ. كىذا كفر كضبلؿ كجيؿ, 
                                 

 , مف البحث.ْٖص انظر:   (1)

 , مصدر سابؽ.ْٓٓ/ٕجامع البياف:  (2)
 مف البحث. ,َُّص :انظر (3)

 , مصدر سابؽ.ْٕ/ْمعاني القرآف:  (4)
 مف البحث. ,َٖصانظر:  (5)

 , مصدر سابؽ.ٗٗٓ/ُالكجيز:  (6)
 مف البحث. ,َُٖصانظر:  (7)

 , مصدر سابؽ.ّٕٗ/ْمعالـ التنزيؿ:  (8)
 , مف البحث.ُُُانظر: ص  (9)

 , مصدر سابؽ.َِّ/ِالكشاؼ:  (10)
 مف البحث. ,ُُٓص :انظر (11)

 , مصدر سابؽ.ُُّٗ/ّأحكاـ القرآف:  (12)
 مف البحث. ,َُٓصانظر:  (13)

 , مصدر سابؽ.ِٖٔ/ُتذكرة األريب:  (14)
 مف البحث. ,َُٕصانظر:   (15)

, كالشككاني: ّٗ/ٓ, كأبك السعكد: ّْٓ/ُلسيكطي: , كاَِّ. كمف المتأخريف: ابف الممقف: صّّٖ/ّأنكار التنزيؿ:  (16)
 , مصادر سابقة.ُّٕ/ّ
 , مف البحث.ْٔص  :انظر (17)

 , مصدر سابؽ.ِّٔ/ٖالمحرر الكجيز:  (18)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (19)

 , مصدر سابؽ.ْٔٓ/ٓالبحر المحيط:  (20)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص (21)

 بؽ., مصدر سأْ/َُالجامع ألحكاـ القرآف:  (22)
 مف البحث. ,ُُٓصانظر:  ( 23)

 , مصدراف سابقاف.ٕٖ/ُْ. كمف المتأخريف: األلكسي: ٕٗٓ/ُغرائب التفسير:  (24)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (25)
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فإف األنبياء ػ عمييـ السبلـ ػ كانكا ىـ كأصحابيـ أعمـ الناس با, كأعرفيـ بحقكقو 
ة كمكاظبة كصفاتو كما يستحؽ مف التعظيـ, ككانكا مع ىذا أعبد كأكثر الناس عباد

نما المراد باليقيف ىنا: المكت "  (2). كابف تيمية(1)عمى فعؿ الخيرات إلى حيف الكفاة, كا 
ف المراد باليقيف في ىذه اآلية: المكت. كأنكر قكؿ مف قاؿ إف المراد بو: إفإنو قاؿ: 

حصكؿ المعرفة المسقط لمعبادة, بؿ ذكر إجماع المسمميف عمى خطأ ىذا المعنى. قاؿ 
ا ػ في معرض حديثو عف المبلحدة الباطنية: " كدخؿ في ذلؾ طائفة مف ػ رحمو 

ضبلؿ المتصكفة؛ ظنكا أف غاية العبادات حصكؿ المعرفة, فإذا حصمت سقطت 
﴾, كيزعمكف أف ڍ ڍ ڌ ڌ ڎالعبادات. كقد يحتج بعضيـ بقكلو: ﴿

فإف المسمميف اليقيف ىك المعرفة. كىذا خطأ بإجماع المسمميف ػ أىؿ التفسير كغيرىـ ػ, 
متفقكف عمى أف كجكب العبادات ػ كالصمكات الخمس كنحكىا, كتحريـ المحرمات 
 كالفكاحش كالمظالـ ػ ال يزاؿ كاجبا عمى كؿ أحد ما داـ عقمو حاضرا, كلك بمغ ما بمغ".

﴾ عمى سقكط ڍ ڍ ڌ ڌ ڎإلى أف قاؿ: " فمف تأكؿ قكلو تعالى: ﴿
ال قتؿ. كالمراد باآلية: اعبد ربؾ العبادة بحصكؿ المعرفة, فإنو يستتاب, ف إف تاب كا 

(. كقرأ  لـ يجعؿ ا لعباده أجبل دكف المكت : )(3)حتى تمكت كما قاؿ الحسف البصرم

جغ اآلية. كاليقيف ىك ما يعانيو الميت, فيكقف بو, كما قاؿ تعالى عف أىؿ النار: ﴿

                                 
. كممف أنكر ىذا القكؿ أيضا: اليركم في تفسيره: أنكار القرآف كأسرار الفرقاف َٔٓ/ِتفسير القرآف العظيـ:  (1)

, كالشنقيطي: ٕٖ/ُْكاأللكسي:  ّٓٔ/ُ(:  ِِٖ/ُٕالعزيز بجدة, رقـ التصنيؼ:  )مخطكط بمكتبة الممؾ عبد
 مصادر سابقة.َِٕ/ّ
 , مف البحث.ْٖانظر: ص (2)

 , مف البحث.ْٗص :انظر ( 3)
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بف قاؿ لما مات عثماف  , كفي الصحيح أف النبي (1)﴾مف ىف يف مغ جف حف خف
 .(3()2)"أما عثماف فقد جاءه اليقيف مف ربو "عنو ػ: مظعكف ػ رضي ا 

 ڌػ رحمو ا ػ بذكر قكؿ غريب ػ مع القكؿ األكؿ ػ, فإنو قاؿ: " ﴿ (4)كانفرد البقاعي

﴾: بما يشرح صدرؾ مف المكت, أك ما يكعدكف بو مف الساعة أك غيرىا, ڌ ڎ
 .(5)" مما يكد الذيف كفركا معو لك كانكا مسمميف

ػ رحمو ا ػ مف المتأخريف باختيار القكؿ الثالث مقتصرا  (6)كما انفرد ابف عاشكر 
 .(7)عميو, مخالفا بذلؾ إجماع المفسريف

ػ  النسفيكىك الذم رجحو  (8),كالراجح: ما أجمع عمى ذكره المفسركف ػ سكل مف شذ
 رحمو ا ػ لداللة الكتاب كالسنة عميو.

م اختاره ابف عاشكر, كذكره بعض المفسريف مع القكؿ األكؿ؛ فيك أما القكؿ الثالث الذ
 في غاية الضعؼ لكجكه:

                                 
 . ْٕ, ْٔسكرة المدثر اآليتاف  (1)
, برقـ: ُْٗ/ُ أخرجو البخارم في كتاب الجنائز, باب الدخكؿ عمى الميت بعد المكت إذا أدرج في كفنو: (2)

 بالمعنى.  ابف تيمية. كقد ذكره ُُٖٔ
, البف تيمية , ت : محمد رشاد سالـ , نشر : جامعة اإلماـ محمد بف َِّ, َِٕ/ّدرء تعارض العقؿ كالنقؿ  (3)

 .ُُُْ: ِسعكد اإلسبلمية , ط
بىاط بف عمي بف أبي بكر البقاعي, أبك الحسف ,  (4) برىاف الديف, مؤرخ أديب, ىك : إبراىيـ بف عمر بف حسف الر 

ىػ, مف مؤلفاتو: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر, كمصاعد النظر ٖٖٓىػ, كتكفي بدمشؽ سنة َٖٗكلد سنة 
, كالمكسكعة الميسرة في تراجـ أئمة التفسير كاإلقراء كالنحك ٔٓ/ُلئلشراؼ عمى مقاصد السكر. األعبلـ

 .َٕ-ٓٔ/ُكالمغة

 سابؽ. , مصدرِِْ/ْنظـ الدرر:  (5)
 مف البحث. ,ّٖصانظر:  (6)

 , مصدر سابؽ.ّٕ/ُّالتحرير كالتنكير:  (7)
 ىػ .: َُِْدار الكطف , الرياض, : ُط, لمحمد بف عبد العزيز الخضيرم, ّّْاإلجماع في التفسير (8)
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 أحدىا: أنو ال دليؿ عميو مف كتاب كال سنة. 

عمى الكافريف,  الثاني: فساد المعنى, ألنو يقتضي أف تككف العبادة مغياة بنصره  
ف طالت بو الحياة بعد ذلؾ, كىك معنى غير صحيح.  كا 

العممية تدؿ عمى بطبلف ىذا القكؿ, فقد جاءه النصر المكعكد  ف سيرتو الثالث: أ 
, كىذا ىك البلئؽ بو األعداء, فما زاده ذلؾ إال اجتيادا في العبادة, شكرا  عمى 

 .(1)عميو الصبلة كالسبلـ, كىك القائؿ: " أفبل أككف عبدا شككرا"

ڃ ڃ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃالرابع: أنو معارض لقكلو تعالى: ﴿ 

 .(2)﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڃ چ چ چ چ ڇ

ػ إضافة إلى القكؿ األكؿ ػ فيك في غاية الغرابة, كسياؽ اآلية  (3)أما ما ذكره البقاعي
 يأباه كؿ اإلباء.

                                 
في , كمسمـ َُٖٕ, برقـ: َّٖ/ُحتى تـر قدماه:  أخرجو البخارم في أبكاب التيجد, باب: قياـ النبي  (1)

 . ُِٖٗ, برقـ: ُٕٔكتاب صفة القيامة كالجنة كالنار, باب إكثار األعماؿ كاالجتياد في العبادة: ص
 سكرة النصر (2)
 , مف البحث.ُُِص :انظر (3)
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 والعشرون ثامنةالمسألة ال

 (1)﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃقكؿ ا تعالى: ﴿

 ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿: الكبلـ عمى قكلو تعالى المسألة:

النسفي أف المراد بقصد السبيؿ المصدر كىك بمعنى الفاعؿ كىك القاصد  اختار االماـ

كالقصد مصدر ﴾ ڦ ڦالمراد بو الجنس كلذا قاؿ ﴿﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿فقاؿ: 
بمعنى الفاعؿ كىك القاصد يقاؿ سبيؿ قصد كقاصد أم مستقيـ كأنو يقصد الكجو الذم 

: الحؽ عميو كقكلو يؤمو السالؾ ال يعدؿ عنو كمعناه أف ىداية الطريؽ المكصؿ إلى

كليس ذلؾ لمكجكب إذ ال يجب عمى ا شيء كلكف يفعؿ ذلؾ  (2)﴾ ې ې ې)
لى ا كقاؿ الزجاج معناه كعمى ا تبييف الطريؽ الكاضح  (3)تفضيبل كقيؿ معناه كا 

 (4)المستقيـ كالدعاء إليو بالحجج كمنيا جائر أم مف السبيؿ مائؿ عف االستقامة.

  (5)﴾گ گ ڳ ڳ ڳيف في آية الحجر, كىي: ﴿كالقكالف نظير القكل

 الدراسة:

اختار النسفي رحمو ا كقاؿ أف المراد بيذه اآلية: إلى ا يرجع السبيؿ القاصد 
 المستقيـ, أم أف السبيؿ القاصد المستقيـ يكصؿ إليو.

                                 
 ٗسكرة النحؿ اآلية  (1)
 . ُِسكرة الميؿ اآلية  (2)
 , مف البحث.ْٕص انظر:  (3)

  , مصدر سابؽ.َِٓ/ ِتفسير النسفي, (4)
 ُْالحجر اآلية سكرة  (5)
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 كالقكؿ الثاني في معنى ىذه اآلية: عمى ا بياف قصد السبيؿ.

, (4()3), كالرازم(2()1)القكؿ الثاني, كقد فسرىا بذلؾ ابف جريركأكثر أىؿ التفسير عمى 
, كلـ يذكركا غير ىذا القكؿ. كفسر اآلية بو كذلؾ ابف (8()7), كابف عاشكر(6()5)كالقرطبي

لى ىذا ذىب المتأكلكف. ( ثـ ذكر القكؿ الذم رجحو  , كقاؿ بعد ذكره: )(9)عطية كا 
 (10)النسفي كاحتماؿ.

 .(12)كنقؿ بعض قكلو ,(11)ككافقو أبك حياف

 (14)؛ فقد كافؽ النسفي في اختيار القكؿ األكؿ, حيث ذكر أف مجاىدا(13)كأما ابف كثير
 (19()18), كقتادة(17), كالضحاؾ(16)كأما ابف عباس (15)قاؿ: طريؽ الحؽ عمى ا.

كقكؿ مجاىد ىينا أقكل مف حيث السياؽ؛  ففسركىا بأف عمى ا بياف الحؽ. ثـ قاؿ: )
                                 

 , مف البحث.ِٖانظر: ص (1)

 , مصدر سابؽ.ُٕٕ/ُْجامع البياف  (2)
 مف البحث. ,ُْصانظر:  (3)

 , مصدر سابؽ.ُْٖ/ُٗالتفسير الكبير  (4)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص (5)

 , مصدر سابؽ.ُٖ/َُالجامع ألحكاـ القرآف  (6)
 مف البحث. ,ّٖصانظر:  (7)

 , مصدر سابؽ.ُُِ/ُْالتحرير كالتنكير  (8)
 , مف البحث.ْٔص  :انظر (9)

 , مصدر سابؽ.ّٕٕ-ّٕٔ/ٖالمحرر الكجيز  (10)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص (11)

 , مصدر سابؽ.َٗٓ/ٔالبحر المحيط  (12)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (13)

 , مف البحث.ْٕص  :انظر (14)

سناده صحيح كما في التف ُٖٕ/ُْأخرجو ابف جرير  (15) سير الصحيح لمدكتكر حمكت بف بشير مف طريقيف. كا 
 مصدراف سابقاف.ُٕٓ/ّ
 , مف البحث.ْٕص  :انظر (16)

 مف البحث. ,ٕٗصانظر:  (17)

 , مف البحث.ْٗانظر: ص (18)

تفسير  -. كقكؿ ابف عباس أكرده البخارم في صحيحو معمقا في كتاب التفسير ُٖٕ-ُٕٕ/ُْأخرج أقكاليـ ابف جرير  (19)
 , مصادر سابقة.ُٕٓ/ّحسف اإلسناد كما في التفسير الصحيح لمدكتكر حمكت بف بشير  , كىكَْٗص  -سكرة النحؿ 
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أخبر أف ثـ طرقا تسمؾ إليو, فميس يصؿ إليو منيا إال طريؽ الحؽ, كىي  ألنو تعالى
 (1)(ا مسدكدة, كاألعماؿ فييا مردكدة.الطريؽ التي شرعيا كرضييا, كما عداى

ذا كاف ابف كثير قد  (3)يرل أف قكؿ مجاىد أقكل مف جية السياؽ؛ فإف أبا السعكد (2)كا 
قو, كقرره تقريرا بديعا, كذكر أنو ىك خالفو في ذلؾ, كاختار قكؿ ابف عباس كمف كاف

ختاره النسفي, االمناسب لسياؽ اآلية في السكرة, كقاؿ بعد أف ذكر القكؿ األكؿ الذم 
كأنت خبير بأف ىذا حؽ في نفسو, كلكنو بمعزؿ عف نكتة مكجبة  كاختاره ابف كثير: )

ابف كثير  (5)طيككافؽ الشنقي .(4)بيف ما سبؽ مف أدلة التكحيد كبيف ما لحؽ( ,لتكسيطو
في اختيار قكؿ مجاىد, إال أنو صحح معنى القكليف, كذكر تكجيو اآلية عمى كؿ قكؿ 

اعمـ أف في معنى اآلية الكريمة كجييف معركفيف لمعمماء,  منيما. قاؿ رحمو ا: )
كلكؿ منيما مصداؽ في كتاب ا, إال أف أحدىما أظير عندم مف اآلخر: األكؿ 

﴾: أف طريؽ الحؽ التي ىي قصد السبيؿ عمى ڤ ڦ ڦڤ منيما: أف معنى ﴿

لى مرضاتو, ﴿ ڦ ا, أم مكصمة إليو, ليست حائدة, كال جائرة عف الكصكؿ إليو كا 

﴾: أم مف الطريؽ جائر ال يصؿ إلى ا, بؿ ىك زائغ كحائد عف الكصكؿ إليو. ڦ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ كيشيد ليذا المعنى قكلو تعالى: ﴿

. كيؤيد ىذا (7)﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈو: ﴿, كقكل(6)﴾ڍ ڌ ڌ ڎ

                                 
 , مصدر سابؽ.ُُٖٗ/ٓتفسير القرآف العظيـ  (1)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (2)

 مف البحث. ,ُُٖصانظر:  (3)

 مصدر سابؽ. ,ََُ-ٗٗ/ٓإرشاد العقؿ السميـ  (4)
 , مف البحث.ْٔانظر: ص (5)

 ُّٓاآلية  سكرة األنعاـ (6)
 ُٔاآلية  ڤسكرة  (7)
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, كاستظيره (2)﴾. كىذا الكجو أظير عندمڦ ڦبعده: ﴿ (1)التفسير قكؿ ابف القيـ

ڤ ڤ . الكجو الثاني: أف معنى اآلية الكريمة: ﴿(4)كغيره, كىك قكؿ مجاىد (3)ابف كثير

 ﴾, أم: عميو جؿ كعبل أف يبيف لكـ طريؽ الحؽ عمى ألسنة رسمو.ڦ ڦ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ جو قكلو تعالى: ﴿كيدؿ ليذا الك 

 ,. . . إلى غير ذلؾ مف اآليات.(6)﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ, كقكلو: ﴿(5)﴾ڈ

﴾ غير كاضح؛ ألف المعنى: كمف الطريؽ ڦ ڦكعمى ىذا القكؿ, فمعنى قكلو: ﴿
 .(7)(كوجائر عف الحؽ, كىك الذم نياكـ ا عف سمك 

 النتيجة:

األكلى تفسير اآلية بيما معا, كيبقى تقديـ , محتمبلف لفظا؛ فاالقكالف صحيحاف معن
والذي يظير لي أن القول الثاني قكؿ عمى اآلخر مف باب االختيار, كتقديـ األظير. 

, كما أنو المناسب (8)ألنو قكؿ أكثر المفسريف, كىك المعتمد عف المتقدميف ىو األظير؛
 لسياؽ اآلية مف حيث مناسبتو لما قبميا كما بعدىا.

                                 
 مف البحث. ,ٗٔصانظر:  (1)

 , مصدر سابؽ.ُٔ/ُمدارج السالكيف  (2)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (3)

 , مف البحث.ْٕص  :انظر (4)

 ُٓٔسكرة النساء اآلية  (5)
 ُٓسكرة اإلسراء اآلية  (6)
 , مصدر سابؽ.باختصار يسير َُِ-ََِ/ّأضكاء البياف  (7)
. ِّْ/ْلـ يذكر غيره في زاد المسير  -كىك ممف اعتنى بنقؿ أقكاؿ السمؼ في التفسير  -إف ابف الجكزم حتى  (8)

كنسبة القكؿ اآلخر إلى مجاىد محتممة؛ ألنو يمكف أف يككف معنى قكلو ىك المعنى الثابت عف شيخو ابف مصدر سابؽ. 
 حؽ عمى ا, كىذا أقرب في نظرم.عباس؛ فقكلو: " الحؽ عمى ا " يمكف أف يككف بمعنى: بياف ال



217 

 

 

 والعشرون تاسعةلالمسألة ا

 .(1)﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺقكلو تعالى: ﴿

 .﴾ڀ﴿قكلو تعالى: الكبلـ عمى  المسألة:

ىي معالـ الطرؽ ككؿ ما ﴾ ڀ﴿ ختار االماـ النسفي رحمو ا أف المراد بػا 

المراد بالنجـ الجنس أك ﴾ ٺ ٺ ٺمف جبؿ كغير ذلؾ ﴿ (2)يستدؿ بو السابمة
فإف قمت كبالنجـ ىـ ييتدكف مخرج عف  (4)لكالجد كبنات نعش كالفرقداف (3)الثرياىك 

سنف الخطاب مقدـ فيو النجـ مقحـ فيو ىـ كأنو قيؿ كبالنجـ خصكصان ىؤالء خصكصان 
ييتدكف فمف المراد بيـ قمت كأنو أراد قريشان فميـ اىتداء بالنجكـ في مسايرىـ كليـ بذلؾ 

 .(5)ـ ليـ فخصصكاعمـ لـ يكف مثمو لغيرىـ فكاف الشكر أكجب عمييـ كاالعتبار ألز 

 الدراسة, والترجيح:

                                 
 ُٔسكرة النحؿ اآلية  (1)
 , مصدر سابؽ.َِّالمفردات: (2)

الثريا: ىي المنزلة األكلى مف منازؿ القمر الثماني كالعشريف التي يتخذىا القمر محطات لو أثناء دكرانو حكؿ  (3)
, غير أف العدد الذم مف  الممكف مشاىدتو بالعيف المجردة قد ال األرض. كتتألؼ مجمكعة الثريا مف مئات النجـك

ذا شكىدت الثريا مف خبلؿ المرقب ظيرت  , منيا ست كاضحات, كثبلث ال تيرل إال بصعكبة. كا  يتعدل تسع نجـك
 ـ. ُٔٗٗ, شير يكنيك عاـ ّٖٓٗنجكميا متفرقة غير متراصة". جريدة الجزيرة, العدد 

ؿ بيا شمس كال قمر, إٌنما يييتدل بيا في البٌر كالبحر, كىي كتسٌمى ىذه بككاكب البابانيت, كىي التي ال ينز  (4)
ات شامية, كميٌب الشماؿ منيا, أٌكليا القطب, كىك كككب ال يزكؿ, كالجدم كالفرقداف, كىك بيف القطب, كفيو بن

 مصدر سابؽ., ُّْٔنعش الصغرل". لساف العرب 
  , مصدر سابؽ.َِٕ/ ِتفسير النسفي, (5)
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 :(1)حاصؿ األقكاؿ في ىذه اآلية ثبلثة

أحدىا: العمكـ في كؿ ما ذكر في اآلية التي قبميا كغيره مما ييتدل بو في النيار. 
ػ رضي ا عنيماػ. الثاني:  (2), كىك المركم عف ابف عباسالنسفيكىك الذم اختاره 

 .. الثالث: أنيا الجباؿ خاصة(4), كقتادة(3)ف مجاىدأنيا النجكـ خاصة. كىك المركم ع

, (10)ة, كابف عطي(9()8), كالزمخشرم(7()6)في اختياره: الطبرم (5)كقد كافؽ االماـ النسفي
 .(14()13), كالبيضاكم(12()11)كابف الجكزم

قاؿ الطبرم ػ رحمو ا ػ بعد أف ذكر األقكاؿ: " كأكلى األقكاؿ في ذلؾ بالصكاب أف  
ا ػ تعالى ذكره ػ عدد عمى عباده مف نعمو أنعامو عمييـ بما جعؿ ليـ مف  يقاؿ: إف

العبلمات التي ييتدكف بيا في مساكنيـ كطرقيـ التي يسيركنيا, كلـ يخصص بذلؾ 

                                 
 , مصدر سابؽ.ِٕٓ, ُٕٓ/ٕجامع البياف:  (1)
 , مف البحث.ْٕص انظر:  (2)

 , مف البحث.ْٕص  :انظر (3)

 , مف البحث.ْٗانظر: ص (4)

, َُْ/ٓ, كأبك السعكد: ِٓٓ/ْ, كالبقاعي: َّٓ/ِكاختاره مف المتأخريف: الثعالبي:  ,ِِٓ/ِ,تفسير النسفي (5)
 ر سابقة, مصادُْٖ/ّ, كالشنقيطي: ٖٗ/ُّ, كابف عاشكر: ُُٔ/ُْكاأللكسي: 

 , مف البحث.ْٖص انظر:   (6)

 , مصدر سابؽ.ِٕٓ/ٕجامع البياف:  (7)
 , مف البحث.ُُُانظر: ص  (8)

 , مصدر سابؽ.ِّٓ/ِالكشاؼ:  (9)
 , مصدر سابؽ.ّٖٗ/ٖالمحرر الكجيز:  (10)
 مف البحث. ,َُٓصانظر:  (11)

 , مصدر سابؽ.ِٖٗ/ُتذكرة األريب:  (12)
 مف البحث. ,َُٕصانظر:  (13)

 , مصدر سابؽ.َّٗ/ّأنكار التنزيؿ:  (14)
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بعض العبلمات دكف بعض, فكؿ عبلمة استدؿ بيا الناس عمى طرقيـ كفجاج سبميـ, 
 .(2), كلـ يذكر غيره(1)الثاني: ابف العربي( ". كاختار القكؿ  كعبلمات فداخؿ في قكلو )

 , كجعؿ الثاني مف الغريب.(6()5), كالكرماني(4()3)كاختار القكؿ الثالث: الكاحدم

ػ رحمو ا ػ مف اإلطبلؽ  (7), كىك القكؿ بالعمكـ, لما ذكره الطبرموالراجح ىو األول
قررة في في المفظ, كعدـ تخصيص بعض العبلمات دكف بعض. كمف القكاعد الم
 .(8)التفسير أف المفظ إذا دار بيف أف يككف مقيدا أك مطمقا؛ فإنو يحمؿ عمى إطبلقو

                                 
 مف البحث. ,ُُٓص :انظر (1)

 , مصدر سابؽ.ُُْٖ/ّأحكاـ القرآف:  (2)
 مف البحث. ,َٖصانظر:  (3)

 , مصدر سابؽ.َِٔ/ُالكجيز:  (4)
 مف البحث. ,ُُٓصانظر:  ( 5)

 , مصدراف سابقاف.ٓٔٓ/ِ. كمف المتأخريف: ابف كثير: َِٔ/ُغرائب التفسير:  (6)
 , مف البحث.ْٖص انظر:   (7)

 , مصدراف سابقاف.ُِٔ/ِ, كقكاعد التفسير: ٓٓٓ/ِقكاعد الترجيح:  (8)
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 لثالثونالمسالة ا

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ قكؿ ا تعالى: ﴿

  (1)﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

 ﴾ۀ﴿ الكبلـ عمى مرجع الضمير في المسألة:

﴾, ڻ ۀ ۀ ہ ہ ں ڻ ڻ ڻفي قكلو تعالى: ﴿ مفسركفاختمؼ ال

 ﴾ راجع إلى الشراب, أك راجع إلى القرآف؟ عمى قكليف.ۀىؿ الضمير في ﴿

ألنو مف جممة األدكية ﴾ ۀ ہ ہ﴿ كقد اختار االماـ النسفي القكؿ األكؿ فقاؿ
النافعة كقؿ معجكف مف المعاجيف لـ يذكر األطباء فيو العسؿ كليس الغرض أنو شفاء 

كيره لتعظيـ الشفاء الذم فيو أك ألف فيو بعض لكؿ مريض كما أف كؿ دكاء كذلؾ كتن
اسقو "  الشفاء ألف النكرة في اإلثبات تخص كشكا رجؿ استطبلؽ بطف أخيو فقاؿ 

 صدؽ ا ككذب بطف أخيؾ اسقو عسبلن فسقاه عسبلن فجاءه كقاؿ زاده شران فقاؿ 
 .(3()2)(فصح

                                 
 .ٗٔسكرة النحؿ اآلية  (1)
في الطب, باب الدكاء بالعسؿ, كباب دكاء  ْٖٔٓ(, كالبخارم رقـ )ِٗ/ّ(. كفي )ُٗ/ّأخرجو أحمد ) (2)

( في َِِٖ( كالترمذم رقـ )ِٔ/ٕكم بسقي العسؿ)( في السبلـ, باب التدإُِِ( كمسمـ رقـ )ُٓٔ/ٕالمبطكف )
/ ٕ( جامع األصكؿ )ُِْٓالطب, باب ما جاء في التداكم بالعسؿ. كالنسائي في الكبرل )تحفة األشراؼ( رقـ )

مكتبة  -مطبعة المبلح  -التتمة تحقيؽ بشير عيكف الناشر: مكتبة الحمكاني  -تحقيؽ: عبد القادر األرنؤكط  (ُٕٓ
 طبعة: األكلىدار البياف ال

 , مصدر سابؽ. ِِِ/ ِتفسير النسفي,  (3)
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, (4()3)عباس , كابف(2()1)الصحيح رجكعو إلى الشراب, كىك قكؿ ابف مسعكد
, كاألكثريف؛ فإنو ىك المذككر, كالكبلـ سيؽ ألجمو, كال ذكر (8()7), كقتادة(6()5)كالحسف

 .(10)(كالصريح فيو (9)لمقرآف فى اآلية. كىذا الحديث الصحيح كىك قكلو: " صدؽ ا "

 الدراسة:

د ظيور ىذه المسألة يغني عن اإلطالة فييا, والقول الذي رجحو النسفي ىو المعتم
 عند المفسرين.

, كابف (14()13), كالرازم(12()11)كقد صرح بترجيح ىذا القكؿ كؿ مف ابف جرير

كذكركا جميعا داللة السياؽ لترجيحو, كذكر األخيراف داللة الحديث الذم ذكره النسفي 
 عمى صحة ىذا القكؿ.

                                 
 , مف البحث.ّٕانظر ص ( 1)

نما أخرج ابف جرير ْٔٔ/ْعزاه إليو ابف الجكزم في زاد المسير  (2) -َِٗ/ُْ, كلـ أجد قكلو ىذا في تفسير اآلية, كا 
 ,ّٕٕ-ّٕٔ/ِتفسير ابف مسعكدقكلو: " شفاءاف: العسؿ شفاء مف كؿ داء, كالقرآف شفاء لما في الصدكر. ". ك  ُِٗ

 ىػ. َُْٓمؤسسة الممؾ فيصؿ الخيرية  :ُط –إعداد محمد أحمد عيسكم  -جمع كتحقيؽ كدراسة 
  , مف البحث. ْٕانظر: ص  (3)

 , مصدر سابؽ.مف طريؽ العكفي ُِٗ/ُْأخرج قكلو ابف جرير  (4)
 , مف البحث.َٓص  :انظر (5)

 لـ أجده عف الحسف.  (6)
 مف البحث. ,ْٗانظر: ص (7)

 , مصدراف سابقاف.ُِٗ/ّ. كالتفسير الصحيح لمدكتكر حكمت بف بشير َِٗ/ُْأخرج قكلو ابف جرير  (8)
 . مف البحث َِٗص صدؽ ا, ككذب بطف أخيؾ " جزء مف حديث فيو قصة سبؽ تخريجو (9)
 . مصدراف سابقاف.ِْ-ُْ/ّ, كبدائع التفسير ّٔ/ْزاد المعاد  (10)
 البحث., مف ِٖانظر: ص (11)

 , مصدر سابؽ.ُِٗ/ُْجامع البياف  (12)
 مف البحث. ,ُْصانظر:  (13)

 , مصدر سابؽ.ٗٓ/َِالتفسير الكبير  (14)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (15)

 , مصدر سابؽ.ُٗٗٗ/ٓتفسير القرآف العظيـ  (16)
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كؿ اآلخر مقريف لو, في رد الق (5)قكؿ ابف العربي (4()3), كأبك حياف(2()1)كنقؿ القرطبي
 : إف الياء في قكلو:(10()9), كالضحاؾ(8()7), كالحسف(6)كقاؿ مجاىد كنصو: )

 "فيو " يعكد عمى القرآف, أم القرآف شفاء لمناس.

كىذا قكؿ بعيد, ما أراه يصح عنيـ ؛ كلك صح نقبل لـ يصح عقبل ؛ فإف مساؽ الكبلـ 
ر في كبلـ إلى ما لـ يجر لو كمو لمعسؿ, ليس لمقرآف فيو ذكر ؛ ككيؼ يرجع ضمي

ف كاف كمو منو  -ذكر فيو  ؟ كلكنو إنما يراعى مساؽ الكبلـ كمنحى القكؿ, كقد -كا 
في ذلؾ ذا اإلشكاؿ, كأزاح كجو االحتماؿ حيف أمر الذم يشتكي بطنو   حسـ النبي

 بشرب العسؿ, فمما أخبره بأف العسؿ لما سقاه إياه ما زاده إال استطبلقا أمره النبي 
 (11)بعكد الشرب لو, كقاؿ لو: " صدؽ ا, ككذب بطف أخيؾ ". (

 (13)عمى القكؿ المعتمد. (12)كاقتصر ابف عاشكر

, (14), كاستحسنو: الزجاج-كىك أف الضمير لمقرآف  -كممف ذكر القكؿ الثاني 
كىذا القكؿ إذا فسر عمـ أنو حسف,  ؛ فقد قاؿ الزجاج بعد ذكره لو: )(15)كالنحاس

                                 
 البحث.  , مفُٖانظر: ص (1)

 , مصدر سابؽ.ُّٔ/َُالجامع ألحكاـ القرآف  (2)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص (3)

 , مصدر سابؽ.ُٔٓ/ٔالبحر المحيط  (4)
 مف البحث. ,ُُٓص :انظر (5)

 , مصدر سابؽ.ِٖٗ/ُْقكؿ مجاىد أخرجو ابف جرير  (6)
 , مف البحث.َٓص  :انظر (7)

 لـ أجد قكلو في ىذا.  (8)
 مف البحث. ,ٕٗصانظر:  (9)

 ىػ  ُُْٗ-القاىرة  -دار السبلـ : ُط الزاكيتيجمع كداسة كتحقيؽ لمدكتكر محمد شكرم  ,َِٓ/ُتفسير الضحاؾ (10)
 , مصدر سابؽ.ُّٖ/ّأحكاـ القرآف  (11)
 مف البحث. ,ّٖصانظر:  (12)

 , مصدر سابؽ.َُِ-َِٗ/ُْالتحرير كالتنكير  (13)
 , مف البحث.ْٕانظر: ص  (14)

 مف البحث. ,َُّص :انظر (15)
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قصصنا عميكـ مف قصة النحؿ في القرآف, كسائر القصص التي تدؿ  المعنى: فيما
إال أنو يرل أف القكؿ األكؿ أكلى؛ ألنو حكـ عميو بأنو  .عمى أف ا كاحد شفاء لمناس(

 (1)تفسير حسف جدا.

