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  شكر

نبينا حممد سيد املرسلني وإمام املتقني احلمد اهللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على 
 وبعد:وعلى آله وصحبه أمجعني الداعي إىل مكافأة صانع اجلميل ..  

وأرى من الواجب علي  ،ومن علي باالنتهاء من إعداد هذه الرسالةسبحانه وتعاىل فقد وفقين اهللا 
"من ال يشكر الناس ال  القائل صلى اهللا عليه وسلمالنيب  -أن أعترف بالفضل ألهله، اقتداًء دي

   )١(يشكر اهللا"
ة األستاذ فضيل ،ملدينة العامليةومن هذا املنطلق أتوجه بالشكر والتقدير ملعايل مدير جامعة ا

   .على تشجيعه للطالب، وتذليل العقبات أمامهم -حفظه اهللا -الدكتور/ حممد بن خليفة التميمي
حفظه  -كما أتوجه بالشكر والتقدير لسعادة األستاذ الدكتور/ عبد الناصر خضر ميالد

   اجلامعة.الذي ال يدخر جهداً، وال سعةً يف مساعدة طالب  ، -اهللا
، ستاذ الدكتور/ خالد نبوي سليمان حجاجاألخبالص شكري وتقديري فضيلة  وأخص

   .اجلزاء خري عين فجزاه اهللا ،الذي تفضل بقبول اإلشراف على هذه الرسالة
لألساتذة األجالء أعضاء جلنة املناقشة على حتملهم  وتقديري كما أقدم خالص شكري

  قراءة البحث وتوجيهه حنو مساره الصحيح. 
وتقديري لكل من قدم يل عوناً أياً كان من األساتذة والزمالء، ولكل تسجيل شكري مع 

  هم يف إخراج هذا البحث.أسمن 
ويف اخلتام أتوجه إىل اهللا جل ذكره وأسأله أن يوفقنا مجيعاً ملا حيبه ويرضاه، وأن جيعل 

  عملنا خالصاً لوجهه والدار اآلخرة.

  

                                 
باب  ،األدب ، كتاب١ط:  سننه، يفأبو داود  رواهوبنحوه  )،٧٩٣٩،ح: ١٣/٣٢٢(،١، ط، املسندأمحد يف أخرجه  )١(

الرب والصلة، باب ما جاء يف الشكر ملن أحسن  ، د: ط، كتابسننه الترمذي يفو )،٤٨١١،ح: ٧/١٨٨(يف شكر املعروف،
من طريق عبد اهللا بن املبارك قال: حدثنا الربيع بن مسلم قال: حدثنا حممد بن زياد، عن أيب  ،)١٩٥٤،ح: ٤/٣٣٩إليك، (
اإلحسان يف تقريب  ابن حبان: نظر:اواأللباين: " إسناده صحيح ".  ،وابن حبان ،، وإسناده صحيح. قال الترمذيهريرة 

  ).١/٧٧٦( د: ط،، ةسلسلة األحاديث الصحيح ،أللباينوا)، ٨/١١٩(، ١ط:صحيح ابن حبان، 
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  اإلهداء

اللذين غرسا يفَّ   -رمحهما اهللا تعاىل  -كرمينيالبحث املتواضع  إىل والدي الهذا وفاء باجلميل أهدي 
برمحته الواسعة أن يرمحهما  عز وجلجهداً فـي تربييت وتوجيهي، أسأل اهللا  واحب العلم وطلبه، ومل يأل

  جيعل مرتلتهما يف عليني.    ، وأن 

 األعزاء ، أبنائيإىل فلذات كبدي وقرة عيين و ، رفيقة الكفاح الفاضلة كما أهدي هذا العمل إىل زوجيت
   ، ومجيع أهلي وأحبائي وأصدقائي، وفقهم اهللا مجيعا ملا حيبه ويرضاه.  األحباء أشقائيو

  له حق علي. أساتذيت ومشاخيي األجالء ، وكل منمث إىل كل 
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  ملخص البحث

فهذا ملخص للرسالة العلمية اليت تقدمت ، احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده
قسم القرآن وعلومه، للعام الدراسي  -مباليزيا  -ا لنيل درجة الدكتوراه من جامعة املدينة العاملية 

" أقوال اإلمام ابن عبد الرب يف التفسري من خالل كتابه   م ، واملوسومة بـ٢٠١٦ -هـ ١٤٣٧
، متهيدلقد قسمت البحث إىل مقدمة، و:ز ما جاء فيهاأبر فيه أعرض ،االستذكار مجعاً ودراسة"

بابن عبد الرب، والفصل األول حدثت فيه عن منهج ابن عبد التعريف  تمهيدال يف تتناولوفصلني، 
من خالل  التفسري يف ابن عبد الرب اإلمام جبمع أقوال فيهين قمت الثا الفصلالرب يف تفسري القرآن، و

مجع أقوال ابن عبد الرب يف التفسري من  إىل البحث هذا يهدفوكتابه االستذكار، ودراستها. 
القيمة  ، وإبرازخالل كتابه االستذكار ودراستها، ومقارنتها بأقوال لعلماء املتقدمني واملتأخرين

حيث إنه جمهول العناية يف هذا  واإلفادة منها،يف التفسري  ألقوال هذا العامل اجلليل العلمية
بعد  –لبحث يف صعوبة احلصول على مجيع طبعات الكتاب، حيث مل أعثر ا ومتثلت مشكلةالعلم.

: سامل حممد عطا، وحممد علي هاتحقيققام ب إال على طبعتني حمققتني، األوىل: –البحث والتنقيب 
، ولكن من هـ١٤٢١بريوت، بدار الكتب العلمية  وقامت بنشره: يف تسعة أجزاء، معوض،

جاءت يف ثالثني خالل اطالعي عليها وجدت ا أخطاًء كثرية فأعرضت عنها، والطبعة الثانية 
جملداً، اشتملت الفهارس على ثالثة أجزاء، وقام بتحقيقه وتوثيق أصوله، وختريج نصوصه، 

األوىل  الدكتور/ عبد املعطي أمني قلعجي، ونشرته دار قتيبة، بدمشق، ودار الوعي، حبلب، الطبعة
اقتضت طبيعة البحث أن يكون املنهج املتبع فيه وهـ، وهي اليت اعتمدت عليها يف دراسيت.١٤١٤

اإلمام ابن عبد الرب  وخلصت إىل بعض النتائج اليت من أمهها:  أن  .هو املنهج االستقرائي التحليلي
يف التفسري باجلمع  همتيزت أقوالكان من املعظمني ملذهب سلف األمة الصاحل، وقد  –رمحه اهللا  –

 ذهبوترجيح امل إظهار علىفائقة، وعمل  عناية األحكام آيات ، وأنه أوىلبني الرواية والدراية
أن هذا املوضوع يعد نافذة جديدة يف مع ميله يف بعض األحيان إىل املذهب الشافعي، و ،املالكي

    التصنيف.بجمال الدراسات القرآنية، حيث مل يفرد من قبل 
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ABSTRACT 
Praise be to Allah alone, and peace and blessings be upon the Prophet after him, this is a 

summary of the scientific message submitted by a doctoral degree from City University 

Global - Malaysia - Department of the Quran and its sciences, for the academic year ١٤٣٧ AH 

- ٢٠١٦, and tagged as "words of Imam Ibn Abd al-Barr in the interpretation through his 

recollection - a gathering and study - "introduce the highlight of which stated:Search divided 

into an introduction, preface, and two, covered in boot definition Son of Abd al-Barr,The first 

chapter talked about curriculum Ibn Abd al-Barr in the interpretation of the Koran, and the 

second chapter in which you collect the sayings of Imam Ibn Abd al-Barr in the interpretation 

of his book of study, and study.This research aims to collect the sayings of Ibn Abd al-Barr in 

the interpretation of his book of study, study, and compare them with words of applicants and 

latecomers scientists, and to highlight the scientific value of the sayings of this world Galilee 

in the interpretation and benefit from, where it is unknown care in this science.The most 

research problem in the difficulty of getting all the editions of the book, where I did not find - 

after research and exploration - only two editions Mhakqtin, first: he achieve them: Salem 

Mohamed Atta, Muhammad Ali Mouawad, in nine parts, and published by: Dar scientific 

books in Beirut, ١٤٢١ , but through my knowledge it and found out many errors Voardt about, 

and the second edition came in thirty volumes, included indexes on three parts, and the 

gaining and documenting assets, and the graduation of his texts, Dr. / Abdul Muti Secretary 

Qalaji, and published by Qutaiba, Damascus, and Dar es awareness, Aleppo, the first edition 

(١٤١٤), which adopted them in my studies.And the nature of the search warrant to be the 

approach which is inductive analytical approach.And concluded that some of the results of the 

most important: that of Imam Ibn Abd al-Barr - God's mercy - was Almazemin of the doctrine 

of self righteous nation, was marked by his statements in the interpretation of combining 

novel and know-how, and that the first verses of the provisions of careful attention, and work 

on the show and tipping Maliki school, with his tendency sometimes to the Shafi'i school, and 

that this topic is a new window in the field of Quranic Studies, where he has not singled out 

by the classification. 
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  مقدمة

 من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ ونستغفره، ونستعينه حنمده هللا احلمد إن
 له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال اهللا يهده

 على ليظهره احلق ودين باهلدى أرسله ،وحبيبه خلقه من وصفوته ورسوله، عبده حممداً أن وأشهد
   .للمسلمني وبشرى ورمحة وهدى شيء لكل تبياناً الكتاب عليه وأنزل كله، الدين

  :بعد أما 
 كتابوهو ال اإلسالمي، للتشريع األول املصدر هو الكرمي القرآن أن فيه شك ال فمما

7Y    k  j  i  h  g           f  ed 8 تفصيله، فأحسن وفصله إحكامه، فأتقن اهللا أحكمه الذي

    n   m   lX ]7 8 إبطال، وال نقض ساحته إىل يتطرق وال ،]١: هودY   d   c  a   ̀ _

    p   o  n     m  lk   j    i  h  g  f   eX ]وهو الكتاب السماوي الذي  ،]٤٢-٤١:فصلت
 املعجزة وهو ،]٩[احلجر:  7Y   m   l  k      j  i  h  gX 8  حبفظه، عز وجلتكفل اهللا 
 واملنهج ، صلى اهللا عليه وسلم البشرية لرسول الدهر وجه على الباقية البالغة واحلجة العظمى،

   .ودنياهم دينهم أمور يف البشر إليه حيتاج ما جبميع تكفل الذي اخلالد

 من فائقة، عناية اإلسالمية األمة به عنيتفقد  العظيمة املكانة ذه الكرمي القرآن كان وملا
 على واستقاموا معناه، وفهموا لفظه، فحفظوا ،هذا يومنا إىل صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول لدن

 املؤلفات ذلك يف وألفوا ومعانيه، أسراره عن والكشف فيه، البحث يف أعمارهم وأفنوا به، العمل
  .األعالم وعلمائنا الصاحل سلفنا تراث من جميد مبرياث اإلسالمية املكتبة زخرت حىت القيمة،

 اإلمام: وعلومه القرآن خدمة يف كبري دور هلم كان الذين األعالم العلماء هؤالء ومن
                                                                                                                               .)١() هـ ٤٦٣ - ٣٦٨ (األندلسي  القرطيب الرب عبد بن يوسف

 يدرك ال مبلغاً فيها بلغ حىت والعقلية، النقلية العلوم حتصيل يف اًيعوموس - اهللا رمحه- كان فقد

                                 
الصلة : بشكوال ابنو ،)١/٣٦٧، د:ط، (جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس يف ذكر والة األندلس :حلَميديانظر: ا )١(

   ).٢/٦٧٧(، ٢ط: ، يف تاريخ أئمة األندلس
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 حىت ،ومعانيه علومه ومعرفة الكرمي القرآن قراءة على عكف ،قعره يدرك ال حبراً وأصبح شأوه،
  .والدراية الرواية حيث من الغاية فيه بلغ

 عن عبارة وهو على كتاب االستذكار، -ن شاء اهللا إ –ستكون منصبة  وحمور الدراسة
املوطأ،  ديثاحأ بشرح ابن عبد الرب فيه اهتموقد  ،-رمحه اهللا – مالك إلمامل ملوطألكتاب ا شرح

 شرح واملرسل املسند شرح إىل فيه أضاف وقد خمتصر، بشكل إال الرجال لترمجةومل يتعرض 
 كل وكذلك ،املدينة أهل أقاويل من عليه بىن وما مالك قول وبين ،أيضاً والتابعني الصحابة أقاويل

 وقد واالختصار، جيازاإل شرط على مستوعباً الكتاب جاء حىت مصاراأل فقهاء لسائر ذكره قول
 ملوطأ الليثي حيىي بن حيىي رواية على هذا كتابه وجعل واالستدالالت، اآلراء مناقشة من أكثر

   .مالك اإلمام
هلذا فقد استعنت باهللا تعاىل للمشاركة يف خدمة كتاب اهللا تعاىل من خالل حبث أعددته 

 يف الرب عبد ابن اإلمام أقوالبعنوان : " قسم التفسري وعلوم القرآن لنيل درجة الدكتوراه يف 
فإن وفقت فيه فبفضل اهللا وعونه ،  " ،-ودراسة مجعاً -  )١(االستذكار كتابه خالل من التفسري

  وإن كانت األخرى فمن نفسي ومن الشيطان وأعوذ باهللا من ذلك .

  مشكلة البحث:
بعد  –البحث حول صعوبة احلصول على مجيع طبعات الكتاب، حيث مل أعثر  مشكلة تدور

إال على طبعتني، وقد أشرت إليهما باحلاشية املوجودة بالصفحة، ورمبا تدعو  –البحث والتنقيب 
  احلاجة إىل االطالع على خمطوطات الكتاب للفصل بني االختالف الذي يف الطبعتني احملققتني.

  :هداف البحثأ
  :التالية األمور يف وأمهيته تتلخص أهداف البحث

                                 
بع كامالً أول مرة يف ثالثني جملداً بالفهارس العلمية عن نسخة خطية، ووثق أصوله، وخرج يوجد للكتاب طبعتان: طُ) ١(

دمشق، وبريوت، ودار الوعي  –نصوصه، وصنع فهارسه الدكتور/ عبد املعطي أمني قلعجي، ونشرته دار قتيبة للطباعة والنشر 
، وقامت معوض علي حممدو عطا، حممد سامل: قتحقيهـ. وطبع مرة ثانية ب١٤١٤القاهرة سنة  – ١ط:حلب، والقاهرة،  –

  هـ.١٤٢١ ،١ط:، بريوتب العلمية الكتب داربنشره 
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كتابه االستذكار ودراستها، ومقارنتها بأقوال مجع أقوال ابن عبد الرب يف التفسري من خالل  .١
 العلماء املتقدمني واملتأخرين.

إبراز القيمة العلمية اليت متيزت ا أقوال ابن عبد الرب، يف دراسته آليات األحكام وعرضها،  .٢
ويف بيان داللة األحرف، ويف االختيار  وذكر األقوال وأدلتها، وبسط القول يف مناقشتها،

أقوال أئمة السلف من املفسرين، وغري ذلك  من األدلة نداً يف كل ذلك إىل ، مستوالترجيح
   النقلية والعقلية.

إن جهود كثري من العلماء يف التفسري ال تزال حباجة إىل مجع وحترير، وحتقيق وتدقيق من  .٣
 .املختصني يف هذا العلم، وال سيما عن طريق األطروحات األكادميية

  الدراسات السابقة:
واإللكترونية واليت تضم البحوث والرسائل العلمية يف  ،والعامة ،بالبحث يف املكتبات اجلامعية

العامل، وخباصة موقع الرسائل اجلامعية (هدي اإلسالم )، وبعد سؤال أساتذيت يف جامعة األزهر 
ل الشريف، وجامعة املدينة العاملية، مل أقف على من كتب يف هذا املوضوع، وإمنا وقفت خال

  البحث على الدراسات اآلتية:
أطروحة ماجستري من كلية القرآن الكرمي، يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، العام  .١

هـ ، بعنوان "جهود ابن عبد الرب يف التفسري من خالل كتابه ١٤١٧ -هـ ١٤١٦الدراسي : 
 " للباحث: مأمون عبد الرمحن حممد أمحد.  –عرضا ودراسة  –التمهيد 

  :التالية النتائج إىل فيها الباحث توصل دوق
 .باملأثور التفسري على التعويل وهو أال ،التفسري يف أصيال منهجاً الرب عبد ابن اعتماد  - أ

 .والفقه ،والعقيدة ،القرآن علوم يف مهمة مباحث على التمهيد اشتمال  - ب
 كتاب يف عنها املصنف نقل خالل من املفقودة التفاسري بعض مناهج للباحث ظهر  - ت

 .التمهيد



 

٤ 

 

 -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية –رسالة ماجستري من كلية أصول الدين  .١
بعنوان:" علوم القرآن عند ابن عبد الرب "   هـ.١٤٢٠بالرياض، وقد نوقشت يف احملرم سنة 

للباحث: حممد بن عبد اهللا بن جابر القحطاين، وقد وقفت عليها فوجدا خمتصة مبسائل علوم 
آن من كيفية نزول القرآن، واحملكم واملتشابه، واملكي واملدين، والناسخ واملنسوخ، وغريها من القر

 املباحث اليت ال تتعلق بدراسة منهجه يف التفسري أو ذكر أقواله يف التفسري.  
  
  
  
 

حبث بعنوان " عناية اإلمام ابن عبد الرب بالقرآن الكرمي وعلومه يف كتابه التمهيد  .٢
) لسنة ١للدكتور: عماد عبد الكرمي خصاونة، منشور مبجلة اجلامعة األردنية العدد ( واالستذكار "

هـ، ويتكون هذا البحث من إحدى وعشرين ورقة، استغرق التعريف بابن عبد الرب أربع  ١٤٢٩
صفحات، وقائمة املراجع استغرقت مخس ورقات، والباقي اثنتا عشرة ورقة، ومع هذا فجميع 

احث يف علوم القرآن الكرمي، ومل يتعرض ألقوال ابن عبد الرب يف التفسري إال البحث يقوم على مب
 .يف مخس ورقات فقط

  منهج البحث: 
 خطوات تكونوف وسيل منهجاً،  )١(االستقرائي التحليليإن شاء اهللا تعاىل سوف اختذ املنهج 

   :التايل النحو على هذا البحث يف العمل
 عبد الرب يف التفسري من خالل كتابه االستذكار.عرض ودراسة أقوال اإلمام ابن  .١

                                 
 عليه سيكون مبا والتنبؤ، املعاصرة املشاكل لفهم كأساس، التارخيية احلوادث وتفسري حتليل على تعمل اليت التارخيية الطريقة )١(

نظر: رحبي عبد القادر اجلديلي، مناهج البحث ا. مستحدثة موضوعات ملعاجلة السابقني تراث من االستفادة هو أو املستقبل،
    ).٥٥_٢١(ص: ،العلمي
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ترتيب املادة العلمية على حسب ترتيب املصحف، مع عزو اآليات القرآنية الواردة، بذكر  .٢
 السورة ورقم اآلية يف املنت.

 كتابة اآلية القرآنية حسب خط مصحف املدينة املنورة. .٣
ره مبعناه، وعزوه إىل مصدره ذكر كالم ابن عبد الرب وعدم التصرف فيه باختصاره أو ذك .٤

 يف اهلامش.
 أذكر أوالً ما ذكره اإلمام ابن عبد الرب، مث يأيت بعد ذلك اجلانب الدراسي ملا ذكره. .٥
 مقارنة أقوال اإلمام ابن عبد الرب بأقوال غريه من أئمة التفسري، مع بيان الراجح منها. .٦
 توثيق القراءات، وبيان املتواتر منها والشاذ. .٧
، وما أخرجه الشيخان أو أحدمها  صلى اهللا علیھ وسلمختريج األحاديث الواردة عن رسول اهللا  .٨

فإين أعزوه إليهما، أو إىل أحدمها وأكتفي بذلك، وما مل خيرجه الشيخان، أو أحدمها فإنين أستويف 
من خترجيه قدر االستطاعة، مث أنقل كالم أهل العلم عليه بالصحة والضعف من املتقدمني أو 

 املتأخرين من أهل احلديث.
 أكتفي بذكر املرجع واجلزء والصفحة يف اهلامش، وأترك تفصيل ذلك لفهرس املصادر. .٩

 توثيق املسائل الفقهية املتعلقة بآيات األحكام، مع مناقشتها، وبيان القول الراجح فيها. .١٠
، مث اإلحالة إليه التعريف باألعالم غري املشهورين، واألماكن والبلدان يف أول موضع ترد فيه .١١

 بعد ذلك.
 توضيح معاين الكلمات الغريبة مع الضبط بالشكل، موثقاً ذلك من املعاجم املعتمدة. .١٢

 حدود البحث:
  يف كتاب االستذكار البن عبد الرب.  -إن شاء اهللا  –ستكون الدراسة 

ه لوجه واهللا تعاىل أسال أن يهبين إخالص النية والعمل، وأن جيعل هذا العمل خالصاً
الكرمي، وأن ينفع به غريي، وأن مينحين فيه التوفيق والرشد والسداد، وأن جيزي اهللا عنا القائمني 

  .على جامعة املدينة خري اجلزاء، إنه تعاىل نعم املوىل ونعم النصري
سيدنا  للعاملني رمحة املبعوث على سالمالو صالةالو العاملني، رب اهللا احلمد أن دعونا وآخر
  آله وصحبه أمجعني.حممد وعلى 
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  ابن عبد الرب باإلمام التعريف: التمهيــــد

  ويشتمل على أربعة مطالب:

    وطلبه للعلم. ،ونشأته ،ومولده ونسبه، امسه: األول طلبامل

   .هونسب هامس :(أوال)
 شيخ علماء ،القرطيب ريمالن عاصم بن الرب عبد بن حممد بن اهللا عبد بن يوسفاحلافظ اإلمام هو 

رف ابن عبد الرب حبافظ ، وع)١("وأحفظ من كان ا لسنة مأثورة" وكبري حمدثيها يف وقته ،األندلس
   .)٣(وقد ماتا يف سنة واحدة ،)٢(قياساً على حافظ املشرق يف وقته اخلطيب البغدادي املغرب

قبيلة ، وهي عربية مشهورة من قبائل العرب قبيلةإىل  وابن عبد الرب عريب أصيل، إذ ينتمي
"النب قاسط بن رمنصىفبن أ ،بن ه، بن  ،بن نزار ،بن ربيعة ،بن أسد ،بن جديلة ،عميبن د

  .)٤(بن عدنان" ،معد

                                 
  ). ٨/١٢٧( ،١ط:، ترتيب املدارك وتقريب املسالك: عياض) القاضي ١(
اخلطيب البغدادي: أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي البغدادي، أبو بكر، أحد األئمة األعالم، ولد  )٢(

هـ، نشأ يف بغداد، قال السمعاين: كان إمام عصره بال مدافعة، وحافظ وقته بال منازعة، رحل إىل البصرة، ٣٩١سنة:
وأصبهان، وخراسان، واحلجاز، والشام، والكوفة، من شيوخه: القاضي أبو الطيب الطربي، وأبو احلسن احملاملي، وابن الصلت 

هـ. ٤٦٣علم الرواية، واقتضاء العلم العمل، وغري ذلك، مات سنة: : تاريخ بغداد، والكفاية يفهمصنفات ومناألهوازي، 
وفيات األعيان وأنباء ابن خلكان، )، و٣٤٠٧،ت:١٦/١٢٩(، ١ط:، املنتظم يف تاريخ األمم وامللوكابن اجلوزي، نظر: ا

  .)٣٤،ت:١/٩٢، (١ط:، أبناء الزمان

  ).  ١/٩٣، (وفيات األعيانانظر: ابن خلكان، ) ٣(
  ).  ٣٠٣-١/٣٠٠(، ١ط:، مجهرة أنساب العرب، بن حزما ) انظر:٤(



 

٧ 

 

"، وهو ما وجدناه يف عمر أيبيته فال خالف بني العلماء أنه كان يكىن بـ" كنأما عن و
" قال أبو عمر"، ويقصد بذلك ه يعرب عن رأيه يف مسألة من املسائل بقوله: رانفكثرياً ما مؤلفاته، 

  .)١(نفسه
   

                                 
  .)أقوال اإلمام ابن عبد الرب يف التفسري من خالل كتابه االستذكار ودراسة مجعنظر: الفصل الثاين من البحث (ا) ١(



 

٨ 

 

  .مولده :(ثانياً)
ولد اإلمام يوسف ابن عبد الرب يوم اجلمعة، واإلمام خيطب، وذلك خلمس بقني من ربيع اآلخر 

  .)٢(، عاصمة العلم واملعرفة واخلالفة باألندلس)١(يف مدينة قرطبة ،)هـ٣٦٨( :سنة
  (ثالثاً): نشأته وطلبه للعلم.

الرب وترعرع وسط أسرة صاحلة، اشتهرت بطلب العلم واملعرفة، فكان والده ( عبد نشأ ابن عبد 
 :")٣(قال عنه احلميدي من كبار فقهاء املالكية باألندلس، اهللا بن حممد بن عبد الرب) حمدثاً وفقيهاً

عنه وقال ، )٤("ذكر ذلك الفقيه احلافظ أبو عمر ابنه ،بقراءته كان يقرأ على الشيوخ ويسمع الناس
فنجده يشري  وقد انتفع ابن عبد الرب بكتب أبيه كثرياً، ،)٦("متهجداً عابداً كان صاحلاً : ")٥(الذهيب

                                 
النبالء، وبينها وبني البحر قُرطُبةُ: مدينة عظيمة باألندلس وسط بالدها، ا كانت ملوك بين أمية، ومعدن الفضالء، ومنبع  )١(

مخسة أيام، ليس هلا يف املغرب شبيه يف كثرة األهل وسعة الرقعة، وهي حصينة بسور من حجارة وهلا بابان مشرعان يف نفس 
السور، وأبنيتها مشتبكة حميطة من شرقيها ومشاليها، وغرا وجنوا فهو إىل واديها وعليه الرصيف املعروف باألسواق 

القريوان وقرطبة كانتا حاضريت املغرب واألندلس واستبحر عمراما وكان فيهما للعلوم وقال ابن خلدون: " والبيوع.
 ،حلمويانظر: ا". ورسخ فيهما التعليم المتداد عصورمها وما كان فيهما من احلضارة ،والصنائع أسواق نافقة وحبور زاخرة

املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي ديوان ، ، وابن خلدون)٤/٤٢٣(، ٢ط: ،معجم البلدان
 ).    ١/٥٤٤(، ٢ط: ،الشأن األكرب

، ١ط: ،تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم :)، والذهيب٨٣٧،ت:٧/٧١(، وفيات األعيانابن خلكان، نظر: ا) ٢(
)٣١/١٣٧ .(  
قال عنه  ،فتوح بن عبد اهللا بن فتوح بن محيد احلافظ أبو عبد اهللا احلميدي األندلسي ،حممد بن أيب نصر احلميدي:) ٣(

الذهيب: " لقي حفاظ العصر، ابن عبد الرب، وابن حزم، وكان ورعاً تقياً إماماً يف احلديث وعلله ورواته، فصيح العبارة، متبحراً 
 ، وغريها كثري، تويف سنة:تاريخ األندلس، ومجل تاريخ اإلسالماجلمع بني الصحيحني، و من مصنفاته:يف علم األدب والعربية، 

    ).٥/٣٩٠(، ١ط:، شذرات الذهب يف أخبار من ذهبابن العماد،  نظر:ا. هـ ٤٨٨
 ).١/٢٥٦( ،يف ذكر والة األندلس جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس ،حلَميديا :انظر) ٤(
متيز يف دراسة القراءات وبرع  احملدث، املؤرخ، الذهيب، قامياز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو الدين مشسالذهيب: ) ٥(

 تاريخ ، من تصانيفه:فيها، وعين باحلديث عناية فائقة، مسع ما ال حيصى كثرة من الكتب واألجزاء، ولقي العديد من الشيوخ
 :نظرا. هـ ٧٤٨: سنة تويفو هـ،٦٧٣: سنةولد  ذلك، وغري ،اآلثار ذوات واألمصار ،النبالء أعالم وسري، اإلسالم

    .)٩/١٠٠، (٢ط:، طبقات الشافعية الكربى :لسبكيا
   ).٨/٤٨٠( ،تاريخ اإلسالم ،لذهيبا )٦(



 

٩ 

 

وجدت يف أصل مساع أيب " ، أو يقول:)١("وجدت يف كتاب أيب رمحه اهللا خبطهإىل ذلك بقوله: " 
انشغاله (حممد بن عبد الرب النمري) من العباد اتهدين، ومل مينعه : ، وكان جده)٢("رمحه اهللا خبطه

قال عنه القاضي  بعلوم القرآن، خاصة ما يتعلق بالقراءات والتفسري،عن االهتمام  بالعبادة
  .)٤("املنقطعني، املعروفني بالتهجد، واملربزين فيهالعباد ن محممد بن عبد الرب كان  :")٣(عياض

ف على حتصيله، ووالعكطلب العلم ومن مث نشأ اإلمام ابن عبد الرب منذ نعومة أظفاره على 
حىت بلغ فيه درجة عالية فاق فيها  أدرك الكبار، وطال عمره، وعال سنده، وتكاثر عليه الطلبة،ف

أهل زمانه، األمر الذي مكنه من بلوغ رتبة االجتهاد، ومجع وصنف، ووثق وضعف، وسارت 
   . )٥(الركبان، وخضع لعلمه علماء الزمان بتصانيفه

  .وتالميذه شيوخه: الثاين طلبامل

  :-رمحه اهللا  -اإلمام ابن عبد الرب شيوخ(أوالً) 
ابن عبد  هممن ل نالذيرواد احلركة التفسريية يف األندلس مجعاً ورواية، وتصنيفاً، و أبرز منكان 

    :تتلمذ عليهمو علومه ومعارفه الرب
 ، ويقال: ابن سهلون،احلافظ، سهل بن أبو القاسم خلف بن القاسم :القاسم بن خلف .١
 شيخنا عنه أكثر الذهيب:" عنه قال هـ،٣٢٥، ولد بقرطبة سنة:الدباغ بناب املعروف أسود، بنا

                                 
، املغرب –حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي، الناشر: وزارة عموم األوقافانظر على سبيل املثال: كتاب التمهيد،  )١(

الناشر: دار ، حتقيق: أيب األشبال الزهريي، جامع بيان العلم وفضلهوكتابه: )، ١٩/١٧٢)، (٨/٢٤٥)، (٤/٢٢٩( هـ١٣٨٧
 .  )١/٢٣٧،٢٤٩،٤٢٨هـ ( ١٤١٤، ١ط:، ابن اجلوزي، السعودية

 )،٩/١٤٩( )،٨/١٦٧( )،٧/٢٥٨( )،٥/٦٥()، ٤/٢٩٩)، (٣/١٧١)، (١/٣٩٣( انظر مثالً: كتاب التمهيد )٢(
)٢١/١٣٧( )،٢٠/٢٩،٣٠،١٦٦( )،١٩/٢٣٨( )،١٧/٢٢٢( )،١٥/٢٣٤( )،١٣/٢٧٣( )،١١/٧٢( )،١٠/٢٢٨،( 
 .  )١/١٨٧،٧٣١(، جامع بيان العلم وفضلهوكتابه:  )،٢٤/١٥٣،١٧٧(
عياض: ابن موسى بن عياض، أبو الفضل اليحصيب البسيت العالمة، صاحب التصانيف الكثرية مثل: الشفاء بتعريف حقوق ) ٣(

 ،وفيات األعيانابن خلكان، هـ. انظر:  ٥٤٤املصطفى، وترتيب املدارك، واإلكمال يف شرح مسلم، وغريها، مات سنة:
  ).٢١٨،ت:٢٠/٢١٢(، ٣ط: ،سري أعالم النبالءوالذهيب، )، ٥١١،ت:٣/٤٨٣(
 ).٦/٣٠٠، (ترتيب املداركانظر: القاضي عياض،  )٤(
 ).١٨/١٥٤، (سري أعالم النبالء الذهيب، )٥(



 

١٠ 

 

 عن حنو باملشرق كتب: وقال وصفه، يف وبالغ ،أحداً شيوخه من عليه يقدم ال وكان عمر، أيب
 يف األندلس حمدث وهو له، وأكتبهم ،احلديث برجال الناس أعلم من وكان شيخ، مائة ثالث
 .)١("هـ  ٣٩٣مات سنة: ، ووقته

 القاسم أيبب ، ويكىنباحلبيب املعروف ،بن سليمان جربون بنا: عبد الوارث بن سفيان  .٢
 شيوخ ابن عبد الرب عبد الوارث بن سفيان من أبرز كانو هـ،٣١٧، ولد بقرطبة سنة: القرطيب

 بن أمحد تاريخ عليه قرأت": الرب عبد ابنعنه  قالالذين كان هلم تأثري بالغ على شخصيته العلمية، 
 وأجزاء بكري، بن حيىي موطأ عليه وقرأت ،كتاباً ثالثون وهب، ابن موطأ عليه وقرأت خيثمة، أيب

 .)٢("هـ ٣٩٥ ، تويف سنة:كثرية
أمحد بن عبد اهللا، بن علي، أبو عمر الفقيه، يعرف بابن الباجي، مسع أباه  :ابن الباجي .٣

 ":عنه قال ، الذيبن عبد الرباومجاعة، وسكن هو وأبوه إشبيلية؛ روى عنه مجاعة أكابر، منهم 
، والبيت احلسن، واهلدى يكان أبو عمر الباجي إمام عصره، وفقيه زمانه، مجع احلديث والرأ

بأصول الدين  طبة وال بغريها من كور األندلس رجالً يقاس به يف علمهوالفضل، ومل أر بقر
احلديث أليب عبيد، وأيب  وفروعه؛ كان يذاكر بالفقه ويذاكر باحلديث والرجال، وحيفظ غرييب

 .)٣("هـ ٣٩٦سنة: تويف، حممد بن قتيبة، حفظاً حسناً
 اجلنة وجه بنا ،بكر أبو، موسى بن مسعود بن الرمحن عبد بن حيىي: بن وجه اجلنةا .٤

، دهراً عمر، عدولال من ،صاحلاً رجالً كانقال عنه الذهيب: "  ،هـ٣٣٤ :سنة ولد، القرطيب
  .)٤("هـ ٣٩٨سنة:  تويف، وومجاعة حزم، بن حممد وأبو الرب، عبد بنا: عنه حدثو
من  ،أمحد بن حممد بن أمحد بن سعيد بن احلباب بن اجلسور األموي :بن اجلسور أمحد .٥

عايل اإلسناد  فاضالً كان خرياً: ")٥(، قال عنه الصفديأمية بين مويل ،عمر أيببأهل قرطبة، يكىن 
                                 

   ). ١٧/١١٤(، سري أعالم النبالء الذهيب، )١(
  ). ٢٧/٣١٧( ،اإلسالم تاريخالذهيب،  )٢(
   ).٥/١٠٦(، شذرات الذهبابن العماد، و ،)١/١٢٨( ،جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلسانظر: احلميدي،  )٣(
   .)٢٨/٧٢( ،تاريخ اإلسالمالذهيب،  )٤(
املؤرخ  ،البليغ الناظم الناثر ،اإلمام األديب ،صالح الدين أبو الصفا الصفدي الصفدي: خليل بن أيبك بن عبد اهللا، )٥(

، القاضي الشافعي، صاحب املؤلفات األدبية الكثرية منها: الوايف بالوفيات، وشرح المية العجم، وأحلان السواجع، والتذكرة
  ).٣/١٩٩(، ١ط: ،ديوان اإلسالم الغزي، نظر:ا. هـ٧٦٤ :تويف سنة وغريها،



 

١١ 

 

 عيسى بن حممد عن »املوطأ« عليه قرأت قال عنه: "، وبن عبد الرباحدث عنه  ،)١("شاعراً مكثراً
 بن سفيان تفسري« عليه وقرأت ،بكري بن حيىي عن العالف، باذي بن أيوب بن حيىي عن رفاعة، بن

 عن وضاح، ابن عن مسرة، بن وهب عن »املدونة« عليه وقرأت ،أصبغ بن قاسم عن ،»عيينة
 .)٢("هـ ٤٠١سنة: تويف، ومؤلفها سحنون

، ولد املقرئ ،يكمنلَالطَ األندلسي،أمحد بن حممد بن عبد اهللا  :الطَلَمنكي عمر أبو .٦
 حزم، بن حممد وأبو الرب، عبد بنا عنه روى ،قرطبة ، ونشأ يف)٣( طلمنكةمبدينة  هـ٣٤٠سنة:
 والبدع، األهواء أهل على جمرداً سيفاً كان ":)٤(بشكوال ابنعنه  قال، األندلسي سهل اهللا وعبد
   .)٥("هـ٤١٣سنة: تويف ،بعلمه الناس انتفع، اهللا ذات يف شديداً الشريعة، على غيوراً هلم، قامعاً

 أهل من هـ)٤٤٢(املتوىف سنة: حممد أيبب: يكىن :أسد بن حممد بن الرمحن عبد .٧
 العلم بسماع وعين والفضل، والدين العلم أهل من كان :"بشكوال بن، قال عنه ا)٦(طليلطة

 .)٧("متواضعاً جواداً فاضالً العلوم، يف التفنن أهل من وكان ،والطلب

   

                                 
   ).٧/٢١٥( د: ط، ،الوايف بالوفيات الصفدي، )١(
    ).٢٨/٣٧( تاريخ اإلسالم،)، والذهيب، ١/٢٩( الصلة يف تاريخ أئمة األندلس،، ابن بشكوال انظر: )٢(
 وادي وبني بينها ،هشام بن احلكم بن الرمحن عبد بن حممد اختطها ،اإلفرنج أعمال من باألندلس مدينة" :طَلَمنكَة )٣(

  ).٤/٣٩، (البلدان معجماحلموي،  انظر: ".ميال عشرون احلجارة
 من ،األندلس علماء من كان القرطيب؛ األنصاري بشكوال بن مسعود بن امللك عبد بن خلف القاسم أبو: بشكوال ابن) ٤(

 ٥٧٨ :سنة ومات هـ، ٤٩٤:سنة ولد، ذلك غريو ،واملبهمات والغوامض الصلة يف تاريخ أئمة األندلس، كتابمصنفاته: 
 ). ١٠٩٧،ت:٤/٩٠( ، ١ط:، تذكرة احلفاظ والذهيب،)، ٢١٧،ت:٢/٢٤٠( وفيات األعيان،ابن خلكان،  هـ. انظر:

  ).٢٩/٢٥٢(، تاريخ اإلسالموالذهيب، )، ١/٤٥( ،الصلة يف تاريخ أئمة األندلسابن بشكوال،  )٥(
 وهي قرطبة، من والشرق اجلوف وبني ،الروم ثغر غريب وهي ،باألندلس حممودة خصائص ذات كبرية مدينة" :طُلَيطُلَة )٦(

 ".الكهف أهل صاحب دقيانوس مدينة أا قوم ذكر وقد وصفها، عن الواصف يعجز اليت القنطرة وعليه ،تاجه ر شاطئ على
 ).٤/٤٠( ،معجم البلدان ،حلموياانظر: 

   ).١/٣١٩( الصلة يف تاريخ أئمة األندلس،ابن بشكوال،  )٧(



 

١٢ 

 

    .اإلمام ابن عبد الرب (ثانياً): تالميذ
 توافد األثر البالغ يف ،والفنون العلومأنواع  كافة يف وتبحره ،ابن عبد الرب احلافظ ةهرلش كان

 بطول اشتهر نمم كانف ر،يغزال علمه من لينهلوا اإلسالمية بالدال شىت من عليه العلم طالب
   :عنه واألخذ مالزمته،

 الفارسي األموي، صاحل بن غالب بن حزم بن سعيد بن أمحد بن علي حممد أبو العلّامة :حزم بنا
 هـ،٣٨٤، ولد بقرطبة ليلة الفطر سنة:املصنفات صاحب، الظاهري ،القرطيب ،األندلسي األصل،

 وامللل واملذاهب، والسنة، بالكتاب العلم وسعة الذهن، وحدة الذكاء، يف املنتهى إليه كان
 والرئاسة، والسؤدد، واحلشمة، والديانة الصدق مع والشعر، واملنطق، واآلداب، والعربية، والنحل،
 .)١("هـ٤٥٦سنة: تويف، الكتب وكثرة والثروة،
 ،احلميدي اهللا عبد أبو محيد احلافظ بن فتوح بن اهللا عبد بن فتوح ،نصر أيب بن حممد :احلميدي
 عبد ابن ،العصر حفاظ لقي ، قال عنه الذهيب:"ولد قبل العشرين وأربعمائة ،األندلسي األزدي

 يف متحققاً ورواته، وعلله احلديث يف إماماً تقياً ورعاً كان، وواحلبال واخلطيب، حزم، وابن الرب،
 العبارة، فصيح والسنة، الكتاب مبوافقة احلديث، أصحاب مذهب على واألصول التحقيق علم

 األندلس، وتاريخ الصحيحني، بني اجلمع :كتاب وله ،والترسل والعربية األدب علم يف متبحراً
 .)٢("هـ٤٨٨سنة: تويف، اإلسالم تاريخ ومجل

 أحد كان:" )٣(، قال عنه اليافعياألندلسي الغساين اجلياين حممد بن احلسني :الغساين علي أبو
 وحسن والنسب، لشعراو اللغة يف عالمة احلديث، يف األدوات كامل، بقرطبة احلديث أركان

                                 
    .)٥/٢٤٠( ،شذرات الذهبابن العماد، و، )٣٣٠-٣/٣٢٥( وفيات األعيان،ابن خلكان،  )١(
  .)٥/٣٩٠( ،شذرات الذهبابن العماد، و )،٢١/٢٥(، ١ط:تاريخ بغداد، ، خلطيب البغداديا )٢(
، احلرم وشيخ مكة نزيلعفيف الدين أبو حممد،  ،ياليافع اليماين فالح بن سليمان بن على بن أسعد بن اهللا عبداليافعي: ) ٣(

: هتصانيف ، منذلك وغري والتصوف، واحلساب والفرائض واللغة والعربية الفقه يف وبرع ،الكثري مسعهـ،  ٦٦٨: سنة ولد
 مكة يف مات وغريهم، ،الطربي الدين جنم، والطواشي علي الشيخ :شيوخه منغربها، و، الرياحني روض، واجلنان مرآة تاريخ
  ).  ٣/١٨(، ٢ط: ،الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ابن حجر،هـ. انظر:  ٧٦٨: سنة



 

١٣ 

 

 .)١("هـ٤٩٨سنة: تويف، التصنيف
، قال عنه ابن النحوي املتقن اإلمام ،قرطبة حمدث األندلسي، العاص بن سفيان: األسدي حبر أبو

 ،)االس جة(و الفرائض، يف وكتابه ،)املوطأ( منه مسعو الرب، عبد ابن عن روى: " )٢(العماد
  .)٣("هـ٥٢٠سنة: تويف، والعلماء جلّة من وكان

والذين كان  منه، ومسعوا ابن عبد الرب احلافظ علم من أفادوااألعالم الذين  من خنبة فهؤالء
   .آنذاكواحلركة التفسريية باألندلس  هلم دور بالغ يف خدمة القرآن الكرمي وعلومه،

  .ومذهبه الفقهي ،وثناء العلماء عليه ،مكانته العلمية: الثالث طلبامل

  (أوالً): مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.
 يف عمر أيب مثل باألندلس يكن مل، واملغرب أهل أحفظ عمر أبو كان" :بشكوال بنقال ا 

 ،األندلس رجال من تقدمه من ا فاق براعة وبرع فيه وافنت العلم، طلب يف دأبفقد  ،احلديث
 هو فما هذا ومع احلديث، يف رحل وال ،نفساً سبعني يبلغون ال عنهم محل الذين شيوخه ومجيع
 عندهم ليس ما عنده يكون قد بل ،االطالع كثرة يف حزم ابن وال ،البيهقي وال اخلطيب، بدون

  .)٤("تعاىل اهللا رمحه االعتقاد، وحسن والتثبت والديانة الصدق مع
 احلديث وبعلوم وباخلالف، بالقراءات عامل مكثر، حافظ فقيه عمر أبو ":الذهيب عنهوقال 

، األمصار علماء واختالف واآلثار السنن يف باألندلس من أعلم كانو السماع، قدمي ،والرجال
   .)٥("مع تقدمه يف علم األثر، وبصره بالفقه واملعاين، له بسطة كبرية يف علم النسب واخلربوكان 

                                 
    ).٣/١٢٣( ،١ط: ،مرآة اجلنان، ليافعيا )١(
 وأقام دمشق، يف ولد، باألدب عامل فقيه، مؤرخ، ،الفالح أبو احلنبلي، العماد ابن حممد بن أمحد بن احلي عبد: العماد ابن) ٢(

 احلنابلة، فقه يف املنتهى منت وشرح ذهب، من أخبار يف الذهب شذراتمن مصنفاته:  ،مبكة ومات طويلة، مدة القاهرة يف
   ).٣/٢٩٠، (١٥ ط: ،األعالموالزركلي،  )،٣/٣٢٠( ،١ط: ،اإلسالم ديوانالغزي، انظر:  .هـ١٠٨٩تويف سنة: 

   ).٦/١٠٠( ،شذرات الذهبابن العماد، و)، ١٩/٥١٥(، النبالء أعالم سري الذهيب، )٣(
  ). ١/٦٤١( الصلة يف تاريخ أئمة األندلس،انظر: ابن بشكوال،  )٤(
  ).٣١/١٤٢(، اإلسالم تاريخالذهيب،  )٥(



 

١٤ 

 

ابن عبد الرب شيخ علماء األندلس، وكبري حمدثيها يف وقته، وأحفظ من "وقال عنه القاضي عياض: 
  .)١(كان فيها لسنة مشهورة، وكان سنده مما يتنافس فيه"

لفت عندنا تآليف يف غاية أُو" »:فضائل األندلس«يف رسالته يف  )٢(وقال أبو حممد بن حزم 
ومنها كتاب التمهيد لصاحبنا أيب عمر يوسف بن ....  احلسن لنا خطر السبق يف بعضها فمنها

علم يف الكالم على فقه أكتاب ال  وهو ،وهو اآلن بعد يف احلياة مل يبلغ سن الشيخوخة ،عبد الرب
 ،التمهيد املذكور اختصاروهو  ،ومنها كتاب االستذكار !!!،ن منهحسأصال فكيف أاحلديث مثله 

 ،كتابه املسمى بالكايف يف الفقه :منها ،ولصاحبنا أيب عمر بن عبد الرب املذكور كتب ال مثيل هلا
عن التصنيفات  بوبه وقربه فصار مغنياً ،مخسة عشر كتاباً ،صحابهأمالك واإلمام على مذهب 

ومنها كتابه يف الصحابة ليس ألحد من املتقدمني مثله على كثرة ما صنفوا يف  ،الطوال يف معناه
ومنها  ،واحلجة لكل واحد منهما ،ومنها كتاب االكتفاء يف قراءة نافع وأيب عمرو بن العالء ،ذلك

 ،مما جيري يف املذكرات من غرر األبيات ونوادر احلكايات ،نس االسأكتاب جة االس و
  . )٣("، وما ينبغي يف روايتهجامع بيان العلم وفضله ومنها كتاب

ممن أدركنا من أهل العلم على الصفة اليت من بلغها : "و)اإلحكام( يف كتابه قال عنه أيضاًو
  .)٤("يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري ،استحق االعتداد به يف االختالف

بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري األندلسي  أبو عمر يوسف كان :")٥(وقال عنه ابن األثري
واالستيعاب  ،التمهيد ،له التصانيف الكثرية املشهورة منها ،إماما جليل القدر ،القرطيب احلافظ

  . )١("وغريمها

                                 
  ).١٢٩-٨/١٢٨(، رتيب املداركت القاضي عياض، )١(
 أوال كان، الظاهري القرطيب األموي األصل الفارسي حزم بن سعيد بن أمحد بن علي الفقيه العالمة اإلمام :حزم ابن )٢(

 عنه روى من آخر، ذلك وغري ،احلديث فقه يف واإليصال ،وامللل والنحل، احمللى باآلثار ، من مصنفاته:ظاهريا حتول مث شافعيا
)، ٤٤٨ ،ت:٣/٣٢٥( وفيات األعيان، ،: ابن خلكان. انظرهـ ٤٥٦سنة:  مات ،حممد بن شريح احلسن أبو :باإلجازة

 ). ٩٩،ت:١٨/١٨٤(، سري أعالم النبالءوالذهيب، 
   ).  ٢/١٧٩( ، ٢ط:، رسائل ابن حزم األندلسيو )،١٣-١/١٢، (١ط:، فضائل األندلس وأهلها ،ابن حزم نظر:ا )٣(

 ). ٥/١٠٢( ، د: ط،اإلحكام يف أصول األحكامابن حزم،  )٤(
ابن األثري: أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، امللقب بعز  )٥(



 

١٥ 

 

  (ثانياً): مذهبه الفقهي.
 وكان أوالً ،صاحب سنة واتباع ،عالمة متبحراً ديناً ثقة متقناً ابن عبد الرب إماماً كان قال الذهيب:"

 ؛وال ينكر له ذلك ،مع ميل بني إىل فقه الشافعي يف مسائل مث حتول مالكياً ،ياً فيما قيلرياً ظَاهرأَث
 ،وقوة الفهم ،ومن نظر يف مصنفاته بانَ له مرتلته من سعة العلم ،فإنه ممن بلغ رتبة األئمة اتهدين

   .)٢("وسيالن الذهن
 وكان، )٣(الشافعي أقوال إىل الفقه يف مييلكان ابن عبد الرب وقال عنه يف موضع آخر: " 

    .)٤("الديانة متني االعتقاد سلفي
   

                                 
  =       ،اخلطيب الطوسي، وأيب القاسم يعيش بن صدقة الفقيه الشافعي :هـ، مسع من ٥٥٥ :الدين، ولد سنة

 ،"األنساب" وغريهم، من تصانيفه: الكامل يف التاريخ، وأسد الغابة، واختصر كتاب ،عبد الوهاب بن علي الصويفو=  
 ةطبقات الشافعيالسبكي، و، )٤٦٠،ت:٣/٣٤٨( وفيات األعيان، ،ابن خلكان: انظرهـ.  ٦٣٠:سنةمات و
 . )١٢٠٢،ت:٨/٢٩٩(
  ).٣/٢٥( د: ط، ،اللباب يف ذيب األنساب، ابن األثري )١(
  ).١٣/٣٥٩(، سري أعالم النبالء الذهيب، )٢(
  .من الفصل الثاين ٩٩، ٨٤، ٨٢، ٦٩، ٤٧، ٤٥، ٣٩، ٣٨، ٣٥، ٣٤ ،٢٧: انظر القول )٣(
  ).٣١/١٤٢(، اإلسالم تاريخ الذهيب،)٤(



 

١٦ 

 

  .ووفاته مصنفاته،: الرابع طلبامل

  .مصنفاته العلميةو ابن عبد الرب مؤلفات :(أوالً)
 واسع،ال هاطالع وتدل على يف العلم، برسوخه لهتشهد  خالدةعلمية  اًآثار ابن عبد الرب ترك اإلمام

 مع للمسائل، هعرضكيفية و ،املخالفني مناقشة يف ماجل هوأدب نصف،امل هنقدو ،هأسلوب وحسن
  : )١(ومن أشهر مؤلفاته ما يلي، غوامضها وتوضيح دقيقها، وحتقيق هلا، االستدالل

  مؤلفاته يف احلديث والفقه.: )أوالً(
   .واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد

رأيت أن أمجع يف كتايب هذا كل ما  قال عنه:"وهو من أشهر مصنفات ابن عبد الرب وأجودها، 
عنه من حديث  )٢(يف رواية حيىي بن حيىي الليثي األندلس-رمحه اهللا -تضمنه موطأ مالك بن أنس 

صلى اهللا وكل ما  ميكن إضافته إليه  ،مسنده ومقطوعه ومرسله  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا
مث  ،لف يف اتصالهمث ما جرى جمراه مما اخت ،قدمت فيها املتصل ،ورتبت ذلك مراتب ، عليه وسلم

ليكون أقرب  -رمحهم اهللا-وجعلته على حروف املعجم يف أمساء شيوخ مالك ، املنقطع واملرسل
من غري  وكل مرسل جاء مسنداً ،لكمن غري رواية ما للمتناول ووصلت كل مقطوع جاء متصالً

لريى الناظر يف كتابنا هذا موقع  ؛وصح برواييت مجعه ،فيما بلغين علمه -رمحة اهللا عليه-طريقه 
وما رواه ثقات هذه  ،واعتمدت يف ذلك على نقل األئمة ،آثار املوطأ من االشتهار والصحة

   .)٣( "...األمة

                                 
ابن و )،١/٦٤١(، الصلة يف تاريخ أئمة األندلس وابن بشكوال، ،)٢/١٧٩(، حزم رسائل ابنانظر: ابن حزم،  )١(

  .)٨٥، ت: ١٨/١٥٦( ، سري أعالم النبالءوالذهيب،  )،٨٣٧ ، ت:٧/٦٧( ،وفيات األعيان خلكان،
حيىي بن حيىي: ابن كثري الليثي، أبو حممد، رحل إىل الشرق ومسع من مالك وغريه، وكان من أكابر أصحابه، وكان مالك ) ٢(

تاريخ علماء  ،ابن الفرضينظر: اهـ.  ٢٣٣يسميه عاقل األندلس، وإليه انتهت رئاسة الفقه يف األندلس، مات سنة: 
  ).٧٦٦٩،ت:١/٥٩٨(، ١ط: ،التهذيبتقريب  )، وابن حجر،١٥٥٦،ت:٢/١٧٦(، ٢ط: ،األندلس

الناشر: ، حممد عبد الكبري البكريومصطفى بن أمحد العلوي،  ) انظر: مقدمة كتاب التمهيد البن عبد الرب، من حتقيق:٣(
)، ومقدمة كتاب االستذكار البن عبد ١/٩( هـ ١٣٨٧عام النشر: ، املغرب –وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 

  ).١٢-١/١١الرب (



 

١٧ 

 

 مثله، احلديث فقه على الكالم يف أعلم الو مثله، إىل أحد يتقدمه مل كتاب هو": حزم بنا عنه قال
  .)١("منه أحسن فكيف

لكثرة ما حييل عليه يف كتبه األخرى، وهو  ؛ابتدأ يف تأليفه مبكراً احلافظ ابن عبد الرب أنالظاهر و
  .)٢(مطبوع متداول"

  . الرأي واآلثاراالستذكار ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين 
نسق ترتيب مالك له، فقام  نفس علىكتاب املوطأ لإلمام مالك شرح وفيه قام ابن عبد الرب ب

مالك اإلمام ، مع إيراد أقوال رضي اهللا عنهم بشرح األحاديث النبوية وأقوال الصحابة والتابعني
  .)٣(" وهو حمل دراسيت ،متداول اليت بىن عليها مذهبه، وعمل أهل املدينة، وهو مطبوعرمحه اهللا 

   .واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيدالتقصي حلديث املوطأ وشيوخ مالك، أو جتريد 
وهو عبارة عن مدخل خمتصر لكتاب التمهيد، حذف منه ابن عبد الرب أقوال العلماء ومذاهبهم 

التمهيد، والكتاب مقتصراً على ما أورد من احلديث يف املوطأ فقط، ولذلك مسي بتجريد 
  .)٤("مطبوع

  األجوبة املستوعبة عن املسائل املستغربة يف كتاب البخاري.
وجهت إىل اإلمام ابن عبد الرب من بعض الطالب تدور يف جمملها حول  عدة أسئلة عبارة عن ووه

والكتاب  بعض األحاديث املذكورة يف صحيح البخاري، وإجابات ابن عبد الرب عليها،
  .)٥(مطبوع"

                                 
  ).٥/٢٦٨( ،شذرات الذهبابن العماد، و)، ١/٦٤١( الصلة يف تاريخ أئمة األندلس، ابن بشكوال، )١(
وقام بتحقيقه:  ية،املغربباململكة  – اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم وزارة، مبعرفة هـ ١٣٨٧) طبع الكتاب سنة ٢(

  ، يف ستة وعشرين جملداً، وجاءت الفهارس يف جملدين.  حممد عبد الكبري البكريومصطفى بن أمحد العلوي، 
    ).١٣٧-١/١١٨انظر: املقارنة بينه وبني كتاب التمهيد يف مقدمة احملقق: عبد املعطي قلعجي ( )٣(
، وعنيت بنشره: مكتبة القدس، وطبع مرة أخري عن نسخة خزانة شيخ طبع مبعرفة دار الكتب املصريةللكتاب طبعتان، ) و٤(

     بريوت، لبنان.  –السعودية، وعنيت بنشره: دار الكتب العلمية  –اإلسالم عارف حكمة، باملدينة املنورة 
عبد اخلالق  السعودية، وقام بتحقيقه: –الرياض  –هـ، طبعة وقف السالم اخلريي  ١٤٢٥سنة  األوىل:للكتاب طبعتان، ) ٥(

، ١ط:  ،دار ابن القيم وابن عفان، وعنيت بطبعه: هـ ١٤٢٦سنة: وهو رسالة ماجستري. والطبعة الثانية  –بن حممد ماض 



 

١٨ 

 

 .)١(خمطوط ""مالك وأصحابه. اإلمام اختالف أقوال 
 أهل املدينة. فقه يف الكايف

، قال ابن معناه يف الطوال املصنفات عن مغن مالك،اإلمام  مذهب علىوهذا الكتاب يف الفقه 
سألين أن  ،إن بعض إخواننا من أهل الطلب والرغبة يف الزيادة من التعلم عبد الرب يف مقدمته:"

جيمع املسائل اليت هي أصول وأمهات ملا يبىن عليها من الفروع  ،يف الفقه خمتصراً أمجع له كتاباً
 وخمتصراً مقرباً وكافياً ،مهذباً يكون جامعاً ،ومعرفة احلالل واحلرام ،يف فوائد األحكام ،والبينات

 ،"، ويكفي عن املؤلفات الطواليستذكر به عند االشتغال " وما يدرك اإلنسان من املالل  ،مبوباً
  .)٢(، والكتاب مطبوع"فرأيت أن أجيبه إىل ذلك ،ويقوم مقام املذاكرة عند عدم املدارسة

 .الكتاب فاحتة يف ، ]١:الفاحتة[Y$  #  "      !X  قراءة يف املسلمني علماء بني فيما اإلنصاف

!      "  #  Y  قراءة يف والتابعني الصحابة من السلف علماء عليه كان ماابن عبد الرب  فيه مجعوقد 

$X اهللا بسم إسقاط حول العلماء اختالف سببفيه  ، وذكرالصالة يف الكتاب فاحتة أول يف 
، األثر جهة من فرقة كل به نزعت وما، وإخفائها، ا اجلهر اخلالف يفو، وإثباا الرحيم الرمحن

  .)٣(والكتاب مطبوع"
   

                                 
  .عمرو عبد املنعم سليم ودراسته: هتحقيقوقام ب

توجد منه نسخة حمفوظة باخلزانة العامة بالرباط، وتوجد صورة منها بقسم املخطوطات باجلامعة اإلسالمية حتت رقم  )١(
    . )٦٨ص: ()، ولكنها ناقصة. انظر: مقدمة كتاب اإلنصاف ٩٣٣(
كتبة الرياض احلديثة، الناشر: م، ق: حممد أحيد ولد ماديك املوريتاينيق، حتالكايف يف فقه أهل املدينةابن عبد الرب:  )٢(

 ،هـ١٤٠٠ سنة: والثانية: هـ،١٣٩٨)، وللكتاب طبعتان، األوىل: سنة ١/١٣٦( هـ١٤٠٠، ٢: ط، الرياض، السعودية
  ، ويقع يف جملدين.حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين، وقام بتحقيقه: مكتبة الرياض احلديثة، السعوديةمبعرفة: 

 – السلف أضواء: الناشر ،املغريب اجليالين حممد بن اللطيف عبد: تحقيقب ،م١٩٩٧/  هـ١٤١٧ -طبع الكتاب عام  )٣(
    ، وهو جملد واحد. السعودية
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  .السري والتاريخ والتراجم واألنساب: مؤلفاته يف )اًنيثا(
 . )١("ومتداول والكتاب مطبوع"الدرر يف اختصار املغازي والسري. 

 األصحاب.  معرفة يف االستيعاب
وعرف م،  رضي اهللا عنهم الصحابةذكر فيه أمساء املذكورين يف الروايات والسري واملصنفات من 

  .)٢(مطبوع" جليل كتاب وقد رتبهم على حروف املعجم وهو
  .رضي اهللا عنهممالك والشافعي وأيب حنيفة  ،االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء

واإلمام ، رضي اهللا عنه أيب حنيفةاإلمام وقد اشتمل الكتاب على أخبار وفضائل األئمة الثالثة 
  . )٣(،  والكتاب مطبوع ومتداول"اإلمام الشافعي رمحه اهللا ، ورمحه اهللا تعاىل مالك

  .)٤(اإلنباه على قبائل الرواة
أما بعد فإين ذكرت يف كتايب هذا أمهات القبائل اليت روت عن قال ابن عبد الرب يف مقدمته: "

، وقربت ذلك واختصرته وبينته وجعلته دليال على أصول األنساب صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 
ومنبها على ما حيتاج إليه من معرفة  ،ومدخال إىل كتايب يف الصحابة ليكون عونا للناظرين فيه

والوقوف على ما  فإنه علم ال يليق جهله بذوي اهلمم واآلداب ملا فيه من صلة األرحام ؛األنساب
  .)٦(")٥(تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ": بقوله صلى اهللا عليه وسلمندب إليه النيب 

                                 
شوقي : د تحقيقب ،هـ١٣٨٦طبع الكتاب مرتان: األوىل قام على طبعه الس األعلى للشئون اإلسالمية مبصر عام  )١(

  .   هـ  ١٤٠٣، ٢ط:، القاهرة –: دار املعارف والثانية: طبع ونشر ضيف.
 حممد على البجاوي. والثانية: سنة:: تحقيقب ، وتولت طباعته: دار ضة مصر،هـ١٣٨٠طبع مرتان: األوىل: سنة: )٢(

  .دار اجليل، بريوت ، وتولت طباعته: هـ ١٤١٢
عبد : هتحقيقوقام ب مبعرفة مكتب املطبوعات اإلسالمية يف حلب بسوريا، هـ١٤١٧سنة:  األوىل مرتان: الكتاب طبع) ٣(

      . بريوت –: دار الكتب العلمية الفتاح أبو غدة، وطبعته مرة أخرى وقامت بنشره
  اإلبياري.  حتقيق: إبراهيم من ، ١ط:بريوت،  ،: دار الكتاب العريب، مبعرفةهـ١٤٠٥طبع الكتاب سنة:  )٤(
املبارك، عن عبد امللك بن عيسى ابن عن  )٨٨٦٨، ح:١٤/٤٥٦(، ١ط:، سنديف امل اإلمام أمحد بن حنبل أخرجه) ٥(

د: ، صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،األلباين. وقال األلباين: "صحيح". انظر:  الثقفي، عن موىل املنبعث، عن أيب هريرة
  ). ١/٥٧٠، (ط
  ). ١/١٢(، ١ط:، اإلنباه على قبائل الرواة) ابن عبد الرب: ٦(
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  .والرقائق: مؤلفاته يف األدب واألخالق )اًثالث(
 جة االس وأنس االس وشحذ الذاهن واهلاجس.

 ،أسفار ثالثة يف )١(األفطس بن لمظفرل وهو كتاب يف الرقائق واآلداب واألذكار، ألفه ابن عبد الرب
   .)٣(، وهو مطبوع حمقق")٢("للمحاضرة تصلح حماسن فيه

 . ومحله روايته يف غيينب وما وفضله العلم بيان جامع
 .)٤(مطالعته، وهو مطبوع" اشتمل على أبواب ومباحث مهمة، ينبغي على كل طالب علموقد 

  كتاب اجلامع.
وهو عبارة عن رسالة صغرية يف اآلداب واألخالق، تضمنها كتابه الكايف يف فقه املدينة، وقد طبع 

 .)٥(يف رسالة صغرية مستقلة"
 أبو العتاهية، أشعاره وأخباره. 

 .)٦(وأمثال، قام جبمعها اإلمام ابن عبد الرب، والكتاب مطبوع" اشتمل الكتاب على حكم
  .)٧(وتعليم اإلعراب ،وذم العي ،وفضل البيان ،ومحد اللسان ،أدب االسة

أدب االسة وحق وهو كتاب يف الرقائق واآلداب واألذكار، مقسم على أبواب، ابتدأه بباب 

                                 
 والشجاعة واألدب العلم يف رأساً كان، حكموا بعد زوال الدولة األموية من ملوك األندلس الذين :األفطس بن املظفر) ١(

من أكرب أدباء عصره وأغزرهم مادة، وقد اشتهر بكتابه أو مصنفه األديب والتارخيي الكبري املسمى" باملظفري" والذي ، والرأي
الذهيب، نظر: ا. هـ ٤٦١ :فر بن األفطس سنةوتويف املظ ،قيل إنه كان حيتوي على مائة جملد مليئة باألخبار والفنون األدبية

   .)٤٤١٠،ت:١٤/٨٥( ،سري أعالم النبالء
  ). ٢٦٩-٥/٢٦٦(  ،شذرات الذهبابن العماد،  )٢(
  م يف ثالث جملدات، وقام بتحقيقه: حممد مرسي اخلويل.١٩٦٧طبع الكتاب سنة  )٣(
         أبو األشبال الزهريي.: حتقيقمن  ،هـ ١٤١٤طبع الكتاب أكثر من مرة، أجودها طبعة: دار ابن اجلوزي ) مت ٤(
  هـ، عن دار الشريف للنشر. وحققها: إبراهيم احلازمي. ١٤١٤صدرت هذه الرسالة عام )٥(
  هـ، وقام بتحقيقه: شكري فيصل.١٣٨٤سنة  -سوريا –طبع الكتاب يف دمشق  )٦(
 ١ط:، احملقق: مسري حليب وحققه: مصر، –طنطا  –: دار الصحابة للتراث هـ، مبعرفة١٤٠٩طبع الكتاب سنة:  )٧(

  .هـ١٤٠٩
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  .)١(اجلليس
   الرب.ة اإلمام ابن عبد وفا :ثانياً)(

 سنة اآلخر ربيع شهر من يوم آخر اجلمعة يوم املذكور عمر أبو احلافظ تويف": )٢(قال ابن خلكان
 صاحبه عليه صلىو ،األندلس شرق من ،)٣("شاطبة" مبدينةهـ)،  ٤٦٣( وأربعمائة وستني ثالث

 - اهللا رمحه - استكمل، وقد العصر بعد اجلمعة يوم ودفن، املعافري مفوز بن طاهر احلسن أبو
 والتصنيف والتعليم، التعلم يف قضاها حافلة، علمية حياة بعد، أيام ومخسة سنة وتسعني مخساً

 علماء تاريخ صفحات من مضيئة ةشرقم صفحة تيطو اإلمام هذا وبوفاة واإلرشاد، والدعوة
  .)٤("نافعة ومصنفات خالدة، آثاراً لطالب العلم ترك أن بعد ،باألندلس اإلسالم

    

                                 
  ).١/٤٠(، ١ط:، أدب االسة ومحد اللسان وفضل البيان وذم العي وتعليم اإلعرابنظر: ابن عبد الرب، ا )١(
 الدين كمال اإلمام ، وأخذ عنوالده على تفقه ،الربمكي خلكان بن بكر أيب بن إبراهيم بن حممد بن أمحدابن خلكان: ) ٢(

 السنجاري الدين بدر القضاة قاضي عن احلكم يف وناب وغريهم، ،الصالح ابنو ،علي بن يعيش البقاء أيبو ،يونس بن
، بالوفياتالوايف الصفدي،  نظر:ا. هـ ٦٨١، مات سنة: األعيان وفيات :مصنفاته من، احمللة قضاء ويلو ،القاهرةب
   ).١٠٥٦،ت:٨/٣٣(، الشافعية طبقات والسبكي: )،٣،ت:٧/٢٠١(
 من اشتقاقهاو الفضالء، من خلق منها خرج قد قدمية، كبرية مدينة وهي قرطبة، وشرقي األندلس شرقي يف مدينة :شاطبةُ )٣(

 ).٢/٣٠٩(، البلدان معجم: احلموينظر: ا. الرطبة اخلضراء السعفة وهي الشطبة
  ).٣١/١٤٢( ،اإلسالم تاريخوالذهيب، )، ٧/٧١( وفيات األعيان،ابن خلكان، ) ٤(
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  األول الفصل

  التفسري يف ابن عبد الرب اإلمام منهج

  :مباحث تسعة يشتمل علىو
 منهج اإلمام ابن عبد الرب يف التفسري.

 املبحث األول: تفسري القرآن بالقرآن.
 املبحث الثاين: تفسري القرآن بالسنة.

 .املبحث الثالث: تفسري القرآن الكرمي بأقوال الصحابة والتابعني 
 تفسري القرآن بأقوال أئمة اللغة والنحو.املبحث الرابع: 

 املبحث اخلامس: التفسري بالرأي.
 املبحث السادس: منهج ابن عبد الرب يف إيراد القراءات والتعليق عليها.

 املبحث السابع: منهج ابن عبد الرب يف تفسري آيات العقائد.
 املبحث الثامن: منهج ابن عبد الرب يف تفسري آيات األحكام الفقهية.

  املبحث التاسع: عناية اإلمام ابن عبد الرب بأسباب الرتول.
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  تفسري القرآن بالقرآن: األول املبحث

 سبحانه وتعاىلاهللا أعلم مبراد  إذ ال أحدالتفسري هو تفسري القرآن بالقرآن؛  أنواعوأكمل  أفضلإن 
 الكرمي القرآنألن  ؛ال جيوز ألحد أن يتخطى هذا النوع من التفسري القرآينف ،عز وجل من اهللا
 ماوالع قيد،وامل طلقوامل بني،وامل ملوا اإلطناب،و اإلجياز على هلاشتمال ؛بعضاً بعضه يفسر
 مكان يف مالًجاء جم وما، )١(آخر موضع يف اًطوبسم يأيت فقد موضع يف اًوجزم جاء ماف ،صاواخل
 يف عاماً جاء وما، )٣(أخرىآية  يف اًقيدم نراه قد آية يف مطلقاً جاء وما، )٢(آخر مكان يف ينبفقد 
  .)٤(أخرى آية يف صصخ قد نراه آية

 جاء ما به ليعرف مسهباً جاء مبا ويستعني ببعض، بعضها اآليات ةقابلمب يقوم املفسرف
  .اخلاص على والعام املقيد، على املطلق وحيمل امل، به ليفهم وباملبني ،موجزاً

الطرق يف ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أُجملَ يف مكان فإنه قد إن أصح  : «)٥(ل ابن تيميةاق
   .)١(»فُسر يف موضع آخر، وما اختصر من مكان فقد بِسطَ يف موضع آخر

                                 
قصة ذلك موضع آخر، وك بعض املواضع، وجاءت مسهبة مطولة يف جاءت خمتصرة يففقد وذلك كقصة آدم وإبليس،  )١(

 . ىخرأضع امو بعض املواضع، وجاءت مسهبة مفصلة يف جاءت موجزة يففقد وفرعون،   موسى

!  "  S  فسرا اآلية:فقد  ]٣٧ :[البقرة SÖ  Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð×     Ü   Û  Ú  Ù  ØR  :"أمثلة ذلك قوله تعاىلمن و )٢(

  -  ,   +  *  )  (  '   &  %  $  #R ومنه قوله تعاىل: ،]٢٣: [األعراف  S:  9  8   7   6  5;  

   ?  >  =  <R ١٠٣ :[األنعام[، :ا آيةرفس  S  0        /  .      -   ,    +    *  )R القيامة]:٢٣-٢٢[.      

قوله يف كفارة القتل  على املقيد يف ،]٣:[اادلة S    g  Y  XR :تعاىل هقوليف كفارة الظهار يف محل املطلق  وذلك مثل )٣(
   .]٩٢:[النساء S 0  /  .R  تعاىل:

\  [  ^  _     `  S  h  g   f  e  d  c  b  a  قوله تعاىل: العموم يفنفى اخللة والشفاعة على جهة ومثال ذلك  )٤(

m   l  k  j  in    r  q  p  oR :د استثىن اهللا، فق]٢٥٤[البقرة تعاىل قوله املتقني من نفى اخللة يف:  S  l

  s  r  q  p    o  n   mR :احلق  واستثىن ،]٦٧[الزخرف الشفاعة بقوله:  يف لهأذن  نم S×    Û  Ú  Ù  Ø

   ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß   Þ  Ý  ÜR :٢٦[النجم[.  
احلراين، ابن تيمية: أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم بن تيمية، اإلمام تقي الدين أبو العباس ) ٥(

ومسع من ابن عبد الدائم، وابن أيب  ،لإلمام أمحد بن حنبليف، متذهب صانفريد العصر علما ومعرفة وذكاء وحفظا وكثرة ت
والفرقان بني أولياء اهللا والشيطان، وغريها كثري،  ،واجلمع بني العقل والنقل ،من تصانيفه: فتاوى ابن تيميةاليسر، وخلق كثري، 

الدرر الكامنة ، حجرابن و)، ١١٧٥،ت:٤/١٩٢( ،تذكرة احلفاظالذهيب، نظر: اهـ.  ٧٢٨هـ، ومات سنة ٦٦١ولد سنة 



 

٢٤ 

 

يف غالب  كبرياً ، واعتمد عليه اعتماداًذا النوع من التفسري كثرياً ابن عبد الرب قد اهتمفومن مث 
  أقواله التفسريية، ومن األمثلة على ذلك ما يلي:

  .]٢٢٦البقرة: [ Y >  =  <  ;  :  9X :عز وجلقوله  تفسري ما ذكره عند. ١

أي رجعوا إىل ما كانوا عليه من وطء أزواجهم وحنثوا أنفسهم يف أميام، «قال ابن عبد الرب: 
{ Y:عز وجلوالفيء الرجوع واملراجعة، قال اهللا     |     {  z  y     x   w  vX  ] :٩احلجرات[« 

)٢(.  

_ Y :عز وجلقوله ما ذكره عند و. ٢ ^]\[Z YX ] :٢٤١البقرة[.                        
الشافعي اإلمام وحجة  ،)٣(والمرأة العنني متعة، وقال به سائر أصحاب الشافعي«قال ابن عبد الرب: 

Y   U  T:عز وجلفلم خيص، ومثله قوله   Y [   Z  Y X :عز وجلعموم قول اهللا 

d   cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y    X  W  V X ] :٤(»]٤٩األحزاب(. 

     .]٢٨٦البقرة: [ Y ¬  «  ª  ©   ¨  § X قوله تعاىل:ما ذكره عند و .١

قال: كُنا إِذَا بايعنا رسولَ اللَّه  بن عمر رضي اهللا عنهما أن عبد اهللا  وىر«قال ابن عبد الرب: 
أما «قال ابن عبد الرب: ، )٥(»استطَعتم فيما«علَى السمعِ والطَّاعة، يقُولُ لَنا:  صلى اهللا عليه وسلم

                                 
 ).٤٠٩،ت:١/١٦٨( ،يف أعيان املائة الثامنة

 ).١/٣٩( د: ط،، مقدمة يف أصول التفسريابن تيمية:  )١(

 ،االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلثاربن عبد الرب: ا )٢(
 ).٢٦/١٥٨( ،١ :ط، واالختصاروشرح ذلك كله باإلجياز 

احلاوي الكبري يف فقه مذهب  املاوردي،و )،٨/٢٨٦ط، ( ، د:خمتصر املزين (مطبوع ملحقا باألم للشافعي ،املزينانظر:  )٣(
مع تكملة السبكي  ،اموع شرح املهذب والنووي، )،٩/٥٥١( ،١، ط: اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين

 . )١٦/٣٩١( ، د: ط،واملطيعي
 ).١٧/٢٨٢( ،االستذكار )٤(
 = املختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامهاجلامع املسند الصحيح يف  :البخاريأخرجه  )٥(

 ).٧٢٠٢:حديث رقم ،٩/٧٧( ،باب كيف يبايع اإلمام الناس ،األحكام كتاب، ١ط:، أخرجه البخاري يف صحيحه
 كتابد: ط،  ،بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماملسند الصحيح املختصر  يف مسلمأخرجه و

 . )١٨٦٧:حديث رقم ،٣/١٤٩٠، (باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع ،اإلمارة



 

٢٥ 

 

 Y z  y  x  w X :عز وجلفيما استطعتم، فذلك مقيد بقول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم قوله 
  .)١( ]١٦التغابن: [

Y   b  a  `  _  ^  ]\  [   Z :عز وجلقوله ما ذكره عند و .٢   Y

g  f  e  d   c X ] :٢٨٢البقرة[. 

>   Y      يف الشهادة: عز وجلوقال ، والصيب ليس بعدل وال رضي« قال ابن عبد الرب:   

@  ?   >  = X ] :فدل على أنه ليس  ،وليس الصيب كذلك؛ ألنه غري مكلف، ]٢٨٣البقرة
 .)٢(»من أهل الشهادة بنص القرآن

'  Y :عز وجلقوله ما ذكره عند و .٣   &  %  $  #  "  !X ] :٥٨املائدة[. 

اجلمعة: [ Y&  %    $ X  :عز وجلواألذان إمنا هو النداء، قال اهللا «قال ابن عبد الرب:    

٣(»]٩(.   

                              
  
  
  
  

  تفسري القرآن بالسنة: املبحث الثاين

 النبوية السنةفبعد تفسري القرآن بالقرآن،  من أهم أنواع التفسري النبوية تفسري القرآن بالسنة يعد
هو أعلم بكالم  صلى اهللا عليه وسلموألن النيب  ؛اإلسالمي هي املصدر الثاين من مصادر التشريع

من إليه  عز وجلا أوحاه اهللا مل ،وأكثر قدرة على فهم نصوص اآليات من غريه ، عز وجل اهللا
                                 

 ).٢٧/٢٩٢( ،االستذكار )١(
 ).٢٢/٨٠املرجع السابق ( )٢(
 ).   ٤/٢٦املرجع السابق ( )٣(



 

٢٦ 

 

7Y     4   3 8   املعاين،     2  1  0  /  .  -   ,   +X ] :جاءت  السنة النبويةف]، ٤ – ٣النجم
Y   =   <  ;  :  9: 7 8له،  شارحةو ،موضحة للقرآن الكرمي   8  7     6   5

> X ] :7 8 و، ]٤٤النحلY ÜÛ  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Þ   Ý

à  ßX :٦٤[النحل[.   

فهو مما فهمه من  صلى اهللا عليه وسلمكل ما حكم به رسول اهللا " قال اإلمام الشافعي: 
7Y   Æ 8 القرآن الكرمي،    Å   Ä  ÃÂ  Á         À   ¿   ¾   ½  ¼  »     º  ¹  ¸

  ÇX ] :١(»]١٠٥النساء(.  

أُوتيت الْكتاب ومثْلَه معه، أَلَا إِني أُوتيت  أَلَا إِني « :صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللاو
هعم ثْلَهمآنَ و٢(»الْقُر( .  

السنة راجعة يف معناها إىل الكتاب؛ فهي تفصيل جممله، وبيان  ":)٣(الشاطيباإلمام قال و
قد دل على  الكرمي إال والقرآن وذلك ألا بيان له، فال جتد يف السنة أمراً؛ مشكله، وبسط خمتصره

  .)٤("معناه داللة إمجالية أو تفصيلية
 القرآن ريفسيف تعلى السنة النبوية املطهرة  كبرياً اعتماداًابن عبد الرب  اإلمام ومن مث فقد اعتمد

   ومن األمثلة على ذلك ما يلي:  الكرمي،

Y   ;       :    9  8  7       6  5  4  3 تعاىل:سبحانه قوله  تفسري ما ذكره عندأ. 

@  ?   >  =  < X ] :١٨٣البقرة.[ 

ما مضى،  -من أوجب على الكافر يسلم يف رمضان، والصيب حيتلم  «: ابن عبد الربقال    

                                 
  ). ١٣/٣٦٣( د: ط، ،جمموع الفتاوى، ابن تيمية )١(
باب: يف لزوم  ،كتاب السنة ،سنناليف  ،وأبو داود )،١٧١٧٤:حديث رقم ،٢٨/٤١٠( ،سندامليف  أخرجه اإلمام أمحد )٢(

  ).     ١/٥١٦( ،صحيح اجلامعوقال األلباين: "صحيح".  )،٤٦٠٤:حديث رقم ،٧/١٣(السنة 
الشهري بالشاطيب، أصويل حافظ، من أهل غرناطة، كان من أئمة  الشاطيب: إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي، )٣(

واالعتصام، وغريها، تويف  املالكية، من كتبه: املوافقات يف أصول الفقه، واالس، واالتفاق يف علم االشتقاق، وأصول النحو،
      .)١/٧٥( ،األعالمالزركلي، نظر: اهـ.  ٧٩٠سنة: 

    ).  ٤/٣١٤( ،١ ط: ،املوافقات ،لشاطيبا )٤(



 

٢٧ 

 

ف الصيام إال على املؤمن إذا كان بالغاً، لِّكَتعاىل مل يسبحانه وألن اهللا  ؛فقد كلف غري مكلف
?    Yتعاىل:سبحانه ، ولقوله Y 8  7       6  5  4  3 X تعاىل:سبحانه لقوله 

A   @X ] :فلم يدخل يف إجياب هذا اخلطاب من مل يبلغ مبلغ من تلزمه ، ]١٩٧البقرة
واجلارية حىت  ،وذكر الغالم حىت حيتلم ،رفع الْقَلَم عن ثَلَاث«: صلى اهللا عليه وسلم الفرائض لقوله

عليهم صوم ما مضى فقد أوجبه على غري مؤمن، وكذلك من مل حيتلم؛ ومن أوجب ، )١(»حتيض
  .)٢("ألنه غري خماطب؛ لرفع القلم عنه حىت حيتلم على ما جاء يف األثر

¯ Yتعاىل:سبحانه ما ذكره عند تفسري قوله وب.     ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §X ] :البقرة
١٨٥[. 

من «: صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا مسحة، )٣(دين اهللا يسر، واحلنيفية« قال ابن عبد الرب:
ومن ستر على مسلم ستر اهللا عليه يف الدنيا  ،يسر على مسلم يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة

  .)٥(»)٤(واآلخرة

Y o :عز وجلما ذكره عند تفسري قوله و .١    n  m  l  k X] :١٨٨البقرة[.  

واملتعدي بالدابة إذا جتاوز ا املوضع الذي اكتراها إليه فقد وجب لصاحبها «: ابن عبد الربقال 
عليه أجرة مثلها يف ذلك، فإن مل يردها إليه كان قد أكل ماله باطال بغري طيب نفسه، ومن مل 

وقد قال  ، »طيب نفس منهيوجب على املكتري كراء ما تعدى فيه ا فقد أعطاه مال غريه بغري 

                                 
حديث  ،٦/١٥٦( ،باب: من ال يقع طالقه من األزواج ،الطالق كتاب، ١ط:، السنن الكربى يف النسائي أخرجه )١(

األلباين: نظر: ا". صحيح: ". وقال األلباين)٢٤٦٩٤:حديث رقم ،٤١/٢٢١( سندامليف  اإلمام أمحدوأخرجه )، ٣٤٣٢:رقم
  ). ٥/٢٧٤( ، ٢ط:، السبيلإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار 

 . )١٠/١٩٤( ،االستذكار )٢(
احلنيفية: احلنف: ميل يف صدر القدم، واحلنيف يف قول: املسلم الذي يستقبل قبلة البيت احلرام على ملة إبراهيم حنيفا  )٣(

وهي  ،وأحب األديان إىل اهللا احلنيفية السمحة ،والقول اآلخر: احلنيف كل من أسلم يف أمر اهللا فلم يلتو يف شيء منه ،مسلما
 ).٣/٢٤٨( د: ط، ،كتاب العني ،لفراهيديانظر: اال ضيق فيها وال حرج.   ملة النيب

 ،٤/٢٠٧٤( ،باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر ،الذكر والدعاءكتاب  ه،صحيحيف  أخرجه مسلم )٤(
   ).٢٦٩٩:حديث رقم

 ).   ٢٦/١١٦( ،االستذكار )٥(



 

٢٨ 

 

 .)٢(»)١(ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه: «اهللا عليه وسلم صلى رسول اهللا

    
    

                                 
عفان، حدثنا محاد بن سلمة، أخربنا علي بن زيد، عن  )٢٨٨٥:حديث رقم ،٣/٤٢٤، (يف املسنداإلمام أمحد  أخرجه )١(

   ).٢/١٢٦٨( ،صحيح اجلامعنظر: ا. وقال األلباين: "صحيح". عن أيب حرة الرقاشي، عن عمه
 ).   ٢٢/١٢٣( ،االستذكار )٢(



 

٢٩ 

 

  رضي اهللا عنهم بأقوال الصحابة والتابعني الكرمي تفسري القرآن: املبحث الثالث

من أهم  ،من بعدهم التابعنيو رضي اهللا عنهم تفسري القرآن بأقوال الصحابةأمجع العلماء على أن 
 ، وتفسري القرآنتفسري القرآن بالقرآن بعد يف املرحلة الثالثةهذا النوع أيت يالتفسري، حيث  أنواع

من  كان هلم قصب السبق والشرف يف األخذ والسماع رضي اهللا عنهم ألن الصحابة ؛السنةب
من بذلك  وأعلم أدرىفهم  شاهدوه،وعاصروا الترتيل حيث  ، صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا

اخللق وبني  صلى اهللا عليه وسلمواسطة بني أصحاب رسول اهللا الذين كانوا التابعون  مث غريهم،
  . أمجعني

تتمة العشرة، الذين توفرت املصادر على اعتبارهم أشهر ؤالء األعالم ه وكان على رأس
  .رضي اهللا عنهممفسري الصحابة 

عشرة: اخللفاء األربعة،  رضي اهللا عنهم اشتهر بالتفسري من الصحابة:" )١(قال السيوطي 
وعبد  ،وأبو موسى األشعري ،وزيد بن ثابت ،بن كعب أُبيو ،بن عباس عبد اهللا و ،وابن مسعود
  .)٢("رضي اهللا عنهم اهللا بن الزبري

مث  ،مث علي بن أيب طالب ،مث عبد اهللا بن مسعود ،عبد اهللا بن عباس ،أكثرهم رواية وكان
   .رضي اهللا عنهم أمجعني َأُبي بن كعب

غري  الكرمي تفسري القرآنيف ن تكلموا مم رضي اهللا عنهم آخر من الصحابة اهناك عدد مع أن
وعبد اهللا  ،وجابر بن عبد اهللا بن اخلطاب،بن عمر وعبد اهللا  ،وأيب هريرة ،هؤالء: كأنس بن مالك

  .مرضي اهللا عنه وعائشة ،و بن العاصبن عمر

                                 
الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن سابق الدين أيب بكر بن عثمان بن حممد احلافظ جالل السيوطي: ) ١(

من مصنفاته: اإلتقان يف  ،العالمة املشهور يف اآلفاق ،بن خضر بن أيوب بن حممد بن الشيخ مهام الدين اخلضريي السيوطي
، واأللفية يف مصطلح احلديث ،واأللفاظ املعربة يف استنباط الترتيل، واإلكليلول، نقعلوم القرآن، والدر املنثور، ولباب ال

وحتفة االس  ،والتاج يف إعراب مشكل املنهاج، وتاريخ اخللفاء ،وبغية الوعاة، يف طبقات اللغويني والنحاة ،واأللفية يف النحو
وتنوير احلوالك يف شرح موطأ ، سري اجلاللنيوتف ،وتدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، وترمجان القرآن، ونزهة االس

   ).١٠/٧٤( ،شذرات الذهبابن العماد، نظر: ا. هـ٩١١:وتويف سنة هـ،٨٤٩:ولد سنة وغريها، ،اإلمام مالك
  .)٤/٢٣٣( ،ط، د: اإلتقان يف علوم القرآن) السيوطي، ٢(



 

٣٠ 

 

، أوعية العلم احملمدي الذين استظهروا رضي اهللا عنهم من أعالم الصحابةفكان هؤالء وغريهم 
، وكان دأم أن يفقهوا ما  صلى اهللا عليه وسلمولوا تفسريه وعلومه من سيد اخللق  الترتيل،

  الترتيل أوالً بأول. حيفظون من آي
صلى اهللا حدثَنا من كَانَ يقْرِئُنا من أَصحابِ النبِي  ":، قال)١(السلمي الرمحن عبد أيبعن ف 

عشر آيات "، فَلَا يأْخذُونَ  صلى اهللا عليه وسلم، أَنهم كَانوا " يقْترِئُونَ من رسولِ اِهللا  عليه وسلم
الْع نم هذي ها فوا ملَمعى يتى حررِ الْأُخشي الْعلَفمالْعو لْما الْعنمللِ، قَالُوا: فَعمالْع٢("لْمِ و(.    

يف التفسري أصوب من أقوال من  -الصحابة -ال ريب أن أقواهلم«: )٣(قال ابن القيم
صلى بعدهم، وقد ذهب بعض أهل العلم إىل أن تفسريهم يف حكم املرفوع، مبعىن أن رسول اهللا 

Y     6 تعاىل بقوله:سبحانه كما وصفه  ،بني هلم معاين القرآن وفسره هلم اهللا عليه وسلم    5

>  =   <  ;  :  9  8  7X ] :فبني هلم القرآن بياناً شافياً كافياً، ، ]٤٤النحل
واألكثرون يفرقون بني الصحايب ، وكان إذا أشكل على أحد منهم معىن سأله عنه فأوضحه له

بينهما من الفروق، ومن تأمل كتب األئمة ومن بعدهم وجدها مشحونة والتابعي، وال خيفى ما 
   .)٤(»باالحتجاج بتفسري التابعي

 ابن عبد الرب يف التفسري جند أنه استشهد بأقوال الصحابة والتابعني اإلمام وإن تتبعنا أقوال
  يأيت:    ذلك ماوذكر أقواهلم وما ذهبوا إليه يف معىن اآلية، ومن األمثلة على  ،رضي اهللا عنهم

                                 
القاري، ألبيه صحبة، وهو من التابعني، ثقة ثبت، روى عن:  أبو عبد الرمحن السلمي: عبد اهللا بن حبيب بن ربيعة الكويف )١(

 نظر:اهـ.  ٧٤ ، تويف سنة:وخلقالنخعي، و، وطائفة، وروى عنه: عطاء بن السائب،  وعثمان، وعلي، وأيب هريرة ،عمر
 الكاشف يف معرفة من له رواية يفوالذهيب، )، ٣٢٢٢ت:،١١/١٥٤، (١ط:، ذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي: 

  ).٣٢٧١،ت:١/٢٩٩( ،تقريب التهذيبوابن حجر،  )،٢٦٨١ ، ت:١/٥٤٤( ،١ط: ،الكتب الستة
 حممد بن فضيل، عن عطاء، عن أيب عبد الرمحنعن  )٢٣٤٨٢:حديث رقم ،٣٨/٤٦٦(، املسند اإلمام أمحد يفأخرجه  )٢(

    ".إسناده حسن": طاألرناؤوشعيب  السلمي. وقال احملقق
حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد اهللا، مشس الدين: من أركان اإلصالح ) ابن قيم اجلوزية: ٣(

توىف  غريها،و ،إعالم املوقعني، والتفسري القيم، وزاد املعاد كثرية منها: له تصانيف ،تتلمذ لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،اإلسالمي
، د: ط ،يف طبقات اللغويني والنحاة بغية الوعاة، لسيوطيوا، )٢/١٩٥( ،الوايف بالوفياتالصفدي،  نظر:اهـ.  ٧٥١:سنة

)١/٦٣.( 
   ).١١٩-٤/١١٧(، ١ط:، رب العاملني إعالم املوقعني عن ابن قيم، )٤(



 

٣١ 

 

 Y z  y  x  w  v  u  t  sr  q   p X :عز وجلعند تفسري قوله 
 :ةقَر٢٢٢[الْب[.   

قال اإلمام ف -أما قول الفقهاء يف مباشرة احلائض وما يستباح منها «قال ابن عبد الرب: 
وأبو  ،اهللا عنهواإلمام أبو حنيفة رضي  ،اإلمام الشافعي رمحه اهللاو ،)١(واألوزاعي ،مالك رمحه اهللا

   ."له منها ما فوق اإلزار": )٢(يوسف
الشافعي: جيتنب اإلمام ، وبعض أصحاب )٤(، وحممد بن احلسن)٣(وقال سفيان الثوري

  موضع الدم.
، وإبراهيم )٥(، ومسروق بن األجدعابن عباس رضي اهللا عنهماوممن روي عنه هذا املعىن، 

                                 
هـ، وكان عامل  ٨٨األوزاعي: عبد الرمحن بن عمرو بن حيمد األوزاعي الدمشقي، الثقة، املأمون، ولد ببعلبك سنة  )١(

ومجاعة  ،عبد اهللا بن املباركو ،الثوري :وروى عنه ،وعطاء ،منفردا بالسيادة مع اجتهاد يف إحياء الليل، مسع من الزهرياألمة، 
الكاشف يف والذهيب،  )،٣٩١٨،ت:١٧/٣٠٧( ،ذيب الكمال يف أمساء الرجالانظر: املزي، هـ. ١٥٧مات سنة ، كبرية

  ).٣٩٦٧،ت:١/٣٤٧( ،تقريب التهذيبوابن حجر،  )،٣٢٧٨ ، ت:١/٦٣٨، (معرفة من له رواية يف الكتب الستة
من أكرب أصحاب اإلمام أيب حنيفة، والذي  ،أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري الكويف، أبو يوسف )٢(

ساعد على نشر مذهبه، توىل القضاء للمهدي وابنيه، وهو أول من لقب بقاضي القضاة، من أهم مؤلفاته: اخلراج ، روى عن: 
عنه: حممد بن احلسن، وأمحد بن حنبل، وحيىي روى األعمش، ومهام بن عروة، وحممد بن إسحاق، وحيىي بن سعيد، وغريهم، و

، )٣٤٨٥،ت:٧/٢٣٨هـ ( ١٤١٠، ١ط: ،الطبقات الكربى ابن سعد، نظر:اهـ. ١٨٢ :تويف سنة ،بن معني، وغريهم
   .)٧٥٥٨،ت:١٤/٢٤٥( ،تاريخ بغداداخلطيب البغدادي، و
الثوري: أبو عبد اهللا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكويف، كان إماماً يف علم احلديث وغريه من العلوم، أمجع  )٣(

الناس على دينه وورعه وزهده وثقته، وهو أحد األئمة اتهدين، روى عن: عمرو بن مرة، ومساك بن حرب، وخلق كثري، 
الكاشف يف معرفة والذهيب، )، ٢٤٠٧ت:،١١/١٥٤( ، أمساء الرجالذيب الكمال يفانظر: املزي، هـ. ١٦١مات سنة: 

 ).٢٤٤٥ت: ،١/٢٤٤( ،تقريب التهذيبوابن حجر،  )،١٩٩٦ ، ت:١/٤٤٩، (من له رواية يف الكتب الستة
الفقه، مث حممد بن احلسن الشيباين: ابن فرقد بن أبو عبد اهللا الشيباين، اإلمام صاحب اإلمام، صحب أبا حنيفة وأخذ عنه  )٤(

ودون املوطأ وحدث به عن مالك، تويف  ،ونشر علم أيب حنيفة، وروى احلديث عن مالك ،عن أيب يوسف، وصنف الكتب
اخلطيب و )،٣٥٠٥،ت:٧/٢٤٢( ،طبقات الكربىال ابن سعد، :انظر هـ. ١٨٩ :هو والكسائي يف يوم واحد سنة

  ). ٥٤٣،ت:٢/٥٦١( ،تاريخ بغداد البغدادي،
مسروق: مسروق بن األجدع بن مالك اهلمداين الوادعي الكويف، أبو عائشة، قال احلافظ: " ثقة فقيه عابد"، حدث عن:  )٥(

أيب بن كعب، وعمر، وأيب بكر، وعائشة، وعلي، وابن عمر، وعنه: الشعيب، وإبراهيم النخعي، وأبو وائل، وغريهم، مات 
الكاشف يف معرفة من له والذهيب، )، ٥٩٠٢، ت: ٢٧/٤٥١( ،الرجال ذيب الكمال يف أمساءانظر: املزي، هـ. ٦٢سنة: 



 

٣٢ 

 

 صلى اهللا عليه وسلمعن النيب  رضي اهللا عنه ، ومن حجتهم حديث أنس)٢(، وعكرمة)١(النخعي
  .)٤(»)٣(ما خلَا النكَاحاصنعوا كُلَّ شيٍء «قوله: 

Ya  :عز وجلوعند تفسري قوله    `    _ X  :٢٥[النساء[.   

: من مل يكن له سعة أن ينكح احلرائر فلينكح ابن عباس رضي اهللا عنهماقال «قال ابن عبد الرب: 
من مل يستطع أن ينكح املرأة املؤمنة فلينكح األمة املؤمنة،  :)٥(املؤمنني، وكذلك قال جماهدمن إماء 

تعاىل سبحانه ووقال: ال ينبغي للحر املسلم أن ينكح اململوكة من إماء أهل الكتاب؛ ألن اهللا 
  .]٢٥[النساء:  Ya  `    _X  يقول:

 ،)٢(، والليثواإلمام مالك، وسفيان الثوري، )١(، ومكحول)٦(وهذا قول ابن شهاب الزهري
                                 

      ).٦٦٠١، ت:١/٥٢٨( ،التهذيب تقريب وابن حجر، )،٥٣٩١ ، ت:٢/٢٥٦، (رواية يف الكتب الستة
أبو عمران الكويف، فقيه العراق، أحد األئمة املشاهري، روى عن: علقمة،  ،النخعي: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي )١(

 :ومسروق، وشريح القاضي، وخلق، وروى عنه: األعمش، ومحاد بن أيب سليمان، وعبد اهللا بن شربمة، وطائفة، تويف سنة
يف معرفة من له رواية يف الكاشف والذهيب، )، ٢٦٥، ت: ٢/٢٣٣( ،ذيب الكمال يف أمساء الرجالانظر: املزي، هـ. ٩٦

  ).  ٢٧٠،ت: ١/٩٥( ،التهذيب تقريبابن حجر، و )،١٤٥ ، ت:١/٢١٣، (الكتب الستة
وأيب هريرة، وابن  ،عكرمة: أبو عبد اهللا القرشي الرببري األصل، العالمة احلافظ املفسر، حدث عن: ابن عباس، وعائشة )٢(

انظر: املزي،  هـ.١٠٥ :وقتادة، وخلق كثري من جلة التابعني، ومات سنة، وحدث عنه: إبراهيم النخعي، والشعيب، عمر
، الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستةوالذهيب، )، ٤٠٠٩،ت:٢٠/٢٦٩( ،ذيب الكمال يف أمساء الرجال

  ). ٤٦٧١،ت:١/٣٩٦( ،تقريب التهذيبوابن حجر،  )،٣٨٦٧ ، ت:٢/٣٣(
باب جواز غسل احلائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها واالتكاء يف  ،احليضكتاب  صحيحه، أخرجه مسلم يف )٣(

 .بن مالك رضي اهللا عنه أنس ) من حديث٣٠٢:ديث رقم،ح١/٢٤٦( ،حجرها وقراءة القرآن فيه
 ).٣/١٨٣( ،االستذكار )٤(
عرض القرآن على  كان فقيها عاملا ثقة كثري احلديث، ،احلجاج موىل قيس بن السائب املخزوميجماهد بن جرب: ويكىن أبا  )٥(

وابن  ابن عباس ثالثني عرضة، وصحب ابن عمر مدة كثرية وأخذ عنه، وحدث عنه: قتادة، وعمرو بن دينار، واألعمش،
مساء ذيب الكمال يف أانظر: املزي، هـ. ١٠٣ :عون، وغريهم، قال قتادة: أعلم من بقي بالتفسري جماهد، وتويف مبكة سنة

 ).٦٤٨١،ت: ١/٥٢٠( ،التهذيب تقريبابن حجر، و)، ٥٧٨٣،ت: ٢٧/٢٢٨( ،الرجال
وأيب  ،ابن عمر :الزهري: حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب بن زهرة القرشي الزهري، الفقيه احلافظ، روى عن )٦(

هـ. ١٢٥ :مات سنة ،وعنه خلق كثري ،وغريهم ،وكبار التابعني ، وطبقتهم من صغار الصحابة ،وأنس بن مالك ،هريرة
الكاشف يف معرفة من له رواية يف والذهيب، )، ٥٦٠٦، ت: ٢٦/٤١٩( ،ذيب الكمال يف أمساء الرجالانظر: املزي، 
  ).  ٦٠٤٩، ت: ١/٥٠٦( ،وابن حجر، تقريب التهذيب )،٥١٥٢ ، ت:٢/٢١٩، (الكتب الستة



 

٣٣ 

 

   .)٤(»األمة الكتابية وال أحرمه إال أن الثوري قال: ال أكره ،)٣(ويونس واألوزاعي،

   .]١٢١األنعام: [ YW  V    U    T    S  R  Q  PX :عز وجلوعند تفسري قوله  

تؤكل الذبيحة والصيد يف  "وأصحابه: قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا«قال ابن عبد الرب: 
  ".الوجهني مجيعاً، تعمد يف ذلك أو نسيه

 ،)٦(، واحلسن)٥(، وسعيد بن املسيبرضي اهللا عنهم ، وأيب هريرةبن عباسعبد اهللا وهو قول 
                                 

 ،أيب أمامة الباهلي :مسلم اهلذيل الفقيه احلافظ، أصله من كابل، روى عن أهل الشام أبو عبد اهللا بن أيبمكحول: عامل  )١(
 :مات سنة ،وآخرون ،واألوزاعي ،وزيد بن واقد ،أيوب بن موسى :وعنه ،وخلق ، وأنس بن مالك ،وواثلة بن األسقع

معرفة من له  الكاشف يفوالذهيب، )، ٦١٦٩،ت:٢٨/٤٧٥( ،ذيب الكمال يف أمساء الرجالانظر: املزي، هـ. ١١٣
 ).٦٨٧٥،ت: ١/٥٤٥( ،التهذيب تقريبابن حجر و )،٥٦٢٠ ، ت:٢/٢٩١، (رواية يف الكتب الستة

كثري  ،فقيه ،وعامل الديار املصرية، حجة ،الليث بن سعد: أبو احلارث الليث بن سعد الفهمي، اإلمام احلافظ شيخ اإلسالم )٢(
وابن  ،وهشيم ،روى عنه: ابن املباركو ي،والزهر ،وعطاء ،هـ مبصر، روى عن: ابن أيب مليكة ٩٤ :التصانيف، ولد سنة

 ،ت:٢٤/٢٥٥( ،الرجال ذيب الكمال يف أمساءانظر: املزي، هـ.  ١٧٥ :وحيىي بن عبد اهللا بن بكري، ومات سنة ،وهب
تقريب وابن حجر،  )،٤٦٩١ ، ت:٢/٢٥١، (الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستةوالذهيب، )، ٥٠١٦

 ).   ٥٦٨٤،ت:١/٤٦٤( ،التهذيب
يونس: يونس بن عبد األعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان، اإلمام، شيخ اإلسالم، أبو موسى الصديف، املصري املقرئ  )٣(

وغريهم، وروى عنه: أبو زرعة،  ،هـ، روى عن: سفيان بن عيينة، ووكيع بن اجلراح، والشافعي ١٧٠ :احلافظ، ولد سنة
 ،الكمال يف أمساء الرجال ذيبانظر: املزي، هـ. ٢٦٤سنة:  ماتوغريهم،  ،مسلم بن احلجاج، والنسائي، وابن ماجهو
ابن حجر، و )،٦٤٧١ ، ت:٢/٤٠٣، (الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستةوالذهيب، )، ٧١٧٨،ت:٣٢/٥١٣(

  ).   ٧٩٠٧،ت:١/٦١٣( ،التهذيب تقريب
  ).٥/٣٩٣( ،االستذكار) ٤(
 ، ولد لسنتني مضتا من خالفة عمر ،أجل التابعني ،ابن املسيب: اإلمام شيخ اإلسالم فقيه املدينة أبو حممد املخزومي )٥(

 ،وافر احلرمة ،وخلق، وكان واسع العلم ،، وأيب هريرة ،وسعد ،وعائشة ،وزيد بن ثابت ،ومن عثمان ،ومسع من عمر شيئاً
)، ٢٣٥٨، ت:١١/٦٧( ،أمساء الرجاليف  ذيب الكمالانظر: املزي، هـ. ٩٤ :مات سنة اً،فقيه ،باحلق متني الديانة، قواالً

  ). ٢٣٩٦،ت:١/٢٤١( ،التهذيب تقريبابن حجر، و
وكان غاية احلسن البصري: احلسن بن يسار األنصاري، أبو سعيد: تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحرب األمة يف زمنه،  )٦(

وابن عمرو بن  ،وابن عباس ،وابن عمر ،وعمران بن حصني ،وأيب بكرة ،وأيب موسى ،وعلي ،يف الفصاحة، روى عن: عثمان
وعوف  ،وخلق كثري من الصحابة والتابعني، وعنه: محيد الطويل، وقتادة ،وجابر ،وأنس ،ومعقل بن يسار ،ومعاوية ،العاص

ذيب الكمال يف أمساء انظر: املزي،  هـ. ١١٠وآخرون، تويف سنة  ،السائبوعطاء بن  ،ومساك بن حرب ،األعرايب
  ). ١٢٢٧، ت: ١/١٦٠( ،التهذيب تقريبابن حجر، )، و١٢١٦، ت: ٦/٩٥( ،الرجال



 

٣٤ 

 

  .)٤(»وعكرمة ،)٣(وقتادة ،)٢(، وطاوس)١(وعطاء

  .]٧١مرمي: [ Yi  h      g  f   e  dc   b  a  ` X  :عز وجليف قول اهللا و

    ".)٥(واجباً، وكذلك قال السدي Yi  h X  وقتادة: ،قال احلسن«: أبوعمرقال 
الورود: «وقد اختلف العلماء يف الورود املذكور يف هذه اآلية، فقال منهم قائلون: 

  .)٦(»رضي اهللا عنهم الدخول، وممن قال ذلك، عبد اهللا بن رواحة، وعبد اهللا بن عباس

  .]٧٢الفرقان: [ Y f  e      d  c  b X :عز وجلاهللا وعند تفسري قول 

  .)٧(»ال يساعدون أهل الباطل على باطلهم، قال: والزور الكذب«: قال قتادة: أبوعمرقال 

  .]١٠٧[الصافات:  Y;  :  9 X :عز وجلوعند تفسري قوله 

أنه  ابن عباس رضي اهللا عنهماجائز أن يطلق عليه عظيم، ملا ذكر عن  "قال ابن عبد الرب:

                                 
وخلقاً كثرياً من  ،وابن عباس ،جابر بن عبد اهللا من: مسعوأسلم القرشي، نشأ مبكة،  ،عطاء: أبو حممد عطاء بن أيب رباح )١(

انظر: املزي، هـ. ١١٤ :وخلق كثري، كانت وفاته سنة ،واألوزاعي ،واألعمش ،وقتادة ،الزهري :، وروى عنه الصحابة
  ).٤٥٩١، ت:١/٣٩١( ،التهذيب تقريبوابن حجر، )، ٣٩٣٣، ت:٢٠/٦٩( ،ذيب الكمال يف أمساء الرجال

ابن  من: أحد أعالم التابعني، مسع ،بن كيسان اخلوالين اهلمداين اليماين، من أبناء الفرس أبو عبد الرمحن طاوس طاوس: )٢(
هـ ١٠٦ :مات مبكة سنة ،نبيه الذكر ،وعمرو بن دينار، وكان فقيهاً جليل القدر ،جماهد :، وروى عنههريرة  وأيب ،عباس
 تقريبابن حجر، و)، ٢٩٥٨،ت:١٣/٣٥٧( ،ذيب الكمال يف أمساء الرجالانظر: املزي، . 

 ).  ٣٠٠٩،ت:١/٢٨١(،التهذيب
أنس بن  :، روى عنوفقيهاً ومفسراً قتادة: احلافظ أبو اخلطّاب قتادة بن دعامة السدوسي، عامل أهل البصرة، كان حافظاً )٣(

 ،الدستوائيوهشام  وعكرمة، وعنه: معمر، وشعبة، ،وسعيد بن املسيب ، وعمران بن حصني ،مالك، وأيب سعيد اخلدري
ذيب الكمال يف انظر: املزي، هـ. ١١٧مات سنة  ،وآخرون ،وأبو عوانة ،والليث بن سعد واألوزاعي، ،ومحاد بن سلمة

  ).٥٥١٨،ت:١/٤٥٣( ،التهذيب تقريبابن حجر، )، و٤٨٤٨،ت:٢٣/٤٩٨( ،أمساء الرجال
  ).١٥/٢١٦( ،االستذكار )٤(
وابن =       = ،وابن عباس ،الرمحن بن أيب كرمية املشهور بالتفسري، روى عن أنسالسدي: أبو حممد إمساعيل بن عبد ) ٥(

ذيب انظر: املزي، هـ. ١٢٧: مات سنة ،وغريهم ،واحلسن بن صاحل ،والثوري ،شعبة :عنهروى ، و هريرة وأيب ،عمر
 ).٤٦٣،ت:١/١٠٨( ،التهذيب تقريبابن حجر، )، و٤٦٢،ت:٣/١٣٢( ،الكمال يف أمساء الرجال

 ).٨/٣٢٦( ،االستذكار )٦(
 ).٥/٤٣( ،االستذكار )٧(



 

٣٥ 

 

 :يف اجلنة أربعني خريفاً، وأنه الذي قربه ابن آدم فتقبل منه ورفع إىل اجلنة، فلهذا قال فيهرعى 
  .  )١(»العظيم

   

                                 
 ).٥/١٦(املرجع السابق  )١(



 

٣٦ 

 

  والنحو تفسري القرآن بأقوال أئمة اللغة: املبحث الرابع

بأبلغ ما  عز وجلاهللا ووصفه بلسان العرب على اجلملة، القرآن الكرمي  عز وجللقد أنزل اهللا 
  .]١٩٥الشعراء: [ Y u     t  sX يوصف به الكالم، وهو البيان، فقال تعاىل:

 .]٤ – ٣ الرمحن:[ Y P  O   N  M  L X :عز وجلقال  :)١(قال ابن فارس

فقدم جلّ ثناؤه ذكر البيان علَى مجيع ما توحد خبلقه وتفرد بإنشائه، من مشس وقمر وجنم 
اخلالئق احملكمة، فلما خص جلَّ ثناؤه اللسان العريب بالبيان علم أن سائر وشجر وغريِ ذَلك من 

  .)٢(»اللغات قاصرة عنه وواقعة دونه
وهو اعتبار لغة العرب يف ألفاظها ومعانيها ، فطلب فهمه إمنا يكون من هذا الطريق خاصة

من  ،العربية اللغة بقواعد اًعامل إذا كانإال ، عز وجل أن يفسر كالم اهللا يتأتى ألحدال و ،وأساليبها
من أراد تفهمه؛ فمن جهة ف وغري ذلك، ، والتصريف، وداللة األلفاظ، ومعانيها،ناحية اإلعراب

    .العربية إال عن طريق اللغةلسان العرب يفهم، وال سبيل إىل فهمه 
، الكرمي آيات القرآنيف تفسريه لبعض بالغاً ذا النوع اهتماماً ابن عبد الرب اإلمام  اهتمقد و

  األمثلة التالية: من خالل جبالء يتضح ذلكو

     .]٢٢٦البقرة: [  Y >  =  <  ;  :  9 X  :عز وجلعند تفسري قوله  

  . )٣(»والفيء: الرجوع واملراجعة«قال ابن عبد الرب: 

   .]٢٥٦البقرة: [ Y ç  æ  å  ä  ã  â   áX :عز وجلعند تفسري قوله و

وأصل الفصم عند العرب أن تفك وانفصام العروة أن تنفك عن موضعها، « الرب:قال ابن عبد 

                                 
 ، مسع، فتحول مالكياًحبيب، أبو احلسني اللغوي القزويين، كان شافعياً بن حممد  بن  زكريا بن فارس بن  ابن فارس: أمحد )١(

عباد يتتلمذ له، صنف: امل يف اللغة، وفقه اللغة،   ابن سلمة القطان، وقرأ عليه البديع اهلمذاين، وكان بن إبراهيم بن  علي
 ،وفيات األعيان ابن خلكان، نظر:ا. هـ٣٩٥ :سنة تويفوومقدمة يف النحو، وذم اخلطأ يف الشعر، وغريها: 

   .)٤٤،ت:١/١٢٧( ،إنباه الرواة القفطي،و، )٤٩،ت:١/١١٨(
  ).١/١٩( ،١: ط، الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها ،ابن فارس )٢(
 ).٢٦/١٥٨( ،االستذكار) ٣(



 

٣٧ 

 

  اخللخال وال تبني كسره فإذا كسرته فقد قصمته (بالقاف).
  :)١(قال ذو الرمة

هبن ةضن فم ملُجد هكَأَن       فصومم ذارى احلَين عبٍ ملع٢(يف م( 

Y Ì  Ë   Ê  Î :عز وجلعند تفسري قوله و   Í X  :٤٤[األنعام[.  

  .)٣(»الترك العرب كالم يف النسيان أن ومعلوم، تركوا أي« :الرب عبد ابن قال

  .]٤٠األعراف:[ Y o  n  m  l  k  j X :عز وجلعند تفسري قوله و

 .)٤(»وهي اإلبرة« قال ابن عبد الرب:

  .]١١٢التوبة: [ Y % $ X :عز وجلعند تفسري قوله و

وللصوم وجوه يف لسان العرب، يعين الصائمني املصلني، وقد مسى «قال ابن عبد الرب: 
 .)٥(»الصائم سائحاً

  .]١١٣هود: [ Ym  l    k  j       i  h  g X :عز وجلعند تفسري قوله و

واإلنصات إليه،  ،والركون عند أهل اللغة: السكون إىل الشيء باحملبة له« قال ابن عبد الرب:
 .)٦(»ونقيضه النفور عنه

                                 
ذو الرمة: غيالن بن عقبة بن يس بن مسعود العدوي، من مضر، من فحول الطبقة الثانية يف عصره، روى عن: ابن  )١(

وختم بذي الرمة، وكان شديد القصر، دميما، يضرب  ،القيس بإمرئالذي قال عنه: فتح الشعر  ،عباس، وأيب عمرو بن العالء
لونه إىل السواد، أكثر شعره تشبيب وبكاء أطالل، يذهب يف ذلك مذهب اجلاهليني، امتاز بإجادة التشبيه، قال جرير: لو 

واشتهر ا، وله ديوان  ،"ما بال عينك منها املاء ينسكب" لكان أشعر الناس، عشق "مية" املنقرية خرس ذو الرمة بعد قصيدته:
وفيات  ،ابن خلكانو ،)٩٤ ،ت:١/٥١٥(د: ط، ، الشعر والشعراء ابن قتيبة، :انظرهـ.  ١١٧شعر مطبوع، تويف سنة: 

   ).٥٢٣،ت:٤/١١( ،األعيان
 ).١/٢٥٥( ،١ :ط ،ديوان ذي الرمةنظر: ا، والبيت من (البحر البسيط) )٨/٦٨( ،االستذكار )٢(
    ).٨/٥٨( ،االستذكار )٣(
  ).١٤/١٨٤(املرجع السابق  )٤(
 ).١٠/٢٥٠( املرجع السابق )٥(
    ).١٦/١٤( ،االستذكار )٦(



 

٣٨ 

 

»  ¬      ®  ¯  °      Y :عز وجلعند تفسري قوله و   ªX ] :٢٥الرعد[.  

  .)١(»أي عليهم«قال ابن عبد الرب: 

  .]١٨ – ١٧طه: [ Y V  U  T  S   R  Q X :عز وجلعند تفسري قوله و

  .)٢(»واهلش: حتريك ورق الشجر بالعود ليسقط إىل الغنم فتأكلها«قال ابن عبد الرب: 

 .]٤٢األنبياء: [ Y s  r  q  p  o X :وجلعز عند تفسري قوله و

  .)٣(»وأصل الكأل، احلفظ واملنع والرعاية ،أي حيفظكم« قال ابن عبد الرب:

  .]٦٠النور:[ Y 9  8  7 X :عز وجلعند تفسري قوله و 

والواحدة من النساء الاليت قعدت عن الوالدة قاعد بغري هاء، واجلمع فيهما « قال ابن عبد الرب:
  .)٤(»قواعدمجيعاً 

  .]١٥اجلن:[ Y  1      0  /   .  -X :عز وجلعند تفسري قوله و 

  .)٥(»والقاسط: اجلائر، واملقسط: العادل«قال ابن عبد الرب: 
  
  
  

  التفسري بالرأي: مسااملبحث اخل

بعد معرفة املفسر لكالم العرب ومناحيهم ىف  ،باالجتهاد الكرمي تفسري القرآن هوالتفسري بالرأى، 
 معرفتهالقول، ومعرفته لأللفاظ العربية ووجوه دالالا، واستعانته ىف ذلك بالشعر اجلاهلى و

                                 
 ).٢٣/٢٠١( ،االستذكار )١(
 ).٢٧/٢١٣( ،االستذكار )٢(
  . )١/٢٩٤(املرجع السابق  )٣(
  .)١٢/١١٠( املرجع السابق )٤(
 ).٢٧/٣٣٧( املرجع السابق )٥(



 

٣٩ 

 

سباب الرتول، والناسخ واملنسوخ من آيات القرآن، وغري ذلك من األدوات الىت حيتاج إليها أل
  .)١(املفسر

  يكون جائزاً وموفقاً وحمموداً إذا استند إىل أربعة أمور:واالجتهاد، «: )٢(قال الشوكاين
 .صلى اهللا عليه وسلم النقل عن رسول اهللا  - أ

 .رضي اهللا عنه األخذ بقول الصحايب  - ب
 األخذ مبطلق اللغة.  - ت
  .)٣(»األخذ مبا يقتضيه الكالم، ويدل عليه قانون الشرع  - ث

يف القول، مع لكالم العرب، ومناحيهم  كان موافقاًإذا  بالرأي القرآن الكرمي يجوز تفسريف
شروط التفسري؛ من معرفة الناسخ واملنسوخ، وأسباب  كافةنة، ومراعاة موافقة الكتاب والس

   .إال بقدرة املفسر على معرفة داللة األلفاظ، وفهم معانيها هذا ال يتأتى، والرتول وغريها
جار على قوانني اللغة العربية، وال غري مبعىن أن يكون  ،مبجرد الرأي التفسري كان إذا ماأ

القرآن على وفق  يفسرف ،ط التفسري اليت ذكرها املفسرونولشر لألدلة الشرعية، وال مستوفياً موافقاً
Y   R    Q  P 7 8؛ هو حرام باإلمجاعوقول على اهللا بغري علم،  فهو ،ذهبهمل انتصاراً ، أوهواه

     k  j  i  h  g  f  e       d   c     b  a  `  _  ^  ]       \  [  Z  Y   X  W     V   U   T  S

 lX  ] :٣٣األعراف[.  

" من قَالَ في الْقُرآن  :صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول قال: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما عنو 
   .)٤(بِغيرِ علْمٍ، فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ"

                                 
د: ط، ، التفسري واملفسرون، لذهيب)، وا١/٢٦٧(، ١ط:، تفسري املاتريدي (تأويالت أهل السنة) :املاتريديانظر:  )١(
)١/١٨٣.(  
من أهل صنعاء. ويل الشوكاين: حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين: فقيه جمتهد من كبار علماء اليمن، ) ٢(

نظر: اهـ.  ١٢٥٠ :توىف سنة ،: نيل األوطار، والبدر الطالع، وفتح القدير، وغري ذلكمن مؤلفاته ،ومات حاكما ا، قضاءها
 .)٦/٢٩٨( ،األعالم الزركلي،

 .)١/١١(، ١ط:، فتح القدير ،لشوكاينا )٣(
تفسري، الكتاب  ،الترمذيسنن أخرجه الترمذي يف و، )٢٠٦٩:حديث رقم ،٣/٤٩٦، (سندامل اإلمام أمحد يفأخرجه  )٤(

عبد األعلى الثعليب، عن سعيد بن  كالمها من طريق )٢٩٥٠:حديث رقم ،٥/٤٩( ،باب: ما جاء يف الذي يفسر القرآن برأيه



 

٤٠ 

 

ابن عبد الرب يف أقواله التفسريية أنه إذا مل جيد التفسري يف كتاب اهللا، وال يف  التزم اإلمامومن مث فقد 
رجع إىل  ،رضي اهللا عنهموال يف أقوال الصحابة والتابعني  ، صلى اهللا عليه وسلمسنة رسوله 

مستعيناً على ذلك بأقوال أهل اللغة والبيان،  اجتهاده وإعمال رأيه، مبا يتفق وقواعد اللغة العربية،
 وهذا كله من قبيل التفسري بالرأي احملمود القائم على أساس النظر واالستدالل العقلي واالستنباط،

  :التاليةاألمثلة ويتضح ذلك كله من خالل 

°   Y :عز وجل اهللا قول تفسريعند      ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±X ] :٣٥البقرة[.  

صلى اهللا  قال: إن رسول اهللا  بن عمر رضي اهللا عنهما  عبد اهللا عن « قال ابن عبد الرب:
بِالْغداة والعشي، إِنْ كَانَ من أَهلِ اجلَنة إِنَّ أَحدكُم إِذَا مات عرِض علَيه مقْعده  «قال:  عليه وسلم

يوم  ك اللَّهفَمن أَهلِ اجلَنة، وإِنْ كَانَ من أَهلِ النارِ فَمن أَهلِ النارِ، فَيقَالُ: هذَا مقْعدك حتى يبعثَ
ةامي١(»الق(.  
اجلنة والنار خملوقتان، كما يقول مجاعة أهل السنة، وهم يف هذا احلديث دليل على أن « قال:

  .)٢(»اجلماعة الذين هم احلجة، أهل الرأي واآلثار

  .]١٩٥البقرة: [ Y x      w  v  u   t X :عز وجل اهللا قول تفسري عندو 

أن ،  Y x      w  v  u   t X :عز وجلوأحسن ما قيل يف معىن قول اهللا «قال ابن عبد الرب: 
  .)٣(»يف ترك النفقة يف سبيل اهللاذلك 

                                 
 ،أمحدقال ، وهو ابن عامر الثعليب-عبد األعلى ففيه  فذكره، وإسناده ضعيف، :جبري، عن ابن عباس قال: قال رسول اهللا 

فكثر ذلك يف قلة روايته فال يعجبين االحتجاج  ،ويقلب خيطئكان ممن  ". وقال عنه ابن حبان: "ضعيف احلديث" :وأبو زرعة
الضعفاء ، وابن اجلوزي، )٧٧٢:ت،٢/١٥٥، (١ط:، اروحني من احملدثني والضعفاء واملتروكني انظر: ابن حبان، ".به

      .)١٨٠٧،ت:٢/٨١، (١ط:، واملتروكون
حديث  ،٢/٩٩( ،باب: امليت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ،اجلنائزكتاب ، هصحيح يف البخاريأخرجه  )١(

باب: عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار عليه،  ،اجلنة وصفة نعيمها وأهلهاكتاب  ،هصحيحأخرجه مسلم يف و ).١٣٧٩:رقم
  واللفظ للبخاري. ،)٢٨٦٦:حديث رقم ،٤/٢١٩٩( ،وإثبات عذاب القرب والتعوذ منه

 ).٨/٣٤٩( ،االستذكار )٢(
 ).١٤/٢٩٩( املرجع السابق )٣(



 

٤١ 

 

  .]٢٥النساء: [ Y   y  xX :عز وجل اهللا قول ويف تفسري 

  .)١(»التزويج ها هنا؛ ألن ذكر اإلميان قد تقدم :واإلحصان«قال ابن عبد الرب: 

  .]١١٢التوبة: [ Y % $ X  :عز وجل اهللا قول ويف تفسري 

يعين الصائمني املصلني، وقد يسمى وللصوم وجوه يف لسان العرب، «قال ابن عبد الرب: 
  .)٢(»الصائم سائحاً

  .]١٨ - ١٧طه: [ Y    V  U  T  SX :عز وجل اهللا قول ويف تفسري 

  .)٣(»ليسقط إىل الغنم فتأكلها ؛حتريك ورق الشجر بالعود :واهلش «قال ابن عبد الرب: 

Y D :عز وجل اهللا قول ويف تفسري    C   B  A  @    ?   >  =   <  ;  :  G  F   E X 
  .] ٣٦ - ٣٥الذاريات: [

  .)٤(»املؤمن واملسلم عندنا واحدو « قال ابن عبد الرب:
اعتمد  ، حيثمجع يف أقواله بني الرواية والدراية ابن عبد الرب قد اإلماميتضح أن  مما سبق
ملن إال يتأتى وداللة األلفاظ على املعاين، وهذا ال  ،وعلم البيان ،قانون اللغة العربيةيف التفسري على 

  .بالنحو والتصريفو ،قواعد اللغة العربيةب تامة على علم ودرايةكان 
  

 
 
 
 

                                 
  ).٢٤/١٠٧( املرجع السابق )١(
  ).١٠/٢٥٠( املرجع السابق )٢(
   ).٢٧/٢١٣( املرجع السابق )٣(
  ). ٢/٢٠٣( ،االستذكار)٤(



 

٤٢ 

 

 

  عليها والتعليق القراءات إيراد يف اإلمام ابن عبد الرب منهج :السادس املبحث

هتم املفسرون كثرياً بذكر القراءات اليت تقرأ ا بعض ألفاظ القرآن الكرمي؛ ألن اختالف القد 
  .هامناملراد  بيانضبط الكلمة بالشكل واختالف ترتيب حروفها له أثر كبري يف 

فالقرآن هو الوحي املرتل على  ،القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان :")١(قال الزركشي
  .واإلعجاز ،للبيان ؛ وسلم صلى اهللا عليه حممد

من ختفيف  ،أو كيفيتها ،كَتبة احلروف اختالف ألفاظ الوحي املذكور يف : هيوالقراءات
    .)٢("والقراءات السبع متواترة عند اجلمهور ،وتثقيل وغريمها

ثارهم معتمدة من قبل آالذين أصبحت  من القراء ايدين اإلمام ابن عبد الرب وقد كان
، ةأن يذكر القراء -رمحه اهللا– همنهجكان و ،يف هذا اجلانب العلمي من العلوم الشرعيةالباحثني 

ومن األمثلة على ذلك ما  ،ومن قرأ ا، وغالباً ما يوجه القراءات من جهة املعىن واللغة واإلعراب
  يلي:

Y     V  U :عز وجليف قوله      T  S      R  QX ] :١٨٤البقرة[.   

، )وأما الذين كانوا يقرؤون: (علَى الَّذين يطَوقُونه فديةٌ طَعام مساكني« قال ابن عبد الرب:
من طرق، كذلك  ارضي اهللا عنهوعن عائشة  ،ابن عباس رضي اهللا عنهمافهذه القراءة رويت عن 

وغريهم، وكلهم يذهب إىل أن اآلية  ،ومجاعة من التابعني ،وعكرمة ،وعطاء ،كان يقرأ جماهد
  قوله:    وال يطيقونه، ومعىن ،الذين يكلفون الصيام ،واملرضع ،واحلامل ،حمكمة يف الشيخ والعجوز

                                 
 ،عامل يف احلديث هـ،٧٤٥: لد سنةو بدر الدين، ،املوصلي الشافعي ،الزركشي: حممد بن عبد اهللا بن ادر الزركشي )١(

ومجيع العلوم، من مصنفاته: شرح البخاري، والتنقيح على البخاري، وشرح التنبيه، والربهان يف علوم القرآن،  ،والتفسري
لدرر اوابن حجر، ابن  نظر:ا هـ.٧٩٤: سنةتويف وصل إىل سورة مرمي،  ،وختريج أحاديث الرافعي، وتفسري القرآن العظيم

د: ط، ، بقات املفسرين للداووديط والداودي، )،١٠٥٩،ت:٥/١٣٣( ،الكامنة يف أعيان املائة الثامنة
 ).٥٠٤،ت:٢/١٦٢(
  ).١/٣١٨، (١ط:، الربهان يف علوم القرآنالزركشي،  )٢(



 

٤٣ 

 

Y SX يكلفونه. :عند مجيعهم  
فهؤالء جعلت عليهم  ،مث اختلفوا فقال بعضهم: يكَلَّفُونه ولَا يطيقُونه إال جبهد ومشقة مضرة

 Yالفدية، وهذا القول حنو ما قدمنا عن الذين ذهبوا إىل ذلك ممن قرأ القراءة الثابتة يف املصحف 

S X على حال النية :، وقال بعضهم هيقُونطلَا يو هكَلَّفُونفألزموا الفدية بدال من الصوم،  ،ي
وذكروا حنو ما ذكرنا من احلجة ومعارضات مل أر لذكرها وجها؛ ألن القراءة غري ثابتة يف 

وإمنا جمراها جمرى أخبار اآلحاد العدول يف  ؛عز وجلقطع ا على اهللا وال ي ،املصحف
    .)١(»األحكام

Y ]  \  [        Z :عز وجلويف قوله     Y X  :ساء١٢[الن[.  

اختلف العلماء يف معىن الكاللة، فقال منهم قائلون: الكاللة صفة  «قال ابن عبد الرب: 
اثَةلْوِرذا جعل كَلَالَةً نصبا  ل إذا مل يكن فيها ولد وال والد مسيت تلك الوراثة كاللة، ومن قال

ل ل هلا كاللة، كما تقول: قُتيقَاعلى املصدر؛ كأنه قال: يورث وراثة أي يورث بالوراثة اليت 
    .Y ]  \  [        Z  Y X: عز وجل غيلة، كأنه قال

  أي أحاط به. ،وقال أهل اللغة: هو مصدر مأخوذ من تكَلَّلَه النسب
  إذا مل يكن فيهم ولد وال والد مسيت الورثة كاللة. ،للْورثَةوقال آخرون: الكاللة صفة 

، )٢(» يا رسولَ اللَّه: إِنما يرِثُنِي كَلَالَةً «أنه قال:  اهللا عنهرضي  واحتجوا حبديث جابر
   وكان أبوه قتل يوم أحد. ،وكان ال ولد له يومئذ

: من قرأ يورثُ )٣(واحتجوا أيضا بقراءة من قرأ يورِِِثُ كَلَالَةً بكسر الراء، قال أبو عبيدة

                                 
 ).١٠/٢٢٠( ،االستذكار )١(
حديث  ،١/٥٠( ،على املغمى عليه وضوءه باب صب النيب  ،الوضوءكتاب ، صحيحه يف البخاريأخرجه  )٢(

 ).١٦١٦ :حديث رقم،٣/١٢٣٥( الفرائض: باب مرياث الكاللة، ، كتابيف صحيحهوأخرجه مسلم  ،)١٩٤:رقم
أبو عبيدة: معمر بن املثىن التيمي، أبو عبيدة النحوي البصري، العالمة، قال اجلاحظ يف حقه: مل يكن يف األرض خارجي  )٣(

وال إمجاعي أعلم جبميع العلوم منه، وقال أبو حامت السجستاين: كانت تصانيفه تقارب مائيت مصنف، منها: جماز القرآن، 
 ،تاريخ بغداداخلطيب البغدادي،  نظر:اهـ . ٢٠٩سنة:  ماتديث، وغريها، وغريب القرآن، ومعاين القرآن، وغريب احل

   .)١١٧٨،ت:١٠/٢٠٦( ،املنتظم يف تاريخ األمم وامللوكابن اجلوزي، و )،٧٢١٠،ت:١٣/٢٥٢(



 

٤٤ 

 

  الرجال الورثة. ،فهم الْعصبةُ ،كَلَالَةً
مسي امليت  ،وفيها قول ثالث: وهو أن الكاللة صفة للميت إذا مل يكن له ولد وال والد

إن كان رجل أو امرأة، كما يقال: رجلٌ صرورةٌ، وامرأة صرورةٌ، فيمن مل حيج، ومثله  ،كاللة
يمقرجل ع، يمق١("وامرأة ع(.  

~    �   Y :عز وجلويف تفسري قوله    }   |  {  z  y  x  £  ¢  ¡

¤ X  :اِءس٢٥[الن[.  

فإذا  :والْإِحصانُ يف اإلماء على وجهني عند العلماء، منهم من يقول«قال ابن عبد الرب: 
نصإسالمها. :إحصان األمة :تزوجن، ومنهم من يقول :أي ،أُح  

بِضم اهلمزة وكسر  Y y X يف هذه الكلمة، فمنهم من قرأَ ،واختلف القراء يف القراءة
يعين األزواج بالنكاح، وقد  ،أَحصنهن غريهن :وأُحصن باألزواج، يعين ،تزوجن :الصاد، يريدون

أراد  ،ومن قرأ بفتح اهلمزة والصاد، واإلسالم حمصنها ،فالزوج حمصنها ،أُحصن بِالْإِسالم :قيل
  .)٢(»متداخالن ،على مذهب من قال ذلك، واملعنيان يف القراءتني متقاربان ،تزوجن أو أسلمن

  .]٦املائدة: [ Y 1  0  /      .  - X :عز وجلويف تفسري قوله 

ونصبها، ويف هذا دليل على أن املراد  Y      /X رويت خبفض "قال ابن عبد الرب:
املمسوح، فدل على أن من جر بذلك غسل األرجل ال مسحها؛ ألن املسح ليس شأنه استيعاب 

األرجل عطفها على اللفظ ال على املعىن، واملعىن فيهما الغسل على التقدمي والتأخري، كأنه قال: 
وأرجلكم إىل الكعبني، وامسحوا برؤوسكم، والقراءتان  ،فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق

ويلٌ  «  :صلى اهللا عليه وسلم لفعله فقال صحيحتان مستفيضتان، وجاء أمره يف ذلك موافقاً
  .)٤(»)٣(للْعراقيبِ من النارِ

                                 
 ).١٥/٤٦٠( ،االستذكار )١(
 ).٢٤/١٠١(، ال )٢(
 نم )٢٤٢:ديث رقم،ح١/٢١٤، (بكماهلما الرجلني غسل وجوب باب، الطهارةكتاب ، صحيحه أخرجه مسلم يف )٣(

  .أيب هريرةحديث 
   ).٢/٤٧( ،االستذكار )٤(



 

٤٥ 

 

Y 7 :عز وجلويف قوله      6   5  4  3X ١٥: [طه[.  

خفَيت: أَظْهرت،  :ومبعىن أَظْهرت، وقيل ،أَخفَيت تكون مبعىن سترت« قال ابن عبد الرب:
فمن قرأَ  و(أَخفيها)، ، Y 7   6   5  4  3 X وأَخفَيت: سترت، وقد قرئت هذه اآلية

  .)١(»أظهرها أكاد أُخفيها يف النفس، ومن قرأ (أَخفيها) أي: :(أُخفيها) يريد

  .]٣٦[الْحجY ¤  £  ¢  ¡  � X  : :عز وجلويف قول اهللا  

 :(صوافنا) فإنه يريد، ومن قرأ )٢(والصواف اليت قد صفَّت قوائمها«قال ابن عبد الرب:  
(يافوص) َ٤(»خالصة هللا :أراد )٣( قائمة على ثالث قوائم، ومن قرأ(.  

    
   

                                 
 ).  ٨/٣٤٣( ،االستذكار )١(
، د: غريب القرآن :ابن قتيبة". بنظر: وذلك إذا قُرِنت أيديها عند الذبح ،أي قد صفَّت أيديها :صواف قال ابن قتيبة: " )٢(

  )١/٢٩٣( ط،
صوافِّي وأما ". فَالصافن هو الْقَائم. وقيلَ: هو الَّذي يثْنِي إحدى رِجلَيه، صوافن بِنون، قراَءةُ ابنِ مسعود قال ابن العريب: " )٣(

". ي أَخلَصت للَّه نِيةً وجلَالًا، وإِشعارا وتقْليداجمع صافية، وهي الَّت ،وهوبِياٍء معجمة بِاثْنتينِ من تحتها، قراَءةُ أُبي بنِ كَعبٍ
  )٣/٢٩١( ، ٣، ط:أحكام القرآن انظر: ابن العريب،

   ).١٢/٢٥٨(املرجع السابق )٤(



 

٤٦ 

 

  العقائد آيات تفسري يف اإلمام ابن عبد الرب منهج: السابع املبحث

 ،رضي اهللا عنهم الصحابة والتابعنيمن  ،السلف الصاحلعلى منهج ابن عبد الرب سار اإلمام لقد 
 ،وال تعطيلوال متثيل،  ،إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت، من غري تكييفب حيث قام

قال ابن عبد  ، صلى اهللا عليه وسلملنفسه، أو أثبته له رسوله  عز وجل ما أثبته اهللاف ،وال حتريف
 دون ،، قام بنفيهصلى اهللا عليه وسلمو نفاه عنه رسوله أ،  عز وجل ما نفاه عن نفسهو ،تهاثبإالرب ب

  : تيةاآلاألمثلة  خالل منيتضح ذلك جبالء ووض يف معانيها، اخل

  .]٣٥[الْبقَرة:  Y ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ X :عز وجلول اهللا يف ق

  .]٢٧[األعراف:  Y c  b  a  `           _  ^   ]  \ X :عز وجلوقوله 

  ] ١١٧[طه:  Y V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M X :عز وجلوقوله 

Y :  9  8  7 إلبليس: وجلعز وقوله     6 X :٣٤[احلجر[.  

  .]٤٦[غافر:   Y r  q  p  o   n X يف آل فرعون: عز وجلوقوله 

قال: إن  بن عمر رضي اهللا عنهما أن عبد اهللا  ،)١(عن نافع ،روى مالك"قال ابن عبد الرب: 
بالغداة والعشي، إن أحدكم إذا مات عرِض عليه مقعده  «قال:  صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

إن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك 
  . )٢(»حىت يبعثك اهللا يوم القيامة

ويف هذا احلديث دليل على أن اجلنة والنار خملوقتان، كما يقول مجاعة أهل «قال ابن عبد الرب: 
                                 

أحد األئمة الكبار باملدينة، بربري األصل ،أصابه ابن عمر يف بعض غزواته، وله  ،الفقيه عبد اهللا ونافع موىل ابن عمر: أب )١(
من الولد: عمر بن نافع، وأبو بكر بن نافع، وعبد اهللا بن نافع، وكلهم قد روى عنه، روى عن: ابن عمر، وأيب سعيد 

بن عمر، وابن جريج، واألوزاعي، ، وطائفة، وروى عنه: الزهري، وعبيد اهللا اخلدري، وعائشة، وأيب هريرة، وأم سلمة 
تقريب وابن حجر، )، ٦٣٧٣،ت:٢٩/٢٩٨( ،ذيب الكمال يف أمساء الرجالانظر: املزي، هـ. ١١٧وغريهم، مات سنة: 

  ).٧٠٨٦،ت:١/٥٥٩( ،التهذيب
ديث ،ح٢/٩٩( ،باب امليت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ،اجلنائز كتاب، صحيحهيف  البخاريأخرجه  )٢(

،حديث ٤/٢١٩٩(اجلنة: باب عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار عليه،  ، كتابصحيحه، وأخرجه مسلم يف )١٣٧٩:رقم
    .)٢٨٦٦ رقم:



 

٤٧ 

 

  .)١(»هم الْحجة أهل الرأي واآلثار السنة وهم اجلماعة الذين
صلى اهللا عليه ، أن رسول اهللا ابن عباس رضي اهللا عنهماعن ي يف احلديث الذي روو 

    .)٢(»، ولو أخذته ألكلتم منه ما بقيت الدنياإين أريت اجلنة، فتناولت منها عنقوداً «قال:  وسلم
أنه رأى اجلنة والنار  ،هذا البابمالك يف اإلمام والظاهر يف حديث «قال ابن عبد الرب: 

 على حسب ما جاء يف احلديث، ويؤيد ذلك قوله رؤية عني، واهللا أعلم، وتناول من اجلنة عنقوداً
، وحق النظر إذا أطلقوا الرؤية إال أن يتعدى ما »قط فلم أر كاليوم منظراً«: صلى اهللا عليه وسلم

  .)٣(»، ويف ذلك دليل أيضا على أن اجلنة والنار خملوقتانرؤية العني، إال بدليل ال حيتمل تأويالً

    .]١٦امللك: [ Y K  J  I  H  G  F  E  D X :عز وجل ويف قوله

يف السماء وعلمه يف كل مكان، وهو ظاهر القرآن يف قوله  عز وجلإن اهللا « قال ابن عبد الرب: 
Y N   M  L  K  J  I  H  G  F  E :عز وجل   D X  ، ذلك مجاعة أهل السنة، وهم وعلى

تعاىل يف كتابه، سبحانه ووسائر نقلته كلهم يقول ما قال اهللا  ،أهل احلديث ورواته املتفقهون فيه
ومثل هذا كثري يف القرآن، ومل يزل املسلمون إذا دمههم أمر يقلقهم فزعوا إىل رم فرفعوا أيديهم 

 ،ذلك إىل التشبيه، ومن قال مبا نطق به القرآنوأوجههم حنو السماء يدعونه، وخمالفونا ينسبونا يف 
  .)٤(»فال عيب عليه عند ذوي األلباب

  .)٥( »ينزِلُ ربنا...«: صلى اهللا عليه وسلمويف قوله  
وشبهه من القرآن الذي عليه أهل العلم من أهل السنة واحلق واإلميان مبثل هذا، «قال ابن عبد الرب: 

والسنن دون كيفية، فيقولون: يرتل وال يقولون كيف الرتول، وال يقولون كيف االستواء، وال 

                                 
 ).٨/٣٤٩( ،االستذكار) ١(
بنحوه )، و٥١٩٧:ديث رقمح ،٧/٣١، (باب كفران العشري وهو الزوج ،النكاح، كتاب هصحيح يف البخاريأخرجه  )٢(

 ،٢/٦٢٦، (يف صالة الكسوف من أمر اجلنة والنارباب ما عرض على النيب  ،الكسوف كتاب صحيحه، يف مسلم أخرجه
  ).٩٠٧:ديث رقمح
 ).٧/١١٢( ،االستذكار) ٣(
 ).٢٣/١٦٨املرجع السابق( )٤(
  . )١١٤٥:ديث رقمح ،٢/٥٣( ،باب الدعاء يف الصالة من آخر الليل ،التهجد كتاب،هصحيح يف البخاريأخرجه  )٥(



 

٤٨ 

 

عز  ، وال كيف التجلي يف قوله]٢٢[الفجر:  Y ¿  ¾  ½  ¼  » X :عز وجلكيف ايء يف قوله 
     .]١٤٣[األعراف:  Y À  ¿  ¾  ½   ¼  » X :وجل

مبا شاء من  وترتل رمحته ونعمته، وهذا ليس بشيء؛ ألن أمره ،إنه يرتل أمره :وقد قال قوم
  .)١( رمحته ونقمته، يرتل بالليل والنهار بال توقيت ثلث الليل وال غريه

  
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ).٨/١٥٢( ،االستذكار )١(



 

٤٩ 

 

  الفقهية األحكام آيات تفسري يف اإلمام ابن عبد الرب منهج: الثامن املبحث

 وليس أدل على ذلك ،اًكبري اهتماماًالفقهية يف تفسريه  األحكام آياتإلمام ابن عبد الرب اأوىل  لقد
املسائل اليت  فيه مجعحيث ، املالكيكتاب يف الفقه  ووه ،"املدينة أهل فقه يف الكايف "به:امن كت

 هي أصول وأمهات ملا يبىن عليها من الفروع والبينات يف فوائد األحكام، ومعرفة احلالل واحلرام،
  .إىل غري ذلك

ذلك أنه يذكر األقوال يف احلكم الذي دلت عليه اآلية، كما يذكر القائلني به  ومنهجه يف
  وأدلتهم، مع بيان القول الراجح، وعلة الترجيح، ومن األمثلة على ذلك ما يلي:

 Y     ts  r   q  p  o  n  m  l  k  j  iX :عز وجلما ذكره عند قوله 
   .]١٧٨:ةربقال[

ال تعقل العاقلة أحداً أصاب نفسه بشيء عمداً، أو  :مالك رمحه اهللا قال اإلمام" قال ابن عبد الرب:
  .)١(»خطأ

وهو قول أكثر العلماء، وقد اتفق  ،وعلى ذلك رأي أهل العلم عندنا" قال ابن عبد الرب:
 ، اإلمام الشافعي رمحه اهللاو ،واإلمام أبو حنيفة رضي اهللا عنه ،والثوري ،رمحه اهللا مالكاإلمام 

  .)٢(»أنه ال جيب على عاقلته شيء ،فيمن قتل نفسه خطأ أو عمداً

Y   i  :عز وجلويف قوله    h   g  f   e     d   c     b  a  `   _     ^  ]  \

  o   n  m  lk  jX ]:٤النور[.  