 (2)كافقو النحاس, كقاؿ نحك قكلو. ك

 النتيجة:

الضمير يعود عمى ال شك في رجحان القول المعتمد عند أكثر المفسرين, وىو أن 
كقد ذكر المفسركف كجييف ظاىريف  .-وىو العسل  -الشراب المذكور في اآلية 

 لترجيحو, كىما الكجياف المذككراف آنفان.

ذكر أف فيو شفاء لمناس عمكما, كأما القرآف فقد  كمف كجكه ترجيحو أيضا: أف ا 

ہ ھ  ۀ ۀ ہ ہ ہأنو شفاء لممؤمنيف, كما في قكلو تعالى: ﴿ أخبر 

ۉ ۉ ې ې ې , كقكلو عف القرآف: ﴿(3)﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

ك القكؿ بأف الضمير  .(4)﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
 . كىك كذلؾ.(5)يرجع إلى القرآف معدكد مف غرائب األقكاؿ في التفسير

                                 
عرابو  (1)  , مصدر سابؽ.ُُِ/ّمعاني القرآف كا 
 , مصدر سابؽ.ٖٓ-ْٖ/ْرآف معاني الق (2)
 ِٖسكرة اإلسراء اآلية  (3)
 ْْسكرة فصمت اآلية  (4)
 , مصدر سابؽ.ُِٔ/ُغرائب التفسير كعجائب التأكيؿ لمكرماني  (5)
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 المسألة الحادٌة والثالثون 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ قكؿ ا تعالى: ﴿

 (1)﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 الكبلـ عمى مف ضرب لو ىذا المثؿ في اآلية؟ المسألة:

ىك ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦقاؿ االماـ النسفي في تفسير اآلية: "ثـ ضرب المثؿ فقاؿ ﴿

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ بدؿ مف مثبلن ﴿

مصدراف في مكضع الحاؿ أم مثمكـ في إشراككـ با األكثاف مثؿ مف سكل ﴾ ڇ
عاجز عف التصرؼ كبيف حر مالؾ قد رزقو ا ما ال فيك يتصرؼ  بيف عبد مممكؾ

فيو كينفؽ منو ما شاء كقيد بالمممكؾ ليميزه مف الحر ألف اسـ العبد يقع عمييما جمعيا 
إذ ىما مف عباد ا كببل يقدر عمى شيء ليمتاز مف المكاتب كالمأذكف فيما يقدراف 

ڍ ﴿ طابؽ عبدان أك مكصكلةعمى التصرؼ كمف مكصكفة أم كحران رزقناه لي

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ جمع الضمير إلرادة الجمع أم ال يستكم القبيبلف ﴿﴾ ڍ

 .(2)بأف الحمد كالعبادة "﴾ ژ

: أف المراد بالمثؿ )ما ضربو ا سبحانو لنفسو كلؤلكثاف( كىك األولفي المسألة قكالف: 
 كغيره. (1()3)الذم أختاره االماـ النسفي رحمو ا. كىذا قكؿ مجاىد

                                 
 ٕٓسكرة النحؿ اآلية  (1)
  , مصدر سابؽ. ِِٓ, ِِْ/ ِتفسير النسفي,  (2)
 , مف البحث.ْٕص  :انظر (3)
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كالثاني: مثؿ ضربو ا لممؤمف كالكافر. كمثؿ المؤمف في الخير الذم عنده بمف رزقو 
منو رزقا حسنا فيك ينفؽ منو عمى نفسو كعمى غيره سرا كجيرا, كالكافر بمنزلة عبد 
مممكؾ عاجز ال يقدر عمى شيء؛ ألنو ال خير عنده؛ فيؿ يستكم الرجبلف عند أحد 

 (3()2)ابف عباسمف العقبلء؟ كىذا قكؿ 

 الدراسة:

 ف في بياف مف ضرب لو ىذا المثؿ:ذكرنا سابقان أف في المسألة قكال

 ضرب ىذا المثؿ لنفسو كلؤلكثاف. القكؿ األكؿ: أف ا 

 القكؿ الثاني: أف ىذا المثؿ مضركب لممؤمف كالكافر.

ذا التأكيؿ كى , كقاؿ: )(4)كأكثر المفسريف اختار القكؿ األكؿ, فقد اختاره ابف عطية
أصكب؛ ألف اآلية تككف مف معنى ما قبميا كما بعدىا في تبييف أمر ا تبارؾ كتعالى, 

 (5)كالرد عمى أمر األصناـ. (

ألف ما قبؿ ىذه اآلية كما بعدىا إنما كرد  , كذكر أف ىذا القكؿ أقرب؛ )(6)ككافقو الرازم
ىذه اآلية عمى ىذا المعنى في إثبات التكحيد, كفي الرد عمى القائميف بالشرؾ؛ فحمؿ 

 .(7)أكلى(

                                                                                               
 , مصدر سابؽ.ُُّ/ُْأخرج قكلو ابف جرير  (1)
 , مف البحث. ْٕص انظر:  (2)

 , مصدر سابؽ.عنو بمفظ آخر َّٖ/ُْأخرجو ابف جرير  (3)
 , مف البحث.ْٔص  :انظر (4)

 , مصدر سابؽ.ْٕٔ/ٖالمحرر الكجيز  (5)
 مف البحث. ,ُْصانظر:  (6)

 , مصدر سابؽ.ٖٔ/َِالتفسير الكبير  (7)
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بيذا القكؿ, كفسر اآلية عميو, كذكر أف الجميكر مف أىؿ العمـ  (1)كبدأ القرطبي
 (2)كالتأكيؿ عميو.

 (4)اآلية عمى ىذا القكؿ, ثـ أشار إلى القكؿ اآلخر. (3)كفسر أبك حياف

تفسير اآلية إلى خبلؼ في المراد بيذا المثؿ, كاقتصر عمى  (5)كلـ يشر ابف عاشكر
 (6)عمى القكؿ األكؿ.

فقد بدأ بالقكؿ الثاني, كاعتمده في تفسير اآلية, ثـ أشار إلى القكؿ  (7)كأما ابف جرير
عند  -األكؿ في آخر كبلمو إشارة سريعة, كلـ يعمؽ عميو بشيء. ثـ قاؿ بعد ذلؾ 

نما اخترنا القكؿ الذم اخترناه في الم : )-تفسيره لآلية التي بعد ىذه  ثؿ األكؿ؛ ألنو كا 
تعالى ذكره مثؿ الكافر بالعبد الذم كصؼ صفتو, كمثؿ مثؿ المؤمف بالذم رزقو رزقا 
حسنا فيك ينفؽ مما رزقو سرا كجيرا؛ فمـ يجز أف يككف ذلؾ  مثبل, إذ كاف ا إنما 
مثؿ الكافر الذم ال يقدر عمى شيء بأنو لـ يرزقو رزقا ينفؽ منو سرا, كمثؿ المؤمف 

قو ا لطاعتو فيداه لرشده فيك يعمؿ بما يرضاه ا, كالحر الذم بسط لو في الذم كف
الرزؽ فيك ينفؽ منو سرا كجيرا, كا تعالى ذكره ىك الرازؽ غير المرزكؽ؛ فغير جائز 

 (8)أف يمثؿ إفضالو كجكده بإنفاؽ المرزكؽ الرزؽ الحسف. (

                                 
 البحث.  , مفُٖانظر: ص (1)

 , مصدر سابؽ.ُْٕ-ُْٔ/َُاـ القرآف الجامع ألحك (2)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص (3)

 , مصدراف سابقاف.عمى قكؿ الجميكر َٖٓ/ّ, كاقتصر في النير الماد ٗٔٓ/ ٔالبحر المحيط  (4)
 مف البحث. ,ّٖصانظر:  (5)

 , مصدر سابؽ.ِِْ-ِِّ/ُْالتحرير كالتنكير  (6)
 , مف البحث.ِٖانظر: ص (7)

 , مصدر سابؽ.ُّّ, َّٖ-َّٕ/ُْجامع البياف  (8)
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ي, كنص عمى أف ابف جرير قد , ذكر القكليف, كبدأ بالقكؿ الثان(1)ككذلؾ ابف كثير
 (2)اختاره.

في تفسير ىذه اآلية مسمكا خالؼ فيو جميكر المفسريف, كذكر أف  (3)كقد سمؾ النحاس
ىذه اآلية مشكمة, ثـ ذكر القكليف السابقيف في بياف المراد بيذا المثؿ, كأشار إلى 

كما بعدىا. ثـ  ترجيح بعض أىؿ المغة لمقكؿ األكؿ؛ ألنو يجعؿ اآلية مكافقة لما قبميا
رضي ا عنيما أف ىذه اآلية نزلت في رجؿ مف  (4)ذكر أنو قد ركم عف ابف عباس

كأكلى األقكاؿ في ىذا قكؿ ابف عباس, ركاه عنو حماد بف  ثـ قاؿ: ) (5)قريش كعبده.
عف ابف عباس.  (6)سممة, عف عبد ا ابف عثماف بف خثيـ, عف إبراىيـ, عف عكرمة

كال يقاؿ  -و ا أف ىذه اآلية نزلت في عبد بعينو لـ يكف لو ماؿ فبيف ابف عباس رحم
فنزلت فيو كفي سيد كاف لو ماؿ ينفؽ منو. . . .  -في كؿ عبد ال يقدر عمى شيء 

 (7)كال يصح قكؿ مف قاؿ: إنو صنـ؛ ألف الصنـ ال يقع عميو اسـ عبد. (

 كال شؾ أف ما ذكره النحاس مردكد مف كجييف:

كالمثاؿ ال  ف األصؿ في المثؿ العمكـ, كال يصح قصره عمى معيف, )الكجو األكؿ: أ
 (8)يحتاج إلى تعييف أحد. (

                                 
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (1)

 , مصدر سابؽ.ََِْ/ٓتفسير القرآف العظيـ  (2)
 مف البحث. ,َُّص :انظر (3)

 , مف البحث. ْٕانظر: ص  (4)

مكتبة  ,: الرياضَُْ, كأكرده مقبؿ الكادعي في الصحيح المسند مف أسباب النزكؿُِّ/ُْأخرجو ابف جرير (5)
 , مصدراف سابقاف.ِٖٔالحديث رجالو رجاؿ الصحيح. ( كأسباب النزكؿ لمكاحدم ىػ. كقاؿ: )ََُْالمعارؼ: 

 , مف البحث.ْٗانظر: ص (6)

 , مصدر سابؽ.ْٗ-ُٗ/ْمعاني القرآف  (7)
فقد ذكر أف القكؿ بالعمـك ىك األظير؛ ألنو المكافؽ لمراد ا  ٖٔ/ َِ. كالتفسير الكبير ْٕٔ/ٖالمحرر الكجيز  (8)
 ,.مصدراف سابقاف 
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وئ ۇئ ۇئ ﴿: الكجو الثاني: ال مانع مف إطبلؽ العبد عمى الصنـ, بدليؿ قكؿ ا 

 .(2()1)﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

 كقد أثبت جميكر المفسريف ىذا اإلطبلؽ, كالمثبت مقدـ عمى النافي. النتيجة:

م النسفي السابق ىو في رأيي أفضل نتيجة تنيى بيا ىذه الدراسة؛ فقد اختار كبل
 كا تعالى أعمـ. القول األظير, والمناسب لسياق اآلية.

                                 
 ْٗسكرة مريـ اآلية  (1)
 , مصدر سابؽ.ٖٔ/ َِالتفسير الكبير  (2)
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 والثالثون ثانٌةالمسألة ال

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ قكؿ ا تعالى: ﴿

 (1)﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
 اآلية.الكبلـ عمى المراد بالحياة الطيبة في  المسألة:

القناعة  أف المراد بالحياة الطيبة في اآلية " ػ رحمو اػ اختار االماـ النسفي 

ڳ أم في الدنيا ﴿﴾ گ گ گكالرضا بقسمة ا تعالى". فقاؿ: ﴿

ىئ ىئ ىئ )كقكلو ,كعده ا ثكاب الدنيا كاآلخرة﴾ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 ,مكسران كاف أك معسران  ,كذلؾ أف المؤمف مع العمؿ الصالح ﴾ی ی ی ی
ف كاف معسران فمعو ما يطيب عيشو ؛إف كاف مكسران فظاىر ,يعيش عيشان طيبان  كىك  ,كا 

 ؛إف كاف معسران فظاىر ,كأما الفاجر فأمره بالعكس ,القناعة كالرضا بقسمة ا تعالى
ف كاف مكسران فالحرص ال يدعو أف يتينأ بعيشو أك  ,كقيؿ الحياة الطيبة القناعة .كا 

 ,كصدؽ الكقكؼ عمى أمر ا ,كصدؽ المقاـ مع ا ,عرفة باأك الم ,حبلكة الطاعة
 (2)كاإلعراض عما سكل ا.

كقد جعؿ ا الحياة الطيبة ألىؿ معرفتو كمحبتو كعبادتو,  : )(3)قاؿ ابف القيـك 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ فقاؿ تعالى: ﴿

﴾, كقد فسرت " الحياة الطيبة " بالقناعة ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
, كالرزؽ الحسف, كغير ذلؾ. كالصكاب: أنيا حياة القمب كنعيمو, كبيجتو كالرضا

                                 
 ٕٗسكرة النحؿ اآلية  (1)
  , مصدر سابؽ.ِِّ/ ِتفسير النسفي,  (2)
 مف البحث. ,ٗٔصانظر:  (3)
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كسركره باإليماف كمعرفة ا, كمحبتو, كاإلنابة إليو, كالتككؿ عميو؛ فإنو ال حياة أطيب 
 مف حياة صاحبيا, كال نعيـ فكؽ نعيمو, إال نعيـ الجنة.

ذا كانت حياة القمب حياة طيبة تبعتو حياة الجكارح؛ فإن و ممكيا. كليذا جعؿ ا كا 
 (1)المعيشة الضنؾ لمف أعرض عف ذكره, كىي عكس الحياة الطيبة. (

كأطيب العيش كألذه عمى اإلطبلؽ عيش  في مكضع آخر: ) ابف القيـ ايضان  كقاؿ
المحبيف المشتاقيف المستأنسيف؛ فحياتيـ ىي الحياة الطيبة الحقيقية, كال حياة لمقمب 

ڈ ژ ژ ڑ منيا, كىي الحياة الطيبة في قكلو تعالى: ﴿ أطيب كال أنعـ كال أىنأ

؛ ليس المراد منيا الحياة المشتركة بيف ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ
المؤمنيف كالكفار كاألبرار كالفجار مف طيب المأكؿ كالممبس كالمشرب كالمنكح, بؿ ربما 

 زاد أعداء ا عمى أكليائو في ذلؾ أضعافا مضاعفة.
مف عمؿ صالحا أف يحييو حياة طيبة؛ فيك صادؽ  كقد ضمف ا سبحانو لكؿ
 (2)الكعد الذم ال يخمؼ كعده. . . (

 الدراسة:
 كقد تنكعت أقكاؿ المفسريف في بياف المراد بالحياة الطيبة ىنا, كىذا بيانيا:

أف أىؿ التأكيؿ اختمفكا في الذم عنى ا بالحياة الطيبة التي  (3)ذكر ابف جرير
يكىا, ثـ ذكر خمسة أقكاؿ, كىي حسب ترتيبو ليا: الرزؽ كعد ىؤالء القـك أف يح

 الحبلؿ الطيب, كالقناعة, كحياة أىؿ الطاعة كاإليماف, كالسعادة, كحياة أىؿ الجنة.
كذلؾ أف مف قنعو ا بما قسـ لو مف  ثـ اختار أف المراد بيا ىنا القناعة. قاؿ: )

يتكدر فييا عيشو باتباعو بغية ما رزؽ لـ يكثر لمدنيا تعبو, كلـ يعظـ فييا نصبو, كلـ 
                                 

 , مصدر سابؽ.ُِٕ/ْمدارج السالكيف  (1)
 :ت – , لػ ابف القيـّْٕ-ّْٔ عف الدكاء الشافي المعركؼ باسـ : الجكاب الكافي لمف سأؿ -الداء كالدكاء  (2)

  .ىػُُْٕ -الرياض  -دار ابف خزيمة : ُطعامر بف عمي ياسيف 
 , مف البحث.ِٖانظر: ص (3)
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ثـ عمؿ اختياره ىذا بمناسبة ىذا القكؿ  .فاتو منيا كحرصو عمى ما لعمو ال يدركو فييا(
مف عصاه بأنو يذكؽ السكء في الدنيا, كلو  لآليات التي قبميا, حيث تكعد ا 

في  العذاب العظيـ في اآلخرة؛ فأراد أف يعقب ذلؾ بالكعد ألىؿ طاعتو باإلحساف
 الدنيا, كالغفراف في اآلخرة, ككذلؾ فعؿ تعالى ذكره.

ثـ بيف أف تفسير " الحياة الطيبة " بالرزؽ الحبلؿ يحتمؿ أف يرجع إلى ىذا القكؿ 
ف قؿ فبل  المختار؛ مف حيث أنو تعالى يقنعو في الدنيا بالذم يرزقو مف الحبلؿ كا 

الكثير مف الحبلؿ؛ كذلؾ أف تدعكه نفسو إلى الكثير منو مف غير حمو, ال أنو يرزقو 
أكثر العامميف  تعالى بما يرضاه مف األعماؿ لـ نرىـ رزقكا الرزؽ الكثير مف الحبلؿ 

 (1)في الدنيا, ككجدنا ضيؽ العيش عمييـ أغمب مف السعة.
عف أىؿ التأكيؿ, كبيف أف  (3)األقكاؿ التي نقميا ابف جرير (2)كذكر ابف عطية

لكف ظاىر ىذا الكعد أنو في الدنيا. ثـ بيف اختياره بقكلو: الطيب المطمؽ في الجنة, ك 
كالذم أقكؿ: إف طيب الحياة البلـز لمصالحيف إنما ىك بنشاط نفكسيـ كنبميا كقكة  )

رجائيـ, كالرجاء لمنفس أمر ممذ؛ فبيذا تطيب حياتيـ, كبأنيـ احتقركا الدنيا فزالت 
ال ىمكميا عنيـ, فإف انضاؼ إلى ىذا ماؿ حبلؿ كصحة  أك قناعة فذلؾ كماؿ, كا 

 (4)فالطيب فيما ذكرناه راتب.(
في ككف المراد بالحياة الطيبة ىنا الحياة الطيبة في الدنيا, قاؿ:  (5)ككافقو أبك حياف

(. ثـ ذكر األقكاؿ التي  ﴾, يعني في اآلخرةڳ ڳكيدؿ عميو قكلو: ﴿ )

                                 
 , مصدر سابؽ.ّٓٓ-َّٓ/ُْجامع البياف  (1)
 , مف البحث.ْٔص  :انظر (2)

 , مف البحث.ِٖانظر: ص (3)

 , مصدر سابؽ.َٔٓ/ٖالمحرر الكجيز  (4)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص (5)
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 (1)ذكرىا, كنقؿ قكلو السابؽ, كلـ يعمؽ عميو بشيء.
ما قيؿ في تعييف المراد بالحياة الطيبة, كلـ  افذكر , (5()4), كالقرطبي(3()2)زمكأما الرا

كقكؿ مف يقكؿ:  : )(6), إال أف الرازم نقؿ قكؿ الكاحدماما يدؿ عمى اختيارىم ايذكر 
إنيا القناعة حسف مختار؛ ألنو ال يطيب عيش أحد في الدنيا إال عيش القانع, كأما 

, ثـ ذكر كجكه تفضيؿ عيش المؤمف عمى (7)( كد كالعناءالحريص فإنو يككف أبدا في ال
أف الحياة الطيبة تشمؿ كجكه الراحة مف أم جية  (8)عيش الكافر. كذكر ابف كثير

 (9)(أف الحياة الطيبة تشمؿ ىذا كمو كالصحيح كانت, كذكر األقكاؿ السابقة, ثـ قاؿ: )
الرضى بما قسـ ليـ كىذا كعد بخيرات الدنيا؛ كأعظميا  : )(10)كقاؿ ابف عاشكر

كحسف أمميـ بالعاقبة, كالصحة كالعافية, كعزة اإلسبلـ في نفكسيـ. كىذا مقاـ دقيؽ 
تتفاكت فيو األحكاؿ عمى تفاكت سرائر النفكس, كيعطي ا فيو عباده المؤمنيف عمى 

كمما سبؽ يعمـ أف مف أقكل األقكاؿ التي ذكرىا المفسركف  (11)مراتب ىمميـ كآماليـ.(
رضي ا  (12)ير الحياة الطيبة: القناعة؛ كقد ثبت ىذا التفسير عف ابف عباسفي تفس
 .(14)كثبت عنو أيضا تفسيرىا بالسعادة (13)عنيما.

                                 
 , مصدر سابؽ.ِٗٓ/ٔالبحر المحيط  (1)
 مف البحث. ,ُْصانظر:  (2)

 , مصدر سابؽ.ُٗ-َٗ/َِالتفسير الكبير  (3)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص (4)

 , مصدر سابؽ.ُْٕ/َُالجامع ألحكاـ القرآف  (5)
 مف البحث. ,َٖصانظر:  (6)

 البسيط.  لـ أجد قكلو ىذا في الكسيط, فمعمو في (7)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (8)

 , مصدر سابؽ.َُِٓ/ٓتفسير القرآف العظيـ  (9)
 مف البحث. ,ّٖصانظر:  (10)

 , مصدر سابؽ.ِّٕ/ُْالتحرير كالتنكير  (11)
 , مف البحث. ْٕانظر: ص  (12)

ح لمدكتكر , كقاؿ صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه. كانظر التفسير الصحئّٓ/ِأخرجو الحاكـ في المستدرؾ  (13)
 , مصدر سابؽ.َِْ/ّحكمت بف بشير 

 , مصدراف سابقاف.َِْ/ّبسند حسف كما في التفسير الصحيح  ّّٓ/ُْأخرجو ابف جرير  (14)
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كىذا يدؿ عمى أف ىذه األقكاؿ مف باب التمثيؿ, كأف الحياة الطيبة تشمؿ تمؾ 
 المعاني كغيرىا.
 النتيجة:

ألقكاؿ التي نقمت في تفسيرىا, ال يخفى أف الحياة الطيبة مف حيث ىي تشمؿ كؿ ا
كلكف تعييف المراد بالحياة الطيبة في اآلية يحتاج إلى نظر في نظميا كسياقيا, مع 

 تنزيؿ ذلؾ عمى الكاقع المدرؾ المشاىد.
فأظير األقوال في المراد بالحياة الطيبة ىنا أنيا حياة الطاعة كعمى ىذا, 

, كالرضا بحكمو, كالتسميـ با  كما يترتب عمييا مف السعادة كاألنس واإليمان,
ألمره. كىذه المعاني متعمقة بالقمب. كالخبلؼ مف اختبلؼ التنكع. كيحتمؿ المفظ ألكثر 

 مف معنى.
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 والثالثون لثةالمسالة الثا

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ قكؿ ا تعالى: ﴿

 (1)﴾ی

 .﴾ۈئ ۈئ﴿قكلو تعالى:  الكبلـ عمى المسالة:
 ي رحمو ا أف المراد باألمر ىنا األمر الشرعي فقاؿ:أختار االماـ النسف

متنعمييا كجبابرتيا بالطاعة ﴾ ۈئ ۈئأم أىؿ قرية ﴿﴾ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿ 

أم خرجكا عف األمر كقكلؾ أمرتو فعصى أك ﴾ ېئ ېئ﴿ (3)كالزجاج (2)أبي عمركعف 
 .(5)أمرنا (4)أمرنا كثرنا دليمو قراءة يعقكب

 :(6)اد بػ " أمرنا " ىنا ثبلثة أقكاؿالدراسة: األقكاؿ المشيكرة في المر 
القكؿ األكؿ منيا: أنو مف األمر, كفي الكبلـ إضمار, تقديره: أمرنا مترفييا 

. قاؿ (10()9), كسعيد بف جبير(8()7)بالطاعة, ففسقكا. كىذا القكؿ مركم عف ابف عباس
 (11)مر.(كمثمو في الكبلـ: أمرتؾ فعصيتني؛ فقد عمـ أف المعصية مخالفة األ الزجاج: )

القكؿ الثاني: كثرنا يقاؿ: أمرت الشيء كآمرتو, أم: كثرتو. كىك قكؿ أبي 
                                 

 ُٔسكرة اإلسراء اآلية  (1)
 , مف البحث..ْٔانظر: ص (2)
 , مف البحث.ٓٔانظر: ص (3)

   ., مف البحثٓٔانظر: ص (4)

 ؽ., مصدر سابِْٗ/ِتفسير النسفي, (5)
 , مصدر سابؽ.ُٗ-ُٖ/ٓانظرىا في زاد المسير  (6)
 , مف البحث. ْٕانظر: ص  (7)

 , مصدر سابؽ.ِٕٓ/ُْأخرج قكلو ابف جرير  (8)
 مف البحث. ,ٕٗص :انظر (9)

 , مصدر سابؽ.ِٖٓ/ُْأخرجو قكلو ابف جرير  (10)
عرابو  (11)  , مصدر سابؽ.ِِّ/ّمعاني القرآف كا 



235 

 

. كبيذا المعنى ركيت (4)﴾آمرنا. كيؤيد ىذا القكؿ قراءة: ﴿(3()2), كابف قتيبة(1)عبيدة
, كابف (8), كقتادة(7), كالحسف(6), كعكرمة(5)األقكاؿ في تفسير اآلية عف ابف عباس

 (10).(9)زيد
نا, يقاؿ: أمرت الرجؿ, بمعنى: أمرتو. كالمعنى: رٍ مَّ أث: أف معنى أمرنا: القكؿ الثال

, كعمى ىذه القراءة جاء (11)رنا "سمطنا مترفييا باإلمارة. كيؤيد ىذا القكؿ قراءة: " أمٌ 
تفسير ابف عباس, حيث قاؿ: " أمرنا مترفييا " سمطنا أشرارىا فعصكا فييا, فإذا فعمكا 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ قكلو: ﴿ ذلؾ أىمكتيـ بالعذاب, كىك

 : (14)كمثمو قكؿ مجاىد (13()12)﴾ۆ ۆ

                                 
 صدر سابؽ., مّّٕ-ِّٕ/ُمجاز القرآف  (1)
 , مف البحث. ُُُانظر: ص (2)

 , مصدر سابؽ.ِِٓ, تفسير غريب القرآف (3)
, لمحافظ أبي الخير محمد بف َّٔ/ِقراءة عشرية متكاترة, قرأ بيا يعقكب كما في النشر في القراءات العشر  (4)

ا في معاني القراءات لبناف . كركيت عف نافع, كابف كثير كم -دار الكتب العممية بيركت  -محمد بف الجزرم 
 ىػ. ُُْْالطبعة األكلى  -تحقيؽ عيد مصطفى دركيش كعكض القكزم  -ألبي منصكر األزىرم  ,ٖٗ/ِ
 , مف البحث. ْٕانظر: ص  (5)

  , مف البحث.ْٗانظر: ص (6)

 , مف البحث.َٓص  :انظر (7)

 , مف البحث.ْٗانظر: ص (8)

 , مف البحث. ْٕانظر: ص (9)

 , مصدر سابؽ.ِّٓ-َّٓ/ ُْابف جرير  أقكاليـ في تفسير (10)
قراءة شاذة قرأ بيا ابف عباس بخبلؼ, كأبك عثماف النيدم, كأبك العالية بخبلؼ, كركيت عف أبي عمرك  (11)

لػ أبي الفتح عثماف  ,ُٔ/ِكالسدم كعاصـ كميـ بخبلؼ. المحتسب في تبيف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا
إلى أبي عمرك مف ركاية  ّٕٗىػ. كعزاىا في السبعة ُّٖٔ-ُإلسبلمي . مصر , بف جني . لجنة إحياء التراث ا

, ٖٗ/ِأبي العباس الميثي المعركؼ بختف ليث. كىي مركية عف ابف كثير كذلؾ كما في معاني القراءات لؤلزىرم 
 مصدر سابؽ.

 ُِّسكرة األنعاـ اآلية  (12)
 , المصدر السابؽ.ِّٔ/ّالتفسير الصحيح بإسناد صحيح كما في  َّٓ-ِٗٓ/ ُْأخرجو ابف جرير  (13)
 , مف البحث.ْٕص  :انظر (14)
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 كأما مكقؼ أئمة التفسير مف ىذه (3): سمطنا.(2), كقكؿ الربيع بف أنس(1)بعثنا
 ؿ؛ فيتضح مف خبلؿ ىذا العرض:ااألقك 

: في تفسيره ليذه اآلية بذكر القراءات التي قرئ بيا قكؿ ا  (4)بدأ ابف جرير

ية عمى كؿ قراءة. كقد ذكر األقكاؿ الثبلثة السابقة, ككجو ﴾, ثـ ذكر معنى اآلۈئ﴿
 كؿ قكؿ منيا, كذكر مف قاؿ بكؿ قكؿ مف أىؿ التأكيؿ, كأىؿ المغة.

كقد ختـ ذلؾ ببياف مكقفو مف تمؾ القراءات, كتمؾ األقكاؿ, فرجح قراءة جميكر 
مف األقكاؿ القراء المشيكرة, كبيف أنيا أكلى القراءات بالصكاب, كرجح القكؿ األكؿ 

ذا كاف ذلؾ ىك األكلى بالصكاب بالقراءة,  الثبلثة السابقة في معنى اآلية قائبل: ) كا 
فأكلى التأكيبلت بو تأكيؿ مف تأكلو: أمرنا أىميا بالطاعة فعصكا كفسقكا فييا, فحؽ 
عمييـ القكؿ؛ ألف األغمب مف معنى "أمرنا": األمر الذم ىك خبلؼ النيي دكف غيره, 

, أكلى ما كجد إليو ي كبلـ ا جؿ ثناؤه إلى األشير األعرؼ مف معانيوكتكجيو معان
؛ ذكرا األقكاؿ الثبلثة السابقة, كنقبل (7), كالقرطبي(6)ككذلؾ ابف عطية (5)(سبيؿ مف غيره

القراءات التي قرئ بيا ىنا, كذكرا التكجيو المناسب لكؿ قراءة, كمعنى اآلية عمى كؿ 
رجيحا أك اختيارا, كاكتفيا بعرض تمؾ األقكاؿ كاحتماالت ال قكؿ, إال أنيما لـ يذكرا ت

 .(8)مانع مف قبكليا كميا

                                 
 , المصدر السابؽ.ِّٔ/ّبإسناد صحيح كما في التفسير الصحيح  َّٓ-ِٗٓ/ ُْأخرجو ابف جرير  (1)
ىك: الربيع بف أنس البكرم البصرم ثيَـّ الخراساني, ركل عف أنس بف مالؾ كأبي العالية كالحسف البصرم, كركل  (2)
نو: األعمش, كمقاتؿ بف حٌياف, كابف المبارؾ كغيرىـ, قاؿ العجمي: بصرم صدكؽ. كقاؿ النسائي: ليس بو بأس. كقاؿ ع

 . مصدر سابؽ.َٗٓ,ٖٗٓ/ُىػ. تيذيب التيذيب َُْىػ أكُّٗابف معيف: كاف يتشيع فيفرط. مات سنة 

 , مصدر سابؽ.ِٗٓ/ُْأخرجو ابف جرير  (3)
 , مف البحث.ِٖانظر: ص (4)

 , مصدر سابؽ.ِّٓ-ِٕٓ/ُْجامع البياف  (5)
 , مف البحث.ْٔص  :انظر (6)

 البحث.  , مفُٖانظر: ص (7)

 , مصدراف سابقاف.ِّْ-ِِّ/َُ, الجامع ألحكاـ القرآف ّْ-ّٗ/ٗالمحرر الكجيز  (8)
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 ﴾:ۈئقكليف في معنى: ﴿ (1)كذكر الرازم
األكؿ: أنو المراد بو األمر بالفعؿ. ثـ في المأمكر بو قكالف: أشيرىما أنو أمر 

 .-كما في القكؿ األكؿ مف األقكاؿ الثبلثة السابقة  -بالطاعة 
. كقد بيف -(3()2)كما ىك قكؿ الزمخشرم -الثاني: أف المأمكر بو الفسؽ  كالقكؿ 

الرازم بطبلف ىذا القكؿ, كاستغرب اختيار الزمخشرم لو, ثـ قاؿ: )فثبت أف الحؽ ما 
, -كىي اإليماف كالطاعة  -ذكره الكؿ, كىك أف المعنى: أمرناىـ باألعماؿ الصالحة 

 كا عمى الفسؽ(.كالقـك خالفكا ذلؾ األمر عنادا, كأقدم

﴾: أكثرنا فساقيا. ثـ بيف كجو ىذا القكؿ, كلـ ۈئ ۈئكالقكؿ الثاني في معنى ﴿
 (4)يبيف مكقفو منو.

في ذكر القراءات, كاألقكاؿ التي قيمت في تكجيييا, كنقؿ  (5)كتكسع أبك حياف
الكثير مف أقكاؿ مف سبقو في ذلؾ, مع تعميقات كاستدراكات, أكثرىا عمى كبلـ 

 فيما ذكره في تفسيره لآلية. (6)الزمخشرم
مف أحكاـ, كتعميقات: " الظاىر عمى القراءة المشيكرة أف "  كمما ذكره أبك حياف

أمرنا " مف األمر الذم ىك ضد النيي". عمؽ عمى ما ذكره الزمخشرم مف ككف القكؿ 
الذم اختاره ال يحتاج إلى تقدير محذكؼ, بخبلؼ القكؿ المشيكر الذم يحتاج الكبلـ 

إلى تقدير محذكؼ ال دليؿ عميو, ثـ قكلو: )ألف حذؼ ما ال دليؿ عميو غير  فيو
كقكلو "ألف حذؼ ما ال دليؿ عميو غير جائز" تعميؿ ال  (؛ عمؽ عميو بقكلو: ) جائز

                                 
 مف البحث. ,ُْصانظر:  (1)

 , مف البحث.ُُُانظر: ص  (2)

 اف سابقاف., مصدر ّٓٓ-ّْٓ/ِقكلو في تفسيره الكشاؼ  (3)
 , مصدر سابؽ.َُْ-ُّٗ/َِالتفسير الكبير  (4)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص (5)

 , مف البحث.ُُُانظر: ص  (6)
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يصح فيما نحف بسبيمو بؿ ثـ ما يدؿ عمى حذفو. " في ىذه اآلية يستدؿ عمى 
 اللة النظير عمى النظير.المحذكؼ بنقيضو, كداللة النقيض عمى النقيض كد

مف حيث عدـ بياف مكقفو منو,  (2), كالقرطبي(1)كبقية ما ذكره كافؽ فيو ابف عطية
 (3)كاقتصاره عمى النقؿ, كالتعميؽ.

فيذا أمر تقدير ككني ال أمر ديني شرعي؛ فإف ا قكليف فقاؿ:  (4)كذكر ابف القيـ
 ال يأمر بالفحشاء. كالمعنى: قضينا ذلؾ كقدرناه.

 قالت طائفة: بؿ ىك أمر ديني. كالمعنى: أمرناىـ بالطاعة فخالفكنا كفسقكا.ك 
 كالقكؿ األكؿ أرجح لكجكه:

أحدىا: أف اإلضمار عمى خبلؼ األصؿ؛ فبل يصار إليو إال إذا لـ يمكف تصحيح 
 الكبلـ بدكنو.

الثاني: أف ذلؾ يستمـز إضماريف, أحدىما: أمرناىـ بطاعتنا, كالثاني: فخالفكنا أك 
 عصكنا, كنحك ذلؾ.

الثالث: أف ما بعد الفاء في مثؿ ىذا التركيب ىك المأمكر بو نفسو, كقكلؾ: أمرتو 
 ففعؿ, كأمرتو فقاـ, كأمرتو فركب؛ ال يفيـ المخاطب غير ىذا.

الرابع: أنو سبحانو جعؿ سبب ىبلؾ القرية أمره المذككر. كمف المعمكـ أف أمره 
 سبب اليبلؾ, بؿ ىك سبب لمنجاة كالفكز.بالطاعة كالتكحيد ال يصمح أف يككف 

 فإف قيؿ: أمره بالطاعة مع الفسؽ ىك سبب اليبلؾ.
قيؿ: ىذا يبطؿ بالكجو الخامس: كىك أف ىذا األمر ال يختص بالمترفيف, بؿ ىك 
سبحانو يأمر بطاعتو كاتباع رسمو المترفيف كغيرىـ؛ فبل يصح تخصيص األمر 

                                 
 , مف البحث.ْٔص  :انظر (1)

 البحث.  , مفُٖانظر: ص (2)

 , مصدر سابؽ.ِٕ-ِْ/ٕالبحر المحيط  (3)
 مف البحث. ,ٗٔصانظر:  (4)
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 بالطاعة.
مر لك كاف بالطاعة لكاف ىك نفس إرساؿ رسمو يكضحو الكجو السادس: أف األ

إلييـ. كمعمكـ أنو ال يحسف أف يقاؿ: أرسمنا رسمنا إلى مترفييا ففسقكا فييا؛ فإف 
 اإلرساؿ لك كاف إلى المترفيف لقاؿ مف عداىـ: نحف لـ يرسؿ إلينا.

السابع: أف إرادة ا سبحانو إلىبلؾ القرية إنما يككف بعد إرساؿ الرسؿ إلييـ 
ال فقبؿ ذلؾ ىك ال يريد إىبلكيـ, ألنيـ معذكركف بغفمتيـ كعدـ بمكغ  كتكذيبيـ, كا 

, فإذا (1)﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئالرسالة إلييـ, قاؿ تعالى: ﴿
ال  -أرسؿ الرسؿ فكذبكىـ أراد إىبلكيا, فأمر رؤساءىا كمترفييا أمرا ككنيا قدريا 

يا تكذيبيـ كفسؽ رؤسائيـ؛ فحينئذ بالفسؽ في القرية, فاجتمع عمى أىم -شرعيا دينيا 
 (2)جاءىا أمر ا, كحؽ عمييا قكلو باإلىبلؾ(.

, مع األقكاؿ الثبلثة األخرل (4)بذكر القكؿ الذم رجحو ابف القيـ (3)كتميز ابف كثير
التي نقميا المفسركف, إال أنو لـ يذكر ترجيحا كال اختيارا. كقد يؤخذ مف طريقتو في 

القكؿ الذم رجحو ابف القيـ؛ ألنو بدأ بو, كذكر األقكاؿ  عرضو لؤلقكاؿ ميمو إلى
 (5)األخرل بصيغ تدؿ التضعيؼ, مثؿ: " قيؿ ", " كقد يحتمؿ ".

فمـ يذكر أقكاال في معنى اآلية, كاقتصر في تفسيره ليا عمى  (6)كأما ابف عاشكر

﴾ محذكؼ, أم: ۈئالقكؿ األكؿ مف األقكاؿ الثبلثة المشيكرة, فقاؿ: )كمتعمؽ ﴿
مرناىـ بما نأمرىـ بو, أم بعثنا إلييـ الرسكؿ كأمرناىـ بما نأمرىـ عمى لساف رسكليـ أ

                                 
 ُُّسكرة االنعاـ  (1)
 , مصدراف سابقاف.ٕٔ-ٕٓ/ّ, كبدائع التفسير ُٕٕ-ٕٗٔ/ِ شفاء العميؿ (2)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (3)

 مف البحث. ,ٗٔصانظر:  (4)

 , مصدر سابؽ.َِٕٗ/ٓتفسير القرآف العظيـ  (5)
 مف البحث. ,ّٖصانظر:  (6)
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 فعصكا الرسكؿ, كفسقكا في قريتيـ(.
كمما نبو إليو في سياؽ تفسيره لآلية: سبب تخصيص المترفيف باألمر؛ فقد ذكر 
عمة ىذا التخصيص بقكلو: )كتعميؽ األمر بخصكص المترفيف مع أف الرسؿ يخاطبكف 
جميع الناس؛ ألف عصيانيـ األمر المكجو إلييـ ىك سبب فسقيـ كفسؽ بقية قكميـ؛ إذ 
ىـ قادة العامة, كزعماء الكفر؛ فالخطاب في األكثر يتكجو إلييـ, فإذا فسقكا عف األمر 

 (1)اتبعيـ الدىماء, فعـ الفسؽ أك غمب عمى القرية, فاستحقت اليبلؾ(.
ي تفسير ىذه اآلية, كعد منيا القكؿ الذم أشير األقكاؿ ف (2)كقد ذكر الشنقيطي

, ثـ رجح القكؿ األكؿ مف األقكاؿ الثبلثة السابؽ ذكرىا في أكؿ (3)رجحو ابف القيـ
 الدراسة, كذكر أنو الصكاب الذم دؿ عميو القرآف, كعميو جميكر العمماء.

كىذا القكؿ الصحيح في اآلية جار عمى األسمكب العربي المألكؼ, مف  قاؿ: ) 
يـ: "أمرتو فعصاني", أم أمرتو بالطاعة فعصى. كليس المعنى: أمرتو بالعصياف قكل

 (4)كما ال يخفى(.
 النتيجة:

األقكاؿ الثبلثة المشيكرة في تفسير اآلية كميا صحيحة مقبكلة, كال تعارض بينيا؛ 
لعممو  -, كيككف المعنى: إذا أراد ا إىبلؾ قرية فالمختار حمل اآلية عمييا جميعا

كثر مترفييا, كجعميـ أمراء متسمطيف, كأمرىـ عمى لساف رسمو  -بؽ أنيـ يكفركف السا
كالدعاة إلى دينو بالطاعة فعصكا, فتككف المعصية كالفسكؽ غالبيف؛ فإذا تحققت ىذه 

 (5)األمكر مجتمعة حؽ عمييا القكؿ, فدمرىا ا تعالى تدميرا.

                                 
 , مصدر سابؽ.ٓٓ-ّٓ/ُٓالتحرير كالتنكير  (1)
 , مف البحث.ْٔانظر: ص (2)

 لبحث.مف ا ,ٗٔصانظر:  (3)

 , مصدر سابؽ.ْْٓ-ُْْ/ّأضكاء البياف  (4)
دار اليجرة : ُطإعداد: محمد بف عمر بف سالـ بازمكؿ , َٗٓ-ٖٗٓ/ِالقراءات كأثرىا في التفسير كاألحكاـ  (5)

 ىػ.  ُُْٕلمنشر كالتكزيع الرياض 
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كالقكؿ فييا مف كؿ  اؿ الثبلثة: )بعد ذكره ليذه األقك  (1)كجميؿ ما قالو ابف العربي
 (2)جية متقارب متداخؿ(.

فيبقى قكال محدثا في تفسير اآلية, ليس لو فيو  (3)كأما القكؿ الذم رجحو ابف القيـ
 سمؼ مف أئمة التفسير المتقدميف فيما أعمـ؛ ففي النفس منو شيء.

مسممة. كقد ككؿ الكجكه التي ذكرىا ال تكفي لترجيحو؛ ألنيا كجكه اجتيادية غير 
 كرد في سياؽ كبلـ المفسريف المذككر في أثناء الدراسة الجكاب عف أكثرىا.

إذا تكمـ أحد مف المتأخريف في معنى آية مف القرآف قد تقدـ  كمف قكاعد التفسير: )
 (4)كبلـ المتقدميف فييا, فخرج عف قكليـ لـ يمتفت إلى قكلو, كلـ يعد خبلفا(.

إذا اختمؼ السمؼ في تفسير اآلية عمى  بقكلو: )كعبر بعضيـ عف ىذه القاعدة 
 (5)قكليف لـ يجز لمف بعدىـ إحداث قكؿ ثالث يخرج عف قكليـ.

كالقكؿ المحدث يرد إذا كاف يمـز منو رد أقكاؿ السمؼ, كأما إذا كانت اآلية تحتممو 
مع أقكاؿ السمؼ, كىك غير مخالؼ ليا؛ فبل كجو لرده, كال مانع مف قبكلو إذا كاف 

 حا في نفسو.صحي

                                 
  مف البحث. ,ُُٓص :انظر (1)

 , مصدر سابؽ.ُّٖ/ّأحكاـ القرآف  (2)
 البحث. مف ,ٗٔصانظر:  (3)
 , مصدر سابؽ.ِّٗ-ِّٖ/ِلمنحاس  كتاب الناسخ كالمنسكخ في كتاب ا  (4)
 , مصدر سابؽ.َِٓ-ََِ/ُتفصيؿ ىذه القاعدة في كتاب قكاعد التفسير لمدكتكر خالد السبت  (5)
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 والثالثون رابعةال المسألة

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ قكؿ ا تعالى: ﴿

 (1)﴾﮵

قاؿ االماـ النسفي ػػ رحمو ا ﴾ ﮴ ﮵الكبلـ عمى قكلو تعالى: ﴿ المسألة: 
 (2)"ذا ستر أك حجابان ال يرل فيك مستكرػػ " 

 الدراسة:
 ذه اآلية:تضمف كبلـ االماـ النسفي السابؽ اختياره في تفسير ى

 .حجابان ال يرل فيك مستكرفاألكؿ: اختياره في المراد بالحجاب في اآلية, 
. كلعؿ مف المناسب ذا ستر كالثاني: ترجيحو في معنى: ﴿مستكرا﴾ ىنا, فقد اختار

 أف تككف دراسة كؿ منيما في مسألة مستقمة.
 المراد بالحجاب في ىذه اآلية: 

 في ىذه المسألة قكالف لممفسريف:
ذا قرأت القرآف جعمنا بينؾ كبيف الذيف ال يؤمنكف الق كؿ األكؿ: أف المعنى: كا 

, (4()3)باآلخرة حجابا يحكؿ بينيـ كبيف فيمو, كتدبره, كاإليماف بو. كىذا قكؿ قتادة
 .(5)كالنسفي

القكؿ الثاني: المراد بالحجاب المستكر أف ا يستره عف أعيف الكفار فبل يركنو. 

                                 
 ْٓسكرة اإلسراء اآلية  (1)
 مصدر سابؽ. ,َِٔ/ ِتفسير النسفي, (2)
 , مف البحث.ْٗانظر: ص (3)

يقو, كمف طريؽ آخر بسند مف طر  َٖٔ/ُْبإسناد صحيح, كأخرجو ابف جرير  ِِّ/ُجو عبد الرزاؽ أخر  (4)
 , مصادر سابقة.ِٔٓ/ّحيح لمدكتكر حكمت بف بشير التفسير الص حسف.

 , مصدر سابؽ.َِٔ/ِتفسير النسفي, (5)
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كيدؿ عميو ما ركم عف أسماء بنت أبي بكر رضي ا تعالى  .(1)كىك قكؿ الكمبي

 (4)جاءت العكراء أـ جميؿ (3)﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑأنيا قالت: لما نزلت ﴿ (2)عنيا
, كىي تقكؿ: مذمما أبينا, كدينو قمينا, كأمره عصينا. (5)كليا كلكلة, كفي يدىا فير

بكر رضي ا عنو: جالس في المسجد, كأبك بكر إلى جنبو, فقاؿ أبك  كرسكؿ ا 
لقد أقبمت ىذه, كأنا أخاؼ أف تراؾ, فقاؿ: " إنيا لف تراني ", كقرأ قرآنا اعتصـ بو 

﴾. قاؿ: ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵منيا: ﴿
, فقالت: يا أبا بكر؛ بمغني أف فجاءت حتى قامت عمى أبي بكر, فمـ تر النبي 

ؾ, قاؿ: فانصرفت كىي صاحبؾ ىجاني, قاؿ أبك بكر: ال كرب ىذا البيت ما ىجا
 .(6)تقكؿ: لقد عممت قريش أني بنت سيدىا

                                 
متيـ بالكذب , كرمي بالرفض ىك : محمد بف السائب بف بشر الكمبي , أبك النضر الككفي , النسابة المفسر ,  (1)

 . ُْٗ/ِ, كطبقات المفسريف  ْٕٖىػ . تقريب التيذيب ص  ُْٔ, مات سنة 

ىي أسماء بنت أبي بكر , كالدة عبدا بف الزبير بف العكاـ , أسممت قديمان بمكة , قاؿ ابف إسحاؽ : بعد سبعة  (2)
ألنيا ىيأت  -صمى ا عميو كسمـ  -رسكؿ ا  عمر: سماىا عشر نفسان , ككانت تمقب "ذات النطاقيف", قاؿ أبك

لو لما أراد اليجرة سفرة, فاحتاجت إلى أف تشدىا بو , فشقت خمارىا نصفيف فشدت بنصفو السفرة كاتخذت النصؼ 
نعيـ األصبياني : كلدت قبؿ اليجرة بسبع كعشريف سنة , كعاشت إلى أكائؿ سنة أربع  قاؿ أبك اآلخر منطقان.

,  َِّ - ِِٖ/ْعاشت بعد ابنيا عشريف يكمان كقيؿ غير ذلؾ ] انظر ترجمتيا في االستيعاب :  كعشريف , كقيؿ
  [ِِٓ/ْ, كاإلصابة :  ّّٗ - ِّٗ/ٓكأسد الغابة:

 ُسكرة المسد اآلية  (3)
كأخت أبي سفياف ككانت مف سادات  ىي: أـ جميؿ العكراء, كاسميا: أركل بنت حرب بف أمية, زكج ليب, (4)

مكتبة المنار,  :البف ىشاـ, ت: د. ىماـ عبد الرحيـ سعيد كمحٌمد أبك صعيميؾ, ط ,ّْٓ/ُيرة النبكية قريش. الس
 , مصدر سابؽ.َْٔ, َّٔ/ْـ, تفسيرابف كثيرُٖٖٗىػ/ َُْٗاألردف, 

 مادة: فير.  -حجر يمؤل الكؼ, كقيؿ: الحجر مطمقا. انظر لساف العرب  (5)
 -دار المأمكف لمتراث بدمشؽ : ِطحسيف سميـ أسد الداراني  :ت ,ِّْ-ِّّ/ُهمسندفي أخرجو الحميدم  (6)

كقاؿ: ىذا  ّّٗ/ِ, كمف طريقو الحاكـ في المستدرؾ ِّٓرقـ  -ىػ. ُِّْدار المغني لمنشر كالتكزيع بالرياض 
 حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه. ككافقو الذىبي. كلو شكاىد يتقكل بيا. كلمتكسع في تخريجو انظر تعميؽ محققي

]طبعة مكتبة أكالد الشيخ لمتراث[. كانظر الركايات في ىذا المعنى في الدر المنثكر  ِِ-ُِ/ٗتفسير القرآف العظيـ 
ٗ/ّٔٔ-َّٕ . 
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 كقد اختار النسفي القكؿ األكؿ.
 كقد تباينت مكاقؼ المفسريف مف ىذيف القكليف عمى النحك التالي:

عمى القكؿ األكؿ الذم اختاره النسفي, كاستدؿ عمى ذلؾ بقكؿ  (1)اقتصر ابف جرير
 .(3()2)قتادة

 (5)ذكر حديث أسماء السابؽ, كلـ يعمؽ عميو بشيء. وال أن, إ(4)ككافقو ابف كثير
أف اآلية تحتمؿ المعنييف, كأنيا عمى القكؿ األكؿ تككف بمعنى  (6)كذكر ابف عطية

تدؿ اآليتاف  -الذم تشيد لو حكادث مشيكرة مركية  -التي بعدىا, كعمى القكؿ الثاني 
 (7)عمى معنييف. كلـ يزد عمى ذلؾ.

ي ذكر القكليف في معنى اآلية, غير أنو ذكر بعض الركايات ف (8)ككافقو الرازم
التي أشار إلييا ابف عطية. كلـ يذكر ما يدؿ عمى اختياره أك ترجيحو ألم مف ىذيف 

 (9)القكليف.
القكليف, مبتدئا بالقكؿ الثاني, كذكر الركايات الدالة عميو, ثـ  (10)كذكر القرطبي

 (11)ية, كا أعمـ(كىك األظير في اآل قاؿ عف ىذا القكؿ: )
كالظاىر أف المعنى جعمنا بيف رؤيتؾ كبيف أبصار  , كقاؿ: )(12)ككافقو أبك حياف

                                 
 , مف البحث.ِٖانظر: ص (1)

 , مف البحث.ْٗانظر: ص (2)

 , مصدر سابؽ.َٖٔ-َٕٔ/ُْجامع البياف  (3)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (4)

 , مصدر سابؽ.َِٕٗ/ٓـ تفسير القرآف العظي (5)
  , مف البحث.ْٔص  :انظر (6)

 , مصدر سابؽ.ٗٗ-ٖٗ/ٗالمحرر الكجيز  (7)
 مف البحث. ,ُْصانظر:  (8)

 , مصدر سابؽ.ُٕٕ-ُٕٔ/َِالتفسير الكبير  (9)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص (10)

 , مصدر سابؽ.ُِٕ-ِٗٔ/َُالجامع ألحكاـ القرآف  (11)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص (12)
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 (1)الذيف ال يؤمنكف باآلخرة كما كرد في سبب النزكؿ(.
فذكر أف لفظ الحجاب يصمح لممعنييف, كاستعمالو لممعنى  (2)كأما ابف عاشكر

لو لممعنى األكؿ مف باب الحمؿ عمى الثاني مف باب الحمؿ عمى حقيقة المفظ, كاستعما
 (3)ما لو نظير في القرآف.

كمما سبؽ يعمـ أف كفتي القكليف السابقيف متقاربتاف, كلـ يصرح أحد مف المفسريف 
؛ فقد بالغ في الحكـ عمى القكؿ (4)برد أم مف ىذيف القكليف, إال ما كاف مف أبي السعكد
مما ال  يو حديث أسماء السابؽ: )الثاني, كنص عمى أف حمؿ الحجاب عمى ما دؿ عم

 (5)يقبمو الذكؽ السميـ, كال يساعده النظـ الكريـ(.
 النتيجة:

قول من حمل اآلية عمى المعنيين ىو المختار؛ ألنو ال حجة بينة ترد أيا من 
, كىك أف (7)وأبو حيان, (6)واألظير من القولين ىو ما اختاره القرطبي ىذين القولين.

عف أعيف الكفار فبل يركنو, كال  ستكر أف ا يستر رسكلو المراد بالحجاب الم
يصمكف إليو؛ ألف الركايات المذككرة تدؿ عمى ذلؾ, كألنو أقرب إلى حقيقة المفظ مف 

﴾ كلـ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵القكؿ اآلخر؛ فا تعالى قاؿ: ﴿
 يقؿ: جعمنا بينيـ كبيف القرآف حجابا.

الذم تفيده اآلية التي بعد ىذه اآلية؛ كالمقرر  ثـ إنو يفيد معنى جديدا غير المعنى
 أف التأسيس أكلى مف التأكيد, كتكثير المعاني أكلى مف تقميميا.

                                 
 , مصدر سابؽ.ٔٓ-ٓٓ/ٕالبحر المحيط  (1)
 مف البحث. ,ّٖصانظر:  (2)

 . . ُُٔ/ُٓالتحرير كالتنكير  (3)
 مف البحث. ,ُُٖصانظر:   (4)

 , مصدر سابؽ.ُٕٓ/ٓإرشاد العقؿ السميـ  (5)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص (6)

 , مف البحث.ُٖانظر: ص (7)
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 المسألة الخامسة والثالثون

   (1)﴾ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵قكؿ ا تعالى: ﴿

 ﴾ ىنا في معنى " مستكرا " ثبلثة أقكاؿ:﮵معنى: ﴿ المسألة:
مفعكؿ عمى بابو, أم: مستكرا عف األبصار؛  ىنا اسـ﴾ ﮵القكؿ األكؿ: أف﴿

 فبل يرل.
 (3): كىذا قكؿ أىؿ المغة.(2)القكؿ الثاني: أنو بمعنى ساتر. قاؿ الزجاج

ثالث: كىك الذم اختاره االماـ النسفي, كىك أنو عمى النسب, أم: ذك الالقكؿ 
 .(4)ستر

األكؿ؛ ألنو أظير القكليف المشيكريف, األكؿ كالثاني كاختار  (5)كقد ذكر ابف جرير
 (6)بمعنى الكبلـ. كمع ذلؾ لـ يرد القكؿ الثاني, بؿ ذكر أف لو كجيا مفيكما.

﴾ أظير ما فيو أف ﮵﴿ في اختيار القكؿ األكؿ, فقاؿ: ) (7)ككافقو ابف عطية
يككف نعتا لمحجاب, أم مستكرا عف أعيف الخمؽ ال يدركو أحد برؤية كسائر الحجب, 

نما ىك مف قدرة ا كك ضبللو بحسب التأكيميف المذككريف(.كا   فايتو كا 
, كعمؽ عميو بقكلو: )كىذا لغير داعية (9()8)ثـ ذكر القكؿ الثاني, كعزاه إلى األخفش

 (10)إليو تكمؼ(

                                 
 ْٓسكرة اإلسراء اآلية  (1)
 بحث., مف الْٕص انظر:  (2)

عرابو  (3)  مصدر سابؽ., ِِْ/ّمعاني القرآف كا 
 , مصدر سابؽ.َِٔ/ِتفسير النسفي,  (4)

  , مف البحث.ِٖانظر: ص (5)

 مصدر سابؽ., َٗٔ-َٖٔ/ُْجامع البياف  (6)
 , مف البحث.ْٔص  :انظر (7)

 , مف البحث.َِِانظر: ص (8)

ش األكسط. الشركة الككيتية لصناعة لػ أبي الحسف سعيد بف مسعدة األخف, ُّٔ/ِمعاني القرآف (9)
 جمع كتحقيؽ الدكتكر عبد األمير محمد أميف الكرد. . ىػَُُْالدفاتر,

 , مصدر سابؽ. ٗٗ/ٗالمحرر الكجيز  (10)
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األقكاؿ الثبلثة, كرجح األكؿ, كقاؿ: إنو الحؽ, كعمؽ عمى القكؿ  (1)كذكر الرازم
, إال أف كثيرا منيـ طعف في ىذا ىذا قكؿ األخفش, كتابعو عميو قـك الثاني بقكلو: )

 (2)القكؿ(
 (4)؛ فذكر القكليف المشيكريف, كلـ يرجح أك يختار.(3)كأما القرطبي

عمى مكضكعو مف ككنو اسـ مفعكؿ  ﴾﮵كالظاىر إقرار﴿ : )(5)كقاؿ أبك حياف
 (6)أم: مستكرا عف أعيف الكفار فبل يركنو. . (, ثـ ذكر القكليف اآلخريف.

كقيؿ: مستكرا عف األبصار فبل تراه,  بالقكؿ الثاني, ثـ قاؿ: ) (7)كبدأ ابف كثير
( كلـ (8)كىك مع ذلؾ حجاب بينيـ كبيف اليدل. كماؿ إلى ترجيحو ابف جرير رحمو ا

 (9)يزد عمى ىذا.
ككصؼ الحجاب بالمستكر مبالغة في حقيقة جنسو,  فقاؿ: ) (10)كأما ابف عاشكر

بو ىك حتى كأنو مستكر بساتر آخر, فذلؾ أم حجابا بالغا الغاية في حجب ما يحج
في قكة أف يقاؿ: جعمنا حجابا فكؽ حجاب. . . أك أريد أنو حجاب مف غير جنس 

 (11)الحجب المعركفة, فيك حجاب ال تراه األعيف كلكنيا ترل آثار أمثالو(
كىذا  إلى االحتماؿ األكؿ الذم ذكره, كتعقبو بقكلو: ) (12)كقد أشار ابف عطية

المبالغة أبدا إنما تككف باسـ الفاعؿ, كمف المفظ األكؿ؛ فمك قاؿ حجابا معترض بأف 
                                 

 مف البحث. ,ُْصانظر:  (1)

 , مصدر سابؽ.ُٕٕ/َِالتفسير الكبير  (2)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص (3)

 صدر سابؽ., مُِٕ/َُالجامع ألحكاـ القرآف  (4)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص (5)

 , مصدر سابؽ.ٔٓ/ٕالبحر المحيط  (6)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص (7)

 , مف البحث.ِٖانظر: ص (8)

 , مصدر سابؽ.َِٕٗ/ٓتفسير القرآف العظيـ  (9)
 مف البحث. ,ّٖصانظر:  (10)

 , مصدر سابؽ.ُُٕ/ُٓالتحرير كالتنكير  (11)
 , مف البحث.ْٔص  :انظر (12)
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 (1)حاجبا لكاف التنظير صحيحا(
 النتيجة:

, كمع ذلؾ ال ىو المختار عندي؛ فاألظير ىو القول األول (2)ما قرره ابن جرير
 يحكـ برد القكؿ الثاني؛ ألف لو حظا مف القبكؿ.

( غير مسمـ؛ فقد أثبتو  بمعنى فاعؿ ال يثبتكمجيء مفعكؿ  : )(3)كقكؿ ابف القيـ
 (4)جماعة مف أىؿ المغة, كذكركا لو شكاىد, بعضيا مف القرآف.

 (5)كالعرب قد تخرج فاعبل بمفظ مفعكؿ كثيرا( قاؿ ابف جرير: )
ف كاف خبلؼ األصؿ؛ إال أف نفيو بالكمية مما يصعب الجـز بو.  كىك كا 

 ر.كىذه المسألة تحتاج إلى مزيد تحرير كنظ
كالخبلؼ السابؽ في المسألتيف مف اختبلؼ التنكع؛ ألنو ال تعارض بيف األقكاؿ فييا, 

 كالمفظ محتمؿ ليا جميعيا.
كثمرة الخبلؼ في المسألة األكلى: تكسيع معنى اآلية؛ ألنيا تفيد معنى مستقبل عمى 

 كؿ قكؿ.
ك صح تفسير كفي المسألة الثانية: ينبني عمى الخبلؼ فييا مسألة لغكية, كىي أنو ل

 المستكر بالساتر لصارت ىذه اآلية مف أمثمة مجيء المفعكؿ بمعنى الفاعؿ.

                                 
 , مصدر سابؽ.ٗٗ/ٗالمحرر الكجيز  (1)
 , مف البحث.ِٖانظر: ص (2)

 مف البحث. ,ٗٔصانظر:  (3)

دار  :ُطتحقيؽ صفكاف داككدم  -؛ ألبي النصر الحدادم َِٕ-ِٗٔالمدخؿ لعمـ تفسير كتاب ا تعالى  (4)
الحقيقة فاعؿ. كذكر  ىػ . فقد عقد بابا بعنكاف: باب ما جاء عمى كزف المفعكؿ كىك فيَُْٖ -دمشؽ  -القمـ 

 منيا ىذه اآلية. 
  , مصدر سابؽ.َُٔ/ُٓجامع البياف  (5)
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 والثالثون سادسةالمسألة ال

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ قكؿ ا تعالى: ﴿ 

 .(1)﴾ی ی ی ی

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ كقاؿ تعالى: ﴿ 

 .(2)﴾﮹ ﮺ ﮻

 .تيف السابقتيف﴾ في اآلي﮻ المراد بػ ﴿ :المسألة

. كقاؿ سحر فجف ﴾﮻ ىئ ی ی ی ﴿قاؿ اإلماـ النسفي ػػ رحمو ا ػػ : 
سحر فجف أك ذا  . كقاؿ في مكضع ثالث: سحرت فخكلط عقمؾ في مكضع آخر: 

 (3).سحر كىك الرئة عنكا أنو بشر ال ممؾ
 الدراسة: 

 ﴾:﮻ أقكاؿ في المراد بػ ﴿ أربعة في المسألة
بو: لو سحر, أم: رئة. كىك قكؿ أبي عبيدة؛ قاؿ: )ككذلؾ القكؿ األكؿ: أف المراد 

 .(4)كؿ دابة أك طائر أك بشر يأكؿ فيك: مسحكر؛ ألف لو سحرا, كالسحر: الرئة. .(
القكؿ الثاني: المسحكر الذم يتعاطى السحر, كيتعممو مف غيره. كيجكز أف يككف 

كىذا ما ذكره ابف  المسحكر بمعنى ساحر؛ ألنو يسحر غيره. فيك مفعكؿ بمعنى فاعؿ.

                                 
 ْٕسكرة اإلسراء اآلية  (1)
 َُُسكرة اإلسراء اآلية  (2)
  , مصدر سابؽ. ِٕٓ, َِٖ, َِٔ/ ِ, تفسير النسفي (3)
 ف اآلخريف عمى القكؿ. كقد ذكره االماـ النسفي في المكضع الثالث كاقتصر في المكضعيُّٖ/ُمجاز القرآف  (4)

 مصدر سابؽ. الثالث كىك القكؿ المختار.
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كىذا القكؿ متضمف لكجييف كما ىك ظاىر, كىما كجياف متبلزماف؛ ألف  .(1)جرير
 الساحر ال يككف ساحرا حتى يتعمـ السحر, كيتعاطاه.

أف " مسحكر " اسـ  كىك المختار عند االماـ النسفي رحمو ا  القكؿ الثالث:
مو فبل يدرم ما يقكؿ. كىذا مفعكؿ عمى بابو, كىك الذم سحر حتى صار كمف زاؿ عق

 . (3()2)القكؿ مركم عف ابف عباس
 (5).(4)كىك أف المراد بػ " المسحكر ": المخدكع. كىك قكؿ مجاىد  :رابعالقكؿ ال 

 كأما مكقؼ أئمة التفسير مف ىذه األقكاؿ, فيتضح مف خبلؿ العرض التالي:

, ﴾ بالقكؿ الثاني بكجييو﮸ ﮹ ﮺ ﮻: ﴿ فسر ابف جرير قكؿ ا 
 (6)كذكر أف العرب قد تخرج " فاعبل " بمفظ " مفعكؿ " كثيرا.