وهو قول عبد امللك  ،وأصحابه ،اإلمام الشافعي رمحه اهللاو ،قال الليث« قال ابن عبد الرب:
إال  ،قبل اجللد وال بعده إذا قذف حرا مسلما الْقَذفبن عبدالعزيز بن املاجشون: لَا تقبل شهادة 

  أن يتوب.
: هو قبل أن يحد شر منه بعد؛ ألن احلدود كفارات، فكيف قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا

  تقبل شهادته يف شر حالتيه وترد يف أحسن حالتيه.

                                 
 ). ٢/٨٦٥( د:ط، ،، باب ما يوجب العقل على الرجل يف خاصة مالهموطأ اإلمام مالكاإلمام مالك،  )١(
 ).٢٥/١٨٥( ،االستذكار) ٢(



 

٥٠ 

 

إمنا جعل اهللا الذين يرمون احملصنات فاسقني برميهم هلن ال جبلدهم، وقذف « ابن عبد الرب:قال 
  .)١(»املؤمن من الكبائر، فمن قذفه سقطت شهادته حىت تصح براءته

  .]١٩٦[الْبقَرةY ¥  ¤  £  ¢X   :عز وجلويف قوله 
من املسلمني  وال نعلم أحداً ،: العمرة سنةقال اإلمام مالك رمحه اهللا« قال ابن عبد الرب:

  .)٢(»أرخص يف تركها
  .هذا اللفظ يدل ظاهره على وجوب العمرة« قال ابن عبد الرب:

ببغداد يقول: هي رمحه اهللا الشافعي اإلمام وقال إبراهيم النخعي: هي سنة حسنة، وكان 
  سنة ال فرض، وقال مبصر: هي فرض الزم كاحلج مرة يف الدهرِ.

، وعطاء، وطاوس، بن عباس رضي اهللا عنهمعبد اهللا ، وبن عمرعبد اهللا وهو قول 
   .تعاىل رمحه اهللا اإلمام أمحد بن حنبلو ،وجماهد، واحلسن، وابن سريين

وأصحابه: هي تطوع وليست بواجبة، وهو قول  قال اإلمام أبو حنيفة رضي اهللا عنهو
قال: احلج  رضي اهللا تعاىل عنه بن مسعودعبد اهللا وداود، وروي عن  ،الشعيب، وبه قال أبو ثور

  والعمرة تطوع. ،فريضة
  يقول: إا واجبة كوجوب احلج. ابن عباس رضي اهللا عنهماوقال األوزاعي: كان 

واألوزاعي إجياا، ومن حجة من مل  ،املعروف من مذهب الثوري" قال ابن عبد الرب:
صلى اهللا مل يوجب العمرة بنص جمتمع عليه، وال أوجبها رسوله  عز وجليوجب العمرة أن اهللا 

يف ثابت النقل عنه، وال اتفق املسلمون على إجياا، والفروض ال جتب إال من هذه عليه وسلم 
 Yتعاىل: سبحانه وأو من دليل منها ال مدفع فيه، وحجة من أوجبها وهم األكثر، قوله  ،الوجوه

¥  ¤  £  ¢ X  ومعىن أمتوا عند من قال بذلك: أقيموا احلج والعمرة هللا، وقالوا، ]١٩٦[البقرة: 
أي فأمتوا الصالة، ، ]١٠٣[النساء: Y q  p  o  n X :عز وجلملا كان (وأقيموا) يف قوله 

  كان معىن (فأمتوا): أقيموا. 
                                 

 ).٢٢/٤٥( ،االستذكار )١(
   ). ٦٨،برقم:١/٣٤٧جامع ما جاء يف العمرة، ( ،موطأ اإلمام مالك انظر: )٢(



 

٥١ 

 

  .)١("كتب اهللا عليكم احلج والعمرة"قال:  رضي اهللا تعاىل عنه وروي عن عمر بن اخلطاب
عبد اهللا و ،بن عباسعبد اهللا و ،بن أيب طالببن أيب طالب  وروي وجوب العمرة عن علي

  .بن عمر رضي اهللا عنهم

¢   Y :عز وجل واهللا إا لقرينتها يف كتاب اهللا"قال:  ابن عباس رضي اهللا عنهماوعن 

 ¥  ¤  £X"، حجةليس أحد إال وعليه "أنه قال:  بن عمر رضي اهللا عنهمانافع عن ا ىورو 
  .)٣("، واآلثار عمن ذكرنا كثرية جداً)٢("إن استطاع إليهم السبيل ،وعمرة واجبتان

    .]١٢١األنعام: [ Y   W  V    U    T    S  R  Q  PX :عز وجلويف قوله 

 ما التسمية على الذبيحة سنة مسنونة ال فريضة، ولو كانت فرضاً" قال ابن عبد الرب:
إال أا عندي من مؤكدات  ،سقطت بالنسيان؛ ألن النسيان ال يسقط ما وجب عمله من الفرائض

صلى اهللا عليه  وعلى األكل، وقد أمر رسول اهللا ،السنن، وهي آكد من التسمية على الوضوء
  .)٥(»)٤(سم اهللا وكل« عمر بن أيب سلمة فقال: وسلم

Y 9  8  7  :عز وجلقوله ويف       6  5 X ] :ادلة٢ا[.  

: وليس على النساء ظهار، وهذا قول قال اإلمام مالك رمحه اهللا« :)٦(قال ابن عبد الرب
  .)٧(»مجهور العلماء

                                 
) ومل يذكر فيه جرحا وال ١٢٦١:حديث رقم ،٣/٥٠٣، (وجوب الغزو باب، ٢ط: ،املصنفانظر: عبد الرزاق،  )١(

 تعديال.
 كتابه يف هذا التعليق وصله الشافعيو .)١١/٢٤١، (باب وجوب العمرة وفضلهايف صحيحه تعليقاً،  ذكره البخاري )٢(

عن عمرو بن دينار، عن  ،عن سفيان بن عيينة )٢/١٤٥، (باب هل جتب العمرة وجوب احلج، األم انظر: الشافعي: (األم).
 ).٣/٥٩٨(د:ط،  ،شرح صحيح البخاريفتح الباري ، انظر: ابن حجرو. فذكره ،عن ابن عباس ،طاوس

 .)١١/٢٤١( ،االستذكار) ٣(
 )،٥٣٧٦:ديث رقم،ح٧/٦٨( ،باب التسمية على الطعام واألكل باليمني ،األطعمة كتاب، هصحيح يف البخاريأحرجه  )٤(

  .»يا غالم، سم اهللا، وكل بيمينك، وكل مما يليك«بلفظ: 
 .)١٥/٢١٤( ،االستذكار) ٥(
 .)١٧/١٢٦( املرجع السابق) ٦(
 .)٢٢،برقم:٢/٥٥٩( ،باب ظهار احلر، موطأ اإلمام مالك )٧(



 

٥٢ 

 

  .]٣اادلة: [ Y   S  R  Q  PX: عز وجلقوله ويف 

Y   e :عز وجلواإلماء من النساء، بدليل قول اهللا «قال ابن عبد الرب:    dX 
  . )١(»]٢٣النساء: [

                                  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ).١٧/١٤٠( ،االستذكار) ١(



 

٥٣ 

 

  بأسباب الرتول ة اإلمام ابن عبد الربعناي: عاستاملبحث ال

ية أو آهو علم يبحث فيه عن سبب نزول هو فرع من فروع علم التفسري، و: رتولالأسباب 
  .ومعرفة وقت نزوهلا، واملكان الذي نزلت فيه، وغري ذلك سورة،

سبب الرتول يعني على فهم اآلية؛ فإن العلم بالسبب يورث العلم ومعرفة  قال ابن تيمية: "
    .)١("باملسبب

ذلك الهتمامه البالغ بعلم النسب، ووقد كان ابن عبد الرب يويل هذا العلم عناية خاصة، 
الذين  صلى اهللا عليه وسلموالبحث يف تراجم الرجال، وسريهم، خاصة أصحاب رسول اهللا 

االستيعاب يف  كتاب: " تأليفه وليس أدل على ذلك من ،ن كثريآقر عاصروا الترتيل، ونزل فيهم
صلى اهللا عليه أصحاب رسول اهللا من  ما يربو على أربعة أالفذكر فيه الذي ، "معرفة األصحاب

أسباب  ن الكرمي، انطالقاً من وقوفه علىآي القرآمكنه من تفسري كثري من األمر الذي ،  وسلم
    نزوهلا، وذكره ملن نزلت فيه، واألمثلة على ذلك كثرية جداً نذكر منها ما يلي:

  .]١١٥البقرة: [ Y   l  k  j  i  hX  :عز وجلاهللا يف قول 

  ويف اآلية قوالن: قال ابن عبد الرب:"
  أحدمها: أا نزلت يف قول اليهود يف القبلة.

يف ليلة  صلى اهللا عليه وسلمأا نزلت يف قوم كانوا يف سفر على عهد النيب  واآلخر:
صلى ظلماء، فلم يعرفوا القبلة واجتهدوا وصلوا إىل جهات خمتلفة، مث بان هلم فسألوا رسول اهللا 

Y l :عز وجلفأنزل اهللا  ، اهللا عليه وسلم   k  j  i  h X ، صلى اهللا عليه فقال رسول اهللا
  .)١(")٢(صالتكممضت ": وسلم

                                 
 .)١/١٦( ،مقدمة يف أصول التفسري ،ابن تيمية )١(
عاصم بن من طريق  )١٢٤١:ديث رقم،ح٢/٤٦٢( ،١ط: ،مسند أيب داود الطيالسي يفالطيالسي أبو داود أخرجه  )٢(

اهللا بن عاصم فذكره، وإسناده ضعيف، ففيه عاصم بن عبيد  : نيبلا عنعبيد اهللا، عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، 
، ١ط: ،اجلرح والتعديل". انظر: ابن أيب حامت: ضعيف ال حيتج حبديثه" ، واحلافظ:بن معنيا ، قالبن عمر

 .)٣٠٦٥،ت:١/٢٨٥( ،تقريب التهذيبوابن حجر، ، )١٩١٧:ت،٦/٣٤٧(



 

٥٤ 

 

%  &  Y :عز وجلاهللا يف قول و    $  #  "  !X :٢٢٥[البقرة[.  

& Yيف قوله تعاىل:  ارضي اهللا عنه قال ابن عبد الرب: "عن عائشة   %    $  #  "  ! X 
  .)٣(")٢(نزلت يف قول الرجل: ال واهللا، وبلى واهللا"،

  .]٢٣١البقرة: [ Y /  .  -  , X :عز وجلاهللا يف قول و

عروة عن أبيه أنه قال: كان الرجل إذا طلق   بن روى مالك عن هشام«قال ابن عبد الرب:  
وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إىل امرأته  ،امرأته مث ارجتعها قبل أن تنقضي عدا كان ذلك له

وال حتلني  ،حىت إذا شارفت انقضاء عدا راجعها، مث طلقها، مث قال: ال واهللا ال آويك إيلّ ،فطلقها
فاستقبل  ]٢٢٩البقرة:[ Y }  |  {  z  y   xw v X أبداً، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل:

   . )٤(»الناس الطالق جديداً من يومئذ، من كان طلق منهم أو مل يطلق
أن الرجل كان يطلق امرأته مث يراجعها، وال « :)٥(زيد الديلي بن وعن مالك عن ثور

 Y :عز وجلحاجة له ا، وال يريد إمساكها كي ما يطول بذلك عليها العدة ليضارها، فأنزل اهللا 

5  4   3   2  1   0/   .  -  , X ] :٦(»يعظهم اهللا بذلك ] ٢٣١البقرة(   
أفاد هذان اخلربان أن نزول اآليتني املذكورتني كان يف معىن واحد متقارب، «قال ابن عبد الرب: 

                                 
 .)٦/١٢٧( االستذكار )١(
  .)٤٦١٣:ديث رقم،ح٦/٥٢( Y&  %   $  #  "  ! X  :باب قوله، األميان، كتاب صحيحه البخاري يفأخرجه  )٢(
  .)١٥/٦٠( االستذكار )٣(
انظر: ابن األثري،  .، وإسناده صحيح)٨٠رقم:حديث ،٢/٥٨٨(الطالق، باب جامع الطالق، كتاب  ،مالكاإلمام  موطأ )٤(

  ).٢/٤٦(، ١، ط:جامع األصول يف أحاديث الرسول
ىب الغيث، وحممد بن أثور بن زيد: الديلي، املديين، ابن أخت موسى بن ميسرة، روى عن: احلسن البصري، وعكرمة، و )٥(

إبراهيم التيمي، وغريهم، وروى عنه: مالك بن أنس، وسليمان بن بالل، وعبد العزيز بن حممد، وحممد بن إسحاق، وغريهم، 
وابن حجر، )، ٨٦٠،ت:٤/٤١٦( ،ذيب الكمال يف أمساء الرجالانظر: املزي، هـ. ١٣٥: ثقة، مات سنة: احلافظقال 

  ).٨٦١،ت:١/١٣٥( ،تقريب التهذيب
ابن نظر: ا النقطاعه. وإسناده ضعيف )٨١،برقم:٢/٥٨٨(، كتاب الطالق، باب جامع الطالق، موطأ اإلمام مالك )٦(

   ).٧/٦٢٥( ،جامع األصول يف أحاديث الرسولاألثري، 



 

٥٥ 

 

  .)١(»وذلك حبس الرجل املرأة ومراجعته هلا قاصداً إىل اإلضرار ا

Y F :عز وجلويف قوله      E  D  C  B  A  @ X ] :٢٢النساء[.  

Y F عن عكرمة يف قوله تعاىل: « قال ابن عبد الرب:    E  D  C  B  A  @  

H  G    J  IX  ،و  بن  قَال: نزلت يف كبشة بنت معنعاصم من األوس، تويف عنها أَب
فقالت: يا نيب اللَّه، ال أنا  صلى اهللا عليه وسلماألسلت، فجنح عليها ابنه، فجاءت النيب  بن قيس

   .)٢(»ورثت، وال أنا تركت، فأنكح. فرتلت هذه اآلية فيها

Y M :عز وجلويف قول اهللا    L   K    V  U  T    S  R  Q  P  O  N

b   a  `  _  ^  ]  \   [  Z   Y  X  W X :٣٣[املائدة[.  

Y  O  N  M  L   K بقوله:  عز وجلقال ابن عبد الرب: "اختلفوا يف من عىن اهللا 

  X  W   V  U  T   S  R  Q  PX اآلية.  
صلى نزلت يف الكفار املرتدين الذين أغاروا على لقاح رسول اهللا  "فقالت طائفة منهم: 

من بعد إميانه، فقد حارب اهللا  ، وقتلوا الرعاة، وكفروا بعد إميام، فمن كفر باهللا اهللا عليه وسلم
، فإذا مجع السعي يف األرض بالفساد، وهو اخلروج عن  صلى اهللا عليه وسلم ورسوله عز وجل

  الطريق، وإخافة السبل، فهو ممن عين باآلية.املسلمني، وقطع 
  .)٣("إن اآلية نزلت يف أهل الكفر"، وعطاء: البصري وقال احلسن

  ، ]٤٢[املائدة: Y ,  +  *  )  (   '  & X :عز وجلاهللا يف قول و
&  '   )  Y ، يف قوله تعاىل: ابن عباس رضي اهللا عنهماقال ابن عبد الرب: "عن عكرمة، عن 

                                 
 .)١٨/١٥٨( ،االستذكار )١(
، ]١٩[النساء: S ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }R  قوله تعاىل:كتاب التفسري،  ،١ط: ،السنن الكربىيف  النسائيأخرجه  )٢(
عن أبيه. وإسناده  علي بن املنذر، عن ابن فضيل، حدثنا حيىي بن سعيد، عن حممد بن أيب أمامة، ) عن١١٠٢٩،ح:١٠/٦١(

  ).    ٨/٢٤٧( ،شرح صحيح البخاري فتح الباري حسن. انظر: ابن حجر،
 .)٢٠٠-٢٤/١٩٨( ،االستذكار )٣(



 

٥٦ 

 

  +   *  ), X ١("نزلت يف بىن قريظة، وهي حمكمة"قال:  ،اآلية(. 

&  '  )  (  Y :عز وجلاهللا يف قول و   %  $  #  " X ]٤١:نفالاأل[  .  

"  #  $  %  &  '  )    Y :عز وجل اهللا قول أن على العلماء أمجع" قال ابن عبد الرب:

) X ، قوله عند نزلت: Y #  "  ! X ]تشاجر أهل بدر يف نزلت يف حني  ]١:األنفال
  .)٢("غنائم بدر

  .]١٠٨ة:توبال[ Y  U  T  S   RQ  P  O  N  M X :عز وجلاهللا يف قول و

Y    Tوال خالف أن قوله تعاىل:  قال ابن عبد الرب:"   S   RQ  P  O   N  M

U X ٣("نزلت يف أهل قباء الستنجائهم باملاء(.  
     

  
  
  
  
  
  
  

  الثاين الفصل

                                 
 .)٢٤/١٣( ،االستذكار )١(
 .)١٤/١٥٠( ،االستذكار )٢(
 .)٢/٥٥( املرجع السابق )٣(



 

٥٧ 

 

مرتبة على سور كتابه االستذكار  ، من خالليف التفسري ابن عبد الرب اإلمام أقوالودراسة مجع 
  القرآن الكرمي

  سورة البقرة

   .]٢٠البقرة:سورة [ 7Y  R     Q  P  OX 8  القول األول:
  :عمر أبو قال

وكاد يف اللغة توجب القرب، وتدفع الوقوع؛ وهلذا قال بعض العلماء: ال خيطف الربق  "
  .Y  R     Q  P  OX تعاىل:بصر أحد؛ لقوله 
فإن  - )١(»نظَرت إىل علَمها يف الصالة فكاد يفتننِي« : صلى اهللا عليه وسلم وأما قوله

  .)٢("، دليل على أن الفتنة مل تقع»كاد يفتنين«قوله: 
  ة:ــــالدراس

ا ورد يف مب ى ذلكلع لد، واستقارب ومل يفعل ، مبعىن Y OX قوله: أنإىل  ابن عبد الرب أشار
  :ومنهم احلديث السابق، وهو ما قال به أهل اللغة والتأويل

يقال: كاد، أي قرب ومل يفعل، والعرب تقول:  ،أي يقرب Y P  OX :"قالحيث )٣(الثعليب
    .)٤("قالوا: كاد أن يفعل، واألول أوضح ،بقي سببوهفإذا  -حبذف أن -كاد يفعل

                                 
 عائشةمن حديث  )٧٥٢:ديث رقم،ح١/١٥٠(، باب االلتفات يف الصالة ،األذان كتاب ه،صحيح يف البخاريأخرجه  )١(

   .رضي اهللا عنها
    ).٤/٣٩٠(االستذكار  )٢(
الثعليب، صاحب التفسري املشهور، والعرائس يف قصص األنبياء، الثعليب: أمحد بن حممد بن إبراهيم، أبو إسحاق النيسابوري  )٣(

أيب طاهر حممد بن الفضل بن خزمية، وأيب  :روى عن كان أوحد زمانه يف علم القرآن، عاملاً بارعاً يف العربية، حافظاً موثقاً،
، )٣١،ت:١/٧٩( عيانوفيات األابن خلكان،  نظر:اهـ.  ٤٢٧ :سنة ماتومجاعة، وأخذ عنه الواحدي،  ،حممد املخلدي

     .  )٢٩١،ت:١٧/٤٣٥( سري أعالم النبالء والذهيب،
 ).  ١/١٦٤(،١ط:، لكشف والبيان عن تفسري القرآناالثعليب،  )٤(



 

٥٨ 

 

العرب ملقاربة الفعل، وكدت أفعل معناه عند العرب: كاد: موضوع عند  : ")١(وقال الواحدي
  .)٢("قاربت الفعل ومل أفعل

  .)٣("كاد يفعل كذا، يكاد كَوداً ومكادةً، أي قارب ومل يفعلويف الصحاح:" 
ن ؛ ألجاء متوافقاً مع أقوال املفسرين وأهل اللغةابن عبد الرب ل وقيتضح أن  بعد الدراسة

وإذا صحبه نفي فهو واقع بعد  ،إذا مل يكن معه نفي قارب الوقوع ومل يقع املقاربةكاد من أفعال 
  .)٤("بطاءإفعلوا الذبح بعد  :أي ،]٧١البقرة: [ Y L  K  J  I X :حنو قوله ،بطاءإ

  .)٦("اًو(يكاد) فإنه ال يكون أبد ،كل شيء يف القرآن (كادوا)، و(كاد): " )٥(قال الكفوي

´   7Y 8  :القول الثاين   ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

¸  ¶  µ X ] :٣٥البقرة[.   
صلى اهللا عليه   اهللا رسول إن :قال بن عمر رضي اهللا عنهما   اهللا عبد أن نافع عن " :عمر أبو قال

 فمن اجلنة أهل من كان إن والعشي، بالغداة مقعده عليه عرِض مات إذا أحدكم إن « :قالوسلم 

                                 
=      =  كان واحد عصره يف التفسري،  ،احلسن الواحدي النيسابوري الواحدي: علي بن أمحد بن حممد بن علي، أبو )١(

نظر: ابن اهـ. ٤٦٨ :الثعليب، صنف التفاسري الثالثة: البسيط، والوسيط، والوجيز، وغريها، مات سنةالزم أبا إسحاق 
  ).١٦٠،ت:١٨/٣٣٩( ،سري أعالم النبالءالذهيب، )، و٣/٣٠٣( ،وفيات األعيانخلكان، 

، إعراب القرآنمشكل  :مكي بن أيب طالبو )،١/٩٧(، ١ط:، الوسيط يف تفسري القرآن ايدانظر: الواحدي:  )٢(
اجلامع ألحكام القرآن = تفسري  :)، والقرطيب١/٤١( ١ط:، زاد املسري يف علم التفسري: ابن اجلوزيو ،)١/٨٢،  (٢ط:

الدر املصون يف علوم  :)، والسمني١/٥٢( ١ط:، أنوار الترتيل وأسرار التأويل :)، والبيضاوي١/٢٢٢، (٢ط:، القرطيب
 ).  ١/١٧٥( ،د: ط، الكتاب املكنون

   .)١٠/١٨٠، (١ط:، ذيب اللغة :واألزهري ،)٢/٥٣٢(،٤ط:، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :جلوهريانظر: ا )٣(

   .)١/٨٢( ،مشكل إعراب القرآنبن أيب طالب،  مكي)، و٤/٤٨( ١ط:، معاين القرآن وإعرابه انظر: الزجاج، )٤(
الكليات أخرى بالتركية، منها: وله كتب  ية،كان من قضاة احلنف ،الكفوي: أيوب بن موسى احلسيين الكفوي، أبو البقاء )٥(

  ). ٢/٣٨(األعالم  الزركلي، نظر:ام.  ١٠٩٤سنة:  مات ،عاش وويل القضاء يف تركيا، والقدس، وبغداد
 ).١/٧٤١( د: ط،، الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغويةالكفوي:  )٦(



 

٥٩ 

 

 يوم اهللا يبعثك حىت مقعدك هذا: فيقال النار، أهل فمن النار أهل من كان وإن اجلنة، أهل
  .)١(»القيامة

 ،يف هذا احلديث دليل على أن اجلنة والنار خملوقتان كما يقول مجاعة أهل السنة":عمر أبو قال
  .)٢("أهل الرأي واآلثار ،وهم اجلماعة الذين هم احلجة

  .] ٣٥البقرة: [ Y ª  ©  ¨  §  ¦  ¥X: عز وجل ويدل على ذلك قول اهللا

  .] ٣٤احلجر: [ Y :  9  8  7   6Xإلبليس:  عز وجل وقوله

Y  V  U  T   S  R  Q  P  O :عز وجل وقوله   N  M X ] :١١٧طه [.   

  .]٤٦غافر: [  Y r  q  p  o   n Xيف آل فرعون:  عز وجل وقوله
  . )٣(»...اشتكَت النار إِلَى ربها «: صلى اهللا عليه وسلموقول رسول اهللا 

، واطَّلَعت في ساكنياطَّلَعت في اجلَنة فَرأَيت أَكْثَر أَهلها امل: «صلى اهللا عليه وسلموقوله  
 تأَيارِ فَراَء النسا النهلأَه ٤(»أَكْثَر(.  

  الدراســــة:
 مبا ذكره من ستدل على ذلكوا ،باقيتاناجلنة والنار خملوقتان  أنب ابن عبد الرب إىل القولذهب 
بو أاإلمام  :ومنهم العلماء،وهو ما قال به مجهور ، الشريفة النبويةواألحاديث  يةالقرآن اآليات

                                 
ديث ح ،٢/٩٩اجلنائز، باب: امليت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، (كتاب ، هصحيح يف البخاريأخرجه  )١(

كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: عرض مقعد امليت من اجلنة أو  ،صحيحهوبنحوه أخرجه مسلم يف ). ١٣٧٩:رقم
 ).٢٨٦٦:حديث رقم ،٤/٢١٩٩النار عليه، وإثبات عذاب القرب والتعوذ منه، (

 ).٨/٣٤٩( االستذكار )٢(
وبنحوه )، ٣٢٦٠:حديث رقم ،٤/١٢٠، (باب صفة النار، وأا خملوقة، بدء اخللقكتاب صحيحه،  أخرجه البخاري يف )٣(

، باب استحباب اإلبراد بالظهر يف شدة احلر ملن ميضي إىل مجاعة ،املساجد كتابه، صحيح أخرجه مسلم يف
 .)٦١٧:ديث رقم،ح١/٤٣١(
) ٣٢٤١:ديث رقم،ح٤/١١٧، (باب ما جاء يف صفة اجلنة وأا خملوقة، بدء اخللقكتاب صحيحه،  أخرجه البخاري يف )٤(

 ،الفقراء= =باب أكثر أهل اجلنة ،الرقاقكتاب ، صحيحه وبنحوه أخرجه مسلم يفمن حديث عمران بن حصني، 
 .ابن عباس) من حديث ٢٧٣٧:ديث رقم،ح٤/٢٠٩٦(



 

٦٠ 

 

 )٥(والطحاوي  ،)٤( )٣(، والدارمي)٢( تعاىل رمحه اهللا اإلمام أمحد بن حنبلو ،)١(رضي اهللا عنه حنيفة
    .)١١)(١٠(، والقرطيب)٩)(٨(الرازيو ،)٧(حزموابن  ،)٦(

هذه اآليات صرحية يف كون اجلنة والنار  : "بعد أن ذكر عدة آيات يف هذا الشأن قال الرازي
                                 

  ).١/٦٣(، ١ط: ،الفقه األكرب ،اخلميس )١(
  ). ١/٥٩( ،١ط:، أصول السنةأمحد بن حنبل:  )٢(
، من التوحيد نقض اإلمام أيب سعيد عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي العنيد فيما افترى على اهللا الدارمي:  )٣(

  ).١/٢٩٩( ،١ط:
الدارمي: أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاين، اإلمام احلجة، كان قيماً بالسنة، ثقة ثبتاً،  )٤(

روى عن: ابن األعرايب، وأمحد بن حنبل، وعلي بن املديين، وروى عنه: األزهري، وحممد بن إسحاق اهلروي، وحممد الطوسي 
الكامل يف ابن األثري: نظر: اهـ. ٢٨٠سنة:  ماتاجلهمية، والرد على بشر املريسي،  الفقيه، وطائفة، ومن تصانيفه: الرد على

  ).  ٢٠٤٣،ت:٩/٥٦٢( ،سري أعالم النبالء والذهيب،)، ٦/٤٨٨( ،١:، طالتاريخ
  ).١/٧٣(، ٢ :، طختريج العقيدة الطحاويةالطحاوي:  )٥(
بن جناب األزدي املصري، أبو جعفر، كان ثقة نبيالً فقهياً الطحاوي: أمحد بن حممد بن سالمة بن سلمة بن عبد امللك  )٦(

إماماً، تفقه على: أيب جعفر أمحد بن أيب عمران موسى بن عيسى، وأيب حازم عبد احلميد بن جعفر، ومن تصانيفه: كتاب 
خرون، ولد سنة: أحكام القرآن، وكتاب معاين اآلثار، وبيان مشكل اآلثار، روى عنه: الطرباين، وأبو بكر بن املقرئ، وآ

ابن و)، ٢٣٢١،ت:١٣/٣١٨(، املنتظم يف تاريخ األمم وامللوكابن اجلوزي، نظر: اهـ. ٣٢١سنة:  ماتهـ، و٢٠٩
   .)٢٨٦٠،ت:١١/٣٦١( سري أعالم النبالءالذهيب، )، و٢٥،ت:١/٧١( وفيات األعيانخلكان، 

 ).٤/٦٨( د: ط،، الفصل يف امللل واألهواء والنحلابن حزم:  )٧(
    . )٢/٣٥٦(، ٣ :، طمفاتيح الغيب = التفسري الكبريالرازي:  )٨(
الرازي: حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن علي، اإلمام فخر الدين الرازي القرشي البكري، من ذرية أيب بكر  )٩(

، قال عنه ابن خلكان: فريد عصره، هـ، واشتغل على والده، والبغوي٥٤٤، الشافعي املفسر املتكلم، ولد سنة:الصديق 
هـ. ٦٠٦سنة:  ماتتصانيفه: التفسري الكبري، واحملصول يف أصول الفقه، وإعجاز القرآن، وغري ذلك، من ونسيج وحده، 

         .)٥٤٣٧ ،ت:١٦/٥٢(سري أعالم النبالء الذهيب، و، )٤/٢٤٨( وفيات األعيانابن خلكان،  :انظر
احملرر ابن عطية: و)، ١/٥٩( ،١ :، طتفسري القرآنالسمعاين: و ،)٤/١٧٠( ،ألحكام القرآناجلامع  القرطيب،انظر:  )١٠(

=  د: ط،، غرائب التفسري وعجائب التأويل)، والكرماين: ١/٥٠٩( ،١ط:، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز
)، وابن ١/٢٩٢( ،١ط: ، التأويلمدارك الترتيل وحقائق )، والنسفي: ٢/٣٨( ،أنوار الترتيل :)، والبيضاوي٢/١١٨٨(=

  .)٥/٥٣٤( ،١ط: ، اللباب يف علوم الكتابعادل:  
 على تدل مفيدة تصانيف له ،القرطيب اهللا عبد أبو ،املالكي ياخلزرج األنصاري فرح أيب بن أمحد بن حممد: القرطيب )١١(

 عنه وروى ،ةمجاعو ،واجلميزي رواج، ابن: من مسع ،اآلخرة وأمور املوتى أحوال يف والتذكرة املشهور، التفسريمنها:  إمامته
   ).  ١/٩٢(، ١ط:، طبقات املفسرين العشرينالسيوطي:  :انظر .هـ٦٧١:سنة ماتو ،أمحد الدين شهاب ولده :باإلجازة



 

٦١ 

 

Y Ì قال يف صفتها: سبحانه وتعاىلخملوقتني، أما النار فألنه    Ë X :هفهذ ]١٣١[آل عمران 
[آل  Y  ,  +Xقال يف آية أخرى:  وتعاىلسبحانه وأما اجلنة فألنه  ،صرحية يف أا خملوقة

)   (   Yقال هاهنا:  سبحانه وتعاىلوألنه  ؛]١٣٣عمران:   '  &  %  $  #  "  !

,  +  * X ] :وحصول امللك يف  ،وهذا إخبار عن وقوع هذا امللك وحصوله، ]٢٥البقرة
  .)١("فدل على أن اجلنة والنار خملوقتان ،احلال يقتضي حصول اململوك يف احلال

  .)٢("ونقر أن اجلنة والنار خملوقتانقال ابن تيمية: "و
  سبحانه وتعاىلإما غري خملوقتني يف وقتنا، وإن اهللا  ":فقالوا )٣(املعتزلة وخالف بعض

ألما دار جزاء بالثواب  ؛ابتدأ خلق اجلنة والنار حيث شاء ،إذا طوى السموات واألرض
والعقاب، فخلقتا بعد التكليف يف وقت اجلزاء، لئال جتتمع دار التكليف ودار اجلزاء يف الدنيا، كما 

   .)٤("مل جيتمعا يف اآلخرة
أن اجلنة والنار خملوقتان معدتان ب قول ابن عبد الرب أن ضحتيدراسة أقوال العلماء عرض وبعد 

رسول  أنثبت  فقد، واجلماعة أهل السنة ما ذهب إليه مجهور ووه هو القول الراجح، ألهلهما،
قالت: خسفت رضي اهللا عنها عائشة فعن  يف صالة الكسوف، أى النارر صلى اهللا عليه وسلماهللا 

فقرأ سورة طويلة، مث ركع فأطال، مث رفع رأسه، مث  صلى اهللا عليه وسلمالشمس، فقام النيب 
إِنهما آيتان «  قضاها وسجد، مث فعل ذلك يف الثانية، مث قال:استفتح بسورة أخرى، مث ركع حىت

شيٍء من آيات اللَّه، فَإِذَا رأَيتم ذَلك فَصلُّوا، حتى يفْرج عنكُم، لَقَد رأَيت في مقَامي هذَا كُلَّ 
فًا من اجلَنة، حني رأَيتمونِي جعلْت أَتقَدم، ولَقَد رأَيت وعدته، حتى لَقَد رأَيت أُرِيد أَنْ آخذَ قطْ

                                 
   ).٢/٣٦٥( ،مفاتيح الغيب ،لرازيا )١(
 ).٦/٦٥٩(،  ١ط:، الفتاوى الكربى البن تيمية، ابن تيمية )٢(
هـ،  ٨٠"فرقة نشأت يف العصر األموي، وأصل هذه الفرقة هو واصل بن عطاء امللَّقب بالغزال، املولود سنة: املعتزلة:  )٣(

هـ، يف خالفة هشام بن عبد امللك، ويقولون باملرتلة بني املرتلتني، ويلَقَّب املعتزلة بالقدرية  تارة،  ١٣١واملتوىف سنة: 
م بالقدرية؛ فألم يسندون أفعال العباد إىل قدرم، وينكرون القَدر فيها، وأما تلقيبهم وباملُعطِّلة تارة أخرى، أما تلقيبه

، د: ط، امللل والنحلالشهرستاين،  باملُعطِّلة؛ فألم يقولون بنفي صفات املعاين، فيقولون: اهللا عالم بذاته، قادر بذاته". انظر:
 ).    ١/٢٦٢( ،التفسري واملفسرون، والذهيب، )٤٦-١/٤٣(
 . )٤/٢٠٥( اجلامع ألحكام القرآن :القرطيب انظر: )٤(



 

٦٢ 

 

سيب  جهنم يحطم بعضها بعضا، حني رأَيتمونِي تأَخرت، ورأَيت فيها عمرو بن لُحي وهو الَّذي
بائو١(»الس(.  
سمع ، إذ صلى اهللا عليه وسلم، قال: كنا مع رسول اهللا عنهرضي اهللا  عن أيب هريرةو

قال:  قال: قلنا: اهللا ورسوله أعلم،» تدرونَ ما هذَا؟«: صلى اهللا عليه وسلمفقال النيب ، )٢(وجبةً
نَ، حتى انتهى إِلَى هذَا حجر رمي بِه في النارِ منذُ سبعني خرِيفًا، فَهو يهوِي في النارِ الْآ«

   .)٣(»قَعرِها

فيه دليل على  ]١٣١[آل عمران: Y Ì  Ë  Ê   É  È Xقوله تعاىل:   قال الثعليب: "
  .)٥("ألن املعدوم ال يكون معداً ؛)٤(اجلهميةأن النار خملوقة ردا على 

  .]٢٩الكهف: [ Y T  S  R  Q  P  O     N X ويف قوله تعاىل:
أعددنا وهيأنا، من العتاد، وهو العدة للظاملني، وفيه دليل على أن النار : " أيضاً قال الثعليب 

  .)٦("لكان املخرب كذابا، وتعاىل اهللا عن ذلك ،ةمعد ،موجودة ،ألا لو مل تكن خملوقة ؛خملوقة
  : )٧(برد بن ل بشاروقويشهد له 

                                 
 :ديث رقم،ح٢/٦٥( ،باب إذا انفلتت الدابة يف الصالة ،العمل يف الصالة كتاب ه،صحيح يف البخاريأخرجه  )١(

 ،٤/٢١٩١( ،باب النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء، اجلنةكتاب  صحيحه، مسلم يف بنحوه أخرجهو ،)١٢١٢
   واللفظ للبخاري.   ،)٢٨٥٦حديث رقم: 

لسان ابن منظور: و، )١/٢٣٢( ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية نظر: اجلوهري،ا ."السقطة مع اهلَدة"الوجبة:  )٢(
   ).١/٧٩٤( ،٣ط:  ،العرب

   .)٢٨٤٤:حديث رقم ،٤/٢١٨٤(، باب يف شدة حر نار جهنم وبعد قعرها ،اجلنةكتاب  صحيحه، أخرجه مسلم يف)٣(
أصحاب جهم بن صفوان، وافق املعتزلة يف نفي الصفات األزلية، وهو تلميذ اجلعد بن درهم الذي قتله خالد " اجلهمية: ) ٤(

هـ، على الزندقة واإلحلاد، وكان جهم خيرج بأصحابه فيقفهم على اذومني ويقول: انظروا، ١٢٤بن عبد اهللا القسري سنة: 
كر حكمته، قتله سلم بن أحوز املازين يف آخر زمان بين مروان، سنة: أرحم الرامحني يفعل مثل هذا؟ إنكارا لرمحته، كما أن

 ).١/٨٦( ،امللل والنحل ،لشهرستاينا نظر:اهـ. ١٢٨
  ).١/١٦٩( ،الكشف والبيان ،لثعليبا )٥(
  ).٦/١٦٧( املرجع السابق )٦(
 ظريفاً جميداً شاعراً كان والعباسية، األموية الدولتني وأدرك بغداد، وقدم البصرة يف نشأ، معاذ أبو العقيلي،: برد بن بشار )٧(

 ديوان وله ،الفصحاء البلغاء اخلطباء من ويعد ومنادمة، حسن صوت صاحب وكان اخللفاء، جمالس وحضر امللوك خدم حمسناً،



 

٦٣ 

 

 اكـأَلق أَن لَـقَب يل أَعددت       لَو كُنت أَعلَـم أَنَّ احلُـب يقتلُين
  :  )٢(وقول النابغة الذبياين  )١(أَكفانا

  )٣(ماـوتمي لَكُم وعاًـيرب ددتـأَع       إِنينـفَ دـيزي يا اشكـمح جمع
  فقوهلما: أعددت، مبعىن: هيأت.

  واهللا تعاىل أعلم. 

7Y x  w 8  القول الثالث:   v  u  t   s  r  q  p  o  n  mX 

  .]٩٨البقرة: [
  :عمر أبو قال

  .)٤("واملعىن: ومالئكته جربيل وميكائيل"

 تفصيلل Y   t   sX يف قوله تعاىل: "الواو"أشار ابن عبد الرب إىل أن :الدراســــة
  قوالن:يف هذه اآلية ، وللعلماء Y q X قوله تعاىل:  يفالواقع  اإلمجال وبيان

   القول األول:
  ومنهم: للتفصيل، "الواو"قال أصحابه بأن 

  ، وهو ما قال به ابن عبد الرب.)٣() ٢(الفريوزآبادىو ،)١() ٥(الكرماين

                                 
 ،تاريخ بغداداحلطيب البغدادي، و )،١/٢١( د:ط،، طبقات الشعراءابن املعتز:  انظر: . هـ ١٦٨ مطبوع، تويف سنة:

   ).٣٥٥٩،ت:٧/١١٦(
    ).٤/١٦٩( ،د:ط ،ديوان بشار بن بردنظر: امن (البحر البسيط )،  )١(
 احلجاز، أهل من األوىل، الطبقة من جاهلي شاعر، أمامة أبو الغطفاين، الذبياين ضباب بن معاوية بن زياد: الذبياين النابغة )٢(

 وال شعره يف تكلف ال ديباجة، العرب شعراء أحسن وكان، النابغة على شعره يعرض ممن واخلنساء وحسان األعشى كان
تاريخ ابن عساكر: )، و٤،ت:١/١٥٦( والشعراء الشعر، قتيبة بنا :انظر. هـ. ق ١٨مطبوع، مات سنة:  ديوان له ،حشو

 ).٢٣١٥،ت:١٩/٢٢٢( د: ط،، دمشق
  ).١/١٠٢، (٣ط: : ديوان النابغة الذبياين: انظر، )(البحر الكامل من )٣(
  ).٥/٤٢٤( االستذكار )٤(
الكرماين: حممود بن محزة بن نصر، الشهري بالكرماين، الشافعي املصري، العامل الفاضل، تاج القراء، احملقق العالمة، برهان  )٥(



 

٦٤ 

 

   القول الثاين:
  للتخصيص، ومنهم: "الواو"قال أصحابه بأن 

  . )١() ١١(، والبيضاوي)١٠(والقرطيب،)٩() ٨(وابن اجلوزي،)٧() ٦(، وابن عطية)٥() ٤(ابن العريب

                                 
هـ ٥٠٥سنة:  ماتالدين، من تصانيفه: الربهان يف توجيه متشابه القرآن، والغرائب والعجائب يف التفسري، ولباب التأويل، و

 طبقات املفسرين، لداووديوا )،١٩٧٢،ت:٢/٢٧٧( بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، السيوطي،نظر: ا. 
   ).  ٦٢٣،ت:٢/٣١٢(
 ).١/١٦٠( ، د:ط،غرائب التفسري وعجائب التأويل ،لكرماينا )١(
واألدب، من مصنفاته: كتاب : حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، الشريازي، الشافعي، كان من أئمة اللغة يالفريوزآباد )٢(

بصائر ذوي التمييز، والقاموس احمليط، واملغامن املطابة يف معامل طابة، ونزهة األذهان يف تاريخ أصبهان، والبلغة يف تاريخ أئمة 
        .)٦٠١،ت:٢/٢٧٥( طبقات املفسرينالداوودي، : نظراهـ . ٨١٧ :اللغة، وغري ذلك، مات سنة

  ).٥/١٤٧( د:ط،، ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيزبصائر الفريوزآبادى:  )٣(
األندلسي اإلشبيلي املالكي، اإلمام العالمة احلافظ القاضي، صاحب  ،ابن العريب: أبو بكر بن حممد بن عبد اهللا بن العريب )٤(

كتبه: العواصم من التصانيف، بلغ رتبة االجتهاد، قال ابن بشكوال: ختام علماء األندلس وآخر أئمتها وحفاظها، من 
، : ابن بشكوالانظر= =هـ.٥٤٣ :القواصم، وعارضة األحوذي يف شرح الترمذي، وأحكام القرآن، وغريها كثري، تويف سنة

     ).٦٢٦،ت:٤/٢٩٦( وفيات األعيانابن خلكان، و، )١/٥٥٨( الصلة يف تاريخ أئمة األندلس، 
   ).١/٢٩٨( ،٣ط: ، أحكام القرآنابن العريب:  )٥(
 ،حدث عن أبيه أيب بكر، وعن أيب علي الغساين ،ابن عطية: عبد احلق بن غالب بن متام بن عطية، قدوة املفسرين )٦(

أبو جعفر بن مضاء، وعبد املنعم  :وكان فقيها، عارفا باألحكام، واحلديث، والتفسري، له التفسري املشهور، روى عنه ،وخالئق
والصفدي، )، ١/٣٦٧( الصلة يف تاريخ أئمة األندلس،  ،ابن بشكوال نظر:اهـ.  ٥٤١:وآخرون، مات سنة ،بن الفرس

  ). ١/٦٠( طبقات املفسرين، لسيوطيوا، )٣،ت:١٨/٤٠( الوايف بالوفيات
     .)١/١٨٤( احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ابن عطية )٧(
ابن اجلوزي: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن عبد اهللا القرشي البكري الصديقي البغدادي احلنبلي الواعظ ،  )٨(

اإلمام العالمة احلافظ، عامل العراق وواعظ اآلفاق، مسع من: ابن احلصني، وأيب غالب بن النباء، وخلق، من مصنفاته: زاد املسري 
: ابن انظرهـ. ٥٩٧هـ،  ومات سنة: ٥١٠، ولد سنة: وغريها كثري، والوجوه والنظائر، يف التفسري، وجامع املسانيد

    ).٥٣٦٨،ت:١٥/٤٥٥( أعالم النبالء سري)، والذهيب، ٣٧٠،ت:٣/١٤٠(، وفيات األعيانخلكان، 
   ). ١/٩١( ،زاد املسري يف علم التفسري ،ابن اجلوزي )٩(
   . )٢/٣٦( ،اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )١٠(
البيضاوي: عبد اهللا بن عمر بن حممد بن علي أبو اخلري، قاضي القضاة، ناصر الدين البيضاوي، كان إماما عالمة،  )١١(

 الذهيب، :انظرهـ.  ٦٨٥ :صنف: خمتصر الكشاف، املنهاج يف األصول؛ شرح خمتصر ابن احلاجب يف األصول، مات سنة



 

٦٥ 

 

عز  كما قال ،جاءت خمصصة فهي دالة على الفضل للذي ختصصه الواو إذا: ")٢(قال الزجاج
Y  t   s  r  q  p: وجل   o  n  mX لفضلهما على  ؛فذكرا خمصوصني

  .)٣("املالئكة
على جهة التفضيل  ،أخرجهما بالذّكر من مجلة املالئكة ومواضعهم وقال الثعليب: "

  .)٤("والتخصيص
ما ذهب إليه  الراجح هو قولالأن دراسة يتضح أن قول ابن عبد الرب مرجوح، والبعد 

، عز وجلمن كان مظاهراً بالعداوة هللا أن   معىن اآلية الكرمية، ألن ؛قول الثاينال أصحاب
ذكر عاد ف مث ،مجيعاً دون تفرقة بني أحد منهمورسله، أي :، على العموم واإلمجال ،ومالئكته

فصال  هلذاووشرفهما،  ،هما، وبيان مرتلتهماخلصوص بأمسائهم -عليهما السالم- جربيل وميكال
ستجالب العداوة أنه سبب العلى أن معاداة الواحد والكل سواء يف الكفر، و وللتنبيه أيضاً ،بالواو

  .)٥(كلعادى أحدهم فكأنه عادى ال فمن، عز وجلمن اهللا 

"   Yكقوله تعاىل:  فضل،اللتنبيه على لذكر اخلاص بعد العام هو من باب و   !

  %   $  #X ] :مع أن الصالة الوسطى وهي صالة العصر داخلة يف مجلة ]٢٣٨البقرة ،
#         Y للتنبيه على الفضل، ومثله قوله تعاىل:الصلوات املذكورة أوالً، فأفردت بالذكر    "  !

  $X ] :٦٨الرمحن[.  
                                 

    ).١١٥٣،ت:٨/١٥٧( الشافعية طبقات، لسبكي، وا)٩١٧،ت:١٥/٣٤(سري أعالم النبالء
)، ١/٢٢٩( ،٢ط: ، تفسري القرآن العظيمابن كثري: ، و)١/٩٦( أنوار الترتيل وأسرار التأويل ،لبيضاويانظر: ا )١(
: ابن عاشورو)، ١/١٣٧( ،فتح القدير ،لشوكاينوا)، ١/٢٨٧( ،١ط: ، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن :لثعاليبوا

   ).  ١/٦٢٣( د: ط،، »حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب ايد«التحرير والتنوير 
من الزجاج: إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج، كان من أهل الفضل والدين، مجيل املذهب واالعتقاد،  )٢(

 اخلطيب البغدادي،نظر: اهـ. ٣١١سنة:  مات تصانيفه: معاين القرآن يف التفسري، وخلق اإلنسان، وتفسري جامع املنطق،
  ).١٣،ت:١/٤٩( وفيات األعيانوابن خلكان، ، )٣١٢٦،ت:٦/٨٧( تاريخ بغداد

   ).١/٣٢٠( ،معاين القرآن وإعرابه ،لزجاجا )٣(
  ).١/٢٤٠( ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،لثعليبا )٤(
)، ١/١٧٠( ،١ط: ، الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلتفسري الكشاف عن حقائق غوامض الزخمشري: انظر:  )٥(
  ).١/٣٩٠( ،١ط: ، حماسن التأويللقامسي: وا



 

٦٦ 

 

`  Y  b  a 7 8 :القول الرابع   _  h  g  f  e  d  c X ] :١٠٢البقرة[.  
، أنه بلغه أن حفصة )١(مالك، عن حممد بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة روى":عمر أبو قال

، فأمرت ا )٢(دبرتها، وقد كانت سحرتهاقتلت جارية هلا  صلى اهللا عليه وسلمزوج النيب 
لَت٣("فَقُت(.   

 يقْتلَالساحر الذي يعمل السحر، ومل يعمل ذلك له غريه، فأرى أن  ":قال اإلمام مالك رمحه اهللا
  ."ذلك، إذا عمل ذلك هو نفسه

رضي اهللا ، أا أعتقت جارية هلا على دبرٍ منها، مث إن عائشة ارضي اهللا عنه عن عائشةو 
رضي اهللا  فقالت، فقال: إنك مطْبوبةٌ، )٤(مرضت بعد ذلك ما شاء اهللا، فدخل عليها سندي اعنه
رضي  : من طَبنِي؟ فقال: امرأة من نعتها كذا وكذا، ويف حجرها صيب قد بال، فقالت عائشةاعنه

، ادع يل فالنة، جلارية هلا ختدمها، فوجدوها يف بيت جريان هلا، يف حجرها صيب قد بال، ااهللا عنه
؟ سحرتنِي: ااهللا عنه رضي فقالت: حىت أغسل بول الصيب، فغسلته مث جاءت، فقالت هلا عائشة

اهللا  : أحببت العتق فوارضي اهللا عنه فقالت: مل ؟ قالت أحببت العتق، فقالت عائشة ،قالت: نعم

                                 
حممد بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة: األنصاري املدين، أحد الثقات، روى عن: حيىي بن أسعد بن زرارة، وابن كعب  )١(

حيىي بن سعيد األنصاري، وشعبة، وسفيان بن عيينة، وغريهم، بن مالك، وحممد بن عمرو بن احلسن، وغريهم، روى عنه، 
 ذيب الكمال يف أمساء الرجالانظر: املزي،  هـ.١٢٤قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان يف الثقات، مات سنة:

  ).       ٦٠٧٤،ت:١/٤٩٢( تقريب التهذيبوابن حجر، )، ٥٣٩٩،ت:٢٥/٦٠٩(
 .)١٠/٢١٦( جامع األصول، نظر: ابن األثريا ."العبد مبوت سيدهالتدبري: تعليق عتق "(دبرا)  )٢(
وعبد ، )٣٢٤٧،برقم:٥/١٢٨١( ،باب ما جاء يف الغيلة والسحر، كتاب الْعقُول ،اإلمام مالك موطأانظر: اإلمام مالك،  )٣(

حلفصة سحرا، أن جارية « ، بلفظ: ")١٨٧٤٧ ،برقم:١٠/١٨٠باب قتل الساحر، ( ،كتاب اللقطة ،املصنف ،الرزاق
ما تنكر على أم املؤمنني «فقال ابن عمر: »، فأمرت ا عبد الرمحن بن زيد فقتلها، فأنكر ذلك عليها عثمان ،واعترفت بذلك

 جامع األصولابن األثري، انظر:   ".منقطع إسناده": األثري ابنقال ". فسكت عثمان» من امرأة سحرت واعترفت
)١٠/٢١٦(. 
إىل السند بكسر السني املهملة وسكون النون وكسر الدال املهملة، هذه النسبة إىل السند، وهي من السندي: منسوب  )٤(

   ).٧/٢٦٩، (١ط:، األنسابالسمعاين:  انظر: ." بالد اهلند
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ملْكَتها ابن أخيها أن يبيعها من األعراب، ممن يسيء  ارضي اهللا عنه ، فأمرت عائشةأبداً تعتقنال 
  .)١("، ففعلأُعتقَهاحىت  ، مث قالت: ابتع يل بثمنها رقبةً

  .)٢("يقْتلُالساحر ال يقْتلُ إذا كان عمله من السحر ما ال  ":عمر أبو قال
إذا كان عمله ال يتسبب يف يقتل  ال الساحر أنب القول إىل ابن عبد الرب ذهبالدراســــة:

  :لقواأ ه املسألة ثالثةوللعلماء يف هذ ،اًرمل يكن سحره كفأو  ،قتل املسحور
عمر، وعثمان  من:كل  مروي عنهو و ،وال يستتاب قتله جيب الساحر كافر باهللا، القول األول:
اإلمام و ،يب حنيفةأو ،)٣( رضي اهللا عنه ، وعمر بن عبد العزيزبن عمر رضي اهللا عنهمبن عفان، وا

 )٩(اجلصاصو ، )٨(والزجاج  ،)٧() ٦(السمرقنديو ،)٥(حنبل  بن أمحداإلمام و، )٤(وإسحاق، مالك

                                 
اإلمام أمحد، أحرجه و )،٢٧٨٢،برقم:٢/٤٢٢، (باب ما جاء يف بيع املدبر، ، كتاب املدبرأوطامل يف اإلمام مالك أخرجه )١(

أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن، عن أمه عمرة عن عائشة رضي اهللا ) كالمها من طريق ٢٤١٢٦،برقم:٤٠/١٥٤(سند يف امل
د: ، جممع الزوائد ومنبع الفوائداهليثمي: نظر: ا". رواه أمحد، ورجاله رجال الصحيحوإسناده صحيح. قال اهليثمي: " عنها،

 ).        ٤/٢٤٩( ط،
  .  )٢٥/٢٣٩( االستذكار )٢(
    ).٢٩/٣٨٤( جمموع الفتاوى ،نظر: ابن تيميةا )٣(
املروزي، ثقة، حافظ، جمتهد قرين أمحد بن  راهويهحممد بن  إسحاق بن راهويه: إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظلي، أبو )٤(

 ،البخاري :وغريهم، وروى عنه: أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وروى له ،حنبل، مسع من: ابن املبارك، وسفيان بن عيينة
ذيب الكمال انظر: املزي، هـ.  ٢٣٨ :سنة ماتوذكره ابن حبان يف الثقات،  ،والنسائي ،والترمذي ،داود وأبو ،ومسلم

  ).٣٣٢، ت: ١/٩٩( تقريب التهذيبوابن حجر، )، ٣٣٢، ت: ٢/٣٧٣(يف أمساء الرجال
  د: ط،، املغين يف ابن قدامة)، و١٣/١٦٦( ،١ط: ، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي يفاملاوردي  نقله )٥(
  ).٢٩/٣٨٤( جمموع الفتاوى يف وابن تيمية ،)٩/٣٠(
من الزهاد املتصوفني، من والسمرقندي: نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي، أبو الليث، من أئمة احلنفية،  )٦(

الذهيب، نظر: اهـ.  ٣٧٣تصانيفه: تفسري القرآن، وعمدة العقائد، وخزانة الفقه، والنوازل من الفتاوى، وغريها، تويف سنة: 
 د:ط،، اجلواهر املضية يف طبقات احلنفيةحميي الدين احلنفي: و)، ٣٤٣٤،ت:١٢/٣٣٣( سري أعالم النبالء

    .)٦١٠،ت:٢/١٩٦(
      .)١/٧٨( د:ط، ،حبر العلوم ،لسمرقنديا )٧(
 ).  ١/١٨٤( ،معاين القرآن وإعرابه ،لزجاجا )٨(
تفقه =  = أبو بكر الرازي، املعروف باجلصاص، سكن بغداد، وانتهت إليه رياسة احلنفية،  ،اجلصاص: أمحد بن علي )٩(

قانع، وله كتاب أحكام القرآن، وشرح خمتصر كان زاهدا ورعا، روى عن: عبد الباقي بن وعلى: أيب احلسن الكرخي، 
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     .)٥() ٤(، والقرايف)٣() ٢(وابن رشد  ،)١(
 عليه السالم سليمان من اإلتيان جعل اللَّه ألن؛ وكفراً السحرب  العمل يكون إمناقال الزجاج: " 

.  /  Y   0 :فقال كفروا الشياطني أن وأعلم منه، فربأه ،كفراً بالسحر       -  ,

1X")٦(  

 Y     Y  X           W  V   UX: الكرمية اآلية هذه يف وتعاىلسبحانه  قوله: " )٧(وقال الشنقيطي

Y   X: بقوله األمكنة يف بالتعميم ذلك وأكد الساحر، عن الفالح أنواع مجيع نفي يعم ،]٦٩طه:[

Y X وهو فيه خري ال عمن إال عاماً نفياً بالكلية ينفى ال الفالح ألن ؛كفره على دليل وذلك 
  .)٨("الكافر

  القول الثاين: 

                                 
 ٣٧٠هـ، ومات سنة:  ٣٠٥الطحاوي، وشرح اجلامع حملمد بن احلسن، وله كتاب يف أصول الفقه، وغريها، ولد سنة: 

     .)٣٨٨٠،ت:١٣/١٢١(سري أعالم النبالء الذهيب، و )،٢٤٢٨،ت:٥/٧٢(تاريخ بغداداخلطيب البغدادي،  نظر:ا هـ.
      ).١/٦٥(،١ط: ، أحكام القرآناجلصاص:  )١(
ابن رشد: العلّامة املفيت أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب، شيخ املالكية، وقاضي اجلماعة بقرطبة، كان فقيهاً عاملاً  )٢(

تويف  ، وغريها،والفتاوى، املقدمات املمهدات، والبيان والتحصيل من مصنفاته:عارفاً بالفتوى، بصرياً بأقوال أئمة املالكية، 
  .)٢/٨١(الوايف بالوفيات الصفدي، و ،)٢٩٠،ت:١٩/٥٠١( سري أعالم النبالءالذهيب،  نظر:اهـ. ٥٢٠ :سنة

    ).١٦/٤٤٣(، ٢ط: ، البيان والتحصيلابن رشد:  )٣(
 من ،والوفاة واملنشأ املولد مصري، املالكية علماء من، القرايف الصنهاجي الرمحن، عبد بن إدريس بن أمحد: القرايف )٤(

 تاريخ اإلسالمالذهيب،  . انظر:هـ ٦٨٤وغريها كثري، تويف سنة:  والذخرية، الفروق، أنواء يف الربوق أنوار ه:مصنفات
 ). ٦/١٤٦( بالوفيات الوايف، الصفديو )،٢٢٦،ت:٥١/١٧٦(
  ).١٢/٣٣( ،١ط: ، الذخريةالقرايف:  )٥(
   ).١/١٨٤( وإعرابه القرآن معاين ،لزجاجا )٦(
حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي، مفسر ومدرس من علماء شنقيط مبوريتانيا، : الشنقيطي )٧(

ولد وتعلم ا، وحج واستقر مدرسا يف املدينة املنورة، مث الرياض، وأخريا يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة، وتويف مبكة، من 
لقرآن، ومنع جواز ااز، ودفع إيهام االضطراب عن آي الكتاب، وآداب البحث واملناظرة، مصنفاته: أضواء البيان يف تفسري ا

     ).٦/٤٤( ألعالما الزركلي، انظر:هـ. ١٣٩٣سنة:  ماتوألفية يف املنطق، وغري ذلك، 
 ).٤/٣٩(د: ط، ، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي:  )٨(
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 به يسحر ما يكون أن إال بالسحر، جيب قتله وال بالسحر، فريك ال الساحر إنقال أصحابه: 
  وممن قال بذلك: ،بالسحر ال ،بالكفر قتله جيب كافراً الكفر باعتقاد فيصري ،كفراً

   .)٤() ٣(واملاوردي ،)٢) (١(احملاملي ابنوالشافعي، اإلمام 
لزمه  ،وأنه يقتل غالباً ،واعترف أنه مات بسحره ،الساحر بسحره إنساناً إذا قتل " : )٥(النووي قال

وتكون  ،فال قصاص وجتب الدية والكفارة ،مات به ولكنه قد يقتل وقد ال :وإن قال ،القصاص
 وال :قال أصحابنا ،حتمل ما ثبت باعتراف اجلاين ألن العاقلة ال ؛على عاقلته الدية يف ماله ال

  .)٦("وإمنا يتصور باعتراف الساحر ،بالسحر بالبينةيتصور القتل 
  القول الثالث:

ابن حزم  ومنهم: ،فاعله قتل حيل موبقة فال معصية ولكنه ،كفراً ليس السحرأصحابه قالوا: بأن 
 السبع اجتنبوا «: قال ،صلى اهللا عليه وسلم النيب عن هريرة، أيب عنالظاهري حيث قال: " 

 حرم الَّتي النفْسِ وقَتلُ والسحر، بِاللَّه، الشرك«: قال ؟ هن وما ، اهللا رسول يا:  قالوا » املوبقات

                                 
 أحد، احملاملي بابن املعروف ،الضيب احلسن أبو حممد بن إمساعيل بن القاسم بن أمحد بن حممد بن أمحد :احملاملي ابن )١(

 وطبقته، املظفر بن حممد :من مسعو الفقه، يف وبرع اإلسفراييين، حامد أيب على درس الشافعي، مذهب على اودين الفقهاء
 تاريخ بغداد اخلطيب البغدادي،. انطر: هـ ٤١٥ :سنة مات، و هـ ٣٦٨ :سنة ولد، وغريه ،السري أيب بن احلسن أيبو
 .  )٣٨٩٣،ت:١٣/١٢٩(سري أعالم النبالء الذهيب، و)، ٢٥٦٠،ت:٥/١٣٦(
 ).  ١/٣٦٨( ،١ط: ، اللباب يف الفقه الشافعيابن احملاملي:  انظر: )٢(
، فن كل يف الكثرية املصنفات له ،الشافعي البصري، املاوردي احلسن أبو القاضي، حبيب بن حممد بن علياملاوردي:  )٣(

اخلطيب  هـ. انظر:٤٥٠: سنة مات ها،وغري، السلطانية األحكامو، النكت مساه القرآن تفسريو، الفقه يف احلاويها: ومن
املنتظم يف )، وابن اجلوزي، ١/١٣١( ،١ط: ، طبقات الفقهاء: )، والشريازي٦٥٣٩،ت:١٢/١٠١( تاريخ بغداد البغدادي،

   .)٣٣٥٧،ت:١٦/٤١(تاريخ األمم وامللوك، 
 ).١٣/١٦٦( ،١، ط:احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين ،ملاورديانظر: ا )٤(
 بالفقه عالمة ،الدين حميي زكريا، أبو الشافعي، النووي، احلوراين، احلزامي حسن بن مري بن شرف بن حيىي النووي: )٥(

 ورياض، مسلم صحيح شرح يف واملنهاج ،واللغات األمساء ذيب :كتبه من ،متقنا حافظا بارعا إماما كان ،واحلديث
 الشافعية طبقات ،لسبكيانظر: ا .هـ ٦٧٦ وتويف سنة: هـ، ٦٣١ :سنة ولد وغريها كثري، ،املهذب وشرح الصاحلني،

 ).١١٢٨،ت:١/٥١٣(، ١ط:، طبقات احلفاظوالسيوطي،  )،١٢٨٨،ت:٨/٣٩٥(
    ). ١٤/١٧٦( ،٢ط: ، املنهاج شرح صحيح مسلمالنووي:  )٦(
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إِلَّا اللَّه ،أَكْلُ بِاحلَقا، وبأَكْلُ الرالِ ويمِ، متلِّي اليوالتو موي ،فحالز قَذْفو اتنصاملُح اتنماملُؤ 
الَتاف١(»الغ(.  

 النفس كقتل موبقة معصية ولكنه الشرك، من ليس السحر بأن جلياً بياناً هذا فكان
 ألن ؛فاعله قتل حيل فال كفراً يكن مل وإذا ،كفراً ليس السحر أن وصح ،اإلشكال فارتفع وشبهها،

 إميان، بعد كفر: ثالث بإحدى إال مسلم امرئ دم حيل ال« يقول صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول
 يف جاء وال ،حمصناً زانياً وال ،قاتالً وال، كافراً ليس فالساحر، )٢(»بنفس ونفس إحصان، بعد وزىن
، مرات ثالث اخلمر يف واحملدود احملارب، يف جاء كما الثالث، هذه إىل فيضاف صحيح نص قتله

  .)٣("فيه إشكال ال بيقني دمه حترمي فصح
وأن القول ، ليس بالقوي قول ابن عبد الرب أن يتضحدراسة أقوال العلماء عرض وبعد 

   .هو الراجح والصحيح، لكثرة األدلة اليت تثبت أن الساحر كافر مستحق القتلاألول 
 دينه بدلَ من«: صلى اهللا عليه وسلمقال: قال رسول اهللا  ابن عباس رضي اهللا عنهمافعن 

لُوه٤(»فَاقْت(.   
اقْتلُوا كُلَّ : أن " رضي اهللا عنه، يقول: كتب عمر )١(جبالة، أنه مسع )٥(عن عمرو بن دينارو

راحوا ثَلَاثَ سلْنقَالَ: فَقَت .ةراحسرٍ واح٢("س(.  

                                 
) من حديث أيب ٦٨٥٧:حديث رقم ،٨/١٧٥، باب: رمي احملصنات، (الوصاياكتاب  صحيحه، يف البخاريأخرجه  )١(

 .هريرة 
 ،]٤٥[املائدة:  S ¦  ¥  ¤  £  ¢R كتاب الديات، باب قول اهللا تعاىل: صحيحه،  أخرجه البخاري يف )٢(
 ،٣/١٣٠٢(،باب ما يباح به دم املسلم ،القسامة كتاب، صحيحهوبنحوه أخرجه مسلم يف )، ٨٧٨:حديث رقم ،٩/٥(

 .بن مسعودعبد اهللا  حديث نمكالمها  )١٦٧٦ :حديث رقم
  ).١٢/٤١٩( د: ط،، احمللى باآلثارابن حزم:  )٣(
ابن  حديث نم )٣٠١٧:حديث رقم ،٣/٦١( ،اهللا بعذاب يعذب ال: بابكتاب اجلهاد،  صحيحه، يف البخاريأخرجه  )٤(

   .عباس 
وجابر  ،وابن عمر ،ابن عباسروى عن: أبو حممد اجلمحي اليمين الصنعاين،  ،عامل احلرم ،عمرو بن دينار: احلافظ اإلمام )٥(

هـ، ومات ٤٦ :ولد سنة وخلق سواهم، ،والسفيانان ،وابن جريج ،شعبة :حدث عنهو ،وعدة ،وأنس بن مالك ،بن عبد اهللا
 تقريب التهذيبوابن حجر، )، ٤٣٦٠، ت:٢٢/٥(ذيب الكمال يف أمساء الرجالانظر: املزي، هـ. ١٢٦: سنة

  ).٥٠٢٤، ت:١/٤٢١(
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حد الساحرِ ضربةٌ :«صلى اهللا عليه وسلمقال: قال رسول اهللا  )٣(رضي اهللا عنه  عن جندبو
في٤(»بِالس(.  
؛ مردود الشهادة مع أنه ،مرجوح؛ ألم افترضوا يف الساحر العدالة وفه ،الشافعية قال بهوأما ما 

  .!!!فكيف تقبل شهادته القترافه املوبقات،

سواء قلنا بكفرهم أم ال، لعظم ضررهم وفظاعة  ،السحرة جيب قتلهم ابن عثيمني:" قال
األعداء  أمرهم، فهم يفرقون بني املرء وزوجه، وكذلك العكس فهم قد يعطفون فيؤلفون بني

ويتوصلون بذلك إىل أغراضهم، كما لو سحر امرأة ليزين ا، فيجب على ويل األمر قتلهم بدون 
استتابة، ما دام أنه حد؛ ألن احلد إذا بلغ اإلمام، ال يستتاب صاحبه، بل يقام بكل حال، أما الكفر 

  اهللا أعلم و .)٥("فإنه يستتاب صاحبه

Y   e  dl قال تعاىل: القول اخلامس:   k  j  i  h    gf X  :١١٥[ البقرة[.  
                                 

جبالة: ابن عبدة التميمي العنربي البصري، كاتب جزء بن معاوية، روى عن: عبد الرمحن بن عوف، وعمران بن حصني،  )١(
، وروى عنه: عمرو بن دينار، وقتادة، وقشري بن عمرو، وخلق سواهم، قال أبو زرعة: "ثقة"، وقال أبو حامت: وابن عباس 

، ٤/٨(يف أمساء الرجال، الكمال ذيباملزي: نظر: اهـ. ٨٠سنة: "شيخ"، وذكره اجلاحظ يف نساك أهل البصرة، مات 
 تقريبابن حجر، و ،)٥٣٥ ت:،١/٢٦٣( ،١ط: ، الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستةوالذهيب، )، ٦٣٧ت:

  ).٦٣٥، ت:١/١٢٠( التهذيب
اخلراج  كتاب ،سنن أيب داوديف  أبوداودبنحوه أخرجه )، و١٦٥٧،برقم:٣/١٩٦( املسند يف اإلمام أمحدأخرجه  )٢(

صحيح األلباين: نظر: اوقال األلباين: "صحيح". )، ٣٠٤٣ ،برقم:٣/١٦٨(، باب يف أخذ اجلزية من اوس، واإلمارة والفيء
  .)١/٢( ، د: ط،وضعيف سنن أيب داود

أبو عثمان  :صحبة، روى عنهجندب بن كعب: ابن عبد اهللا بن غنم بن جزء بن عامر بن مالك األزدي مث الغامدي، له  )٣(
النهدي، وحارثة بن مضرب، وهو الذي قتل الساحر بني يدي الوليد بن عقبة، قاله البخاري، وذكر محاد بن سلمة عن علي بن زيد 

، أسد الغابة يف معرفة الصحابةابن األثري:نظر: ا. هـ٥١سنة: مات وبصفني،  عن احلسن أن جندب بن كعب كان مع علي 
 .)١٢٣٠،ت:١/٦١٥( ،١ط: ، اإلصابة يف متييز الصحابة: وابن حجر)، ٨٠٦،ت:١/٥٦٨( ، ١ط:

)، ١٤٦٠،ح:٤/٦٠( ،باب ما جاء يف حد الساحر ،احلدودكتاب  ،سنن الترمذييف اجلامع الكبري=  الترمذيأخرجه  )٤(
من طريق إمساعيل بن  كالمها )٨٠٧٣،ح:٤/٤٠١احلدود، (كتاب  ،١ط:، املستدرك على الصحيحني يف احلاكمأخرجه و

قال  ،املكي إمساعيل بن مسلموإسناده ضعيف، ففيه  فذكره. :مسلم، عن احلسن، عن جندب، قال: قال رسول اهللا 
  ).٤٨٤ ،ت:١/١١٠( تقريب التهذيب ابن حجر، نظر:ا". ضعيف احلديثالنسائي: "متروك احلديث". وقال احلافظ: "

 ).٢/١٧٩(األخرية  ط:، ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيجمموع فتاوى انظر: ابن العثيمني:  )٥(
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   :عمر أبو قال
أا  Y l  k  j  i  h Xيقول يف قول اهللا تعاىل: بن عمر رضي اهللا عنهما كان عبد اهللا  "

  .)١(يف سفره التطوع على الراحلة صلى اهللا عليه وسلمنزلت يف صالة رسول اهللا 
  السنة.وهو تأويل حسن لآلية، تعضده قال ابن عبد الرب: "

  ويف اآلية قوالن غري هذا:
  .)٢(أحدمها: أا نزلت يف قول اليهود يف القبلة

يف ليلة  صلى اهللا عليه وسلمأا نزلت يف قوم كانوا يف سفر على عهد النيب  واآلخر:
صلى ظلماء، فلم يعرفوا القبلة واجتهدوا وصلوا إىل جهات خمتلفة، مث بان هلم فسألوا رسول اهللا 

: صلى اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا  :   Y l  k  j  i  h Xفأنزل اهللا  وسلماهللا عليه 
  .)٤(")٣(مضت صالتكم"

  الدراســــة:
  :الوقة أمخسعلى  املفسرون يف سبب نزول اآلية اختلف

                                 
 باب جواز صالة النافلة على الدابة يف السفر حيث توجهت، صالة املسافرين وقصرهاكتاب صحيحه،  أخرجه مسلم يف )١(
يصلِّي وهو مقْبِلٌ من مكَّةَ إِلَى الْمدينة علَى راحلَته حيثُ كَانَ  كَانَ رسولُ اِهللا ). بلفظ: " ٧٠٠:ديث رقم،ح١/٤٨٦(

 لَتزن يهفقَالَ: و ،ههجو Yl  k  j  i  h X  :يف سفره التطوع ، بدون قوله:"]١١٥[البقرة."        
صلى حنو بيت املقدس، ستة عشر أو سبعة عشر شهرا،  رسول اهللا "كان  قال: رضي اهللا عنهبن عازب عن الرباء  )٢(

البقرة: [ :  Sq  p  o  n  m  lr   u  t  sRحيب أن يوجه حنو الكعبة، فأنزل اهللا وكان رسول اهللا 
.  /  : S فأنزل اهللا ، Y,     +    *  )  (  '  & X ] فتوجه حنو الكعبة، وقال السفهاء من الناس، وهم اليهود: ١٤٤

1  02    8   7   6  5  4  3R.  باب التوجه حنو القبلة حيث  ،الصالةكتاب ، صحيحهأخرجه البخاري يف
   .)٣٩٩:ديث رقم،ح١/٨٨( ،كان

عاصم بن عبيد اهللا، من طريق  )١٢٤١:ديث رقم،ح٢/٤٦٢(، مسند أيب داود الطيالسي يفأبو داود الطيالسي أخرجه  )٣(
، اهللا بن عاصم بن عمرفذكره، وإسناده ضعيف، ففيه عاصم بن عبيد  : نيبلا عنعن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، 

وابن ، )١٩١٧:ت،٦/٣٤٧، (١ط: ،اجلرح والتعديل". انظر: ابن أيب حامت: ضعيف ال حيتج حبديثه" ، واحلافظ:بن معنيا قال
 .)٣٠٦٥،ت:١/٢٨٥، (تقريب التهذيبحجر، 

     ).٦/١٢٧( االستذكار )٤(
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   :القول األول 
؛ فإا ملا حولت إىل الكعبة نزلت يف نسخ القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة بأن اآلية قال أصحابه:

رياليهود املسلمني، وقالوا: ليست هلم قبلة معلومة، فتارة يستقبلون هكذا، وتارة هكذا، فرتلت  ع
   ، وممن قال بذلك:اآلية ردا لقوهلم

 ،، وقتادة)٢(وعكرمة، وزيد بن أسلم وعطاء، ،، واحلسن)١(العالية وأبو، رضي اهللا عنهماابن عباس 
  .)٦(وابن حزم ،)٥() ٤(والنحاس ،)٣(والسدي

صلى اهللا عليه  النيب أن وذلك القرآن، من نسخ ما أول القبلة أن على العلماء أمجع"قال القرطيب: 
 نسخ مث ،السنة جهة من إال احلكم يكن فلم قرآن، ذلك يف وليس املقدس، بيت حنو صلىوسلم 

  .)٧("بالقرآن ذلك

                                 
 ، عائشة، ووعلي ،عمر: من مسع ،الرياحي العالية أبو املفسر، احلافظ، املقرئ، اإلمام، مهران، بن رفيع: العالية أبو )١(

وروى عنه: ثابت البناين، والربيع بن أنس، وجعفر بن ميمون، وخلق، قال  ،كعب بن أيب: القرآن على وقرأ وعدة،
)، ١٩٢٢،ت: ٩/٢١٤( ذيب الكمال يف أمساء الرجالانظر: املزي،  .هـ ٩٣ :سنة مات احلافظ: ثقة كثري اإلرسال، 

 التهذيبتقريب ابن حجر، و )،١٥٨٥، ت: ١/٣٩٧والذهيب، الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، (
 ).      ١٩٥٣،ت: ١/٢١٠(
 ،مالك :عنهروى و، وعدة ،مالك بن وأنس ،عمر ناب ، روى عن:الفقيه املدين العمري اهللا عبد أبو اإلمام :أسلم بن زيد )٢(

والذهيب،  )،٢٠٨٨،ت:١٠/١٢( ذيب الكمال يف أمساء الرجالانظر: املزي، هـ. ١٣٦مات سنة:  ،وخلق ،والسفيانان
 تقريب التهذيبابن حجر، و)، ١٧٢٢، ت:١/٤١٤، (معرفة من له رواية يف الكتب الستةالكاشف يف 

    ).٢١١٧،ت:١/٢٢٢(
 ،٣ط: ، تفسري القرآن العظيموابن أيب حامت:  ،)٢/٥٢٨( ،١ط: ، جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي: انظر:  )٣(
)١/٢١٢( .     
 بالفقه العلم أهل من كان ،النحوي املصري النحاس راملرادي، أبو جعف يونس بن إمساعيل بن حممد بن أمحدالنحاس:  )٤(

. هـ٣٣٧: سنة تويف، والناسخ واملنسوخ، وغري ذلك، القرآن وإعراب، القرآناملعاين يف  :منهاكثرية  مصنفات له، والقرآن
 ).٢/٢٤٥( اجلنان مرآة، واليافعي، )٢٥١٠،ت:١٤/٧٥( املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك،ابن اجلوزي،  نظر:ا
   .)١/٧١( ،١: ، طالناسخ واملنسوخالنحاس:  )٥(
      ).١/٩( ،١: ط، الناسخ واملنسوخابن حزم:  )٦(
  ). ٢/١٥١( اجلامع ألحكام القرآن القرطيب، )٧(
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أَولُ ما نِسخ من الْقُرآن فيما ذُكر لَنا «  قال: عنهمارضي اهللا ابن عباس عن  عطاء، ىورو
 :قَالَ اللَّه ،لَةبأْنُ الْقشY l  k  j  i  h   gf  e  d X  :١١٥[البقرة[،  ولُ اللَّهسلَ رقْبتفَاس

#    :Yفَصلَّى نحو بيت الْمقْدسِ، وترك الْبيت الْعتيق، فَقَالَ اللَّه  صلى اهللا عليه وسلم   "

%  $  ,      +     *  )  (  '   & X  :إِلَى  ]١٤٢[البقرة اللَّه فَهرصا، وهتخسسِ فَنقْدالْم تيونَ بنعي
 يقِ فَقَالَ اللَّهتالْع تيالْب: Y   q      p  o  n  ml  k   j   i  h  g  f  e

s   r X  :١(»]١٥٠[البقرة(.   
وهو ما رجحه  ،اًعلى الراحلة تطوع النافلة صالةيف إباحة قال أصحابه: بأا نزلت  القول الثاين:
    وممن قال بذلك:، ابن عبد الرب

   .)٥() ٤(واجلرجاين ،)٣() ٢(سعيد بن جبريو، بن عمر رضي اهللا عنهماا
يصلِّي وهو  صلى اهللا عليه وسلمكَانَ رسولُ اِهللا «  ، قال:بن عمر رضي اهللا عنهماعبد اهللا عن و

لَتزن يهفقَالَ: و ،ههجثُ كَانَ ويح هلَتاحلَى رع ةيندكَّةَ إِلَى الْمم نقْبِلٌ مم: Y   k  j  i  h

                                 
)، وقال: ٣٠٦٠،برقم:٢/٢٩٤( ،باب: من سورة البقرة ،التفسريكتاب  ،املستدرك على الصحيحني يف احلاكم أخرجه )١(

السنن  يف النسائيبنحوه أخرجه و "هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه ذه السياقة" ووافقه الذهيب.
حسن ). وقال األلباين: "٥٧١٧ ،برقم:٥/٣١٩، (نسخ املراجعة بعد التطليقات الثالث كتاب الطالق، باب: الكربى،
     .)٨/٧١، (د: ط، يصحيح وضعيف سنن النسائ األلباين:انظر:  ".صحيح

سعيد بن جبري: أبو حممد، ويقال: أبو عبد اهللا: سعيد بن جبري بن هشام، املقرىء، املفسر، أحد أعالم التابعني، ابن جبري:  )٢(
، وروى عنه: رصي اهللا عنهمأخذ العلم عن: ابن عباس، وابن عمر، وأيب سعيد اخلدري، وأيب هريرة، وأيب موسى األشعري، 

حرب، واألعمش، وعطاء بن السائب، واملنهال بن عمرو، وخلق كثري، قال احلافظ: ثقة ثبت فقيه، قتله احلجاج مساك بن 
الكاشف يف معرفة من له والذهيب،  )،٢٢٤٥ت:،١٠/٣٥٨( ذيب الكمال يف أمساء الرجالانظر: املزي،  هـ.٩٥سنة: 

   ).  ٢٢٧٨ت:،١/٢٣٤( التهذيبتقريب وابن حجر،  )، ١٨٦٠: ت، ١/٤٣٣( ،رواية يف الكتب الستة
             .)١/٢١٢( ،٣، ط:تفسري القرآن العظيم :وابن أيب حامت ،)٢/٥٣٠(جامع البيان يف تأويل القرآن  ،الطربي انظر: )٣(
اجلرجاين: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين، شيخ العربية، أخذ النحو عن حممد بن احلسن، ابن أخت أيب  )٤(

نظر: اهـ.  ٤٧١سنة:  ماتعلي الفارسي، من مصنفاته: إعجاز القرآن، واملفتاح، وغري ذلك، وكان ذا نسك ودين، 
      ).٣/٧٨( مرآة اجلنان ،يليافع، وا)٤٣١١،ت:١٣/٥٠٥( سري أعالم النبالءالذهيب: 

         ).١/٢٧٥، (١ط:، درج الدرر يف تفسري اآلي والسور ،جلرجاينا )٥(
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l X  :١(»]١١٥[البقرة(.  
  الثالث:القول 

النجاشي، من  يف أمر صلى اهللا عليه وسلمأصحاب رسول اهللا يف تنازع نزلت  قال أصحابه: بأا
طعن يف ذلك املنافقون، فقالوا:  ،النيب  عليه لما صلىفأجل أنه مات قبل أن يصلي إىل القبلة، 

   وممن قال بذلك: .فرتلت ،ما كان يستقبل قبلتهو ،صلى عليه وما كان على دينه
  .)٥() ٤(وابن املنذر ، )٣(قتادة و ،)٢(ابن جريج

إن أخاكم النجاشي قد مات  « قال: صلى اهللا عليه وسلمأن النيب  رضي اهللا عنه عن قتادةف
{   Y :فرتلت :قالوا: نصلي على رجل ليس مبسلم! قال ،»فصلوا عليه   |  {  z   y  x

§  ¦  ¥  ¤    £  ¢  ¡  �  ~X  :قتادة، فقالوا: إنه كان ال يصلي ، قال: ]١٩٩[آل عمران
Y l :عز وجل إىل القبلة، فأنزل اهللا   k  j  i  h   gf  e  dX «)٦(.  

                                 
بنحوه و)، ١٠٩٦:ديث رقم ،ح٢/٤٤، (باب اإلمياء على الدابة ،تقصري الصالةكتاب  ه،صحيح يف البخاريأخرجه  )١(

 ،النافلة على الدابة يف السفر حيث توجهتباب جواز صالة ، صالة املسافرينكتاب  ه،صحيح مسلم يفأخرجه 
  ). ٧٠٠:ديث رقم ،ح١/٤٨٦(
 ،ابن جريج: عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج األموي، موالهم ثقة، فقيه، فاضل، روى عن: زيد بن أسلم والزهري )٢(

 ١٥٠ :خرون، مات سنةوآ ،ووكيع ،وابن عيينة ،والليث ،وهشام بن عروة، وروى عنه: األوزاعي ،ونافع موىل ابن عمر
الكاشف يف معرفة من له رواية يف والذهيب، )، ٣٥٣٩،ت:١٨/٣٣٨( ذيب الكمال يف أمساء الرجالانظر: املزي، هـ. 

  ).   ٤١٩٣،ت:١/٣٦٣( تقريب التهذيبوابن حجر، )،٣٤٦١، ت: ١/٦٦٦(الكتب الستة، 
    ). ٢/٥٣٢( جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي انظر: )٣(
ابن املنذر: أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، اإلمام، احلافظ، العالمة، شيخ اإلسالم، الفقيه، نزيل مكة، من  )٤(

روى عن: الربيع بن سليمان، وحممد بن  وغري ذلك، ،تصانيفه: اإلشراف يف اختالف العلماء، واإلمجاع، واملبسوط، والتفسري
وخلق كثري، وحدث عنه: أبو بكر بن املقرئ، وحممد بن حيىي بن عمار الدمياطي، وغريهم، ميمون، وعلي بن عبد العزيز، 

 ،احلفاظطبقات والسيوطي، ، )٢٧٩٤،ت:١١/٣٠٠( سري أعالم النبالء، الذهيبنظر: اهـ.  ٣٠٩ :سنة مات
  .)٧٤٦،ت:١/٣٣٠(
    ).٢/٥٤٢( ،١ط:، كتاب تفسري القرآنابن املنذر:  )٥(
ألنه  ؛حديث ضعيف" احملقق أمحد حممد شاكر:، وقال )٢/٥٣٣( جامع البيان يف تأويل القرآنرواه ابن جرير يف  )٦(

إن أخاكم النجاشي قد مات «  واجلزء األول من احلديث صحيح وهو قوله: ."وسياقته تدل على ضعفه ونكارته ،مرسل
 نم )٩٥٢:ديث رقم،ح٢/٦٥٧( يف التكبري على اجلنازة،اجلنائز: باب  كتابمسلم يف صحيحه،  رواه فقد ،»فصلوا عليه
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، أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم مابن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنه عن جابِرٍو
، فَقَام فَصف بِنا كَما يصف علَى »فَقُوموا فَصلُّوا علَيهإِنَّ أَخاكُم النجاشي قَد مات، «قَالَ: 

هلَيلَّى عصو ةازن١(الْج(.  
  القول الرابع:
صلوا إىل فاجتهدوا فيف قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها، بأا نزلت قال أصحابه: 
  وممن قال بذلك: ،جهات خمتلفة

   .)٣(والزجاج ،)٢(لنخعياإبراهيم و، رضي اهللا عنه بن ربيعةعبد اهللا بن عامر 

صلى كُنا مع رسولِ اللَّه « ، قال: رضي اهللا عنه عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة، عن أبيهف
فَتغيمت السماُء وأَشكَلَت علَينا الْقبلَةُ، فَصلَّينا، وأَعلَمنا، فَلَما طَلَعت «في سفَرٍ،  اهللا عليه وسلم

لَةبرِ الْقيغا لنلَّيص قَد نحإِذَا ن سمالش« بِيلنل كا ذَلنصلى اهللا عليه وسلم، فَذَكَر:لَ اللَّهزفَأَن ، Y 

l   k  j  i  h X«)٤(.   
  القول اخلامس:
اآلية حكمها عام والغرض منها التوجيه واالرشاد، فاكتفى بذكر اخلرب عن بأن قال أصحابه: 

  ، وممن قال بذلك:السبب

                                 
  .رضي اهللا عنه جابر بن عبد اهللا حديث

، ٤/٦٩( ،الصفوف على اجلنازة، كتاب اجلنائز، اتىب من السنن = السنن الصغرى للنسائييف أخرجه النسائي  )١(
  ).٧/٣٦٩( صحيح ابن حبانوقال ابن حبان: صحيح". انطر:  .)١٩٧٠ حديث رقم:

     .)١/٢١١( القرآن تفسري ،وابن أيب حامت ).٢/٥٣٢(جامع البيان يف تأويل القرآن  ،الطربي انظر: )٢(
  .)١/١٩٧( معاين القرآن وإعرابه ،لزجاجا )٣(
من  ،)١٠٢٠:ديث رقم،ح٢/١٤٧( ،باب من يصلي لغري القبلة وهو ال يعلم  الصالة، كتاب، هسنن يف ابن ماجة أحرجه )٤(

طريق أشعث بن سعيد أبو الربيع السمان، عن عاصم بن عبيد اهللا، عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، قال: كنا مع 
يروي عن ، قال النسائي: "ضعيف". وقال ابن حبان: "أشعث بن سعيد ففيه فذكره، وإسناده ضعيف يف سفر، رسول اهللا 

ه عاصم بن عبيد اهللا بن عاصم بن عمر، قال حيىي بن معني، واحلافظ: "ضعيف ال فيو ". األئمة الثقات األحاديث املوضوعات
 ،)١٠٣،ت:١/١٧٣( اروحنيوابن حبان،  )،١٩١٧،ت:٦/٣٤٧(= =التعديل اجلرح انظر: ابن أيب حامت، حيتج حبديثه". 

      ).٣٠٦٥،ت:١/٢٨٥( التهذيب تقريبابن حجر، و
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     .)٥(وابن كثري ،)٤() ٣(والنسفي ،)٢(، وابن العريب)١(الطربي
أن أقرب األقوال إىل الصحة هو القول و أن ما ذهب إليه ابن عبد الرب مرجوح، دراسة يتضحالبعد 

سبب  عن عدم وجود ، فضالًيف معىن أعم تنزل يفيد بأا يف سياقها اآلية فقه تفسرياخلامس؛ ألن 
   .أجلهمن صحيح صريح نزلت 
وهذه أقوال كثرية يف ": بعد عرض أقوال العلماء يف سبب نزول اآلية )٦(قال أبو حيان

التعارض، وال ينبغي أن يقبل منها إال ما صح، وقد شحن سبب نزول هذه اآلية، وظاهرها 
املفسرون كتبهم بنقلها، وقد صنف الواحدي يف ذلك كتابا قلما يصح فيه شيء، وكان ينبغي أن 

والذي يظهر أن انتظام هذه اآلية مبا قبلها هو: أنه ملا ذكر منع  ،ال يشتغل بنقل ذلك إال ما صح
ريبها، نبه على أن ذلك ال مينع من أداء الصلوات، وال من ذكر املساجد من ذكر اهللا والسعي يف خت

اهللا، إذ املشرق واملغرب هللا تعاىل، فأي جهة أديتم فيها العبادة، فهي هللا يثيب على ذلك، وال 
  .)٧(خيتص مكان التأدية باملسجد"

                                 
     ). ٢/٥٣٣( القرآنجامع البيان يف تأويل  ،لطربيا )١(
    ). ١/٥٤( أحكام القرآن العريب،ابن  )٢(
: همصنفات منالنسفي: عبد اهللا بن أمحد بن حممود النسفي، أبو الربكات، الفقيه احلنفي، كان إماماً يف مجيع العلوم،  )٣(

طبقات  حميي الدين احلنفي، نظر:اهـ.  ٧١٠سنة:  ماتمدارك الترتيل يف التفسري، وكرت الدقائق يف الفقه، وغريها، 
        .)٢١١٨،ت:٣/١٧(الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، وابن حجر،  ،)٧١٩،ت:١/٢٧٠(احلنفية

      ).١/١٢٣( مدارك الترتيل ،لنسفيا )٤(
إمام حمدث مفت بارع، أخذ العلوم من  :إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري الفقيه الشافعي، قال الذهيبابن كثري: ) ٥(

احلسني العراقي، واحلجار، ومسع من الشيخ تقي الدين ابن تيمية، ومن مصنفاته: التاريخ الكبري، والتفسري الكبري، مات سنة: 
 احلفاظطبقات و )،٩٤٤،ت:١/٤٤٥(الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة،  ابن حجر،نظر: اهـ. ٧٧٤

  ).١١٦١،ت:١/٥٣٣(
 مؤلفاته من ومؤرخ، وأديب وحمدث، مفسرو حنوي، الدين أثري، الغرناطي األندلسي علي بن يوسف بن حممدأبو حيان:  )٦(
 ،السبكي انظر: هـ.٧٤٥: سنةمات  ،كثري وغريها، غريب من القرآن يف مبا األريب واحتاف التفسري، يف احمليط البحر :

  ١ط:البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة، : والفريوز أبادي، )٢٣،ت:١/٣٨٧(طبقات الشافعية الكربى 
  .)٢٩٢،ت:١/٢٥٠(
      ).١/٥٧٧( د:ط،، البحر احمليط يف التفسريأبو حيان:  )٧(
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 والوجه أن يكون مقصد اآلية عاما كما هو الشأن فتشمل اهلجرة: " )١(وقال ابن عاشور
   .)٢("عن استقبال الكعبة من مكة واالنصراف

بن عمر رضي اهللا ديث احب -ومنهم ابن عبد الرب –استدالل أصحاب القول الثاين  أما
Y lوقوله: وفيه نزلت: عنهما    k  j  i  hX ،من أسباب  هفهو قول تفسريي ال ميكن عد
االستدالل  داأربن عمر رضي اهللا عنهما ولعل ا شيئاً من هذا، وامل يذكر ؛ ألن العلماءالرتول

باآلية على جواز التنفل يف السفر على الراحلة، ويكون قوله: وفيه نزلت، أي دلت اآلية على ذلك 
   .احلكم فهو استدالل صحيح باآلية

نزلت يف تنازع أصحاب رسول اهللا  وأما ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث، بأن اآلية
فقد ثبت ضعف  يف أمر النجاشي، من أجل أنه مات قبل أن يصلي إىل القبلة، صلى اهللا عليه وسلم

   هذا احلديث.
الذي تضمن التصريح بالسببية فقد تبني أنه  رضي اهللا عنهأما حديث عامر بن ربيعة و

   ضعيف ال حيتج به.
وصدوه عن  صلى اهللا عليه وسلمتتحدث عن املشركني الذين أخرجوا رسول اهللا فاآلية 

  ل املفسرين.اقوأحني قصده عام احلديبية كما هو الراجح من  احلرام البيت
ملا جاء بوعيدهم ووعد املؤمنني عطف على ذلك تسلية املؤمنني على خروجهم "بن عاشور: اقال 

وانفرادهم هم مبزية جوار  ،ونكاية املشركني بفسخ ابتهاجهم خبروج املؤمنني منها ،من مكة
وأا ما تفاضلت جهاا إال بكوا مظنة للتقرب إليه  ،فبني أن األرض كلها هللا تعاىل ،الكعبة
فإذا كانت وجهة اإلنسان حنو مرضاة اهللا تعاىل فأينما توىل  ،وتذكر نعمه وآياته العظيمة ،تعاىل

                                 
هـ ١٩٣٢ابن عاشور: حممد الطاهر بن عاشور، رئيس املفتني املالكيني بتونس، وشيخ جامع الزيتونة وفروعه، عني عام  )١(

مالكياً، وهو من أعضاء امعني العربيني يف دمشق والقاهرة، له مصنفات كثرية، منها: مقاصد الشريعة شيخاً لإلسالم 
اإلسالمية، وأصول النظام االجتماعي يف اإلسالم، والتحرير والتنوير، يف تفسري القرآن، والوقف وآثاره يف اإلسالم، وأصول 

قه ونشره: ديوان بشار بن برد، وكتب كثرياً يف االت، تويف بتونس سنة: اإلنشاء واخلطابة، وموجز البالغة، ومما عين بتحقي
    ). ٦/١٧٤( األعالم الزركلي، نظر:ا هـ. ١٣٩٣

    ). ١/٦٨٣("، د:ط، حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب ايد" التحرير والتنوير، ابن عاشور )٢(
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كانت وجهته الكفر والغرور والظلم فما يغين عنه العياذ وإذا  ،فقد صادف رضى اهللا تعاىل
  .)١("بل هو فيها دخيل ال يلبث أن يقلع منها ،ملواضع املقدسةبا

  م.واهللا أعل، الصحيح القول وهو

  ،]١٢٧البقرة: [ 7Y   '  &  %  $     #  "  !X 8    :القول السادس

  .]٦٠النور: [ 7Y  =   <    ;     :  9  8  7X 8  و
   :عمر أبو قال

والواحدة من النساء الاليت قعدت عن ، واحدا: قاعدة عند أهل اللغة ،والقواعد: أسس البيت"
  .)٢("قواعد واجلمع فيهما مجيعاً -بغري هاء  -قاعد  ،الوالدة

 الدراســــة:
هي األسس، وأن املفرد منها: قاعدة،  ،يف آية البقرة القواعد كلمة إىل أن معىن عبد الرب ابنأشار 
وأن  الكرب، من الولد عنو اللوايت قعدن عن احمليض املراد ن ،نوركلمة القواعد يف آية الوأن 

    ومنهم: ،العلماءبدون هاء، وهو قول مجهور  قاعد املفرد منها:
   .)٧(الزجاج، و)٦(والطربي،)٥(جريج ابنو،  )٤(زيد وابن،   )٣(الضحاك

                                 
    ). ١/٦٨٢( ويرالتحرير والتنابن عاشور،  )١(
  . )١٢/١١٠(االستذكار  )٢(
 وابنوزيد بن أرقم،   ،عمر ابن :عن روى، التفسري صاحب ،اخلرساين اهلاليل مزاحم بن الضحاك القاسم أبو: الضحاك )٣(

ذيب الكمال يف أمساء انظر: املزي،  .هـ١٠٢، مات سنة: ومجاعة، وكثري بن سليم ،البصري احلسن :عنه، وروى عباس
   ).  ٢٩٧٨،ت:١/٢٨٠( تقريب التهذيبوابن حجر، )، ٢٩٢٨،ت:١٣/٢٩١( الرجال

 بن وهشام وقتيبة، الفرج، بن أصبغ: عنهو املنكدر، وابن ،أبيه :عن روى ،العدوي أسلم بن زيد بن الرمحن عبد :زيد ابن )٤(
ذيب الكمال يف أمساء انظر: املزي، . هـ١٨٢: سنة مات، واملنسوخ والناسخ ،التفسري من مصنفاته: ،وآخرون عمار،

   ).٣٨٦٥،ت:١/٣٤٠( تقريب التهذيبوابن حجر، )، ٣٨٢٠،ت:١٧/١١٤( الرجال
  ). ٨/٢٦٣٩( العظيم القرآن تفسري، وابن أيب حامت، )١٩/٢١٦( جامع البيان يف تأويل القرآنانظر: الطربي،  )٥(
       ).٣/٥٧( جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي، )٦(
 الوسيطوالواحدي،  ،)١/٩٧( أحكام القرآن: اجلصاص)، و١/٢٠٨( وإعرابه معاين القرآن ،لزجاجانظر: ا )٧(
 اجلامع ألحكام القرآن، لقرطيبوا)، ٣/٣٠٦( زاد املسري، ابن اجلوزيو)، ٢/٥٢٣( حبر العلوم، لسمرقنديوا ،)١/٢١٠(
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قواعد النساء  فأما ،واحدها قاعدة، إساسه Y &  %  $     #  "  ! X " :)١(بن قتيبةقال ا
  .)٢("وهي العجوز ،فواحدها قَاعد

 تاء وحذفت الولد، عن قعدت اليت وهي قاعد مجع Y 9  8  7 X" : وقال ابن عطية
  . )٣("فيه للمذكر دخول ال ألنه ؛التأنيث

، أهل اللغة والتأويلقول ابن عبد الرب جاء موافقاً ألقوال أن  يتضحبعد دراسة أقوال العلماء 
!  "  #     $  %   Y :عز وجل فرقوا بني القواعد اليت تطلق على األساس ومنها قولهحيث 

'  & X.ا قاعدةفقالوا واحد ،  

فواحدها قاعد، وذلك مثل امرأة حامل، أو   Y 9  8  7 X: عز وجل وأما قوله
  .اجللوس من القاعدة وبني بينهاللتفرقة 

 هاء، بال قاعد، واحدا القواعد Y 9  8  7 X: عز وجل قولهقال القرطيب: " 
 وقالوا ،حبل محل أنه اهلاء حبذف ليدل حامل، امرأة: قالوا كما الكرب، قعود أنه على حذفها ليدل

 واحده البيت، أساس: أيضاً والقواعد ،باهلاء ظهرها، على وحاملة بيتها، يف قاعدة: ذلك غري يف
  .)٤("العلماء أكثر قول هذاو ،باهلاء قاعدة،

Y 9  قاعدة، واحدا أساسه،: القواعد:" رمحه اهللا البخاري اإلماموقال    8  7 X ، 
   .)٥("قاعد واحدها

                                 
      . )١/٣٠٩( تفسري القرآن العظيم ،ابن كثريو)، ١١/٢٠٥(
 الكاتب،= =وأدب املعارف، كتاب صاحب اللغوي النحوي حممد، أبو الدينوري قتيبة بن  مسلم بن  اهللا عبد: قتيبة ابن )١(

: سنة مات احلديث، ومشكل احلديث، وغريب التفسري، يف القرآن ومشكل القرآن، غريب: تصانيفه، من ثقة فاضال كان
 ،ت:٣/٤٢(وفيات األعيان ابن خلكان، و ،)٥٣٠٩،ت:١٠/١٦٨( بغداد تاريخاخلطيب البغدادي،  هـ. انظر:٢٩٦
٣٢٨(.      

  ).١/٦٣( د: ط،: غريب القرآن، ابن قتيبة )٢(
     ).٤/١٢١( ( د: ط،تفسري املاوردي= النكت والعيون، : واملاوردي .)١/٢١٠( ( الوجيز احملرر ،عطية بنانظر: ا )٣(
    )    ١٢/٣٠٩، ٢/١٢٠( ألحكام القرآناجلامع القرطيب،  )٤(
    ).٦/٢٠( ]١٢٧البقرة:[ S&  %  $     #  "  !R  بابكتاب التفسري،  ه،صحيح البخاري يف ذكره )٥(



 

٨١ 

 

  واهللا أعلم.

  .]١٤٢البقرة: [ 7Y   %  $  #  "  +    *  )  (  '  &, X 8     :القول السابع
  .)١("اختلفوا يف السفهاء هنا فقيل: املنافقون، وقيل: اليهود":عمر أبو قال 

  
  

  الدراســــة:
اختلف العلماء يف السفهاء يف اآلية هم املنافقون أو اليهود، بينما بأشار ابن عبد الرب إىل أن املراد 

  أقوال: أربعةعلى  يف اآليةالسفهاء ب رادامل
  القول األول:
  املراد بالسفهاء هم اليهود، وممن قال بذلك:بأن قال أصحابه: 
وسعيد بن  ،)٢(جماهدو ،البصري واحلسن ،ماهللا عنهابن عباس رضي بن عازب، و الرباء

   .)٤(وأبو حيان ،)٣(جبري
قال علماؤنا: املراد بذلك اليهود، عابوا على املسلمني رجوعهم إىل  قال ابن العريب:"

   .)٥("الكعبة عن بيت املقدس
كان رسول اهللا  «، قال: رضي اهللا عنهعن الرباء بن عازب  مبا روي واستدل أصحاب هذا القول

، وكان رسول اهللا صلى حنو بيت املقدس، ستة عشر أو سبعة عشر شهراً صلى اهللا عليه وسلم
 Y q  p  o  n  m  l Xإىل الكعبة، فأنزل اهللا:  يوجهحيب أن  صلى اهللا عليه وسلم

                                 
  ). ٧/٢٠٤( االستذكار )١(
 ).  ١/٢٤٧( (العظيم القرآن تفسري ،وابن أيب حامت). ٣/١٣٠( جامع البيان يف تأويل القرآنانظر: الطربي،  )٢(
   ).١/١١٨( زاد املسري ،ابن اجلوزي انظر: )٣(

 ).٢/٩( البحر احمليط يف التفسريأبو حيان،  )٤(
 ).١/٦٠( أحكام القرآن ابن العريب، )٥(



 

٨٢ 

 

+                  Y، وقال السفهاء من الناس، وهم اليهود: »، فتوجه حنو الكعبة]١٤٤[البقرة:      *  )  (  '   &

8   7   6  5   4  3  21   0  /  .  -, X  :١( »...]١٤٢[البقرة(.  
  القول الثاين:

  قال أصحابه: املراد بالسفهاء هم املنافقون، وممن قال بذلك:
  .)٢(وابن جريج ،السدي

£   ¤  ¥  ¦  §  ¨       Y :عز وجل وقيل هم املنافقون وهو األنسب بقوله: ")٣(قال أبو السعود

© X  :طالن  ، ]١٣[البقرةبلة األوىل وبرد االستهزاء والطعن ال العتقادهم حقية الق وإمنا قالوه
  .)٤("اليهود من كلُّهم إذ ليس ؛الثانية

  القول الثالث:
   وممن قال بذلك: ،مكةاملراد بالسفهاء هاهنا: مشركو قال أصحابه: 
  .)١() ٧(وابن أيب زمنني ،)٦(والزجاج ،)٥(قتادة

                                 
 ).٣٩٩،ح:١/٨٨الصالة، باب التوجه حنو القبلة حيث كان، ( ، كتابهصحيح يف البخاريأخرجه  )١(
 ). ٣/١٣٠( القرآنجامع البيان يف تأويل انظر: الطربي،  )٢(
هـ، قرأ حاشية ٨٩٦أبو السعود: املوىل أبو السعود العمادي، سلطان املفسرين،  مفيت األنام، ولد يف شهر صفر سنة:  )٣(

التجريد، وشرح املفتاح، وشرح املواقف من أوله إىل آخره على أبيه، من مصنفاته: إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن 
شذرات ابن العماد، نظر: اهـ. ٩٨٢سنة: وماتعلى تفسري الكشاف بلغها إىل آخر سورة الفتح،  العظيم، وصنف حاشية

  ).١/٣٩٩( األعالم والزركلي،)، ١٠/٥٨٤( الذهب
    ). ١/١٧١(د:ط،، تفسري أيب السعود = إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي: أبو السعود )٤(
، اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه، وأحكامه، ومجل من فنون علومه ،مكي بن أيب طالبانظر:  )٥(

     ).١/٥٠٧( ،١ط: 
    ).١/٢١٨( وإعرابه معاين القرآن ،لزجاجا )٦(
 ،الصاحل السلف هدى كان على مالكي، فقيه، الاألندلسي املري عيسى بن اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أبو ابن أيب زمنني: )٧(

 ،سالم ابن لتفسري املختصرو األحكام، منتخب :تصانيفه منو ،ومجاعة احلذاء، بن عمر وأبو الداين، عمرو أبو: عنه روى
والذهيب،  )،١/٤٥٨( الصلة يف تاريخ أئمة األندلس، ، بشكوال بنا انظر: .هـ٣٩٩:مات سنة  ، وغريها،القلوب حياةو

   ).٣٧٣٤،ت:١٣/١١( النبالء أعالم سري



 

٨٣ 

 

 وابن مسعودابن عباس ابن جرير من طريق السدي عن  هأخرجواستدل أصحاب هذا القول مبا 
حنو  صلى اهللا عليه وسلمالنيب  صرفملا  "قال: رضي اهللا عنهم وناس من الصحابة رضي اهللا عنهم

فتوجه  دينه،على حممد  تحير الكعبة بعد صالته إىل بيت املقدس قال املشركون من أهل مكة:
Y    t:عز وجل ويوشك أن يدخل يف دينكم فأنزل اهللا منه سبيالً أَهدىوعلم أنكم  ،بقبلته إليكم

|   {   z   y  x  w    v  u X :٢("]١٥٠[البقرة(.  
وهي  ،والذي استقر عليه فهمي أن مناسبة وقوع هذه اآلية هنا مناسبة بديعة قال ابن عاشور:"و

وأن من يرغب عنها قد سفه  ،أن اآليات اليت قبلها تكرر فيها التنويه بإبراهيم وملته، والكعبة
 ،وأتباعه عن قبلتهم اليت كانوا عليها مبكة ألن يقول املشركون، ما وىل حممداً نفسه، فكانت مثاراً

ودية والنصرانية، فكيف ويأىب عن اتباع اليه ،أي استقبال الكعبة مع أنه يقول إنه على ملة إبراهيم
  .)٣("ترك قبلة إبراهيم واستقبل بيت املقدس؟

  القول الرابع:
  وممن قال بذلك: وهو قول ابن عبد الرب، ،هم اليهود واملنافقونقال أصحابه: السفهاء 

   .)٥(الثعليب، و)٤(الطربي

#  Y يعين بقوله جل ثناؤه: قال الطربي:"   "Xسيقول اجلهال ، Y %  $ X وهم ،
  .)٦("ألم سفهوا احلق ؛"سفهاء" عز وجلوإمنا مساهم اهللا ؛ اليهود وأهل النفاق

  القول اخلامس:
'  Y من قال: كل واملراد ااآلية عامة بأن قال أصحابه:    & X ، :وممن قال بذلك    

    .)٦(والقرطيب ،)٥(وابن اجلوزي ،)٤() ٣(والزخمشري ،)٢() ١(البغوي
                                 

     .)١/١٨٣، (١ط:، تفسري القرآن العزيزابن أيب زمنني:  )١(

         .)٣/١٥٨( جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي، انظر: )٢(
     ).٢/٥( التحرير والتنويرابن عاشور،  )٣(
 ).٣/١٢٩( جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي، )٤(
    ). ٢/٨( الكشف والبيان ،لثعليبا )٥(
 ).٣/١٢٩( جامع البيان يف تأويل القرآن ،لطربيا )٦(



 

٨٤ 

 

والسفَهاُء هم اخلفاف األحكام والعقول، والسفه اخلفة واهللهلة، ثوب سفيه أي قال ابن عطية: "
  ، ومنه قول ذي الرمة: )٧(غري متقن النسج

  )٨(مشين كَما اهتزت رِماح تسفَّهت ... أعاليِها مر الرياحِ النواسمِ      

ألن السفه يكون يف مجادات وحيوانات،  ؛Y %  $ X :أي استخفتها، وخص بقوله
  .)٩("Y  '  & X :هنا مجيع من قال    Y    # X ـواملراد ب

ألن  بعد دراسة أقوال العلماء يتضح أن القول اخلامس هو أصح األقوال وأوالها بالقبول؛
من  وأ ،من املنافقني وحتويلها، سواء كان د به املنكرين لتغيري القبلةارفأ ،اجلمع فيها يفيد العموم

' Yمن قال:  فيدخل فيه كل ، أو من غريهم،املشركني من وأ ،اليهود   & Xالتخصيص ألن و ؛
  .بالبعض ال يدعو إليه داع

                                 
واحلديث والفقه، مسع  البغوي: احلسني بن مسعود، أبو حممد البغوي الفقيه الشافعي، يلقب مبحيي السنة، كان إماما يف التفسري )١(

: معامل الترتيل، هومجاعة، من تصانيفالقاضي حسني، وعبد الواحد املليحي، وطائفة، روى عنه: أبو منصور، وأبو الفتوح الطائي،  :من
   .)٢/١٣٦( وفيات األعياننظر: ابن خلكان: اهـ. ٥١٠:وشرح السنة وغريها، مات سنة

 ).١/١٧٤( ،٤ط:، معامل الترتيل يف تفسري القرآن ،البغوي )٢(
اللغوي، املتكلم، املفسر، كان القاسم الزخمشري اخلوارزمي، النحوي،  أبو بن عمر بن حممد بن عمر، الزخمشري: حممود )٣(

 :مات سنة ،عالمة األدب، ونسابة العرب، وصاحب التصانيف البديعة منها: الكشاف، والفائق يف غريب احلديث، وغريها
وفيات األعيان ابن خلكان، و)، ٤١٠٤،ت:١٨/٣٧(، املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك، ابن اجلوزي نظر:اهـ. ٥٣٨

  .  )٧١١،ت:٥/١٦٨(
   ).١/١٩٨( الكشافالزخمشري،  )٤(

 ).   ١/١١٨( زاد املسري ،ابن اجلوزي )٥(
  ).  ٢/١٤٨( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )٦(

  ). ١٣/٤٩٩( لسان العرب ابن منظور، )٧(
 .)٢/١٠٥( ،٣ط: ، الكامل يف اللغة واألدب :املربدو )،١/٢٧١( ديوان ذي الرمةالبيت من (البحر الطويل)، انظر:  )٨(

كما متيل الرماح إذا أصابتها  ،ثنني وميلننوأراد أن النساء ي ،ب هبوبا لينا ضعيفا والنواسم: الرياح ،نساءالصف والبيت يف و
 د: ط،، شرح أبيات سيبويهانظر: السريايف،  وقوله: تسفهت أعاليها: أي استخفت الريح أعايل الرماح فحركتها. ،ريح لينة

)١/٤٤ .( 
     ).٣/٢٢٩( بصائر ذوي التمييزوالفريوزآبادي، ، )١/٢١٨( احملرر الوجيز ،ابن عطية )٩(



 

٨٥ 

 

قيل املراد بالسفهاء هاهنا: املشركون؛ مشركو العرب،  : "رمحه اهللا تعاىل قال ابن كثري
  .)١("يف هؤالء كلهموقيل: أحبار يهود، وقيل: املنافقون، واآلية عامة 

  واهللا أعلم.

  .]١٤٣[البقرة:  Z  Y    X  W X  ]  \    [  ^ Y 7 8    :القول الثامن
  .)٢("يعين حتويلها على أهل الشك، ال على اخلاشعني يعين املصدقني مبا أنزل اهللا :عمر أبو قال
  
  

  الدراســــة:
، والتقدير: وإن كانت التحويلةواسم كان مضمر يعود على التولية  أشار ابن عبد الرب إىل أن

يف اآلية على  كبريةاختلف العلماء يف املراد من الومن مث  ،لكبرية إىل الكعبة عن بيت املقدس التولية
   أقوال: ثالثة

     القول األول:
 هلذاو ،لكبرية إليها ىل الكعبة والتحويلعن بيت املقدس إوإن كانت التولية املعىن: قال أصحابه: 

   ، وهو قول ابن عبد الرب.التولية والتحويلة "الكبرية"، لتأنيث تأنث
  وممن قال بذلك:

  .)٥(والبغوي ،)٤(والواحدي ،)٣(، وجماهد، وقتادةابن عباس رضي اهللا عنهما

                                 
     ).١/٤٥٢العظيم ( تفسري القرآنابن كثري،  )١(
  ). ١/١٨١( االستذكار )٢(
 ).  ١/٢٥١( القرآن تفسري ،وابن أيب حامت)، ٣/١٦٤( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، انظر:  )٣(

 ).١/٢٢٦( الوسيط ،لواحديا )٤(
  ).١/١٦٠( يف تفسري القرآن معامل الترتيل البغوي، )٥(



 

٨٦ 

 

ألن القوم إمنا كبر عليهم حتويل النيب  ؛وهذا التأويل أوىل التأويالت عندي بالصوابقال الطربي: "
ألن القبلة ؛ وجهه عن القبلة األوىل إىل األخرى، ال عني القبلة، وال الصالة صلى اهللا عليه وسلم

    .)١("األوىل والصالة، قد كانت وهى غري كبرية عليهم
  القول الثاين: 
يتوجه  صلى اهللا عليه وسلم اليت كان رسول اهللا بيت املقدس قبلة وإن كانت  املعىن:قال أصحابه: 

     وممن قال بذلك: .لتأنيث القبلة ،"الكبرية" وهلذا أنثت ،لكبرية إليها قبل التحويل
  .)٥(والثعاليب ،)٤(وابن منظور ،)٣(والزجاج ،)٢( العالية وأب 

Y  Y    X:")٦(قال األخفش   WX لَةَ" ولذلك أنثب٧("يعين "الق(.  
  الثالث:القول 

وممن قال  ،لكبرية، اليت كانوا صلَّوها إىل القبلة األوىل الصالةوإن كانت  املعىن: قال أصحابه:
  بذلك:

    .)٨(بن زيدا
األقوال، وهو ما قال به ابن عبد  صحيتضح أن القول األول هو أ اءبعد دراسة أقوال العلم

 ألنو؛ التولية أا يدل على Y  '  & X: تعاىل ألن قوله ؛وإن كانت التولية لكبريةالرب، واملعىن: 

                                 
   ).  ٣/١٦٥( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي،  )١(

 ). ٣/١٦٤( جامع البيان يف تأويل القرآنانظر: الطربي،  )٢(
    ).١/٢٢٠( وإعرابه معاين القرآن ،لزجاجا )٣(
 ).٥/١٢٨( لسان العرب ابن منظور، )٤(

     ). ١/٣٢٨( اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ،لثعاليبا )٥(
األخفش: سعيد بن مسعدة أبو احلسن األخفش األوسط، قرأ النحو على سيبويه، وكان أسن منه، وحدث عن: النخعي،  )٦(

تصانيفه:  وهشام بن عروة، وروى عنه: أبو حامت السجستاين، قال املربد: أحفظ من أخذ عن سيبويه األخفش، مث قطرب، من
وفيات ابن خلكان، نظر: اهـ. ٢١٥األوساط يف النحو، ومعاين القرآن، واالشتقاق، واملسائل؛ وغري ذلك كثري، مات سنة: 

 .)١٥٨٥،ت:٨/٣٣٩(سري أعالم النبالءوالذهيب،  ،)٢٦٤،ت:٢/٣٨٠( األعيان

 ).١/١٦١(، ١ط: ، معاين القرآناألخفش:  )٧(
 ). ٣/١٦٥( تأويل القرآن جامع البيان يفانظر: الطربي،  )٨(



 

٨٧ 

 

مل يكن هذا وبالفعل قبل التحويل إىل الكعبة،  ، قد كانالتوجه إىل بيت املقدس، والصالة حنوه
  واهللا أعلم. .)١(عليهم اًكبري األمر

  .]١٤٤[البقرة:  7Y   £  ¢  ¡            �  ~  }X 8  : القول التاسع 
  :عمر أبو قال

  .)٢("حنوهيعين "
  الدراســــة:

  مبعىن: حنوه، وهو ما قال به العلماء، ومنهم: Y   £X قوله:أشار ابن عبد الرب إىل أن 
 ،)٥(والزجاج، )٤(، وجماهدأيب العاليةو ، وقتادة،)٣(الربيعو، ابن عباس رضي اهللا عنهما

    .)٧("يف كالم العرب: جهته Y   £X و : "رمحه اهللا قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا .)٦(والقرطيب
  .)٨(""الشطر"، النحو والقصد والتلقاءـيعين: ب وقال الطربي: "

بعد الدراسة يتضح أن قول ابن عبد الرب جاء موافقاً ألقوال العلماء، وإن اختلفت يف 
  .يف املعىن كلها إال أا احتدتجهته، وحنوه، و ،قبلَه، وتلْقَاَءهمثل: األلفاظ 

   واهللا أعلم.

                                 
  ). ١/٤٥٧(القرآن العظيمتفسري  ابن كثري، )١(

  ). ١/١٨٢( االستذكار )٢(
روى و، البصري واحلسن، العالية وأيب مالك، بن أنس: روى عن ،املروزي اخلراساين البكري زياد بن أنس بنالربيع: ا )٣(

انظر: املزي، هـ.  ١٣٩مات سنة: ، زمانه يف مرو عامل وكان، وآخرون املبارك، وابن الرازي، جعفر وأبو األعمش،: عنه
 ).١٨٨٢،ت:١/٢٠٥( تقريب التهذيبوابن حجر، )، ١٨٥٣، ت:٩/٦٠( ذيب الكمال يف أمساء الرجال

     ).   ١/٢٥٤( القرآن تفسري ،وابن أيب حامت ،)٣/١٧٧( جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي انظر: )٤(

  ).١/٢٢٢( وإعرابه القرآنمعاين  الزجاج، )٥(
)، ١/٢٠٣( النكت والعيون، ملاورديوا)، ١/١٠١( حبر العلوم ،لسمرقنديا: انظرو ،)٢/١٥٩( اجلامع ألحكام القرآن )٦(
   ).٢/٢٥( البحر احمليطوأبو حيان، )، ١/١٨٠( الكشاف ،لزخمشريوا)،  ١/٢٢٩( الوسيط ،لواحديوا

  ). ١/٢٣٩(، ١ط: ، تفسري اإلمام الشافعي :الشافعي )٧(
   .  )٣/١٧٥( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي:  )٨(



 

٨٨ 

 

  .]١٤٤[البقرة:  7Y ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥ X 8  :القول العاشر
 -عليهم السالم  -يعلمون أن الكعبة املسجد احلرام كانت قبلة إبراهيم واألنبياء  " :عمر أبو قال

  .)١("ولكنهم تركوها عمدا
  الدراســــة:

، وأن عليه السالم اليهود والنصارى يعلمون أن الكعبة هي قبلة إبراهيم أشار ابن عبد الرب إىل أن
  ، وهو ما قال به العلماء، ومنهم: هو احلق الواجب على اجلميع والتوجه إليها استقباهلا

   .)٦(والزخمشري ،)٥(والواحدي ،)٤(واملاوردي ،)٣(العالية وأبو،)٢(والضحاك ،قتادة

، يعين هؤالء األحبار والعلماَء من أهل  Y  «  ª  © ®  ¬ X قوله: قال الطربي: "
 عليه السالمعلى إبراهيم  عز وجلالكتاب، يعلمون أن التوجه حنو املسجد، احلق الذي فرضه اهللا 

   .)٧("وذريته وسائر عباده بعده
بعد دراسة أقوال العلماء يتضح أن قول ابن عبد الرب جاء متوافقاً مع أقوال العلماء، وهو 

 قوله تعاىل: وهو يف اآلية مذكورآخر راجع إىل  Y   «  ªX تعاىل: الضمري يف قولهالصحيح؛ ألن 
Y {   z  y  x  wX.  

&  ') 7Y 8  :القول احلادي عشر    %  $  #  "  !    ,   +  *   )

/  .  - X  :١٤٦[البقرة.[ 

                                 
  ). ١/١٨٢( االستذكار )١(
  .)١/٤٩٩( اهلداية إىل بلوغ النهايةمكي بن أيب طالب،  انظر: )٢(
 .)١/٣٥٦( الدر املنثور انظر: السيوطي، )٣(
  . )١/٢٠٣( النكت والعيون ،ملاورديا )٤(

 . )١/٢٣٠( الوسيط ،لواحديا )٥(
 اجلامع ألحكام القرآنوالقرطيب، )، ٤/١٠٦( مفاتيح الغيب الرازي،و، )١/٢٠٣( الكشاف ،لزخمشرياانظر:  )٦(
 اجلواهر احلسان ،لثعاليبوا)، ١/٣٣٢(القرآنتفسري ، ابن كثريو)، ١/١١٢( أنوار الترتيل، لبيضاويوا)، ٢/١٦١(
 . )٢/٣٤( التحرير والتنويروابن عاشور،  )،١/٣٣٠(
   ).٣/١٨٣( جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي، انظر: )٧(



 

٨٩ 

 

أن القبلة هي الكعبة  ويكتمون أيضاً، صلى اهللا عليه وسلميكتمون صفة حممد  ":عمر أبو قال
  .)١("البيت احلرام

  الدراســــة:
هي  ، وأن القبلة صلى اهللا عليه وسلمصفة حممد  املراد باحلق املكتوم، هوأشار ابن عبد الرب إىل أن 

  : قولني علىن يف نوع املكتوم من احلق ياملفسر جاءت أقوالو ،الكعبة
  القول األول: 
  ، وممن قال بذلك:القبلة أمر يكتمونقال أصحابه: 

  .)٦() ٥(والفراء ،)٤() ٣(ومكي بن أيب طالب ،)٢(بن أنس الربيع
  القول الثاين: 

  ، وممن قال بذلك:صلى اهللا عليه وسلمصفة حممد  يكتمونقال أصحابه: بل 
  .)٤(وابن كثري ،)٣(والقرطيب ،)٢(والبغوي ،)١(والواحدي ،)٨(، والزجاج)٧(قتادةو، جماهد

                                 
  ). ١/١٨٢( االستذكار )١(
     ).   ١/٢٥٦(القرآنتفسري  ،وابن أيب حامت ،)٣/١٩٠( جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي، انظر: )٢(
مكي بن أيب طالب: محوش بن حممد بن خمتار أبو حممد القيسي، النحوي املقرئ، مسع من: أيب الطيب بن غلبون، وقرأ  )٣(

عليه القرآن؛ وكان من أهل التبحر يف علوم القرآن والعربية، كثري التأليف، اشتهر بالصالح وإجابة الدعوة، من تصانيفه: 
وفيات ابن حلكان،  نظر:اهـ. ٤٣٧وغريها كثري، مات سنة: على كال،إعراب القرآن، اهلداية يف التفسري، الوقف 

  ).٤٠٢٧ ،ت:١٣/٢٣٢(سري أعالم النبالء، والذهيب، )٧٣٧،ت:٥/٢٧٤(األعيان
  .  )١/٥٠٢( اهلداية إىل بلوغ النهايةمكي بن أيب طلب،  )٤(
زكريا املعروف بالفراء، روى عن: قيس بن الربيع، الفراء: حيىي بن زياد بن عبد اهللا بن مروان الديلمي، إمام العربية، أبو  )٥(

من عنه: سلمة بن عاصم، وحممد بن اجلهم السمري، وغريهم، كان أعلم الكوفيني بالنحو بعد الكسائي، روى والكسائي، و
تاريخ اخلطيب، نظر: اهـ. ٢٠٧املقصور واملمدود، وغري ذلك، مات سنة: واملصادر يف القرآن، و: معاين القرآن، اتهصنفم

     .)١١٥٦،ت:١٠/١٧٧( ،املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك)، وابن اجلوزي، ٧٤٦٧،ت:١٤/١٥٤( بغداد
     ).١/٨٥(، ١ط: ، معاين القرآنالفراء:  )٦(

     ).   ١/٢٥٦( القرآنتفسري  ،وابن أيب حامت ،)٣/١٨٩( جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي، انظر: )٧(
   ).١/٢٢٥( وإعرابه القرآنمعاين  الزجاج، )٨(



 

٩٠ 

 

أي ليكتمون الناس ما يف كتبهم من ، Y -  ,X قوله:: "رمحه اهللا قال ابن كثري
   .)٥("وهم يعلمون صلى اهللا عليه وسلمصفة النيب 

  لقولني. ا مشتمالً علىبعد دراسة أقوال العلماء يتضح أن قول ابن عبد الرب جاء 

إليها  عز وجل، وذلك احلق هو القبلة اليت وجه اهللا Y -  , X قوله: قال الطربي: "
وهم جيدونه  صلى اهللا عليه وسلموكتموا مع ذلك أمر حممد ، صلى اهللا عليه وسلمنبيه حممدا 

  .)٦("مكتوبا عندهم يف التوراة واإلجنيل
، أو أن صلى اهللا عليه وسلم النيب وصف وإن كان املراد به –احلق املكتوم هنا والراجح أن 

  أعم من ذلك، فيندرج فيه كل حق. إال أنهالكعبة هي القبلة، 
  واهللا أعلم. 

  ].١٤٧[البقرة:  7Y   8  7  6  5  43   2  1X 8  :القول الثاين عشر

  .)٧("قبلك األنبياء قبلة وكانت قبلتك، الكعبة أن حممد يا شك يف تكن ال: يقول" :عمر أبو قال
  الدراســــة:
  هو ما قال به عامة املفسرين، ومنهم:قول ابن عبد الرب 

  .)٢(وابن اجلوزي، )١(والزخمشري ،)٩(والواحدي ،)٨(ابن زيدو ،الربيع

                                 
  ).١/٢٣١( الوسيط ،الواحدي )١(

  ).١/١٨٠( معامل الترتيل البغوي، )٢(
  .)٢/١٦٣( اجلامع ألحكام القرآن القرطيب، )٣(

يف  البحر احمليط ،حيان ووأب )،٤/١٠٦( مفاتيح الغيب ،الرازيو ).١/٤٦٢( تفسري القرآن ابن كثري، انظر: )٤(
 ). ٨/١١٨( البيان أضواءوالشنقيطي،  )،٣/٥٥( اللبابوابن عادل،  ،)٣/٣٤(التفسري

  ).١/٣٣٣( القرآن تفسريابن كثري،  )٥(
          .)٢/١٣( الكشف والبيان، والثعليب، )٣/١٨٩( جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي، )٦(
  ). ١/١٨٣( االستذكار )٧(

     ).   ١/٢٥٦( القرآنتفسري  ،وابن أيب حامت ،)٣/١٩١( القرآنجامع البيان يف تأويل  الطربي، انظر: )٨(
  ).١/٢٣١( الوسيط يف تفسري القرآن ايدالواحدي،  )٩(



 

٩١ 

 

Y  6  5 :عز وجل قال اهللا ،امترى الرجل ميتري امتراء: إذا شك: " )٣(قال ابن األنباري

 8  7X، :وقال الشاعر    

  )٥(عبد فَعلَّك يف البعيث تماري .....فَقَد تبين أَنه  )٤(أَما البعيثُ           
  .)٦("شكمعناه: ت

  :إشكال حول اآلية
 عز وجل اهللاأمره يف أن القبلة اليت  شكي صلى اهللا عليه وسلمكان النيب  هل :قد يقول قائل

    .؟Y    8  7  6  5X :له تعاىلسبحانه بقول اهللا  ذلك عن ىهنيإليها حق، حىت بالتوجه 
، واملراد به غريه، للمخاطب به ج األمر أو النهيخمر خرجمن الكالم الذي  أنه :ذلكواجلواب عن 

!  "  #  $  %  &  '  )(  *  +   ,  -   Y: سبحانه تعاىل ومثال ذلك قوله

 .X :له،  والنهي صلى اهللا عليه وسلمللنيب  خمرج األمريف اآلية خرج الكالم قد ف ،]١[األحزاب
  .مرضي اهللا عنه أصحابهغريه وهم  باألمر والنهي يف اآليةاملراد لكن و

   .)١("واملراد أمته صلى اهللا عليه وسلمواخلطاب للنيب  قال القرطيب: "

                                 
  ).١/٢٠٥(الكشاف، الزخمشري )١(

، )١/٥٠٢( اهلداية إىل بلوغ النهاية ،مكيو)، ١/١٠١( حبر العلوم ،لسمرقنديوا، )١/١٢٢(زاد املسري انظر: )٢(
 ).٢/٤١( التحرير والتنوير)، وابن عاشور، ١/٤٢٩( حماسن التأويلوالقامسي، 

األنباري: حممد بن القاسم بن حممد بن بشار األنباري، النحوي، اإلمام املشهور، كان أحفظ زمانه، وكان من ابن  )٣(
ب احلديث، وكتاب الصاحلني، ومن تصانيفه: كتاب الزاهر يف اللغة، وكتاب هاءات القرآن، وكتاب األمايل، وكتاب غري

ابن )، و١٥٤٠،ت:٣/٣٩٩( تاريخ بغداداخلطيب البغدادي، نظر: اهـ. ٣٢٨سنة:  ماتخلق اإلنسان، وغري ذلك كثري، 
   ).٢٤٢٧،ت:١٣/٣٩٧( املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك،اجلوزي، 

البعيث: خداش بن بشر بن أيب خالد بن قرط بن سفيان بن جماشع، أبو يزيد، أحد الشعراء ايدين، بصري قدم الشام  )٤(
الشعر  ابن قتيبة،نظر: اهـ.  ١٣٤سنة:  ماتوكان خطيباً شاعراً، كانت بينه وبني جرير مهاجاة دامت حنو أربعني سنة، 

   ).  ٨٨،ت:١/٤٨٨( ،والشعراء

 ،ديوان جرير)، انظر: هـ ١١٠(املتوىف سنة: بن عطية بن حذيفة اخلطفي الريبوعيمن (البحر الكامل)، والبيت جلرير  )٥(
  ).١/٣١٧(، ١ط: 

    .)١/٣٥١( ،١ط: ، الزاهر يف معاين كلمات الناسابن األنباري:  )٦(



 

٩٢ 

 

  أهل اللغة واملفسرين. بعد الدراسة يتضح أن قول ابن عبد الرب جاء متوافقاً مع أقوال
  واهللا أعلم.

  .]١٥٧[البقرة:  7Y N  M  L  K  J  I X 8  :القول الثالث عشر
  .)٢("عز وجلوتكون الصالة الترحم من اهللا  قال ابن األنباري: ":عمر أبو قال

  الدراســــة:
  على ثالثة أقوال: سبحانه تعاىل اختلف العلماء يف معىن الصالة من اهللا

، وهو ما رجحه ابن عبد الرب، وممن قال مبعىن الرمحة من اهللا الصالة قال أصحابه بأن القول األول:
  بذلك:

   .)٥(والثعليب، )٤(املاوردي، و)٣(الزجاج

   Y قوله:رمحة، وسبحانه تعاىل : أي: رمحة، فإن الصالة من اهللا Y     KX قال البغوي: "

  NX ً٦("بعد رمحة، ومجع الصلوات، أي رمحة ذكرها اهللا تأكيدا(.  
  :ثاينالقول ال

والربكة والتشريف، وممن قال  واملدح الثناء مبعىن سبحانه تعاىل قال أصحابه: بأن الصالة من اهللا
  بذلك:

   .)٢(، وابن كثري)١(، والقرطيب)٨(، والرازي)٧(ابن عطية

                                 
   .)٢/١٦٣( اجلامع ألحكام القرآن القرطيب، )١(

    ).٦/١٢٧( االستذكار )٢(
  ).١/٢٢٥( معاين القرآن وإعرابهالزجاج،  )٣(
     ).١/٢١٠( النكت والعيوناملاوردي،  )٤(
  .)٢/٢٤( الكشف والبيانالثعليب،  )٥(
      ).١/١٨٧( معامل الترتيل، البغوي )٦(
    ).١/٢٢٨( احملرر الوجيزانظر: ابن عطية،  )٧(
    ).٤/١٣٣( مفاتيح الغيب، الرازي )٨(



 

٩٣ 

 

Y  N  M  L  قال اجلصاص: "   K  J   IX ،والربكات يعين الثناء اجلميل، 
   .)٣("سبحانه تعاىلهي النعمة اليت ال يعلم مقاديرها إال اهللا  :والرمحة

  :ثالثالقول ال
  مبعىن املغفرة، وممن قال بذلك: سبحانه تعاىل قال أصحابه: بأن الصالة من اهللا

، )٧(، وابن اجلوزي)٦(، وابن قتيبة)٥(ابن جبري، و)٤(ابن عباس رضي اهللا عنهما
  .)٨(والبيضاوي

 مع وهلم: يعين ،"ورمحة" :وقوله، فرانه لعبادهاهللا على عباده، غ"وصلوات قال الطربي: 
  .)٩("ورأفة اهللا من رمحة دها،وتغم ذنوم عن فحص ا اليت املغفرة،

على سبحانه تعاىل بعد دراسة أقوال العلماء يتضح أن قول ابن عبد الرب بأن الصالة من اهللا 
جاءت  حيثغاير بني الصلوات والرمحة، عز وجل اهللا  نأل ؛العبد مبعىن الترحم قول مرجوح

الرمحة معطوفة على الصلوات، والعطف يقتضي التغاير بني املعطوف واملعطوف عليه، وال عربة 
بقول القائل بأنه من باب عطف الشيء على نفسه، أو على مرادفه، للتأكيد، فهذا وان كان جائزاً 

كلمة مث بوال حاجة للقرآن يف اإلتيان  ،معانيهافإن ألفاظ القرآن غنية بوفرة يف كالم العرب 
  .يعطف عليها مثلها أو مرادفها؛ والشيء ال يعطف على نفسه أبداً

   .)١٠("هذا أصل العطفو ،غايرمهاتفعطف الرمحة على الصالة: فاقتضى ذلك  قال ابن القيم: "

                                 
    ).٢/١٧٧( اجلامع ألحكام القرآن القرطيب، )١(
   .  )١/٣٤١( اجلواهر احلسان ،لثعاليباو ،)٦/٤٣٦(تفسري القرآنانظر: ابن كثري،  )٢(
     ).١/١١٦( أحكام القرآن ،جلصاصا )٣(
  .)٢/٢٣( الكشف والبيانالثعليب،  انظر: )٤(
  ).١/١٢٥( املسريزاد ، وابن اجلوزي، )١/٢٦٥(تفسري القرآنابن أيب حامت،  انظر: )٥(
    ). ١/٢٥٥( ،د: ط تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، )٦(
  ).١/١٢٥( زاد املسريابن اجلوزي،  )٧(
   .)٢/٥٨( البحر احمليط ،حيان وأبو)، ١/١١٥( أنوار الترتيل انظر: البيضاوي، )٨(
  .)٣/٢٢٢( جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي، )٩(
 .  )٢/٤٧٤(، يف علوم القرآنالربهان ، لزركشيوا )،١/٣١٠( ١ط:، الكرمي تفسري القرآنابن القيم:  )١٠(



 

٩٤ 

 

7Y hg  f    e  d  c  b  a  `  _  ^   ]  \    i 8 : القول الرابع عشر

v  u   t  s  rq     p  o   n    m   l       k      jX ] :١٧٣البقرة[.   
  :عمر أبو قال

ذكر الرخصة للمضطر مع حترمي  سبحانه تعاىلمن حجة من مل ير شرب اخلمر للمضطر أن اهللا "
فالواجب أن ال  ،وذكر حترمي اخلمر، ومل يذكر مع ذلك رخصة للمضطر ،الدم وامليتة وحلم اخلرتير
  .)١("يتعدى الظاهر إىل غريه

  الدراســــة:
مل  سبحانه تعاىلاهللا ألن  ذهب ابن عبد الرب إىل عدم جواز شرب اخلمر بأي حال من األحوال؛

أو  بقتل، اختلف العلماء يف شرب اخلمر للمضطر قد، و)٢(رخصة للمضطر اخلمر حترمي بعد يذكر
    :أقوالأربعة على  للتداوي، أو )٣(أو غصة ،أو عطش ،جوع

   

                                 
    ).١٥/٣٥٦( االستذكار) ١(
انظر: ابن عبد  ."وال يشرب املضطر مخرا وال يتعاجل أحد باخلمر وال بشيء من النجاسات كلها": وهو مذهبه حيث قال) ٢(

   . )١/٤٤٠( الكايف يف فقه أهل املدينةالرب، 
)٣(  ."قريف احلَلْقِ من طعام أو شراب فَأَش ضرتوهو: ما اع ،صجا، واجلمع: غُصةُ بالضم: الشصلفريوزآباديانظر: االغ، 

     ).  ١/٦٢٥، (٨ ط:، القاموس احمليط



 

٩٥ 

 

   القول األول:
حرم اخلمر حترميا مطلقا،  سبحانه وتعاىلن اهللا أل ؛اخلمر على أي حال ال جيوز شربقال أصحابه: 

  وهو ما قال به ابن عبد الرب، وممن قال بذلك: ،وحرم امليتة بشرط عدم الضرورة
  .)١(احلسن البصري، واألوزاعي، ومكحولو الزهري،

  .)٢(فإا ال تزيده إال عطشاً" ،ال يشرب املضطر اخلمر" :اإلمام مالك قال
يشرب املضطر الدم وال يشرب اخلمر، ويأكل امليتة "أنه قال:  )٣(عن ابن القاسمقال القرطيب: "و

  .وال يقرب ضوال اإلبل
ألن اخلمر يلزم فيها احلد فهي  ؛ويشرب البول وال يشرب اخلمر :)٤(وقال ابن وهب

    . )٥("أغلظ
   .)٦("وأصح األقوال عند الشافعية املنع مطلقاقال الشنقيطي: "و

صلى اهللا عليه أم سلمة رضي اهللا عنها أن النيب واستدل أصحاب هذا القول مبا روي عن 
  . )١(»إِنَّ اللَّه لَم يجعلْ شفَاَءكُم فيما حرم علَيكُم«قال:  وسلم

                                 
  ).١٢/١٦٦( اللباب يف علوم الكتاب، ابن عادلانظر:  )١(

، اجلصاصو)، ١٤/٢٩٩(، ١ط:، والزيادات على ما يف املدونة من غريها من اُألمهاتالنوادر انظر: أبو زيد القريواين:  )٢(
 ).  ١/١٥٨( حكام القرآناجلامع أل

أبو عبد اهللا عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن جنادة، الفقيه املالكي؛ مجع بني الزهد والعلم وتفقه باإلمام  :ابن القاسم )٣(
ونظرائه، وصحب مالكاً عشرين سنة، وانتفع به أصحاب مالك بعد موت مالك، وهو صاحب " املدونة " يف  مالك 

 وفيات األعيانهـ. انظر: ابن خلكان، ١٩١، ومات سنة: مذهبهم، وهي من أجل كتبهم، وعنه أخذها سحنون
 ).  ٣٩٨٠ت: ،١/٣٤٨(التقريبو ،)١٣٥٢،ت:٧/٥٤٧(سري أعالم النبالءوالذهيب،  )،٣٦٢،ت:٣/١٢٩(
ابن وهب: عبد اهللا بن وهب بن مسلم، القرشي، أبو حممد املصري الفقيه، ثقة حافظ عابد، كان أحد أئمة عصره  )٤(

وصحب اإلمام مالك بن أنس، وقال يف حقه: عبد اهللا بن وهب إمام، روى عن: سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وابن زيد، 
هـ. ١٩٧لي بن املديين، ويونس بن عبد األعلى، وأمحد بن صاحل، وخلق، مات سنة: والليث بن سعد، وخلق، وروى عنه: ع

، ١/٣٢٨(تقريب التهذيبوابن حجر، )، ٣٦٤٥، ت:١٦/٢٧٧(ذيب الكمال يف أمساء الرجالانظر: املزي، 
 ).٣٦٩٤ت:

    ).٢/٢٢٨( اجلامع ألحكام القرآنانظر: القرطيب،  )٥(
      ).١/٧٠(أضواء البيان الشنقيطي، )٦(



 

٩٦ 

 

وممن  أو القتل، إال إلساغة الغصة فقط، للمضطر اخلمر ال جيوز شربال أصحابه: ق القول الثاين:
  قال بذلك:

، )٣(وابن رشد ،)٢(يف أحد أقواله اإلمام الشافعي رمحه اهللاو ،بن حنبل رمحه اهللا أمحداإلمام 
  .)٤(وابن جزي

إال من أكره على الكفر أو شرب اخلمر أو أكل اخلرتير أو شبه ذلك فال يفعله : ")٥(قال سحنون
  . )٦("وإن صرب للقتل كان أفضل ،من خوف القتل خاصة
ويباح دفع  ،ال يباح التداوي مبحرم وال شرب اخلمر ملن عطش : ")٧(وقال ابن قدامة

   .)٨("الغصة ا إذا مل جيد مائعا غريها
والظاهر إباحتها؛ إلساغة غصة خيف ا اهلالك؛ وعليه جل أهل وقال الشنقيطي: "

      .)٩("العلم

                                 
املستدرك على يف  )، واحلاكم٧٤٩ رقم:حديث ، ٢٣/٣٢٦( ،األشربة ، كتاباملعجم الكبري يف، الطرباين أخرجه )١(

"، ووافقه صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه )، وقال: "٨٢٦٠رقم:حديث ، ٤/٤٥٥، كتاب الطب، (الصحيحني
 . )٥/٨٦( جممع الزوائداهليثمي،  انظر: ".رجال الصحيحرواه الطرباين ورجاله : "اهليثمي الذهيب. وقال

 ).٢/٢٩٦(، ١ط:، اختالف األئمة العلماء ،ابن هبيرةانظر:  )٢(
 ).   ١/٣١٤( البيان والتحصيل ،ابن رشد )٣(
 ).١/١٥١( ، د:ط،القوانني الفقهيةابن جزي،  )٤(
العالمة، فقيه املغرب، قاضي القريوان، وصاحب املدونة، مسع سحنون: أبو سعيد عبد السالم بن حبيب التنوخي، اإلمام،  )٥(

هـ. ٢٤٠تويف سنة:  ،من: سفيان بن عيينة، ووكيع بن اجلراح، وأشهب، وطائفة، والزم: ابن وهب، وابن القاسم، وأشهب
   ).١٩٧٨،ت:٩/٤٦٢(سري أعالم النبالء الذهيب، و ،)١/١٥٦( طبقات الفقهاء ،لشريازيانظر: ا
  ).١/١٥١( القوانني الفقهيةابن جزي، ، و)١٠/٢٤٩( النوادر والزيادات ،زيد القريواين وأب انظر: )٦(
 الفقه، يف املغين، والكايف ه:تصانيفمن  احلنبلي، الدمشقي املقدسي اجلماعيلي قدامة بن حممد بن اهللا عبد: قدامة ابن )٧(

سري أعالم انظر: الذهيب،  هـ.٦٢٠، مات سنة: ذلك وغري الصحابة، وفضائل واملقنع، الفقه، أصول يف الناظر وروضة
 ).٧/١٥٥( الذهب شذرات)، وابن العماد، ٥٥٥٥،ت:١٦/١٤٩(النبالء

 ).١/١٢٠( د: ط،، عمدة الفقهابن قدامة:  )٨(
  ).١/٧٠( أضواء البيان ،لشنقيطيا )٩(



 

٩٧ 

 

قال ابن عثيمني: "لو غص بلقمة، وليس عنده ما يدفعها به إال كأس مخر كان شرا لدفع اللقمة و
   .)١(حالالً"

إلزالة الغصة عند عدم إال  ال جيوز شرب اخلمر للمضطر"أما فقهاء املذهب املالكي فقد قالوا: و
   .)٢("ولو كان مضطراً ،وجود غريه، وال جيوز تناول اخلمر جلوع أو عطش

  القول الثالث: 
على شرا جاز له  كرهأأو  ،خوف اهلالك أو ،اجلوعأو إن اضطر إىل شرا للعطش قال أصحابه: 

   ذلك، وممن قال به:
 ،)٥(الثوريو ،واإلمام أبو حنيفة رضي اهللا عنه ،)٤(مسروقو ،)٣( بن جبري سعيد

  .)٧(والزركشي، )٦(واجلصاص
وكل ما حرم مما ، وحلم خرتير ،ودم ،ةتحرم من مي: حيل ما قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا

   .)٨(يغري العقل من اخلمر للمضطر

                                 
 ).٢/٢٥٦، (١ط:، تفسري الفاحتة والبقرة عثيمني،ابن  )١(
، الشامل يف فقه اإلمام مالك ،لدمرييوا)، ١/٨٠، (١ط:، خمتصر العالمة خليلخليل بن إسحاق بن موسى، انظر:  )٢(

، شرح خمتصر خليل للخرشي واخلرشي:)، ٤/٣٥٣( ،١ط:، التاج واإلكليل ملختصر خليل ،املواق ابن)، و١/٢٦٢( ،١ط:
منح اجلليل  ،أبو عبد اهللا املالكيو)، ٢/١١٦(د:ط،، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،والدسوقي)، ٣/٢٨(، د: ط

    ).٢/٤٥٧( د: ط،، شرح خمتصر خليل

  ).٢/٣٢٣( جامع البيان يف تأويل القرآنانظر: الطربي،  )٣(
  ).  ١٠/٢٤٦( النوادر والزياداتأبو زيد القريواين،  )٤(

   ).١٥/١٧٠( احلاوي الكبري ،ملاورديا )٥(
 . )١/١٥٧( أحكام القرآن ،جلصاصا )٦(

، ابن هبريةو)، ١/٧٨( ،١ط: ، املستصفى ،الغزايلو ،)٢/١٧٣( ،١ط:، البحر احمليط يف أصول الفقه ،الزركشيانظر:  )٧(
 البحر احمليط، أبو حيان، و)١/١٣٣( د: ط،، اإلحكام يف أصول األحكام ،واآلمدي ،)٢/٢٩٦( اختالف األئمة العلماء

األشباه  ،السيوطيو ،)١٢/١٦٥( اللباب، وابن عادل، )١/١٥١( ،١ط: ، األشباه والنظائر ،والسبكي، )٢/١١٧(
 .  )١/٢٧٥( ،١ط: ، غمز عيون البصائر، احلمويو)، ١/٢٠٧( ،١ط: ، والنظائر

 .)٢/٢٧٦( ألماو ،)١/٢٤٨( الشافعياإلمام  تفسريالشافعي:  )٨(



 

٩٨ 

 

: " من اضطر إىل تناول امليتة أو شرب اخلمر خلوف اهلالك على نفسه من )١(قال السرخسيو
ألن  ؛ولو امتنع حىت مات كان آمثا ،اجلوع أو العطش أو لإلكراه فإنه ال يسعه االمتناع من ذلك

Y  3 :لالستثناء املذكور يف قوله تعاىل ،السبب غري موجب للحكم عند الضرورة   2  1  0X 

  . )٢(" ]١١٩األنعام: [
ألن اهللا تعاىل قال يف اخلرتير"  ؛: إن ردت اخلمر عنه جوعا أو عطشا شرا)٣(قال األريو

وقال تعاىل يف اخلمر إا" رجس" فتدخل يف إباحة اخلرتير  ،فإنه رجس" مث أباحه للضرورة
للضرورة باملعىن اجللي الذي هو أقوى من القياس، وال بد أن تروي ولو ساعة، وترد اجلوع ولو 

  . )٤(مدة
  القول الرابع: 
  ، وممن قال بذلك:جيوز شرا للعطش فقط دون التداويقال أصحابه: 

عطاء، وعمرو بن دينار، و، مبن عمر رضي اهللا عنهوعبد اهللا  ،عبد اهللا بن مسعود
 ،مالك واإلمام ،أبو حنيفةاإلمام و ،)٥(الليث بن سعدي، وإبراهيم النخعو ،وعكرمة، والثوري

     .)٦(النوويو ،الشافعي يف أصح قوليهواإلمام  ،محدأواإلمام 

                                 
 يف املبسوط :كتبه أشهر ، مناألحناف كبار من جمتهد قاض: األئمة مشس بكر، أبو سهل، بن أمحد بن حممدالسرخسي:  )١(

 مات سنة: ، وغريها،الطحاوي خمتصر وشرح الفقه، أصول يف واألصول للشيباين، حملمد الكبري اجلامع شرحو والتشريع، الفقه
          ).٥/٣١٥( األعالمالزركلي، و)، ٨٥،ت:٢/٢٨(احلنفية طبقاتانظر: . هـ ٤٨٣

مفاتيح ، لرازي)، وا١/١٥٧( أحكام القرآن، واجلصاص، )١/١٢١( د: ط،، السرخسيأصول  ،السرخسيانظر:  )٢(
 ).٦/١١٨( د: ط،، كشاف القناع عن منت اإلقناع ،البهويتو ،)٢٠/٢٧٥( الغيب

األري: حممد بن عبد اهللا بن حممد بن صاحل، أبو بكر التميمي، القاضي، صاحب التصانيف، وشيخ املالكية العراقيني،  )٣(
تفقه ببغداد على أيب عمر حممد بن يوسف، وبابنه أيب احلسني، ومجع بني القراءات وعلو اإلسناد والفقه اجليد، وشرح خمتصر 

تاريخ اخلطيب البغدادي، نظر: اهـ.  ٣٧٥ذهب مالك يف البالد؛ مات سنة:عبد اهللا بن عبد احلكم، وانتشر عنه م
 املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك، ابن اجلوزي،و )،١/١٦٧( طبقات الفقهاء، لشريازي)، وا١٠٧٦،ت:٣/٨١(بغداد

  ).  ٢٨١٥،ت:١٤/٣١٦(
 ). ٢/٢٢٨( اجلامع ألحكام القرآنانظر: القرطيب،  )٤(

 ).١٧٤-٨/١٧٣( ،١ط: ، العلماءاإلشراف على مذاهب ابن املنذر: انظر:  )٥(
روضة الطالبني وعمدة و ،)٩/٥٣( د: ط،، مع تكملة السبكي واملطيعي -اموع شرح املهذبالنووي: انظر:  )٦(



 

٩٩ 

 

سئل عن اخلمر  صلى اهللا عليه وسلمأخرج مسلم يف صحيحه أن رسول اهللا  " قال ابن تيمية:
هذا نص يف املنع من التداوي باخلمر ردا على  .)١(»إِنه لَيس بِدواٍء، ولَكنه داٌء«أيتداوى ا؟ فقال: 

 ،وأيضا ففي إباحة التداوي ا إجازة اصطناعها واعتصارها ،من أباحه وسائر احملرمات مثلها قياسا
ا دون غريها من املطاعم اخلبيثة لقوة حمبة األنفس ولذلك اختصت باحلد  ،وذلك داع إىل شرا

    .)٢("هلا

أنه ال حيل: وإذا قلنا:  الشافعياإلمام  أما التداوي ا فمشهور املذهب وقال الشنقيطي: "   
إنه ال جيوز التداوي ا، وجيوز استعماهلا إلساغة الغصة فالفرق أن التداوي ا ال يتيقن به الربء من 

   .)٣("اجلوع والعطش
حترمي اخلمر إمنا هو يف األحوال ألن  يتضح أن قول ابن عبد الرب مرجوح؛دراسة البعد 

العادية، أما عند االضطرار فريخص شرعا تناول اخلمر، لكن مبعياره الشرعي الذي تباح به 
احملرمات، كضرورة العطش الذي خيشى معه اهلالك أو الغصص أو اإلكراه، فيتناول املضطر بقدر 

  .)٤(ما تندفع به الضرورة

، ]١١٩[األنعام:  Y3  2  1  0  /  .  -  ,    +  *X قوله تعاىل: يف  والضرورة
منتظمة لسائر احملرمات، وذكره هلا يف امليتة وما عطف عليها غري مانع من اعتبار عموم اآلية 

وذلك موجود  ،من اهلالك نفسللامليتة إحياء أكل إذا كان يف إباحة ف ،األخرى يف سائر احملرمات
لوجود  اآلية األخرى حكماآلية هو نفس  ذهه جب أن يكون حكمفي ،يف سائر احملرمات

  الضرورة.