اقتصر عمى ذكر قكؿ  ﴾﮻ ىئ ی ی ی كفي تفسير قكؿ ا تعالى: ﴿
, ثـ عمؽ عميو بقكلو: ) فكأف -كىك القكؿ األكؿ مف األقكاؿ السابقة  -أبي عبيدة 

شراب, ال ممكا ال معناه عنده كاف: إف تتبعكف إال رجبل لو رئة, يأكؿ الطعاـ, كيشرب ال
 (7)حاجة بو إلى الطعاـ كالشراب. كالذم قاؿ مف ذلؾ غير بعيد مف الصكاب. (

                                 
 , مف البحث.ِٖانظر: ص (1)

 , مف البحث. ْٕص انظر:  (2)

 مصدر سابؽ., مف ركاية أبي صالح ِْ/ٓعزاه إليو ابف الجكزم في زاد المسير  (3)
 , مف البحث.ْٕص  :انظر (4)

. ت: السيد أحمد صقر . ِٔٓو ابف قتيبة في تفسير غريب القرآفلـ أجده مسندا إليو , كأكؿ مف رأيتو عزاه إلي (5)
, كابف الجكزم  ُُٔ/ْىػ. كعزاه إليو جماعة منيـ النحاس في معاني القرآف ُّٖٗ -دار الكتب العممية . بيركت 

 مصدر سابؽ. ,ِْ/ٓفي زاد المسير 
 , مصدر سابؽ.َُٔ/ُٓجامع البياف  (6)
 صدر السابؽ.الم,  ُّٔ-ُِٔ/ُْجامع البياف  (7)
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في تفسير اآلية األكلى القكؿ الثالث, كذكر أف الظاىر في  (1)كاعتمد ابف عطية
, كتككف اآلية عمى ىذا القكؿ شبيية بقكؿ -بالكسر  -ىذا المفظ أف يككف مف السحر 

 .(2)﴾ۆ ۆ  بعضيـ: ﴿
ـ ذكر القكؿ األكؿ, كعزاه إلى أبي عبيدة, ثـ ذكر قرينة تدؿ عمى أف ىذه المفظة ث

, ال مف السحر, كىي داللة اآلية التي بعدىا, كىي قكؿ ا -بالكسر  -مف السحر 

﴿ : ؛ ألف ضرب المثؿ لو إنما يظير عمى ىذا القكؿ, (3)﴾حئ مئ ىئ يئ جب
كمف التغذم, كأف تككف اإلشارة إلى , -الذم ىك الرئة  -) كأما عمى أنيا مف السحر 

 (4)أنو بشر فمـ يضرب لو في ذلؾ مثؿ, بؿ ىي صفة حقيقية لو.(
كأما اآلية الثانية التي فييا اتياـ مكسى بأنو مسحكر؛ فقد رجح أف مسحكر ىنا 

مف ككنيا بمعنى فاعؿ, أم: ساحر فيو نظر  (5)عمى بابو, كذكر أف ما جكزه ابف جرير
 مف كجييف:
 أف في ىذا تكمفا, كخركجا عف ظاىر الكبلـ.األكؿ: 

الثاني: أف كصؼ مكسى بيذا الكصؼ يراد بيا التنقص, كىذا يستقيـ مع 
: "مسحكر", ال مع "ساحر"؛ ألف "ساحر" يأتي أحيانا لممدح كما في قكؿ ا 

 .(7()6)﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿

                                 
 , مف البحث.ْٔص  :انظر (1)

 َٕسكرة المؤمنكف: مف اآلية (2)
 ْٖسكرة اإلسراء اآلية  (3)
 مصدر سابؽ., َُْ-َُِ/ٗالمحرر الكجيز  (4)
 , مف البحث.ِٖانظر: ص (5)

 ْٗسكرة الزخرؼ اآلية  (6)
 مصدر السابؽ., الَُِ/ٗالمحرر الكجيز (7)
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, كحصر الصحة فيو بقكلو: الثالثفي تفسير اآلية األكلى بالقكؿ  (1)كبدأ الرازم
ىذا ىك القكؿ الصحيح (, ثـ ذكر ثبلثة أقكاؿ األخرل, كىي: القكؿ األكؿ, كالقكؿ )

 (2)الرابع مف األقكاؿ السابقة, كقكؿ آخر, كىك أف المسحكر: الذم أصابو ما يفسده.

﴾ في اآلية الثانية ذكر ثبلثة كجكه: أحدىا: القكؿ الثالث, كىك أف ﮻ كفي تفسير﴿
تضمنيما القكؿ الثاني الذم ذكره  فالمذار عمى بابو, كالثاني كالثالث: الكجياف مسحك 

 (4). كلـ يذكر ىنا حكما عمى أم مف ىذه الكجكه.(3)ابف جرير
في المكضعيف عمى ذكر األقكاؿ التي ذكرىا مف قبمو, كلـ  (5)كاقتصر القرطبي

 (6)يذكر ترجيحا كال اختيارا.

عمى أف الظاىر في ىذا المفظ أف يككف عمى  في المكضعيف (7)كنص أبك حياف
 بابو.

في تفسير اآلية األكلى, كأضاؼ إليو القكؿ الرابع,  (8)كقد نقؿ ما ذكره ابف عطية
في تضعيؼ قكؿ أبي عبيدة, كىك: ) كلست  (10), كقكؿ ابف قتيبة(9)كىك قكؿ مجاىد

السمؼ بما ال سير مف أدرم ما اضطره إلى ىذا التأكيؿ المستكره؟! , كقد سبؽ التف
 .(11)(استكراه فيو

                                 
  مف البحث. ,ُْصانظر:  (1)

 مصدر سابؽ., ُٕٗ/َِفسير الكبير الت (2)
 , مف البحث.ِٖانظر: ص (3)

  مصدر السابؽ.ال .ٓٓ/ُِالتفسير الكبير  (4)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص (5)

  مصدر سابؽ.. ّّٔ, ِّٕ-ِِٕ/َُالجامع ألحكاـ القرآف  (6)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص (7)

 , مف البحث.ْٔص  :انظر (8)

 , مف البحث.ْٕص  :انظر (9)

 , مف البحث. ُُُانظر: ص (10)

مصدر , حياف قد تصرؼ في النقؿ يسيرا اف كتاب ابف قتيبة مباشرة؛ ألف أب, كقد نقمتو مِٔٓتفسير غريب القرآف  (11)
 سابؽ.
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 (1)كأما اآلية الثانية فقد اختصر في تفسيرىا ما ذكره ابف عطية.
أف "مسحكرا " مف السحر, ثـ ذكر تصكيب ابف جرير لقكؿ مف  (2)كرجح ابف كثير

قاؿ: إنيا مف السحر, كتعقبو بقكلو: ) كفيو نظر ألنيـ أرادكا ىينا أنو مسحكر لو رئي 
كه مف الكبلـ الذم يتمكه, كمنيـ مف قاؿ: شاعر, كمنيـ مف قاؿ: يأتيو بما استمع

كأما " مسحكرا " في اآلية  كاىف, كمنيـ مف قاؿ: مجنكف, كمنيـ مف قاؿ: ساحر(
الثانية فمـ يزد عمى أف قاؿ في تفسيره ليذا المفظ: ) قيؿ: بمعنى ساحر, كا تعالى 

 (3)أعمـ(

في اآليتيف بالقكؿ الثالث الذم رجحو عمى تفسير المفظ  (4)كاقتصر ابف عاشكر

﴾ ظاىره أف معناه: ﮻ كقاؿ في تفسير اآلية الثانية: ) كقكلو: ﴿ الماـ النسفيا
متأثرا بالسحر, أم: سحرؾ السحرة, كأفسدكا عقمؾ فصرت تيرؼ بالكبلـ الباطؿ الداؿ 

 (5)عمى خمؿ العقؿ(

الماـ كؿ الذم رجحو اكبعد ىذا العرض يتبيف أف أكثر ىؤالء األئمة قد اعتمد الق
فمنيـ مف رجحو, كمنيـ مف اختاره. كما يظير أف أكثرىـ يركف ضعؼ القكؿ النسفي, 

﴾ ﮻ األكؿ الذم قالو أبك عبيدة, مع التنبيو عمى أف ىذا القكؿ إنما ذكركه في ﴿

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ في اآلية األكلى, كىي قكلو تعالى: ﴿ 

ثانية التي اتيـ فرعكف فييا مكسى ﴾, كأما اآلية الىئ ىئ ىئ ی ی ی ی
 بأنو مسحكر؛ فمـ يذكر أحد مف المفسريف قكؿ أبي عبيدة ىذا.

                                 
 مصدر سابؽ., ُُِ-َُِ, ٗٓ-ٖٓ/ٕالبحر المحيط  (1)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (2)

 ؽ.مصدر ساب, ُِّْ, َِٖٗ/ٓتفسير القرآف العظيـ  (3)
 مف البحث. ,ّٖصانظر:  (4)

 مصدر سابؽ., ِِٔ, ُُِ-َُِ/ُٓالتحرير كالتنكير  (5)
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رحمو ا في سياؽ كبلـ لو في الرد عمى شبيات مف أنكر كقكع  (1)قاؿ ابف القيـك  
: ) أما قكلو تعالي عف الكفار (2)كغيره مف األنبياء عمييـ السبلـ السحر عمى النبي 

 (3)﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾, كقكؿ قـك صالح لو: ﴿ىئ ی ی ی ی ﴿أنيـ قالكا: 
فقيؿ: المراد بو مف لو سحر كىي الرئة, أم: أنو بشر مثميـ يأكؿ كيشرب, ليس بممؾ, 

ىذا جكاب غير مرضي, كىك في غاية البعد؛ فإف الكفار لـ  ليس المراد بو السحر.
مغات, كحيث أرادكا يككنكا يعبركف عف البشر بأنو مسحكر, كال يعرؼ ىذا في لغة مف ال

ڍ ڍ  , ﴿(4)﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ىذا المعنى أتكا بصريح لفظ البشر, فقالكا: ﴿ 

 .(6)﴾ائ ەئ ەئ وئ  , ﴿(5)﴾ڌ 
, كأم مناسبة لذكر الرئة -كىي الرئة  -كأما المسحكر فمـ يريدكا بو: ذا السحر 

﴾؟ أفتراه ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ في ىذا المكضع؟ ثـ كيؼ يقكؿ فرعكف لمكسى: ﴿

ى ائ ائ  را, كأنو بشر؟! ثـ كيؼ يجيبو مكسى بقكلو: ﴿ما عمـ أنو لو سح

؟ كلك أراد بالمسحكر أنو بشر لصدقو مكسى كقاؿ: نعـ أنا بشر أرسمني ا (7)﴾ەئ

ٻ ٻ  فقالكا: ﴿ (8)﴾ې ى ى ائ ائ إليؾ, كما قالت الرسؿ لقكميـ لما قالكا ليـ: ﴿

                                 
 مف البحث. ,ٗٔصانظر:  (1)

ىئ ی ی ی ﴿ ال يجكز أف يسحر؛ فإف ككنو مسحكرا تصديؽ لقكؿ الكفار: قاؿ المنكركف: ) النبي  (2)

 مصدر سابؽ., َْٕ-ّٕٗ/ِ. . .( بدائع الفكائد ﴾ی
 ُّٓية سكرة الشعراء اآل (3)
 .ُٓ: مف اآلية ڤ    سكرة (4)
 .ْٕسكرة المؤمنكف: مف اآلية  (5)
 .ْٗسكرة االسراء: مف اآلية (6)
 .َُِاالسراء: مف اآليةسكرة  (7)
 .َُإبراىيـ: مف اآلية سكرة (8)
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طائفة كأجابت  , كلـ ينكركا ذلؾ؛ فيذا الجكاب في غاية الضعؼ.(1)﴾پ پ پ
بأف المسحكر ىنا: ىك معمـ السحر,  - كقد سبؽ ذكره- كغيره (2)منيـ ابف جرير -

الذم قد عممو إياه غيره؛ فالمسحكر عنده بمعنى ساحر, أم عالـ بالسحر. كىذا جيد 
إف ساعدت عميو المغة, كىك أف مف عمـ السحر يقاؿ لو: مسحكر. كال يكاد ىذا يعرؼ 

نما المسحكر مف سحره غيره, كالمطبكب, كالمضركب  في االستعماؿ, كال في المغة, كا 
 كالمقتكؿ, كبابو.

ف لـ يسحره  كأما مف عمـ السحر فإنما يقاؿ لو: ساحر, بمعنى أنو عالـ بالسحر, كا 

؛ ففرعكف قذفو بككنو مسحكرا, (3)﴾ڌ ڎ ڎ غيره, كما قاؿ قـك فرعكف لمكسى: ﴿
 كقكمو قذفكه بككنو ساحرا. 

 (4)صاحب الكشاؼك  االماـ النسفي ثالث, كىك جكابفالصكاب ىك الجكاب ال
: أف المسحكر عمى بابو, كىك مف سحر حتى جف؛ فقالكا: مسحكر, مثؿ ماكغيرى

مجنكف زائؿ العقؿ ال يعقؿ ما يقكؿ؛ فإف المسحكر الذم ال يتبع: ىك الذم قد فسد 

فأما  ,(5)﴾ڭ ڭ عقمو بحيث ال يدرم ما يقكؿ, فيك كالمجنكف؛ كليذا قالكا فيو: ﴿
و بمرض مف األمراض يصاب بو الناس فإنو ال يمنع ذلؾ مف نمف أصيب في بد

نما قذفكىـ بما يحذركف بو  اتباعو. كأعداء الرسؿ لـ يقذفكىـ بأمراض األبداف, كا 
سفياءىـ مف اتباعيـ كىك أنيـ قد سحركا حتى صاركا ال يعممكف ما يقكلكف بمنزلة 

                                 
 .ُُسكرة إبراىيـ: مف اآلية  (1)
 , مف البحث.ِٖانظر: ص (2)

 .َُٗألعراؼ: مف اآليةسكرة  (3)
 , مصدر سابؽ.ّّٔ/ِمزمخشرم الكشاؼ ل (4)
 .ُْسكرة الدخاف: مف اآلية  (5)
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يئ جب حب خب مب حئ مئ ىئ المجانيف؛ كليذا قاؿ تعالى: ﴿ 

 (2)((1)﴾ىب
 النتيجة:

, ىو الراجحفي المراد بػ" مسحكرا " في اآليتيف  االماـ النسفي رحمو اما رجحو 
 كىك القكؿ المكافؽ لظاىر المفظ.

مكافؽ في المعنى ليذا القكؿ؛ ألف المخدكع مغمكب في عقمو  (3)كقكؿ مجاىد
 (4)كالمسحكر.

 (5)كمعنى.كأما قكؿ أبي عبيدة فبل يخفى بعده لفظا 
الخبلؼ بيف األقكاؿ في معنى " مسحكرا " فيو تفصيؿ, فيك مف اختبلؼ التنكع 
 عند مف يجيز استعماؿ المسحكر بمعنى الساحر, كيرل صحة قكؿ أبي عبيدة. 

صحة ىذيف القكليف فإف الخبلؼ بيف ىذيف القكليف كبيف القكؿ  ـكأما مف يرل عد
 المفظ عمييا جميعا. الراجح مف اختبلؼ التضاد؛ لعدـ صحة حمؿ

 كثمرة الخبلؼ: تكسيع معنى اآلية عند مف يرل صحة جميع األقكاؿ. 
سبب الخبلؼ ىنا يرجع إلى االختبلؼ بيف المفسريف في معنى المفظ لغة؛ ألنو يحتمؿ 

 . -عمى تفاكت بيف ىذه الكجكه في الصحة كالضعؼ  -أكثر مف كجو 

                                 
 .ْٖسكرة اإلسراء اآلية  (1)
. جمع عمي الحمد المحمد الصالحي َُْ-َُّ/ْ, كالضكء المنير عمى التفسير. ْْٕ-ّْٕ/ِبدائع الفكائد  (2)

 .الرياض –مؤسسة النكر لمطباعة بالتعاكف مع مكتبة دار السبلـ  ط:
 مف البحث. ,ْٕص  :انظر (3)

 . ُُٓ/ْأضكاء البياف  (4)
 , مصدر سابؽ.ّٔٔ/ٕمزيد بياف لذلؾ في الدر المصكف لمسميف الحمبي  (5)
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 المسألة السابعة والثالثون

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ لى: ﴿قكؿ ا تعا

 (1)﴾ۓ

 في اآلية.  ﴾ۀ ﴿الكبلـ عمى: المسألة

مف ﴾ ۀ ہ﴿ (2)كبالتخفيؼ أبك عمرك﴾ ۀقاؿ االماـ النسفي رحمو ا ﴿
 (3)لمتبييف.

 الدراسة:

ۀ : ﴿في المسألة ثبلثة أقكاؿ: القكؿ األكؿ: كىك أف " مف " في قكؿ ا 

 ره االماـ النسفي, رحمو ا.﴾ لبياف الجنس, كىك الذم اختاۀ ہ
 القكؿ الثاني: أف " مف " ىنا لمتبعيض.

 ثالث, كىك أف " مف " لبلبتداء.الالقكؿ 
 فعمى القكؿ األكؿ يككف معنى اآلية: كننزؿ القرآف الذم ىك الشفاء.

كعمى القكؿ الثاني يككف معناىا: كننزؿ بعض القرآف شفاء لممؤمنيف. أم أف 
كمو شفاء. ىذا ىك التكجيو الذم فيمو مف رد ىذا القكؿ,  الشفاء في بعضو, كليس

 تكجيو آخر لآلية عمى ىذا القكؿ. (4)كسيأتي البف عطية
 كعمى القكؿ الثالث يككف معنى اآلية: كننزؿ ما ىك شفاء مف القرآف.

كقد اعتمد أكثر المفسريف القكؿ الذم اختاره االماـ النسفي, اعتمد جماعة منيـ 

                                 
 ِٖسكرة اإلسراء اآلية  (1)
 , مف البحث.ْٔانظر: ص (2)

 مصدر سابؽ., ِّٕ/ ِتفسير النسفي,  (3)
 , مف البحث.ْٔص  :انظر (4)
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 حكا بعدـ ككنيا لمتبعيض.عمى الترجيح كصر 
؛ كؿ ىؤالء قالكا: إنيا لبياف (3), كابف عاشكر(2), كالرازم(1)كمف ىؤالء: النحاس

 (4)الجنس, كليست لمتبعيض. كزاد األخير: كال لبلبتداء.
لمخبلؼ في ىذه المسألة, كاقتصرا  (6), كابف كثير(5)كلـ يتطرؽ كؿ مف ابف جرير

ف كاف صنيع ابف كثير يكحي باعتماده لمقكؿ الذم  عمى تفسير اآلية عمى ظاىرىا, كا 
اختاره االماـ النسفي؛ ألنو فسر ىذه اآلية بآية فصمت, كىي صريحة في ككف القرآف 

 (7)كمو شفاء.
فصحح أف تككف لبياف الجنس, كأف تككف لبلبتداء, ثـ ذكر أف  (8)كأما ابف عطية

ذلؾ أف يككف بعضو اآلخر ال مف المتأكليف مف أنكر أف تككف لمتبعيض؛ ألنو يمـز مف 
كليس يمزمو ىذا, بؿ يصح أف يككف لمتبعيض بحسب أف  شفاء فيو, كتعقبو بقكلو: )

 (9)إنزالو إنما ىك مبعض؛ فكأنو قاؿ: كننزؿ مف القرآف شيئا شيئا ما فيو كمو شفاء. (
نما يتعمؽ باإلنزاؿ؛ أم:  كمعنى كبلـ ابف عطية: أف التبعيض ال يتعمؽ بالشفاء, كا 

ف (10)نزؿ مف القرآف بعضو, كىذا البعض كمو شفاءن . كىذا تكجيو ليذا القكؿ سديد, كا 

                                 
 مف البحث. ,َُّص :انظر (1)

 مف البحث. ,ُْصانظر:  (2)

 مف البحث. ,ّٖصانظر:  (3)

 , مصادر سابقة.ُٖٗ/ُٓ, كالتحرير كالتنكير ِٗ/ُِ, كالتفسير الكبير ُٕٖ/ْمعاني القرآف  (4)
 , مف البحث.ِٖانظر: ص (5)

 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (6)

 , مصدراف سابقاف.ُِِْ/ٓ, كتفسير القرآف العظيـ ّٔ-ِٔ/ُٓجامع البياف  (7)
 , مف البحث.ْٔص  :انظر (8)

 , مصدر سابؽ.ُٕٓ-ُْٕ/ٗالمحرر الكجيز  (9)
(. الفريد في  كؿ شيء نزؿ منو فيك شفاء لممؤمنيف عبر ابف أبي العز اليمداني عف ىذا المعنى بقكلو: ) (10)

دار  :ُط الدكتكر محمد حسف النمر كفؤاد عمي مخيمر :ت ,ِٔٗ/ّإعراب القرآف المجيد البف أبي العز اليمداني
 ىػ. ُُُْ-قطر  -فة الثقا
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 .(2)بأنو ليس بظاىر (1)حكـ عميو السميف الحمبي
كبياف تكجيو ابف عطية: أف المراد باآلية عمى ىذا القكؿ: اإلخبار عف القدر الذم 

ال يزيد الكافريف إال عمى رسكلو مف القرآف بأنو يككف شفاء لممؤمنيف, ك  ينزلو ا 
خسارا؛ كىكذا كؿ ما نزؿ مف القرآف شيء. كعميو تككف ىذه اآلية شبيية بقكؿ ا 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ تعالى: ﴿

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

. كمما يؤيد ىذا التكجيو مجيء الفعؿ: " ننزؿ " بصيغة المضارع الذم (3)﴾ڍ
 ر.يفيد التجدد كاالستمرا

بطريقة أكثر كضكحا, فقاؿ: )أك  (5)ذكر ما ذكره ابف عطية (4)ثـ رأيت أبا السعكد
تبعيضة, لكف ال بمعنى أف بعضو ليس كذلؾ, بؿ بمعنى: إنا ننزؿ منو في كؿ نكبة ما 
تستدعي الحكمة نزكلو حينئذ, فيقع ذلؾ ممف نزؿ عمييـ بسبب مكافقتو ألحكاليـ 

 .(6)الشافي المصادؼ. . (الداعية إلى نزكلو مكقع الدكاء 
ما ذكره ابف عطية ىنا, كلـ يذكر ما يدؿ عمى مكقفو صراحة,  (7)كنقؿ القرطبي

ف كاف سياؽ كبلمو يدؿ عمى المكافقة البف عطية.  (8)كا 
القكؿ الثالث في تفسير اآلية, كىك أنيا لبلبتداء, ذكر القكليف  (9)كاعتمد أبك حياف

                                 
 , مف البحث.ُٗٗانظر: ص  (1)

 , مصدر سابؽ.َّْ/ٕالدر المصكف  (2)
 ُِٓ, ُِْسكرة التكبة اآلية  (3)
 مف البحث. ,ُُٖصانظر:   (4)

 , مف البحث.ْٔص  :انظر (5)

 , مصدر سابؽ.ُُٗ/ٓإرشاد العقؿ السميـ  (6)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص (7)

 , مصدر سابؽ.ُّٔ-ُّٓ/َُالجامع ألحكاـ القرآف  (8)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص (9)
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عف القكؿ بأنيا لمتبعيض, كلـ يتعقبو بشيء, ثـ اآلخريف, كنقؿ ما أكرده ابف عطية 
كقد ذكرنا أف "مف" التي لبياف  ذكر قكؿ مف قاؿ: إنيا لبياف الجنس, كتعقبو بقكلو: )

نما تككف متأخرة عنو  (1)(. الجنس ال تتقدـ عمى المبيـ الذم تبينو كا 
 (3)كىك إنكار غير مسمكع(. بقكلو: ) (2)كقد تعقب إنكاره ىذا اآللكسي

 تيجة:الن
كىك  -إذا تقرر أف المعنى الذم نفي ألجمو القكؿ بأف " مف " لمتبعيض غير مراد 

؛ فالخطب في ىذه المسألة يسير, كاآلية -أف الشفاء في بعض القرآف دكف بعض 
 محتممة ليذه الكجكه الثبلثة إذا حممت عمى معاف صحيحة.

ذا تقرر ما سبؽ مف حمؿ الكجكه الثبلثة لػ " مف " عمى م عاف صحيحة؛ كا 
فالخبلؼ ىنا مف اختبلؼ التنكع. ك مف أسباب ثراء المعنى في القرآف: األدكات, 

 (4)كاحتماليا ألكثر مف معنى في النص الكاحد.
 ىو الذي تبين لي ظيوره. (5)والخبلصة أن ما قرره ابن عطية

                                 
 , مصدر سابؽ.َُّ/ٕالبحر المحيط  (1)
 مف البحث. ,ُُٖصانظر:  (2)

 , مصدر سابؽ.ُْٓ/ُٓركح المعاني لآللكسي  (3)
 , مصدر سابؽ.ٗٔ-ْٔانظر بياف ذلؾ في: ثراء المعنى في القرآف الكريـ لمدكتكر محمد جيجؾ  (4)
 مف البحث., ْٔص  :انظر (5)
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 والثالثون ثامنةالمسألة ال

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ قكؿ ا تعالى: ﴿

 (1)﴾ی
 ما المراد بالركح في ىذه اآلية؟ المسألة:

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ أجاب االماـ النسفي رحمو ا عنو فقاؿ: ﴿

الجميكر عمى أنو الركح الذم في الحيكاف سألكه عف  .أم مف أمر يعممو ربي﴾ ېئ
لقد مضى النبي  (2)مر ا أم مما استأثر بعممو كعف أبي ىريرةأحقيقتو فأخبر أنو مف 

 ا يعمـ الركح كقد عجزت األكائؿ عف إدراؾ ما ىيتو بعد إنفاؽ األعمار الطكيمة كم
عمى الخكض فيو كالحكمة في ذلؾ تعجيز العقؿ عف إدراؾ معرفة مخمكؽ مجاكر لو 
ليدؿ عمى أنو عف إدراؾ خالقو أعجز كلذا رد ما قيؿ في حده أنو جسـ دقيؽ ىكائي في 

 (3)ركحاني أعظـ مف الممؾ كعف ابف عباسكؿ جزء مف الحيكاف كقيؿ ىك خمؽ عظيـ 
القرآف  (4)نزؿ بو الركح األميف عمى قمبؾ كعف الحسف رضي ا عنيما ىك جبريؿ 

دليمو ككذلؾ أكحينا إليؾ ركحا مف أمرنا كألف بو حياة القمكب كمف أمر ربي أم مف 
كم أف الييكد بعثت إلى قريش أف سمكه  عف كحيو ككبلمو ليس مف كبلـ البشر كري

سكت عف الكؿ  أصحاب الكيؼ كعف ذم القرنيف كعف الركح فإف أجاب عف الكؿ أك
ف أجاب عف بعض كسكت عف بعض فيك نبي فبيف ليـ القصتيف كأبيـ  فميس بنبي كا 

فندمكا عمى سؤاليـ كقيؿ كاف السؤاؿ عف خمؽ الركح  التكراةأمر الركح كىك مبيـ في 

                                 
 ٖٓسكرة اإلسراء اآلية  (1)
 , مف البحث.ْٗص :انظر (2)

 , مف البحث. ْٕصانظر:  (3)

 , مف البحث.َٓص :انظر (4)
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             دليؿ خمؽ الركح فكاف ىذايعني أىك مخمكؽ أـ ال كقكلو مف أمر ربي 

كمَّ أف رسكؿ ا ﴾ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی جكابان ﴿ لما قاؿ  الخطاب عاـ فقد ري
ليـ ذلؾ قالكا نحف مختصكف بيذا الخطاب أـ أنت معنا فيو فقاؿ بؿ نحف كأنتـ لـ نؤت 

التكارة قد أكتينا  مف العمـ إال قميبلن كقيؿ ىك خطاب لمييكد خاصة ألنيـ قالكا لمنبي 
مىف ييٍؤتى اٍلًحٍكمىةى فقد أكتى خيرا كثيرا فقيؿ ليـ اف عمـ التكارة  كفييا الحكمة كقد تمكت كى
قميؿ في جنب عمـ ا فالقمة كالكثرة مف األمكر اإلضافية فالحكمة التي أكتييا العبد 

 (1)خير كثير في نفسيا إال أنيا إذا أضيفت إلى عمـ ا تعالى فيي قميمة.
 ة:الدراس

مع أف النسفي رحمو ا لـ يصرح ىنا بالقكؿ الراجح في المراد بالركح؛ إال أف 
د تفسير الركح ىنا بأركاح بني آدـ, كيرجح أنيا الركح يسياؽ كبلمو يدؿ عمى أنو ير 

 (2)﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ: ﴿المذككرة في قكؿ ا 
ىذه المسألة, كلما رجعت إلى كتب التفسير األخرل كجدت أنيـ قد اختمفكا في 

 كأكثرىـ عمى أف المراد بالركح ىنا: الركح الذم بو قياـ الجسد, أم ركح اإلنساف.
 كىذا عرض سريع ألقكاؿ أئمة التفسير في ىذه المسألة:

 قكليف في تأكيؿ الركح ىنا, كىما: (3)ذكر ابف جرير
 .األكؿ: أنو جبرائيؿ 

 الثاني: ممؾ مف المبلئكة.
تيارا, كأحاؿ إلى بيانو لمعنى الركح في غير مكضع مف كلـ يذكر ترجيحا كال اخ

                                 
  , مصدر سابؽ.ِٕٓ,ِْٕ/ِتفسير النسفي, (1)
 ّٖسكرة النبأ اآلية  (2)
 , مف البحث.ِٖانظر: ص (3)
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كقد تتبعت المكاضع التي ذكر فييا الركح في القرآف, فمـ أجد لو تفسيرا لمركح  (1)كتابو.
نما فسرىا في المكاضع التي كردت فييا.  الكاردة في ىذه اآلية, كا 

ىك؟ فقالت كاختمؼ الناس في الركح المسؤكؿ عنو: أم ركح  : )(2)كقاؿ ابف عطية
: كقع السؤاؿ عف الركح التي في األشخاص الحيكانية ما ىي؟ -ىي الجميكر  -فرقة 

فالركح اسـ جنس عمى ىذا. كىذا ىك الصكاب, كىك المشكؿ الذم ال تفسير لو(. ثـ 
ذكر ثبلثة أقكاؿ أخرل, كىي: أنو جبريؿ, كممؾ مف المبلئكة لو أكصاؼ غريبة 

عدـ مناسبة ىذه األقكاؿ لمركح في ىذه اآلية, كمؤكدا  أنكرىا, كالقرآف. ثـ قاؿ مبينا
 (3)كىذه كميا أقكاؿ مفسرة, كاألكؿ أظيرىا كأصكبيا( عمى قكة ما صكبو: )
رأيو في ىذه المسألة في أكؿ تفسيره لآلية, كاختار ما رجحو ابف  (4)كاختصر الرازم

اؿ, أظيرىا أف المراد لممفسريف في الركح المذككرة في ىذه اآلية أقك  , فقاؿ: )(5)عطية
منو: الركح الذم ىك سبب الحياة. ( ثـ عاد بعد ذلؾ, كذكر بقية األقكاؿ بشيء مف 

 التفصيؿ.
كقد ذكر أربعة أقكاؿ أخرل: الثبلثة التي أشار إلييا ابف عطية, كالرابع: أف الركح 

 (6)خمؽ ليسكا مف المبلئكة عمى صكرة بني آدـ, ثـ بيف ضعؼ ىذا القكؿ كغرابتو.
بذكر أربعة أقكاؿ في المراد بالركح, كىي عمى الترتيب: جبريؿ,  (7)كبدأ القرطبي

كذىب أكثر أىؿ التأكيؿ إلى أنيـ  كعيسى, كالقرآف, كممؾ مف المبلئكة. ثـ قاؿ: )
سألكه عف الركح الذم يككف بو حياة الجسد. كقاؿ أىؿ النظر منيـ: إنما سألكه عف 

                                 
 , مصدر سابؽ.ُٕ-َٕ/ُٓجامع البياف  (1)
 البحث. , مفْٔص  :انظر (2)

 , مصدر سابؽ.ُُٖ-َُٖ/ٗالمحرر الكجيز  (3)
 مف البحث. ,ُْصانظر:  (4)

 , مف البحث.ْٔص  :انظر (5)

 , مصدر سابؽ.ّّ-َّ/ُِالتفسير الكبير  (6)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص (7)
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اف, ككيؼ امتزاجو بالجسـ, كاتصاؿ الحياة بو, كىذا كيفية الركح كمسمكو في بدف اإلنس
 (.شيء ال يعممو إال ا 

كالصحيح اإلبياـ لقكلو:  ثـ ذكر القكؿ األخير الذم ذكره الرازم, كقاؿ بعده: )

﴾ دليؿ عمى خمؽ الركح أم ىك أمر عظيـ كشأف كبير مف أمر ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿
نساف عمى القطع عجزه عف عمـ حقيقة ا تعالى, مبيما لو كتاركا تفصيمو, ليعرؼ اإل

 -كمراده بكبلمو ىذا األخير: عدـ البحث في ماىية الركح  (1)نفسو مع العمـ بكجكدىا(.
 .-التي ىي ركح اإلنساف 

كالركح عمى قكؿ الجميكر ىنا: الركح التي في الحيكاف, كىك  : )(2)كقاؿ أبك حياف
كقاؿ بعدىا مؤكدان صحة قكؿ اسـ جنس, كىك الظاىر(. ثـ ذكر األقكاؿ األخرل, 

 (3)كالصحيح مف ىذه األقكاؿ القكؿ األكؿ(. الجميكر: )
في ذلؾ خبلؼ بيف  : )-في سياؽ كبلـ لو  -رحمو ا بقكلو  (4)كقاؿ ابف القيـ

السمؼ كالخمؼ, كأكثر السمؼ, بؿ كميـ عمى أف الركح المسؤكؿ عنيا في اآلية ليست 
أخبر ا عنو في كتابو أنو يقـك يـك القيامة مع  أركاح بني آدـ, بؿ ىك الركح الذم

, كىك ممؾ عظيـ. كمعمـك أف الييكد إنما سألكه عف أمر ال يعرؼ إال (5)المبلئكة
 بالكحي, كذلؾ ىك الركح الذم عند ا ال يعمميا الناس.

كأما أركاح بني آدـ فميست مف الغيب, كقد تكمـ فييا طكائؼ مف الناس مف أىؿ 
 ىـ؛ فمـ يكف الجكاب عنيا مف أعبلـ النبكة.الممؿ كغير 

                                 
 , مصدر سابؽ.ِّْ-ِّّ/َُالجامع ألحكاـ القرآف  (1)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص (2)

 , مصدر سابؽ.َُٔ/ٕالبحر المحيط  (3)
 , مف البحث.ٗٔانظر: ص (4)

سكرة  ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿: ىك المذككر في قكؿ ا (5)
 . ّٖالنبأاآلية
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 كالركح في القرآف عمى عدة أكجو:

, كقكلو تعالى: (1)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پأحدىا: الكحي, كقكلو تعالى: ﴿

؛ كسمى الكحي ركحا لما يحصؿ بو مف حياة (2)﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿
 القمكب كاألركاح.

ء مف عباده المؤمنيف كما قاؿ: الثاني: القكة كالثبات كالنصرة التي يؤيد بيا مف شا

 .(3)﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿

, كقاؿ تعالى: (4)﴾ڱ ں ڳ ڳ ڱ ڱ ڱالثالث: جبريؿ, كقكلو تعالى: ﴿

, كىك ركح القدس قاؿ تعالى: (5)﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴿

 .(6)﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿
ركح الرابع: الركح التي سأؿ عنيا الييكد فأجيبكا بأنيا مف أمر ا, كقد قيؿ: إنيا ال

نيا الركح (7)﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇالمذككرة في قكلو تعالى: ﴿ , كا 

. الخامس: المسيح ابف مريـ, (8)﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹالمذككر في قكلو: ﴿

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ قاؿ تعالى: ﴿

 .(9)﴾ڤ

                                 
 . ِٓسكرة الشكرل اآلية  (1)
 . ُٓسكرة غافر اآلية  (2)
 . ِِسكرة المجادلة اآلية  (3)
 . ُْٗ, ُّٗسكرة الشعراء اآلية  (4)
 . ٕٗف اآلية سكرة البقرة م (5)
 . َُِسكرة النحؿ اآلية  (6)
 . ّٖسكرة النبأ اآلية  (7)
 . ْسكرة القدر اآلية  (8)
 . ُُٕسكرة النساء اآلية  (9)



266 

 

 .(1)كأما أركاح بني آدـ فمـ تقع تسميتيا في القرآف إال بالنفس. . . (
أنيا ركح  -قكاؿ في ىذه المسألة, كىي: قكؿ الجميكر أربعة أ (2)كذكر ابف كثير

, كجبريؿ, كممؾ مف المبلئكة, أك طائفة مف المبلئكة -اإلنساف, أك أركاح بني آدـ 
عمى صكر بني آدـ, كقيؿ: طائفة يركف المبلئكة كال تراىـ. كلـ يبيف مكقفو مف ىذه 

 (3)األقكاؿ, كلـ يذكر ترجيحا أك اختيارا.
أف الركح يطمؽ في القرآف عمى ركح اإلنساف الذم تدؿ عميو  (4)كذكر ابف عاشكر

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ : ﴿آثاره مف اإلدراؾ كالتفكير, كىك المراد بقكؿ ا 

, كيسمى أيضا النفس. كيطمؽ كذلؾ الكائف الشريؼ المككف بأمر إليي بدكف (5)﴾ۇئ

 .(6)﴾ٹ ڤسبب اعتيادم. كمنو قكلو تعالى: ﴿
. كمنو نزؿ بالكحي عمى الرسؿ, كىك جبريؿ كما يطمؽ عمى الممؾ الذم ي

كاختمؼ المفسركف في الركح  . ثـ قاؿ: )(7)﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںقكلو: ﴿
 المسؤكؿ عنو المذككر ىنا ما ىك مف ىذه الثبلثة؟

فالجميكر قالكا: المسؤكؿ عنو ىك الركح بالمعنى األكؿ, قالكا: ألنو األمر المشكؿ 
بالمعنييف اآلخريف فيشبو أف يككف السؤاؿ عنو سؤاال الذم لـ تتضح حقيقتو, كأما الركح 

عف معنى مصطمح قرآني. كقد ثبت أف الييكد سألكا عف الركح بالمعنى األكؿ؛ ألنو 
 ىك الكارد في أكؿ كتابيـ. . . كليس الركح بالمعنييف اآلخريف بكارد في كتبيـ(.

                                 
 مصدراف سابقاف.بتصرؼ.  َُٗ-َُِ/ّ, كبدائع التفسير َّٕ-ّّٔ,الركح (1)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (2)

 ؽ., مصدر سابُِِٕ-ُِِٔ/ٓتفسير القرآف العظيـ  (3)
 مف البحث. ,ّٖصانظر:  (4)

 ِٗسكرة الحجر اآلية  (5)
 ُُٕسكرة النساء اآلية  (6)
 . ْٗ, ّٗسكرة الشعراء اآلية  (7)
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 (1)ثـ ذكر أف ىذا القكؿ ىك األصح.
كابف  (2)ؿ المفسريف السابؽ ذكرىـ ما عدا ابف جريركبعد ىذا العرض يتبيف أف ك

يرجحكف المعنى الذم اختاره االماـ النسفي رحمو ا, كىك أف المراد بالركح:  (3)كثير
 ركح اإلنساف التي بيا قكامو كحياتو.

 كممف نص عمى صحة ىذا القكؿ, كاعتمده أيضا:
 قد ذكر ا تعالى و قاؿ: )أن (5)؛ فقد نقؿ عنو ابف الجكزم(4)أبك سميماف الدمشقي

الركح في مكاضع مف القرآف, فغالب ظني أف الناقميف نقمكا تفسيره مف مكضعو إلى 
نما ىك الركح الذم يحيى بو ابف آدـ. (  (6)مكضع ال يميؽ بو, كظنكه مثمو, كا 

 كأصح األقاكيؿ أف الركح ىا ىنا ىك الركح الذم يحيا ؛ فقد قاؿ: )(7)أما السمعاني
 (8)ساف. كعميو أكثر المفسريف(بو اإلن

 (10)؛ فقد اقتصر عميو, كبنى عميو تعميقو عمى اآلية.(9)ككذلؾ ابف العربي

                                 
 . ُٕٗ-ُٔٗ/ُٓالتحرير كالتنكير  (1)
 , مف البحث.ِٖانظر: ص (2)

 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (3)

ي , صٌنؼ كتبان في التفسير منيا : مجتبى ىك : محمد بف عبدا بف سميماف السعدم , أبك سميماف الدمشق (4)
التفسير , كالميذب في التفسير , كاف شافعيان أشعريان كثير االتباع لمسنة , حسف التكمـ في التفسير . يكثر ابف 

ىػ . طبقات ُّٓالجكزم في زاد المسير مف ذكر أقكالو معزكة إليو . لـ يعرؼ تاريخ كفاتو , غير أنو كاف حيان سنة 
, مصادر ٕٓٓ/ِ, كمعجـ المفسريف لنكييض  ُْٔ/ِ, كطبقات المفسريف لمداككدم  ٖٗف لمسيكطي صالمفسري
 سابقة.

 مف البحث. ,َُٓصانظر:  (5)

 , مصدر سابؽ.ِٖ/ٓزاد المسير  (6)
السمعاني ىك: أبك المظفَّر منصكر بف محمد بف عبد الجبار بف أحمد المركزم السمعاني الشافعي التميمي,  (7)

 ىػ بمرك.ْٖٗالمحدث الفقيو, مف مؤلفاتو: تفسير السمعاني, كاالنتصار ألصحاب الحديث, تكفي سنة المفسر 
 مصدر سابؽ. (.ُٓٔترجمة ) ّّٗ/ِطبقات المفسريف لمداككدم 

 . ِْٕ/ّتفسير القرآف العظيـ  (8)
 مف البحث. ,ُُٓص :انظر (9)

 , مصدر سابؽ.ُِٓ-ُِْ/ّأحكاـ القرآف  (10)
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 , ثـ تعقبو بقكلو: )كذا قاؿ, كال داللة(2)؛ حيث نقؿ ترجيح ابف القيـ(1)كابف حجر
مف  (3)في ذلؾ لما رجحو بؿ الراجح األكؿ ]يريد قكؿ الجميكر[؛ فقد أخرج الطبرم

 في ىذه القصة: أنيـ قالكا عف الركح: ككيؼ يعذب (5)عف ابف عباس (4)كفيطريؽ الع
نما الركح مف ا, فنزلت اآلية. (  (6)الركح الذم في الجسد, كا 

الظاىر عند المنصؼ أف السؤاؿ  ؛ فقد بدأ تفسيره لآلية بقكلو: )(7)اآللكسيأما ك 
ياتو؛ ألف ذلؾ مف أدؽ كاف عف حقيقة الركح الذم ىك مدار البدف اإلنساني كمبدأ ح

األمكر التي ال يسع أحدا إنكارىا, كيشرئب كؿ إلى معرفتيا, كتتكفر دكاعي العقبلء 
إلييا, كتكؿ األذىاف عنيا, كال تكاد تعمـ إال بكحي(. ثـ قاؿ: )كزعـ ابف القيـ. . . ( 

 .(8)كالحؽ ما ذكرنا, كىك الذم عميو الجميكر( كذكر قكلو, ثـ تعقبو بقكلو: )
عند ذكرىما  (10), كالسميف الحمبي(9)مد ىذا القكؿ أيضا الراغب األصفيانيكاعت

لمعنى الركح في القرآف, كقررا أف ىذا المعنى ىك المراد بالركح في ىذه اآلية, كفي 

                                 
عمٌي بف محمد الكناني العسقبلني, أبك الفضؿ, شياب الديف, مف أئمة العمـ كالتاريخ, كأمير ىك: أحمد بف  (1)

المؤمنيف في الحديث, عمت شيرتو فقصده الناس لؤلخذ عنو كأصبح حافظ اإلسبلـ في عصره, قاؿ السخاكم: 
ي مشيكرة متداكلة بيف أىؿ انتشرت مصنفاتو في حياتو كتيادتيا الممكؾ ككتبيا األكابر, تصانيفو كثيرة جدان, كى

ىػ. األعبلـ  ِٖٓىػ, كمات سنة  ّٕٕالعمـ, أشيرىا كأىميا كتابو "فتح البارم شرح صحيح البخارم", كلد سنة 
 , مصدر سابؽ.ُٕٗ, ُٖٕ/ُلمزركمي 

 , مف البحث.ٗٔانظر: ص (2)

 , مف البحث.ْٖص انظر:   (3)

جدلي, مف مشاىير التابعيف, أخذ القرآف عف ابف عباس ك ىك : عطية بف سعد بف جنادة العكفي أبك الحسف ال (4)
 , مصدراف سابقاف.ُْْ/ُ, كشذرات الذىب:ِٓٓ/ٓسير أعبلـ النببلء:. ىػُُُ,أبي ىريرة, ك كانت ك فاتو سنة

 , مف البحث. ْٕص انظر:  (5)

 , مصدر سابؽ.ََِْ/ِفتح البارم  (6)
 مف البحث. ,ُُٖصانظر:  (7)

 , مصدر سابؽ.ُِٓ-ُُٓ/ُٓركح المعاني  (8)
 مف البحث. ,ُُٗانظر: ص  (9)

  , مف البحث.ُٗٗانظر: ص (10)
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كأختـ ىذه الدراسة بالتنبيو عمى أف أكثر (2()1)﴾وئ وئ ۇئ ۇئ: ﴿قكؿ ا 
ذكركا أف ىذا التفسير ىك األنسب مف  المفسريف الذيف نقمكا تفسير الركح ىنا بالقرآف

حيث السياؽ؛ ألف ما قبؿ ىذه اآلية كما بعدىا عف القرآف, فقبميا قكؿ ا تعالى: 

, كبعدىا: (3)﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت﴿

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 .(4)﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
 كالذم أراه متعينا في اآلية, لسابقيا ىذا القكؿ, كقاؿ: ) (5)القاسميكقد رجح 

(. ثـ ذكر أف (6)كالحقيا أف المراد بالركح: الكحي بالقرآف, كىك قريب مف قكؿ قتادة
 (7)كجكىا أخرل تدؿ عمى تعينو.

إال أف غيره قد أنكر ىذا القكؿ, كعده مف بدع التفاسير, كذكر أنو ال كجو لمقكؿ 
 (8)ه اآلية, كال معنى لسؤاليـ عنو.بو في ىذ

 النتيجة:

                                 
 ِٗسكرة الحجر اآلية  (1)
 , مصدر سابؽ.ُّٕ-ُّٔ/ِ, كعمدة الحفاظ لمحمبي ّٗٔمفردات ألفاظ القرآف لمراغب األصفياني ص (2)
 ِٖسكرة اإلسراء اآلية  (3)
 . ٖٖ – ٖٔسكرة اإلسراء مف اآلية  (4)
ىػ(. األعبلـ ُِّّحمد جماؿ الديف القاسمي, إماـ أىؿ الشاـ في كقتو عممان كأدبان, تكفي سنة )ىك: م ( 5)

 , مصدر سابؽ.ُّٓ/ِلمزركمي:

 , مف البحث.ْٗانظر: ص (6)

 , مصدر سابؽ.ِٓٗ-ِْٗ/َُمحاسف التأكيؿ  (7)
عفو أيضا عطية محمد سالـ . كقد ضٕٖىػ. ُُِْ -دار الكتبي  -بدع التفاسير لعبدا بف الصديؽ الغمارم  (8)

 ىػ.َُْٖ -المدينة المنكرة  -مكتبة دار التراث  :ُط. ِٗٔفي كتابو: السؤاؿ كالجكاب في آيات الكتاب
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ذا تقرر ما سبؽ؛ تبيف أف قكؿ ابف القيـ كأما أركاح بني آدـ فمـ تقع  : )(1)كا 
تسميتيا في القرآف إال بالنفس. . . ( ليس بصحيح؛ فقد ثبت تسميتيا بالركح في 

 مكضعيف.
حتاج إلى بينة كأما المراد بالركح؛ فبل شؾ أف الجـز بتعييف معنى مف معانيو ي

وما . ومع ذلك يبقى قول جميور المفسرين أكثر ظيورا من بقية األقوالصريحة, 
 يعد من أفضل ما تفسر بو اآلية. (2)ذكره ابن عطية

الخبلؼ السابؽ في المراد بالركح اختبلؼ تنكع؛ ألف المفظ محتمؿ لمجميع مف 
؛ فمف أثبت قكال قد نفاه حيث األصؿ, كيبقى النظر في مكاقؼ العمماء مف ىذه األقكاؿ

 غيره عد الخبلؼ بينيما مف التضاد.
سبب الخبلؼ السابؽ ىك أف الركح ىنا لفظ مبيـ, كلـ يرد نص صريح في 

 (3)بيانو.
 مف أسبابو كذلؾ: أف لفظ الركح لفظ مشترؾ, يطمؽ عمى معاف متعددة.

إليو في ىذه  مف العمماء بعده خالفو فيما ذىب (4)ككؿ مف رأيتو ذكر قكؿ ابف القيـ
 (5)المسألة.

فائدة: ذكر بعض العمماء أف السائؿ إذا كاف يقصد التعجيز, كسأؿ عف شيء 
كىذا  مجمؿ يحتمؿ أكثر مف جكاب؛ فاألنسب أف يككف الجكاب مجمبل كذلؾ. قاؿ: )

كىك لفظ مشترؾ بيف القرآف, كجبريؿ,  -كما حكي عف الييكد أنيـ سألكا عف الركح 

                                 
 , مف البحث.ٗٔانظر: ص (1)

 , مف البحث.ْٔص  :انظر (2)

ر الغرب دا: ُطحنيؼ القاسمي كعبدا عبدالكريـ محمد  :ت ُّٓ-ُّْ/ِتفسير مبيمات القرآف لمبمنسي  (3)
 ىػ. ُُُْ  ,بيركت ,اإلسبلمي

 , مف البحث.ٗٔانظر: ص (4)

-ِٓٔآخر مف رأيتو خالؼ ابف القيـ: الشيخ عطية محمد سالـ في كتابو: السؤاؿ كالجكاب في آيات الكتاب (5)
 , مصدر سابؽ.َِٕ
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, كأضمركا أنو إف قاؿ ليـ: الركح -(, كركح اإلنساف  الركح و )كعيسى, كممؾ يقاؿ ل
ف قاؿ: ركح اإلنساف قالكا: بؿ ىك ممؾ أك غير ذلؾ  ممؾ قالكا: بؿ ىك ركح اإلنساف, كا 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ مف مسميات الركح؛ فعمـ ا مكرىـ, فأجابيـ مجمبل كسؤاليـ بقكلو: ﴿

(1)كغيرىا. ( ﴾ كىك يتناكؿ المسميات الخمسةېئ
 

                                 
 . ُْ/ْ, كقد ذكر معناه في البرىاف في عمـك القرآف ّٖٗ/ٕالبحر المحيط لمزركشي  (1)
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 التاسعة والثالثونالمسألة  

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ )قكؿ ا تعالى: 

 .(1) ﴾ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
 .مكسى  المراد باآليات التسع التي آتاىا ا  ما :لمسألةا

عف ابف ﴾ ہ ھ ھ ھ ھ ےقاؿ االماـ النسفي ػ رحمو ا ػ: ﴿
لضفادع كالدـ كالحجر رضي ا عنيما ىي العصا كاليد كالجراد كالقمؿ كا (2)عباس

الطكفاف كالسنكف كنقص  (3)كالبحر كالطكر الذم نتقو عمى بني إسرائيؿ كعف الحسف
 (4).الثمرات مكاف الحجر كالبحر كالطكر

عساؿ المرادم رضي ا عنو, قاؿ: قاؿ ييكدم لصاحبو: اذىب بنا عف صفكاف 

ال  فقاؿ:﴾، ہ ھ ھ ھ ھ ےإلى ىذا النبي حتى نسألو عف ىذه اآلية ﴿
ال تشرككا  ": تقؿ لو نبي, فإنو لك سمعؾ لصارت لو أربع أعيف, فسأاله, فقاؿ النبي 

حـر ا إال بالحؽ, كال تسحركا,  با شيئا, كال تسرقكا, كال تزنكا, كال تقتمكا النفس التي
كال تأكمكا الربا, كال تمشكا ببرمء إلى ذم سمطاف ليقتمو, كال تقذفكا محصنة, أك قاؿ: ال 

, كأنتـ يا ييكد عميكـ خاصة أف ال تعدكا في -شعبة الشاؾ  -تفركا مف الزحؼ 
, فقببل يديو كرجميو, كقاال: نشيد أنؾ نبي. قاؿ: " فما يمنعكما أف تتبعاني؟ " (( السبت

نا نخشى إف أسممنا أف  قاال: ألف دكاد   دعا أف ال يزاؿ مف ذريتو نبي, كا 

                                 
 . َُُسكرة اإلسراء اآلية  (1)
 , مف البحث. ْٕص انظر:  (2)

 , مف البحث.َٓص  :انظر (3)

  , مصدر سابؽ.َِٖ/ِتفسير النسفي, (4)
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 (1)تقتمنا ييكد.

 الدراسة:
 أف المراد باآليات التسع التي آتاىا ا االماـ المسفي ػ رحمو ا ػ اختار 

 : آيات نبكتو, كمعجزات صدقو, كالعصا كاليد كباقي اآليات.مكسى 
 القول األول.كىك 

 آيات الحكـ كالشرع. :القول الثانيكلـ يذكر 
عمى  عمى اختبلؼ بينيـ في عد اآليات -كقد ذكر أكثر المفسريف ىذيف القكليف 

 , كىذا بياف سريع لمكقؼ أشيرىـ مف ىذيف القكليف:-القكؿ األكؿ 
القكليف, كبدءكا بالقكؿ األكؿ, ثـ  (4), كأبك حياف(3), كابف عطية(2)كر ابف جريرذ

 (5)ذكركا أف مف المتأكليف مف قاؿ بالقكؿ الثاني, كلـ يحكمكا عميو بشيء.
لة؛ فقد بدأ تفسيره لآلية بذكر آيات فمـ يظير لي رأيو في ىذه المسأ (6)كأما الرازم 

مكسى كمعجزاتو, كذكر اختبلؼ المفسريف في عدىا, كقد أكصؿ ما ذكره المفسركف 
إذا عرفت ىذا؛ فنقكؿ: إنو تعالى ذكر  إلى ست عشرة آية, كعمؽ عمى ذلؾ بقكلو: )

في القرآف ىذه المعجزات الستة عشر لمكسى عميو الصبلة كالسبلـ, كقاؿ في ىذه 
                                 

, كالترمذم في كتاب َُٖٔٗرقـ  ِِ-ُِ/َّ, َُِٖٗرقـ  ُّ-ُِ/َّأخرجو اإلماـ أحمد في المسند   (1)
باب: كمف سكرة بني  -, كفي كتاب تفسير القرآف ِّّٕرقـ  -باب ما جاء في قبمة اليد كالرجؿ  -االسئذاف 
رقـ  -باب السحر  -, كقاؿ: "ىذا حديث حسف صحيح", كالنسائي في كتاب تحريـ الدـ ُّْْرقـ  -إسرائيؿ 
, كقاؿ: " كىذا ِّٕٓرقـ  -باب السحر  -كتاب المحاربة  -ْْٗ-ْْٖ/ّ, كأخرجو كذلؾ في الكبرل َْٖٕ

, كقاؿ: "حديث صحيح, ال نعرؼ لو عمة بكجو مف الكجكه, ٗ/ُكـ في المستدرؾ حديث منكر. . . ", كأخرجو الحا
, كغيرىـ مف األئمة. كالحديث مختمؼ فيو, كقد تكسع في تخريجو كالحكـ ُِْ-َُّ/ُٓكلـ يخرجاه ", ابف جرير 

يـ البف , كذكركا أف إسناده ضعيؼ. كانظر في تخريجو كذلؾ تفسير القرآف العظُٔ-ُّ/َّعميو محققك المسند 
 [ طبعة مكتبة أكالد الشيخ لمتراث.  حاشية ] ٖٖ-ٕٖ/ٗكثير 

  , مف البحث.ِٖانظر: ص (2)

 , مف البحث.ْٔص  :انظر (3)

 البحث.  , مفُٖانظر: ص (4)

 , مصادر سابقة.ُُٗ/ٕ, كالبحر المحيط َِٖ-َِٔ/ٗ, كالمحرر الكجيز َُْ-ٗٗ/ ُٓجامع البياف  (5)
 مف البحث. ,ُْصانظر:  (6)
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كتخصيص التسعة بالذكر ال يقدح فيو ثبكت ﴾، ہ ھ ھ ھ ھ ےة: ﴿اآلي
الزائد عميو؛ ألنا بينا في أصكؿ الفقو أف تخصيص العدد بالذكر ال يدؿ عمى نفي 
الزائد, بؿ نقكؿ: إنما يتمسؾ في ىذه المسألة بيذه اآلية, ثـ نقكؿ: أما ىذه التسعة فقد 

فاف كالجراد كالقمؿ كالضفادع كالدـ, اتفقكا عمى سبعة منيا كىي: العصا كاليد كالطك 
كبقي االثناف, كلكؿ كاحد مف المفسريف قكؿ آخر فييما. كلما لـ تكف تمؾ األحكاؿ 

 (. مستندة إلى حجة ظنية فضبل عف حجة يقينية ال جـر تركت تمؾ الركايات
أجكدىا  أقكاؿ ﴾ھ ھ ے كفي تفسير قكلو تعالى: ﴿ ثـ أعقب ذلؾ بقكلو: )

 (2)أنو قاؿ:. . . ( كذكر الحديث السابؽ. (1)ف عساؿما ركل صفكاف ب
بالقكؿ الثاني, كذكر حديث صفكاف شاىدا عميو, ثـ ذكر القكؿ  (3)كبدأ القرطبي

األكؿ كذكر اختبلؼ المفسريف في عد تمؾ اآليات التسع. كلـ يبيف مكقفو مف ىذيف 
 (4)القكليف.

ـز بتفسير ىذه اآلية بالقكؿ في تفسير ىذه اآلية عف غيره بالج (5)كتميز ابف كثير
األكؿ, فذكر أف ىذه اآليات ىي الدالئؿ القاطعة عمى صحة نبكتو كصدقو فيما أخبر 

فيذه اآليات  بو عمف أرسمو إلى فرعكف, كأكرد ما قالو المفسركف في عدىا, ثـ قاؿ: )
ھ التسع التي ذكرىا ىؤالء األئمة ىي المراد ىينا, كىي المعنية في قكلو تعالى: ﴿

   ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁

               ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

                                 
صفكاف بف عساؿ مف بني الربض بف زاىر المرادم, سكف الككفة, يقاؿ: إنو ركل عنو مف الصحابة عبدا بف  (1)

مسعكد. أما الذيف يرككف عنو: فزر بف حبيش كعبدا بف سممة كأبك الغريؼ, يقكلكف: إنو مف بني جمؿ بف كنانة بف 
 , مصدراف سابقاف.(ِّٓٗرقـ ) ْْٓ, كالتقريب, (َُِٔرقـ ) ّْْناجية بف مراد. صحابي معركؼ. االستيعاب, 

 , مصدر سابؽ.ْٓ/ُِالتفسير الكبير   (2)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص (3)

 , مصدر سابؽ.ّّٔ-ّّٓ/َُالجامع ألحكاـ القرآف  (4)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  ( 5)
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, فذكر ىاتيف اآليتيف العصا كاليد, كبيف اآليات (1)﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ
 .الباقيات في سكرة األعراؼ كفصميا(

كىك  بأنو مشكؿ, فقاؿ بعد أف أكرده: ) (2)كقد حكـ عمى حديث صفكاف بف عساؿ
حديث مشكؿ, كعبد ا بف سممة في حفظو شيء, كقد تكممكا فيو, كلعمو اشتبو عميو 
التسع اآليات بالعشر الكممات؛ فإنيا كصايا في التكراة ال تعمؽ ليا بقياـ الحجة عمى 

 .فرعكف, كا أعمـ(
 فيذا كمو ثـ ذكر أف اآلية التي بعدىا تؤيد القكؿ األكؿ, فقاؿ بعد تفسيره ليا: )

مما يدؿ عمى أف المراد بالتسع اآليات إنما ىي ما تقدـ ذكره مف العصا كاليد كالسنيف 
كنقص مف الثمرات كالطكفاف كالجراد كالقمؿ كالضفادع كالدـ, التي فييا حجج كبراىيف 
عمى فرعكف كقكمو, كخكارؽ كدالئؿ عمى صدؽ مكسى ككجكد الفاعؿ المختار الذم 

كرد في الحديث؛ فإف ىذه الكصايا ليس فييا حجج عمى  أرسمو, كليس المراد منيا كما
فرعكف كقكمو, كأم مناسبة بيف ىذا كبيف إقامة البراىيف عمى فرعكف؟ كما جاءىـ ىذا 
الكىـ إال مف قبؿ عبد ا بف سممة؛ فإف لو بعض ما ينكر, كا أعمـ. كلعؿ ذينؾ 

م بالتسع اآليات فحصؿ كىـ الييكدييف إنما سأال عف العشر الكممات فاشتبو عمى الركا
 (3).في ذلؾ, كا أعمـ(

كىذه التسع اآليات غير العشر كممات؛ فإف التسع مف  كقاؿ في مكضع آخر: )
نما نبينا عمى ىذا ألنو قد اشتبو  كممات ا القدرية, كالعشر مف كمماتو الشرعية. كا 

 (4)أمرىا عمى بعض الركاة, فظف أف ىذه ىي ىذه. (
 (6)عمى القكؿ األكؿ. (5)شكركاقتصر ابف عا

                                 
 ُِإلى َُسكرة النمؿ اآليات مف  (1)
 , مف البحث.ِْٕانظر: ص (2)

 , مصدر سابؽ.ُّٓ, ُّْ/ٓالقرآف العظيـ  انظر تفسير (3)
 . ُْٖ/ِقصص األنبياء  (4)
 مف البحث. ,ّٖصانظر:  (5)

 , مصدر سابؽ.ِِٓ-ِِْ/ُٓالتحرير كالتنكير  (6)



276 

 

 النتيجة: 
ضعيفا فبل إشكاؿ في تفسير ىذه اآلية, كالقكؿ  إذا كاف حيث صفكاف بف عساؿ 

 فييا بيف.
كأما إف كاف الحديث ثابتا فبل شؾ أف في التفسير النبكم لآليات التسع التي سأؿ 

 (1)عنيا الييكدياف إشكاال ظاىرا, كال بد مف تكجيو مناسب لو.
نما ىو بيان آليات  ظير لي أن جواب النبي  والذي لم يكن تفسيرا لآلية, وا 
. كيدؿ عمى ىذا نبيو موسى ليأمر بيا من أرسل إلييم من بني اسرائيل آتاىا ا 

, فسأاله عف تسع آيات بينات, فقاؿ أف بعض األئمة رككه بمفظ: " فأتيا رسكؿ ا 
 رحمو ا. (3)كثير , كىذا قريب مف تكجيو ابف(2)ليـ:. . . "

الخبلؼ بيف القكليف السابقيف مف اختبلؼ التضاد؛ ألنو ال يمكف حمؿ اآلية عمى 
 القكليف.

كركد الحديث في تفسير اآلية, كاالختبلؼ في  -كما ىك ظاىر  -سبب الخبلؼ 
 (4)ثبكتو, كتكجييو.

باه, تكقؼ بعض أشير أئمة التفسير عف الترجيح في ىذه المسألة مما يمفت االنت
 كلـ يظير لي سببو.

ىذا المكضع مثاؿ بيف ألىمية تحقيؽ األحاديث, كالحكـ عمييا في التفسير, كما ك 
 .أنو مثاؿ ألىمية التفسير في الحكـ عمى األحاديث

                                 
كقد ذكر بعض المفسريف بعض التكجييات ليذا التفسير النبكم, كفي أكثرىا نظر, كقد جمع أكثرىا اآللكسي في  (1)

 بؽ., مصدر ساُّٖ/ُٓتفسيره 
. ككذلؾ عند ِّّٕرقـ  -باب ما جاء في قبمة اليد كالرجؿ  -كتاب االستئذاف  -ىكذا ىك عند الترمذم  (2)

 , مصدراف سابقاف.َْٖٕرقـ  -باب السحر  -النسائي في كتاب تحريـ الدـ 
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  (3)

 ., مصدر سابؽّْأسباب اختبلؼ المفسريف لمدكتكر عبدالرحمف الشايع  (4)
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 األربعونالمسألة 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿الكبلـ عمى قكلو تعالى: 

الضمير في سيقكلكف لمف خاض في  (1)﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
عنيـ  مف المؤمنيف كأىؿ الكتاب سألكا رسكؿ ا  ي زمف رسكؿ ا قصتيـ ف

فأخر الجكاب إلى أف يكحى إليو فييـ فنزلت إخباران بما سيجرم بينيـ مف اختبلفيـ في 
 (2)عددىـ كأف المصيب منيـ مف يقكؿ سبعة كثامنيـ كمبيـ

 كـ عدد أصحاب الكيؼ؟ المسألة:

 القكؿ بأف أصحاب الكيؼ كانكا سبعة. - رحمو ا -اإلماـ النسفي  اختار

 الدراسة:

في ىذه اآلية أقكاؿ الناس في عدد أصحاب الكيؼ, كأف بعضيـ  -تعالى  -ذكر ا 
 .(3)قاؿ: ثبلثة, كبعضيـ قاؿ: خمسة, كبعضيـ قاؿ: سبعة

 كقد اختمؼ المفسركف في عددىـ عمى ثبلثة أقكاؿ:

                                 
 ِِسكرة الكيؼ: اآلية  (1)
 , مصدر سابؽ.ِْٗ/ِتفسير النسفي, (2)
أخرج ابف أبي حاتـ عف السدم في قكلو: , قاؿ: " الييكد ", قاؿ: " النصارل ", تفسير ابف أبي حاتـ  (3)
فجرل ذكر أصحاب الكيؼ  , كركم أف السيد كالعاقب كأصحابيما مف نصارل نجراف كانكا عند النبي ِّْٓ/ٕ

: كانكا خمسة سادسيـ كمبيـ, -ككاف نسطكريا  -السيد ككاف يعقكبيا: كانكا ثبلثة رابعيـ كمبيـ, كقاؿ العاقب  فقاؿ
. كقيؿ: إف القائميف ىـ أىؿ مدينتيـ قبؿ ظيكرىـ ُٔٓ/ّكقاؿ المسممكف: كانكا سبعة كثامنيـ كمبيـ. معالـ التنزيؿ  

. ّٖٓ/َُ. المحرر الكجيز تكراة مف معاصرم رسكؿ ا , كقيؿ: المراد بيـ أىؿ الٕٖ/ٓعمييـ. زاد المسير 
 مصادر سابقة.
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 (2)كقد ركم عف ابف عباس ,(1)مفسريفالقكؿ األكؿ: أنيـ سبعة؛ كبو قاؿ عامة ال
, كىك ما (5) (4), كركل أيضا عف أبي مسعكد(3)بسند صحيح -رضي ا عنيما  -

 اختاره اإلماـ النسفي كما تقدـ.