                                 
 ).١٠/١٦٩(، ٣ط:، املفتني

 ).١٩٨٤،ح:٣/١٥٧٣باب حترمي التداوي باخلمر ( ،األشربة كتاب ه،صحيح يف مسلمأخرجه  )١(
 ).٢١/٥٦٧( جمموع الفتاوى ابن تيمية، )٢(
  ).١/٧٠( أضواء البيان ،لشنقيطيا )٣(

مغين احملتاج  ،اخلطيب الشربيينو)، ٩/٢٨( د: ط،، فتح القديرابن اهلمام: و)، ٦/١٠٦( باآلثار احمللى انظر: ابن حزم، )٤(
  .)٤/٣٥٢(حاشية الدسوقي و، )٦/١١٧( (كشاف القناع ، لبهويتوا )،٤/١٨٨(، ١ط:، إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج



 

١٠٠ 

 

من املآكل واملشارب من خرتير أو صيد حرام، أو ميتة،  عز وجلوكل ما حرم اهللا قال ابن حزم: "
 ذلك: فهو كله عند أو طائر، أو ذي أربع؛ أو حشرة، أو مخر، أو غري ،أو دم؛ أو حلم سبع

  .)١("الضرورة حالل
يحرم التداوي بشرب اخلمر؛ ألن اهللا مل جيعل شفاء هذه األمة أما بالنسبة للتداوي ا، ف

   .)٢(فيما حرم عليها، فهي داء وليست بدواء
  واهللا أعلم.
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  :عمر أبو قال

   .)٣("واملعىن: ولكن الرب بر من آمن باهللا"
   الدراســــة:

وهو ما قال به أهل اللغة  ،ذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامهالقول حب ابن عبد الرب إىل ذهب
  والتأويل ومنهم:
   .)٧(والزخمشري ،)٦(والزجاج ،)٥(والطربي، )٤(األخفش

                                 
    .)٦/١٠٥( باآلثار احمللىابن حزم،  )١(
، ١، ط:موسوعة الفقه اإلسالمي والتوجيري، .)١/٤٥٢(، ١ط:، الشرح املمتع على زاد املستقنع ،ابن العثيمنيانظر:  )٢(
)٥/١٤٢.(  
 ).٦/٢٨١(االستذكار )٣(

 ). ١/١٦٧( معاىن القرآن ،ألخفشا )٤(
 ).٣/٣٣٩( جامع البيان يف تأويل القرآن ،لطربيا )٥(
 ).١/٢٤٦( معاين القرآن، لزجاجا )٦(

)، ٣/٢٣١( د: ط،، املقتضباملربد: و )،١/٢١٢( ،٣ط: ، الكتابسيبويه: وانظر:  ).١/٢١٨( الكشاف ،لزخمشريا )٧(
 ). ٥/٢١٤( الغيبمفاتيح والرازي،  )،١/٢٤٣(احملرر الوجيز  ،ابن عطيةو)، ١/٢٦١( الوسيطوالواحدي، 



 

١٠١ 

 

فيه إضمار، تقديره: ولكن الرب بر من آمن باهللا،  ،  Y .  -  ,  +   *Xقوله: " قال البغوي: 
  .)١("كقوهلم: اجلود حامت، أي: اجلود جود حامت ،فاستغىن بذكر األول عن الثاين

أهل اللغة واملفسرين، حيث بعد الدراسة يتضح أن قول ابن عبد الرب جاء موافقاً ألقوال 
إجياز اللفظ مع متام  يسمى: اإلعجاز اللغوي يف القرآن الكرمي من جوه وجه اشتملت اآلية على

  ، وهو كثري يف القرآن الكرمي.املعىن على سبيل احلذف
  أعلم.تعاىل واهللا 
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 :عمر أبو قال
 وعلى خطأ، أو ،عمداً بشيء نفسه أصاب أحداً العاقلة تعقل ال": قال اإلمام مالك رمحه اهللا" 

   .)٢("شيئاً العمد دية من العاقلة ضمن أحداً أن أمسع ومل :قال عندنا، والفقه العلم أهل رأي ذلك
   .)٣("وهو قول أكثر العلماء وعلى ذلك رأي أهل العلم عندنا ":عمر أبو قال

  الدراســــة:
وقد  شيء،العاقلة  جيب علىال فمن أصاب نفسه بشيء عمداً، أو خطأ،  ذهب ابن عبد الرب إىل أن

  العلماء حول من قتل نفسه خطأ على قولني:  اختلف
  األول:القول 

وهو قول ابن ، خطأ أوكان  عمداً بشيء نفسه أصابمن  تعقل العاقلة الذهب أصحابه إىل أن 
   وممن قال بذلك:  ،عبد الرب
   .)٤(والنووي، )٣(املاورديو ،)٢(، والثوري)١(ربيعةالشافعي، واإلمام  ، وحنيفة وأباإلمام 

                                 
 ).١/٢٠٤( معامل الترتيل البغوي، )١(

 ). ٢/٨٦٥، (، باب ما يوجب العقل على الرجل يف خاصة مالهموطأ اإلمام مالك )٢(
  ). ٢٥/١٨٥( االستذكار )٣(



 

١٠٢ 

 

  أنه قال: اهللا عنهرضي  عن سلمة بن األكوع رويأصحاب هذا القول مبا  ستدلوا
 بِه فَتناولَ قَصريا، رضي اهللا عنه عامرٍ سيف كَانَ القَوم تصاف فَلَما...  فَحاصرناهم خيبر أَتينا" َ

اقس يودهي ،هرِبضيل جِعريو ابذُب ،هفيس ابفَأَص نيع ةكْبرٍ رامع اتفَم ،هنا: قَالَ مقَفَلُوا فَلَم 
 »مالَك«: قَالَ بِيدي، آخذٌ وهو صلى اهللا عليه وسلم اللَّه رسولُ رآنِي: رضي اهللا عنه سلَمةُ قَالَ

قُلْت لَه :اكي، أَبِي فَدأُموا ومعا أَنَّ زرامبِطَ ع؟ حلُهمقَالَ ع بِيصلى اهللا عليه وسلم الن :»كَذَب 
نم ،إِنَّ قَالَه نِ لَهيرلَأَج - عمجو نيب هيعبإِص - هإِن داهلَج ،داهجقَلَّ م بِيرى عشا مبِه ثْلَه٥(»م(.  

وكل جناية ولو  ،كما لو كان عمداً ،ا جناية على نفسه فوجب أن يكون هدراًقالوا: إو
  .)٦(فإذا كانت خطأ وجب أن تكون هدراً كاجلناية على املرتد ،كانت عمداً كانت هدراً

صلى  النيب ألن األول؛ للقول حجة رضي اهللا عنه كوعاأل  بن سلمة وحديث: ")٧(قال ابن بطال
 ألن ذلك؛ لبني العاقلة على وجبت ولو غريها، وال عاقلته على دية له يوجب مل اهللا عليه وسلم

 إمنا الدية فإن وأيضا أجرين، له أن صلى اهللا عليه وسلم له يشهد بل ،بيان إىل حيتاج موضع هذا

                                 
 مسع ،واحلديث للفقه حافظاً عاملاً فقيهاً كان الرأي، بربيعه املشهور التميمي عثمان أبو فروخ، الرمحن عبد أيب بن: اربيعة )١(

 سعد، بن والليث، وشعبة والثوري، مالك،: عنه روىو ،املدينة أهل من التابعني وعامة يزيد، بن والسائب مالك، بن أنس من:
ذيب الكمال يف أمساء انظر: املزي،  .هـ ١٣٦ :سنةمات  ،ربيعة مات منذ الفقه حالوة ذهبت: قال اإلمام مالك رمحه اهللا

  ).  ١٩١١، ت: ١/٢٠٧(تقريب التهذيبوابن حجر، )، ١٨٨١، ت: ٩/١٢٣(الرجال
شرح صحيح ابن بطال: )، و٧/٣٥٥٧( ،١ط: ، مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويهاملروزي:  انظر: )٢(

 ). ٨/٥٢٠( ،٢ط: ، البن بطال البخاري
        ).١٢/٣٥٨( الكبري احلاوي املاوردي، )٣(
اإلشراف )، وابن املنذر: ٥/١١٤(، ٢ :، طخمتصر اختالف العلماء، الطحاوي)، وانظر: ١٩/١٤٩( اموع ،لنوويا )٤(

بداية اتهد واية ابن رشد، و)، ١٤/١٨٢( النوادر والزيادات ،زيد القريواين وأبو)، ٨/١٢( على مذاهب العلماء
 .)٣١/٣٧٥( ،١ط: ، اجلامع الصحيحالتوضيح لشرح ابن امللقن، ، و)٤/١٩٥( د: ط،، املقتصد

 ،صحيحهوأخرجه مسلم يف  ،)٤١٩٦،ح:٥/١٣٠(، خيرب غزوة باب، املغازي كتاب ،أخرجه البخاري يف صحيحه )٥(
  ).  ١٨٠٢،ح:٣/١٤٢٩( ،خيرب غزوة باب ،والسري اجلهادكتاب 

  ).  ٣/١٤٢٩( ،١ط:، املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهنيابن الفراء،  نظر:ا )٦(
 ابن: عن روى تامة، عناية باحلديث عين واملعرفة، العلم أهل من القرطيب، البكري، بطال بن خلف بن علي: ابن بطال )٧(

ابن  :نظرا .هـ ٤٤٩ :سنة مات، شرح صحيح البخاريومن مصنفاته: ،مغيث بن ويونس القنازعي، املطرف وأيب عفيف،
   ).٤١١١،ت:١٣/٣٠٣(النبالء أعالم سريالذهيب، )، و١/٣٩٤(الصلة يف تاريخ أئمة األندلس، بشكوال، 



 

١٠٣ 

 

 التخفيف إىل حيتج مل شيء ألحد اجلاين على جيب مل فإذا ،اجلاين على ختفيفاً العاقلة على وجبت
 نفسه يد قطع لو أنه ترى أال غريه، إىل فتؤدى للجاين معونة العاقلة على أيضاً الدية وجعلت ،عنه

    .  )١("نفسه قتل إذا فكذلك الدية فيها جتب مل عمداً
  القول الثاين: 

 فهي عاش فإن عاقلته، على ديتهكانت  خطأ أوكان  عمداً بشيء نفسه أصابقال أصحابه : من 
  وممن قال بذلك:  .لورثته فهي مات وإن له

  .)٢(وإسحاق ،تعاىل رمحه اهللا اإلمام أمحد بن حنبلو األوزاعي،
 أظهرمها، روايتان ففيه أطرافه، على أو خطأ، نفسه على الرجل جىن إنقال ابن قدامة: " 

 قول وهذا ،الثلث من أكثر كان إذا لنفسه جرحه أرش أو نفسه، قتل إن لورثته ديته عاقلته على أن
 شظية، منها فطارت معه، كانت بعصا فضربه محاراً ساق رجالً أن روي ملا وإسحاق؛ األوزاعي،
 يد هي": وقال عاقلته، على ديته ،رضي اهللا عنهبن اخلطاب  عمر فجعل ،ففقأا ،عينه فأصابت

 خطأ، جناية وألا ؛عصره يف خمالفا له نعرف ومل ،"أحد على اعتداء يصبها مل املسلمني، أيدي من
  . )٣("غريه قتل لو كما عاقلته، على عقلها فكان

 معه، كانت بعصا فضربه محارا يسوق كان رجالً أن واستدل أصحاب هذا القول مبا روي
 يد أصابته": وقال عاقلته، على بديته رضي اهللا عنه بن اخلطاب عمر فقضى ففقأا، عينه فأصاب

  .)٤( "املسلمني أيدي من

                                 
 ،١ط: ، البيان يف مذهب اإلمام الشافعيابن أيب اخلري: ، وانظر: )٨/٥٢٠(البخاري  صحيح شرح ،ابن بطال )١(
 ).  ٣١/٣٧٥( التوضيح لشرح اجلامع الصحيح)، وابن امللقن، ١١/٥٩١(
 ).٨/٣٧٨( املغين، ابن قدامةو)، ٧/٣٥٥٧( مسائل اإلمام أمحد ،ملروزياانظر:  )٢(
 .   )٨/٣٧٨( املغين، ابن قدامة )٣(
، باجلرح نفسه يصيب الرجلباب:  ،١ط: ، املصنف يف األحاديث واآلثار يف بن أيب شيبةأخرجه ا )٤(
 . وإسناده ضعيف ففيهاهللا بن عمروليث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد ) من طريق ٢٧٧٠٤،برقم:٥/٤٣٠(

، ١ط:، الضعفاء واملتروكوننظر: النسائي: اليث بن أيب سليم بن زنيم القرشي، قال ابن معني، والنسائي: "ضعيف" 
   ).٥١٢٦،ت: ٢/٥٣٦( د: ط،، املغين يف الضعفاء ،لذهيبوا)، ٥١١،ت:١/٩٠(



 

١٠٤ 

 

 قتل لو كما عاقلته، على عقلها فكان خطأ جناية ؛ وألاعصره يف خمالفاً له نعرف ومل: وقالوا
  .غريه

قول ابن عبد الرب هو الصحيح، وهو ما قال به أصحاب بعد دراسة أقوال العلماء يتضح أن 
 اهللا رسول جيعل مل، حينما أصاب نفسه خطأ رضي اهللا عنه األكوع بن  عامر نأل ؛األولالقول 

صلى اهللا  النيب هابينواجبة على العاقلة لالدية لو كانت و عاقلته، على ديته صلى اهللا عليه وسلم
  .احلاجة وقت عن البيان جيوز تأخري وال ،ألنه مكان حيتاج فيه إىل البيان ؛احلاليف  عليه وسلم
إال  واتهد خيطئ ويصيب، ،رضي اهللا عنه اجتهاد منه فهورضي اهللا عنه  عمر قضاء أماو

، فضال عن ضعف األثر نص، وال اجتهاد مع وجود النصوقوله  صلى اهللا عليه وسلمأن فعل النيب 
   .رضي اهللا عنهاملروي عنه 

  واهللا أعلم.
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 الدم، يستحقوا أن بعد املوايل، أو العصبة عفت وإن": قال اإلمام مالك رمحه اهللا:عمر أبو قال
 ممن أحقالقَود  أخذ من ألن ؛بذلك وأوىل أحق فهن ،صاحبنا قاتل ندع ال: وقلن النساء، وأىب
  .)١("القتل ووجب الدم ثبت إذا ،والعصبة النساء من تركه
¦  Y: سبحانه وتعاىلميكن أن حيتج لقول مالك هذا بظاهر قول اهللا  " :عمر أبو قال   ¥  ¤

 §X، وفيه من الردع والزجر والتشديد ما فيه ، كبِذَل مفَكَانَ الْقَائهنع يفع نملَى م٢("أَو(.  
  الدراســــة:

  إىل قولني يف اآلية:ابن عبد الرب  أشار
أن اآلية الكرمية اشتملت على أسلوب الردع والزجر وفيها  إىل ابن عبد الرب أشار القول األول:

  ومنهم:   ،من التشديد ما فيها، وهو ما قال به العلماء
                                 

حممد مصطفى األعظمي  ، حتقيق:قسامته يف العمد من والة الدممن جتوز باب:  كتاب القسامة، ،مالكاإلمام موطأ  )١(
   ).٣٢٨٧ :رقم، ب٥/١٢٩٧(
    ).٢٥/٣٣( االستذكار )٢(



 

١٠٥ 

 

اإلمام الشافعي و ،)٢(وقتادة ،ابن زيدو ،واحلسن، جبري بن، وسعيد العالية أبوو ،)١(جماهد
   .)٣( رمحه اهللا

حياة  ، يقول: جعل اهللا هذا القصاص Y §  ¦  ¥  ¤X"قوله:  :بن أنس عن الربيعو
حجز عباده  وإن اهللا قد ،كم من رجل قد هم بداهية فمنعه خمافة القصاص أن يقع ا ،وعربة لكم

  .)٤("بعضهم عن بعض بالقصاص

يريد أن سافك الدم إذا أقيد منه  ،Y §  ¦  ¥  ¤X: عز وجلويف قوله : ةابن قتيبقال و
  .)٥("ارتدع من كان يهم بالقتل، فكان يف القصاص له حياة وهو قتل

 وذا يتضح أن قول ابن عبد الرب جاء موافقاً ألقوال العلماء.
  القول الثاين:

، )٦(مالك ما قال به، وهو أوىل ممن عفي عنه القود أخذعلى القائم  إىل أن ابن عبد الرب فيه أشار
  وقد خالفه كثري من الفقهاء، ومنهم: 

 أبواإلمام و، والثوريعي، والنخ، وقتادة، عطاء، و)١(وطاوس ،)٧(والشعيب، رضي اهللا عنه عمر
، بن سعد والليث، يوالزهر، البصري حلسن، واأمحد اإلمامو، الشافعي اإلمامو وأصحابه، حنيفة
   .)٢(وزاعيواأل

                                 
    ).١/٢٢٠( ،١ط:، تفسري جماهدجماهد بن جرب: انظر:  )١(
 .  )١/٢٤٩( القرآن معاين، الزجاج)، و٣/٣٨٢( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي،  انظر: )٢(
    ).١/٢٦٥(تفسري اإلمام الشافعي )٣(
 ).   ٣/٣٨٢( جامع البيان يف تأويل القرآن، الطربيانظر:  )٤(
    ).١/١٣( تأويل مشكل القرآن ابن قتيبة، )٥(
، كتاب القسامة، باب: من جتوز قسامته يف العمد من والة الدم، حتقيق: حممد مصطفى األعظمي موطأ اإلمام مالك )٦(
)٥/١٢٩٧(.  
الشعيب: عامر بن شراحيل الشعيب أبو عمرو، ثقة مشهور فقيه فاضل، روى عن: علي، وسعد بن أيب وقاص، وزيد بن  )٧(

ثابت، وأيب هريرة، والعبادلة األربعة، وغريهم من الصحابة والتابعني، قال احلافظ: ثقة مشهور فقيه فاضل، مات 
 تقريب التهذيبوابن حجر، )، ٣٠٤٢،ت:١٤/٢٨( ذيب الكمال يف أمساء الرجالانظر: املزي،  هـ.١٠٤سنة:

   ).٣٠٩٢، ت:١/٢٨٧(



 

١٠٦ 

 

الورثة كان بالغاً فعفا مبال أو بال مال، سقط القصاص، وكان  أي الشافعي: "اإلمام قال 
   .)٣("ملن بقي من الورثة حصته من الدية، وإذا سقط القصاص، صارت هلم الدية

 والرجال سبابواأل نساباأل ذوى من الورثة جلميع حق القصاص: " قال النوويو
 إليه ألحد يبق ومل القصاص، وسقط عفوه صح منهم عفا فمن ،والكبار والصغار والنساء

  .)٤("سبيل
هو ما ذهب إليه  صواب، والابن عبد الرب مرجوح ما ذهب إليه بعد دراسة أقوال العلماء يتضح أن

 عن األولياء بعض عفا ذاإ ، الذين قالوا:واحلنابلة ومجهور أهل العلم من الفقهاء والشافعية احلنفية
 نصيب فيسقط بالعفو، العايف نصيب سقط ألنه القاتل؛ عن القصاص سقط البعض دون القود
 يبقى احلالة هذه ويف، بعض دون بعضه استيفاء يتصور فال، يتجزأ ال ألنه ضرورة؛ القود يف اآلخر

 عن روي فإنه ،مرضي اهللا عنه الصحابة إلمجاع الفقهاء باتفاق وذلك الدية، من نصيبهم لآلخرين
 مل للذين األولياء بعض عفو يف أوجبوا أم ابن عباس رضي اهللا عنهمو مسعود  بن اهللا وعبد عمر
 أحد أنكر أنه ينقل ومل ،رضي اهللا عنهم الصحابة من مبحضر وذلك الدية، من نصيبهم يعفوا

  .)٥("إمجاعا فيكون عليهم،

                                 
  ).  ١٨/٤٤٦( شرح املهذب اموع انظر: النووي، )١(
 ). ٨/٣٥٣( املغين، قدامة ابنانظر:  )٢(
د: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي،  الشريازي،وانظر:  )،٦/١٣( ، د:ط،األم ،لشافعيوا)، ٢/١٠٣١(تفسري الشافعي )٣(

، ٢:  ، طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، و ،)٢٦/١٥٨( ،د: ط، املبسوطلسرخسي، وا ،)٣/١٩٩( ،ط
   ).٤/٤٣( د: ط،، أسىن املطالب يف شرح روض الطالبالسنيكي: و )،٧/٢٤٧(
  .   )٩/٢٣٩(روضة الطالبني وعمدة املفتنيو )،١٨/٤٤٦( اموعالنووي،  )٤(
 ،ابن أيب اخلريو)، ٩/١٨٦(د:ط،  ،العناية شرح اهلداية ،لبابريتوا)، ٣/١٠٣( ،١ط:، تبيني احلقائق ،لزيلعياانظر:  )٥(

ومسائل اإلمام أمحد بن حنبل )، ١٨/٤٨٠( اموع شرح املهذب ،لنوويوا)، ١١/٤٣٦( البيان يف مذهب اإلمام الشافعي
املوسوعة ارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت، )، ووز٨/٣٥١( املغين ،ابن قدامةو)، ١/٢٨٦( رواية ابن أيب الفضل

 ).٢١/٥٤( د: ط،، الفقهية الكويتية



 

١٠٧ 

 

ما رفع إِلَى  «، قال: عنهرضي اهللا عن أنس فلدماء، ل اًحقنالعفو تغليب جانب ملا فيه من و
  . )١(»أَمر فيه الْقصاص، إِلَّا أَمر فيه بِالْعفْوِ صلى اهللا عليه وسلمرسولِ اِهللا 
 كَانت وإِنْ فَالْأَولَ، الْأَولَ ينحجِزوا أَنْ الْمقْتتلني علَى «: صلى اهللا عليه وسلم الوق

  .)٢(»امرأَةً
  ألهل القتيل أن ينحجزوا  صلى اهللا عليه وسلم: يف حديث النيب )٣(عبيد قال أبو 

 قتل القتيل وله ورثة رجال ونساء يقول: فأيهم عفىوذلك أن ي ،األدىن فاألدىن وإن كانت امرأة
يعين ،  )أن ينحجزوا( :ألن قوله ؛عن دمه من األقرب فاألقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز

ويف هذا احلديث تقوية  ،وكذلك كل من ترك شيئا وكف عنه فقد احنجز عنه ،يكفوا عن القود
فإذا عفي بعضهم  ،لقول أهل العراق إم يقولون: لكل وارث أن يعفو عن الدم من رجل أو امرأة

  .)٤("سقط القود عن القاتل وأخذ سائر الورثة حصصهم من الدية
، فأراد أولياء املقتول قتل رجالً رفع إليه رجل رضي اهللا عنه أن عمر بن اخلطابوروي 

رضي  قتله، فقالت أخت املقتول: وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن حصيت من زوجي، فقال عمر
  .)٥(»عتق الرجلُ من الْقَتلِ«: اهللا عنه

                                 
 :بابالديات،  ، كتابسنن أيب داوديف  أبو داودأخرجه )، و١٣٢٢٠،ح:٢٠/٤٣٧( سندامل اإلمام أمحد يفأخرجه  )١(

  .   )١/٢( صحيح سنن أيب داوداأللباين، نظر: ا ".صحيح": وقال األلباين). ٤٤٩٧،ح:٦/٥٤٧، (مام يأمر بالعفو يف الدماإل
من  )١٦٠٧٠،ح:٨/١٠٤، (بعض دون القصاص عن األولياء بعض عفو باب، ٣ط:، السنن الكربىيف  البيهقيأخرجه  )٢(

البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار ابن امللقن: نظر: ا  ".صحيح إسناده: "امللقن ابنوقال   .عائشة رضي اهللا عنها حديث
  ).٨/٣٩٦( ،١ط: ، الواقعة يف الشرح الكبري

أبو عبيد: أبو عبيد القاسم بن سالم األنصاري، ذو التصانيف الكثرية يف القراءات والفقه واللغة والشعر، قال ابن أيب  )٣(
الصاغاين، = =وروى عنه: حممد بن إسحاق  وغريهم، حامت: صدوق، روى عن: شريك، وحيىي القطان، وسفيان بن عيينة،

 ذيب الكمال يف أمساء الرجالانظر: املزي، هـ. ٢٢٤سنة:  ماتوأبو بكر بن أيب الدنيا، واحلارث بن أيب أسامة، وغريهم، 
    ).٥٤٦٢ت:،١/٤٥٠( تقريب التهذيبوابن حجر، )، ٤٧٩٢،ت:٢٣/٣٥٤(
  ).   ٢/١٦١( غريب احلديثأبو عبيد،  )٤(
عن معمر، عن األعمش، عن زيد  )١٨١٨٨،برقم١٠/١٣( باب العفو، ،كتاب العقول ،املصنف يف الرزاق عبد أخرجه )٥(

كتاب القصاص والقتل والديات  ،٥: ، طكرت العمال يف سنن األقوال واألفعال يف . واملتقي اهلنديعن عمر  بن وهب،
    ا فيه جرحاً وال تعديال. و، ومل يذكر)٨/٣٩٦( البدر املنري يف امللقن ابن)، و٤٠١٥٦،برقم:١٥/٧٣، (والقسامة



 

١٠٨ 

 

  واهللا أعلم .
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  :عمر أبو قال

   .)١("وقد جاء يف مواضع من القرآن ذكر اخلري مبعىن املال والغىن، اخلري املال"
  الدراســــة:

  املال، وهو قول عامة املفسرين ومنهم: ابن عبد الرب إىل أن املراد باخلري يف اآلية ذهب
 اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىلو، )٢(عطاء، والسدي، وقتادةو ،جماهدو، ابن عباس رضي اهللا عنهما

  .)٤(وابن اجلوزي ،)٣(
  .)٥("اخلري هنا املال من غري خالف قال القرطيب: " 

´  Y األول: املال، قال:  اخلري يف القرآن على عشرة أوجه: : ")٦(العسكريأبو هالل وقال 

 ¶  µX  ، :وقالY      a  `  _     ^X ] :٧("وقيل: اخلري هنا املال الكثري الذي له قدر ]،٣٢ص(.   
  أهل اللغة واملفسرين.بعد الدراسة يتضح أن قول ابن عبد الرب جاء موافقاً ألقول 
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    ).٢٣/٨( االستذكار )١(
   .)١/٢٩٩(القرآنتفسري ، ابن أيب حامتو)، ٣/٣٩٣( جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي انظر: )٢(
  ).   ١/٢٦٧(تفسري الشافعي )٣(
)، ١/٧٣( غريب القرآن، قتيبةابن ، و)١/٢٨٦( ،١ط: ، نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائرابن اجلوزي،  )٤(
    .)١/٢٠٢( أحكام القرآن ،جلصاصوا
  ).   ٢/٢٥٩( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )٥(
 من، كنيتهاشتهر ب األدبية، التصانيف صاحب، مهران بن سعيد بن سهل بن اهللا عبد بن احلسن العسكري: أبوهالل )٦(

  املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك، ابن اجلوزي،. انظر: هـ ٣٩٥مات سنة:  ها،وغري ،الفروق، ووالنثر النظم صناعيت: تصانيفه
  ). ٣٥٠٦،ت:١٢/٣٩١(سري أعالم النبالء الذهيب،و)، ٢٩٢٩،ت:١٤/٣٨٧(
  ).  ١/٢١٢( ،١ط: ، الوجوه والنظائرالعسكري، انظر:  )٧(



 

١٠٩ 

 

   :أبو عمرل اق 
ألن  كَلَّف غَير مكَلَّف،ما مضى، فقد  -من أوجب على الكافر يسلم يف رمضان، والصيب حيتلم  "

 مل من اخلطاب هذا إجياب يف يدخل فلم ؛بالغا كان إذا املؤمناهللا تعاىل مل يكلف الصيام إال على 
 وذكر )١(" ..ثالث عن القلم رفع" :صلى اهللا عليه وسلم لقوله الفرائض؛ تلزمه من مبلغ يبلغ

 غري على أوجبه فقد مضى ما صوم عليهم أوجب ومن ،)٢(حتيض حىت واجلارية حيتلم، حىت الغالم
  )٣(األثر يف جاء ما على ،حيتلم حىت عنه القلم لرفع خماطب؛ غري ألنه حيتلم؛ مل من وكذلك مؤمن،

.  
 الدراســــة:

ألما غري  ؛يبلغ احللممل والصيب الذي  ،ال يشمل الكافر أشار ابن عبد الرب إىل أن اخلطاب يف اآلية
يف رمضان، وبلغ الصيب فيه احللم، فعليهما استقبال ما بقي من الشهر، مكلفني، فإذا أسلم الكافر 

فيه  اختلف الفقهاء يف الصيب يبلغ يف بعض رمضان أو الكافر يسلمومن مث  ،مضى ما صومدون 
  على قولني:

  القول األول:
وال قضاء اليوم الذي كان فيه البلوغ  ،ما بقي وليس عليهما قضاء ما مضىيصومان  قال أصحابه:

  ومنهم: -وهو ما قال به ابن عبد الرب - ،أو اإلسالم
 اإلمامو ،والليث ،مالك اإلمامو ،)٤(وحممد ،وأبو يوسف ،رضي اهللا عنه أبو حنيفةاإلمام 

  .)٥(رمحه اهللا الشافعي

                                 
وأخرجه )، ٣٤٣٢،ح:٦/١٥٦( ،باب: من ال يقع طالقه من األزواج ،الطالق ،كتابالسنن الكربى يف النسائي أخرجه )١(

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث  األلباين، ". انظر:صحيح: ". وقال األلباين)٢٤٦٩٤،ح:٤١/٢٢١( سندامليف  اإلمام أمحد
  ). ٥/٢٧٤، (منار السبيل

   قوله: "واجلارية حىت حتيض" مل جير له ذكر يف كتب متون احلديث، وال الشروح، وكذلك كتب التخريج.    )٢(
   ).١٠/١٩٤( االستذكار )٣(
 ). ٣/٢١٤( د: ط،، األصل املعروف باملبسوط ،حممد بن احلسنانظر:  )٤(
  ).  ١/٣٣١( أحكام القرآناجلصاص،  انظر: )٥(



 

١١٠ 

 

 وهذا غريهم، دون املؤمنني خاطب أنه   Y5  4  3X :تعاىل قوله يف الصحيحقال القرطيب :" 
 ما قضاء وال اليوم بقية يف اإلمساك  -الكافر الذي أسلم يف ار رمضان  – عليه جيب فال واضح،
  . )١("مضى

  القول الثاين:
يف النصف من رمضان، فإنه يصوم ما  إذا احتلميف الغالم  :)٢(بن املاجشونوا ،قال األوزاعي

  .)٣("ال قضاء عليه فيما مضى :وقال يف الكافر إذا أسلم ،كان يطيق الصومفإنه مضى؛ 
هو ما وجاء موافقاً ملا عليه مجهور العلماء، أن قول ابن عبد الرب  بعد دراسة أقوال العلماء يتضح

رضي اهللا  )٤(الثقفي  عطية  بن سفيان عن يا رومل ،، وهو الراجحذهب إليه أصحاب القول األول
فَأَسلَموا في النصف من  صلى اهللا عليه وسلمقَدم وفْدنا من ثَقيف علَى رسولِ اِهللا «: قال  عنه

وصاموا معه، واستقْبلُوا، ولَم يأْمرهم بِقَضاِء ما  صلى اهللا عليه وسلمرمضانَ، فَأَمرهم رسولُ اِهللا 
مه٥(»فَات(.  

  واهللا أعلم. 
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املهذب يف فقه ، لشريازيوا )،٣/٣٩٥( احلاوي الكبري ،ملاورديوا ،)٢/٣٠١( القرآن ألحكام اجلامع القرطيب،انظر:  )١(

   .)٢/٨٧( بدائع الصنائع ،لكاساينوا)، ٣/٨٧( املبسوط ،لسرخسيوا)، ١/٣٢٥( اإلمام الشافعي
 تلميذ ،املدينة مفيت ،املالكي أبو مروان ،املاجشون بن سلمة أيب بن اهللا عبد بن العزيز عبد بن امللك عبد :املاجشون ابن) ٢(

 ، الذهلي حيىي بن وحممد الفالس، حفص أبو: عنه حدث، ووطائفة، ومالك، الزجني ومسلم، أبيه: عن روى مالك؛ اإلمام
 ذيب الكمال يف أمساء الرجالانظر: املزي،  .هـ ٢١٣: سنة، مات ذكره ابن حبان يف الثقات ،وآخرون بكار، بن والزبري

   ).٤١٩٥،ت:١/٣٦٤(تقريب التهذيبوابن حجر، )، ٣٥٤١،ت:١٨/٣٥٨(
  ).  ١/٣٣١( أحكام القرآنانظر: اجلصاص،  )٣(
 أسد الغابة ،نظر: ابن األثريا، سفيان بن عطية: ابن ربيعة الثقفي، طائفي، قدم مع وفد ثقيف على رسول اهللا  )٤(
    ).٣٣٣١،ت:٣/١٠٦( اإلصابة ،ابن حجرو)، ٢١١٨،ت:٢/٤٩٧(
 وهو إسحاق، ابن وفيه الكبري، يف الطرباين رواه). وقال اهليثمي: "٦٤٠١،ح:٧/٧٠( املعجم الكبريأخرجه الطرباين يف  )٥(

 .)٢/١٤٩( جممع الزوائد اهليثمي، انظر: ".مدلس ولكنه ثقة،



 

١١١ 

 

  :أبو عمرل اق
، والعلم اليقني الرؤية الصحيحة الفاشية الظاهرة، من علم منكم بدخول الشهر علم يقني فليصمه" 

  .)١("أو إكمال العدد
  الدراســــة: 

   ومنهم: العلماءوهو ما قال به م، لع: مبعىن    Y    v X :قوله أن إىل ابن عبد الرب أشار
   .)٥(والزخمشري ،)٤(والسمعاين ،)٣(والثعليب ،)٢(الطربي

 سافر فإن ،مقيماً دام ما فليصم وآخره الشهر أول شهد من: األمة مجهور قال قال القرطيب:" 
   .)٦("الثابتة األخبار تدل وعليه الصحيح هو وهذا أفطر،

 ،عامة املفسرينقوال جاء موافقاً أل ابن عبد الربقول بعد دراسة أقوال العلماء يتضح أن 
Y   y   xفقوله:  ،عىنامل ا احتدت يفإال أ ظفلليف اوإن اختلفت    w   v  uX  :منأي 

  ه.فليصم ،رمضان شهر يف مسافر غري مقيماً حاضراً ،ظهوره من وتيقن كان عاملاً بدخول الشهر،
  أعلم.واهللا  

¥  Y 8 7: القول احلادي والعشرون   ¤   £  ¢    ¡   �       ~  }  |  {X ] :البقرة

١٨٥[.   
  : أبو عمرقال 

¥  Y :من احتج بقوله تعاىل "   ¤   £  ¢    ¡  �      ~  }  |  {X ذلك أن وزعم 

                                 
  ).١٠/١٥( االستذكار )١(
   ).١١/٣٢٠( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي،  )٢(
 ).  ٢/٧١( والبيان الكشفالثعليب،  )٣(
  ).  ١/١٨٣( القرآن تفسريالسمعاين،  )٤(
، )١/١٢٣( العلوم حبر والسمرقندي،، )١/٢٥٣( القرآن معاين، لزجاجوا ،)١/٢٢٨( الكشافانظر: الزخمشري،  )٥(
   .)١/٦٨٣( التحرير والتنوير، ابن عاشور، و)١/٢٤١( والعيون النكت، ملاورديوا
  ).٢/٢٢٩( القرآن ألحكام اجلامعالقرطيب،  )٦(



 

١١٢ 

 

والدليل على  ،والتخيري الرخصة على يدل وسياقه الكالم ظاهر ألن؛ ذلك على دليل فال عزمة
  .Y ª  ©  ¨  §X  :ذلك قوله تعاىل

، له رخصة أنه ذلك فدل، عنه جيزئ ذلك فإن، صام إذا نفسه على احلامل املريض أن :آخر ودليل
  .)١("مثله املعىن يف واملسافر

  
  الدراســــة:

الفطر ذهب ابن عبد الرب إىل أن املريض واملسافر إذا صاما رمضان أجزأ ذلك عنهما؛ ألن إباحة 
  اختلف العلماء حول الصيام يف السفر على قولني: قدهلما جاء على سبيل الرخصة والتخيري، و

   القول األول: 
 ،الصوم والفرض لعباده، رخصها تعاىل، اهللا من رخصة السفر يف اإلفطار باحةبأن إ قال أصحابه:

وهو مروي  ،وهو قول ابن عبد الرب ،أقام إذا عليه قضاء الو أدى رمضان يف السفر فقد صام فمن
  عن كل من: 

 بن عمرو ،)١(، وسامل بن عبد اهللا)٤(بن مالك أنس، و)٣(األسقع بن واثلة، و)٢(العاص أيب بن عثمان
  .)٣(بن جرب ، وجماهدالبصري ، واحلسنجبري بن سعيد، وعطاء، و)٢( رضي اهللا عنهم العزيز عبد

                                 
  ).١٠/٨٣( االستذكار )١(
 يف  النيب على وفد، اهللا عبد أبا يكىن الثقفي، ،جشم بن مالك بن أبان بن اهللا عبد بن بشر بنا :العاص أيب بن عثمان )٢(

 وتعلم اإلسالم، يف التفقه على أحرصهم كان نهلها؛ ألهى أعل هأمر، والطائف على  اهللا رسول واستعمله فأسلم، ثقيف وفد
 الغابة أسدابن األثري: = = انظر: هـ. ٥٠:سنة ا ماتو البصرة سكنو والبحرين، عمان على  عمر القرآن، واستعمله

    ).٥٤٥٧،ت:٤/٣٧٤( اإلصابةوابن حجر:  )،٣٥٨١،ت:٣/٥٧٣(
 سنني، ثالث  النيب خدمو أسلم شداد، أبو كنيته الليثي، الكناين ،مناة عبد بن بكر بن العزى عبد بنا :األسقع بن واثلة )٣(

 اخلوالين، إدريس أبو :عنه روى ومحص، بدمشق املغازي وشهد دمشق، فتح وشهد البصرة، سكن، الصفة أصحاب من وكان
 أسد الغابةانظر: ابن األثري:  هـ. ٨٣ :سنة ، وغريهم، ماتميسرة بن ويونس عمار، أبو اهللا عبد بن وشداد

  ).٩١٠٧،ت:٦/٤٦٢( اإلصابةوابن حجر: )، ٥٤٢٩،ت:٥/٣٩٩(
  اهللا رسول خادم ،أبو محزة، النجاري اخلزرجي األنصاري ضمضم بن النضر بن مالك بن أنس: بن مالك أنس )٤(

 اإلصابةوابن حجر: )، ٢٥٨،ت:١/٢٩٤( أسد الغابةانظر: ابن األثري: . هـ٩٣ :سنة مات موتا، أصحابه وآخر وتلميذه،



 

١١٣ 

 

 من للمسافر جعل الذي ألن؛ سفره يف صامه إن عليه قضاء ال أن يف املسافر حكم" قال الطربي:
 من به وأمر للمريض ذلك من جعل الذي مثل أخر، أيام من عدة قضاء من به وأمر اإلفطار
 اهللا قول وذلك ،بغريها ذلك صحة على شاهد استشهاد عن مغنية كفاية اآلية داللة يف مث ،القضاء
 صامه من يلزم أن من أعظم عسر وال ،Y¯   ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §X : ذكره تعاىل

  .)٤("وأداه قضاه حىت عليه احلالني أثقل يف فرضه أداَء تكلف وقد أخر، أيام من عدةً سفره يف
للمسافر، فمن أفطر فربخصة اهللا  سبحانه وتعاىلاإلفطار: رخصة من اهللا  وقال الواحدي: "

  .)٥("أخذ، ومن صام ففرضه أدى
   القول الثاين :

فمن صام يف السفر فعليه القضاء إذا  ،اإلفطار يف السفر عزمية واجبة وليس برخصة أصحابه: قال
  وهو مروي عن كل من: أقام،

، احلسني بن وعلي، بن عباسعبد اهللا و، بن عمرعبد اهللا و، هريرة وأيب، عمر
  .)٦(والضحاك، النخعي وإبراهيم، والزهري، رضي اهللا عنهم الزبري بن  وعروة

                                 
   ).  ٢٧٧،ت:١/٢٧٥(
 :عن روى وثقام، وعلمائهم التابعني سادات من املدينة، فقهاء أحد ،العدوي اخلطاب بن عمر ابن: اهللا عبد بن سامل )١(

ذيب الكمال انظر: املزي،  هـ. ١٠٦ :سنة تويف ،ونافع ،الزهري :عنه وروى ،موغريه،  أيوب وأيب ،هريرة وأيب ،أبيه
   ).٢١٧٦،ت:١/٢٢٦(تقريب التهذيبوابن حجر، )، ٢١٤٩، ت:١٠/١٤٥(يف أمساء الرجال

 أم أمه، املؤمنني أمري ،األموي القرشي مشس عبد بن أمية بن العاص أيب بن احلكم بن مروان بنا :العزيز عبد بن عمر )٢(
 ،العزيز عبد بن زبان أخوه: عنهروى و، وعدة، الزبري بن وعروة، أنس: عن روى،  اخلطاب بن عمر بن عاصم بنت عاصم
ذيب انظر: املزي،  هـ.١٠١مات سنة: ،جدا كثرية وفضائله ومناقبه، وغريهم، والزهري، حزم بن عمرو بن حممد بكر وأبو

  ).٤٩٤٠،ت:١/٤١٥( تقريب التهذيبوابن حجر، )، ٤٢٧٧، ت:٢١/٤٣٢( الكمال يف أمساء الرجال
والثعليب، ، )١/٢٦٥( القرآن أحكامواجلصاص، ، )٤٧٠_٣/٤٦٤( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، انظر:  )٣(

  ). ٢/٥٩( بداية اتهد، وابن رشد، )٢/٧٢( والبيان الكشف
 .)٣/٤٧٠( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي،  )٤(
  )، ١/٢٧٣( الوسيط ،لواحدياانظر:  )٥(
  ).٤/١٨٣( الباريفتح وابن حجر، ، )٤٦٤_٣/٤٦٠( جامع البيان يف تأويل القرآنانظر: الطربي،  )٦(



 

١١٤ 

 

 يف صام من بل الفرض عن السفر يف الصوم جيزئ ال طائفة قالت" : رمحه اهللا تعاىل ابن حجر قال
¥ Y : تعاىل قوله لظاهر احلضر يف قضاؤه عليه وجب السفر   ¤   £  ¢X ، صلى اهللا  ولقوله

، جيزئه مل بصومه آمثا كان وإذا، اإلمثب الرب ومقابلة )١(»السفر يف الصيام الرب من ليس «: عليه وسلم
 والزهري هريرة وأيب بن عمر رضي اهللا عنهما او عمر عن وحكي الظاهر أهل بعض قول وهذا

¤    Y: تعاىل بقوله واحتجوا، وغريهم النخعي وإبراهيم    £  ¢    ¡  �      ~  }  |  {

¥X ،٢("فعدة فأفطر التقدير بأن اجلمهور وتأوله، عدة فالواجب أو، عدة فعليه ظاهره قالوا( .  
وهو ما قال به جاء موافقاً ألقوال عامة الفقهاء،  ابن عبد الربقول دراسة يتضح أن البعد 

فإن كان  Y ª  ©  ¨  §X أفضلهما أيسرمها لقوله تعاىل: و هو الراجح،و مجهور العلماء،
كمن يسهل عليه  -، وإن كان الصيام أيسر وعليه القضاء الفطر أيسر عليه فهو أفضل يف حقه

  .)٣(إعادة عليهوال  وجيزيه وينعقد، فالصوم يف حقه أفضل -عليه قضاؤه بعد  حينئذ ويشق
، أنه قال: يا رسول اهللا، أجد يب قوة رضي اهللا عنهاألسلمي  وبن عمرعن محزة ي ا رومل

 من رخصةٌ هي « :صلى اهللا عليه وسلم على الصيام يف السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول اهللا
  .)٤(»علَيه جناح فَلَا يصوم أَنْ أَحب ومن فَحسن،  بِها أَخذَ فَمن اِهللا،

فَلَم يعبِ  صلى اهللا عليه وسلمكُنا نسافر مع النبِي «قال:  رضي اهللا عنه وعن أنس بن مالك
  .)٥(»الصائم علَى املُفْطرِ، والَ املُفْطر علَى الصائمِ

  أعلم.واهللا 

                                 
 يف الصوم الرب من ليس" :احلر واشتد عليه ظلل ملن  النيب قول باب، الصوم ، كتابصحيحه يف البخاري أخرجه )١(

 .رضي اهللا عنهم ) من حديث جابر بن عبد اهللا١٩٤٦،ح:٣/٣٤"، (السفر
   ).٤/١٨٣( الباري فتحابن حجر:  )٢(
   ).٣/١٤٣( العلماءاإلشراف على مذاهب انظر: ابن املنذر،  )٣(
بنحوه أخرجه )، و١٩٤٣،ح:٣/٣٤، (واإلفطار السفر يف الصوم باب ،الصوم، كتاب هصحيح يف البخاريأخرجه  )٤(

       .)١١٢١،ح:٢/٧٩٠، (السفر يف والفطر الصوم يف التخيري باب، الصيام، كتاب هصحيح مسلم يف
، بعضهم بعضا يف الصوم واإلفطار الصوم، باب مل يعب أصحاب النيب كتاب ، هصحيح يف البخاريأخرجه  )٥(
 ،الصيام، باب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر،كتاب هصحيح مسلم يفبنحوه أخرجه و ،)١٩٤٧ ،ح:٣/٣٤(
     ).١١١٦ ،ح:٢/٧٨٦(



 

١١٥ 

 

Y 8 7N   : القول الثاين والعشرون   M     L  K  J  I  H   G   F  E  D  CX 

  . ]١٨٧البقرة: [
  .)١("يريد بياض النهار من سواد الليل" :أبو عمرقال 

  الدراســــة:
وهو ما  ،سواد الليلوبياض النهار  واخليط األسود: أشار ابن عبد الرب بأن املراد من اخليط األبيض

   ومنهم: ،العلماءقال به 
  . )٤(والقرطيب، )٣(والزخمشري، )٢(قتادةو ،السديو ،احلسنو، ابن عباس رضي اهللا عنهما

 من ،وضوءه النهار بياض أي  Y       L  K  J  I  H   G  F  EX: الثعليب قال
 والظلمة ،الضوء البتداء ؛باخليط تشبيها بذلك مسي وإنما؛ املفسرون قال كذا وظلمته، الليل سواد

  .)٥("المتدادمها
فعن ، ألقوال أهل اللغة واملفسرين جاء موافقاً دراسة يتضح أن قول ابن عبد الربالبعد 

 عمدتY       L  K  J  I  H   G  F  EX ،  ، قال: ملا نزلت:رضي اهللا عنهعدي بن حامت 
 يستبِني فَالَ اللَّيلِ، في أَنظُر فَجعلْت وِسادتي، تحت فَجعلْتهما أَبيض، عقَالٍ وإِلَى أَسود، عقَالٍ إِلَى
 اللَّيلِ سواد ذَلك إِنما«: فَقَالَ ذَلك لَه فَذَكَرت ،صلى اهللا عليه وسلم اللَّه رسولِ علَى فَغدوت لي،

اضيبارِ وهواهللا أعلم. .)٦(»الن 
  .]١٨٧البقرة: [ Y 8 7  T  S   R  Q     PX : القول الثالث والعشرون

                                 
  ).١/٢١١( االستذكار )١(
 ).   ١/٣١٨(تفسري القرآن)، وابن أيب حامت، ٣/٥١٠( جامع البيان يف تأويل القرآنانظر: الطربي،  )٢(
     )١/٢٣١( الكشافالزخمشري،  )٣(
وابن عطية،  )،١/٢٢٩( معامل الترتيلوالبغوي،  )،١/٢٥٧( معاين القرآن)، والزجاج: ٢/٣١٨( القرآن ألحكام اجلامع )٤(

  ).٥/٢٧٣( مفاتيح الغيبوالرازي،  )،١/٢٥٨( احملرر الوجيز
  ).١/٢٨٤( أحكام القرآنواجلصاص،  )،٢/٨٠( والبيان الكشفانظر: الثعليب،  )٥(
Y     L  K  J  I  H   G  F  E  D  C : تعاىل اهللا قول باب، كتاب التفسري، (أخرجه البخاري يف صحيحه )٦(

N  MX )١٩١٦،ح:٣/٢٨.( 



 

١١٦ 

 

  : أبو عمر قال
¤  ¥ Y :عز وجل وهو يقتضي عموم الفرض والنافلة كما قال اهللا"    £  ¢X ] :١٩٦البقرة[ ،

إجياب  ،فالقياس على هذا اإلمجاع، وقد أمجعوا أن املفسد حلجة التطوع أو عمرته أن عليه القضاء
 إىل أحدكم  دعي إذا" :صلى اهللا عليه وسلم النيب عن ثبت وقد، القضاء على مفسد صومه عامداً

 فلو ،)١("يأكل فال صائماً كان وإن أكل شاء فإن" وروي"، فليأكل مفطرا كان فإن فليجب طعام
، مسنونة سنة هي اليت الدعوة إجابة يف وأحسنه ذلك أفضل لكان حسناً التطوع يف الفطر كان
صلى اهللا عليه  النيب عن روي وقد، جيوز ال التطوع يف الفطر أن علم ،كذلك ذلك يكن مل فلما

 أن هذا ويف ،)٢("بإذنه إال رمضان شهر غري من شاهد وزوجها امرأة تصوم ال : "قال أنه وسلم
 ولو، إذنه إىل احتاجت ما، عليها يفسد أن للرجل كان لو ألنه؛ غريه يفطره وال يفطر ال املتطوع

 ومتر مسن إليه دمقُ أنه صلى اهللا عليه وسلم النيب عن روي وقد، له معىن ال إذنه كان مباحاً كان
 أمت بل يفطر ومل )٣(»صائم فَإِني سقَائه، في وسمنكُم وِعائه، في َتمركُم ردوا« : فقال صائم وهو

 من فرضاً خيص ومل Y  T  S   R  Q     PX : سبحانه وتعاىل اهللا قول ظاهر على الليل إىل صيامه
  .)٤("نافلة

  الدراســــة:
يف اختلف العلماء  ، وقدعامداً التطوع فسد صومهمن أإجياب القضاء على أشار ابن عبد الرب إىل 

  على قولني:     ،هذه املسألة
  القول األول:

                                 
عن أيب هريرة  )،١٤٣١،ح:٢/١٠٥٤، (دعوةباب األمر بإجابة الداعي إىل ، كتاب الصيام، هصحيح أخرجه مسلم يف )١(
 ،  :بلفظ»مطْعا، فَلْيرفْطإِنْ كَانَ ملِّ، وصا، فَلْيمائفَإِنْ كَانَ ص ،جِبفَلْي ،كُمدأَح يعلِّ. وقوله: "»إِذَا دصيدعو " " أي:فَلْي

 ). ٣/٣٠٠( د:ط،معجم مقاييس اللغة،  ،بن فارسوا .)١/١٧٨(، ١ط:، غريب احلديثأبو عبيد، ". انظر: له بالربكة واخلري
 )٥١٩٥،ح:٧/٣٠(، بإذنه إال ألحد زوجها بيت يف املرأة تأذن ال باب، النكاح، كتاب صحيحه أخرجه البخاري يف )٢(
    .أيب هريرةحديث ن م
 . أنس عن )١٩٨٢،ح:٣/٤١( ،عندهم يفطر فلم قوما زار من باب ،الصوم ، كتابصحيحه أخرجه البخاري يف )٣(
  ).  ٢١٠-١٠/٢٠٨( االستذكار )٤(
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. القضاء عليه جيب مل منه خرج نفإ ه،تميِ أن تطوعال صوم في شرع نيستحب مل قال أصحابه:
  مروي عن كل من: وهو

، ابن عباسو، بن عمروا، مسعود بنعبد اهللا و، بن أيب طالب وعلي، بن اخلطاب عمر
اإلمام أمحد بن و، اإلمام الشافعي رمحه اهللا، والثوري وسفيان، معنهرضي اهللا  اهللا عبد ابن وجابر
  .)١(سحقإو ،تعاىل رمحه اهللا حنبل

 خرج فإن إمتامها له استحب تطوع صالة وأ تطوع صوم في شرع ومن: " )٢(قال القفال
  .)٣(ء"القضا عليه جيب مل منهما

 أنه مذهبنا :تطوع صالة أو تطوع صوم يف الشروع يف العلماء مذاهب يفقال النووي: " و
  .)٤("قضاؤمها جيب وال ،حبرام ليس عذر بال منهما اخلروج وأن، فيهما البقاء يستحب

  القول الثاين:
ما قال وهو  ،الواجبات كسائر قضاؤه فيه لزمه شرعالذي  التطوع صوممن أفسد  قال أصحابه:

  كل من: مروي عن وهو ،ابن عبد الرب به
 وإليه، )٥(ومكحول، البصري واحلسن، النخعي وإبراهيم ،ابن عباس رضي اهللا عنهماو ،بكر أيب

  .)٦( وأصحابهرضي اهللا عنه  حنيفة أيباإلمام مالك، واإلمام  ذهب

                                 
  .)٣/١٧٧( ،١ : ، طحلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء القفال،انظر:  )١(
 خزمية، بنا: من مسع، مدافعة بال عصره إمام الشافعي، الفقيه ،الشاشي بكر أبو إمساعيل، ابن علي بن حممد: القفال )٢(
، الفقه أصول يف كتاب من مصنفاته:، موغريه ،قتادة بن نصر وأبو، والسلمي، احلاكم :عنه وحدث ،والطربي املدائين،و

 تاريخ دمشقنظر: ابن عساكر: اهـ.  ٣٦٥ :سنة مات ،النهر وراء مبا الشافعي فقه انتشر وعنه، الرسالة وشرح
  ).    ٥٧،ت:١/٢٢٨(د: ط، طبقات الفقهاء الشافعية،  ،الصالح ابن)، و٦٧٧١،ت:٥٤/٢٤٥(
فتح العزيز  ،القزويينو )،١/٦٧(، د: ط، التنبيه يف الفقه الشافعيالشريازي، )، و٣/١٧٧( العلماء حلية ،لقفالر: انظا )٣(

)، ٣/٥٥٥( البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ،ابن أيب اخلريو )،٦/٤٦٤(د: ط،  بشرح الوجيز = الشرح الكبري=
  ).٢/٦١٧(، ١ط:، شرح الزركشيالزركشي، و
  ).٢/٣٦٨( روضة الطالبني)، و٦/٢٩٤( اموع ،لنوويا انظر: )٤(
   ).٦/٢٩٤( اموع)، والنووي، ١/٢٨٤( أحكام القرآناجلصاص،  انظر: )٥(
واية  اتهد بداية، رشد ابنو ،)١/٢٨٤( القرآن أحكام ،جلصاصا، و)٣/١٧٧( العلماء حلية، القفالانظر:  )٦(
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 والرهبانية القرب من ابتدعوه عما تعاىل أخرب  ،   Yd    cX: تعاىل قوله :"اجلصاصقال 
Y  o  n: بقوله رعايتها ترك على ذمهم مث   m   lX ] :بالقول يكون قد واالبتداع، ]٢٧احلديد 

 األمرين، يتضمن وعمومه فيه، بالدخول بالفعل يكون وقد نفسه، على ويوجبه ينذره ما وهو
 من كل أن فوجب وإمتامها، رعايتها فعليه ،فعالً أو قوالً قربة ابتدع من كل أن ذلك فاقتضى

 وهي إال إمتامها يلزمه وال إمتامها، فعليه القرب من ذلك غري أو حج، أو صوم، أو صالة، يف دخل
  . )١("أفسدها إذا قضاؤها فيجب عليه، واجبة

 قال ،اإلبطال عن باملضي صيانته فتجب وعمل قربة املؤدى أن ولنا" :البنايةصاحب قال و
 اإلمتام ترك فإذا، اإلمتام يوجب اإلبطال عن والنهي، ] ٣٣حممد: [ Y     Y   X   WX :تعاىل اهللا

  .)٢("كالنذر القضاء عليه جيب، عليه الواجب
 إليه ذهب ما هو الراجحو أن قول ابن عبد الرب مرجوح، بعد دراسة أقوال العلماء يتضح

  اآلتية: الصحيحة لألدلة األول قولال أصحاب
: صلى اهللا عليه وسلمعن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها، قالت: قال يل رسول اهللا روي ما 

 « قال: ،قالت: فقلت: يا رسول اهللا، ما عندنا شيء »شيٌء؟ عندكُم هلْ عائشةُ، يا « ذات يوم
 - أو جاءنا زور  -فَأُهديت لَنا هديةٌ  عليه وسلمصلى اهللا قالت: فخرج رسول اهللا  »صائم فَإِني

أو جاءنا  -أُهديت لَنا هديةٌ قلت: يا رسول اهللا،  صلى اهللا عليه وسلمقالت: فلما رجع رسول اهللا 
 روا« وقد خبأت لك شيئا، قال: -ز؟ موقلت »ه :سيقال ،)٣(ح :»يهاتفجئت به فأكل، مث  »ه
   .)٤(»صائما أَصبحت كُنت قَد « قال:

                                 
   ). ١/٦٩(، ١ط:، املنيفة يف حتقيق بعض مسائل اإلمام أيب حنيفة الغرةأبو حفص احلنفي، )، و٢/٧٤املقتصد(

 ).٣/٥٥٦( أحكام القرآناجلصاص،  )١(
 ). ٤/٨٨( ،١ط: ، البناية شرح اهلدايةالعيين، بدر الدين  )٢(
انظر:  ."تندر منه نواةٌ مثَّ يسوى كالثريدالتمر الربينُّ واَألقطُ يدقَّان ويعجنان بالسمنِ عجناً شديدا حتى  ": احليس )٣(

  ).١/٥٣٦( اللغةذيب  األزهري،
 من نفال الصائم فطر وجواز الزوال، قبل النهار من بنية النافلة صوم جواز باب، كتاب الصوم، هصحيح أخرجه مسلم يف )٤(

  ).١١٥٤،ح:٢/٨٠٨، (عذر غري
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دخل عليها فدعا بشراب فشرب،  صلى اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا  رضي اهللا عنها هاين أم وعن
صلى اهللا عليه مث ناوهلا فشربت، فقالت: يا رسول اهللا، أما إين كنت صائمة، فقال رسول اهللا 

  .)١(»أَفْطَر شاَء وإِنْ صام، شاَء إِنْ نفِْسه، أَمني املُتطَوع الصائم « :وسلم
عن  صلى اهللا عليه وسلم، أنه سأل رسول اهللا رضي اهللا عنه و األسلميبن عمرعن محزة و

  .)٢(»إِنْ شئْت صمت، وإِنْ شئْت أَفْطَرت« الصوم يف السفر؟ فقال:
أَصبحت وأَنت تنوِي الصيام فَأَنت بِأَحد  إِذَا « قال: رضي اهللا عنه  عن عبد اهللا بن مسعودو

تأَفْطَر ئْتإِنْ شو تمص ئْتنِ إِنْ شيظَر٣(»الن(.  
  واهللا أعلم.

Y  : القول الرابع والعشرون  8 7[  Z  Y  X  W  VX ] :١٨٧البقرة[.  
الشيء، واملواظبة عليه، واملالزمة وأما االعتكاف يف كالم العرب فهو: القيام على "  :أبو عمر قال 
  .)٤("وأما يف الشريعة فمعناه: اإلقامة على الطاعة وعمل الرب، له

  الدراســــة:
وزادوا عليه قوهلم:  ،اتفق العلماء مع ابن عبد الرب يف تعريف االعتكاف يف كالم العرب

 ذهب إليهيف الشريعة، فقد جاء على وجه العموم، وهو ما  لالعتكاف ، وأما تعريفه"واالحتباس"
والعكوف يف الشرع عبارة عن حبس النفس يف مكان للعبادة والتقرب إىل " حيث قال:أبو حيان 

                                 
 وقال: " )،٧٣٢،ح:٣/١٠٠، (املتطوع الصائم إفطار يف جاء ما باب، الصوم، كتاب سنن الترمذي أخرجه الترمذي يف )١(

، وغريهم: أن الصائم املتطوع إذا أفطر فال قضاء عليه، إال أن حيب أن والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النيب 
 )٢/٧١٧( صحيح اجلامعوقال األلباين: "صحيح". انظر:  .يقضيه، وهو قول سفيان الثوري، وأمحد، وإسحاق، والشافعي"

صحيح وضعيف سنن نظر: األلباين، اقال األلباين: "صحيح". ) و١٦٠٣٧،ح:٢٥/٤٢٣(سند امل يف أمحد اإلمامأخرجه  )٢(
  ). ٥/٤٣٨( د: ط،، النسائي

 ،يف الطحاويو ،)٨٣٥١،برقم:٤/٤٥٩( ،متامه قبل منه واخلروج التطوع صيام باب، الكربى السنن يف البيهقيأخرجه  )٣(
  .)٣١٨١،برقم:٢/٥٦( ،باب الرجل ينوي الصيام بعدما يطلع الفجر ،١ط:، شرح معاين اآلثار

  ).   ١٠/٢٧٣( االستذكار )٤(
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مالزمة  ذهب عامة العلماء إىل القول بأنه، بينما ص هذا املكان بالذكرومل خي .)١("عز وجل اهللا
   وممن قال بذلك:، عز وجل للصالة وذكر اهللا هاإلقامة فيو املسجد

  .  )٦(والنووي ،)٥(والزخمشري، )٤(وابن العريب  ،)٣(واجلصاص ،)٢(ابن قتيبة
يقال: ، أصل االعتكاف: اإلقامة يف املسجد واالحتباس : "قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا

 :عز وجل واحد، قال اللَّه والعاكف واملعتكف، عكَفْته فعكَف، واعتكف، أي: حبسته فاحتبس
Y  A   @  ?  >   =X ]:٧("أي: ممنوعاً حمبوساً، ]٢٥الفتح(.   