, كىك (7), كلكف سنده ضعيؼ(6)القكؿ الثاني: أنيـ ثمانية؛ كىذا مركم عف ابف عباس
 .(10)(9)كابف إسحاؽ (8)قكؿ ابف جريج

ذا القكؿ بأف معنى قكلو تعالى: أم: صاحب كمبيـ, كما يقاؿ: السخاء: كاستدؿ لي
 .(11)حاتـ, كالشعر: زىير, أم: السخاء سخاء حاتـ, كالشعر شعر زىير

                                 
كاالتفسير  .ىػُُّْ-ُ, لػ أبي الميث نصر بف محمد السمرقندم . دار الكتب العممية . بيركت , ّٖٔ/َُبحر العمـك (1)

القاطع بذكم اإللحاد  مبلؾ التأكيؿك , ٖ/ِ, كأنكار التنزيؿ ّٖٔ/َُالمحرر الكجيز ك , ّٖٓ/ِالكشاؼ ك  ,َٗ/ُِالكبير 
د.محمكد  , ألبي جعفر أحمد بف إبراىيـ بف الزبير الغرناطٌي: ت:ٖٕٕ/ِكالتعطيؿ في تكجيو المتشابو المفظ مف آم التنزيؿ

, ّٖ/ْكالشنقيطي  ,ْْٕ, كالسعدم ِٖ/ّ القرآف العظيـىػ, كتفسير َُْٓبيركت  ,دار النيضة العربٌيةط: كامؿ أحمد. 
 مصادر سابقة.

 , مف البحث. ْٕظر: ص ان (2)

لئلماـ عبد الرزاؽ بف ىمَّاـ الصنعاني, ت: الدكتكر مصطفى مسمـ محمد,  .ََْ/ِتفسير القرآففي أخرجو عبد الرزاؽ  (3)
, ُّْ/ّ, كالكاحدم في الكسيط ُُّٔح ِْٓ/ٔ, كالطبراني في األكسط َِٔ/ٖىػ, كابف جرير َُُْمكتبة الرشد, : ُط

, كانظر: مركيات اإلماـ أحمد ِْٔ/ٓ, كاأللكسي ّّٗ/ْ, كالسيكطي في الدر المنثكر ّٖ/ّكصحح إسناده عنو ابف كثير 
 مصادر سابقة. , حيث قاؿ جامعكه: " األثر حسف بمجمكع طرقو "َُٓ/ّفي التفسير 

 , مف البحث.ّٕانظر ص  (4)

 , مصدراف سابقاف.ّّٗ/ْ, الدر المنثكر ِّْٓ/ٕأخرجو ابف أبي حاتـ  (5)
 , مصدر سابؽ.ُّٖ/ٖف جرير أخرجو اب (6)
قاؿ ابف كثير: " ىكذا كقع في ىذه الركاية كيحتمؿ أف ىذا مف كبلـ ابف إسحاؽ, كمف بينو كبينو, فإف الصحيح عف ابف  (7)

 , مصدر سابؽ.ّٖ/ّ القرآف العظيـعباس أنيـ كانكا سبعة كىك ظاىر اآلية ". تفسير 
 , مف البحث. ُّْانظر ص (8)
العبلمة الحافظ األخبارم أبك بكر محمد بف إسحاؽ بف يسار المطمبي مكالىـ , المدني , نزيؿ العراؽ,  ابف إسحاؽ : ىك (9)

تيذيب ك ,  ٓٓ-ّّ/ٕىػ , كيقاؿ بعدىا , مف مؤلفاتو : السيرة النبكية . سير أعبلـ النببلء َُٓإماـ المغازم , تكفي سنة 
 , مصدراف سابقاف.َْ-ّٓ/ٗالتيذيب 

-ُ, لػ أبي الحسف عمي بف محمد الماكردم ط: دار الكتب العممية . بيركت , ِٕٗ/ّالنكت كالعيكف تفسير الماكردم: (10)
 , مصدر سابؽ.ٖٖ/ٓىػ  كابف الجكزم َُّٖ

 , مصدر سابؽ.ٖٖ/ٓزاد المسير  (11)
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ذكر اختبلؼ الناس  -تعالى  -كىذا القكؿ ظاىر الضعؼ, كمما يدؿ عمى ذلؾ أف ا 
 .(1)يقؿ أحد بقكؿ رابع في عدد أصحاب الكيؼ عمى ثبلثة أقكاؿ؛ كىذا يدؿ عمى أنو لـ

القكؿ الثالث: التكقؼ عف ذكر عددىـ, كرد العمـ في ذلؾ إلى ا تعالى, كذلؾ لعدـ 
فيك مختمؼ عميو  (2)كجكد دليؿ صحيح في تعييف عددىـ, كأما ما ركم عف ابف عباس

 .(3)فيو

ثمانية فيي أنيـ سبعة, كأما الركاية الثانية عنو أنيـ  (4)كيناقش بأف الثابت عف ابف عباس
 ضعيفة ال تقـك بيا حجة, كما تقدـ.

كىك أنيـ سبعة ثامنيـ كمبيـ, كذلؾ  ىو القول األول, -وا تعالى أعمم  -والراجح 
 ألدلة منيا:

أف ا تعالى أخبر عنيـ بثبلثة أقكاؿ ضعؼ اثنيف كسكت عف الثالث, فدؿ عمى  - ُ
, (10)(9), كالقرطبي(8)(7), كالرازم(6)(5)صحتو, كبيذا استدؿ جميكر المفسريف كابف عطية

 .(14)(13), كالشنقيطي(12)(11)كابف كثير

                                 
 , مصادر سابقة.ّٖ/ْ ضكاء البياف, كاٖ/ِ, كأنكار التنزيؿ ّٖ/ّ لقرآف العظيـتفسير ا (1)
 مف البحث., ْٕانظر: ص  (2)

قاؿ: , فمك جعمنا قكلو:  -تعالى  -, كابف الحاجب في أماليو, حيث قاؿ: " إف ا ِٓ/ُُذىب إلى ذلؾ القاسمي في تفسيره  (3)
ذا كاف  تصديقا لمف قاؿ سبعة لكجب أف يككف العالـ بذلؾ كثيرا؛ فإف أخبار ا تعالى صدؽ فدؿ عمى أنو لـ يصدؽ منيـ أحدا؛ كا 

, ألبي عمر عثماف بف الحاجب, ت: فخر ِْٗ/ُككف الجمؿ كميا متساكية في المعنى. . . ". أمالي ابف الحاجبكذلؾ كجب أف ت
 ىػ .َُْٗبيركت, :ُطقدارة, دار الجيؿ, 

 , مف البحث. ْٕانظر: ص  (4)

 , مف البحث.ْٔص  :انظر (5)

 مصدر سابؽ. ّٖٔ/َُالمحرر الكجيز  (6)
 مف البحث. ,ُْصانظر:  (7)

 , مصدر سابؽ.َٗ/ُِسير الكبير التف (8)
 البحث.  , مفُٖانظر: ص (9)

 , مصدر سابؽ.ِْٗ/َُالجامع ألحكاـ القرآف:  (10)
 , مف البحث.ُٖانظر: ص  ( 11)

 , مصدر سابؽ.ّٖ/ّ القرآف العظيـ تفسير (12)
 , مف البحث.ْٔانظر: ص (13)

 سابقاف. , مصدرافِٖ/ّ, ُٕٔ/ِقكاعد التفسير لمسبت ك , ِٖ/ْ أضكاء البياف (14)
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 الكاك في قكلو تعالى: كاالستدالؿ بيا مف كجكه: - ِ

أف ىذه الكاك ىي التي تدخؿ عمى الجممة الكاقعة صفة لمنكرة, كما تدخؿ عمى  -أ 
لة عمى أف الكاقعة حاال مف المعرفة, كفائدتيا تككيد ثبكت الصفة لممكصكؼ, كالدال

اتصافو بيا أمر ثابت مستقر؛ فكانت ىذه الكاك دالة عمى صدؽ الذيف قالكا إنيـ كانكا 
 .(1)سبعة كثامنيـ كمبيـ, كأنيـ قالكا قكال متقررا متحققا, عف ثبات كعمـ كطمأنينة نفس

( فكجب  الكاك خص ىذا المكضع بيذا الحرؼ الزائد, كىك ) -تعالى  -أف ا  -ب 
 .(2)أف تحصؿ بو فائدة زائدة, صكنا لمفظ عف التعطيؿ

ف الخبلؼ في ىذه المسألة ليس لو ثمرة كبيرة, كليس في تعييف عددىـ فائدة  ىذا كا 
ـ في ذلؾ جائز كما تعكد عمى المكمفيف في دنياىـ كال دينيـ, كلكف نقؿ الخبلؼ عني

 .(4)(3)ذكر شيخ اإلسبلـ ابف تيمية

                                 
 , مصادر سابقة.ْٕٔ/ٕ, كالدر المصكف َٖٕ/ِ, كمبلؾ التأكيؿ َٗ/ُِ, كاالتفسير الكبير ّٖٓ/ِالكشاؼ  (1)
 , كذكر كجكىان أخرل لترجيح ىذا القكؿ. َٗ/ُِاالتفسير الكبير  (2)
 , مف البحث.ْٖانظر: ص (3)

 مصادر سابقة.. ّٖ/ّ آف العظيـالقر  تفسيرك , ٖٗ, كمقدمة في أصكؿ التفسيرّٕٔ/ُّمجمكع الفتاكل  (4)



281 

 

 

 ةـمـاتـخـان
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 اخلامتة
 

عمى ما مف بو عمي مف إنجاز ىذا العمؿ الذم أحسب أني بذلت  ان أكال كآخر الحمد  
 . فيو جيدم, كاستنفذت فيو طاقتي

مدارؾ   تفسيره في - ا رحمو - النسفي اإلماـ اختيارات مع الزمف مف فترةن  عشت فقد
 خبلؿ مف تكصمت كقد المفسريف مف كثيرو  بأقكاؿ أقكالو كقارنت التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ

 :يمي ما أىميا مف نتائج, إلى ىذا البحث

 النتائج:

 اكالن ػػػ نتائج متعمقة بمكضكع البحث:
, اشتممت عمى ما يقرب مف سبع مسألة في ىذا البحث قمت بدراسة أربعيف

لئلماـ النسفي, ككانت النتائج التي تكصمت إلييا بعد دراسة  اختيار كترجيح كأربعيف
 : ىذه المسائؿ كالتالي

 . كافقتو في ثبلث كعشريف مسألة , تبيف لي بعد دراستيا أف حكمو صحيح" "
 ". كافقتو مع االضافة ليككف القكؿ أشمؿ في مسألتيف "
يحو أك اختياره خالفتو في ثبلث عشرة مسألة, تبيف لي بعد الدراسة أف في ترج "
 ."نظران 

 . تكقفت في مسألتيف" "ك
 : نتائج عامة -ثانيان 

اإلخبلؿ  كسط بيف الطكؿ كالقصر مع عدـالمف التفاسير  النسفي تفسير .ُ
 بعبارات جمعت بيف النكت الببلغية كالمحسنات البديعية, كالعبارات الرصينة.
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, كاإلتياف مف خبلؿ تفسيره يتضح لمقارئ فيمو الكاعي, كاطبلعو الكاسع .ِ
يجازه المركز.   بالمعمكمات النادرة كالفكائد الجمة, كتكجييو السديد كا 

مف المراجع النفيسة, كالمراجع المفيدة, لمميتميف  التنزيؿيعتبر مدارؾ   .ّ
جمة,  بالتفسير, كغيرىـ مف العمماء كطمبة العمـ, لما يزخر بو مف فكائد

مكانة عممية مرمكقة,  التنزيؿارؾ كمعمكمات ميمة, كليذه المزايا كغيرىا تبكأ مد
كشيرة كاسعة كتداكالن مكسعنا بيف العمماء كطمبة العمـ مف خبلؿ الجامعات كدكر 

 العمـ في العالـ اإلسبلمي.
قصده اختيار األصكب, كعدـ تعصبو لمذىب أك شخص معيف, فالمعتمد عنده  .ْ

 صحة الدليؿ, كقكة االستدالؿ بو.
نة كالمكازنة بيف األقكاؿ تنمي لدل الباحث ممكة ف الدراسة المبنية عمى المقار إ .ٓ

 مناقشة األقكاؿ كالترجيح بينيا, كال يخفى ما في ذلؾ مف النفع كالفائدة.
تبيف لي أف الراجح مف األقكاؿ, كالصحيح منيا ال يخرج في الغالب عف  .ٔ

المشيكر عند المفسريف, كالشذكذ عف الجماعة غالبان ما يككف خركجان عف 
ذا ينبغي لطالب الحؽ أال يستعجؿ في قبكؿ القكؿ الذم فيو الصكاب؛ كلي

شذكذ, كخاصة إذا ترتب عميو تخطئة القائميف بالقكؿ المشيكر مع ككنيـ الكثرة 
 الكاثرة.

إف استعماؿ صيغ الترجيح بطريقة صحيحة, كاختيارى المناسب منيا لكؿ مسألة  .ٕ
بنى عمى استعماؿ ىذه مما ينبغي أف ييتـ بو الباحث اىتمامان كبيران؛ ألنو يي 
, كيترتب  -عز كجؿ  -الصيغ, كاختيارىا أحكاـه ليا تأثير في تفسير كبلـ ا 

عمييا الحكـي عمى أقكاؿ قد نقمت عف أئمة معتبريف, كعمماء متبحريف؛ كقد أمرنا 
أف نككف قكاميف بالقسط. كغير خاؼ أف لكؿ صيغة داللتيا  -عز كجؿ  -ا 

تستعمؿ صيغة في مكضع كغيرىا أنسب منيا, كأدؿ  الحكمية؛ فبل ينبغي أف
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عمى المقصكد. ككمما ابتعد الباحث عف استعماؿ الصيغ العامة الجازمة كاف 
ذلؾ أكلى؛ فالجـز بالحكـ عمى قكؿ في مسألة خبلفية مشيكرة بأنو الحؽ 

 كالصكاب جزمان قاطعان غيري مناسب؛ ألف الحؽ قد يككف مع القكؿ اآلخر.
, أك مف ىذه اآلية ىك كذا -عز كجؿ  - أف مراد اكىكذا الجـز ب

؛ مما ينبغي أف ييتكرع عنو إال إذا كاف بحجة بٌينة مف جية اآلية كذامقصكد 
 .الكحي

 التوصيات:

أكصي الباحثيف كالمعنييف بالدراسات القرآنية باالىتماـ بدراسة اختيارات  .ُ
ة, كتقكية لممكة التفسير المفسريف كاستيعابيا , ففييا ثركة عممية تفسيرية كبير 

كالمكازنة. كالترجيح لدل الباحث, كاالطبلع الشامؿ عمى كتب التفسير, ككضكح 
أكجو الشبو كاالختبلؼ بيف المفسريف, كنقؿ المتأخر عف المتقدـ , كالمستقميف 

 .بآرائيـ كاختياراتيـ كترجيحاتيـ مف المفسريف
بالدراسات القرآنية بأال  أكصي الباحثيف, كالدارسيف لمتفسير, كالمعنييف . .ِ

يقتصركا عمى ما في كتب التفسير؛ ففي غيرىا مف كتب العمكـ األخرل ثركة 
تفسيرية نفيسة, كىي بحاجة إلى مف يجمعيا كيقـك بدراستيا. كمع أف ىناؾ 

 . دراسات في ىذا الجانب, إال أنيا لـ تأت إال عمى القميؿ مف تمؾ الثركة الكبيرة
ات العممية المتخصصة في الدراسات القرآنية أف تكلي أكصي األقساـ كالجمعي .ّ

, كأف تحث الباحثيف عمى إفراد كؿ مة في التفسير بالعنايةدراسة المسائؿ المشك
؛ فقد ظير لي أف ىناؾ الكثير مف المسائؿ ال زالت بدراسات مستقمةمسألة 

ذا كاف المتقدمكف قد اىتمكا بتفسير القرآف كامبلن  .بحاجة إلى تحرير لمحاجة كا 
 .إلى ذلؾ؛ فإف الحاجة اآلف تدعك إلى إفراد تمؾ المسائؿ بالدراسة
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أرل أف تستكمؿ دراسة االختيارات التي لـ تبحث لعدد مف المفسريف المتقدميف  .ْ
 .كالمتأخريف

ينظر في مشركع جامع إلخراج الدراسات كالبحكث التي انتيت دراستيا  أرل أف .ٓ
 ..تنسيقيامف مكاضيع االختيارات, بعد ترتيبيا ك 

مف المكضكعات التي أكصي بدراستيا , بعد أف ظير لي أنيا بحاجة إلى  .ٔ
 : البحث كالتحرير

حو. كىذه المسائؿ مف  " جمع المسائؿ التفسيرية التي تتعارض فييا القرائف المرجِّ
أصعب مسائؿ التفسير بحثان, كفييا يتحكؿ البحث مف ترجيح قكؿ عمى قكؿ إلى ترجيح 

الترجيح عمى قرينة أخرل. كالمرجحات ييرجح بعضيا عمى بعض حسب قرينة مف قرائف 
 . قكة كؿ قرينة, كلذلؾ ضكابط عند العمماء كخاصة األصكلييف

تحديد معنى "الظاىر" يحتاج إلى تحرير؛ فالترجيح بو أمر نسبي قد ال ينضبط؛  "
عند فالظاىر مف معنى اآلية عند مفسر قد ال يككف متفقان مع الظاىر مف معناىا 

ال  مفسر آخر. فتحرير المراد بظاىر المفظ أمر يستحؽ أف يككف محؿ نظر الباحثيف؛ كا 
 . فإف الترجيح بالظاىر سيبقى غير ظاىر

" لك جمعت أقكاؿ السمؼ في التفسير مف مصادرىا المعتمدة, ثـ قكرنت بما نيسب 
بيف ما نسب إلييـ في كتب التفسير كغيرىا لكجد أف ىناؾ فركقان بيف حقيقة قكليـ, ك 

ما مف حيث ما ريٌتب عميو مف المعاني. كىذا مكضكع  إلييـ, إما مف حيث المفظ, كا 
 جدير بالبحث كالتحرير .

استعماؿ القرآف لؤلدكات لو أثر بالغ في إثراء المعنى. كىك مكضكع جدير بالبحث 
 كالتأمؿ.
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لبحث, مف إتماـ ىذا ا بو عمي كفي الختاـ أحمد ا تعالى كأشكره عمى ما مف
كأسألو تعالى أف يجعؿ عممي ىذا خالصان لكجيو الكريـ, كأف يتجاكز عما كاف فيو 

 مف خطإو كتقصير.
, كيمكف المسمميف , كأف ينصر دينو القكيـكما أسألو جؿ كعبل أف يصمح أحكاؿ 
كأف يحتسب لي ىذا العمؿ عنده, كأف  . ألىمو الصالحيف المصمحيف في جميع الببلد

القرآف العظيـ الذيف ىـ أىؿ ا كخاصتو, كأسألو سبحانو كىك  يحقؽ نسبتي ألىؿ
أف يجمعنا مع مف أحببنا في مستقر رحمتو, كأف يغفر إلمامنا  -القريب المجيب 

أسأؿ ا بمنو ككرمو أف يختـ لنا بالخاتمة النسفي إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو. ك 
أكاخرىا, كصمى ا عمى نبينا  الحسنة, كأف يجعؿ خير أعمالنا خكاتميا, كخير أيامنا

 .محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ
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 فهرس اآليات انقرآوية
 
 الصفحة اآلية النص الرقم
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 َُْ ُِٗ ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿  ٓ

 َُٕ ُِّ ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﴿  ٔ

 ُِّ َُْ ﴾. . ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ. . ﴿  ٕ

 ِّ ِٗٓ ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿  ٖ

 ّٓ ِٖٔ (ۅ ۉ ۉ)  ٗ

 سكرة آؿ عمراف
 ِٗ ُِّ ﴾ی ی ی ی جئ﴿  َُ

 َُْ ُْٔ ﴾ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿  ُُ
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 سكرة السجدة
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 ِٓٔ ِِ ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿  ُٓٓ

 سكرة الجمعة
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿  ُٔٓ

 .﴾ ..ٹ ڤ ڤ

ِ ,ّ َُّ 

 الطبلؽسكرة 
 ْٔ ُ ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿  ُٕٓ

 التحريـسكرة 
 ْٖ ٓ ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ﴿  ُٖٓ

 سكرة المعارج
 َُْ ٖ ( ىئ ی ی ی﴿  ُٗٓ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  چ چ چ ڇ ڇ )  َُٔ

 ( ڈ ڈ ژ ژ ڑ

ُٗ ,
َِ ,
ُِ, 
ِِ 

َُٔ 

 سكرة النبأ
 ّٖ ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿  ُُٔ

 
ِِٔ 
ِٔٓ
ِٔٓ 

 سكرة الغاشية
 ُِّ ِٓ (ۆئ ۆئ ۈئ﴿  ُِٔ

 كرة الفجرس



303 

 

 الصفحة اآلية النص الرقم

 َٓ ُ ﴾ٱ ﴿  ُّٔ

 ُْ ﴾ ک ک ک﴿  ُْٔ
 

ُِّ 
َِِ 

 الميؿسكرة 
 َٔ ُِ ﴾ ې ې ې)  ُٓٔ

ُِّ 
 سكرة القدر

 ِٓٔ ْ ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿  ُٔٔ

 سكرة الزلزلة
  ٕ (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )  ُٕٔ

 سكرة العصر
, ُ ﴾ ...ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ )  ُٖٔ

ِ ,ّ 
َُٔ 

 سكرة النصر
, ُ ...ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿  ُٗٔ

ِ ,ّ 
ُِِ 

 سكرة المسد
 ُّٕ ُ (ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿  َُٕ

ِّْ 

 



304 

 

 فهرس األحاديث انىبىية
 

 الصفحة طرف الحديث الرقـ
 َُٔ ... كمف " أربع مف كف فيو كاف منافقا خالصا.  ُ
 ُِِ " أفبل أككف عبدا شككرا"  ِ
 ُُِ "أما عثماف فقد جاءه اليقيف مف ربو "  ّ
 َِِ : .....اسقو عسبلن فجاءه كقاؿ زاده شران فقاؿ"   ْ
 ُُٗ كاليميف عمى مف أنكر"" البينة عمى المدعي,   ٓ
 ُٕٔ " بعثت إلى األحمر كاألسكد "  ٔ
 ُُُ فقاؿ: " بكتاب ا كاإلسبلـ " ( . . . ک گ گ گ)تبل:   ٕ
 ٖٕ "ا سبيؿ في الجياد أمتي سياحة"  ٖ
 ٗٔ " سياحة أمتي الصياـ"  ٗ

ٕٕ 
 ِٖ " أمتي مف الكبائر شفاعتي ألىؿ"   َُ
 ِِٕ .....ا, كال تزنكا, كال تقتمكاال تشرككا با شيئا, كال تسرقك  "  ُُ
 د «يشكر الناس يشكر ا مف ال ال»  ُِ
 ُّٕ " ما تركت بعدم فتنة أضر عمى الرجاؿ مف النساء"  ُّ
 ُِّ ... ناصيتي بيدؾ "  ُْ
, فتكفني غير مفتكف."  ُٓ ذا أردت فتنة قـك  ُّٕ "كا 
ذا استنفرتـ فانفركا "  ُٔ  ّٗ "كا 
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 حةالصف العمم سما الرقم
 ْٓ ـابف أبي حات  ُ
 ِٖٕ ابف إسحاؽ  ِ
 ٖ ابف األثير  ّ
 ُُّ ابف األنبارم  ْ
 َُٓ ابف الجكزم  ٓ
 ُِٓ ابف الحنفية  ٔ
 ِٓ الساعاتي ابف  ٕ
 ُُٓ ابف العربي  ٖ
 ٗٔ ابف القيـ  ٗ
 ْٖ ابف تيمية  َُ
 ِٖ ابف جرير  ُُ
 ِٖٔ ابف حجر  ُِ
 ّٖ ابف عاشكر  ُّ
 ْٕ ابف عباس  ُْ
 ْٓ البر  ابف عبد  ُٓ
 ْٔ ةابف عطي  ُٔ
 ُُُ ابف عمر  ُٕ
 ُُُ ابف قتيبة  ُٖ
 ْٓ ابف قدامة  ُٗ
 ُٖ ابف كثير  َِ
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 ّٕ ابف مسعكد   ُِ
 ّٕ نجيـ ابف   ِِ
 َِ النسفي الحجاج بف معقؿ بف إبراىيـ إسحؽ أبك  ِّ
 ُّٖ أبك السعكد  ِْ
 ُٕٓ أبك العالية  ِٓ
 ِٔ حنيفة كأب  ِٔ
 ُٖ أبك حياف  ِٕ
 ِٕٔ أبك سميماف الدمشقي  ِٖ
 َُٗ أبك عبيدة  ِٗ
 ْٔ كعمر  كأب  َّ
 ٔ أبكجعفر المنصكر  ُّ
 ِٔ أبكمنصكر الماتريدم  ِّ
 ِّ خاف منصكر قاضي بف حسف المحاسف أبي  ّّ
 ُُُ أبي بف كعب  ّْ
 ْٗ أبي ىريرة  ّٓ
 ّٓ اإلقشيدم دانشمند أغكز بف أحمد  ّٔ
 ٕٔ أحمد بف حنبؿ  ّٕ
 َِِ األخفش  ّٖ
 ِّْ أسماء بنت أبي بكر رضي ا تعالى عنيا  ّٗ
 ِٔ األشعرم  َْ
 ُُٖ األلكسي  ُْ
 ِٓ الًسغناقي اإلماـ  ِْ
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 ُْ اآلمدمٌ   ّْ
 ٕ أيبؾ  ْْ
 ٖٖ البخارم   ْٓ
 ِّ الكرسكي الكريـ عبد بف عمر الديف بدر  ْٔ
 ِّ المرغيناني الجميؿ عبد بف بكر أبي بف عمى برىاف الديف  ْٕ
 َُٖ البغكم  ْٖ
 ُُِ البقاعي  ْٗ
 َُٕ البيضاكم  َٓ
 َُٕ التسترم  ُٓ
 ُُٗ الثعمبي  ِٓ
 ُُٓ الجصاص  ّٓ
 ُِٓ جميبيب  ْٓ
 ّٓ القنكم أحمد بف محمكد الديف ماؿج  ٓٓ
 ْ جنكيز خاف  ٔٓ
 ِْ الجكينيٌ   ٕٓ
 ٖ لحاكـ بأمر اا  ٖٓ
 ْٗ الحسف البصرم  ٗٓ
 ُُِ الحسيف بف عمي  َٔ
 ِْ البخارم الضرير الديف حميد  ُٔ
 ُِٖ الخازف  ِٔ
 ٔ الخميفة المستعصـ  ّٔ
 ِّ زادة خكاىر  ْٔ
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 ُْ الرازم  ٓٔ
 ُُٗ األصفياني الراغب  ٔٔ
 ِّٔ الربيع بف أنس  ٕٔ
 ْٕ الزجاج  ٖٔ
 ُُُ الزمخشرم  ٗٔ
 ْٗ زيد بف أسمـ  َٕ
 ُّ الساماني  ُٕ
 ُِٗ السدم  ِٕ
 ّٔ السرخسي   ّٕ
 ّٔ الدىمكم الديف سعد  ْٕ
 ٕٗ بف جبير سعيد  ٕٓ
 ْٕ الثكرم سفياف  ٕٔ
 ٕٗ سفياف بف عيينة  ٕٕ
 ُٕ زنكي الديف نكر السمطاف   ٖٕ
 ِٕٔ السمعاني  ٕٗ
 ُٗٗ السميف الحمبي  َٖ
 ِّ الباخرزم الديف سيؼ  ُٖ
 َّ لشافعيا  ِٖ
 ٔ شجرة الدر  ّٖ
 ّْ كسارمنال إبراىيـ بف محمد الديف شمس   ْٖ
 ُْ الشككانيٌ   ٖٓ
 ٔ الصالح أيكب  ٖٔ
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 ِْٕ صفكاف بف عساؿ  ٕٖ
 ّ صبلح الديف األيكبي  ٖٖ
 ٕٗ الضحاؾ بف مزاحـ  ٖٗ
 ْٖ الطبرم  َٗ
 ِٔ الطحاكم  ُٗ
 ٕ الظاىر بيبرس  ِٗ
 َُّ عائشة  ّٗ
 ْٕ عبدالرحمف بف زيد  ْٗ
 ُّّ حبف أبي نجي عبدا  ٓٗ
 ِْ الحارثي يعقكب بف محمد بف عبدا  ٔٗ
 ِٓ العتابي  ٕٗ
 ٕٗ بف ابي رباح عطاء  ٖٗ
 ُْٕ العكبرم  ٗٗ
 ْٗ عكرمة  ََُ
 ٖٗ عكرمة بف خالد المخزكمي  َُُ
 ّ عبلء الديف محمد خكارـز شاه  َُِ
 ِِ المطرزم عبدالسيد بف ناصر الديف برىاف عمى  َُّ
 َٓ بف ابي طالب عمي  َُْ
 ُٖٔ عمي بف صالح  َُٓ
 ُِّ عبد العزيز عمر بف  َُٔ
 ِّْ العكراء أـ جميؿ  َُٕ
 ِٖٔ العكفي  َُٖ
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 ُِِ الفراء  َُٗ
 ِٗٔ القاسمي  َُُ
 ْٗ قتادة  ُُُ
 ُٖ القرطبي  ُُِ
 ٕ قطز  ُُّ
 ُُٓ الكرماني  ُُْ
 ُٕ كعب بف مالؾ  ُُٓ
 ِّْ الكمبي  ُُٔ
 ْٔ الماركدم  ُُٕ
 َّ مالؾ  ُُٖ
 َُٓ المبرد  ُُٗ
 ْٕ مجاىد  َُِ
 َُ مجاىد الديف أيبؾ الدكيدار المستنصرم  ُُِ
 ْٔ يطيالشنق محمد  ُِِ
 َٓ محمد بف كعب القرظي  ُِّ
 ِّ الفقييي بف محمكد محمد  ُِْ
 ُٕ مرارة بف الربيع  ُِٓ
 ٕ المستنصر  ُِٔ
 َٓ مسركؽ  ُِٕ
 ٖٖ مسمـ  ُِٖ
 ِٔ مسمـ ابف يسار  ُِٗ
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 حةالصف العمم سما الرقم
 َُّ مقاتؿ  َُّ
 ّٔ القكنكم الديف ناصر  ُُّ
 َُْ لنجاشيا  ُِّ
 َُّ النحاس  ُّّ
 ُْٕ النخعي  ُّْ
 ُٕ ىبلؿ بف أمية  ُّٓ
 ٓ ىكالكك  ُّٔ
 َٖ الكاحدم  ُّٕ
 ِّ المايمرغي الديف كفخر زادة ىركخكا  ُّٖ
 ُْ الحمكم ياقكت  ُّٗ
 ٓٔ يعقكب  َُْ
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 فهرس األبيات انشعرية

 الصفحة البيت الرقم
 ُِّ إذا اعكج المكارد مستقيـ     أمير المؤمنيف عمى صراط  ُ
 ُٗ كالترؾ تخشاؾ مف كراء نىسىؼ   تيابي الركـي في معاقميا   ِ
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 فهرس انفرق وانقبائم

 صفحةال الكممة الرقـ
 29 األشاعرة   1
 2 إمبراطكرية خكارـز العظيمة  2
 27 الباطنية  3
 5 التتار  4
 27 الثنكية  5
 27 الجيمية  6
 27 الركافض  7
 14 السبلجقة  8
 13 الغزنكييف  9
 13 الفاطمييف  10
 27 الكرامية  11
 27 المرجئة  12
 27 المعتزلة  13
 3 المغكؿ  14
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 وانبهذاناألماكه فهرس 

 الصفحة مداسم المكان أو الب الرقم
 ُْ األزىر  ُ
 ُُ اإلسكندرية  ِ
 ُٔ أسيكط  ّ
 ُٓ أشبيمية  ْ
 ُّ أصبياف  ٓ
 ُٖ إيذىج  ٔ
 ّ بحر قزكيف  ٕ
 ْ بخارل  ٖ
 ِ بغداد  ٗ
 ُّ بكيو بني ببلد  َُ
 ْ ببلد ما كراء النير  ُُ
 ٓ ٍبمخ  ُِ
 ِ تكريت  ُّ
 ْ جباؿ طمغاج  ُْ
 ُٗ جيحكف  ُٓ
 ُٔ حمب  ُٔ
 ِ حمكاف  ُٕ
 ُٔ حماة  ُٖ
 ُٔ حمص  ُٗ
 ُْ خراساف  َِ
 ٔ دمشؽ  ُِ
 ُّ الرم  ِِ
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 الصفحة مداسم المكان أو الب الرقم
 ٓ سمرقند  ِّ
 ْ سكريا  ِْ
 ّ الشاـ  ِٓ
 ِ عانة  ِٔ
 ٕ عيف جالكت  ِٕ
 ٔ غزة  ِٖ
 ِ الفاك  ِٗ
 ْ فمسطيف  َّ
 ُٔ الفيـك  ُّ
 ٕ القاىرة  ِّ
 ُٓ قرطبة  ّّ
 ُٖ كرماف  ّْ
 ُٖ كبلباذ  ّٓ
 ُٕ األتابكية المدرسة  ّٔ
 ُٖ المدرسة القطبية  ّٕ
 ُْ مرك  ّٖ
 ّ مصر  ّٗ
 ُٓ نيسابكر  َْ
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 جعادلراو ادلصادر رسفه