Y  7  7 8 ،اللزوم للشيء واإلقبال عليه :(ع ك ف) أصله يف اللغةوقال القاضي عياض: "

:   9   8X ] :أي املقيم به، ]٢٥احلج، ف بضم الكاف وكسرهاف ويعكُيقال عكف يعك، 
  .وهم عكوف :وقوله ،واعتكف أيضاً

  .)٨("عز وجل مالزمة املسجد للصالة وذكر اهللا :االعتكاف معلوم يف الشرع وهو
يف كالم العرب جاء متوافقاً مع  بعد الدراسة يتضح أن تعريف ابن عبد الرب لالعتكاف

أصح و ،أقوال أهل اللغة والتأويل، وأما تعريفه لالعتكاف يف الشرع فقد جاء على سبيل العموم
  ومن قال مبثل قوله. القاضي عياض ذهب إليه ما هوهذه التعريفات وأوالها بالقبول 

   .واهللا أعلم

                                 
  ).٢/٢٢٠( البحر احمليط ،حيان وأب )١(
 ).١/٢١٧( غريب احلديث ،ابن قتيبة )٢(
 ).   ١/٣٠١( أحكام القرآناجلصاص،  )٣(
 ).١/١٣٤( أحكام القرآن ،ابن العريب )٤(
 ).   ١/٢٣٢( الكشافالزخمشري،  )٥(
 ).١/١٣٠، (١ط:، حترير ألفاظ التنبيهالنووي،  )٦(
  ).٣/١٢٦٧( تفسري اإلمام الشافعي )٧(
 غريب القرآن ،ابن قتيبةو)، ٧/٤٦٩٩(، )٢/٨٢( د: ط،، مشارق األنوار على صحاح اآلثار، القاضي عياض )٨(
 ،ابن عطيةو)، ١/٢٠٩( معامل الترتيل، لبغويوا)، ٣/٢٨٤(  د:ط،، النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، و ،)١/٦٣(

حماسن ، لقامسيوا)، ١/٣١( د: ط،، التعريفاتاجلرجاين، و)، ١/١٤٩( زاد املسري، ابن اجلوزيو)، ٢/٤٤٧( احملرر الوجيز
  ).   ٢/٤٩( التأويل
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  . ]١٨٨البقرة: [ YÈ  Ç       Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁX 7 8  :  القول اخلامس والعشرون
 :أبو عمرقال 

   
 النساء يف واختلفوا األغلب،وال جيوز قتل نساء احلربيني وال أطفاهلم؛ ألم ليسوا ممن يقاتل يف "

  .)١("قوتلوا قاتلوا إذا أم على العلماء فجمهور: قاتلوا إذا والصبيان
  الدراســــة:
، وإن كان من النساء املسلمني قاتليمن بقتال كل ثابت  إىل أن األمر يف اآلية أشار ابن عبد الرب

اختلف والصبية، ونساء القتل هو  Y È  ÇX قوله:املنهي عنه يف أن االعتداء و والصبية،
  :على قولني Y È  ÇX املراد بقوله: العلماء حول

  القول األول:
 وهو قول ،منهم املسلمني يقاتلومن مل  ،عن قتل النساء والذراري النهي املراد به :أصحابه قال

  :ابن عبد الرب وممن قال بذلك
 ،)٣(والزجاج ،)٢( الربيعو ،وجماهد ،عمر بن عبد العزيزو ،ابن عباس رضي اهللا عنهما

  . )٤(صاصواجل
 ،ال جيوز قتل النساء والصبيان حبال :واألوزاعي قال اإلمام مالك رمحه اهللاقال ابن حجر: "

وجعلوا معهم النساء  ،أو سفينة ،أو حتصنوا حبصن ،حىت لو تترس أهل احلرب بالنساء والصبيان
  .)٥("مل جيز رميهم وال حتريقهم ،والصبيان

                                 
  ).١٤/٦٠( االستذكار )١(
  ).  ٢/٨٧( الكشف والبيان، والثعليب، )٣/٥٦٣( جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي انظر: )٢(
    ).١/٢٦٣( معاين القرآن ،لزجاجا )٣(
  ). ١/٣١٢( أحكام القرآن اجلصاص، )٤(
  ).٦/١٤٧( فتح الباري، ابن حجر )٥(
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ال تقتلوا النساء والصبيان والشيخ والكبري وال من ": قال ابن عباس رضي اهللا عنهماوملا روي عن 
   .)١("ألقى إليكم السلم وكف يده، فإن فعلتم ذلك فقد اعتديتم

أال يقاتل إال من قاتل، وهم الرجال البالغون؛ فأما النساء والولدان وقال ابن العريب: " 
حني  )٢(يزيد بن أيب سفيان رضي اهللا عنه والرهبان فال يقتلون؛ وبذلك أمر أبو بكر الصديق 

 أرسله إىل الشام إال أن يكون هلؤالء إذاية.
 صلى اهللا عليه وسلمالنساء: قال علماؤنا: ال تقتلوا النساء إال أن يقاتلن؛ لنهي النيب أما ف

وللمرأة آثار ، خرجه البخاري ومسلم واألئمة، وهذا ما مل يقاتلن، فإن قاتلن قتلنأعن قتلهن؛ 
عظيمة يف القتال؛ منها اإلمداد باألموال، ومنها التحريض على القتال، فقد كن خيرجن ناشرات 

  شعورهن، نادبات، مثريات للثأر، معريات بالفرار، وذلك يبيح قتلهن.
عن قتل الذرية، خرجه  صلى اهللا عليه وسلملنهي النيب و ،نه ال تكليف عليهأل ؛ال يقتل الصيبو

  .)٣(األئمة كلهم، فإن قاتل قتل، وكذلك املرأة
  القول الثاين:

ال تقاتلوا أو  ،ينال من ظامله أكثر مما نال منهأن هذه اآلية نزلت يف ي املظلوم أن قال أصحابه: 
  وممن قال بذلك: ،من مل يقاتلكم

   .)١(الثوريو ،)٤(وابن سريين النخعي،و ،احلسن، وسعيد بن جبري، وأبو العالية، وابن زيد

                                 
   ).١/٢٩٢( الوسيط، لواحديا )١(
يزيد بن أيب سفيان: واسم أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي األموي، أخو معاوية،  )٢(

من الغنائم مائة  وكان أفضل بين أيب سفيان، وكان يقال له: يزيد اخلري، أسلم يوم فتح مكة، وشهد حنينا، وأعطاه النيب 
 ١٨على جيش، وسريه إىل الشام، وخرج معه يشيعه راجال، مات سنة: يق بعري وأربعني أوقية، واستعمله أبو بكر الصد

  ).٩٢٨٥،ت:٦/٥١٦( اإلصابةابن حجر، )، و٥٥٥٧،ت:٥/٤٥٦( أسد الغابة ابن األثري، نظر:اهـ. 
حاشية الدسوقي على ، و)٢/٣٤٨( اجلامع ألحكام القرآن، لقرطيب)، وا١/١٤٩( أحكام القرآنانظر: ابن العريب،  )٣(

    ).٢/١٧٦(الكبريالشرح 
  =  ،هريرة أيب روى عن:: مالك بن أنس موىل البصري، سريين بن بكر حممد أبو الرباين اإلمام: سريين بنا )٤(

 مات ،التعبري يف عالمة ثبتا ثقة فقيها وكان ،كثري وخلق ،ويونس ،عون وابن ،أيوب :عنهرى و ،عمر وابن ،عباس=وابن 
 وابن حجر، تقريب التهذيب)، ٥٢٨٠ت: ،٢٥/٣٤٤( الكمال يف أمساء الرجالانظر: املزي، ذيب  .هـ١١٠:سنة
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هو الرجل يقتل الرجل مث يهرب فيجيء قومه فيصاحلون على الدية، مث ": البصري احلسنقال 
ال: ال تعتدوا إىل ما حرم اهللا وقالدية إليه،  فَيؤتى، فَيقْتلُ، وتردخيرج اآلخر وقد أمن يف نفسه، 

  .)٢("تأتوا ما يتم عنهو ،عليكم
موافقاً لكثري من العلماء، إال أن جاء  بعد دراسة أقوال العلماء يتضح أن قول ابن عبد الرب

على أنه ال جيوز يف  )٤(اتفق الفقهاءوقد ، )٣(على عمومه يف اآلية الصحيح واألوىل أن حيمل النهي
الصبيان، واانني، واخلنثى كذلك و، تأيت ما يوجب القتل وأقتل النساء، إال أن تقاتل املرأة  اجلهاد

قال: وجدت امرأة مقتولة يف بعض مغازي  ،عنهمابن عمر رضي اهللا ملا روي عن ا؛ املشكل
عن قَتلِ النساِء  صلى اهللا عليه وسلمفَنهى رسولُ اللَّه « ، صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

انيبالص٥(»و(.   

، برأي أو ى القتالمعونة علما مل يكن هلم وكذلك ال جيوز قتل الشيوخ عند مجهور الفقهاء، 
لَا تقْتلُوا شيخا فَانِيا ولَا طفْلًا ولَا صغريا « َقال:  صلى اهللا عليه وسلمملا روي أن النيب و؛ )٦(تدبري

 ،وحتريق األشجار ،وأصحاب الصوامع، والزمىن ،ثلة، والغلول، والرهباناملُوكذلك ، )٧(»ولَا امرأَةً
   .وقتل احليوان لغري مصلحة

                                 
  ).٥٩٤٧ت:  ،١/٤٨٣(
   ).١/١٥٣( زاد املسري، وابن اجلوزي، )١٣/٢٣٥( التفسري البسيط، الواحديانظر:  )١(
  .  )١/٣٢٥(تفسري القرآنابن أيب حامت،  انظر: )٢(
  .  )٢/٣٥٠( اجلامع ألحكام القرآن ،لقرطيبانظر: ا )٣(
 ، ١ ط:، التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبريابن حجر، ، و)١/٥٢٤( تفسري القرآنانظر: ابن كثري،  )٤(
   ). ١٦/١٤٨(املوسوعة الفقهية الكويتية)، و٤/٢٧٨(
وأخرجه مسلم يف ). ٣٠١٤،ح:٤/٦١باب قتل الصبيان يف احلرب، ( ،اجلهاد كتاب ،أخرجه البخاري يف صحيحه )٥(

     ).١٧٤٤،ح:٣/١٣٦٤( ،باب حترمي قتل النساء والصبيان يف احلرب ،اجلهاد كتاب ،صحيحه
  ).  ٣/٥٠( كشاف القناع، والبهويت، )٩/٣١٢( املغينانظر: ابن قدامة،  )٦(
خالد بن الفزر، حدثين أنس من طريق  )٢٦١٤،ح:٣/٣٧( ،باب يف دعاء املشركني ،اجلهاد ،هسنن يف أبو داود أخرجه )٧(

. انظر: ابن أيب ليس بذاك""قال ابن معني:  ،خالد بن الفزر ففيه ،وإسناده ضعيف ،فذكره قال: بن مالك، أن رسول اهللا 
  ).  ١٥٦٣ ،ت:٣/٣٤٦( اجلرح والتعديل حامت،



 

١٢٤ 

 

كما -قاتلوا يف سبيل اهللا وال تعتدوا يف ذلك ويدخل يف ذلك ارتكاب املناهي وقال ابن كثري: "
من املثلة، والغلول، وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين ال رأي هلم وال -قاله احلسن البصري 

قتال فيهم، والرهبان وأصحاب الصوامع، وحتريق األشجار وقتل احليوان لغري مصلحة، كما قال 
  . )١("، وعمر بن عبد العزيز، ومقاتل بن حيان، وغريهمرضي اهللا عنهما ابن عباسذلك 

  واهللا أعلم.

  . ]١٩٥البقرة: [ Y  x      w  v  u   tX 7 8  :  القول السادس والعشرون
 ترك يف ذلكأن  Y x      w  v  u   t X :تعاىل اهللا قول معىن يف قيل ما وأحسن:"أبو عمر قال

  .)٢("اهللا سبيل يف قةنفال
اختلف و ، هو ترك النفقة يف سبيل اهللا،بالتهلكة أشار ابن عبد الرب إىل أن املرادالدراســــة:

  :أقوال على ثالثة يف تفسري التهلكةالعلماء 
  القول األول:

   وممن قال بذلك: قال به ابن عبد الرب، وهو ما، عز وجل ترك النفقة يف سبيل اهللا :ةكلهتاملراد بال
وسعيد بن ، بن جرب وجماهد، قتادةو، البصري واحلسن، وعكرمة، اهللا عنهماابن عباس رضي  

   .)٣(عطاءو جبري،

 في نزلَت«: قال   Y x      w  v  u    t  s   r  q  p X ،رضي اهللا عنه حذيفة عنو
فَقَةواجلهاد اخلري سبيل يف اإلنفاق تتركوا ال واملعىن، تعاىل اهللا سبيل يف النفقة ترك يف أي، »الن 

    .)٤("اهلالك إىل بكم ذلك فيؤدي

                                 
     ). ١/٦٣( غريب القرآن ،وابن قتيبة، )١/٥٢٤(القرآنتفسري  ،ابن كثري )١(
  ).١١/٢٤٣(االستذكار  )٢(
  ). ١/٣٣١(تفسري القرآن، ابن أيب حامت)، و٥٨٧–٣/٥٨٣( جامع البيان يف تأويل القرآنانظر: الطربي،  )٣(
]، ١٩٥: البقرة[ Y x      w  v  u    t  s   r  q  p X :قوله باب، التفسري كتاب، صحيحه أخرجه البخاري يف )٤(
  ).٤٥١٦،ح:٦/٢٧(
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ابن  عن روى جبري بن  سعيد أن هذا يف قيل ما صحأ Y x      w  v  u   t Xقال النحاس: " 
   .)٢(")١(فتهلكوا اهللا سبيل يف النفقة متسكوا ال :عباس رضي اهللا عنهما

  القول الثاين:
  وممن قال بذلك:، وتعاىلسبحانه  من رمحة اهللا واليأس القنوطالتهلكة، املراد ب

  .)٣(ابن سريينو، رضي اهللا عنهما بشري بن  والنعمان ،الرباء بن عازب
قال: كان الرجل يذنب الذنب فيقول: ال يغفر اهللا يل!  رضي اهللا عنه عن النعمان بن بشريف
  .)٤(]١٩٥[البقرة:  Y�    ~  }    |  {z   yx      w  v  u  tX : عز وجل فأنزل اهللا

  الثالث:القول 
  وممن قال بذلك: واإلخالد إىل الراحة وإصالح األموال، اهللا، : ترك اجلهاد يف سبيلاملراد بالتهلكة

  .)٥(رضي اهللا عنه أبو أيوب األنصاري
إمنا نزلت هذه اآلية فينا معشر األنصار ملا نصر اهللا نبيه، وأظهر اإلسالم قلنا: " حيث قال:

Y x      w  v  u    t  s: سبحانه وتعاىلفأنزل اهللا  ،هلم نقيم يف أموالنا ونصلحها    r  q  p X   
  .)٦("اإللقاء باأليدي إىل التهلكة أن نقيم يف أموالنا ونصلحها وندع اجلهادف

أن حكم النهي و ،سبحانه وتعاىل مجيع سبلهيف يتناول اإلنفاق األمر يف اآلية دراسة يتضح أن البعد 
 السبب خصوص ألن ؛للمسلمأو ضرر عام حممول على النهي عن كل ما فيه هالك هو حكم  هافي

                                 
     ). ومل يتكلم فيه أحد من العلماء جبرح وال تعديل. ١٣/١٠٣( ،١ط:، شرح مشكل اآلثار ،الطحاوي انظر: )١(
معاين والزجاج، ، )٣/٥٩٣( جامع البيان يف تأويل القرآن)، والطربي، ١/١١٠( ،١ط: ، معاين القرآنالنحاس،  انظر: )٢(

  ) ٢/٣٦١( ألحكام القرآناجلامع ، لقرطيب)، وا١/٢٣٧( الكشاف، لزخمشري)، وا١/٢٦٦( القرآن
  ). ١/١١٠( معاين القرآن)، والنحاس، ١/٢٢٤(تفسري جماهد )، و٣/٥٨٩( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي،  انظر )٣(
قال اهليثمي: "رواه الطرباين يف الكبري واألوسط، ورجاهلما و)، ١٣٢،برقم:٢١/١١٤( الكبرياملعجم  يف الطرباين أخرجه )٤(

      .)٦/٣١٧( جممع الزوائد انظر: رجال الصحيح".
    .  )١/٣٣٠(القرآنتفسري  ،وابن أيب حامت)، ٣/٥٩٠( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي،  انظر )٥(
وقال )، ٢٥١٢،برقم:٣/١٢( Y x      w  v  u    t Xباب قوله تعاىل:  ،اجلهادكتاب  ،سنن أيب داود، داود أبو أخرجه )٦(

  ). ٧/٢٧٣( صحيح أيب داود: األلباين، انظر ".صحيح هإسناداأللباين: "
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 أن يعرض نفسهك احلسي،فومعنوي،  حسي، واهلالك على نوعني: ،اللفظ عموم يف يقدح ال
حتت جدار مائل  على حافة جبل، ه، أو ينامفي نفسه يف نار، أو يف ماء يغرق بإلقاء، للهالك

  واهللا أعلم. .)١(فيه اإلنفاق أو اهللا، سبيل يف اجلهاد يدع أن مثل :املعنويو ؛اخلللسقوط، 

 .]١٩٦البقرة:[ Y 8 7¥  ¤  £  ¢X  القول السابع والعشرون:   -

Y   oملا كان (أقيموا) يف قوله:، وومعىن أمتوا: أقيموا احلج والعمرة هللا"قال أبو عمر:    n

q  pX :٢("(أمتوا): أقيموان معىن اك ،أي فأمتوا الصالة ]١٠٣[النساء(.  
  الدراســــة:

وعلى هذا  ،أي أدومها ،: إقامتهما وإجيادمهااحلج والعمرة بإمتام أشار ابن عبد الرب إىل أن املراد
        وقد اختلف العلماء حول وجوب العمرة على قولني: تكون العمرة واجبة،

  القول األول:
وممن قال  أمر ما معا،قرا باحلج و وتعاىلسبحانه  ألن اهللا ؛واجبةالعمرة  بأنقال أصحابه 

  بذلك:
وزيد  ،بن عمر رضي اهللا عنهما او ،ابن عباس رضي اهللا عنهماو ،رضي اهللا عنه بن أيب طالب علي

وإسحاق بن  ،رمحه اهللا  محدأ واإلمام ،)٣( اإلمام الشافعي رمحه اهللاو، والسفيانان ،وقتادة ،بن ثابت
    .)٤(عطاءو ،مسروق، والسديو ،راهويه

                                 
  .  بتصرف يسري )،٢/٣٨٩( ،١، ط: والبقرة الفاحتة تفسريابن عثيمني،  )١(
  ).١١/٢٤٣( االستذكار )٢(
    .)١/٣٠٥(تفسري اإلمام الشافعي و )،٢/١٤٤( األم ،نظر: اإلمام الشافعيا )٣(
 ،والسمعاين ،)٢/٩٦( الكشف والبيان ،الثعليب وانظر: )،١٦-٣/١١( القرآنجامع البيان يف تأويل ذكره الطربي يف  )٤(

البيان  ،)، وابن أيب اخلري٢/٢٢٧( بدائع الصنائع ،)، والكاساين١/٢٤٢( معامل الترتيل ،)، والبغوي١/١٩٦( تفسري القرآن
البحر  ،)، والزركشي٥/٢٩٨( الغيبمفاتيح  ،)، والرازي٣/٢١٨( املغين ،)، وابن قدامة٤/١٢( يف مذهب اإلمام الشافعي

)، ٣/٣٦١( اللباب يف علوم الكتاب  ،)، وابن عادل٢/٤١٤( فتح القدير ،)، وابن اهلمام٣/٣٤٨( احمليط يف أصول الفقه
     ).  ٢/٣٩٦( تفسري الفاحتة والبقرة ،وابن عثيمني
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العلم عندي أن تكون  والذي هو أشبه بظاهر القرآن، وأوىل بأهل": قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا
»  Yقرا مع احلج فقال:  عز وجلالعمرة واجبة، فإن اللَّه       ª  ©  ¨  §   ¦¥  ¤  £  ¢

¬X  ١("اآلية(.   
ابن عباس رضي وقال  ،حجة، وعمرةليس أحد إال وعليه  «قال:  بن عمر رضي اهللا عنهماوعن ا 

  .)٢(»اآلية Y ¥  ¤  £  ¢X : " إا لقرينتها يف كتاب اهللاهللا عنهما

قال: " مها واجبتان: احلج  Y ¥  ¤  £  ¢X عطاء بن أيب رباح، يف قوله:وعن 
   .)٣(والعمرة هللا"

عمر، وابن : ابن رضي اهللا عنهم وبه قال من الصحابة ،هي وجبة وقال ابن أيب اخلري: "
والدليل عليه: قَوله تعالَى: ، عباس، وجابر، ومن التابعني: عطاء، وابن املسيب، وسعيد بن جبري

Y ¥  ¤  £  ¢X  :ا عبادة من شرطها الطواف، فجاز أن تكون واجبة ؛ ]١٩٦[البقرةوأل
  .)٤("بالشرع، كاحلج

  القول الثاين:
  وممن قال بذلك:  ،سنة حسنة هي بل ،العمرة ليست واجبةأن قال أصحابه: ب

 ،واإلمام مالك ،النخعيو الشعيب،و ،بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما وجابر، بن مسعودعبد اهللا 
  .)٦(أبو عبيدة، و)٥(واإلمام أبو حنيفة رضي اهللا عنه

  .)٧("هي سنة واجبة ال ينبغي أن تترك كالوتر"مالك رمحه اهللا: اإلمام قال 

                                 
  ).١/٣٠٥( تفسري اإلمام الشافعي )١(
  .  )٣/٢( ،باب وجوب العمرة وفضلها كتاب العمرة، ،أخرجه البخاري يف صحيحه )٢(
   ). ١/٣١٦(تفسري عبد الرزاق )٣(
   ). ٤/١٢( ،١ط:  ،البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ابن أيب اخلري، )٤(
  ). ١/١٥٩( زاد املسري ،وابن اجلوزي )،١/٢٦٦( احملرر الوجيز ،، وابن عطية)١/٦٤٧( اهلداية ،مكي انظر: )٥(
 الكشافالزخمشري يف و )،١/٣٣٠( أحكام القرآن يفاجلصاص  وهو قول)، ١/٦٩( د: ط،جماز القرآن،  ،أبو عبيدة )٦(
  . )٢/٢٢١( التحرير والتنوير)، وابن عاشور يف ٢/٣٦٥( حماسن التأويل)، والقامسي يف ١/٢٣٩(
  ).   ١/٢٦٦( احملرر الوجيزانظر: ابن عطية،  )٧(
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أعرايب، فقال: يا  صلى اهللا عليه وسلمأتى النيب ، قال: رضي اهللا عنه عن جابر بن عبد اهللاو
ال وأن تعتمر «: صلى اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا ؟، رسول اهللا، أخربين عن العمرة: أواجبة هي

   . )١(»خري لك
إمنا قرا يف وجوب  سبحانه وتعاىلألن اهللا  ؛اآلية فال حجة فيها للوجوبأما  قال القرطيب: "

[املزمل:  Y a   `  _  ^X : عز وجل اإلمتام ال يف االبتداء، فإنه ابتدأ الصالة والزكاة فقال

وملا ذكر ، ]٩٧[آل عمران:  Y  ¡  �   ~  }  |X  :عز وجل وابتدأ بإجياب احلج فقال ،]٢٠
 ؛لزم اإلمتام يف مجيعها العمرة أمر بإمتامها ال بابتدائها، فلو حج عشر حجج، أو اعتمر عشر عمر

  .)٢("فإمنا جاءت اآلية إللزام اإلمتام ال إللزام االبتداء
، وهو ما ذهب العلماء أكثردراسة يتضح أن قول ابن عبد الرب جاء متوافقاً مع أقوال البعد 

  .إليه أصحاب القول األول
من أوجب العمرة تأول اإلمتام على معىن االبتداء واإللزام أي أقيموها  قال الثعليب: "

Y  z   y   x    w   v: عز وجل يدلّ عليه قوله ،وافعلوها   uX ] :أي فعلهن وقام ،  ]١٢٤البقرة
ألنه ذكره  ؛أي مثّ ابتدئوا الصيام وأمتوه، ]١٨٧البقرة: [Y  T  S   R  Q     PX  :عز وجل ن، وقوله

ألنه مجع بني االثنني، ومحل اآلية  ؛وهذا هو األصح واألوضحعقيب األكل والشرب والصبح، 
 ؛فمعناه ابتدئوا العمرة فإذا دخلتم فيها فأمتوها، فيكون جامع بني وجهي اإلمتام ،على عمومها
   .)٣("ها أكثر، واألخبار يف إجياب احلج والعمرة مقترنتني أظهر وأشهربوألن من أوج

  واهللا أعلم.

¬Y 8 7  : القول الثامن والعشرون   «     ª  ©  ¨  §   ¦¥  ¤  £  ¢X ]:١٩٦البقرة[. 

                                 
بن = =احلجاج بن أرطاة، عن حممد بن املنكدر، عن جابرمن طريق  )١٤٣٩٧،ح:٢٢/٢٩٠( املسندأمحد يف  أخرجه )١(

صدوق، يدلس "قال أبو حامت: و ."ليس بالقوي"قال النسائي:  ،احلجاج بن أرطأةفذكره، وإسناده ضعيف ففيه  ، عبد اهللا
انظر:  ."ا بني السماع، ال حيتج حبديثهعن الضعفاء يكتب حديثه، فإذا قال: حدثنا، فهو صاحل ال يرتاب يف صدقه وحفظه إذ

   ).١١١٢،ت:٥/٤٢٠( ذيب الكمال، و)٦٧٣،ت:٣/١٥٦(اجلرح والتعديل
  ).  ٢/٣٦٩( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )٢(
  ).٢/٩٦( الكشف والبيان ،لثعليبا )٣(



 

١٢٩ 

 

اإلحصار عند أهل العلم منها الْمحصر بعدو، وبالسلطان اجلائر، ومنها "قال أبو عمر: 
  .)١("باملرض

    الدراســــة:
  وللعلماء يف اإلحصار قوالن:، يف املعىن سواءاإلحصار واحلصر أشار ابن عبد الرب إىل أن 

    :القول األول
وهو قول ابن  كل حابس من عدو، أو مرض، أو عذر، وهو ،أن اإلحصار واحلصر مبعىن واحد

   عبد الرب، وممن قال بذلك:
وجماهد، وعطاء، وقتادة، وإبراهيم وعروة بن الزبري، ، رضي اهللا عنه  بن مسعودعبد اهللا 

  .)٣(ابن قتيبةو ،)٢(واإلمام أبو حنيفة رضي اهللا عنهالنخعي، والثوري، واحلسن، 
   .)٤("اإلحصار يثبت بكل منع من عدو أو مرض أو غريمها لظاهر النص قال النسفي: "

وباملرض، وبغري اإلحصار واحلصر سواء، وأما يقاالن يف املنع بالعدو،  " :أبو حيان قالو
    .)٥(ذلك من املوانع"

   القول الثاين:
  ، وممن قال بذلك:اإلحصار ال يكون إال بالعدو فقطأن  

واإلمام ، رمحه اهللا أمحد بن حنبلاإلمام و ،مبن مالك رضي اهللا عنه وأنس ،بن عمروا ،ابن عباس
     .)٦(اإلمام الشافعي رمحه اهللا و ،رمحه اهللا مالك

                                 
  ).١٢/٧٨( االستذكار )١(
    ).١/٣٩٥(القرآن تفسريوابن كثري يف  )،٢/٩٩( الكشف والبيانالثعليب يف ذكره  )٢(
تفسري يف  ابن أيب زمنِنيو ،)١/١٣١( حبر العلوم السمرقندي يف ،  وهو قول كل من:)١/٨٧( غريب القرآن ،ابن قتيبة )٣(

  ).٣/٣٧١( اجلامع ألحكام القرآن)، والقرطيب يف ١/٢٠٧( العزيز نالقرآ
  .)١/١٦٧( مدارك الترتيلالنسفي،  )٤(
  .)١/١١٨( معاين القرآن وهو قول الفراء يف، )٢/٢٥٦( احمليطالبحر  ،حيان وأب )٥(
   ).٣١١ -١/٣٠٩( تفسري اإلمام الشافعي )٦(



 

١٣٠ 

 

اإلحصار أعم من احلصر، فإن احلصر يقال يف منع العدو،  : ")١(األصفهاين قال الراغب
واإلحصار يقال فيه ويف منع الذي يكون من ذات اإلنسان من العقل، أو اهلوى، أو املرض، أو 

   .)٢("اخلوف، فكل حصر إحصار، وليس كل إحصار حصراً، وألجل عموم اإلحصار
واملنع فيه من ذات الشخص  نع بغري حبس،املحصار اإل أنحصار واحلصر: الفرق بني اإلو

من ذات  ليسواملنع فيه ، واحلصر املنع باحلبس ،فيقال أحصر إحصارا كاملرض وذهاب النفقة،
  . )٣("الشخص، بل بسبب أمر خارجي كالعدو وحنوه، فيقال حصر حصراً

واملفسرين وهو ما قال لعامة أهل اللغة جاء موافقاً  دراسة يتضح أن قول ابن عبد الربالبعد 
ما يعم املنع من عدو كل أطلق على  Y ¨  §X  قوله تعاىل:يف  اإلحصار به مجهور العلماء؛ ألن

بعموم اللفظ  هنا العربةف أو غريه، مل تقيد حبصر عدوو ،مطلقةجاءت  الكرمية اآليةو ،أو من غريه
 صلى اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا  ارضي اهللا عنه عن عائشة قد رويو، خبصوص السبب يستلو

قَالَت: واللَّه الَ أَجِدنِي إِلَّا وجِعةً، » لَعلَّك أَردت احلَج؟«دخل على ضباعةَ بِنت الزبيرِ، فَقَالَ لَها: 
   .)٤(»حجي واشترِطي، وقُولي: اللَّهم محلِّي حيثُ حبستنِي«فَقَالَ لَها: 

عدم القدرة على إمتام النسك؛ وهذا  هو أن العلة يف جواز التحلل حبصر العدو ويضاف إىل ما سبق
  .)٥(ال فرق بني متماثلنيفبغري العدو؛ و بالعدو باحلصرحيدث 

Y: القول التاسع والعشرون  8 7¬   «     ª  ©  ¨  §   ¦¥  ¤  £  ¢X ١٩٦: [ البقرة[.  

                                 
: احلسني بن حممد بن املفضل، أبو القاسم األصفهاين املعروف بالراغب، أديب، من كتبه: حماضرات األدباء، راغبال )١(

والذريعة إىل مكارم الشريعة، واألخالق، وجامع التفاسري، واملفردات يف غريب القرآن، وحلّ متشاات القرآن، وأفانني 
، لفريوزآباديوا)، ٤١٥١،ت:١٣/٣٤١(سري أعالم النبالءهيب، الذنظر: اهـ.  ٥٠٢سنة:  ماتالبالغة، وغريها كثري، 

   ).١١١،ت:١/١٢٢( البلغة يف تراجم أئمة النحو
 ،)١/١١٧( معاين القرآن، لنحاسوا ،)١/٥٧٥( ،١ :، طتفسري الراغب األصفهاينالراغب األصفهاين، انظر:  )٢(
     .  )٢/٣٧١( ألحكام القرآناجلامع ،  لقرطيبوا ،)١/٢٤٠( الكشاف ،لزخمشرياو)، ١/٢٤٦( معامل الترتيل ،البغويو
   ).١/٦٩( جماز القرآن ،عبيدة وأبو، )١/٢٤، (١ط:، معجم الفروق اللغويةالعسكري، انظر:  )٣(
  ).١٢٠٧،ح:٢/٨٦٧، (باب جواز اشتراط احملرم التحلل بعذر ،احلج ، كتابصحيحه يف مسلمأخرجه  )٤(
 التحرير والتنوير ،ابن عاشورو)، ١/٣٩٥(القرآنتفسري  ،ابن كثريو)، ١/٣٦٨( احملرر الوجيز ،ابن عطية انظر: )٥(
   ).٢/٣٣٩( تفسري الفاحتة والبقرة ،ابن عثيمنيو ،)٢/٢٢٢(



 

١٣١ 

 

  قال أبو عمر:
  .)١("العلماء: شاةمجهور قال  "

  الدراســــة:  
   قوالن: تفسري اهلدي، وللعلماء يف املراد باهلدي شاةابن عبد الرب إىل أن  ذهب

   القول األول:
  كل من: وهو قول وهو ما قال به ابن عبد الرب، شاةُ،قال أصحابه: 

 عامةو،)٢(وقتادة، والنخعي، واحلسن، ابن عباس رضي اهللا عنهم، وعلي بن أيب طالب
  .)٣(فقهاءال

  .)٤("التيسريألنه أقرب إىل  ؛وأقوى األقوال بالصواب قول من قال إنه شاة قال الثعليب: "
   القول الثاين:
  كل من: وهو قول ،بدنة، وجعلوه فيما استيسر من صغار البدن وكبارهاقال أصحابه: 

وطاوس،  وجماهد، جبري،وسعيد بن ، ارضي اهللا عنه وعائشة ،بن عمر رضي اهللا عنهماوا عمر،
  .)٥(وعروة

¬Y ، أنه كان يقول:بن عمر رضي اهللا عنهماعن ا قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا   «     ª   ©X 

  .)١("بعري أو بقرة

                                 
  ).١٢/٨٧( االستذكار )١(
    .)١/٣٣٦(تفسريالوابن أيب حامت يف  )،٣٠-٣/٢٧( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي يف ذكره  )٢(
اية إمام احلرمني، و ،)٢/٢٤٤( األم، الشافعيو)، ٢/١٨٩(، ٣ط:، احلجة على أهل املدينةحممد بن احلسن، انظر:  )٣(

وابن  )،٢/٢٢٤( الصنائع بدائع)، والكاساين، ٤/١٠٦( املبسوطوالسرخسي،  )،٤/٤٣٤( ،١ط:، املطلب يف دراية املذهب
    ).٢/١٣٢(، واية املقتصد بداية اتهدرشد، 

 احملرر الوجيزوابن عطية يف )، ١/١٩٨(التفسري وهو قول السمعاين يف  )،٢/١٠٠( البيانالكشف و الثعليب، )٤(
  )، ٦/٣٩( اجلامع ألحكام القرآنوالقرطيب يف  ،)١/٢٦٧(
  ). ١/٣٣٦( تفسريالوابن أيب حامت يف  )،٣٣-٣/٣١( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي يف ذكره  )٥(



 

١٣٢ 

 

 ؛ ألنفسرينالفقهاء وعامة امل ألقوالموافقاً  دراسة يتضح أن قول ابن عبد الرب جاءالبعد 
، اهلدي، وذلك على كل ما تيسر للمهدي أن يهديه أوجب ما استيسر من سبحانه وتعاىل اهللا 

     ألنه مما استيسر من اهلدي.وجمزئًا عن مهديه لظاهر الترتيل، فيكون 
  واهللا أعلم.

#$  %  &  '  )  (  *Y 8 7  : القول الثالثون    "  !X  :١٩٧[ البقرة[.  
  قال أبو عمر:

  .)٢("الرفث هاهنا مجاع النساء "
  الدراســــة:  

  ، واختلف العلماء يف معىن الرفث على قولني:املراد بالرفث اجلماعابن عبد الرب إىل أن  أشار
  القول األول:
  :قال بذلك نمماجلماع، و املراد بالرفث أنقال أصحابه: ب

والضحاك، وجماهد، وسعيد بن جبري، وعكرمة،  ،ابن عباس رضي اهللا عنهمو ،بن عمرا
  .)٣(والزهري وقتادة،

  القول الثاين:
  وهو قول كل من: ،املراد بالرفث اجلماع، وما دونه من قول الفحش للمرأة

 ،واحلسن البصري، عطاءو، بن عمر رضي اهللا عنهما او، ابن عباس رضي اهللا عنهما
  .)٤(، وأبو العاليةوطاوس

                                 
باب: املعتمر أو املعتمرة ما جيب عليهما من ، من رواية حممد بن احلسن الشيباين، اإلمام مالك موطأانظر: اإلمام مالك،  )١(

  .  )٤٥٩،برقم:١/١٥٤( ،التقصري واهلدي
  ).١٠/٢٤٦( االستذكار )٢(
  ).١/٥٤٤( التفسريوابن كثري يف  )،١٣٣-٤/١٢٩( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي يف ذكره  )٣(
 )،١/٢٥١( معامل الترتيلوهو قول البغوي يف  )،١٢٨-٤/١٢٦(جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي يف ذكره  )٤(



 

١٣٣ 

 

  .)١("، ال مجاع وال كلمة من أسباب اجلماعY     *  )Xوتأويلقال الزجاج: "
مرجوح، وأوىل األقوال بالصحة هو بعد دراسة أقوال العلماء يتضح أن قول ابن عبد الرب 

لرفث: اجلماع وغريه مما يكون بني الرجل وامرأته، يعين التقبيل واملغازلة االقول الثاين؛ ألن 
   .)٢(اجلماع والرفث أيضا: الفحش من القول، وكالم النساء يف ،وحنومها، وأصله قول الفحش

  .واهللا أعلم

Y :  الثالثوناحلادي والقول   8 7F  E  D  C  BX ] :٢٢١البقرة[.  
  : أبو عمرقال 

¾   ¿  Y    Á  À:" بقوله ؛ ألن اهللا تعاىل قد أحل الكتابياتإن الوثنيات واوسيات"

Ä  Ã  ÂX")٣(.  
 ألن اهللا  الوثنيات واوسيات، :أن املراد باملشركاتأشار ابن عبد الرب إىل الدراســــة:  

    : قولنيعلى  املراد باملشركات يف العلماء اختلفو يف آية املائدة، قد أحل الكتابيات عز وجل
 

  القول األول:
عامة يف مجيع املشركات، وقد نسخ منهن الكتابيات، بقوله تعاىل يف  اآلية أنبقال أصحابه: 

  ، وممن قال بذلك:]٥املائدة: [ Y  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾Xاملائدة: 
وابن ، والضحاك ،البصري واحلسن، )١(وجماهد، عكرمة، وابن عباس رضي اهللا عنهما

رضي اهللا  حنيفة أبواإلمام  اوس نساء منع نكاحو ،)٢(أسلم بن  وزيد، أنس  بن والربيع ،جريج

                                 
 )،١/١٦٥( زاد املسري وابن اجلوزي يف )،١/٢٧٢( احملرر الوجيز وابن عطية يف )،١/٢٣٠( الكشافوالزخمشري يف 

   ).١/١٦٩( مدارك الترتيليف النسفي و )،٢/٤٠٧( اجلامع ألحكام القرآنوالقرطيب يف 
  ). ١/١٨٨( أحكام القرآن )، وابن العريب،١/٢٦٩( معاين القرآنانظر: الزجاج،  )١(
وابن )، ٣/٢٠١( ، د: ط،النهاية يف غريب احلديث واألثروابن األثري، )، ٢/٢٢٠( ذيب اللغة األزهري،انظر:  )٢(

  ).٢/١٥٣(لسان العربمنظور، 
  ).١٦/٢٦٩( االستذكار )٣(



 

١٣٤ 

 

 وقال ،وإسحاق، )٣( اهللاإلمام الشافعي رمحه و، رمحه اهللا تعاىل واإلمام مالك ،واألوزاعي، عنه
  .)٤("يعجبين ال: رمحه اهللا تعاىل حنبل ابناإلمام أمحد 

إباحة نكاح  املفسرين وسائر رضي اهللا عنهم، قد روي عن مجاعة من الصحابة والتابعنيو
  .الكتابيات

  .)٥(Y    Â  Á  À  ¿   ¾X: بقوله الكتابيات، يف منسوخة اآليةوقالوا: 
خل سبيلها، فكتب إليه:  :رضي اهللا عنه يهودية، فكتب إليه عمر رضي اهللا عنه تزوج حذيفةو

: ال أزعم أا حرام، ولكين أخاف أن عمر رضي اهللا عنه أتزعم أا حرام، فأخلي سبيلها؟ فقال
   .)٦(تعاطوا املومسات منهن"
 فأسلمت نصرانية وكانت فرافصة بنت بنائلة بن عفان رضي اهللا عنه وتزوج عثمان

  .)٧("حتته
   

                                 
  ).١/٢٣٣( جماهد تفسري )١(
  ).٢/٣٩٧(القرآن العظيم تفسري ،حامت أيب ابن، و)٤/٣٦٢( جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي انظر:)٢(
  ).١/٣٣٠( تفسري اإلمام الشافعي )٣(
  ).٣/٧٠( اجلامع ألحكام القرآن ،)، والقرطيب٧/٤٣٤( ،٢ط:، البخاري صحيحشرح  ،ابن بطال انظر: )٤(
  ).١/٢٢٢( القرآن تفسري، لسمعاين)، وا٢/١٦( أحكام القرآننظر: اجلصاص، ا )٥(
هذا )، وقال األلباين: "١٦١٦٣،برقم:٣/٤٧٤، (من كان يكره النكاح يف أهل الكتاب، املصنفأخرجه ابن أيب شيبة يف  )٦(

  ).  ٦/٣٠١( إرواء الغليلنظر: ا".  إسناد صحيح
  ).١/٢٢٢( القرآن تفسري ،لسمعاين)، وا٢/١٦( القرآن أحكامانظر: اجلصاص،  )٧(



 

١٣٥ 

 

  القول الثاين:
مشركات العرب، ومن دان دين أهل الكتاب، وأا ثابتة مل  ،املراد باملشركاتبأن قال أصحابه: 

  وممن قال بذلك: نسخ شيء منها،ي
  . )٢( الثوري سفيانو ،)١(جبري بن  سعيدو ،قتادة

قد حرم  سبحانه وتعاىلالرأي عندي يف تأويل هذه اآلية أن يقال: إن اهللا  قال ابن قتيبة: "
أم كن يهوديات ونصرانيات:  ،على املؤمنني التزوج باملشركات سواء أكن وثنيات وجموسيات

، فهو مشرك، وأهل صلى اهللا عليه وسلموكل من كفر مبا جاء به حممد  ،الشرك هو الكفرف
وهم  ،اليوم اآلخر، وال حيرمون ما حرم اهللا، وال يدينون دين احلقالكتاب ال يؤمنون باهللا وال ب

يريدون إطفاء نور اهللا بأفواههم، ولكن اهللا يأىب إال أن يتم نوره ويظهر اإلسالم على الدين كله 
   .)٣("وهم مشركون بنص القرآن ،املشركونولو كره 
املُشرِكَات علَى املُؤمنِني، والَ أَعلَم من " إِنَّ اللَّه حرم  :بن عمر رضي اهللا عنهماوقال ا 

اللَّه ادبع نم دبع وهى، ويسا عهبأَةُ: رقُولَ املَرأَنْ ت نم رئًا أَكْبيش اكر٤("اِإلش(.  
واملفسرين ء فقهاعامة الالرب جاء موافقا ألقوال  قول ابن عبد بعد دراسة أقوال العلماء يتضح أن

داللة على أنه رآه حمرما وإمنا فيه  يسفل بن عمر رضي اهللا عنهما ا ذهب إليهما ما أوهو الراجح، و
ولكن تزوج الكتابية أن ي رضي اهللا عنهما حلذيفة بن اخلطاب كما روي كراهة عمر ،فيه الكراهة

  .حترمي دون
  واهللا أعلم.

 Y 8 7 >  =  <  ;  :  9 7  6    5  4  3  2  1X :  والثالثونالثاينالقول 
  .]٢٢٦البقرة: [

                                 
  . )٤/٣٦٤( جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي انظر: )١(
  )،١/١٣٩( أنوار الترتيل ،)، والبيضاوي٢/٣٩٧( تفسري القرآن العظيم ،حامت أيب ابن انظر: )٢(
   ).١/٨٣( غريب القرآن ،ابن قتيبة )٣(
   ). ٥٢٨٥،برقم:٧/٤٨( SF  E  D  C  BR  تعاىل: هباب قول الطالق، كتاب أخرجه البخاري يف صحيحه )٤(



 

١٣٦ 

 

  قال أبو عمر:
وحنثوا أنفسهم يف  ،أي رجعوا إىل ما كانوا عليه من وطء أزواجهم، والفيء الرجوع واملراجعة"

   .)١("أميام
 رجوع واملراد به يف اآلية : الرجوع،إىل أن معىن الفيء أشار ابن عبد الربالدراســــة:

  ومنهم: أهل اللغة والتفسري،وهو ما قال به  ،إىل جمامعة زوجاماألزواج 
  .  )٣(الزجاجو ،)٢(، وابن املسيبالشعيبو ، وابن جبري،مسروقو ،ابن عباس رضي اهللا عنهما

الفيء يف كتاب اهللا تعاىل على ثالثة معان، مرجعها إىل أصل واحد، وهو قال األزهري: "
< Y يف املولني من نسائهم،  وتعاىلسبحانه قال ، الرجوع   =  <  ;  :  9X  وذلك أن املويل

حلف أال يطأ امرأته، فجعل اهللا له مدة أربعة أشهر بعد إيالئه، فإن جامعها يف األربعة األشهر فقد 
  .)٤("فاء، أي: رجع عما حلف عليه من أال جيامعها إىل مجاعها

 أهل اللغةأقوال عامة عبد الرب جاء موافقا لبعد دراسة أقوال العلماء يتضح أن قول ابن 
   .واملفسرين

  واهللا أعلم.

< Y 8 7  :  والثالثون ثالثالقول ال   =  <  ;  :  9X ] :٢٢٦البقرة[.  
   قال أبو عمر:

                                 
   ).٢٦/١٥٨( االستذكار )١(
  ).٢/٣٩٧( تفسري القرآن العظيمابن أيب حامت، ، و)٤٦٨-٤/٤٦٦( جامع البيان يف تأويل القرآن ،انظر: الطربي )٢(
ط: ، أحكام القرآن الكرمي، )، والطحاوي٧/٥٠( أخرجه البخاري يف صحيحهو )،١/٣٠١( معاين القرآن ،لزجاجا )٣(
 أحكام القرآن )، وابن العريب،٦/٢٠( والبيان الكشف)، والثعليب، ١/٢٨٨( والعيون النكت، املاوردي)، و٢/٣٨١( ،١
  ).٨/٢( اجلامع ألحكام القرآنوالقرطيب،  )،١/١٥٧( مدارك الترتيل ،والنسفي )،١/٢٤٢(
والعسكري،  )،١٠/٥٤٨( ،١ط: ، احملكم واحمليط األعظم، سيده بنوا)، ١٥/٤١٤( ذيب اللغة انظر: األزهري، )٤(

  ).  ١/٣٠٢( د: ط،، الفروق اللغوية



 

١٣٧ 

 

ومعلوم أن اجلماع من حقوقها  ،قد جعل اهللا تعاىل للموىل أربعة أشهر ال سبيل فيها المرأته عليه "
فإن طلبته يف حني ، واملطالبة به إذا انقضى األجل الذي جعل لزوجها عليها فيه التربصوهلا تركه 

  Y :سبحانه وتعاىل قول اهللا، والدليل، وقف املويل فإما فاء وإما طلق، جيب هلا طلبه عند السلطان

F   E  D  C  B   A  @>  =  <  ;  :  9 X   ،فلما أمجعوا أن ، فجمعها يف وقت واحد
فإن الزوج مل خياطب بإيقاع الطالق يف ذلك ، ال يقع يف األربعة األشهر حىت تنقضيالطالق 

ولو كان الطالق يقع مبضيها ملا ، كان كذلك الفيء ال يكون بعد مضي األربعة األشهر، الوقت
ودليل ، وذلك دليل على أن الفيء ممكن له بعد األربعة األشهر، يأ أن خياطب الزوج بالفيء

وال يكون السماع إال ،  YF  E  D  C  B   A  @ X: تعاىلسبحانه وله وهو قو ،آخر
فدل على أن الطالق أيضا إمنا ، ولو كان الطالق يقع مبضي األجل ملا يأ مساع ذلك، املسموع

  .)١("يقع بإيقاعه له ال مبضي األجل
  الدراســــة:
إذا مضت املدة فيف األربعة األشهر حىت تنقضي،  من املويلالطالق ال يقع إىل أن  أشار ابن عبد الرب

اختلف العلماء من مث ، وومل يفئ ومل يطلق طولب بأحد األمرين، فإن أىب عنهما طلق عليه احلاكم
   قوال: أ ثالثة على يف وقوع الطالق مبضي املدة،

  األول: القول
يفيء أو  حىت وقفي األشهر األربعة مضت حىت يفئ فلم امرأته من الرجل آىل إذاقال أصحابه: 

   وهو مروي عن كل من: ،يطلق
 الدرداء أيب، وبن عمرعبد اهللا و، بن أيب طالب وعلي ،بن عفان عثمان، وارضي اهللا عنه عائشة

    . )٢(واإلمام مالك، جماهد، وقتادة، ومرضي اهللا عنه
 إيقافه ومعىن، املويل إيقاف من األشهر األربعة مضي بعد بد ال القول إىل أنههذا ذهب أصحاب و

 رواجلمه هبذ يهوإل، املدة مضي مبجرد الطالق يقع وال بالطالق، وإما بالفيء إما يطالب أن هو

                                 
  ).  ١٧/٩٤( االستذكار )١(
   . )٧/٤٤٢(البخاري  صحيح شرح، بطال ابن)، و٥/٢٨٣( األمالشافعي،  انظر: )٢(



 

١٣٨ 

 

 مسيع قوله يدل، YF  E  D  C  B   A  @ X :سبحانه وتعاىل قوله ألن ؛اآلية ظاهر دل وعليه
 من عرف ملا عليم قوله لكفى املدة مبضي يقع كان ولو السمع، به يتعلق بقول يقع الطالق أن على

 فإنه الطالق، وقع فإذا السابقة، اجلملة عليه دلت ما إىل تشري اآليات فواصل وأن القرآن، بالغة
  .  )١("الظاهر وهو اجلمهور، عند رجعياً يكون

 إن: له وقيل وقف أشهر أربعة فمضت امرأته من الرجل آىل وإذا: " قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا
 اإليالء حكم من خرج األشهر األربعة يف جامع ولو، عذر من إال اجلماع والفيئة، فطلق وإال فئت

  . )٢("ميينه عن وكفر
   الثاين: القول

  وهو مروي عن: ،بتطليقة بانت يفيء أن قبل أشهر ربعةاأل مضت إذا أصحابه: قال 
: قالوا، حيث رضي اهللا عنهم عفان  بن وعثمان، ثابت بن  وزيد، مسعود ابن، وابن عباس

، الثوري، واخلراساين عطاءو يوسف، وأبو وسفيان،، الدرداء أيب عن واختلف، بتطليقة تبني إا
  .)٣(ه"مثل عنهم فروي

بلغنا، عن عمر بن اخلطاب، وعثمان بن عفان، وعبد اهللا بن قال حممد بن احلسن الشيباين: 
إِذَا آلَى الرجلُ منِ امرأَته فَمضت أَربعةُ "  ، أم قالوا:رضي اهللا عنهم مسعود، وزيد بن ثابت

نْ يوقَف أَشهرٍ قَبلَ أَنْ يفيَء فَقَد بانت بِتطْليقَة بائنة، وهو خاطب من الْخطَّابِ وكَانوا ال يرونَ أَ
Y تفِْسريِ هذه اآلية:  في رضي اهللا عنهما بعد اَألربعة، وقَالَ ابن عباسٍ  8 7  4  3  2   1

  ?  >   =  <  ;  :  9  87  6    5X  :٢٢٦[البقرة[  ، Y  G  F  E  D  C  B   A  @X 

 ، قَالَ: الْفَيُء: الْجِماع في اَألربعة اَألشهرِ، وعزِميةُ الطَّالقِ: انقضاُء اَألربعة اَألشهرِ،]٢٢٧[البقرة: 

                                 
 بداية اتهدابن رشد، و)، ١/٢٤٧( أحكام القرآنوابن العريب، )، ١٤/٣٨٤( اية املطلب، إمام احلرمنيانظر:  )١(
    .)١٧/٣٢١(اموع ، لنوويوا، )٣١٩-٧/٣١٨( املغين )، وابن قدامة،٢/١٠٨(
  ).٩/٢٨٩( األمانظر: الشافعي،  )٢(
  ).٢/٥٠( القرآن أحكام ،اجلصاص )٣(



 

١٣٩ 

 

أَعلَم  رضي اهللا عنهما فَإِذَا مضت بانت بِتطْليقَة، وال يوقَف بعدها، وكَانَ عبد اللَّه بن عباسٍ
 آنفِْسريِ الْقُرنِيفَةَالكرمي بِتلُ أَبِي حقَو وهو ،رِهغَي نارضي اهللا عنه منائفُقَه نم ةامالْع١("، و(.  

 الطالق عزمية"حيث قال:  ،ابن عباس رضي اهللا عنهما قول إىل احلنفية ذهب: ")٢(صاصقال اجل
 أما ،رضي اهللا عنهما ثابت بن وزيد عفان، بن عثمان عن، وروي )٣("األشهر األربعة انقضاء

       .)٥(")٤(بائن تطليقة فهي أشهر أربعة ميضي حىت يفئ فلم امرأته من الرجل آىل إذا: " يقوالن كانا
  .)٧("غري ال املدة يف الفيء وعندنا: ")٦(قال ابن اهلمامو

   :الثالث القول
  وممن قال بذلك:، رجعية تطليقة فهي أشهر أربعة مضت إذا أصحابه: قال

  . )٨("وطاوس، وعطاء ،ومكحول ،والزهري ،اهللا عبد بن  وسامل، املسيب  بن سعيد

                                 
  ).٤/١٩١( ،٢ط: ، برواية حممد بن احلسن الشيباين موطأ مالك )١(
  ).٢/٣٨٤(اجلصاص، أحكام القرآن  )٢(
وكيع، عن شعبة، )عن ١٨٦٠٣،برقم:٤/١٣١، (من قال: ال يفء له إال اجلماع ، باب:املصنف يف ابن أيب شيبة أخرجه )٣(

  ، وإسناده صحيح. عن احلكم، عن مقسم، عن ابن عباس
عن زيد بن ثابت، ، )٤٠٤٣،برقم:٥/١٠٩(كتاب الطالق واخللع، ،١ط: ، سنن الدار قطين يف قطينالدار  أخرجه )٤(

إِذَا مضت «كان يقول: عمر بن اخلطاب ، وعن »إذا مضت األربعة أشهر فهي تطليقة بائنة« ، بلفظ:وعثمان بن عفان
 ،١، ط: على مذاهب العلماءاإلشراف  ،وابن املنذر. »أَربعةُ أَشهرٍ فَهِي تطْليقَةٌ وهي أَملَك بردها ما دامت في عدتها

)٥/٢٨٠.(  
 الصنائع بدائع)، والكاساين، ٢/٣٨٧( القرآن أحكام ،لطحاوي)، وا٢/٣٨٤( أحكام القرآن اجلصاص، انظر: )٥(
روح املعاين يف تفسري األلوسي، و )،٤/١٩١( فتح القدير)، وابن اهلمام، ١/٢٦٩( الكشاف، لزخمشري)، وا٣/١٧٦(

  ).١/٥٢٣(، ١ :، طاملثاينالقرآن العظيم والسبع 
ابن اهلُمام : حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد ابن مسعود، السيواسي مث اإلسكندري، كمال الدين، من علماء احلنفية،  )٦(

تح القدير، والتحرير يف أصول ف :مصنفاتهعارف بأصول الديانات والتفسري والفرائض والفقه واحلساب واللغة واملنطق، من 
 األعالم ،يلكزرلوا، )٢٨٠ ، ت:١/١٦٦( بغية الوعاةالسيوطي، نظر: اهـ. ٨٦١سنة:  ماتالفقه، وزاد الفقري، 

)٦/٢٥٥.(    
  ).٤/١٩١( فتح القديرابن اهلمام،  )٧(
    ).٢/٥٠( أحكام القرآن اجلصاص، انظر: )٨(



 

١٤٠ 

 

 إليه ذهبما هو وجلمهور العلماء  قول ابن عبد الرب جاء موافقا بعد دراسة أقوال العلماء يتضح أن
، وهو الصحيح رضي اهللا عنهموهو قول أكثر الصحابة  )٣(واحلنابلة )٢(املالكيةو )١(الشافعية
   واألوىل.

 بعد لأَحد يحلُّ الَ«: اهللا مسى الذي اإليالء يف يقول كان ،بن عمر رضي اهللا عنهماا أنفقد روي 
  . )٤(»عز وجل اللَّه أَمر كَما بِالطَّالَقِ يعزِم أَو بِالْمعروف، يمِسك أَنْ إِلَّا اَألجلِ

  واهللا أعلم. 

  .]٢٢٩البقرة: [ 7Y}  |  {  z  y   xw  vX 8  :القول الرابع والثالثون
  : أبو عمرقال 

Y  R: سبحانه وتعاىل اهللا قال، الطالق سراح من العلماء مجهور عند والفراق التسريح "   Q  P

W  V  U   T   SX ]:آخر موضع يفعز وجل  وقال، ]٢الطالق:Y      &

*   )   (  'X   ]:أو مبعروف فأمسكوهن: قال لو كما عندهم وهذا، ]٢٣١البقرة 
  .)٥("طلقوهن

  الدراســــة:
يف ، وقد اختلف العلماء أن لفظ التسريح والفراق كالمها صريح يف الطالق أشار ابن عبد الرب إىل

  على قولني: فارقتك وسرحتك أ :لزوجته من قالحكم 

                                 
 وعمدةروضة الطالبني  والنووي، ،)١٠/٣٩٠( احلاوي الكبري، واملاوردي، )٥/٢٨٩(األم  ،اإلمام الشافعي انظر: )١(

      .)٦/١٢٩( ،١ط:، التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي ،لبغويوا ،)٨/٢٥٥(املفتني
  .  )٦/٣٦٥( البيان والتحصيل ،ابن رشدو، )٢/٣٣٧(املدونة  اإلمام مالك، انظر: )٢(
البيان يف مذهب  ،ابن أيب اخلريو)، ٩/١٨٦( العناية شرح اهلداية ،لبابريتوا)، ٣/١٠٣( تبيني احلقائق ،لزيلعيا انظر: )٣(

ومسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابن أيب )، ١٨/٤٨٠( اموع شرح املهذب ،لنوويوا)، ١١/٤٣٦( اإلمام الشافعي
  .  )٧/٥٦٣(املغين  ،ابن قدامةو )،١/٢٨٦( الفضل

  S7  6    5  4  3  2  1R: تعالَى اللَّه قَولِ باب، كتاب التفسري، أخرجه البخاري يف صحيحه )٤(
  .)٥٢٩٠،ح:٧/٥٠(
 ).١٨/١٥٩(االستذكار )٥(



 

١٤١ 

 

   القول األول:
من قال لزوجته كيف الطالق،  صريحفهو  فارقتك وقد سرحتك أ أصحابه: من قال لزوجته قال

  وممن قال بذلك: ، ذلك وإن مل ينو ،أنت طالق
 ،)٢(واملاوردي ،اإلمام الشافعي رمحه اهللاو ،)١(رمحه اهللا أمحدواإلمام  ،رمحه اهللا مالكاإلمام 

  .)٤(والقرطيب ،)٣(والواحدي
: فقال األمساء، هذه من امساً هلا فأفرد امرأته، خاطب من " :قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا

 ونويناه احلكم، يف ينو ومل الطالق، لزمه سرحتك، قد أو فارقتك، أو طلقتك، قد أو طالق، أنت
  .)٥("اهللا وبني بينه فيما

 هذا، والطالق لزمها ،سرحتك قد أو فارقتك، قد أو طلقتك، قد: قال وإذا قال ابن قدامة:"و
 وهذا ،منهن تصرف وما والسراح، والفراق، الطالق، :ألفاظ ثالثة الطالق صريح أن يقتضي
 فيه، صرحيني فكانا الزوجني، بني الفرقة مبعىن الكتاب ا ورد األلفاظ هذه ن؛ وألالشافعي مذهب
  .)٦("الطالق كلفظ

    القول الثاين:
؛ ألا شيء يقع مل الطالق ينو ومل فارقتك وقد سرحتك أ أن من قال لزوجتهإىل ذهب أصحابه: 

  وممن قال بذلك:، غريه يف ستعملتو الطالق يف ستعملتمن ألفاظ الكناية اليت 

                                 
 ).٢/١٦٩( العلماء األئمة اختالف، هبيرة بنانظر: ا )١(
 ).١٠/١٥٣(الكبري احلاوياملاوردي،  )٢(
 ).١٨/٢٢٧( التفسري البسيطالواحدي،  )٣(
 بنوا)، ١٧/٩٨( موعا، لنووي)، وا١/٣٠٦( الوجيز احملرر)، وابن عطية، ٣/١٣٤( القرآن ألحكام اجلامع القرطيب، )٤(

 ).٤/٤( القدير فتح ،اهلمام
 .)٣/١١٩١( الشافعي اإلمام تفسري)، و٥/٢٧٦( األم، لشافعياانظر:  )٥(
 ). ٧/٣٨٥( املغين، قدامة ابن )٦(



 

١٤٢ 

 

، وابن )٣(والسرخسي ،)٢(رمحه اهللا واإلمام مالك ،)١(رضي اهللا عنه حنيفة وأباإلمام  
   .)٤(رشد

 ،النية إىل عنده تفتقر ال الظاهرة الكنايات ألن نية؛ بغري به الطالق يوقع مالكاإلمام  أن إال
 فيه صرحيني يكونا فلم ،كثرياً الطالق غري يف يستعمالن والسراح الفراق لفظ أن القول هذا وحجة
 وما وحده، الطالق لفظ الطالق صريح أن إىل ،)٥(حامد بن اهللا عبد أبو وذهب ،كناياته كسائر
  .)٦("غري ال منه تصرف

  .)٧("ولو قال المرأته سرحتك أو فارقتك ومل ينو الطالق مل يقع شيء عندناقال السرخسي: "
 ما أو الربية، أو اخللية، أو سرحتك، أو فارقتك،: قال إذا ": رمحه اهللا البخارياإلمام  الوق

  .)٨("نيته على فهو الطالق، به عين
، ذهب إليه األحناف واملالكية هو ماجح الراأن و أن قول ابن عبد الرب مرجوح دراسة يتضحالبعد 

؛ ألا من شيء يقع مل الطالق ينو ومل فارقتك وقد سرحتك أ بأن من قال لزوجته حيث قالوا
  .غريه يف ستعملتو الطالق يف ستعملتألفاظ الكناية اليت 

 به عين ما أو الربية أو اخللية أو سرحتك أو فارقتك قال إذا باب :قوله: " )٩(ابن حجر قال
 عنده صريح ال أن فاقتضى املسألة هذه يف احلكم املصنف بت هكذا، وقال: نيته على فهو الطالق

                                 
 ). ٢/١٦٩( العلماء األئمة اختالف، هبيرة بنانظر: ا )١(
 ). ٧/٣٨٥( املغينابن قدمة،  )٢(
 .)٦/٧٦( املبسوط ،لسرخسيا )٣(
   .)٦/١٤٨( البيان والتحصيل ،ابن رشد )٤(
الوراق، إمام احلنابلة يف زمانه، من  أبو عبد اهللا بن حامد: احلسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي، أبو عبد اهللا )٥(

مؤلفاته: شرح خمتصر اخلرقي، واجلامع، وشرح أصول الدين، وأصول الفقه، حدث عن: أَيب بكر الشافعي، وأيب بكر بن مالك 
سري الذهيب، )، و٣٨١٦،ت:٧/٣١٣( تاريخ بغداد اخلطيب البغدادي: انظر:هـ. ٤٠٣القطيعي، وكان قانعا، مات سنة: 

  ).٣٧٤١،ت:١٣/١٨(أعالم النبالء 
 ). ٧/٣٨٥( املغينابن قدامة،  انظر:)٦(
 ). ٦/٧٧(املبسوط السرخسي،  )٧(
 ).٧/٤٣( سرحتك أو فارقتك،: قال إذا باب، أخرجه البخاري يف صحيحه )٨(
اإلمام احلافظ املؤرخ الكبري، ابن حجر: أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن أمحد الكناين العسقالين، أبو الفضل،  )٩(



 

١٤٣ 

 

 يرد ومل الطالق ألفاظ من بشيء تكلم من: عبيد أبو قالو ،منه تصرف ما أو الطالق لفظ إال
    .)١(اجلمهور ذهب هذا وإىل ،تعاىل اهللا وبني بينه فيما فيه قوله فالقول ،غريه أراد بل الفراق

  واهللا أعلم . 

Y  :القول اخلامس والثالثون  8 7a   `   _  ^  ]   \  [  Z  YX ] :البقرة

٢٣٢[.  
  : أبو عمرقال 

  )٢(خياطب األولياء بذلك"
أا  ارضي اهللا عنه عن عائشةف، نفسها نكاح عقد تل مل غريها النكاح عقدة تل مل وملا" وقال: 

زوج فإن النساء ال يعقدن  :كانت إذا خطب إليها بعض قرابتها وبلغت التزويج تقول للويل
&   Y :عز وجلقول اهللا ، والدليل على صحة ذلك، النكاح   %  $  #  "  !