 اسم المصدر أو المرجع الرقم
 القرآن الكريم مصحف المدينة  ُ
مكتبة مصطفى : ْطىػ ُُٗت اإلتقان في عموم القرآن لجبلل الدين السيوطي  ِ

 ـُٖٕٗىػ ُّٖٗالبابي الحمبي بمصر 
ىػ( ِٖٔ, زكريا بف محمد بف محمكد القزكيني )المتكفى: آثار الببلد وأخبار العباد  ّ

 بيركت -الناشر: دار صادر 
د. مساعد مسمـ آؿ لػ  أثر التطور الفكري في التفسير في العصر العباسي  ْ

 مؤسسة الرسالة. ط: جعفر, 
دار الكطف , : ُطلمحمد بف عبد العزيز الخضيرم ,  اإلجماع في التفسير,  ٓ

 ىػ .َُِْالرياض , 
اكم , تحقيؽ : عمي البج بن العربي, ألبي بكر محمد بف عبد ا  أحكام القرآن  ٔ

 , دار الجيؿ , بيركت .
دار ط:  –تعميؽ عبدالغني عبدالخالؽ  - البييقيجمع  أحكام القرآن لمشافعي  ٕ

 ىػ.ُُِْ -بيركت  -الكتب العممية 
كخرج  -ضبط نصو  -الجصاص ألبي بكر أحمد بف عمي الرازم  .أحكام القرآن  ٖ

لبناف  -ركت : دار الكتب العممية, بيُآياتو : عبدالسبلـ محمد عمي شاىيف. ط
 ىػ .ُُْٓ -مكة المكرمة  -تكزيع : مكتبة دار الباز  -

: بيركت: دار الكتاب الجّصاصألبي بكر أحمد بف عمٌي الرازم  .أحكام القرآن  ٗ
 ىػ.ُّّٓالعربي: 

ط: ألبي الحسف عمٌي بف أبي عمٌي اآلمدم: بيركت:  اإلحكام في أصول األحكام,  َُ
 ىػ.ََُْدار الكتب العممٌية: 
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 اسم المصدر أو المرجع الرقم
 تيارات ابن تيمّية في التفسير؛ من أّول سورة الفاتحة إلى آخر سورة النساء:اخ  ُُ

لمباحث محٌمد بف زيمعي ىندم رسالة دكتكراة في القرآف  جمعان كترتيبان كدراسة
 كعمكمو بجامعة اإلماـ محٌمد بف سعكد اإلسبلمية

: ٔككم: ط, ألبي زكريا يحي بف شرؼ الناألذكار المنتخبة من كبلم سّيد األبرار  ُِ
 ىػ.َُّْبيركت: دار القمـ: 

: دار ِألبي السعكد العمادم, ط .إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم  ُّ
 .ُُُْإحياء التراث العربي بيركت, 

بف محمد لػمحمد بف عمي  .إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عمم األصول  ُْ
دار الفكر  :مصعب طمحمد سعيد البدرم أبك  :( تَُِٓ-ُُّٕالشككاني ) 

 ـُِٗٗ –ق ُُِْبيركت 
؛ ُلمحٌمد ناصر الديف األلباني: ط .إرواء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيل  ُٓ

 ىػ.ُّٗٗبيركت: المكتب اإلسبلمي: 
: مكتبة ُلمدكتكر محمد بف عبدالرحمف الشايع, ط أسباب اختبلف المفسرين  ُٔ

 ىػ .ُُْٔالعبيكاف 
, الواحديحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي لػ أبك ال أسباب النزول  ُٕ

: دار ُىػ( ت: كماؿ بسيكني زغمكؿ طْٖٔالنيسابكرم, الشافعي )المتكفى: 
 ىػ ُُُْبيركت,  -الكتب العممية 

, الواحديلػ  أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي  أسباب نزول القرآن  ُٖ
بد المحسف الحميداف ىػ( ت: عصاـ بف عْٖٔالنيسابكرم, الشافعي )المتكفى: 

 ـ ُِٗٗ -ىػ  ُُِْ -الدماـ  –: دار اإلصبلح ِط
 -: عمي محمد البجاكمت -لئلماـ ابف عبد البر االستيعاب في معرفة األصحاب  ُٗ

 ىػ. ُُِْ, دار الجيؿ بيركت: ُط
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 اسم المصدر أو المرجع الرقم
, عز الديف بف األثير أبي الحسف بف محمد أسد الغابة في معرفة الصحابة  َِ

ـ(, ت: عمي محمد ُْٗٗ -ىػ ُُْٓعممية,)دار الكتب ال :ُالجذرم, ط
 معكض كعادؿ أحمد عبد المكجكد,

أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني,  اإلصابة في تمييز الصحابة,  ُِ
 بيركت, ت: عمي محمد البجاكم –ق(, دار الجيؿ ُُِْ,)ُالشافعي, ط

دار  :ط . لػ محمد بف عبد الرحمف الخميسأصول الدين عند اإلمام أبي حنيفة  ِِ
 .الصميعي, المممكة العربية السعكدية

ىػ. َُْٕ المكتبة العصرٌية: بيركت:ط:  ,, لمحٌمد بف القاسـ األنبارمٌ األضداد  ِّ
 : محٌمد أبك الفضؿ إبراىيـ.ت

المختار الجكني   .لػ لمحمد األميف محمد أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  ِْ
ت ط دار الفكر لمطباعة كالنشر بيركت مكتب البحكث كالدراسا :الشنقيطي, ت

 ـُٓٗٗىػ ُُْٓعاـ 
دار الفكر, دمشؽ  :د. شكقي أبك خميؿ, ط . لػأطمس التاريخ العربي واإلسبلمي  ِٓ

 سكريا.
مصكر عف  مخطكط(). عبد ا بف أحمد بف محمكد النسفياالعتماد شرح العمدة  ِٔ

 (ُُٖٖٖ/ٕٓٓٓدار الكتب كالكثائؽ القكمية, القاىرة برقـ )
المكتبة العصرية  :لمصطفى صادؽ الرافعي ط  .إعجاز القرآن والببلغة النبوية  ِٕ

 ـ. ََِِىػ ُِّْصيدا بيركت, 
دار الكتب العممٌية:  :ّلزٌجاج: ت: إبراىيـ األبيارٌم طلػ ا إعراب القرآن  ِٖ

 ىػ.َُْٔبيركت,
ب: ابف شداد مصدر الكتا لػ األعبلق الخطيرة في ذكر أمراء الشام و الجزيرة  ِٗ

 [  الكتاب مرقـ آليا غير مكافؽ لممطبكع ]www. alwarraq.comمكقع الكراؽ
: دار ُمشيكر بف حسف آؿ سمماف ط :ت .إعبلم الموقعين عن رّب العالمين  َّ

 ىػ .ُِّْابف الجكزم  الدماـ: 
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 اسم المصدر أو المرجع الرقم
: خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس, الزركمي الدمشقي ػل األعبلم  ُّ

 ـ ََِِأيار / مايك  -ممبلييف : دار العمـ لُٓط
رسائؿ جامعية مف قسـ القرآف  أقوال أبي عبيد القاسم بن سبلم في التفسير  ِّ

 .جامعة اإلماـ
دار : ُط: فخر قدارة, بي عمر عثماف بف الحاجب, تأل .أمالي ابن الحاجب  ّّ

 .ىػَُْٗ,الجيؿ, بيركت
راني ى بف أبي الخير العملػ يحي االنتصار في الرد عمى المعتزلة القدرية األشرار  ّْ

 ـ ُٗٗٗسعكد بف عبدالعزيز الخمؼ ط أضكاء السمؼ الرياض  :ىػ. تٖٓٓت 
. لئلماـ أبي سعد عبد الكريـ السمعاني كتعميؽ عبد ا الباركدم ط دار األنساب  ّٓ

 الجناف. 
ق ُُْٗ)ُ,  ألبي سعد عبدالكريـ بف محمد بف منصكر السمعاني, طاألنساب  ّٔ

 الكتب العممية, كضع حكاشيو محمد عبدالقادر عطا..  ـ (, دار ُٖٗٗ –
 دار الكتب العممية, بيركت,: ُط, لمبيضاكم .أنوار التْنزيل وأسرار التأويل  ّٕ

 ىػ .َُْٖ
لػ جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك  أيسر التفاسير لكبلم العمي الكبير  ّٖ

لمنكرة, المممكة العربية مكتبة العمـك كالحكـ, المدينة ا  :ٓبكر الجزائرم ط
 ـََِّىػ/ُِْْالسعكدية, 

د مكي بف أبي طالب : لئلماـ العبٌلمة أبي محماإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخو  ّٗ
 ىػ . َُْٔ دار المنارة  جدة : ُط : الدكتكر أحمد حسف فرحاتت, القيسي

 : د. عمي محمد محمد الصَّبلَّبيَّ لػ األيوبيون بعد صبلح الدين  َْ
محٌمد باقر محٌمد تقٌي , لألنوار الجامعة لدرر أخبار األئّمة األطياربحار ا  ُْ

 كتب الفرؽ .طيراف ,دار الكتب اإلسبلمٌيةط: : المجمسي
, لمشيخ زيف الديف الشيير بابف نجيـ, ط . الدقائق نزالبحر الرائق في شرح ك  ِْ

 دار الكتب العربية الكبرل.
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 اسم المصدر أو المرجع الرقم
ف محمد بف بيادر بف عبد ا بدر الدي ػل البحر المحيط في أصول الفقو  ّْ

 ىػ ط دار الكتبي .ْٕٗالزركشي ت 
؛ بيركت: دار الكتب ُمحٌمد بف يكسؼ األندلسٌي: ط البحر المحيط, ألبي حّيان  ْْ

ىػ. دراسة كتحقيؽ كتعميؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد, كعمٌي محٌمد ُُّْالعممٌية: 
 معٌكض. 

ف عبد الرحمف بف سميماف الركمي لػ د. فيد ب بحوث في أصول التفسير ومناىجو  ْٓ
 ىػ.ُُْٔ -السعكدية  -الرياض  -مكتبة التكبة :ّط

لبلماـ الحافظ ابي الفداء اسماعيؿ بف كثير الدمشقي المتكفى  .البداية والنياية  ْٔ
دار إحياء  :ُق. حققو كدقؽ اصكلو كعمؽ حكاشيو عمي شيرم ط ْٕٕسنة 

  .التراث العربي طبعة جديدة محققة
: جمعو ككثؽ نصكصو  التفسير الجامع لتفسير اإلمام ابن قيم الجوزيةبدائع   ْٕ

المممكة  -الدماـ  -: دار ابف الجكزم ُكخرج أحاديثو : يسرل السيد محمد ط
 ىػ . ُُْْالعربيَّة السعكديَّة 

: دار عالـ ُت: عمي بف محمد العمراف ط بدائع الفوائد لـ ابن قيم الجوزية  ْٖ
 ىػ.ُِْٓ -مكة المكرمة  -الفكائد 

. لػ محمد بف عمي الشككاني . ت  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  ْٗ
 ىػ.ُُْٗ -ُ: حسيف بف عبد ا العمرم . دار الفكر . دمشؽ , 

 : العبلمة محمد بف عميلػ ,البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  َٓ
 بيركت . -الشككاني, ط دار المعرفة 

 ىػ.ُُِْ -دار الكتبي  -لعبدا بف الصديؽ الغمارم  بدع التفاسير  ُٓ
لػ بدر الديف محمد بف عبد ا الزركشي . دار الفكر .  البرىان في عموم القرآن .  ِٓ

 ىػَُْٖ-ُبيركت , 
لبدر الديف محمد بف عبد ا الزركشي, تحقيؽ محمد  البرىان في عموم القرآن  ّٓ

 ـ ََِٓىػ ُِْٓدا ػػ بيركت ػ, أبك الفضؿ إبراىيـ المكتبة العصرية  صي
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 اسم المصدر أو المرجع الرقم
لػ أحمد بف يحيى بف أحمد بف  بغية الممتمس في تاريخ رجال أىل األندلس  ْٓ

 ـُٕٔٗدار الكاتب العربي القاىرة. عاـ النشر:  :عميرة, أبك جعفر الضبي  ط
. لػ عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي  بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة  ٓٓ

 ـ .ُٕٗٗ-ِبيركت ,  دار الفكر . ط:
. لػ كي لسترنج نقمو إلى العربية بشير فرنسيس كككريس بمدان الخبلفة الشرقية   ٔٓ

 ـُٖٓٗق َُْٓمكسسة الرسالة بيركت : ِطعكاد 
 ُأبادم ط لػ محمد بف يعقكب الفيركز .البمغة فى تراجم أئمة النحو والمغة  ٕٓ

 مد المصرمق تحقيؽ: محَُْٕجمعية إحياء التراث اإلسبلمي الككيت,
 :لمشيخ أبي العدؿ زيف الديف بف قطمكبغا ط تاج التراجم في طبقات الحنفية.  ٖٓ

 العاني. بغداد
 : الممؾ المؤيد إسماعيؿ بف أبي الفداءػل .تاريخ أبى الفداء  ٗٓ
 تاريخ آداب المغة العربية, جرجي زيداف, ط. دار مكتبة الحياة بيركت.  َٔ
 دار المعارؼ مصر. :يؼ. طد. شكقي ضلػ  .تاريخ األدب العربي  ُٔ
 :. د.حسف إبراىيـ حسف طتاريخ اإلسبلم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي  ِٔ

 دار الفكر 
شمس الديف محمد بف أحمد بف  لػ .تاريخ اإلسبلم ووفيات المشاىير واألعبلم  ّٔ

: ت ـ,ُٕٖٗ,ىػَُْٕ, لبناف/بيركت ,ار الكتاب العربيد :ُط ,ماف الذىبيعث
 د السبلـ تدمرلد. عمر عب

, مطبعة السعادة :ُطعبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي, لػ:  .تاريخ الخمفاء  ْٔ
 : محمد محي الديف عبد الحميدت ـُِٓٗىػ ُُّٕمصر 

 تاريخ العالـ اإلسبلمي  د. إبراىيـ أحمد العدكم. ط معيد الدراسات اإلسبلمية   ٓٔ
 ندلس.د. محمد أسعد أطمس, ط. دار األلػ:  .تاريخ العرب  ٔٔ
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, محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم, أبك عبد التاريخ الكبير  ٕٔ

الدكف, ت: محمد عبد المعيد  –ا,)د. ط( دائرة المعارؼ العثمانية, حيدر آباد 
 .ْٗ/  ْخاف, 

 -ىػ ُِِْ): ُعمي أبك بكر الخطيب البغدادم, طأحمد بف لػ:  .تاريخ بغداد  ٖٔ
 بيركت, ت: الدكتكر بشار عكاد معركؼ -اإلسبلميـ(, دار الغرب  ََِِ

مكتبة  ط:ألبي محٌمد عبد ا بف مسمـ ابف قتيبة: مصر: .تأويل مختمف الحديث  ٗٔ
 الكمٌيات األزىرٌية. صٌححو كضبطو: محٌمد زىرم النٌجار.

المكتبة ط: . لػ أبي محمد عبد ا بف مسمـ بف قتيبة .  تأويل مشكل القرآن  َٕ
 ىػَُُْ-ّ, دينة المنكرة. المالعممية

, ألبي البقاء محٌب الديف عبد ا بف الحسيف العكبرم: التبيان في إعراب القرآن  ُٕ
 عٌماف: بيت األفكار الدكلٌية.

 البف عساكر ط: دار الكتاب العربي بيركت تبيين كذب المفتري  ِٕ
 ـ .ُْٖٗلمحمد الطاىر ابف عاشكر, الدار التكنسية لمنشر, التحرير والتنوير,  ّٕ
لمحمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف  تحفة المودود بأحكام المولود  ْٕ

مكتبة دار  :ُعبد القادر األرناؤكط ط :ىػ( تُٕٓابف قيـ الجكزية )المتكفى: 
 ُُٕٗ - ُُّٗدمشؽ  –البياف 

لػ عبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف  دريب الراوي في شرح تقريب النواويت  ٕٓ
 دار طيبة :أبك قتيبة نظر محمد الفاريابي ط :ىػ( تُُٗالمتكفى: السيكطي )

الرياض: مكتبة المعارؼ:  :ُالبف الجكزٌم: ط .تذكرة األريب في تفسير الغريب  ٕٔ
 ىػ. تحقيؽ: عمٌي البٌكاب.َُْٕ

شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز  .تذكرة الحفاظ  ٕٕ
 لبناف,-ـ(, دار الكتب العممية بيركتُٖٗٗ -ىػُُْٗ) :ُالذىبي, ط

رسالة جامعية مف الجامعة االسبلمية بالمدينة  .تراجم رواة الحديث في نيسابور  ٖٕ
 المنكرة .
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: دار الكتاب ِلمحٌمد بف أحمد بف جزم الكمبٌي: ط التسييل لعموم التنزيل,  ٕٗ

 ىػُّّٗالعربٌي: بيركت 
: مكقع البف كثير مصدر الكتاب نيايةتعريف باألعبلم الواردة في البداية وال  َٖ

 ] الكتاب مرقـ آليا [  http://www.al-islam.comاإلسبلـ 
دار الكتاب العربي ببركت,  :ُطإبراىيـ األبيارم ,  :ت التعريفات لمجرجاني,  ُٖ

 ىػ .َُْٓ
 ىػ.َُّْدار الكتب العممٌية:بيركت: :ُ: طالتعريفات, لعمّي بن محّمد الجرجاني  ِٖ
جعفر محمد بف  : ألبي جامع البيان في تأويل القرآن .جرير الطبري تفسير ابن  ّٖ

الدكتكر عبدا بف عبدالمحسف التركي  :ت –دار ىجر  :ُط –جرير الطبرم 
 ىػ.ُِِْ -بالتعاكف مع مركز البحكث كالدراسات بالدار 

: لمقاضي أبي  تفسير ابن عطية ) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (  ْٖ
عبدالحؽ بف غالب ابف عطية األندلسي,  ت: عبدا األنصارم ك السيد محمد 

 .: دار الكتاب اإلسبلمي, القاىرةِعبدالعاؿ السيد إبراىيـ ط
 :ُط –إعداد محمد أحمد عيسكم  - جمع كتحقيؽ كدراسة تفسير ابن مسعود  ٖٓ

 ىػ.َُْٓ -مؤسسة الممؾ فيصؿ الخيرية 
. لػ أبي سعيد عبد ا بف عمر  سرار التأويلأنوار التنزيل وأ :تفسير البيضاوي  ٖٔ

 ىػَُْٖ-ُدار الكتب العممية . بيركت ,  ط:البيضاكم .
 مكتبة ابف تيميةط: : لمشيخ محمد الطاىر ابف عاشكر تفسير التحرير والتنوير  ٕٖ

 ـ. ُْٖٗتكزيع الدار التكنسية لمنشر 
. إسحاؽ أحمد الثعمبي . لػ أبيالكشف والبيان في تفسير القرآن  :تفسير الثعمبي  ٖٖ

 ىػُِْٓ -ُ, . بيركتدار الكتب العمميةط: ت: سيد كسركم حسف. 
لجبلؿ الديف محٌمد بف أحمد المحٌمي, كجبلؿ الديف السيكطٌي:  .تفسير الجبللين  ٖٗ

 القاىرة: دار الحديث. :ُط



324 

 

 اسم المصدر أو المرجع الرقم
: لمشيخ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كبلم المنان .تفسير السعدي  َٗ

: دار ابف ُاعتنى بو سعد بف فكاز الصميؿ ط -اصر السعدم عبدالرحمف بف ن
 ىػ.ُِْٓ  -الدماـ  -الجكزم 

ط: . لػ أبي الميث نصر بف محمد السمرقندم. بحر العموم .تفسير السمرقندي  ُٗ
 ىػُُّْ-ُدار الكتب العممية. بيركت, 

ر ىػ( ط: مطابع أخباُُْٖلػ محمد متكلي الشعراكم )المتكفى:  تفسير الشعراوي  ِٗ
 ـ ُٕٗٗاليـك 

. لػ محمد األميف بف أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .تفسير الشنقيطي  ّٗ
 ىػُُْٕ-ُمحمد المختار الشنقيطي. دار إحياء التراث العربي. بيركت , 

 ىػ .ُِّْ بف الجكزم بالدماـ,دار ا :ُط تفسير الشيخ محمد بن عثيمين  ْٗ
لؤلستاذ  سبور في التفسير بالمأثور (التفسير الصحيح ) موسوعة الصحيح الم  ٓٗ

 ىػ.َُِْالمدينة النبكية دار المآثر  :ُطالدكتكر حكمت بف بشير بف ياسيف 
دار  :ُطجمع كداسة كتحقيؽ لمدكتكر محمد شكرم الزاكيتي  تفسير الضحاك  ٔٗ

 .ىػُُْٗ -القاىرة  -السبلـ 
شر المكتبة أسعد محمد الطيب ن :, تالبف أبي حاتـ تفسير القرآن العظيم.  ٕٗ

 العصرية بصيدا , لبناف .
 ىػ.َُُْ, دار الفكر , بيركت , . البف كثير نشرتفسير القرآن العظيم  ٖٗ
ىػ ِْٔلػ أبك المظفر منصكر بف محمد بف عبد الجبار السمعاني)  تفسير القرآن  ٗٗ

دار الكطف  :ياسر بف إبراىيـ ك غنيـ بف عباس بف غنيـ ط :ىػ( تْٖٗ, 
 ـُٕٗٗ -ىػُُْٖالسعكدية,  الرياض 

بيركت , دار الكتب العممية :ُلمفخر الرازم ط التفسير الكبير ) مفاتيح الغيب (  ََُ
 ىػ .ُُُْ

 ىػ.ُِْٕدار ابف الجكزم : ِط. لمساعد الطيَّار التفسير المغوي لمقرآن الكريم  َُُ
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. لػ أبي الحسف عمي بف محمد الماكردم . دار  النكت والعيون .تفسير الماوردي  َُِ

 ىػَُّٖ-ُعممية . بيركت , الكتب ال
لػ أبك البركات عبد ا بف أحمد  مدارك التنزيل وحقائق التأويل. تفسير النسفي  َُّ

ىػ( حققو كخرج أحاديثو: يكسؼ َُٕبف محمكد حافظ الديف النسفي )المتكفى: 
دار الكمـ الطيب,  :ُعمي بديكم راجعو كقدـ لو: محيي الديف ديب مستك ط

 ـ ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗبيركت, 
عبد ا بف أحمد بف محمكد لػ  تفسير النسفي, مدارك التنزيل وحقائق التأويل  َُْ

 النسفي, طػ دار الكتب العممية, بيركت لبناف. 
)مخطكط بمكتبة الممؾ عبد العزيز بجدة,(  تفسير أنوار القرآن وأسرار الفرقان  َُٓ

 لميركم
د الحميـ بف تيمية . . لػ أحمد بف عبتفسير آيات أشكمت عمى كثير من العمماء  َُٔ

 ىػ .ُُْٕ - ُ, يز محمد الخميفة. ط: مكتبة الرشد. الرياضت: عبد العز 
تفسير القرآف. لئلماـ عبد الرزاؽ بف ىمَّاـ الصنعاني, ت:  تفسير عبد الرزاق  َُٕ

 ىػ.َُُْ: مكتبة الرشد, ُالدكتكر مصطفى مسمـ محمد, ط
 :ت – الرازيأبي بكر  ألبي عبدا محمد بف تفسير غريب القرآن العظيم  َُٖ

 ـ.ُٕٗٗ -أنقرة  -مديرية النشر كالطباعة  -الدكتكر حسيف ألمالي 
. ت: السيد أحمد  بن قتيبةلػ أبي محمد عبد ا بف مسمـ  تفسير غريب القرآن.  َُٗ

 ىػ.ُّٖٗ -صقر. دار الكتب العممية . بيركت 
: بن الممّقناػب, ألبي حفص عمر بف أبي الحسف المعركؼ تفسير غريب القرآن  َُُ

 ىػ. تحقيؽ: سمير طو مجذكب.َُْٖبيركت: عالـ الكتب:  :ُط
حنيؼ القاسمي كعبدا عبدالكريـ محمد  :ت – تفسير مبيمات القرآن لمبمنسي  ُُُ

 ىػ.ُُُْ -بيركت  -دار الغرب اإلسبلمي  :ُط
: عبد لمنشكرات العممٌية. تاط: , لمجاىد بف جبر: بيركت: تفسير مجاىد  ُُِ

 ىر.الرحمف الطا
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دار إحياء التراث  :ُطالدكتكر عبدا شحاتو  :ت – تفسير مقاتل بن سميمان  ُُّ

 ىػ.ُِّْ -بيركت  -العربي 
 . محمد حسيف الذىبي ط مكتبة كىبة. القاىرة.التفسير والمفسرون  ُُْ
. لػ أبي عمر يكسؼ بف عبد ا بف التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد  ُُٓ

 ىػُّٖٗ-ُعيسى الحمبي . القاىرة , عبد البر . مكتبة 
زكريا محي الديف يحيى بف شرؼ بف خراـ  يأبلػ ,  تيذيب األسماء والمغات  ُُٔ

 ـ.ُٔٗٗدار الفكر, بيركت,  :ُطالنككم ,
لئلماـ العبلمة الفقيو الحافظ أبي زكريا محي الديف بف  تيذيب األسماء والمغات  ُُٕ

 لبناف. -بيركت -كتب العمميةدار الط:  ىػ( ٕٔٔشرؼ النككم المتكفى سنة )
مؤسسة الرسالة . بيركت ,  ط:. لػ أبي الحجاج يكسؼ المزم . تيذيب الكمال  ُُٖ

 ىػُُْٖ-ُ
محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم, أبك منصكر )المتكفى:  لػ تيذيب المغة  ُُٗ

 ـََُِ,دار إحياء التراث العربي بيركت :ُ: محمد عكض مرعب طتىػ( َّٕ
, قسـ العقيدة المكتبة الشاممة غير مكافؽ ت عمى كشف الشبياتالتوضيح والتتما  َُِ

 لممطبكع.
ىػ. َُُْ؛ بيركت: دار الفكر: ُ, لممناكٌم: طالتوقيف عمى ميّمات التعاريف  ُُِ

 تحقيؽ: محٌمد رضكاف
 -: دار السبلـ ُلمدكتكر محمد خميؿ جيجؾ, ط ثراء المعنى في القرآن الكريم  ُِِ

 ىػ. ُُْٗ  -القاىرة 
التتمة ت: بشير عيكف الناشر:  -ت: عبد القادر األرنؤكط  ألصولجامع ا  ُِّ

 مكتبة دار البياف . -مطبعة المبلح  -:مكتبة الحمكاني ُط
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: مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف لػ جامع األصول في أحاديث الرسول  ُِْ

محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير )المتكفى: 
مكتبة الحمكاني  :ُبشير عيكف ط :ت التتمة -: عبد القادر األرنؤكط ت ىػ(َٔٔ

 مكتبة دار البياف -مطبعة المبلح  -
. لمطبرم , نشر مكتبة كمطبعة مصطفى  جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ُِٓ

 ىػ.ُّٖٖ :ّطالبابي الحمبي بمصر , 
 دار الباز , مكة. : أحمد شاكر , تكزيع, ت الجامع الصحيح , سنن الترمذي  ُِٔ
. لػ أبي عبد ا محمد بف أحمد القرطبي . دار الحديث .  الجامع ألحكام القرآن  ُِٕ

 ىػُُْْ-ُالقاىرة , 
 . لمقرطبي , ط دار الشعب بالقاىرة. الجامع ألحكام القرآن  ُِٖ
لػ عبد الكريـ بف  الجامع لمسائل أصول الفقو وتطبيقاتيا عمى المذىب الراجح  ُِٗ

المممكة العربية السعكدية  -الرياض  -مكتبة الرشد  :ُالنممة طعمي بف محمد 
 ـ َََِ -ىػ  َُِْ

دار إحياء : ُد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم: ط, ألبي محٌمد عبالجرح والتعديل  َُّ
 ىػُُّٕبيركت:   ,التراث العربيٌ 

 جريدة الجزيرة  ُُّ
 العاصمة:دار  :ِ, لشيخ اإلسبلـ: طالجواب الصحيح لمن بّدل دين المسيح  ُِّ

ىػ. تحقيؽ كتعميؽ: د. عمٌي بف حسف, كد. عبد العزيز العسكر, ُُْٗالرياض: 
 كد. حمد الحمداف.

؛ بيركت: دار الفكر ُ: طالحدود األنيقة, ألبي يحي زكرّيا بن محّمد األنصاريّ   ُّّ
 ىػ. تحقيؽ: د. مازف المعارؾ.ُُُْالمعاصر: 

: لمحمد بف عمر بف  ة النبويةالحقيقة الشرعية في تفسر القرآن العظيم والسن  ُّْ
 ىػ . ُُْٓ -الرياض  -: دار اليجرة لمنشر كالتكزيع ُسالـ بازمكؿ ط
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: أبك نعيـ أحمد بف عبد ا بف أحمد بف لػ حمية األولياء وطبقات األصفياء  ُّٓ

بجكار  -السعادة  :ىػ( طَّْإسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني )المتكفى: 
 ُْٕٗ -ىػ ُّْٗمحافظة مصر, 

 لمحمد الجعفرم  ط. المطبعة السمفية بمصر حميد اآلثار في نظم تنوير األبصار  ُّٔ
 –المعركؼ باسـ : الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي  - الداء والدواء  ُّٕ

 ىػ.ُُْٕ -الرياض  -: دار ابف خزيمة ُت: عامر بف عمي ياسيف ط
يكسؼ السميف الحمبي , ت: , ألحمد بف الدر المصون في عموم الكتاب المكنون  ُّٖ

 ىػ .ُُّْ: دار القمـ, دمشؽ, ُأحمد الخراط ,ط
. لػ جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر  الدر المنثور في التفسير بالمأثور  ُّٗ

 السيكطي . دار الفكر . بيركت 
: جامعة ابف تيمية , ت: محمد رشاد سالـ, نشرػ ل. درء تعارض العقل والنقل  َُْ

 .ُُُْ: ِعكد اإلسبلمية , طاإلماـ محمد بف س
الدراسات المغوية والنحوية في مؤلفات شيخ اإلسبلم ابن تيمية وأثرىا في   ُُْ

دار البشائر اإلسبلمية, : ُط. ليادم أحمد فرحات, استنباط األحكام الشرعية
 ـُّٖٗ-ىػَُّْ

د. زاىر بف عٌكاض األلمعٌي: لػ , دراسات في التفسير الموضوعي لمقرآن الكريم  ُِْ
 .َُْٓ :ُط

شيخ اإلسبلـ أحمد بف عمي الشيير بابف  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  ُّْ
 حجر العسقبلني, ط دار الجيؿ بيركت,

, جمع كتحقيؽ: محمد السيد دقائق التفسير, الجامع لتفسير اإلمام ابن تيمية  ُْْ
 ىػ .َُْٔ: دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية, جدة, ّط

 بي عمى مر العصوردواوين الشعر العر   ُْٓ
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دولة السبلجقة وبروز مشروع إسبلمي لمقاومة التغمغل الباطني والغزو   ُْٔ

مي محمد محمد الصَّبلَّبي, طلػ  الصميبي, ـ(, مؤسسة  ََِٔ -ىػ  ُِْٕ): ّعى
 اقرأ لمنشر كالتكزيع كالترجمة, القاىرة

 .بيركت ب الحنبمي, دار المعرفة ,, لمحافظ ابف رجالذيل عمى طبقات الحنابمة  ُْٕ
لػ ابف بطكطة مصدر الكتاب : مكقع الكراؽ   رحمة ابن بطوطة  ُْٖ

http://www.alwarraq.com  [ الكتاب مرقـ آليا غير مكافؽ لممطبكع ] 
 ـ.ُِٖٗ؛ الىكر: إدارة ترجماف السٌنة: ْ, لػ ابف تيمية : طالرّد عمى المنطقّيين  ُْٗ
شاكر. دار الكتب العممية  لػ محمد بف إدريس الشافعي. ت: أحمد محمد الرسالة.  َُٓ

 ـ .ُّٗٗ -ُبيركت ,  -
, لشياب الديف محمكد  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  ُُٓ

 ىػ .َُْٓ, دار إحياء التراث العربي  :ْط األلكسي ,
إحساف  :حمد بف عبد المنعـ الًحميرم تلػ م الروض المعطار في خبر األقطار  ُِٓ

 ـ  َُٖٗلمثقافة بيركت  طبع عمى مطابع دار السراج  مؤسسة ناصر :عباس ط
 روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقو عمى مذىب اإلمام أحمد بن حنبل  ُّٓ

لػ أبك محمد مكفؽ الديف عبد ا بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي 
 ىػ(َِٔالمقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي, الشيير بابف قدامة المقدسي )المتكفى: 

 ـََِِ-ىػُِّْمؤسسة الرٌياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع  :ّط
المكتب اإلسبلمي   ْألبي الفرج ابف الجكزم ط زاد المسير في عمم التفسير  ُْٓ

 ىػ.َُْٕ
ألبي الفرج عبد الرحمف بف عمي بف الجكزم ,  .زاد المسير في عمم التفسير  ُٓٓ

 ىػ .َُْٕ: دار الفكر, ُط
  ,بيركت ,دار الكتب العممٌيةيد البكرم األكنبٌي: لمكزير أبي عب سمط الآللىء,  ُٔٓ

 : عبد العزيز الميمني.ت



330 

 

 اسم المصدر أو المرجع الرقم
داكد سميماف بف األشعث السجستاني. ت: عزت . لػ أبي  سنن أبي داود  ُٕٓ

 ىػ .ُّٖٗ -ُدار الحديث , ط: . الدعاس
 ,: عبد الفتاح أبكغدة, لمحافظ أبي عبد الرحمف النسائي , اعتنى بوسنن النسائي  ُٖٓ

 ىػ .َُْٗ, لبشائر اإلسبلمية, بيركتدار ا :ّط
مكتبة دار التراث : ُطلعطية محمد سالـ  السؤال والجواب في آيات الكتاب  ُٗٓ

 ىػ.َُْٖالمدينة المنكرة 
: محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي, طاإلماـ شمس الديف  سير أعبلم النببلء,  َُٔ

 مؤسسة الرسالة
الفضؿ بف عمي القرشي إسماعيؿ بف محمد بف لػ , سير السمف الصالحين  ُُٔ

الطميحي التيمي األصبياني,)د.ط(, دار الراية لمنشر كالتكزيع, الرياض, ت: د. 
 كـر بف حممي بف فرحات بف أحمد.

 د كمحٌمد أبكصعيميؾ,ت: د. ىماـ عبد الرحيـ سعي السيرة النبوية البن ىشام  ُِٔ
 ـ.ُٖٖٗىػ/ َُْٗمكتبة المنار, األردف, : ُط

, ح عبد الحٌي بف العماد الحنبميٌ , ألبي الفبلار من ذىبشذرات الذىب في أخب  ُّٔ
 .بيركت ,دار اآلفاؽ الجديدةط: 

عبد الحي بف العماد الحنبمي, ح ألبي الفبل شذرات الذىب في أخبار من ذىب,  ُْٔ
 . دار الكتب العممية, بيركت لبناف. :ط

بد الرحيـ بف لػ أبك الفضؿ زيف الديف ع شرح )التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي(  ُٓٔ
  :ىػ( تَٖٔالحسيف بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ العراقي )المتكفى: 

لبناف  –دار الكتب العممية, بيركت  :ُماىر ياسيف فحؿ ط -عبد المطيؼ اليميـ 
 ـ ََِِ -ىػ  ُِّْ

 ط المكتب اإلسبلمي ُٕابف أبي العز الحنفي  شرح العقيدة الطحاوية.  ُٔٔ
 :ط .ن الدين اليروي المعروف بمنبل مكسين عمى كنز الدقائقشرح العبلمة معي  ُٕٔ

 المطبعة الحسينية المصرية. 
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لػ أبك عبد ا, أحمد بف عمر بف مساعد الحازمي مصدر الكتاب:  شرح الورقات  ُٖٔ

 http://alhazme.netدركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشيخ الحازمي 
؛ ِبف عبد القكم الطكفي: ط, ألبي الربيع سميماف شرح مختصر الروضة  ُٗٔ

 : د. عبد ا التركي. ىػ. تُُْٗت: مؤٌسسة الرسالة, بيرك 
شفاء العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿ . لػ ابف قيـ الجكزية .   َُٕ

 ىػُّٖٗ-ُدار المعرفة . بيركت , ط: 
يب , اعتنى بو : أبك صيلئلماـ محمد بف إسماعيؿ البخارم  صحيح البخاري  ُُٕ

 ىػ. ُُْٗالكرمي , ط: بيت األفكار الدكلية 
, لمقبؿ بف ىادم الكادعي: الرياض: مكتبة الصحيح المسند من أسباب النزول  ُِٕ

 ىػ.ََُْالمعارؼ: 
 -ُ. لػ محمد ناصر الديف األلباني . المكتب اإلسبلمي ,  صحيح سنن أبي داود  ُّٕ

 ىػَُْٗ
 لمطبعة اإلسبلمية , استانبكؿ .تحقيؽ : محمد فؤاد عبد الباقي , ا  صحيح مسمم  ُْٕ
لػ مسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم ط: دار إحياء  صحيح مسمم  ُٕٓ

 التراث العربي,  بيركت ت: محمد فؤاد عبد الباقي
. لػ جماؿ الديف أبي الفرج عبد الرحمف بف الجكزم . ت : إبراىيـ  صفة الصفوة  ُٕٔ

 ىػ .َُْٗ - ُرمضاف . دار الكتب العممية , 
مؤسسة  -جمع عمي الحمد المحمد الصالحي  - الضوء المنير عمى التفسير  ُٕٕ

 الرياض . -النكر لمطباعة بالتعاكف مع مكتبة دار السبلـ 
, ُعبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف السيكطي, ط طبقات الحفاظ,  ُٖٕ

 ـ(, دار الكتب العممية, بيركت,َُّْ)
لممكلى تقي الديف بف عبد القادر التميمي  فيةالطبقات السنية في تراجم الحن  ُٕٗ

 الدارم الغزم. ط دار الرفاعي. الرياض, كىجر. إمبابة. القاىرة.
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لػ اإلماـ العبلمة تاج الديف بف عمي بف عبد الكافي  طبقات الشافعية الكبرى  َُٖ

 قُُّْىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع : ِالسبكي ط
دار الرائد  :ُالمكـر )ابف منظكر(,ط , محمد بف جبلؿ الديفطبقات الفقياء  ُُٖ

 ـ(, بيركت, لبناف.َُٕٗالعربي,)
 . لمداككدم , نشر دار الكتب العممية , بيركت . طبقات المفسرين  ُِٖ
ف السيكطي )المتكفى: لػ عبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الدي طبقات المفسرين  ُّٖ

 قُّٔٗالقاىرة  –مكتبة كىبة  :ُ: عمي محمد عمر طىػ, تُُٗ
 جبلؿ الديف السيكطي  ط. دار الكتب العممية, بيركت لبناف. بقات المفسرين,ط  ُْٖ
القاىرة:  :ِ, ألبي بكر محٌمد بف الحسف الزبيدم: ططبقات النحويين والمغويين  ُٖٓ

 : محٌمد أبك الفضؿ إبراىيـ.دار المعارؼ. ت
: ت,  محمد بف عبداليادم الدمشقيلئلماـ أبي عبد ا طبقات عمماء الحديث  ُٖٔ

براىيـ الزيبؽ   ىػ . َُْٗمؤسسة الرسالة  بيركت  :ُطأكـر البكشي كا 
س الديف محمد بف أحمد الذىبي . ت: صبلح لػ شم العبر في خبر من غبر.  ُٕٖ

 ـ .ُْٖٗ -ِ. دائرة المطبكعات كالنشر . الككيت , الديف المنجد
عربي . . لػ ابف قيـ الجكزية ط: دار الكتاب ال عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين  ُٖٖ

 ىػَُْٕ- ِبيركت ,
 دار العصكر.  :عمر عناية  ط العقائد.  ُٖٗ
د. نبيؿ بف محٌمد آؿ لػ  عمم القراءات؛ نشأتو, أطواره, أثره في العموم الشرعّية,  َُٗ

 ىػ.ُُِْ؛ الرياض: مكتبة التكبة: ُإسماعيؿ: ط
مد بف يكسؼ السميف الحمبي  : صٌنفو أح عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ  ُُٗ

 ىػ .ُُْْعالـ الكتب  :ُط: الدكتكر محمد التكنجي ت
عبد ا أحمد بف محمكد النسفي )مخطكط(, مصكر عف دار .  عمدة العقائد,  ُِٗ

 (ُُٖٖٖ/ ٕٓٓٓالكتب كالكثائؽ القكمية, القاىرة, برقـ ) 
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دار الكتب  :ّ, ألبي الخير محٌمد بف الجزرم: طغاية النياية في طبقات القرّاء  ُّٗ

 ىػ. عني بنشره: برجستراسر.َُِْركت:  العممٌية بي
 ,دار القبمة :ُ, لمحمكد بف حمزة الكرماني: طغرائب التفسير وعجائب التأويل  ُْٗ

 ىػ. تحقيؽ: شمراف سركاؿ.َُْٖ بيركت ,سة عمـك القرآفمؤسٌ  .جٌدة
لػ نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي  غرائب القرآن ورغائب الفرقان  ُٓٗ

دار الكتب العممية   :ُالشيخ زكريا عميرات ط :ىػ( تَٖٓتكفى: النيسابكرم )الم
 ىػ ُُْٔبيركت 

 , ط. المكتبة السمفيةفتح الباري , البن حجر العسقبلني  ُٔٗ
, دار السبلـ: ُط, , البن حجر العسقبلنيفتح الباري شرح صحيح البخاري  ُٕٗ

 ىػ .ُُْٖ
, ت: لمشككاني تفسير,فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم ال  ُٖٗ

 ىػ ُُّْ: دار الحديث , ُط سيد إبراىيـ ,
 د. عبد الفتاح المغربي مكتبة كىبة. الفرق اإلسبلمية االكبلمية,  ُٗٗ
 -ىػ َُْْدار األضكاء بيركت  :لػ لحسف بف مكسى النكبختي ط فرق الشيعة  ََِ

 ـُْٖٗ
 :ِأبك منصكر ط لػ عبد القاىر بف طاىر بف محمد البغدادم الَفْرق بين الِفَرق  َُِ

 ـُٕٕٗبيركت  ,دار اآلفاؽ الجديدة
 د. غالب بف عمي عكاجي دار النشر كالتكزيع فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسبلم  َِِ
الدكتكر محمد  :ت –البف أبي العز اليمداني  الفريد في إعراب القرآن المجيد  َِّ

 ىػ.ُُُْدار الثقافة  قطر  :ُطحسف النمر كفؤاد عمي مخيمر 
 (.  الرياض: دار النشر الدكليٌ  , لمساعد الطٌيار )أصول التفسيرفصول في   َِْ
 د. كىبة الزحيمي  ط. دار الفكر الفقو اإلسبلمي وأدلتو  َِٓ
: دار الكتب العممية  ُط: محمد بف شاكر بف أحمد الكتبي, لػ, فوات الوفيات  َِٔ

 : عمي محمد بف يعكض ا/عادؿ أحمد عبد المكجكد. ـ, تَََِركتبي
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: إعداد : محمد بف عمر بف سالـ بازمكؿ  ات وأثرىا في التفسير واألحكامالقراء  َِٕ

 ىػ. ُُْٕالرياض  -دار اليجرة لمنشر كالتكزيع  :ُط
 : د. راغب السرجانيلػ قصة التتار من البداية إلى عين جالوت  َِٖ
ط: , لعبد الرحمف السعدم: وما فييا من العبر قصص األنبياء في القرآن الكريم  َِٗ

 ىػ.ُُْٓالناظر:  دار ركضة
لمحمد جماؿ الديف بف محمد سعيد  قواعد التحديث من فنون مصطمح الحديث  َُِ

 دار الكتب العممية بيركت  :ىػ( طُِّّبف قاسـ الحبلؽ القاسمي )المتكفى: 
 لبناف

لػ حسيف بف عمي الحربي. رسالة ماجستير. بكمية  قواعد الترجيح عند المفسرين.  ُُِ
 ىػُُِْـ محمد بف سعكد اإلسبلمية. الرياضة اإلما. جامعأصكؿ الديف

 دار القاسـ,: ُط, لحسيف بف عمي الحربي,قواعد الترجيح عند المفسرين  ُِِ
 ق. ُُْٕ

 دار ابف عٌفاف :ُط : لخالد بف عثماف السبت جمعًا ودراسة قواعد التفسير  ُِّ
بىر  -لعربيَّة السعكديَّة المممكة ا  ىػ . ُُْٕالخي

 ـََِٓىػ ُِْٔلخالد السبت دار ابف عفاف  راسةقواعد التفسير جمعًا ود  ُِْ
, ألبي جعغر محٌمد بف يعقكب بف إسحاؽ الكميني: ط: طيراف. كتب الكافي  ُِٓ

 الفرؽ
بف محمد بف عبد تأليؼ: أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد  الكامل في التاريخ  ُِٔ

 ,ِط ىػُُْٓ -بيركت  -لعممية دار النشر: دار الكتب ا الكريـ الشيباني,
 تحقيؽ: عبد ا القاضي

لمدكتكر محمد بف محمد أبك  كتاب اإلسرائيميات والموضوعات في كتب التفسير  ُِٕ
 شيبة

بيركت: مكتبة ؛ ُ, لمحٌمد عمٌي التيانكم: ط كّشاف اصطبلحات الفنون والعموم  ُِٖ
 : د. عمٌي دحركج.ـ. تُٔٗٗلبناف: 
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, ألبي القاسـ جار لتأويلالكّشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه ا  ُِٗ

 ا محمكد بف عمر الزمخشرم: بيركت: دار المعرفة.
. لمعبلمة مصطفى ابف عبدا كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  َِِ

 دار الفكر.  :القسطنطيني الركمي المعركؼ بحاجي خميفة ط
 دار صادر بيركت. :لعز الديف بف األثير ط المباب في تيذيب األنساب  ُِِ
لػ أبك حفص عمر بف عمي ابف عادؿ الدمشقي الحنبمي  لمباب في عموم الكتابا  ِِِ

 ـ ُٖٗٗ-ىػ  ُُْٗ -بيركت  لبناف  -دار الكتب العممية   :ُط
 . بيركت دار صادر  :ُط لسان العرب, البن منظور  ِِّ
: القاىرة: دار ابن منظور, ألبي الفضؿ محٌمد بف مكٌرـ بف عمٌي لسان العرب  ِِْ

 بد ا الكبير, كمحٌمد أحمد حسب ا, كىاشـ الشاذلي.: عالمعارؼ. ت
المكتب اإلسبلمي بيركت  :ّط, لمحمد بف أحمد السفاريني لوامع األنوار البيية  ِِٓ

 ق ُُُْ
 دمشؽ ط: دار القمـ لمصطفى مسمـ مباحث في التفسير الموضوعي  ِِٔ
 ط. دار الفكر لشمس الديف السرخي المبسوط  ِِٕ
عبيدة معمر بف المثنى . ت : محمد فؤاد سزكيف . مكتبة لػ أبي  مجاز القرآن .  ِِٖ

 ىػ.َُّٗ -ِالخانجي . القاىرة , 
 متخصصة في الفرؽ-مجمة الراصد  ِِٗ
. لػ الييثمي عمي بف أبي بكر . دار الكتاب العربي  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  َِّ

 ىػَُِْ-ّ. بيركت , 
ـ. اعتنى بيا محمد بف ََِٓىػ ُِْٔمكتبة الرشد بيركت: ُط مجموع الفتاوى  ُِّ

 حسيف القحطاني. 
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لػ  تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني  مجموع الفتاوى.  ِِّ

: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ ط مجمع الممؾ فيد تىػ( ِٖٕ)المتكفى: 
لطباعة المصحؼ الشريؼ, المدينة النبكية, المممكة العربية السعكدية عاـ النشر: 

 ـ ُٓٗٗىػ/ُُْٔ
البف تيمية جمع كترتيب عبد الرحمف بف قاسـ كابنو محمد  مجموع الفتاوى.  ِّّ

 ىػ.ُّٖٗالطبعة األكلى 
 ىػ ُّٖٗ بيركت دار الفكر  :ُط: لمحمد جماؿ الديف القاسمي  محاسن التأويل  ِّْ
, الشيخ محمد الخضرم بؾ, المكتبة محاضرات في تاريخ األمم اإلسبلمية  ِّٓ

 مصر التجارية الكبرل
 لئلماـ محمد أبي زىرة ط. دار الفكر العربي. محاضرات في عقد الزواج وآثاره  ِّٔ
. لػ أبي الفتح عثماف  المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا  ِّٕ

 ىػُّٖٔ-ُبف جني . لجنة إحياء التراث اإلسبلمي . مصر , 
؛ ُالرازم: ط, لمحٌمد بف عمر بف الحسيف المحصول في عمم أصول الفقو  ِّٖ

: طو جابر ىػ. تََُْف سعكد اإلسبلمٌية: الرياض: جامعة اإلماـ محٌمد ب
 العمكاني.

: محمد حسف آؿ ياسيف ت ,: الصاحب إسماعيؿ بف عبادلػ. المحيط في المغة  ِّٗ
 .قُُْْعالـ الكتب :ُط

, مكتبة لبنافط: , لمحٌمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم: مختار الصحاح  َِْ
 ـ.ُٖٖٗبيركت

ياك نستعين  ُِْ . لػ ابف قيـ الجكزية . ت :  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
 ىػ.ُِّٗ -محمد حامد الفقي . دار الكتاب العربي . بيركت 

صفكاف داككدم  :ت, ألبي النصر الحدادم المدخل لعمم تفسير كتاب ا تعالى  ِِْ
 ىػ .َُْٖدار القمـ  دمشؽ  :ُط
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لمحمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني  قومذكرة في أصول الف  ِّْ

ـك كالحكـ, المدينة المنكرة مكتبة العم :ٓىػ( طُّّٗالشنقيطي )المتكفى: 
 ـََُِ

, أبك محمد عبد ا بف مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان  ِْْ
القاىرة  - أسعد بف عمي بف سميماف اليافعي, )د. ط( دار الكتاب اإلسبلمي

 ـ(ُّٗٗ -ىػ ُُّْ)
لػ عبد المؤمف بف عبد الحؽ, ابف شمائؿ القطيعي البغدادم,   مراصد االطبلع  ِْٓ

 ىػ  ُُِْدار الجيؿ, بيركت   :ُىػ( طّٕٗالحنبمي, صفٌي الديف )المتكفى: 
. لػ أبي عبد ا الحاكـ . ت : مصطفى عبد القادر  المستدرك عمى الصحيحين  ِْٔ

 ىػ.ُُُْ -ُب العممية . بيركت , دار الكت ط:عطا .
ط: . لػ أبي عبد ا أحمد بف حنبؿ. ت: شعيب األرناؤكط مسند أحمد بن حنبل.  ِْٕ

 ىػ .ُُْٔ - ُمؤسسة الرسالة . بيركت , 
دار  :ِطتحقيؽ حسيف سميـ أسد الداراني  - مسند اإلمام أبي بكر الحميدي  ِْٖ

 ىػ.ُِّْيع بالرياض دار المغني لمنشر كالتكز  -المأمكف لمتراث بدمشؽ 
محمد بف حباف بف أحمد بف ل, مشاىير عمماء األمصار وأعبلم فقياء األقطار  ِْٗ

ٍعبدى, التميمي, أبك حاتـ, الدارمي, البيستي, ط  -ىػ  ُُُْ,)ُحباف بف معاذ بف مى
المنصكرة, ت: مرزكؽ عمى  –ـ(, دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ُُٗٗ
 ابراىيـ

لػ مكي بف أبي طالب القيسي . ت : ياسيف محمد السكاس  لقرآن.مشكل إعراب ا  َِٓ
 ىػ.ُُِْ -ِدار المأمكف لمتراث . دمشؽ , ط: .
لػ أبك بكر بف أبي شيبة, عبد ا بف محمد بف إبراىيـ   مصنف ابن أبي شيبة  ُِٓ

 ُىػ( ت كماؿ يكسؼ الحكت طِّٓبف عثماف بف خكاستي العبسي )المتكفى: 
 َُْٗض الريا –مكتبة الرشد 

 ىػ .ُُّْ, دار المعرفة : ّط معالم التْنزيل لمبغوي ,  ِِٓ
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عيد مصطفى دركيش كعكض  :ت .معاني القراءات ألبي منصور األزىري  ِّٓ

 ىػ.ُُْْ ُطالقكزم 
: جامعة أـ القرل, ُ, ت: محمد عمي الصابكني , ط لمنحاس , معاني القرآن  ِْٓ

 ىػ .َُْٖ
عرابو  ِٓٓ شرح كتعميؽ :  -اؽ إبراىيـ بف السَّرم أبي إسح لمزجاج:  معاني القرآن وا 

 ىػ . ُُْْ -القاىرة  -دار الحديث  ُدكتكر عبدالجميؿ عبده شمبي ط
عرابو, لمزجاج  ِٔٓ : دار الحديث , ِ, ت: د. عبد الجميؿ شمبي, ط معاني القرآن وا 

 ىػ .ُُْٖالقاىرة , 
الككيتية  األكسط . الشركة األخفش لػ أبي الحسف سعيد بف مسعدة معاني القرآن.  ِٕٓ

 ىػَُُْ-ِلصناعة الدفاتر , 
 (: الرياض: دار العمـك لعفيؼ عبد الرحمف ) معجم األمثال العربية القديمة  ِٖٓ
 بيركت  –أبك عبد ا  ط دار الفكر  معجم البمدان ياقوت بن عبد ا الحموي  ِٗٓ
الركمي  الحموي شياب الديف أبي عبدا ياقكت بف عبدا معجم البمدان,  َِٔ

 دار صادر, بيركت.  :ِطـ(, ُٓٗٗغدادم, )الب
دار الكتب العممية بيركت : فريد الجندم, ط :, تمعجم البمدان, ياقوت الحموي  ُِٔ

 لبناف.
: صبلح بف سالـ المصراني ت -الباقي بف قانع أبك الحسيفلعبد  معجم الصحابة  ِِٔ

 ىػ. ُُْٖ - المدينة المنكرة -غرباء األثريةمكتبة ال: ُط
 ي, لعمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني كحالة الدمشقفينمعجم المؤل  ِّٔ

 ىػ( , ط مكتبة المثنى بيركت , دار إحياء التراث العربي بيركتَُْٖ)المتكفى: 
: أبك عبيد عبد ا بف عبد لػ معجم ما استعجم من أسماء الببلد والمواضع  ِْٔ

, ـ الكتب, بيركتعال :ّىػ( طْٕٖكرم األندلسي )المتكفى: العزيز بف محمد الب
 ق َُّْ
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د  :ت . ف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي, شمس الديمعجم محدثي الذىبي  ِٓٔ

 -ىػ ُُّْركحية عبد الرحمف السكيفي, ط: دار الكتب العممية, سنة النشر 
 لبناف –مكاف النشر بيركت  -ـُّٗٗ

: د. محمد ضياء الرحمف لػ معجم مصطمحات الحديث ولطائف اإلسناد  ِٔٔ
 ىػ.َُِْأضكاء السمؼ, الرياض, :ُي, طاألعظم

دار ط:  ت: نديـ مرعشمي ,, لمراغب األصفيانيمعجم مفردات ألفاظ القرآن  ِٕٔ
 الفكر بيركت.

لػ أبي منصكر الجكاليقي تحقيؽ  المعرب من الكبلم األعجمي عمى حروف المعجم  ِٖٔ
 ـُٓٗٗدار الكتب المصرية ّأحمد شاكر ط

مؤٌسسة : ُ, لمحافظ الذىبٌي: طات واألعصارمعرفة القرّاء الكبار عمى الطبق  ِٗٔ
: بٌشار عٌكاد معركؼ, كشعيب األرنؤكط, كصالح ىػ. تَُْْ بيركت ,الرسالة
 ميدم.

لػ اإلماـ العالـ العبلمة كالحبر البحر الفيامة فخر الديف محمد بف  مفاتيح الغيب  َِٕ
 -ػ ىُُِْ -بيركت  -دار الكتب العممية  :ُعمر التميمي الرازم الشافعي ط

 ـ َََِ
ية . ت: . لػ ابف قيـ الجكز  مفتاح دار السعادة ومنشور والية العمم واإلرادة  ُِٕ

 ىػ .ُّٗٗ - ّ. مكتبة حميدك . مصر , محمكد حسف ربيع
؛ بيركت: دار المعرفة: ُلمراغب األصفياني: ط المفردات في غريب القرآن,  ِِٕ

 ىػ.ُُْٖ
محمكد شمتكت, كالشيخ محمد  عمؿ األستاذيف الشيخ مقارنة المذاىب في الفقو  ِّٕ

 ط. محمد عمي صبيح كأكالده باألزىر بمصر.  عمي السايس 
لػ عمي بف إسماعيؿ األشعرم أبك الحسف  مقاالت اإلسبلميين اختبلف المصمين  ِْٕ

 بيركت تحقيؽ : ىممكت ريتر –دار إحياء التراث العربي  ّط
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ر القرآف الكريـ: دا؛ بيركت: ّ, لشيخ اإلسبلـ: طمقّدمة في أصول التفسير  ِٕٓ

 : عدناف زرزكر.ىػ. تُّٗٗ
 ألبي عمرك الداني - عز وجل -المكتفى في الوقف واالبتدا في كتاب ا   ِٕٔ
]  www.islam.gov.kwالمصدر:  مبلحق تراجم الفقياء الموسوعة الفقيية  ِٕٕ

 الكتاب مرقـ آليا غير مكافؽ لممطبكع [
يـ بف أبى بكر أحمد الشيرستاني لػ بك الفتح محمد بف عبد الكر  الممل والنحل  ِٖٕ

 مؤسسة الحمبي :ىػ( طْٖٓ)المتكفى: 
 لمشيرستاني ط دار السركر بيركت لبناف.  الممل والنحل  ِٕٗ
 لؤلشمكني ءواالبتدامنار اليدى في بيان الوقف   َِٖ
مصطفى مسمـ,  لػ: ,مناىج المفسرين القسم األول التفسير في عصر الصحابة  ُِٖ

 الرياض. -منشر كالتكزيعدار المسمـ ل :ُطق(, ُُْٓ)
دار الكتب  :ُ: لػ محمد عبدالعظيـ الزرقاني ط مناىل العرفان في عموم القرآن  ِِٖ

 ىػ . َُْٗالعممية , بيركت لبناف, 
, ألبي عمرك عثماف بف عمرك منتيى الوصول واألمل في عممي األصول والجدل  ِّٖ

 ىػَُْٓ ؛ بيركت: دار الكتب العممٌيةُ: طالمعركؼ بابف الحاجب
, تجديد األستاذ كـر البستاني كمجمكعة مف العمماء, ط المنجد بالمغة واألعبلم  ِْٖ

 .دار المشرؽ بيركت.
: د. محٌمد ىػ. تََُْ؛ دمشؽ: دار الفكر: ِ, ألبي حامد الغزالي: طالمنخول  ِٖٓ

 حسف ىيتك.
, لشيخ اإلسبلـ: دار الكتب منياج السّنة النبوّية في نقض كبلم الشيعة والقدرّية  ِٖٔ

 .بيركت عممٌيةال
 لسفر الحكالي ط: الدار السمفية الككيت.  منيج ِاألشاعرة في العقيدة  ِٕٖ
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منيج اإلمام النسفي في تفسير القرآن الكريم ومقارنتو بمنيج الزمخشري   ِٖٖ

. محمكد عبد العاطي رسالة مقدمة لمحصكؿ عمى درجة والبيضاوي وأبي السعود
معة األزىر بالقاىرة قسـ التفسير كعمـك العالمية الدكتكراه, كمية أصكؿ الديف بجا

 . ُِٗٗ, ُُِْالقرآف
عرابو  ِٖٗ  منيج الزجاج في اختياراتو في التفسير من خبلل كتابو : معاني القرآن وا 

رسالة ماجستير مف جامعة اإلماـ محمد بف سعكد  " لمباحث الطالب: عادؿ بف 
 محمد بف عمر العيمىرم.

دكتكر نكر الديف عتر, دار الفكر, دمشؽ, لم منيج النقد في عموم الحديث ",  َِٗ
 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُّٗٗ ِط

] http://www.alwarraq.comر.لػ المقريزم مكقع الكراؽ المواعظ واالعتبا  ُِٗ
 الكتاب مرقـ آليا غير مكافؽ لممطبكع [ 

. لػ أبي إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى الشاطبي . ت :  الموافقات في أصول الشريعة  ِِٗ
 ىػ. ُُُْ -ُز . دار الكتب العممية . بيركت , محمد عبد ا درا

 ـ( ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٕ, )ّ, أحمد معمكر العسيرم, طموجز التاريخ اإلسبلمي  ِّٗ
مكتبة  :د. أحمد شمبي ط لػ موسوعة التاريخ اإلسبلمي والحضارة اإلسبلمية  ِْٗ

 النيضة المصرية
: د. عمي لػ كسارالتتار بين االنتشار واإلن (المغول)موسوعة الحروب الصميبية   ِٓٗ

 محمد محمد الصَّبلَّبيَّ 
 .www.shamela.ws:  الموسوعة الشاممة  ِٔٗ
 الموسوعة العربية العالمية  ِٕٗ
بأشراؼ محمد شفيؽ غرباؿ ط. دار إحياء التراث  الموسوعة العربية الميسرة  ِٖٗ

 العربي بيركت لبناف
لجماعة مف  ةالموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير واإلقراء والنحو والمغ  ِٗٗ

 ىػ.ُِْْاألكلى  -مف إصدارات مجمة الحكمة  -الباحثيف 
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 www.wikipedia.org موسوعة ويكيبيديا عمى االنترنت  ََّ
دار ط: . لػ أبي عبد ا محمد بف أحمد الذىبي .  ميزان االعتدال في نقد الرجال  َُّ

 ىػَُْٔ-ُالمعرفة . بيركت , 
: ألبي جعفر  اختبلف العمماء في ذلكالناسخ والمنسوخ في كتاب ا عزوجل و   َِّ

دراسة كتحقيؽ : الدكتكر سميماف بف  -أحمد بف محمد ابف إسماعيؿ النحاس 
 ىػ . ُُِْمؤسسة الرسالة بيركت  :ُطإبراىيـ البلحـ 

لػ : جماؿ الديف أبي المحاسف يكسؼ بف  النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة,  َّّ
 مصر -ر: كزارة كاإلرشاد القكمي دار النشط: تغرم بردل األتابكي, 

لػ عبد القادر بف أحمد بف مصطفى  نزىة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر.  َّْ
 ىػَُْْ - ِمكتبة المعارؼ . الرياض .  ط:الدمشقي .

نائمة المشيراكم, رسالة ماجستير مقدمة إلى معيد الدعكة  النسفي وآراؤه العقدية,  َّٓ
 لقادر لمعمـك اإلسبلمية قسنطينةكأصكؿ الديف جامعة األمير عبد ا

. بحث مقدـ لنيؿ درجة الماجستير , أميمة بدر الديفالنسقي ومنيجو في التفسير  َّٔ
في جامعة دمشؽ بكمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية قسـ المغة العربية كآدابيا 

 ـ.َُٗٗ-ُٖٗٗ
دار  -لمحافظ أبي الخير محمد بف محمد بف الجزرم  النشر في القراءات العشر  َّٕ

 لبناف . -الكتب العممية بيركت 
, لبرىاف الديف البقاعي , مصكر عف  نظم الدرر في تناسب اآليات والسور  َّٖ

 , دائرة المعارؼ العثمانية , حيدر آباد , اليند . ُّٖٗالطبعة األكلى 
لػ أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف  النكت عمى كتاب ابن الصبلح  َّٗ

عمادة :ُىػ( ت ربيع بف ىادم عمير المدخمي طِٖٓالمتكفى: حجر العسقبلني )
البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية, المدينة المنكرة, المممكة العربية السعكدية 

 ـُْٖٗىػ/َُْْ
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. ألبي الحسف عمي بف محمد الماكردم, نشر مؤسسة الكتب النكت والعيون  َُّ

 الثقافية ببيركت .
لػ إسماعيؿ بف محمد أميف بف  وآثار المصنفينىدية العارفين أسماء المؤلفين   ُُّ

ىػ( ط طبع بعناية ككالة المعارؼ ُّٗٗمير سميـ الباباني البغدادم )المتكفى: 
أعادت طبعو باألكفست: دار إحياء  ُُٓٗالجميمة في مطبعتيا البيية استانبكؿ 

 لبناف -التراث العربي بيركت 
بؾ الصفدم . ت : أحمد األرناؤكط. لػ صبلح الديف خميؿ بف أي الوافي بالوفيات.  ُِّ

 ىػ.َُِْ- ُدار إحياء التراث العربي . بيركت , 
: دار ُ, لمكاحدم , ت: صفكاف داككدم , طالوجيز في تفسير الكتاب العزيز  ُّّ

 .ُُْٓالقمـ , دمشؽ , 
 :ألبي الحسف عمي بف أحمد الكاحدم, ت الوسيط في تفسير القرآن المجيد  ُّْ

 ىػ .ُُْٓدار الكتب العممية ,  :ُئو , طعادؿ عبد المكجكد كزمبل
, أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  ُّٓ

بيركت, ت:  –(, دار صادر ََُٗأبي بكر بف خمكاف, )د. ط(, تاريخيا)
 .إحساف عباس
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