  'X] :عز وجل وقال، ]٣٢النور: Y  m   l  kX]:كله يدل على وهذا ، ]٢٥النساء
  .)٣("ولوال ذلك ما خوطبوا بإنكاحهن، أن أمرهن إىل الرجال
  الدراســــة:  

 تتوىل عقد نكاح نفسها أو غريها،؛ ألن املرأة ال ألولياءلاخلطاب يف اآلية  أشار ابن عبد الرب إىل أن
  على قولني: هذه املسألةاختلف العلماء يف وقد 

  القول األول:
                                 

، واإلصابة يف متييز الصحابة، والدرر شرح صحيح البخاريشيخ اإلسالم، وإمام احلفاظ يف زمانه، من تصانيفه: فتح الباري ب
هـ. ٨٥٢هـ، ومات سنة: ٧٧٣الكامنة يف أعيان املئة الثامنة، وغري ذلك من املصنفات النافعة املفيدة القيمة، ولد سنة: 

 .)٤٠،ت:١/٧٤(شذرات الذهب ابن العماد، ، و)١١٩٠،ت:١/٥٥٢( طبقات احلفاظالسيوطي: : نظرا
، )٣/١٠٦( الصنائع بدائع، الكاساينو )،٣/٣٨٠( غريب احلديث)، وأبو عبيد، ٩/٣٧٠( الباري فتحابن حجر:  )١(

 ،ابن جنيمو )،٨١-٢/٨٠( اتهد بداية ،رشد ابنو)، ٩/٤٣٧( احمللى باآلثار ،)، وابن حزم١٢/٩٧( الذخرية ،والقرايف
 .        )٥/٢٤٥( القناع كشاف، البهويت، و)٣/٣٢٥( ،٢ط: ، البحر الرائق شرح كرت الدقائق

  ).  ١٦/٢٢( االستذكار )٢(
   ).١٦/٤٣( االستذكار )٣(



 

١٤٤ 

 

  :ممن قال بذلكنكاح نفسها وال نكاح غريها، و عقد أن املرأة ال تلي إىلأصحابه  ذهب
   .)١(مرضي اهللا عنه هريرة ووأب، ابن عباسو، بن عمراوشعري، موسى األ وأب

 نكَحت امرأَة أَيما« صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول قال" : )٢(قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا
 تكون فال، امرأة ال رجل الويل أن فيه فبني، )٣(»باطلٌ فَنِكَاحها باطلٌ، فَنِكَاحها وليها إِذْن بِغيرِ
 عقد تعقد وال لغريها ولياً تكون أن من أبعد كانت لنفسها وليا تكن مل وإذا، لغريها أبداً وليا املرأة

رضي  عائشة كانت: قال أبيه عن القاسم بن الرمحن عبد عن جريج ابن عن الثقة أخربنا، نكاح
 فإن زوج :أهلها لبعض قالت النكاح عقدة بقيت فإذا فتشهد أهلها من املرأة إليها ختطب اهللا عنها

رضي اهللا  هريرة أيب عن سريين ابن عن :قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا، النكاح عقدة تلي ال املرأة
  .)٤(»نفْسها تنكح إِنما الْبغي فَإِنَّ الْمرأَةَ، الْمرأَةُ تنكح لَا « :قال عنه

قال اإلمام الشافعي رمحه ، Y ]   \  [  Z  YX : عز وجليف تفسري قوله و
 .)٥("ويل بغري زوجتت أن للمرأة ليس أن: على داللة تعاىل اللَّه كتاب يف آية أبني هذه": اهللا

  القول الثاين: 
  وممن قال بذلك:، أو غريها أن للمرأة احلق أن تلي زواج نفسها :أصحابه قال

، )٦(زفرو ،واإلمام أبو حنيفة رضي اهللا عنه ،وقتادة، والزهري، والشعيب ،سريين بنا
   .)٨(، والقرطيب)٧(واملاوردي

                                 
  ).  ١٦/١٥٤( اموع ،النووي انظر: )١(
     ).٩/١٦١( البيان ،)، وابن أيب اخلري١٦/١٥٤( اموع ،والنووي .)٥/٢٠( األمالشافعي:  )٢(
) من حديث عائشة رضي اهللا عنها. وقال األلباين: "صحيح". ٢٥٣٢٦،ح:٤٢/١٩٩( ،اإلمام أمحد مسنداإلمام أمحد،  )٣(

  ).١/٥٢٦( صحيح اجلامعانظر: 
هشام بن حسان، عن ابن سريين، عن عن أيب ) عن ٣٥٣٩،برقم:٤/٣٢٦كتاب النكاح، (، هسنن يف الدارقطىنأخرجه  )٤(

  ).٦/٢٤٩(إرواء الغليل  انظر: إسناده صحيح على شرط الشيخني". وقال األلباين: ". هريرة 
    ).١/٣٧٩( الشافعي تفسري )٥(
  ).١٦/١٥٤( اموع ،النوويانظر:  )٦(
  ).٩/١٤٩( الكبري احلاوي ،ملاورديا )٧(
  ).٣/٧٤( القرآناجلامع ألحكام القرطيب،  )٨(



 

١٤٥ 

 

 قال: صلى اهللا عليه وسلم ، أن رسول اهللابن عباس رضي اهللا عنهماعن ": قال اجلصاص
»سلَي لَيلْول عبِ مالثَّي ر١( »أَم(،  صلى اهللا عليه وسلموقوله :» مالْأَي قا أَحفِْسهبِن نا مهيلو« )٢( ،

 من بنفسها أحق األمي :وقوله، العقد يف الويل اعتبار يسقط، أمر الثيب مع للويل ليس :فقولهقال: 
 صلى اهللا عليه وسلم النيبأن  عليه ويدل، نفسها على العقد منعها يف حق له يكون أن مينع، وليها

 أحد ما :صلى اهللا عليه وسلم النيب هلا فقال، شاهد أوليائي من أحد ما: فقالت سلمة أم خطب
 اهللا رسول أمك فزوج قم -صغري غالم وهو- البنها فقالت، يكرهين غائب وال شاهد أوليائك من

  .)٤(")٣(ويل بغري عليه وسلمصلى اهللا  فتزوجها،  صلى اهللا عليه وسلم
 إليه ذهبما هو قول ابن عبد الرب جاء موافقاَ لعامة الفقهاء، ودراسة يتضح أن البعد 

  .العلم أهل أكثر عليه الذي الصحيح هوو واحلنابلة الشافعية
 الثَّيبِ مع للْولَي لَيس« صلى اهللا عليه وسلم :وأما ما استدل به األحناف من قول النيب

رصلى اهللا عليه وسلمقوله ": )٥(قال أبو حامت، فقد »أَم :»سلَي لَيلْول عبِ مالثَّي ريبني لك  ،»أَم
 صلى اهللا عليه وسلملنفيه  ؛صحة ما ذهبنا إليه أن الرضا واالختيار إىل النساء، والعقد إىل األولياء

  .)٦("اخليار يف بضعها والرضا مبا يعقد عليهاعن الويل انفراد األمر دوا إذا كانت ثيبا؛ ألن هلا 
                                 

، الثيب يف باب، النكاح، كتاب سنن أيب داود يف )، وأبو داوود٣٠٨٧،ح:٥/٢٠٦( سندامل يف اإلمام أمحدأخرجه  )١(
). ٢٣٦٣،ح:٦/٨٥، (نفسها يف البكر استئذانباب : النكاح، ، كتابسنن النسائي يف ). والنسائي٢١٠٠،ح:٢/٢٣٣(

  ). ٦/٣٣٢( داودصحيح أيب وقال األلباين: "صحيح".   انظر: 
ابن حديث ن م )٤١٢١،ح:٢/١٠٣٧، (النكاح يف الثيب استئذان بابكتاب النكاح،  صحيحه،يف  أخرجه مسلم )٢(

  .عباس
ثابت، عن ابن عمر بن أيب  عنمحاد بن سلمة،  ) عن٦٧٥٩،ح:٤/١٨، (على الصحيحني املستدرك يف احلاكمأخرجه  )٣(

 اإلسناد صحيح حديث هذا" ، فذكره. وقال احلاكم:سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة، رضي اهللا عنها قالت: قال رسول اهللا 
  ".صحيح" :الذهيب وقال ،"خيرجاه ومل

  ).  ٢/١٠٢( القرآن أحكام ،جلصاصا )٤(
أبو حامت: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، البسيت، احلافظ اجلليل اإلمام،  )٥(

صاحب التصانيف والتقاسيم واجلرح والتعديل والثقات وغري ذلك، مسع من: احلسني اهلروي، والنسائي، وابن خزمية وخالئق، 
سري أعالم النبالء الذهيب، و )،٦١٩٣،ت:٥٢/٢٤٩(تاريخ دمشقاكر، ابن عسنظر: اهـ. ٣٥٤مات سنة: 

     .  )٣٢٦٨،ت:١٢/١٨٣(
  ).٩/٣٩٩( ابن حبان صحيح )٦(



 

١٤٦ 

 

 عمر وعقد تأميت حنيي اهللا عنهما ضبنت عمر ر حفصة حديث يف قال القرطيب: "و
 لنفسها املالكة البالغة للمرأة إن: قال من قول إبطال ،هي تعقده ومل النكاح عليهاي اهللا عنه ضر

 صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول يكن مل هلا ذلك كان ولو وليها، دون النكاح وعقد نفسها تزويج
 ال من إىل وخطبها ،ي اهللا عنهضر أبيها من بنفسها أوىل كانت إذا لنفسها حفصة خطبة ليدع
  .)١("عليها العقد وال أمرها ميلك

Y  :القول السادس والثالثون  8 7(   '  &  %  $  #  "  !X ] :البقرة

٢٣٨[.  
  :أبو عمرقال 

   .)٢("تأكيدا هلا وتعظيما"
  الدراســــة:  

 ا وتعظيمالفضلهتأكيدا الوسطى بعد أن ذكرها يف اجلملة  ة ذكرعادإ أشار ابن عبد الرب إىل أن
  :، وهو ما قال به العلماء ومنهملشأا

   . )٨(والبغوي، )٧(، والواحدي)٦(، والثعليب)٥(الزجاج، و)٤(، وابن قتيبة)٣(الفراء

                                 
  ).٣/٧٣( اجلامع ألحكام القرآن القرطيب، )١(
رويبةَ،  ذهب ابن عبد الرب إىل أن املراد بالصالة الوسطى صالة العصر وقال: " ومما يؤكِّد أَنها الْعصر حديثُ عمارةَ بنِ )٢(

 ولَ اللَّهسر تعمقَالَ: س  ارِ". أخرجه مسلم يفلَى النع اللَّه همرا حوبِهلَ غُرقَبسِ وملَ طُلُوعِ الشلَّى قَبص نقُولُ: " مي
لَن يلج النار أَحد صلَّى قَبلَ «)، بلفظ: ٦٣٤، ح: ١/٤٤٠املساجد ، باب فضل صاليت الصبح والعصر، واحملافظة عليهما، (

  ).٥/٤٣٠(االستذكار  انظر: ».، وقَبلَ غُروبِهاطُلُوعِ الشمسِ
   .)٣/١١٩( معاين القرآن ،لفراءا )٣(
   . )١/١٥٢( تأويل مشكل القرآن ،ابن قتيبة )٤(
    ).١/٣٢٠( معاين القرآن ،لزجاجا )٥(
  ). ٢/١٩٤( الكشف والبيان ،لثعليبا )٦(
     .)٢١/١٩٦( البسيط ،لواحديا )٧(
   ).١/٣٢٢( الترتيلمعامل  البغوي، )٨(



 

١٤٧ 

 

الوسطى بني الصلوات، أو الفضلى، من قوهلم  يطى أالصالة الوس قال الزحمشري: "
   .)١("النفرادها بالفضل ؛وإمنا أفردت وعطفت على الصالة، لألفضل: األوسط

ألنه  ؛ح أن قول ابن عبد الرب جاء موافقاَ ألقوال عامة أهل اللغة والتأويلبعد الدراسة يتض
  .ذكر اخلاص بعد ذكر العام، للتنبيه على فضلهمن باب 

  أعلم.واهللا 

7Y   å 8  :القول السابع والثالثون   ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü

ë   ê  é  èç  æX ] :٢٥٦البقرة[.  
   :أبو عمرقال 

تفُك الْخلْخالَ ولَا تبين  أن العرب عند الفصم وأصل، وانفصام العروة أن تنفك عن موضعها"
هتمقَص فَقَد هترفَإِذَا كَس هربالقاف( كَس(  

    :الرمة ذو قال

هبن ةضن فم ملُجد هكَأَن      فصومم ذارى احلَين عبٍ ملع٢(يف م(.  
  الدراســــة:  

 الفصميف معىن  العلماء اختلفوقد ، من غري بينونة هو التصدع أشار ابن عبد الرب إىل أن الفصم
  : نيقول على

   :القول األول

  :وممن قال بذلك ،هلا انقطاع الأي:  Y çæ  åXقال أصحابه: قوله:
   .)٤(الزجاج، و)٣(السدي، وجبري بن سعيد، وجماهد، و جبل بن  معاذ

                                 
    .)١/٢٩٣(البحر احمليط  ،حيان وأب، و)١/٢٨٧( الكشاف ،لزحمشريا )١(
   ).١/٢٥٥( ديوان ذي الرمةنظر: ا)، والبيت من (البحر البسيط) ٨/٦٨( االستذكار )٢(
    ).٢/٤٩٦(القرآن العظيم تفسري ،حامت أيب ابن)، و٥/٤٢٣( جامع البيان يف تأويل القرآنانظر: الطربي،  )٣(
)، ١/٢٦٠( القرآن تفسري ،لسمعاين، وا)١/١٦٩( العلوم حبر ،لسمرقندي، وا)١/٣٣٩( القرآن معاين ،لزجاجا )٤(



 

١٤٨ 

 

  .)١("ببينونة كسر: والقصم ،بينونة غري من االنكسار: االنفصام قال القرطيب:"
   : الثاين لقولا

  وممن قال بذلك:، هلا انكسار الأي:  Y çæ  åXقال أصحابه: قوله:
  .)٤(، والواحدي)٣(أيب طالب بن ، ومكي)٢(عبيدة أبو
جاء موافقاً ألقوال العلماء، وهو القول ابن عبد الرب  قوليتضح أن  أقوال العلماء بعد دراسة

؛ ألن معىن الفصم هو الشق والصدع دون بينونة وظهور، وهو بالتايل خيتلف عن القصم الصحيح
 فرق العسكري بني كل من الفصم والقصم فقال: وقدالذي يأيت مبعىن الكسر الواضح البني، 

قصما إذا  ءالشيالقصم مصدر قصمت " : )٥(قال أبو بكر ،بانةالقصم بالقاف الكسر مع اإل"
  واجلمع قصم. ،القطعة منه ءالشيوالقصمة من  ،كسرته

إذا تصدع ومل  انفصاما ءالشي انفصمقال أبو بكر:  ،والفصم بالفاء كسر من غري إبانة
  .)٦("ينكسر

ن أل ؛ومل يقل ال انقصام هلا،  Y çæ  åX :ومنه قوله تعاىل"  :العسكري قال أبو هالل
كان أحرى أن ال يكون هلا  انفصاموذلك أنه إذا مل يكن هلا  ،ريد به هاهناأأبلغ فيما  االنفصام
  .)٧("انقصام

                                 
  ).  ١/٢١٢( الترتيل مدارك ،النسفيو )،١/٣٠٤( الكشاف ،لزخمشري)، وا١/٣٥٠( الترتيل معامل، لبغويوا
  .)١/٢٦٠( القرآنتفسري والسمعاين، )، ٣/٢٨٢( القرآن ألحكام اجلامع )١(
  ). ١/٧٩( القرآن جماز، عبيدة وأب )٢(
  .  )١/٨٥٤(لبلوغ النهاية اهلداية، طالب أيب بن مكي )٣(
  ). ١/٣٧٠( الوسيط الواحدي، )٤(
أبو بكر بن دريد: حممد بن احلسن بن دريد بن عتاهية، األزدي، نشأ بعمان، ورحل إىل البصرة وفارس، وطلب األدب،  )٥(

، وكان اواللغة، حدث عن: أيب حامت، والرياشي، وروى عنه: أَبو سعيد السريايف، وأبو بكر ابن شاذان، وغريمهوعلم النحو 
 ابنو)، ٦٢١،ت:٢/١٩١( تاريخ بغداداخلطيب البغدادي،  نظر:اهـ. ٣٢١أعلم الشعراء، وأشعر العلماء، مات سنة: 

     .)٦٣٧،ت:٤/٣٢٣(وفيات األعيانابن خلكان، و )،٢٣٢٨،ت:١٣/٣٢٩( ،املنتظم يف تاريخ األمم وامللوكاجلوزي، 
   ). ٢/٨٩٢، (١ط:، مجهرة اللغةابن دريد،  )٦(
  ).١/٤٣١( اللغوية الفروقمعجم ، لعسكريا )٧(



 

١٤٩ 

 

  واهللا أعلم. 

7Y ]\  [   Z 8  :القول الثامن والثالثون   Y     c   b  a  `  _  ^

g  f  e  dX ] :٢٨٢البقرة[.  
   قال أبو عمر:

، Y @  ?   >  =  <X :الشهادة يف عز وجل وقال، رضي وال بعدل ليس والصيب"
  .  )١("نآالقر بنص الشهادة أهل من ليس أنه على فدل ،مكلف غري ألنه؛ كذلك الصيب وليس

  الدراســــة:  
اختلف العلماء يف قد والصيب ليس أهال للشهادة؛ ألنه غري مكلف،  أشار ابن عبد الرب إىل أن

  شهادة الصبية، على قولني: 
  القول األول:

  ، وممن قال بذلك:وهو قول ابن عبد الرب ،قال أصحابه بعدم جواز شهادة الصبيان
، واإلمام أبو حنيفة رضي اهللا عنه ،الثوريو ،ابن عباس رضي اهللا عنهم، وبن عفان عثمان

  . )٤(السرخسيو ،)٣( رمحه اهللا واإلمام أمحد بن حنبل ،)٢( رمحه اهللا الشافعياإلمام و
 وال اجلراح يف بعض على بعضهم الصبيان، شهادة جتوز ال: " قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا

 Y :قوله يف شرطه الذي اهللا شرط من ليسوا ألنهم يتفرقوا؛ أن بعد وال يتفرقوا، أن قبل غريها،

 g  f  e  dX ،اهللا رضي الزبري ابن وخالفه ،رضي اهللا عنهماابن عباس  قول وهذا اآلية 
  .)٥("يتفرقوا مل إذا شهادم جنيز: وقال ،عنهما

                                 
   ).٢٢/٨٠( االستذكار )١(
  ).    ٣/٣٩١( القرآن ألحكام اجلامع)، والقرطيب، ٢/٢٢٥( القرآن أحكام، اجلصاص انظر: )٢(
  ).٨/٥٢( شرح صحيح البخاري، بطال ابن انظر:  )٣(
)، ٢/٧٢٨( احمليط البحر، حيان وأبو، )١/٣٩٤(الترتيل معاملي، لبغو)، وا١٦/١٣٦( املبسوط ،لسرخسيا انظر: )٤(
       ). ١/١١٨( ١ط:، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، و
  ).٩/١٣٦( اهلداية شرح البناية، لعيين)، وبدر الدين ا١/٤٤٧( الشافعي اإلمام تفسري )٥(



 

١٥٠ 

 

 كثري وال قليل يف حبال الصبيان شهادة تقبل فال الشهادة، قبول يف شرط البلوغ ": املاورديوقال 
  .)١("اجلمهور قول وهو جراح وال مال، من
  

  القول الثاين: 
   : وممن قال بذلك ،للضرورة بينهم فيما اجلراح يف الصبيان شهادة زوقال أصحابه: جت

   .)٤(والقرايف ،)٣(بطال ابن، و)٢(واإلمام مالك، الزبري ابن 
 ،اجلراح من بينهم فيما جتوز الصبيان شهادة أن عندنا، األمر: " قال اإلمام مالك رمحه اهللا

 ؛ذلك غري يف جتوز الو ،وحدها اجلراح من بينهم فيما شهادم جتوز وإمنا ؛غريهم على جتوز وال
 قد يكونوا أن إال ،هلم شهادة فال افترقوا فإن ،يعلموا أو خيببوا، أو يتفرقوا، أن قبل ذلك كان إذا

   .)٥("يتفرقوا أن قبل  شهادم على العدول أشهد
موافقاً لقول اجلمهور وعامة الفقهاء أن قول ابن عبد الرب جاء  يتضحدراسة البعد 

 خيتلفوا مل ماشهادم أجاز و مالك االمام، وخالفهم واملفسرين، الذين ردوا مجيعاً شهادة الصبيان
  ، وهو القول الصحيح؛ ألنه من باب قياس املصلحة.يتفرقوا وأ

 شهادة عن أسأله ،ابن عباس رضي اهللا عنهما إىل أرسلت: قال مليكة، أيب بنا عنف
 فأرسلت: قال ،نرضى ممن وليسوا Y  g  f  e  dX :عز وجل اهللا قال « :فقال الصبيان،

 قال ما على إال القضاء رأيت فما: قال ،يصدقوا أن سئلوا إن باحلري: فقال، أسأله الزبري ابن إىل
  .واهللا أعلم .)٦(»الزبري ابن

                                 
  ). ١٧/٥٩( الكبري احلاوياملاوردي،  )١(
  ).    ٣/٣٩١( القرآن ألحكام اجلامعانظر: القرطيب،  )٢(
  ). ١/١٦٢( شرح صحيح البخاري، بطال ابن )٣(
 القرآن ألحكام اجلامع، لقرطيب)، وا١/١٣٣( د: ط،، منت الرسالةأبو زيد القريواين، )، و١٠/٢٠٩( الذخرية القرايف، )٤(
  ). ٧/٣١٨( التأويل حماسن، لقامسي)، وا٣/٣٩١(
  ). ٢٦٩٠،برقم:٤/١٠٥١( أنس بن مالكاإلمام موطأ  )٥(
وقال: "صحيح على شرط الشيخني" ووافقه )٣١٣١،برقم:٢/٣١٤(على الصحيحني املستدرك يف احلاكمأخرجه  )٦(



 

١٥١ 

 

^  _  `  7Y ]\  [   Z  Y    d   c  b  a 8  القول التاسع والثالثون:-

 g  f  eX ] :٢٨٢البقرة[.  
  

  أبو عمر:قال 
، ال ذاإال حيكم أما يقضي على  Y c  b  a  `  _  ^X  :عز وجلليس يف قول اهللا "

صلى  وقد سن رسول اهللا، ن حيكم ذا وبكل ما جيب احلكم به من الكتاب والسنةأبل املعىن فيه 
  .)١("فكان زيادة بيان على ما وصفنا، القضاء باليمني مع الشاهد اهللا عليه وسلم

  الدراســــة:  
اختلف العلماء حول القضاء باليمني مع وقد  القول باليمني مع الشاهد، ابن عبد الرب إىل ذهب

  الشاهد على قولني:
  القول األول:

   وممن قال بذلك:، وهو قول ابن عبد الرب ،ذهب أصحابه إىل القول باليمني مع الشاهد
 ،رضي اهللا عنهم كعب  بن وأىب، بن أيب طالب علي، وبن اخلطاب وعمر، الصديق بكر وأب
 واإلمام الشافعي ،رمحه اهللا أنس بن واإلمام مالك الثوري، سفيانو، )٢(البصرى احلسنو وربيعة،
  .)٣(وإسحاق ،رمحه اهللا بن حنبل أمحداإلمام و ،رمحه اهللا

 اليمني من صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول عن جاء والذي :رمحه اهللاقال اإلمام الشافعي 
]  \    YZ  Y     :سبحانه وتعاىل اهللا قال ،الكتاب حكم خيالف ليس الشاهد، مع

X  ، ١("شهادةال به تتم ما على عز وجل اللَّه من داللة: يكون أن حمتمالً هذا فكان( .    

                                 
  .الذهيب

  ).٢٢/٥٤( االستذكار )١(
  ).٨/٥٩(صحيح البخاري  شرح، بطال ابنانظر:  )٢(
 يف املاوردي)، و١٣٤٥،برقم:٣/٦٢٠، (الشاهد مع اليمني يف جاء ما باب ،األحكام ، كتابهسنن يف الترمذي ذكره )٣(

  .  )١٠/١٣٣( املغين يف ، وابن قدامة)١٧/١٠٠( الكبري احلاوي



 

١٥٢ 

 

 مع بِاليمنيِ صلى اهللا عليه وسلم اللَّه رسولُ قَضى «: قال رضي اهللا عنه هريرة أيب عنو
داه٢(»الش(.  

 اإلمام أمحد بن حنبلو رمحه اهللا، يالشافعاإلمام و ،قال اإلمام مالك رمحه اهللاوقال الترمذي: "
 احلقوق يف إال الواحد الشاهد مع باليمني يقضى ال: ثور وأبو ،وإسحاق ،تعاىل رمحه اهللا
  .)٣("وشاهد بيمني حد جيب ال أنه وأمجعوا واألموال،

 أن وجب رجل شهادة بدل امرأتني شهادة سبحانه وتعاىل اهللا جعل ملا: "وقال القرطيب
 جيب كذلك، الشافعياإلمام  وعند عندنا، الشاهد مع حيلف أن فكماله حكمه، حكمهما يكون

  .)٤("الْعوضية هذه مبطلق امرأتني شهادة مع حيلف أن
  الثاين: القول

  وممن قال بذلك:  ،الشاهد مع باليمني القضاء جيوز القال أصحابه: 
 ،يوالنخع، )٥(وعطاء ،واألوزاعي ،الثوريو ،وأصحابه رضي اهللا عنه حنيفة أبواإلمام 

   .)٦(شهاب ابنو ،والشعيب
 وهو حكمه، نقض بذلك قاض حكم وإن: الشيباين احلسن ابن حممد قالقال ابن بطال:" 

  .)٧("رضي اهللا عنه معاوية به حكم ما أول بدعة، إنه: الزهري شهاب ابن وقال ،بدعة

                                 
  ).٢/٧٢٢( وطأامل ،إلمام مالك)، وا١/٤٤٥( الشافعياإلمام  تفسري )١(
: األلباين وقال )٣٦١٠،ح:٥/٤٦٢( األقضية: باب القضاء باليمني مع الشاهد،كتاب  ،هسنن يف أبو داود أخرجه )٢(

   ).٥/٣٦٨( صحيح وضعيف سنن ابن ماجةانظر: "صحيح". 
  ).  ٨/٥٩( شرح صحيح البخاري ،بطال ابن، و)٣/٢٢( ( الترمذي سنن )٣(
  ).٣/٣٩٢( القرآن ألحكام اجلامع )٤(
  املرجع السابق.  )٥(
  ).٢/٢٥١( القرآن أحكام، واجلصاص، )٨/٥٩( شرح صحيح البخاري ،ابن بطالانظر:  )٦(
  .)٨/٥٩( شرح صحيح البخاري ،ابن بطال )٧(



 

١٥٣ 

 

 ،عامة الفقهاء واملفسرينوجلمهور العلماء، قول ابن عبد الرب جاء موافقاً  دراسة يتضح أنالبعد 
رضي أيب طالب   بن وعلي اخلطاب، بن وعمر، الصديق بكر أيبك به أعالم الصحابة قالما وهو 

  .اهللا عنهم
  .واهللا أعلم 
  
  



 

١٥٤ 

 

  آل عمرانسورة 

  .]٤٣[آل عمران: Y 8 7¦  ¥  ¤    £  ¢  ¡  �X  :القول األربعون
  أبو عمر:قال 

أي:  Y¦  ¥  ¤X أمرها بالقنوت وهو الطاعة، مث السجود وهو الصالة بعينها، مث قال: "
  .)١("اشكري مع الشاكرين
  الدراســــة:  

أن معىن القنوت الطاعة، ومعىن السجود الصالة، ومعىن الركوع الشكر، ذهب ابن عبد الرب إىل 
  وللعلماء يف تفسري اآلية أقوال منها: 

  ، وممن قال بذلك:مبعىن الطاعة يف اآلية القنوت): أوالً(
   .)٣(والبخاري ،)٢(واحلسن البصري وعطاء، الشعيب،و ،السديو ،قتادة

كُلُّ حرف « أنه قال: صلى اهللا عليه وسلم، عن النيب رضي اهللا عنه عن أيب سعيد اخلدريف
  . )٤(»في الْقُرآن يذْكَر فيه الْقُنوت فَهو طَاعةٌ

   .)٥("يا مرمي أخلصي عبادةَ ربك لوجهه خالصاقال الطربي: "
  :، وممن قال بذلكقيامال أطيلي :معناه يف اآلية أن القنوت): ثانياً(

   .)١(األوزاعيو ،، والربيعجماهد

                                 
   ).٢/٦٤(االستذكار )١(
    .)٦/٤٠٣( جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربيو )،١/٣٩٣( عبد الرزاق تفسري ،عبد الرزاق )٢(
      .)٤/١٦٤( البخاري يف صحيحهأخرجه  )٣(
ابن هليعة، حدثنا دراج، عن أيب اهليثم، عن أيب سعيد، عن عن  )١١٧١١،ح:١٨/٢٣٩(،  سندامل يف أمحد اإلمامأخرجه  )٤(

 .أنه قال: فذكره، وإسناده ضعيف، لضعف ابن هليعة ودراج، فقد ضعفهما ابن معني، والنسائي، وابن اجلوزي رسول اهللا 
  ).١٨٢٤،ت: ١/٢٠١( تقريب التهذيبوابن حجر، )، ٣٤٦،ت: ١/٦٤( الضعفاء ،لنسائيانظر: ا

   .  )٦/٤٠٤( جامع البيان يف تأويل القرآن ،لطربيا )٥(



 

١٥٥ 

 

   .)٢("أطيلي القيام يف الصالة، وهذا هو قول اجلمهورقال ابن عطية: "

  :وهو مروي عن، أخلصي لربكمعناه:  يف اآلية أن القنوت): ثالثاً(
  .)٣(بن جبري سعيد

وقَنتوا هللا: أي أطاعوه، ومنه  ،قنتو القنوت: الطاعة، هذا هو األصل،قال أهل اللغة: 
    .)٤("القُنوت أي الطاعة، وقانِتونَ أي مطيعون

 ،اليت ليس معها معصيةلزوم الطاعة القنوت: وخنلص من هذه التعريفات إىل أن 
مع استشعار اخلشوع واخلضوع اهللا العبادات  صالة كانت أو غريها من واالستمرار عليها، 

   .)٥("سبحانه وتعاىل

  :، وممن قال بهالسجود مبعىن الصالة): اًرابع(
   .)٨(، وابن عاشور)٧(والنسفي ،)٦(الراغب

وأصل السجود إدامة النظر يف إطراق إىل  ،وسجد الرجل سجودا ،سجدقال أهل اللغة: " 
ويكون ، وكذلك أسجد الرجل إذا طأطأ رأسه واحنىن، وسجد إذا وضع جبهته باألرض ،األرض

?  @     Y  A : سبحانه وتعاىل ، ومنه قولهعلى جهة اخلشوع والتواضع والتذلل هللا أيضاً السجود

D  C  BX ] :عز وجل ومنه قوله ويكون السجود على معىن التحية؛، ]١٥الرعد :Y  Z

                                 
    )، ٦/٤٠٢( جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربيانظر:  )١(
        .)٣/١٤٨( البحر احمليط ،حيان ووأب ،)١/٤٣٤( احملرر الوجيز ابن عطية، )٢(
   . )٦/٤٠٣(جامع البيان يف تأويل القرآن  ،الطربي انظر: )٣(
)، وابن ١/٢٦١( الصحاح ،جلوهريا)، و١/٤٠٨( مجهرة اللغة ،ابن دريدو)، ٥/١٢٩( العنيكتاب  ،لفراهيدياانظر:  )٤(

   . )٥/٣١( معجم مقاييس اللغة ،فارس
 تيسري الكرمي الرمحن ،لسعدياو ،)٢/٧٣( العربلسان  ،وابن منظور ،)٢/٥٥٦(األصفهاين تفسري الراغبانظر:  )٥(
)١/١٣٠(.    
     ).٢/٥٥٦( تفسري الراغب )٦(
   .  )١/٢٥٥( مدارك الترتيل ،لنسفيا )٧(
أنوار الترتيل  ،لبيضاويا)، و٢/٤٣٥( معجم مقاييس اللغة، وابن فارس، )١١/٤١( التحرير والتنوير ،ابن عاشور )٨(
   .)١/١٥٢( ،١ط:، الترتيل التسهيل لعلوم)، وابن جزي، ٢/١٦(



 

١٥٦ 

 

`     _      ̂  ]  \  [X ]  :١(]١٠٠يوسف(  

  :، وممن قال بذلكالركوع مبعىن الشكر): اًخامس(
   .)٣(الزركشيبدر الدين و ،)٢(األصفهاين الراغب

لف اللفظ ابن عبد الرب جاء موافقاً ألقوال العلماء وإن اخت ما قال بهبعد الدراسة يتضح أن 
 ويف تقدمي السجود على الركوع قوالن:  إال أن املعىن واحد،

فألن  ؛وهو مؤخر يف املعىن لفظا قدم السجود على الركوع سبحانه وتعاىلأما من جهة أنه 
  .أنه كان مقدماً يف شريعتهم وإن كان مؤخراً عندناأو  ال توجب ترتيبا عند النحويني،الواو 

ن السجود ملا كانت اهليئة اليت هي أقرب ما يكون العبد فيها إىل ؛ فألمن جهة علم البيانو
   .)٤(قدم، وإن كان متأخرا يف الفعل على الركوع، فيكون التقدمي بالشرف عز وجل اهللا

ألن الراكعني أعم، لوقوعه ؛ ومل يقل: مع الراكعات Y  ¦  ¥X: عز وجل قولهأما و
  .)٥(على الرجال والنساء إذا اجتمعوا

  واهللا أعلم 

7Y    x  w  v  u  t  s 8  :القول احلادي واألربعون      r     q  p  o  n  m  l

¢  ¡  �  ~         }  |  {  z   yX  ]:٧٥آل عمران[.  
  :أبو عمرقال 

 بعينه الدينار يرد ومل، القنطار بذكره الكثري رادأو، القنطار ذكره بعد الدينار بذكر القليل أراد"
  .)٦("خاصة بعينه القنطار وال، خاصة

                                 
     ).١٠/٣٠٠(ذيب اللغةواألزهري، )، ١/٤٧( الزاهر ،ابن األنباريو)، ١/٤٤٧( مجهرة اللغة ،ابن دريدانظر:  )١(
   ).٢/٥٥٦( تفسري الراغب )٢(
  .)٢/٤٣٥( معجم مقاييس اللغة ،وابن فارس )،٣/٢٤٥( الربهان الزركشي، )٣(
   . )٩/١٥٦( روح املعاين ،أللوسيوا)، ١/٢١٦(تفسري ابن القيم )، و٣/١٤٨( احمليطالبحر  ،حيان وأبانظر:  )٤(
       ).٤/٨٥( ألحكام القرآناجلامع و ،)١/٣٩٢(لماوردي لالنكت و ،)١/٤٣٦( الوسيط ،لواحديانظر: ا )٥(
  ).  ٧/٣٧٦(االستذكار )٦(



 

١٥٧ 

 

  الدراســــة:  
   اختلف العلماء يف املراد من القنطار والدينار على قولني:

    القول األول:
  وممن قال بذلك:  ،القليل املال عن عبارة والدينار الكثري، املال عن عبارة القنطارقال أصحابه: 
  . )٤(الزركشي، و)٣(اجلصاص، و)٢(والزجاج ،)١( قتادة، وأنس  بن الربيع

 يؤده كثري، املال من عظيم على حممد، يا تأمنه، إنْ الذي الكتاب أهل ومن قال الطربي: "
 عليه تلح أن إال إليك، يؤده فال فيه خينك دينار على تأمنه إن الذي ومنهم فيه، خينك وال إليك

  .)٥("واملطالبة بالتقاضي
  القول الثاين:

 عبد يف نزلتاآلية  تهما، وأنعلى حقيق نلفظ القنطار والدينار حيمال نإ قال أصحابه:
  بن  وفنحاص ،ليهإ داهفأ ذهباً وقيةأ ومائيت لفاأ قرشيرجل  استودعه حني سالم بن  اهللا
وممن  ،الضالل يف واشتراكهما الكفر يفآنذاك  اتفاقهما مع هجحدف ديناراً رجل استودعه عازوراء 

  قال بذلك:
     .)٨(،  والزخمشري)٧(، والسمعاين )٦(الضحاك، وابن عباس رضي اهللا عنهما 

                                 
  ).٦/٢٤٩( جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي انظر: )١(
  ).١/٣٨٣( القرآن معاين الزجاج، )٢(
  ).١/٤٠٤( القرآن أحكام ،جلصاصا )٣(
، )١/٤٥٧( معامل الترتيلالبغوي، ، و)٣/٩٤( الكشف والبيان ،لثعليب)، وا٢/٢٠( القرآن علوم يف الربهان ،لزركشيا )٤(
    .)٣/٢٨٥( التحرير والتنوير ،ابن عاشورو، )١/١٣٥( تيسري الكرمي الرمحن، لسعديوا
  ). ٦/٥١٩( جامع البيان يف تأويل القرآن ،لطربيا )٥(
  ).١/٤٥٧( معامل الترتيلانظر: البغوي،  )٦(
  ).١/٣٣٣( القرآن تفسريالسمعاين،  )٧(
  ).٣/٢٢١( احمليط البحروأبو حيان،  )،٢/٢٤( الترتيل أنواروالبيضاوي،  )،١/٣٧٥(الكشاف )٨(



 

١٥٨ 

 

 ومائيت ألفاً قريش من رجل استودعه رضي اهللا عنه سالم  بن اهللا عبد هوقال النسفي: " 
 استودعه عازوراء  بن فنحاص هو،   Y   |  {  z   y  x  w  v  uX ،إليه فأداه ذهباً أوقية
  .)١("وخانه فجحده دينار قريش من رجل

أن ما قال به ابن عبد الرب هو القول الصحيح؛ ألن العربة بعموم اللفظ  يتضحدراسة البعد 
 إن" اآلية:وليس خبصوص السبب، فلفظ القنطار يدل على الكثرة، والدينار يدل على القلة، ومعىن 

 غري كامالً طلبه عند إليك يؤده األموال من والنفيس الكثري على تأمتنه إن فريقاً الكتاب أهل من
 وال وجيحده يستحله الدنيا حطام من واحلقري القليل على تأمتنه إن آخر فريقاً منهم وإن منقوص،

 احلصول يف الوسائل كل واستعمل حبقه املطالبة على احلق صاحب داوم إذا إال، إليك يؤديه
  .)٢("عليه

  واهللا أعلم.

Y 8 7  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  :القول الثاين واألربعون

 Ø  ×  Ö  Õ  ÔX ]:١٧٣ آل عمران[.  

  قال أبو عمر: 
  .)٣("خرج خمرج العموم، ومعناه اخلصوص، وهو موجود يف لغة العرب" 

  الدراســــة: 
عام وأراد به اخلصوص، وقد اختلف العلماء حول املراد  القائلني لفظ الناسأشار ابن عبد الرب أن 

  املوضعني على قولني: بالناس يف
  القول األول:

 نعيم ابن مسعود هو :فاألول، الناس يف املوضعني وإن كان بلفظ اجلمع فهو واحداملراد ب
  وممن قال بذلك: أبو سفيان بن حرب، :والثاين شجعي،األ

                                 
  ).١/٢٦٦( الترتيل مدارك ،لنسفيا )١(
  ).٢/١٤٨( ،١ط:، الوسيط التفسري، طنطاوي سيد حممدانظر:  )٢(
  ).  ٢٦/٢٦٤(االستذكار )٣(



 

١٥٩ 

 

   .)٤(والزجاج ،)٣(وأبو عبيدة ،)٢() ١(والواقدي، وعكرمة ،ومقاتل ،بن جرب جماهد 
بعثه أبو  ،و (الناس) في هذا املوضع واحد، وهو نعيم بن مسعود األشجعيقال الفراء: "

 ال يلقانا ببدر الصغرى، أو خوفه حىت، صلى اهللا عليه وسلم بط حممداثان وأصحابه فقالوا: سفي
 بلدتكم فصنعوا بكم ما صنعوا، فأتاهم نعيم فقال: قد أتوكم يف ،بينهم يوم أحدوكانت ميعادا 

  .)٥("فكيف بكم إذا وردمت عليهم في بلدم وهم أكثر وأنتم أقل؟
ألن القائلني  ؛واملراد بعضهم عمومه يقتضي دخول مجيع الناس يف اللفظني مجيعاًقال الزركشي: "و 

  .)٧("وأصحابه والثاين أبو سفيان،)٦(واملراد باألول نعيم بن سعيد الثقفي ،غري املقول هلم
   الثاين:القول 

معسكر والثاين  ،مروا بأيب سفيان فدسهم إىل املسلمني ليثبطوهمركب  األوليف املراد بالناس 
   وممن قال بذلك: ،املشركني

 ،)٩(رمحه اهللا الشافعياإلمام ، و)٨(البصري احلسنو ،وقتادة ،ابن عباس رضي اهللا عنهما
  .)١٠(الطربيابن جرير و

                                 
الواقدي: حممد بن عمر بن واقد األسلمي، موىل لبين سهم من أسلم  املدين القاضي نزيل بغداد، كان إماماً يف املغازي  )١(

والسري، مسع: مالك بن أنس، وابن جريج، وسفيان الثوري، وغريهم، وروى عنه: كاتبه حممد بن سعد، وحممد بن إسحاق 
)، ١٤٤٨،ت:٥/٤٩٣( الطبقات الكربى ،ابن سعد :نظراهـ.  ٢٠٧سنة الصغاين، واحلارث بن أيب أسامة، وغريهم. مات 

      ).٦١٧٥،ت:١/٤٩٨(التقريب)، و١٢٥٥،ت:٣/٢١٢( تاريخ بغداد ،خلطيبوا
  ).  ١/٥٢٢( الوسيط ،والواحدي ،)٣/٢١٠( الكشف والبيان، الثعليبانظر:  )٢(
     ). ١/١٠٨( جماز القرآن ،عبيدة وأب )٣(
      .)١/٤٨٩( القرآن وإعرابهمعاين  ،لزجاجا )٤(
      ).٢/٢٣٧( معاين القرآن ،لفراءا )٥(
  والصواب: نعيم بن مسعود األشجعي. تصحيف، نعيم بن سعيد الثقفيقوله:  )٦(
 أحكام القرآن ،جلصاصوا)، ١/١٧٢( تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، و)٢/٢٢٠( الربهان يف علوم القرآن )٧(
   .)١/٤٦٥( الوجوه والنظائر، لعسكريوا)، ١/٣٨٧(
  .    )٢/٣٣٣( القرآن أحكام ،)، واجلصاص٣/٨١٧(القرآن العظيمتفسري  ،ابن أيب حامت انظر: )٨(
      ). ١/٢٥( أحكام القرآن ،لشافعيا )٩(
  .    )٧/٤٠٥( جامع البيان يف تأويل القرآني، الطرب )١٠(



 

١٦٠ 

 

: أين تريدون؟ -أبو سفيان – ومر به ركب من عبد القيس، فقال ": )١(بن إسحاقحممد قال 
قال: ومل؟ قالوا: نريد املرية، قال: فهل أنتم مبلغون عين حممدا رسالة أرسلكم ، قالوا: نريد املدينة؟

ا إليه، وأمحل لكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا نعم، قال: فإذا وافيتموه فأخربوه أنا 
 سلمصلى اهللا عليه وقد أمجعنا السري إليه وإىل أصحابه لنستأصل بقيتهم، فمر الركب برسول اهللا 

   .)٢("الوكيل وهو حبمراء األسد، فأخربوه بالذي قال أبو سفيان، فقال: حسبنا اهللا ونعم
وهذا كله صحيح يف اللغة سائغ، لكن إذا قام عليه دليل؛ فأين  ،كان واحداقيل  قال ابن العريب: "

   .)٣(الدليل؟
  . )٤("الناس األول ركب عبد القيس والناس الثاين عسكر قريش قال ابن عطية: "و 

الناس يف ف جاء موافقا لعامة أقوال العلماء، دراسة يتضح أن قول ابن عبد الربالبعد 
إطالق العام وإرادة اخلاص على سبيل  قبيل هو منو ،املوضعني وإن كان بلفظ اجلمع فهو واحد

وعدم  يف كل األمور، عز وجل على اهللا التوكل حسن تدريب املؤمنني على تهااز املرسل، وفائد
   .)٥(التأثر بأقوال الناس ومجوعهم، ولو كانوا كلَّ الناس أو معظمهم

Y 8 7  8  7   6  5  4  3 واألمثلة على ذلك كثرية يف القرآن الكرمي، 

 9X ]:عليه السالم ، وهو جربيل]٣٩آل عمران.  
Y و  8 7u   t     s  r  qX ] :صلى اهللا عليه وسلمالنيب  به أراد ،]٥١املؤمنون.   
  واهللا أعلم. 

                                 
 وابن، عطاء :عن حدث، املغازي وصاحب األعالم أحد، املطلب بن خمرمة بن يسار بن إسحاق بن حممد :إسحاق بنا) ١(

 ، النيب أيام معرفة يف حرباً، العلم يف حبراً كان، وغريهم، وشعبة، والثوري، جريج بنا :وعنهغريهم، و ،ومكحول، شهاب
ابن نظر: هـ. ا ١٥١، مات سنة: احلديث حسن: حنبل بن أمحد وقال ،احلديث يف املؤمنني أمري إسحاق ابن: قال شعبة

      .)٥٠٥٧،ت:٢٤/٤٠٥(ذيب الكمالاملزي: )، و١/٤٠١( الطبقات الكربىسعد: 
ابن انظر:  : "ذكره ابن إسحاق متصلًا".احلافظقال و )،٢/١٠٣( ،٢ط:، السرية النبوية البن هشام ابن هشام،انظر:  )٢(

  .  )٢/٧٩٢( د: ط،، العجاب يف بيان األسباب، حجر
  ).   ١/٤٤١( أحكام القرآنابن العريب،  )٣(
 ،)، وابن العريب١/٥١٠( معاين القرآن ،)، والنحاس١/٤٩٧(تفسري الشافعي . و)١/٥٤٢( احملرر الوجيز ،ابن عطية )٤(

  ).١/٤٤١( أحكام القرآن
      ). ٢/٢٧٨، (١ط:، البالغة العربيةامليداين،  )٥(



 

١٦١ 

 

  النساءسورة 

@  Y 8 7      O  NM  L  K  J   I  HG  F  E   D   CB  A  :القول الثالث واألربعون

  R  Q  PX ]:٢النساء[.  
   .)١("أي مع أموالكم" قال أبو عمر:

  الدراســــة: 
    على قولني: Y M  L X العلماء يف املراد من قوله:اختلف 

    ذهب أصحابه إىل أن إىل مبعىن على، وهو قول ابن عبد الرب، وممن قال بذلك: القول األول:
   .)٤(، والقرطيب)٣(، والزجاج)٢(ألخفشا 

  على باا، وممن قال بذلك:  إىل أنقال أصحابه: ب القول الثاين:
  .)٧(والزخمشري ،)٦(النحاس، و)٥(الفراء

ويكون  ،ىل) يف موضعهاإجود أن تكون (واأل ،املعىن (مع أموالكم) :قيلقال النحاس: " 
   . )٨("ىل أموالكمإوال تضموا أمواهلم  :املعىن

كثري من املفسرين، ولكن الوجه أن تكون  قال بهبعد الدراسة يتضح أن قول ابن عبد الرب 
  واهللا أعلم. .أموالكم إىلأمواهلم وا موال تضعلى باا، فيكون املعىن:  "إىل"

                                 
 ). ٢/٢٤( االستذكار )١(

     .)١/٢٤٤( معاىن القرآن ،ألخفشا )٢(

   .)٢/٧( معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج )٣(

النكت  ،املاورديو)، ٢/١٢١٦( اهلداية، )، ومكي٣/٧٥( الكشف البيان، الثعليب، و)٤/٩٧(اجلامع ألحكام القرآن )٤(
      .)١/٤٤٤( معامل الترتيل، )، والبغوي١/٤٤٨( والعيون

       .)١/٢١٨( معاين القرآن ،لفراءا )٥(

      ). ٢/٩( معاين القرآن ،لنحاسا )٦(

       ).١/٤٦٥( الكشاف ،لزخمشريا )٧(

 ،)١/٤٠٣( أحكام القرآن، )، وابن العريب١/١١٥( الوجوه والنظائر، والعسكري )٢/٩( معاين القرآن ،لنحاسا )٨(
     ). ١/٢٦٧( الكلياتوالكفوي،  )،٢/٢٠٨( الدر املصون ،والسمني



 

١٦٢ 

 

  .]٣النساء: Y 8 7b  a  `  _  ^  ]  \  [    ZX ]  :القول الرابع واألربعون
  :أبو عمرقال 

 من عبداً خيص ومل ،مثىن وثالث ورباع  لكم حل ما يعين"، Y_  ^  ]  \  [    ZX قوله: 
  .)١("حر

فقد تكون " أو " مبعىن " الواو" وتكون  ،أي مثىن، أو ثالث، أو رباع ،Y b  a  `Xوقوله: 
  .)٢(الواو مبعىن " أو"

  ة:ـالدراس
  إىل مسألتني: يف هذه اآلية أشار ابن عبد الرب 

على العموم فيستوي فيه األحرار  Y_  ^  ]  \  [    ZX قوله: يف  األمرأن  املسألة األوىل:
  على قولني:، ؟كم يتزوج ،اختلف العلماء يف نكاح العبد قد، ووالعبيد

   القول األول:
 أحكام من النصف على الرقيق أحكام ألن ؛اثنتني من أكثر ينكح ال العبد أنقال أصحابه: ب 

  وهو مروي عن:، اجلملة حيث من األحرار
، بن عمر رضي اهللا عنهما، وطالب أيب  بن علي، وعفان بن  عثمانو احلطاب، بن  عمر

 الشافعياإلمام و، سعد بن والليث ،رضي اهللا عنه حنيفة أيباإلمام وعطاء، و ،البصري احلسنو
  .)٤(املنذر ابنو ،)٣( تعاىل رمحه اهللا اإلمام أمحد بن حنبلو ،رمحه اهللا

                                 
 ). ١٦/٢٠٨( االستذكار )١(

 ). ١٤/١٠( املرجع السابق )٢(

 .    )١/٦٧٧( املنثور الدر ،السيوطي)، و٩/١١( باآلثار احمللىانظر: ابن حزم،  )٣(
 ،النووي)، و١/٥٦٤( الترتيل معامل، لبغوي)، وا٩/١١( باآلثار احمللى ،وابن حزم )،١/٢١٠،٣٢٥( اإلقناع ،ابن املنذر )٤(

 .                .  )٥/١٣٠( شرح الزركشيالزركشي، )، و١٦/٢٤٥( اموع



 

١٦٣ 

 

Y   k: تعاىلسبحانه  لقوله األحرار، ا املخاطبني : "قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا   j  i  h

lXعلى العبد يزيد ال، فبالبلدان املفتني من األكثر قول وهذا، األحرار إال ميلك ال هألن ؛ 
  .)١("امرأتني

 تطليقتني، ويطلق امرأتني، العبد ينكح: " قال أنه رضي اهللا عنه اخلطاب بن عمر عنو
  . )٢("ونصف شهر أو فشهرين حتيض، تكن مل وإن حيضتني، األمة وتعتد

   القول الثاين:
 العبادات، من النكاح ألنو ؛ Y b  a  `X: قوله لعموم ،أربعاً يتزوج أن لعبدلابه: حقال أص
   وهو مروي عن:، وهو ما قال به ابن عبد الرب ،سواء فيهما واحلر والعبد

، ثور أيب، ووربيعة ،رمحه اهللا تعاىل واإلمام مالك، وجماهد، ضي اهللا عنه الدرداء أيب  
   .)٣(حممد بن  والقاسم

 الفرية يف العبد وحد إماء، أو حرائر شاء إن أربعاً يتزوج أن للعبدقال ابن القاسم: " 
 سائر وكذلك احلر، أجل نصف واالعتراض الفقد يف وأجله طلقتان، وطالقه جلدة، أربعون
   .)٤("احلدود

مبعىن  Y b  a  `X :سبحانه وتعاىل أشار ابن عبد الرب إىل أن "الواو" يف قوله املسألة الثانية:
  وهو ما قال به أهل اللغة والتأويل، ومنهم: وليست للجمع، ،للتخيري "أو"

    .)١(والزخمشري ،)٧(، والسمعاين)٦(والواحدي ،)٥(الطربي

                                 
 .   )٥/٤٤( األم)، و١/١٨٠( القرآن أحكام، لشافعي)، وا٢/٥١٤( الشافعي اإلمام تفسري )١(

، وطالقه العبد نكاح باب، الكربى السنن يف )، والبيهقي٣٨٣٠،برقم:٤/٤٧٥، باب املهر، (هسننيف  الدار قطينأخرجه  )٢(
 .           )٧/١٥٠( لغليلاإرواء  انظر: ".صحيح وقال األلباين: "، )١٣٨٩٥برقم: ،٧/٢٥٥(
  . )٥/١٢٤( املبسوط ،لسرخسيوا، )١/٢٥٧( الفقهاء اختالف ،املَروزِي انظر: )٣(
 ).         ٢/١٦٨( املدونة اختصار يف التهذيب، القاسم أيب بناانظر:  )٤(
  ).٧/٥٤٣( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي،  )٥(
 ).٢/٨( الوسيطالواحدي،  )٦(
 ).١/٣٩٦( السمعاين تفسري )٧(



 

١٦٤ 

 

½  Yالواو مبعىن أو، للتخيري، كقوله تعاىل: قال البغوي: "   ¼  »  º   ¹X  :٢("]٤٦[سبأ(.  

شاء أحدكم  قوله: مثىن وثالث ورباع أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إنقال ابن كثري: "و
   .)٣("ثنتني وإن شاء ثالثا، وإن شاء أربعا

: تعاىل قوله، لعموم هو الصحيح يف املسألة األوىل ابن عبد الرب قولأن  يتضحدراسة البعد 
 Y_  ^  ]  \  [    ZX .؛ فاألمر يف اآلية على العموم فيستوي فيه األحرار والعبيد  

 وهو اثنتني، فوق يتزوج أن لعبد جيوز ال إنه: قال من ذا متسك قد" : الشوكاين قال
 على حجة يكون ال الصحايب قول أن خيفى وال ،والشافعية واحلنفية علي بن وزيد علي عن مروي

 القائلني عند دليالً لكان أسلفنا كما ذلك على الصحابة إمجاع صح لو نعم حبجيته، يقل مل من
 ،حممد بن والقاسم ، ثور وأيب ،وربيعة ،وجماهد ،الدرداء أيب عن روي قد ولكنه، اإلمجاع حبجية
\  Y : تعاىل قوله حتت بدخوله اجلزم فاألوىل كاحلر، أربعا ينكح أن له جيوز أنه ،وسامل   [    Z

_  ^  ]X ٤("وعليهم لألحرار مبا وعليه له واحلكم(.    
ألقوال عامة املفسرين وأهل اللغة، وإن وأما املسألة الثانية فقد جاء قول ابن عبد الرب موافقاً 

أمجع املفسرون أن املراد به التفصيل ال االجتماع، اختلفت يف اللفظ إال أن املعىن واحد، فقد 
   .)٥(ومعناه مثىن أو ثالث أو رباع

هذه الواو معناها التفرق، وليست جامعة، فاملعىن: فانكحوا ما طاب " قال ابن األنباري: 
واهللا  .)٦("ثىن، وانكحوا ثُالث يف غري احلال األوىل، وانكحوا رباع يف غري احلالنيلكم من النساء م

  أعلم.

                                 
           ).١/٤٦٨(الكشاف الزخمشري،  )١(
          ). ١/٥٦٤( معامل الترتيل ،لبغويا )٢(
           ). ٢/١٨٣( تفسري ابن كثري )٣(
 ).        ٦/١٧٩( األوطار نيل، لشوكاينا )٤(
             .)١/٢٨٠( العلومحبر  ،لسمرقنديا )٥(
           ).١/٣٦٩( زاد املسري ،ابن اجلوزي )٦(



 

١٦٥ 

 

¢    Y  7 8  :القول اخلامس واألربعون   ¡   �    ~   }   |  {  z  y  x

¤   £X ] :٢٥النساء[.  
  قال أبو عمر:

 ومل زنت إذا األمة يف السنة جاءت مث ،: التزويج هاهنا؛ ألن ذكر اإلميان قد تقدم)١(واإلحصان"
  .)٢("احلد دون، جلدت حتصن

   الدراسـة:
  :يف اآليةأشار ابن عبد الرب إىل مسألتني 

  املسألة األوىل:
وقد اختلف املفسرون حول املراد باإلحصان يف اآلية ، أن املراد باإلحصان يف هذه اآلية التزويج

  على ثالثة أقوال: 
   القول األول: 

وهو مروي عن كل  ،، وهو قول ابن عبد الرباألزواج ذوات: باإلحصان املرادقال أصحابه: بأن  
  من:

بن عباس رضي عبد اهللا ، و)٣(مسعود بنعبد اهللا و طالب، أيب بن  وعلي ، اهللا عبد بن جابر
  .)٥(وابن عطية ،)٤(البصري، وقتادة احلسنو ، وجماهد ،جبري  بن سعيدو، اهللا عنهم

  .)١("زوجن: أي ،نكحن فإذا :قال،    Y  y  xX": اهللاقال اإلمام الشافعي رمحه 

                                 
 - واحلَصان ،اهلالك من صاحبه مينع ألنه للفرس، – احلاء بكسر - احلصان ومنه التمنع،: والتحصن املنع،: اإلحصان )١(

 )حصن(: مادة ،النهايةابن األثري،  :نظر. اوبالتزويج واحلرية والعفاف باإلسالم حمصنة تكون واملرأة العفيفة، املرأة - احلاء بفتح
     ). ٢/٩٠٢(مادة: (حصن) ، العرب لسان ،ابن منظور ،)١/٣٩٧(
  ).٢٤/١٠٧( االستذكار )٢(
   ).٥/٨١( القرآن ألحكام اجلامع)، والقرطيب، ٣/٨١( القرآن أحكام، جلصاصا )٣(
  ).٥/٨٠( القرآن ألحكام اجلامعوالقرطيب،  )،٨/٢٠٢( جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي،  )٤(
  ).١/٥٠٠( الكشاف)، والزخمشري، ٢/٣٩( الوجيز احملررابن عطية،  )٥(



 

١٦٦ 

 

 فدل  ،  Y   Y     X  WX :قوله يف إسالمهن ذكر تقدم قد:" بن أيب طالب وقال مكي
   .)٢("األزواج أحصنهن فإذا فاملعىن تزوجن، مبعىن أحصن فيكون ،اإلسالم غري الثاين أن على

   القول الثاين:
  كل من:                قولوهو  ،اإلسالم :هاهنا باإلحصان املراد أن

، جبري بن وسعيد، مبن مالك رضي اهللا عنه وأنس، بن عمرعبد اهللا ، ومسعود بن اهللا عبد
  .  )٤(والسدي، والشعيب، )٣(النخعي وإبراهيم، وعطاء
  : لثالثا القول

هو و. ميني ملك أو نكاح، بعقد إال الرجال على حرام فإن: أي، العفائف: باإلحصان املراد أن
  مروي عن:

  .  )٥( ابن عباس رضي اهللا عنهمو اخلطاب، بن عمر 

¸   Y :قوله العفائف هن احملصنات أن على والدليل ،العفائف هن احملصنات"قال الزجاج: 

½  ¼     »  º   ¹ X ]:أي، ]١٢التحرمي ها أعفَّت٦("فرج(.  
  املسألة الثانية: 

 املراداختلف العلماء حول  أن األمة احملصنة إذا زنت تجلد، وال حتد، وقدأشار ابن عبد الرب إىل 
  العذاب يف اآلية على قولني: ب

  القول األول:
  وهو مروي عن كل من: ،أن املراد بالعذاب يف اآلية اجللد دون احلد

                                 
     ).٢/٥٨٩( الشافعي اإلمام تفسري )١(
    ).٢/١٢٨٧( اهلداية ابن أيب طالب، مكي )٢(
    ).٢/٢٢٨( كثري ابنتفسري )، و٢٠٠-٨/١٩٩( جامع البيان يف تأويل القرآن ،انظر: الطربي )٣(
    .)٢٠٠-٨/١٩٩(جامع البيان يف تأويل القرآن  ،الطربي )٤(
  ).  ٥/٨١(ألحكام القرآن اجلامع ،لقرطيبوا ،)٧-٤/٦( جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي )٥(
     ).٢/٣٩( وإعرابه القرآن معاينالزجاج،  )٦(



 

١٦٧ 

 

رضي اهللا  مالك  بن أنسو، مسعود بنعبد اهللا و ،عبد اهللا بن عباس، وأيب طالب  بن علي
  . )٢(، واجلصاص)١(، وقتادة، وجماهد عنهم

Y     |  {  z: اإلماء يف عز وجل وقال: قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا   y  x

¤   £  ¢  ¡  �    ~  }X ،ان للزنا وكانحد:      
  .النصف عليها فجعل نصف، له فكان اجللد،: أحدمها 

  .الزنا حد عنها يبطل ومل عليها، جيعل فلم نصف، للرجم يكن ومل: ثانيهما
  .)٣("األحرار على حديه بأحد وحدت

 احلرة فإن احلرة، حد نصف فعليها أحصنت أن بعد زنت إذا األمة : ")٤(وقال ابن جزي
  .)٥("مخسني جتلد واألمة جلدة، مائة الزنا يف جتلد

  القول الثاين: 
 اإلماء من بالفاحشة أتى ملن عذاباً اهللا جعله الذي النصف، أي: احلد هواملذكور يف اآلية  العذاب

  وممن قال بذلك:، أشهر ستة ونفي جلدة، مخسون: أحصن هن إذا
  . )٧(املاورديأبو احلسن و ،)٦(ثور وأبو الثوري، سفيان

                                 
    ).٣/٩٢٣(تفسري القرآن العظيموابن أيب حامت،  )،٨/٢٠٤( جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي) ١(
، )١/٢٩٥( العلوم حبر، لسمرقنديوا )،٢/٤١( معاين القرآن)، والزجاج، ٢/٢١٢( أحكام القرآن) انظر: اجلصاص، ٢(

)، ١/٤٢٥( احملرر الوجيز)، وابن عطية، ٥/١٤٠( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، )، و١/٥١٧( أحكام القرآنوابن العريب، 
  ).١/٥٧٠( فتح القدير والشوكاين،

  ).٢/٥٨٦( الشافعي اإلمام تفسري) ٣(
 وسيلة من مصنفاته: ،فضله على اتفقوا ،الغرناطي الكليب جزي ابن حيىي بن اهللا عبد بن حممد بن أمحد بن حممد: جزي ابن) ٤(

الدرر ، ابن حجر انظر: هـ.٧٤١ :سنة، مات العامة حلن يف العامة والفوائد ،نافع قراءة يف والبارع، مسلم ذيب يف املسلم
    .)٨/٤٩٤( الذهب شذراتابن العماد، )، و٥/٨٩( الكامنة

  ).٢/٨٩١( تفسري ابن كثريو)، ١/١٨٨( الترتيل لعلوم التسهيلابن جزي،  )٥(
  ). ٥/٤٠٩( أضواء البيان) الشنقيطي، ٦(
   ). ٢/٣٧( الوسيط ،)، والواحدي٣/٢٨٩( والبيان الكشف، لثعليب)، وا١/٤٧٣( والعيون النكت ،ملاورديا )٧(



 

١٦٨ 

 

 النصف وذلك احلد، هو املوضع، هذا يف وتعاىل تبارك اهللا ذكره الذي والعذابقال الطربي: "
 ستة ونفي جلدة، مخسون: أحصن هن إذا اإلماء من بالفاحشة أتى ملن عذاباً اهللا جعله الذي

 بالزوج، اإلحصان قبل بفاحشة أتت هي إذا احلرة على الواجب ألنّ ؛عام نصف وذلك أشهر،
  .)١("سنة نصف ونفي جلدة، مخسون ذلك من فالنصف ،حولٍ ونفي مئة جلد

 أصحابه: قاليف املسألة األوىل، القول األول الذي  األقوال رجحأن أ يتضحدراسة البعد 
وهو ما  ،وهو ما ذهب إليه ابن عبد الرب ،األزواج ذوات هن: اآلية هذه يف باحملصنات املراد أنب

  .كثري من العلماء رجحه
 فإذا: بقوله املراد أن فتعني املؤمنات الفتيات يف كلها سياقها الكرمية واآلية" ابن كثري: قال

  .)٢("تبعه ومن ابن عباس رضي اهللا عنهما فسره كما تزوجن، أي :أحصن
إىل أن املراد بالعذاب يف اآلية اجللد دون الرجم، ذهب ابن عبد الرب وأما املسألة الثانية فقد 

رضي  هريرة وي عن أيبما ر له شهداملفسرين، ويالفقهاء و، وإليه ذهب عامة وهو القول الصحيح
 زِناها، فَتبين أَحدكُم، أَمةُ زنت إِذَا «: يقول ،صلى اهللا عليه وسلم النيب مسعت: قال ،اهللا عنه

 فَتبين الثَّالثَةَ، زنت إِنْ ثُم يثَرب، والَ احلَد، فَلْيجلدها زنت إِنْ ثُم علَيها، يثَرب والَ احلَد، فَلْيجلدها
   .)٣(»شعرٍ من بِحبلٍ ولَو فَلْيبِعها زِناها

  واهللا أعلم. 

Y 8 7  X   :القول السادس واألربعون   W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N

  d  c           b  a    `  _  ̂ ]  \     [  Z         YX ] :٣٥النساء[.  
   

                                 
  ).١٣/٢٠٦( الكبري احلاوي، واملاوردي، )٨/٢٠٣( جامع البيان يف تأويل القرآن) الطربي: ١(
  ).٢/٢٢٩( كثري ابن تفسري )٢(
 رجم بابكتاب احلدود،  يف مسلم أخرجه)، و٢٢٣٤،ح:٣/٨٣، (املدبر بيع بابكتاب البيوع،  يف البخاري أخرجه )٣(

  ).١٧٠٣،ح:٣/١٣٢٨( ،الزىن يف الذمة أهل اليهود



 

١٦٩ 

 

  :أبو عمرقال 
 بذلك املخاطب أن،   YN  Q   P  O X :عز وجل اهللا قول معىن أن على العلماء أمجع"

̂  Y :قوله فإن ،للزوجني  YQX يف الضمري وأن، واألمراء احلكام  ]  \     [  Z         Y X    
  .)١("الشقاق يف احلكمني يف

  إىل مسألتني:ابن عبد الرب أشار  
  املسألة األوىل: 

هم احلكام واألمراء، وقد اختلف   YQ   P  O  N Xتعاىل: سبحانه ويف قوله  املخاطب أن
  على قولني: حول املخاطب يف اآليةاملفسرون 

  القول األول:  
  وممن قال بذلك:  ، وهو قول ابن عبد الرب ،هم احلكام واألمراء املخاطب أنقال أصحابه: ب

  .)٣(والزجاج ،)٢(جبري، والضحاك بن  سعيد، وابن عباس رضي اهللا عنهما

 YQ   P  O  N: تعاىلسبحانه  بقوله املخاطب أن العلماء وأمجعقال ابن بطال: "

X    ٤("واألمراء احلكام(.  
  القول الثاين: 

  الرجل واملرأة. أن املخاطب يف اآلية هو
  .)٥(وممن قال بذلك: السدي

                                 
  ).  ١٨/١١١( االستذكار )١(
  ). ٣/٩٤٦(تفسري القرآن العظيم ،)، وابن أيب حامت٨/٣٢٠( جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي انظر: )٢(
  . )٢/٤٩( القرآن معاين الزجاج، )٣(
)، ١/٦١٤( معامل الترتيل، لبغويوا ،)٢/٤٧( الوسيط، لواحدياو )،٧/٤٢٥( شرح صحيح البخاريابن بطال،  )٤(
  ).١/٥٣٤( فتح القدير، لشوكاينوا ،)٥/١٧٥( اجلامع ألحكام القرآن لقرطيب،وا
  ).١/٢٨٠( زاد املسري ،ابن اجلوزيذكره )  ٥(



 

١٧٠ 

 

والقول األول هو الراجح؛ ألنه لو كان اخلطاب للزوجني لقال: وإن خافا شقاق بينهما فليبعثا، أو 
  فإن خفتم شقاق بينكما، فاتضح بذلك ضعف القول الثاين. :لقال

 التعدي من واملانع اخلصمني بني الناظر للحاكم خطاباً يكون أن األوىل قال اجلصاص: " 
 مل إن املضجع يف جراا مث، باهللا وختويفها بوعظها وأمره الزوج أمر بني قد ألنه وذلك ؛والظلم
 من إىل احملاكمة إال للزوج الضرب بعد جيعل مل مث، نشوزها على أقامت إن بضرا مث، ترتجر
  . )١("عليهما حكمه ويتوجه، الظامل من منهما املظلوم ينصف

  املسألة الثانية: 
]    \  [  ^ Y: عز وجل اختلف املفسرون يف مرجع الضمريين يف قوله   Z         Y X على ،

  أربعة أقوال:
  القول األول:   

   وممن قال بذلك: ،الضمريين يف اآلية إىل احلكمني قال أصحابه: مرجع
 ،بن أيب رباح وعطاء جبري،  بن ، وسعيدبن جرب ، وجماهدابن عباس رضي اهللا عنهما

   .)٤(، واملاوردي)٣(الشافعياإلمام و ،)٢(والضحاك
 للزوجني والنصيحة البني ذات إصالح قصدا إن يأ للحكمني، الضمريان قال الزخمشري:

 الغرض حيصل حىت الوفاق طلب يف ويتساندان الواحدة، الكلمة على فيتفقان بينهما، اللَّه يوفق
 .)٥("املراد ويتم

  

                                 
  ).٢/٢٣٨( أحكام القرآن) اجلصاص، ١(
   ). ٣/٩٤٦( تفسري القرآن العظيم ،أيب حامتوابن )، ٨/٣٣٢( جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي انظر:) ٢(
  ). ٢/٦٠٥( الشافعي اإلمام تفسري )٣(
ألحكام  اجلامعوالقرطيب،  )،٧/٤٣٥( صحيح البخاريشرح وابن بطال،  ،)١/٤٨٤( والعيون النكتاملاوردي،  )٤(

  .  )٥/١٧٥( القرآن
  ).١/٥٠٨( الكشافالزخمشري، ) ٥(
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   القول الثاين:
  وممن قال بذلك: ،قال أصحابه: مرجع الضمريين يف اآلية إىل الزوجني 

  .)٣(، والقرطيب)٢(، وابن اجلوزي)١(النحاس
  القول الثالث: 

  وممن قال بذلك:  ،للحكمني، والثاين للزوجنيقال أصحابه:  الضمري األول 
  .)٧(، والنسفي)٦(ابن عطيةو، )٥(، وابن بطال)٤(النحاسأبو جعفر 

  القول الرابع: 
  وممن قال بذلك: ،قال أصحابه: األول للزوجني، والثاين للحكمني

  . )٨(الرازيفخر الدين  
أنه ميكن اجلمع بني هذه األقوال، وأا صحيحة كلها؛ ألن  -واهللا أعلم  –والذي يظهر 

املعىن حيتملها مجيعاً، فإذا أراد الزوجان اإلصالح وصدقا يف ذلك وفقهما اهللا له، وإذا أراد 
 عز وجل له، وإذا أراد احلكمان اإلصالح وفق اهللا سبحانه وتعاىل احلكمان اإلصالح وفقهما اهللا

  احلكمني له. عز وجل  وإذا أراد الزوجان اإلصالح وفق اهللا الزوجني له، 
  . )٩(الرازي: "والشك أن اللفظ حمتمل لكل هذه الوجوه"الفخر قال 

  واهللا أعلم.
                                 

  ).١/٢١٣( إعراب القرآن) النحاس، ١(
  ).    ١/٢٨٠( زاد املسري) ابن اجلوزي، ٢(
  ). ٥/١٦٨( اجلامع ألحكام القرآن) القرطيب، ٣(
  ).١/٢١٣( إعراب القرآن ،لنحاس) ا٤(
   ).٧/٤٢٥(البخاري  صحيح شرح، بطال ابن) ٥(
  ). ٢/٤٩( احملرر الوجيز) ابن عطية، ٦(
  ).١/٣٥٦( مدارك الترتيل، لنسفي) ا٧(
  ). ١٠/٧٥( مفاتيح الغيب) الرازي، ٨(
  ). ٦/٣٦٩( اللباب) املرجع السابق، وابن عادل، ٩(
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Y 8 7  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï    :القول السابع واألربعون

æ   å   ä         ã  â     á  àß   Þ   ÝX ]:١٠١ النساء.[  

  قال أبو عمر:  
قصر الصالة سنة ورخصة وصدقة تصدق اهللا ا و ،رفع اجلناح يدل على اإلباحة ال على اإللزام"

  .)١("على عباده
اختلف الفقهاء يف إجياب وقد  ال عزمية، أشار ابن عبد الرب إىل أن قصر الصالة يف السفر رخصة

  :على قولني القصر
  القول األول: 
  ، وممن قال بذلك:أن القصر يف السفر واجبإىل ذهب أصحابه 

عبد اهللا و ،بن عبد اهللا وجابر ،عمربن عبد اهللا و ،بن أيب طالب وعلي ،بن اخلطاب عمر
سفيان الثوري، و ،وقتادة ،وعمر بن عبد العزيز ،البصري احلسنو ،بن عباس رضي اهللا عنهم

   .)٣(الثعليبو ،)٢(وأصحابه واإلمام أبو حنيفة رضي اهللا عنه
    .)٤("من أمت الصالة يف السفر فقد أساء وخالف السنة": قال اإلمام أبو حنيفة رضي اهللا عنه

  .)٥("فرض املسافر ركعتان ال جيزئه غريمها : "ابن املنذر وقال
صالة السفر ركعتان، «، قال: بن اخلطاب رضي اهللا عنه عمرواستدل أصحاب هذا القول حبديث 

  .)٦(» صلى اهللا عليه وسلمعلى لسان حممد  ،ركعتان، متام غري قصرواجلمعة ركعتان، والعيد 
                                 

  ).  ٦/٦١( االستذكار )١(
  )،  ١/٦٨٧( معامل الترتيل البغوي، )٢(
)، ٣/٢٣٢( أحكام القرآنواجلصاص،  )،١/١٩٥( أحكام القرآن، والطحاوي، )٣/٣٧٤( الكشف والبيان الثعليب، )٣(

 ،والقرايف ،)١/٩١( بدائع الصنائع ،والكاساين )،٢/١٠٣( احملرر الوجيز)، وابن عطية، ٢/١٨٧( احمللى باآلثاروابن حزم، 
    .)١/٣٩٠( مدارك الترتيل ،والنسفي )،١/٢٣٩( املبسوطوالسرخسي،  )،٢/٩( الفروق

  ،  )١/٩١( بدائع الصنائع ،لكاساينا )٤(
         ).١/١١٩( اإلقناع، ابن املنذر) ٥(
 ،باب تقصري الصالة يف السفر ، كناب الصالة،يف سننه ابن ماجهو)، ٢٥٧،برقم:١/٣٦٧( املسند يف أمحداإلمام ) أخرجه ٦(
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فرضت الصالة «، أا قالت: صلى اهللا عليه وسلم، زوج النيب ارضي اهللا عنه عن عائشةومبا روي 
    .)١(»ركعتني ركعتني يف احلضر والسفر، فأقرت صالة السفر، وزيد يف صالة احلضر

  القول الثاين:
  وتوسعة، وممن قال بذلك: رخصةذهب أصحابه إىل أن القصر يف السفر 

 ،)٢(رمحه اهللا الشافعياإلمام و ،رضي اهللا عنهم وسعد بن أيب وقاص ،بن عفان عثمان
   .)٤(القرطيبو ،)٣(والواحدي

عز قصر الصالة يف الضرب يف األرض، واخلوف، ختفيف من اللَّه : "قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا 
   .)٥("عن خلقه، ال أنَّ فرضاً عليهم أن يقصروا وجل

  .)٦("إمنا يستعمل يف الرخص ال فيما يكون حتما YÕXولفظ قال البغوي: " 
خرجنا مع  «، قال: رضي اهللا عنه عن أنس بن مالكمبا روي  واستدل أصحاب هذا القول

  .)٧(»ركعتني حىت رجعمن املدينة إىل مكة، فصلى ركعتني  صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 
ركعتان نزلتا من "عن صالة السفر فقال: ئل سحني  بن عمر رضي اهللا عنهما امبا روي عن و 

     .)٨( "السماء

                                 
          ).٣/١٠٦( إرواء الغليل انظر: ".)، وقال األلباين: " صحيح١٠٦٤ :برقم،١/٣٣٨(
وأخرجه )، ٣٥٠برقم:،١/٧٩( باب: كيف فرضت الصالة يف اإلسراء؟، الصالة كتاب ،صحيحهيف  ) أخرجه البخاري١(

          ). ٦٨٥برقم:،١/٤٧٨(، صالة املسافرين وقصرها، باب صالة املسافرين وقصرها كتاب ،صحيحهيف  مسلم
       ).١/٩١( أحكام القرآن الشافعي، )٢(
       ). ١/٤٧٢( تفسري القرآن ،لسمعاينوا ،)٢/١٠٨( الوسيط ،لواحديا )٣(
   .)٥/٣٥٢( القرآناجلامع ألحكام  ،لقرطيبا) ٤(
       ).٢/٦٥٠(اإلمام الشافعي  تفسري)، و١/٢٠٧( األم ،إلمام الشافعيا )٥(
 ،ابن قدامةو)، ١/٦١٧( أحكام القرآن، ابن العريبو)، ٢/٣٦٣( احلاوي، ملاوردي، وا)١/٦٨٨( معامل الترتيل ،لبغويا )٦(

 التفسرييف  البحر احمليط ،حيان وأبو ،)٤/٣٤١( اموع، لنوويوا )،٢/٣٦٨(الذخرية ، لقرايفوا )،٢/١٩٠(املغين 
      ). ١/٣٦٧( البحر احمليط يف أصول الفقه، لزركشي، وا)٤/٤٧(
             .)٦٩٣:برقم ،١/٤٨١( ،باب مدة القصر صالة املسافرين وقصرها، كتاب ه،صحيح يف مسلمأخرجه  )٧(
رواه الطرباين يف الصغري ورجاله وقال اهليثمي: " )،٩٩٧ :برقم ،٢/١٨٤( ،١ط:، املعجم الصغري يفالطرباين،  أخرجه) ٨(



 

١٧٤ 

 

جاء موافقاً ألصحاب القول الثاين وهو الراجح  بعد الدراسة يتضح أن قول ابن عبد الرب
فرضت الصالة ركعتني «: عائشة رضي اهللا عنها قولوأما وبه أخذ اجلمهور،  ،من أقوال العلماء

معىن  قال النووي: "فقد  ،»ركعتني يف احلضر والسفر، فأقرت صالة السفر، وزيد يف صالة احلضر
فزيد يف صالة احلضر ركعتان على سبيل  ،ملن أراد االقتصار عليهما "فرضت الصالة ركعتني"

فوجب املصري  ،ثبتت دالئل جواز اإلمتامو ،وأقرت صالة السفر على جواز االقتصار ،التحتيم
   .)١("واجلمع بني دالئل الشرع ،إليها

وألا صالة يسقط فرضها بركعتني فلم جيز فيها الزيادة كاجلمعة  وقال أيضاً: "
 .)٢("والصبح

صالة السفر ركعتان، واجلمعة ركعتان، والعيد «: رضي اهللا عنهعمر بن اخلطاب  قولأما و
بأن املراد " :اجلمهور فقد أجاب ،» صلى اهللا عليه وسلمعلى لسان حممد  ،قصرركعتان، متام غري 

بالتمام أا تامة يف فضلها وأجرها غري ناقصة الفضيلة واألجر، وإمنا وجب هذا التأويل ألن ظاهر 
وهذا خمالف لنص القرآن الكرمي  ،صالة الركعتني يف السفر غري مقصورة احلديث يقتضي أن تكون

  .)٣("ا بالقصريف تسميته
  واهللا أعلم.

  
   

                                 
       ).  ٢/١٥٤(جممع الزوائدانظر:  ".موثقون

         ).٥/١٩٥( املنهاج النووي،) ١(
         )٤/٣٤١( اموع شرح املهذب ،لنوويا) ٢(
  ).  ٤/٩٣(، ١ط:، اإلعالم بفوائد عمدة األحكامنظر: ابن امللقن، ا )٣(
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  املائدةسورة 

  ].٢املائدة: [ Y 8 7  °  ¯  ®X   :القول الثامن واألربعون

  قال أبو عمر: 
وهكذا شأن كل أمر يرد بعد ، ألنه أمر ورد بعد ي ؛كالم خرج بلفظ األمر، ومعناه اإلباحة"

  .)١("حصر أنه إباحة، ال إجياب
  الدراسـة:

، وهو هو إباحة وردت بعد حظربل ليس على الوجوب أشار ابن عبد الرب إىل أن األمر يف اآلية  
  ما قال به العلماء ومنهم:

  .)٦(واملاوردي ،)٥(والنحاس ،)٤(فراءوال، )٣(والشافعي ،)٢(عطاء، وجماهد

باحة، ألن هذا اللفظ أمر ومعناه اإل، Y  °  ¯  ®X : عز وجل وقولهقال الزجاج: "
لَّ احملرم، وأباحه له إذا حلَّ من إحرامه، ليس أنه واجب عليه إذا ح على حرم الصيدعز وجل اللَّه 
  .)٧("يصطاد أن

  بعد الدراسة يتضح أن قول ابن عبد الرب جاء موافقاً ألقوال أهل اللغة واملفسرين.
  واهللا أعلم.

    
                                 

    ).١٥/١٧٣( االستذكار )١(
   ). ٩/٤٨٢( جامع البيان يف تأويل القرآن ،لطربيا )٢(
  ).٢/٦٩٤( تفسري اإلمام الشافعي )٣(
   )، ١/١٨٣( معاين القرآن ،لفراءا )٤(
    )،٢/٢٥٢( معاين القرآن، لنحاسا )٥(
ابن و)، ٧/٢٣( الكشف والبيان، لثعليبوا)، ١/٣٦٧( حبر العلوم، لسمرقنديوا)، ٢/٨( النكت والعيون، ملاورديا )٦(

    .)٢/١٤٨( احملرر الوجيز ،ابن عطيةو)، ٢/٢٠( أحكام القرآن ،العريب
   ).١/٣٦١( معاين القرآن وإعرابه ،لزجاجا )٧(



 

١٧٦ 

 

»  ¬  ®S  7 8 :القول التاسع واألربعون   ª¯    ¸   ¶  µ   ´   ³   ²   ±  °

¹R ] :٥املائدة[.  
  قال أبو عمر:

  .)١("ذبائحهم معىن يف وصيدهم، القرآن بتأويل العلم أهل من بإمجاع ذبائحهم يعين"

أو  الذبائح أا  Y ³  ²  ±  ° X :عز وجل قولهب ملرادأن ا إىل ابن عبد الرب أشار
  : ممن قال بذلكالصيد، و

البصري،  واحلسن، وقتادة، وجماهد، رضي اهللا عنهم أمامة ووأب، بن عباسعبد اهللا 
  .  )٤(النحاسو ،)٣(الزجاجو ،)٢(والضحاك، والسدي، الشعيب، واملسيب بن  سعيدو

°   Y: تعاىل هلقول الكتاب؛ أهل ذبائح إباحة على العلم أهل وأمجعقال ابن قدامة: " 

³   ²   ±X ، ٥("أيضا صيدهم إباحة يرون العلم أهل وأكثر ذبائحهم، يعين(.  
  الفقهاء وأهل التأويل.وافقاً ألقوال عامة تأن قول ابن عبد الرب جاء م يتضحدراسة البعد 
    .)٦("ذبائحهم: طعامهم: " ابن عباس قال: رمحه اهللا البخارياإلمام قال 

  .واهللا أعلم

                                 
  ). ١٥/٢٩٩( االستذكار )١(
 حامت أيب تفسري ابنو )،٥٧٥-٩/٥٧٣( جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي)، و١/٣٠٠(جماهد تفسري انظر: )٢(
)٤/١٣٧٩.(    
  ).٢/١٥١( القرآن معاين ،لزجاجا )٣(
 والبيان الكشف ،لثعليبوا )،٩/٥٧٢( جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي)، و٢/٢٦٦( القرآن معاينالنحاس،  )٤(
)، ١/٥١٨( املسري زاد ،وابن اجلوزي ،)٢/١٥٨( الوجيز احملرر ،)، وابن عطية٣/١٨( الترتيل معامل ،والبغوي)، ٤/٢١(
  ).  ٦/٧٦( القرآن ألحكام اجلامع ،لقرطيبوا
)، ٥/١٦٨( األم، الشافعي ، واإلمام)١/٥٣٦( ،١ط:، املدونة ،مالك )، واإلمام٩/٣٩٠( املغين، قدامة ابنانظر:  )٥(

  .)١١/٢٤٦( املبسوط، لسرخسيوا ،)١٥/٩٢( احلاوي واملاوردي،
، وغريهم احلرب أهل من وشحومها، الكتاب أهل ذبائح باب، والصيد الذبائحكتاب  ،أخرجه البخاري يف صحيحه )٦(
)٧/٩٢(.  



 

١٧٧ 

 

   .]٦املائدة:[ Y 8 7 ¸  ¶  µX  :القول اخلمسون
  قال أبو عمر: 

أصح إن شاء  -الذي ذهب إليه مالك وأصحابه يف اشتراط اللذة ووجود الشهوة عند املالمسة  "
اهللا؛ ألن الصحابة مل يأت عنهم يف معىن املالمسة إال قوالن: أحدمها اجلماع نفسه، واآلخر: ما 

ومعلوم يف قول القائلني: هو ما دون اجلماع أم ، دون اجلماع من دواعي اجلماع وما يشبهه
  .)١("أرادوا ما ليس جبماع، ومل يريدوا اللطمة وال قبلة الرجل ابنته رمحة، وال اللمس لغري اللذة

اختلف العلماء يف وقد  ،الذي ينقض الوضوء بشهوة هو اللمس أنابن عبد الرب إىل  ذهب
  ل:اقوثالثة أعلى اللمس حكم 

  القول األول:
   وممن قال بذلك: لوضوء،انقض يس املرأة ملأن مجرد  

اإلمام ، وواألوزاعي ،الزهريابن شهاب و، بن عمر رضي اهللا عنهمبن مسعود، واعبد اهللا 
  .)٣(الواحديأبو احلسن ، و)٢(رمحه اهللا الشافعي

 ،إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهى انتقض وضوء الالمس منهما " :النوويقال 
وسواء قصد  ،تعقبه لذة أم ال ،وسواء كان اللمس بشهوة أم ال ،سواء كان الالمس الرجل أو املرأة

وسواء ملس  ،التقاء البشرتني وسواء استدام اللمس أم فارق مبجرد ،ذلك أم حصل سهوا أو اتفاقا
زائدا أم  ،وسواء كان امللموس أو امللموس به صحيحا أو أشل ،بعضو من أعضاء الطهارة أم بغريه

  . )٤("ء عندنافكل ذلك ينقض الوضو ،أصليا

                                 
    ).  ٣/٤٧( االستذكار )١(
  ).١/٦٣١( معامل الترتيل ،لبغويا) ٢(
)، وإمام ١/٥١( املهذبوأبو إسحاق الشريازي،  )،١/١٨٤( احلاوي الكبريواملاوردي، )، ٢/٥٨( الوسيط ،لواحديا )٣(

    ).٦/٤٠( البحر احمليطوالزركشي، )، ٢/٧٦( أنوار الترتيل ،والبيضاوي)، ١/١٢٥( اية املطلباحلرمني، 
  ).   ٢/٢٦( اموعالنووي، ) ٤(



 

١٧٨ 

 

ألن يطعن يف رأس «أنه قال:  صلى اهللا عليه وسلم واستدل أصحاب هذا القول مبا روي عن النيب
  .)١(»مبخيط من حديد خري له من أن ميس امرأة ال حتل له أحدكم

صلى اهللا عليه واهللا ما مست يد رسول اهللا  ، قالت: "ومبا روي عن عائشة رضي اهللا عنها
  .)٢("يد امرأة قط، غري أنه يبايعهن بالكالم وسلم

  وممن قال بذلك: ،شهوة نقضبإذا كان اللمس الثاين:  قولال
اإلمام ووالليث بن سعد،  ،رمحه اهللا واإلمام مالك  ،)٣(وزيد بن أسلم ،والشعيب ،النخعي إبراهيم

   .)٥(القرطيبو ،)٤(، وإسحاق بن راهويهتعاىل رمحه اهللا أمحد بن حنبل
املالمسة ": ذكرها ابن رشد حيث قالبشروط  الوضوء املالكية إىل أن اللمس ينقضذهب 

فال خالف  ،وهو أن يقصد ا إىل االلتذاذ فيلتذ ،ما دون اجلماع من القبلة واملباشرة واللمس باليد
  .)٦("ووجود معناها وهو االلتذاذ ،عندنا يف إجياب الوضوء لوجود املالمسة اليت مساها اهللا

مذهب احلنابلة، فال ينقض عندهم وضوء الالمس إال بشرطني ومها: أن يكون بال وأما 
  حائل، وأن يكون بشهوة.

أن متس بشرته بشرة أنثى لشهوة، هذا  -يعين من نواقض الوضوء-يف "اإلنصاف": اخلامس  جاء
  . )٧("املذهب، وعليه مجاهري األصحاب

  

                                 
 ". رواه الطرباين، ورجاله رجال الصحيح)، وقال اهليثمي: "٤٨٦برقم:،٢٠/٢١١( املعجم الكبري يف الطرباين أخرجه) ١(

  . )٤/٣٢٦(  الزوائدجممع نظر: وقال األلباين: "حسن صحيح". ا
  ). ١٨٦٦برقم:،٣/١٤٨٩( ،باب كيفية بيعة النساء ،اإلمارة كتاب ه،صحيح يف مسلمأخرجه  )٢(
   ).٣/٩٦١(تفسري ابن أيب حامت و ،)٨/٣٩٣( جامع البيان يف تأويل القرآن ،لطربيا) ٣(
   ).١/٦٣١( معامل الترتيل ،لبغويوا ،)٣/٣١٦( الكشف والبيان ،لثعليبا) ٤(
 الذخرية )، والقرايف،١/١٤١( املغين، ابن قدامةو)، ١/٥٦٤( أحكام القرآن ،ابن العريبو ،)٥/٢٤( اجلامع ،لقرطيبا) ٥(
  ).١/١٢٨( كشاف القناعوالبهويت،  )،١/٢٢٩(
  ). ١/٩٧( املقدمات املمهدات، ابن رشد )٦(
    ).١/٢١٣( ٢ط:، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاملرداوي،  ) انظر:٧(



 

١٧٩ 

 

  .)١("لغريها مجعا بني اآلية واألخبارينقض إذا كان لشهوة وال ينقض وقال ابن قدامة: "
كمذهب مالك والفقهاء السبعة: أن اللمس إن كان  أمحد ظاهر مذهبوقال ابن تيمية: "

  .)٢("وليس يف املسألة قول متوجه إال هذا القول ،لشهوة نقض وإال فال
قالت: فقدت رسول اهللا  ارضي اهللا عنهعن عائشة واستدل أصحاب هذا القول مبا روي 

ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو يف املسجد ومها  اهللا عليه وسلمصلى 
     .)٣(..."منصوبتان

والظاهر أن مسها كان بغري حائل، وهو يدل على أن اللمس غري ناقض للوضوء ما مل 
   تصحبه شهوة.

  الثالث:القول 
وذا  ،إذا سلم يف ذلك من املذي ،بدواال وضوء على من مس امرأة سواء أكان املس بشهوة أو 

  :قال
 ،قتادةو، جماهدو، ابن عباس رضي اهللا عنهمو ،وأيب بن كعب ،بن أيب طالب علي 

   .)٥(والنسفي ،)٤(وطاوس وأصحابه، واإلمام أبو حنيفة رضي اهللا عنه ،واحلسن البصري
"أو المستم  اهللا بقوله:"عىن  وأوىل القولني يف ذلك بالصواب، قولُ من قال:": الطربيقال 

، صلى اهللا عليه وسلمالنساء"، اجلماع دون غريه من معاين اللمس"، لصحة اخلرب عن رسول اهللا 
   .)١(")٦(أنه قبل بعض نسائه مث صلى ومل يتوضأ

                                 
  ).   ١/١٨٧( د: ط،، الشرح الكبري على منت املقنعابن قدامة،  )١(
  ).   ٢١/٢٣٣( جمموع الفتاوى)، و١/٤٣٩( الفتاوى الكربىابن تيمية، ) ٢(
     ). ٤٨٦،ح:١/٣٥٢( ،باب ما يقال يف الركوع والسجود الصالة، كتاب ،هصحيح يف مسلمأخرجه  )٣(
       .)٢/٣١٤(تفسري ابن كثري و ،)٣/٩٦١(تفسري ابن أيب حامت و ،)٨/٣٩٢( جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي) ٤(
 )،١/١٠٢(أحكام القرآنوالطحاوي،  )،١/١٥٥( جماز القرآن ،عبيدةو وأب )،١/١٥٧( مدارك الترتيل ،لنسفيا) ٥(

   ).١/٥٥( فتح القدير ،وابن اهلمام )،١/١٧٣( أصول السرخسي ،السرخسيو )،٤/٧( أحكام القرآناجلصاص، 
األعمش، عن حبيب بن أيب ثابت، عن عروة، عن  وكيع، عن  )٢٥٧٦٦،ح:٤٢/٤٩٧( سنديف امل اإلمام أمحدأخرجه  )٦(

   ).٢/٧٤( صحيح وضعيف سنن ابن ماجةفذكره، وإسناده صحيح. انظر:  ،رضي اهللا عنها عن عائشة



 

١٨٠ 

 

مس بشرة املرأة ال ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو ""البحر الرائق":  صاحب قالو
  .)٢("ال

أن  ارضي اهللا عنه عروة بن الزبري، عن عائشة هذا القول مبا روي عن واستدل أصحاب
   .)٣(»قبل بعض نسائه، مث خرج إىل الصالة، ومل يتوضأ: «صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

القول الراجح واألوىل بالصواب يف هذه املسألة ما قاله اإلمام  بعد الدراسة يتضح أن
، وهو ما رجحه ابن عبد الرب، وهذا ألنه بىن رأيه على وجود الشهوة وعدمها -رمحه اهللا -مالك

من أسباب  ؛ ألنهملس النساء من غري احملارم ميتنع عن أناألوىل للمسلم و، الرأي هو ما أميل إليه
أما إن ف ،ما حرم اهللاكل إىل  ؤديةالذرائع امل كل وقد جاءت الشريعة اإلسالمية الغراء بسد ،الفتنة

لكن على املسلم أن و -إن شاء اهللا– فهو معفو عنه ، أو النسيان،حصل ذلك على سبيل اخلطأ
استربأ لعرضه ودينه، ومن وقع يف الشبهات، فقد من اتقى الشبهات، فن كل ما فيه شبهة، يبتعد ع

أال وإن  أال وإن لكل ملك محى،قع يف احلرام، كالراعي يرعى حول احلمى، يوشك أن يواقعه، و
  .)٤( صلى اهللا عليه وسلمكما قال النيب  محى اهللا حمارمه،

  واهللا أعلم. 
  
  
  
  

  .]٤٥املائدة: [ Y 8 7¶  µ   ́ ³  ²  ± X  القول احلادي واخلمسون
  : أبو عمرقال 

                                 
    ).٨/٣٩٦( جامع البيان يف تأويل القرآن ،لطربيا )١(
    ).١/٤٧( البحر الرائق ابن جنيم،) ٢(
  ). ١٩٤سبق خترجيه (ص: )٣(
    ).١٥٩٩ ،ح:٣/١٢١٩(، باب أخذ احلالل وترك الشبهات ،املساقاة كتاب ،هصحيح يف مسلمأخرحه اإلمام  )٤(



 

١٨١ 

 

  .)١("املتصدق هاهنا هو املقتول يتصدق بدمه على قاتله، أي يعفو عنهمل خيتلف العلماء أن "
 اختلف العلماء وقدعائد على املقتول،  Y ¶  µ X أشار ابن عبد الرب إىل أن الضمري يف قوله

  :  قولني ) على¶حول عود الضمري يف قوله (
  القول األول:

  وممن قال بذلك:، ذلك يف عنه اهللا بعفو واجلارح للقاتل كفارة فهو وعفا تصدق من قالوا:
 بنوا ،)٣(والفراء، )٢(النخعي وإبراهيم، أسلم بن زيد، وجماهد، وابن عباس رضي اهللا عنهما

   .)٤(قتيبة
 األطراف من دوا وما النفس، يف بالقصاص: أي   Y³  ²  ± X  قال السعدي:

 ألن ؛للجاين كفارة: أي Y ¶  µ  ´ X ،قبله احلق له وثبت جىن، عمن عفا بأن واجلروح،
 كما فإنه العايف، عن أيضاً وكفارة حقه، عن بالعفو وأوىل أحق تعاىل واهللا ،حقه عن عفا اآلدمي

   .)٥("وجناياته زالته عن يعفو اهللا فإن به، يتعلق من على أو عليه، جىن عمن عفا
  :الثاين القول

    وممن قال بذلك:، عن ذنوبه له كفارةفهو ، حقه عن فعفا وليه دم أو جبرحه تصدق من وا:قال
وعبادة بن ، مسعود بن اهللا، وأبو الدرداء، وجابر بن عبد اهللا، وعبدبن عمرعبد اهللا 

  .)٧(، واجلصاص)٦(عبيدة وأبو ،والشعيب وقتادة، واحلسن البصري،، رضي اهللا عنهم الصامت

                                 
  ).   ٢٥/٢٧٣( االستذكار) ١(
  ).   ٤/١١٤٦(تفسري ابن أيب حامت ، و)٣٦٧-١٠/٣٦٦( جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي، ) انظر:٢(
     ).١/٣١٢( القرآن معاين ،لفراءا )٣(
  .)١/١٤٤( القرآن غريب ،قتيبة ناب )٤(
       ).  ١/٢٣٣( الرمحن الكرمي تيسريالسعدي،  )٥(
 النكت، ملاورديوا )،٤/١١٤٦(حامت أيب تفسري ابنو )،٣٦٥-١٠/٣٦٢( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، انظر: ) ٦(

  ).     ١/٥٥٤( املسري زاد، اجلوزي بن)، وا٢/٤٤( والعيون
)، ٣/١٧٦١( اهلداية، مكيو )،١٠/٣٦٩( جامع البيان يف تأويل القرآن، والطربي، )٤/٩٦( القرآن أحكام، جلصاصا )٧(
، )٦/٢٠٨( اجلامع ألحكام القرآن ،والقرطيب)، ١٢/٣٦٩( الغيب مفاتيح)، والرازي، ٢/١٣٦( القرآن أحكام، العريب بنوا
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 ؛بعد القول هذا ويفأيب طالب يف الرد على من قال بأنه كفارة للفاعل: "  بن  قال مكي
 اختيار وهو أَوىل، عليه تعود فاهلاء ،" من"  يف اروح ذكر جرى وإمنا للجارح، ذكر يجرِ مل ألنه

  .)١("عليه املتصدق دون للمتصدق يكون إمنا التكفري أن املعهود وألن: قال الطربي،
 وكفارة أوالً، للمتصدق كفارةالعفو فيه ألن  املعنيني، حتتمل اآليةأن  يتضحدراسة البعد 

 تعاىل واهللا عليه له وجب ما أسقط احلق صاحب ألن العفو؛ يف الترغيب وفيه، عليه للمتصدق
أقوي وأصح  عند الترجيح، وإليه  ثاين، ومع احتمال اآلية للمعنيني إال أن القول البالعفو أحق

  ذهب مجع كبري من الصحابة والتابعني وعامة العلماء واملفسرين.
صلى  اهللا رسول مسعت: قال رضي اهللا عنه الصامت بن عبادة عن رويويشهد لذلك ما 

 ما مثْلَ عنه اُهللا كَفَّر إِلَّا بِها فَيتصدق جِراحةً جسده في يجرح رجلٍ من ما" : يقول اهللا عليه وسلم
قدص٢( "بِه ت(.  

  هو األوىل واألقوى عند الترجيح. ثاينوذا يثبت أن القول ال
  واهللا أعلم.

  .]٨٩املائدة: [  Y 8 7 Ë  Ê  É   È  Ç X :القول الثاين واخلمسون
     : أبو عمرقال 

  .)٣("فحنثتم يعين"
وهو  ،معلوماً لكونه احلنث ذكر حذف أنه إال نثتم،فح حلفتم إذا عىنأن امل إىل ابن عبد الربأشار 

   :والتأويل ومنهمما قال به أهل اللغة 
  .  )٥(، والرازي)٤(، وابن اجلوزي)٣(، وابن عطية)٢(النحاس، و)١(اجلصاص

                                 
       ).  ٢/٥٤( القدير فتح)، والشوكاين، ٤/٢٧٦( احمليط البحر، حيان وأبو
          ).٣/١٧٦٢( اهلداية، طالب أيب بن مكي )١(
 الصحيحةالسلسلة انظر:  ".صحيح إسناد هذا" ) وقال األلباين٢٣٧٠١،ح:٣٧/٣٧٥( املسند أخرجه اإلمام أمحد يف )٢(
)٥/٣٤٣(.    
  ).     ١٥/٤٥( االستذكار) ٣(



 

١٨٣ 

 

 الكفارة بأنّ العلم لوقوع احلنث ذكر فترك ،وحنثتم حلَفْتم إِذا واملعىنقال الزخمشري: " 
  .)٦("احللف بنفس ال احللف، يف باحلنث جتب إمنا

  أقوال عامة العلماء واملفسرين. مع  وافقاً تجاء م أن قول ابن عبد الرب يتضحدراسة البعد 
معناه إذا حلفتم وحنثتم؛ ألن الكفارة إمنا هي لرفع اإلمث، وما مل حينث مل قال ابن العريب: "

ألن الكفارة ال ترفع املستقبل، وإمنا ترفع املاضي من اإلمث،  ؛يكن هنالك ما يرفع، فال معىن لفعلها
نا: الكفارة، وهو الذي أوجب أن تقدر اآلية بقوله: ذلك كفارة فهذا الذي يقتضيه ظاهر قول

   .واهللا أعلم  .)٧("أميانكم إذا حلفتم وحنثتم
  
  
  

  .]٩٦املائدة: [ Y 8 70  /  .  -  ,  +   * X  :القول الثالث واخلمسون
  : أبو عمرقال 

  .)٨("حلم الصيد حالل أكله للمحرم إذا مل يصده، وصاده احلالل"

                                 
  ).    ٤/١١٥( القرآن أحكام، جلصاصا) ١(
  ).  ٢/٣٥٤( القرآن معاين، لنحاسا) ٢(
  ).   ٢/٢٣٢( الوجيز احملررابن عطية،  )٣(
  ). ١/٥٨١( املسري زادابن اجلوزي،  )٤(
 والعيونالنكت  ،املاوردي)، و٦/١٨٦( شرح صحيح البخاري، بطال ابن)، و١٢/٤٢٢( مفاتيح الغيبالرازي،  )٥(
 احمليط البحر ،حيان وب)، وأ٢/١٤٢( الترتيل أنوار، لبيضاوي)، وا٦/٢٨٥( القرآن ألحكام اجلامع، لقرطيب، وا)٢/٦٣(
  ).          ٧/٢٠( والتنوير التحرير، عاشور بن)، وا٢/٨٣( القدير فتح ،لشوكاينوا، )٤/٣٥٥(
        ).١/٦٧٤( الكشافالزخمشري،  )٦(
    ).٢/١٥٦( أحكام القرآنابن العريب،  )٧(
       
  ).   ٤/١٢٢(االستذكار) ٨(
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وصاده احلالل، وقد  مل يصده هو إذارم حيل له أكل حلم الصيد عبد الرب إىل أن احملأشار ابن 
    على قولني: حكم حلم الصيد للمحرميف العلماء  اختلف

  القول األول:
 من صيد صيداً يأكل أن وال يصيد، من يأمر أن وال يصيد، أن له حيل ال احملرم نبأقال أصحابه:  

  ، وممن قال بذلك:احملرم على حرام كان وجه بأي الصيد حلم وأن أجله، غري من وال أجله،
، وطاوس، بن عمر رضي اهللا عنهمعبد اهللا و ،بن عباسعبد اهللا و أيب طالب،  بن علي

  . )١(جبري بن  وسعيد
  :مبا يأيتواستدل أصحاب هذا القول  

 اًمحار اهللا عليه وسلمصلى  اهللا لرسول ىأهد أنه ،)٢(الليثي جثامة بن الصعب عن مبا روي :)أوالً(
: صلى اهللا عليه وسلم قال وجهه يف ام ىرأ افلم ،عليه فرده ،)٤(بِودان أو ،)٣(اءباألبو ووه ،ياًوحش

  .)٥("»حرم أَنا إِلَّا علَيك نرده لَم إِنا «
   عموم احلكم يف اآلية الكرمية. :)ثانياً(

  القول الثاين: 

                                 
  .  )٦/٣٢٢( القرآن ألحكام اجلامع، لقرطيبوا)، ٨٤-١١/٨٣( جامع البيان يف تأويل القرآن ،) انظر: الطربي١(
 إىل الوحشي احلمار أهدى الذي هووسفيان،  أيبابن أخت  الليثي، الكناين ربيعة، بن قيس بن يزيد :جثامة بن الصعب )٢(

مات سنة:  احلجاز، أرض من واألبواء، ودان يرتل الصعب كان، واجلماعة له عباس، وروى ابن :عنه روى،  اهللا رسول
           ).٤٠٨٥،ت:٣/٣٤٤(اإلصابةو )،٢٥٠٣،ت:٣/١٩( أسد الغابةهـ. انظر:  ١٢

 على جبل األبواء: وقيل ،ميالً وعشرون ثالثة املدينة يلي مما اجلحفة وبني بينها املدينة، من الفرع أعمال من قرية: األبواء )٣(
 من شيء عليه ليس مرتفع شامخ جبل األبواء: ليق، واجلبل هذا إىل ينسب بلد وهناك املدينة، من مكة إىل للمصعد الطريق ميني

       ).١/٧٩( معجم البلدانانظر: احلموي،  ".وضمرة خلزاعة وهو النبات،
 وهي اجلحفة، من قريبة أميال مثانية من حنو األبواء وبني بينها الفرع، نواحي من جامعة قرية ،واملدينة مكة بني :ودانُ) ٤(

       ).٥/٣٦٥( معجم البلدانانظر: احلموي، ". وكنانة وغفار لضمرة
  ).    ١١٩٣،ح:٢/٨٥٠( ،للمحرم الصيد حترمي بابكتاب احلج،  صحيحه، مسلم يفأخرجه  )٥(
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 ،املُحرِم حيل له أن يأكل حلم الصيد الذي صاده حالل، حلالل مثله، أو لنفسهقال أصحابه: بأن 
  :وممن قال بذلك

، رضي اهللا عنهمهريرة  ووأبالعوام،  بن الزبريو ،بن عفان اخلطاب، وعثمان بن عمر 
اإلمام و، رمحه اهللا واإلمام مالك ،إسحاقو، واإلمام أبو حنيفة رضي اهللا عنه، )١(بن الزبري عروةو

  .)٢( تعاىل رمحه اهللا اإلمام أمحد بن حنبلو، رمحه اهللا الشافعي

 حلم يأكل أن للمحرم بأساً يرى ال رضي اهللا عنه اخلطاب بن عمر وكانقال ابن عطية: " 
 فأفىت النازلة هذه عن رضي اهللا عنه هريرة أبو وسئل ولنفسه، مثله حلالل احلالل صاده الذي الصيد

 رأسك ألوجعت هذا بغري أفتيت لو: له فقال رضي اهللا عنه اخلطاب بن  عمر أخرب مث باإلباحة،
 عمر كان :"له فقال املسألة هذه عنبن عمر رضي اهللا عنهما ا )٣(الشعثاء أبو وسأل الدرة، ذه

  . )٤("مين خرياً عمر كان :قال فأنت؟ قلت: قال يأكله، رضي اهللا عنه
 مسعت: قال ،رضي اهللا عنه اهللا عبد بن جابر عن رويواستدل أصحاب هذا القول مبا  

   .)٥(»لَكُم يصد أَو تصيدوه لَم ما حلَالٌ، لَكُم الْبر صيد «  :يقول صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول
  أو يصاد ألجله. وهو نص صريح يف أن حلم الصيد حالل أكله للمحرِم إذا مل يصده، 

   .)٦(حديث جابر هذا صاحل، وأنه نص يف حمل النـزاع"قال الشنقيطي: "فالظاهر أن 
  القول الثاين هو أصح األقوال وأقواها، مجعاً بني األدلة. أن  يتضحدراسة البعد 

                                 
   ).  ٦/٣٢٢( اجلامع ألحكام القرآن ،)، والقرطيب٨٣-١١/٧٩( جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي ) انظر:١(
  ).١/٥٨٨(املسري زاد: اجلوزي بنا )٢(
 البصرة أعالم أحدو العلم حبور من فقيه تابعي، بكنيته مشهور البصري، اليحمدي األزدي زيد بن جابرأبو الشعثاء:  )٣(

 وقتادة، دينار، بن عمرو: عنه روى، ووغريهم، وعكرمة، ومعاوية، عمر وابن، عباس بنا :عن روى احلسن، قبل ومفتيها
ذيب الكمال يف أمساء الرجال انظر: املزي،  هـ. ٩٣: سنة مات ،العراق أهل عامل دفن اليوم: موته يومعنه  قالو
   ).  ٨٦٥،ت:١/١٣٦( تقريب التهذيبوابن حجر، )، ٨٦٦،ت:٤/٤٣٤(
    ).٢/٢٤٢( الوجيز احملرر) ٤(
 قال"= =وقال ابن حجر: ).١٨٥١،ح:٢/١٧١، كتاب املناسك، باب حلم الصيد للمحرم، (هسنن يف أبو داودأخرجه ) ٥(

  . )٢/٥٨٥( التلخيص احلبري انظر: ."الباب هذا يف شيء أحسن احلديث وهذا :الشافعي
  ).١/٤٣٣( أضواء البيان) الشنقيطي، ٦(
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 به أخذ مبا ينظر صلى اهللا عليه وسلم النيب عن اخلربان تنازع إذا": داود أبو قال
  .)١("أصحابه

أخذوا  صلى اهللا عليه وسلمأن أكثر أصحاب رسول اهللا  -واهللا أعلم  -ومما سبق يظهر 
  بأن املُحرِم حيل له أن يأكل حلم الصيد الذي صاده حالل حلالل مثله، أو لنفسه.

 صلى اهللا عليه وسلمبعد ذكره هلذا القول: " وهو الصحيح؛ ألن النيب  -قال ابن عطية 
  .)٢(محرِم" صلى اهللا عليه وسلمأبو قتادة وهو حالل، والنيب أكل من احلمار الذي صاده 

  وأما أدلة القول األول فيجاب عنها باآليت:
  اآلية الكرمية خيصص عمومها باألحاديث الواردة يف ذلك الشأن. :)أوالً(
وهو  صلى اهللا عليه وسلمامة جياب عنه بأنه صيد من أجل النيب جث بن حديث الصعب :)ثانياً(

  محرِم، والصيد إذا كان من أجل املُحرِم حيرم عليه أكله.

 صيد أنه ظن ألنه؛ جثامة  بن الصعب على صلى اهللا عليه وسلم النيب رد وإمناقال البغوي: "
  .)٣("أجله من

 صاده أنه على حممولة كلها احلالل صاده مما احملرم أكل منع على الدالة األحاديث أن ذا فاتضح
  .أجله من

  واهللا أعلم.
  
  

  األنعامسورة 

                                 
   ).٢/١٧١( داود أيب سنن )١(
أضواء )، والشنقيطي يف ٩/٧٣( جامع البيان يف تأويل القرآن)، ورجحه الطربي يف ٢/٢٤٢( الوجيز احملرر ابن عطية،) ٢(

  .)٤/٣٢٢( البيان
  ).١/٤٣٣( أضواء البيان، والشنقيطي، )٦/٣٢٢( اجلامعوالقرطيب،  )،٢/٨٥( الترتيل معامل، لبغويا) ٣(



 

١٨٧ 

 

  .]٤٤األنعام: [  Y 8 7Î  Í  Ì  Ë   Ê X   : القول الرابع واخلمسون
  قال أبو عمر: 

  .)١("الترك العرب كالم يف النسيان أن ومعلوم، أي تركوا طاعة اهللا فترك رمحتهم "
وهو ما  ض،اعراإلوأشار ابن عبد الرب إىل أن النسيان املذكور يف اآلية الكرمية، املراد به الترك 

 ذهب إليه أهل التأويل، ومنهم:
  .)٤(النحاس، و)٣(والزجاج ،)٢(جريج ابن، وبن عباس رضي اهللا عنهماعبد اهللا 

 نسيان معه يكون الذي الترك وجوه بلغ إذا بالنسيان الترك عن عربقال ابن عطية: " 
  .)٥("الذهن عن املتروك وزوال

 ،الشيء إغفال لىع اأحدمه يدل: صحيحان أصالن والياء والسني النونوقال ابن فارس: " 
   ) .٦("شيء ترك ىعل والثاين

قول ابن عبد الرب جاء موافقاً جلمهور العلماء واملفسرين، حيث أن  يتضحدراسة البعد 
  وهو الذي يترتب عليه العقوبة. قصدذهبوا إىل أن املراد بالنسيان الترك عن 

  .)٧("Y ¥  ¤  £X  قوله تعاىل: ومنه قصد، عن تركوه أيقال القرطيب: "  
  

                                 
  ).   ٢/٤٨٨(االستذكار )١(
       ).١١/٣٥٧( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي،  ) انظر:٢(
       ).    ٢/٣٨٦( القرآن معاينالزجاج، ) ٣(
  ). ٣/٩٤( القرآن معاين، لنحاسا )٤(
)، ٣/٢٠٢٢( اهلداية ،)، ومكي بن أيب طالب١/٤٤٨( حبر العلوم ،والسمرقندي )،٢/٢٩٢( الوجيز احملررابن عطية،  )٥(

 ،)، وابن اجلوزي٢/٣٢( الكشاف ،)، والزخمشري٢/٢٧١( الوسيط ،)، والواحدي٢/٢٧٢( النكت والعيون ،واملاوردي
         ).           ٧/٢٢٩( التحرير والتنوير ،). وابن عاشور٢/١٦٣( زاد املسري

  ).١٥/٣٢٢( العرب لسان، وابن منظور، )٥/٤٢٢( اللغة مقاييس معجمابن فارس،  )٦(
  ).٥/٨٦( املعاين روحواأللوسي، ، )٧/٣٠٨( القرآناجلامع ألحكام القرطيب،  )٧(
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  األعرافسورة 

Y 8 73  =  <  ;  :  9  8   7  6 :القول اخلامس واخلمسون   5  4 X  ] :األعراف

٣٢[.  

  :عمر أبوقال 
  .)١("احلالل يعنِي"

من املراد حول  املفسرون اختلفوقد املراد "بالطيبات" احلالل، أشار ابن عبد الرب إىل أن 
  على ثالثة أقوال:"الطيبات" 

   القول األول:
  وممن قال بذلك:  وهو قول ابن عبد الرب، ،احلاللبالطيبات قال أصحابه: املراد 

  .)٦(النسفي، و)٥(، والقرطيب)٤(طالب أيب بن مكي، و)٣(رمحه اهللا الشافعياإلمام ، و)٢(قتادة
 ال مما األشربة سائر وشرب املأكوالت سائر أكل جواز يقتضي وظاهرهقال اجلصاص: "

  .)٧("فيهما مسرفاً يكون ال أن بعد ،دليل حيظره
  وممن قال بذلك: ،بالطيبات اللحم قال أصحابه: املرادالقول الثاين: 
  . )١(الثعليب، و)٩(السمرقندي، و)٨(البصري احلسنو، زيد ابن، والسدي

                                 
   ).     ١٧/١٦٠(االستذكار) ١(
  ).  ٥/١٤٦٧( تفسري ابن أيب حامت)، و١٢/٣٩٨( جامع البيان يف تأويل القرآن ،لطربيا ) انظر:٢(
  ).  ٣/٢٥( اجلواهر احلسان) انظر: الثعاليب، ٣(
   ). ٤/٢٣٤٤( اهلداية، طالب أيب بن مكي) ٤(
   ). ٧/١٩٨( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ) ٥(
     ). ١/٥٦٥( الترتيل مدارك، لنسفيا )٦(
    ). ٣/٢٥( احلسان اجلواهر، لثعاليب)، وا٥/٤٢( احمليط البحر، حيان وأبو ،)٤/٢٠٧( القرآن أحكام، جلصاصا )٧(
  ).  ٥/١٤٦٧(تفسري ابن أيب حامت )، و١٢/٣٩٨( جامع البيان يف تأويل القرآنانظر: الطربي، ) ٨(
   ). ١/٥١٢( العلوم حبر، لسمرقنديا )٩(



 

١٨٩ 

 

 من اجلاهلية أهل حرم ما  Y=  <  ; X " :وقتادة ابن عباس رضي اهللا عنهما وعن
  .)٤(")٣(والسوائب، )٢("البحائر

، حجهم أيام اللحم يأكلون ال كانوا العرب من قبائل إن: الفراء النحاس: " قال وقال
  .)٥("هذا عز وجل اهللا فأنزل، عراة ويطوفون

  القول الثالث:
  وممن قال بذلك:  ،الطعام من املستلذ بالطيبات قال أصحابه: بأن املراد

  .)٧(، والرازي)٦(الزخمشري 
؛ ألن معىن الطيبات من الرزق كل مأكل مجيعاً مرادةأن هذه األقوال يتضح دراسة البعد 

ومشرب من سائر املطعومات املباحة شرعاً، فيكون اإلنكار الوارد يف اآلية على من حرم شيئاً من 
 ، احلالل الطيبات أن على اآلية ومدارابن بطال حيث قال: " ذلك، وقد أشار إىل هذا الترجيح 

  .)٨("استطابه ملن طيب فهو حامضاً أو كان حلوا حالالً كان ما فكل
  

                                 
، لبغوي)، وا٢/١٧٨(القرآن تفسري ،لسمعاينوا، )٢/٣٦٣( الوسيط)، والواحدي، ٤/٢٣٠( والبيان الكشف ،لثعليبا )١(

   ). ٢/٣٩٣( الوجيز احملرر، عطية بن)، وا٢/١٨٩( الترتيل معامل
 طُولًا، شقت أَي أُذنها بحرت الَّتي اِإلبل من والبحرية ،وخرقْتها شقَّقْتها: بحرا الناقَة أُذنَ وبحرت ،بحريةٌالبحرية: ) ٢(

     ).٤/٤٣( لسان العربابن منظور، انظر:  ".راعٍ بِلَا خلِّيت الَّتي هي: ويقَالُ
 بعيد، سفَرٍ من قَدم إِذا الْجاهلية في الرجلُ كَانَو ،علَيه يحملُ ولَا يركَب، ولَا فيسيب، نِتاجِه، نِتاج يدرِك البعري: السائبةُ) ٣(
 تمنع ولَا ماٍء، عن تحلَّأُ ولَا بِظَهرِها، ينتفَع فَلَا تسيب أَي سائبةٌ ناقَيت: قَالَ حربٍ أَو مشقَّة من دابةٌ نجته أَو علَّة، من برِئ أَو
نلَا كٍَإل، مركَب؛ وي تفاحِ وحي الناقةُ السائبةُ: الصالَّت تكَان ،بيسي تف ،ةيلذْرٍ اجلاهنل وِهحنالصحاح انظر: اجلوهري،". و 
   .)١/٤٧٨( لسان العرب ،ابن منظور)، و١/١٥٠(
  ).  ٢/١٨٩( معامل الترتيلوالبغوي، )، ١٢/٣٩٨( جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي انظر:) ٤(
   ). ٣/٢٨( القرآن معاين، لنحاسا) ٥(
   ).٢/١٠١( الكشاف ،لزخمشريا) ٦(
    ).١٤/٢٣٠( الغيب مفاتيح، لرازيا) ٧(
   ). ٦/٧٠( شرح صحيح البخاري، بطال ابن) ٨(



 

١٩٠ 

 

  .]٤٠األعراف:[ Y 8 7o  n  m  l  k  j    i    h  g X :القول السادس واخلمسون
  :أبو عمرقال 

  .)١("اإلبرة وهي الْخياطُ الْمخيطَ، "
  الدراسـة:

  ومنهم:  املفسرين عامة اإلبرة، وهو قول Y o Xإىل أن املراد بـابن عبد الرب  أشار
 ،)٣(جماهد، و)٢(عكرمةو قتادة،، والسدي، و، واحلسنعنهما ابن عباس رضي اهللا

  .)٦(، والزخمشري)٥(الزجاج، و)٤(والطربي
 من أضيق: يقال املسلك ضيق يف املثل به يضرب ألنه؛ اخلياط سم وذكرقال أبو حيان: "

   .  )٨(")٧(اإلبرة خرت
   أهل اللغة واملفسرين. أقوال لعامةوافقاً تجاء م ابن عبد الربأن قول  يتضحدراسة البعد 

  واهللا أعلم .

Y :القول السابع واخلمسون  8 7±   °  ¯  ®   ¬   «  ª  © X  
  .]٢٠٤األعراف:[

                                 
  ). ١٤/١٨٤(االستذكار) ١(
       ).٤٣٥-١٢/٤٣٤( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي،  ) انظر:٢(
   ).    ١/٣٣٧( جماهد تفسري) ٣(
   ).    ١٢/٤٢٨(جامع البيان يف تأويل القرآن  ،لطربيا )٤(
        ).٢/٣٣٨( القرآن معاين ،لزجاجا )٥(
 ،والقاضي عياض )،٤/٢٣٦٥( اهلداية ،مكيو، )١/٥١٥( العلوم حبر ،لسمرقنديا)، و٢/١٠٣( الكشاف ،لزخمشريا )٦(

 زاد ،)، وابن اجلوزي٢/٤٠٠( الوجيز احملرر ،، وابن عطية)٢/١٩١( الترتيل معامل ،والبغوي )،١/٢٤٩( مشارق األنوار
                    .)١٩/٢٨٦( ط، :، دتاج العروس من جواهر القاموسوالزبيدي،  )،٢/١١٩( املسري

  ). ٤/٥٠٨( العروس تاج، لزبيديانظر: ا". ثقبها :اإلبرة خرت" )٧(
  ).  ٥/٥١( احمليط البحر، حيان وأب) ٨(



 

١٩١ 

 

  :أبو عمرقال 
 املعىن هذا يف نزل اخلطاب هذا أن خيتلفون ال، الصالة يف القرآن مساع عند العلم أهل عند هذا"

  .)١("إليه يستمع ال السر ألن؛ اجلهر صالة يف إال يكون ال هذا أن ومعلوم، غريه دون
قد و ،ال يقرأ مع اإلمام فيما جهر فيهأن املأموم  استنبط ابن عبد الرب من خالل اآلية الكرمية

  :أقوال ثالثة علىيف حكم القراءة خلف اإلمام  العلماء اختلف
  

   القول األول:
    ممن قال بذلك:و ،جهر فيما معه يقرأ وال، فيه أسر فيما اإلمام معاملأموم  يقرأ

 الشافعياإلمام ، ورمحه اهللا واإلمام مالك ،الزبري بن  وعروة، بن عمر رضي اهللا عنهماا
وابن  ،)٣(، والطربي)٢(وإسحاق، تعاىل رمحه اهللا اإلمام أمحد بن حنبلو، القدمي يف رمحه اهللا

  .  )٤(عطية

Y ¯  ®  ¬   «  ª"قال الشوكاين:    ©X  وتعاىلسبحانه  اهللا أمرهم 
: قيل واملصاحل احلكم من فيه ما ويتدبروا به، لينتفعوا قراءته عند له واإلنصات للقرآن باالستماع

 ال والعام هذا من أوسع اللفظ أن خيفاك وال اإلمام، قراءة عند الصالة بوقت خاص األمر هذا
 مما صفة، أي وعلى حالة، كل يف القرآن قراءة عند واإلنصات االستماع فيكون سببه، على يقصر
   .)٥("السامع على جيب

  واستدل أصحاب هذا القول مبا يأيت:

                                 
  ). ٤/٢٣٠(االستذكار) ١(
       ).٢/٢٦٣( الترتيل معامل ،لبغويوا ،)١/١٣١( والبيان الكشف، لثعليبانظر: ا )٢(
  ).١٣/٣٥٣( البيان جامع، لطربيا) ٣(
  .)٥/٢٤٦( التأويل حماسن، لقامسيوا ،)٣/٤٨٥(كثري  ابنتفسري ، و)٢/٤٩٤( الوجيز احملرر ابن عطية،) ٤(
    ).٢/٣١٩( القدير فتح ،لشوكاينا )٥(



 

١٩٢ 

 

 جعلَ إِنما« : صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول قال: قال رضي اهللا عنه هريرة أيب ي عنا رومب
اماِإلم متؤيل ،لَّى فَإِذَا بِها صملُّوا قَائا، فَصاميإِذَا قو كَعوا، ركَعإِذَا فَارو فَعوا، رفَعإِذَا فَارو دجس 

  . )١(»احلَمد ولَك ربنا: فَقُولُوا حمده، لمن اللَّه سمع: قَالَ وإِذَا فَاسجدوا،
  :الثاينالقول 

  وممن قال بذلك: ،جهر فيما وال أسر فيما ال اإلمام مع املأموم يقرأ ال
  .)٤(وأصحابه واإلمام أبو حنيفة رضي اهللا عنه ،)٣(احلكم عبد وابن ،)٢(وأشهب ،وهب ابن

®  ¯ Y: تعاىل قولهقال اجلصاص:"    ¬   «   ª   ©X  وجوب يقتضي 
 ترك جواز على داللة قامت فإن، وغريها الصالة يف القرآن قراءة عند واإلنصات االستماع
 على اآلية دلت وكما، فيها ذلك إجيابه يف داللته حكم يبطل مل، غريها يف واإلنصات االستماع

 أوجب ألنه؛ خيفي فيما النهي على داللة فهي، به رجيه فيما اإلمام خلف القراءة عن النهي
 فعلينا جهر فإذا، اإلخفاء من اجلهر حال فيه يشترط ومل ،القرآن قراءة عند واإلنصات االستماع
   .)٥("اللفظ حبكم اإلنصات فعلينا أخفى وإذا، واإلنصات االستماع

  واستدل أصحاب هذا القول مبا يأيت:

                                 
   ).٧٣٤،ح:١/١٤٧، (التكبري إجياب باب، األذان ، كتابصحيحه أخرجه البخاري يف) ١(
 اإلمام صاحب كان، عصره يف املصرية الديار فقيه ،عمرو أبو اجلعدي، العامري القيسي داود بن العزيز عبد بنا :أشهب) ٢(

 حممد: وعنه ،ومجاعة أيوب، بن وحيىي ومالك، الليث،: روى عن أشهب، من أفقه مصر أخرجت ما: الشافعي عنه قال ،مالك
ذيب الكمال يف أمساء انظر: املزي،  .هـ٢٠٤: سنة مات، وغريهم وسحنون، األعلى، عبد بن ويونس احلكم، عبد بن

  ).٥٣٣،ت:١/١١٣(تقريب التهذيبوابن حجر، )، ٥٣٣،ت:٣/٢٩٦( الرجال
 ،الشافعي صاحب الفقيه، املصري اهللا عبد أبو اإلمام، ليث بن أعني بن احلكم عبد بن اهللا عبد بن حممد ابن عبد احلكم:) ٣(

هـ.  ٢٦٨مات سنة: ، ومجاعة حامت، أيب بناو خزمية، ابن: وعنه، وطائفة وأشهب، وهب، بن اهللا عبد، والشافعي: عن روى
 تقريب التهذيبوابن حجر، )، ٥٣٥٥،ت:٢٥/٥٠٠( ذيب الكمال يف أمساء الرجالانظر: املزي، 

  ).٦٠٢٩،ت:١/٤٨٨(
       ).١/١٣١( والبيان الكشف ،لثعليبا) انظر: ٤(
   ).١/٢٥٣( أحكام القرآن)، والطحاوي، ٤/٢١٦( القرآن أحكام ،جلصاصا) ٥(



 

١٩٣ 

 

 نظن ،صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول بنا صلى: قال رضي اهللا عنه هريرة أيب عنا روي مب  -١
 ،اهللا رسول اي نعم: واقال" آنِفًا؟ معي أَحد منكُم قَرأَ هلْ« : قال صالته، قضى فلما الصبح، أا
    .)١(»الْقُرآنَ؟ أُنازع لي ما: أَقُولُ إِني: " قال
 لَه الْإِمامِ فَقراَءةُ إِمام، لَه كَانَ من «: قال صلى اهللا عليه وسلم النيب عنا روي مبو  -٢

  .)٢(»قراَءةٌ
 إمنا" : صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول قال: قال رضي اهللا عنه هريرة أيب عنوما روي   -٣

  .)٣("...به ليؤمت اإلمام جعل
؛ ختافت واليت فيها جيهر اليت الصالة حكم استواء على دليل ذلك ويفقال اجلصاص: " 

 جهر فيما القراءة عن الناس فانتهى قوله وأما، القرآن ملنازعة املوجبة هي املأموم قراءة أن إلخباره
 الراوي قول ذلك أن، وفيه يسر فيما اإلمام خلف القراءة أجاز ملن فيه حجة فال، اهللا رسول فيه

  .)٤("منها واإلخفاء اجلهر حال بني فرق صلى اهللا عليه وسلم النيب أن فيه وليس، منه وتأويل
   :الثالث القول

وهو مروي عن ، رسأَ فيما وسورة القرآن وبأم، جهر فيما خاصة القرآن بأم اإلمام مع املأموم يقرأ
  كل من:

، جبل  بن ومعاذ، ابن عباسو ،بن أيب طالب وعلي، بن عفان وعثمان ،بن اخلطاب عمر
 وأيب، الصامت  بن وعبادة ،األنصاري أيوب وأيب، بن عمرعبد اهللا و ،كعب بن  وأيب، هريرة وأيب

    .)٥(األوزاعيو ،اجلديد يف رمحه اهللا الشافعياإلمام ، ورضي اهللا عنهم اخلدري سعيد

                                 
الصالة: باب من كره القراءة بفاحتة  كتاب، سننه وأبو داود يف)، ٧٢٧٠،ح:١٢/٢١٢( سندامل يف أمحد اإلمامأخرجه  )١(

  .)٢/٢٦٧( إرواء الغليل انظر: ".صحيح"). وقال األلباين: ٨٢٦،ح:١/٢١٨، (الكتاب إذا جهر اإلمام
)، وقال األلباين: ٨٥٠،ح:١/٢٧٧(، فأنصتوا اإلمام قرأ إذا باب، الصالة إقامة، كتاب هسنن يف ماجه ابنأخرجه  )٢(

  .)٢/١١٠٦( صحيح اجلامع "حسن". انظر:
      ) سبق خترجيه يف القول األول.٣(
  ).١/٢٥٣( أحكام القرآن)، الطحاوي، ٤/٢١٨( القرآن أحكام ،جلصاصا )٤(
 ألحكام القرآناجلامع  ،يبقرطل)، وا٢/٢٦٣( الترتيل معامل، لبغوي، وا)١/١٣١( والبيان الكشف ،لثعليبا ) انظر:٥(
  ).٢/٢٦٣( الترتيل معامل، لبغوي)، وا٢/٢٤٤( تفسريال، والسمعاين، )١/١١٩(



 

١٩٤ 

 

  واستدل أصحاب هذا القول مبا يأيت:
 «: قال صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول أن: رضي اهللا عنه الصامت  بن عبادة عنا روي مب  -١
  .)١(»الكتابِ بِفَاتحة يقْرأْ لَم لمن صالَةَ الَ
 فثقلت الصبح، صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول بنا صلى" : قالوما روي عنه أيضا أنه   -٢

 « :فقال بوجهه علينا أقبل صالته من صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول انصرف فلما القراءة، عليه
 فَقَالَ ،هذَا اِهللا، رسولَ يا واِهللا أَجلْ: قُلْنا: قَالَ". جهر إِذَا خلْف إِمامكُم تقْرُءونَ لَأَراكُم إِني

   .)٢(»بِها يقْرأْ لَم لمن صلَاةَ لَا فَإِنه الْقُرآن؛ بِأُم إِلَّا تفْعلُوا لَا: " صلى اهللا عليه وسلم اِهللا رسولُ
 جيهر اليت الصلوات بعض صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول بنا صلى ويف رواية أخرى قال:  -٣

: صلى اهللا عليه وسلم فقال، بوجهه علينا أقبل انصرف فلما، القراءة عليه فالتبست بالقراءة فيها
 ما أقول وأنا تفعلوا فال «: قال، ذلك لنصنع إنا: بعضنا فقال، »بالقراءة؟ جهرت إذا تقرءون هل«
    . )٣(»القرآن بأم إال جهرت إذا القرآن من بشيء تقرءوا فال القرآن أنازع يل
 الصالة علمه للذي قال صلى اهللا عليه وسلم أنه رضي اهللا عنه هريرة أيب عن ا رويمبو  -٤
  . )٤(»كُلِّها صالَتك في ذَلك وافْعلْ «:
 صلَّى من «: قال صلى اهللا عليه وسلم النيب عن رضي اهللا عنه، هريرة أيبعن ومبا روي   -٥

 وراء نكون اإن: هريرة أليب فقيل. تمامٍ غَير، ثَلَاثًا،  »خداج فَهِي الْقُرآن بِأُم فيها يقْرأْ لَم صلَاةً
  .)٥(»نفِْسك في بِها اقْرأْ«: فقال ؟اإلمام

                                 
 والسفر، احلضر يف كلها، الصلوات يف واملأموم لإلمام القراءة وجوب باب، األذان ، كتابصحيحه أخرجه البخاري يف) ١(

    ).٧٥٦،ح:١/١٥١، (خيافت وما فيها جيهر وما
جممع انظر:  ".الصحيح رجال ورجاله أمحد رواهقال اهليثمي: ")، و٢٢٧٥٠،ح:٣٧/٤١٣( سندامل يف أمحد اإلمامأخرجه )٢(

  .)٢/١١١(الزوائد
، اإلمام وخلف الصالة يف الكتاب أم قراءة وجوب بابكتاب الصالة،  ،هسننيف  قطين الدارأخرجه  )٣(
  . )٣/٤٠٩(صحيح أيب داود ". انظر: إسناده صحيح قال األلباين: "و )،١٢١٧،ح:٢/٩٩(
 =احلضر يف كلها، الصلوات يف واملأموم لإلمام القراءة وجوب باب ،األذان ، كتابصحيحه أخرجه البخاري يف) ٤(
  ).٧٥٧،ح:١/١٥٢، (خيافت وما فيها جيهر وما والسفر،=
   ).    ٣٩٥،ح:١/٢٩٦، (ركعة كل يف الفاحتة قراءة وجوب بابالصالة،  كتاب صحيحه، مسلم يفأخرجه  )٥(



 

١٩٥ 

 

 على والعمل بفاحتة الكتاب خلف اإلمام املأموموجوب قراءة  يف ةصرحي وصنصال ههذف
 القراءة يرون وكلهم والتابعني، صلى اهللا عليه وسلم النيب أصحاب من العلم أهل أكثر عند هذا

  . اإلمام خلف
 عدمو، فيه أسر فيما اإلمام معاءة املأموم قرأن القول األول القائل ب يتضحدراسة البعد 

، هو األقوى واألصح؛ ألنه هو املفهوم من نص اآلية الكرمية وهو املراد منها، جهر فيما معه اءتهقر
 يستدل فال ،»القرآن؟ أنازع يل ما: أقول إين: قال«  املتقدم رضي اهللا عنه هريرة أيب حديث وأما

 ،إسراره مع ال املأموم، جهر مع تكون إمنا املنازعة ألن ؛جهراً بل ،مطلقاً املأموم قراءة عدم على به
 يف مطلقا أو القرآن، جلميع عاماً فيه اإلنكاري االستفهام لكان املنازعة يف ذلك دخول سلّم ولو

  .مجيعه
  .واهللا أعلم
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  التوبةسورة 

©   7Y 8  :القول الثامن واخلمسون   ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }

µ  ´  ³  ²  ±    °  ¯  ®  ¬  «  ª X ] :٩٢التوبة. [  

     : عمر أبو قال
   .)١("واخليل اإلبل على احلمل"

 يفاختلف العلماء  ، وقدعلى اإلبل واخليل يف اآلية هو احلملاملراد  أشار ابن عبد الرب أن احلمل
         : أقوال ثالثةعلى  عليه حيملهم أن صلى اهللا عليه وسل اهللا رسول من طلبوا الذي

  القول األول:
  وممن قال بذلك:   ، وهو قول ابن عبد الرب ،الدوابقال أصحابه: بأن املراد به احلمل على 

 أبوو ،)٥(والقرطيب )٤(وابن عطية،، )٣(السمعاين، و)٢( بن عباس رضي اهللا عنهماعبد اهللا 
      .)٦(حيان

 معك، اهللا أعداء جلهاد مغزاهم إىل ليبلغوا احلُمالن، يسألونك لتحملهم، ": الطربي قال
       .)٧("عليها أمحلكم حمولةً أجد ال: هلم قلت

  .)٨("األثاث عليه حملوي ركبي ظهر على أي لتحملَهم: قوله ومعىنوقال ابن عطية: " 
  القول الثاين:

                                 
    ).  ١٤/٢٧٢(االستذكار )١(
     ).٨/٢٢٨( القرآن ألحكام اجلامع، لقرطيب)، وا٢/٣٧٩( معامل الترتيلالبغوي،  ) انظر:٢(
    ).٢/٣٣٨( القرآن تفسري، لسمعاينا) ٣(
  ،)٣/٧١( احملرر الوجيز ،ابن عطية )٤(
   ).٨/٢٢٨( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ) ٥(
   ). ٥/٤٨٣( احمليط البحر، حيان وأب )٦(
  ).  ١٤/٤٢١( جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي،) ٧(
=        =  ،)٢/٤٤٧( فتح القدير، الشوكاينو )،٤/٣٠٩٩( اهلداية )، ومكي،٣/٧١( الوجيز احملرر، عطية بنا) ٨(

  ).١/٣٤٧( تيسري الكرمي الرمحنوالسعدي، )، ٥/٣٤٦( روح املعاين ،واآللوسي



 

١٩٨ 

 

    وممن قال بذلك:                                            ،النعالو قال أصحابه : بأن املراد به اخلفاف
  .)٣(السعود وأب، و)٢(البيضاويو ،)١(جماهد

، قال: مسعت بن عبد اهللا رضي اهللا عنه جابر واستدل أصحاب هذا القول مبا روي عن
فَإِنَّ الرجلَ لَا يزالُ راكبا استكْثروا من النعالِ، « يقول يف غزوة غزوناها: صلى اهللا عليه وسلمالنيب 

  .)٤(»ما انتعلَ
  القول الثالث:

    وممن قال بذلك:                                            ،الزادقال أصحابه: بأن املراد به 
  .)٧(والفريوزآبادي، )٦(النسفيو ،)٥(رضي اهللا عنه مالك  بن أنس
أن القول األول هو الصحيح وهو ما ذهب إليه ابن عبد الرب؛ ألن  يتضحدراسة البعد 

 أي احلمولة، لتعطيهم أتوك إذا أي عليه، حيمل ما إعطاء على يطلق" كما قال ابن عاشور: احلمل
    .)٨("اإلبل من ومؤم سالحهم عليه وحيملون يركبونه ما

  واهللا أعلم.
  

                                 
   ).٨/٢٢٨( القرآن ألحكام اجلامع، لقرطيب)، وا١٦/١٢٢( مفاتيح الغيبانظر: الرازي، ) ١(
  ).٣/٩٣( الترتيل أنوار ،لبيضاويا )٢(
 غرائب التفسري ،والكرماين ،)٢/٥٩٥( أحكام القرآن ،وابن العريب، )٤/٩٢( إرشاد العقل السليم ،السعود وأب) ٣(
السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم )، واخلطيب الشربيين، ١٠/١٧٤( اللباب ،ابن عادل)، و١/٤٦٢(

    .)١/٦٤٢( ط، :د ،ربنا احلكيم اخلبري
  ).٢٠٩٦،ح:٣/١٦٦٠، (اللباس: باب ما جاء يف االنتعال واالستكثار من النعال ، كتابهصحيحيف  مسلمأخرجه  )٤(
  ).٢/٢٨٩( املسري زادابن اجلوزي، ) ٥(
  ). ١/٧٠٢( الترتيل مدارك ،لنسفيا) ٦(
  ). ٢/٥٠٣( التمييز ذوي بصائر ي،لفريوزآبادا )٧(
     ).٢/٥١٨( الوسيط)، الواحدي، ١٠/٢٩٥( والتنوير التحرير، عاشور بنا) ٨(



 

١٩٩ 

 

Y   ^    ]   \  [  Z  7 8  :القول التاسع واخلمسون    Y   X  WX 
 .]١٠٢التوبة:[

  : عمر أبو قال
"أال قريظة بين إىل أشار حني يف ذلك كان: فقيل ؟وقعت مىت هذه )١(لبابة أيب قصة يف لفاخت 

صلى اهللا  الرسول مسجد وأتى ندم مث، الذبح أنه حلقه إىل وأومأ، معاذ بن سعد حكم على يرتل
  .توبته اهللا يقبل حىت حيل أال وأقسم، منه بسارية نفسه فربط عليه وسلم

 وقيل، مخسة :قيل معه ونفر هو تبوك غزوة عن ختلفه حني لبابة أيب من ذلك كان بل وقيل
 اهللا رسول عن ختلفهم كان فالسيئ ،   Y Y  X  W X : نزلت وفيه، سواه سبعة وقيل، ستة

 وهذا ،منه وتوبتهم بالذنب اعترافهم الصاحل والعمل، اجلهاد إىل خروجهم يف صلى اهللا عليه وسلم
  .)٢("أصح عندي

 وقد ،يف أيب لبابة وأصحابه، حني ختلفوا عن غزوة تبوك رجح ابن عبد الرب أن اآلية نزلت
  سبب نزول اآلية على قولني: يف  العلماءاختلف 

  القول األول:
 يف اهللا عليه وسلمصلى  اهللا رسول عن ختلفواحني  وأصحابه، لبابة أيب يف نزلتقال أصحابه: 

  ، وهو ما رجحه ابن عبد الرب، وممن قال بذلك:تبوك غزوة
  . )٤(لطربي، وا)٣(الزهريو، الضحاكو ،قتادةجبري، و  ، وابنابن عباس رضي اهللا عنهما

                                 
ى عل  النيب استخلفه، العقبة ليلة النقباء أحد هو األنصاري، أمية بن زيد بن زبري املنذر بن عبد بن رفاعةأبو لبابة:  )١(

 أحدا وشهد عمر، ابن موىل ونافع اهللا، عبد بن وسامل عمر، بن اهللا عبد :عنه روى ،الصحابة سادة من كان ،يوم بدر املدينة
 بعد وتويف، عليه اهللا تاب حىت قريظة بين يوم الذنب أصاب حني املسجد من سارية إىل نفسه وربط املشاهد، من بعدها وما

 ،ت:٦/٢٦٠( الغابة أسد)، وابن األثري: ١١٢،ت:٣/٣٤٨(الكربى الطبقاتانظر: ابن سعد:  . عفان بن عثمان قتلم
  . )١٠٤٧١،ت:٧/٢٨٩( اإلصابة)، وابن حجر: ٦٢٠٥

  ). ١٥/١٠٣( االستذكار )٢(
   ).        ٦/١٨٧٢(تفسري ابن أيب حامت )، و٤٥٢-١٤/٤٤٧( جامع البيان يف تأويل القرآن ،لطربيا )٣(
 حبر، لسمرقندي)، وا٢/٣٩٧( والعيون النكت، ملاوردي)، وا١٤/٤٥٣(جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي، ) انظر: ٤(



 

٢٠٠ 

 

  .)١("تبوك غزوة عن املتخلفني شأن يف نزلت اآلية أن واجلمهور قال القرطيب: "
  القول الثاين:

 حكم على وايرتل أال قريظة بين إىل أشار حنيقال أصحابه: بأن اآلية نزلت يف شأن أيب لبابة  
  ، وممن قال بذلك:الذبح أنه حلقه إىل وأومأ رضي اهللا عنه معاذ بن سعد

  .)٣(إسحاق ابن، وقتادة، و)٢(جنيح أيب ابن، وجماهد
أال  يهمحني أشار إل بين قريظة، من موقف أيب لبابةألن  ومردود؛ وهذا القول مرجوح

رسول  إليهم سارحني كانت هذه احلادثة الذبح، بيرتلوا على حكم سعد بن معاذ وأومأ إىل حلقه 
 عشر مخسة فحاصرهم ،سنة مخس القعدة ذي من بقني لسبع األربعاء يوم صلى اهللا عليه وسلم اهللا

تعاىل:  اهللا قول أيب لبابة ونزل يف شأن ،احلجة ذي من خلون لسبع اخلميس يوم انصرف مث ،يوماً
 Y  ?  >  =   <  ;  :  9  8   7  6  5X ]:وأما هذه السورة ]٢٧األنفال ،

  .)٤(فهي من أواخر ما نزل، حيث نزلت يف السنة العاشرة من اهلجرة"  -سورة التوبة  –الكرمية 
وهو ما رجحه ابن  هو أصح األقوال وأوالها بالقبول، األول قولاليتضح أن دراسة البعد 

    مجهور املفسرين. اختارهو عبد الرب،
  واهللا أعلم.

   .]١٠٨التوبة:[ Y  U  T  S   RQ  P  O  N  MX 7 8  :القول الستون
  
  

                                 
، لبغويوا )،٢/٣٤٤( لسمعاينا تفسريو )،٢/٥٢٢( الوسيط، لواحديوا )،٤/٣١٣٨( اهلداية ،مكي، و)٢/٨٢( العلوم
  .  )٣/٧٨( الوجيز احملرر، عطية بنوا )،٢/٣٠٦( الكشاف، لزخمشريوا )،٢/٣٨٣( الترتيل معامل

    ).  ٨/٢٤٢( القرآن ألحكام اجلامع، لقرطيبا) ١(
         ). ٦/١٨٧٣(تفسري ابن أيب حامت )، و١٤/٤٥١(جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي،  ) انظر:٢(
         ). ٨/٢٤٢( اجلامع ألحكام القرآن)، القرطيب، ٣/٧٧( احملرر الوجيزاين عطية،  ) انظر:٣(
  ). ٢/٢٣٣( النبوية السرية، هشام ابن)، و٢/٤٩٦( ، ٣ط:، املغازيالواقدي،  انظر:) ٤(



 

٢٠١ 

 

  أبو عمر:  قال
  .)١("نزلت يف أهل قباء الستنجائهم باملاء "

  أشار ابن عبد الرب بأن اآلية نزلت يف أهل قباء وممن قال بذلك:
، الشعيبو قتادة،و ،رضي اهللا عنهم أيوب األنصاري وأبو ،أنس بن مالكو أبو هريرة،

   . )٤(الزجاجأبو إسحاق و ،)٣(رمحه اهللا الشافعياإلمام و ،)٢(البصري احلسنو
: " نزلَت هذه صلى اهللا عليه وسلمقال: قال رسول اهللا  رضي اهللا عنه عن أيب هريرةو 

Y  U  T  S   RQ  P  Oالْآيةُ في أَهلِ قُباٍء:    N   MX  :وا «، قال: ]١٠٨[التوبةكَان
   .)٥(»يستنجونَ بِالْماِء، فَنزلَت فيهِم هذه الْآيةُ

  عامة املفسرين.بعد الدراسة يتضح أن قول ابن عبد الرب جاء متوافقاً مع أقوال 
  واهللا أعلم.

   .]١١٢التوبة:[ Y  % $ X 7 8  :القول احلادي والستون
  أبو عمر:  قال

  .)٦("سائحاً الصائم يسمى وقد، املصلني الصائمني يعين ،العرب لسان يف وجوه وللصوم"

                                 
  ). ٢/٥٥( االستذكار )١(
  ).٦/١٨٨٣( ابن أيب حامت تفسري)، و٤٩٠-١٤/٤٨٢( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، انظر:  )٢(
      .)٢/٩٥٨(تفسري اإلمام الشافعي )٣(
)، ٢/٣٩٠( معامل الترتيل ،)، والبغوي٣/٢٥٥( معاين القرآن ،والنحاس )،٢/٤٦٩( وإعرابهمعاين القرآن  ،لزجاجا) ٤(

)، وابن ٣/٨٣( احملرر الوجيز ،)، وابن عطية١/٢٢٩( أحكام القرآن ،)، وابن العريب٢/٣١١( الكشاف ،والزخمشري
 ،حيان و)، وأب١/٧١٠( الترتيلمدارك  ،)، والنسفي٨/٢٥٩( أحكام القرآن ،)، والقرطيب٢/٣٠١( زاد املسري ،اجلوزي

       .)٤/٢١٤( التفسري ،)، وابن كثري٥/٥٠٥( البحر احمليط
يف أبو داود  بنحوه أخرجه )، و٣٥٧،ح:١/١٢٨، (باب االستنجاء باملاء، الطهارة كتاب، هسنن يف ماجه ابنأخرجه  )٥(

، باب: ومن سورة التوبةكتاب التفسري،  ،هسنن والترمذي يف)، ٤٤،ح:١/١١، (باب يف االستنجاء باملاء ،الطهارة
  . )١/٧٤(صحيح أيب داود )، و١/٨٤( إرواء الغليل انظر:). وقال األلباين: "صحيح". ٣١٠٠،ح:٥/٢٨٠(
    ).  ١٠/٢٥٠( االستذكار )٦(



 

٢٠٢ 

 

يف معىن قوله  لعلماءاختلف االصائمني املصلني، و السائحني"ـ"أشار ابن عبد الرب إىل أن املراد ب
  مخسة أقوال: على   Y  $Xتعاىل: 

  : وممن قال بذلك ،وهو قول ابن عبد الرب ،السائحون: الصائمون القول األول:
، جماهدو جبري،  بن سعيد، وابن عباس رضي اهللا عنهم، وهريرة وأب، و ارضي اهللا عنه عائشة

  .)٣(، والثعليب)٢(أنس بن  والربيع، وقتادة، )١(منبه بن وهب، وعطاءو ، والضحاك،احلسنو

: مجيعاً والتفسري اللغة أهل قول يف،  Y  $X: وقولهالزجاج: " أبو إسحاق قال 
 يدميون الذين إِم: قيل وقد ،الفرض يصومون الذين أم البصري احلسن ومذْهب، الصائمونَ

  . )٤("أبين هذا يف البصري احلسن وقول، الصيام
  وممن قال بذلك:، قال أصحابه:  السائحون: ااهدون القول الثاين:

  .)٦(، وابن كثري)٥(رضي اهللا عنه مامةأ وأب 
 اهللا، رسول يا: قال رجالً أن ،رضي اهللا عنه أمامة أيب عن يستدل أصحاب هذا القول مبا رواو

 اللَّه سبِيلِ في الْجِهاد أُمتي سياحةَ إِنَّ «: صلى اهللا عليه وسلم النيب قال السياحة، يف يل ائذن
  .)٧(»تعالَى

                                 
 الكتب من النقل كثري صدوقا ثقة التابعني خيار من كان: القصص صاحباإلخباري،  اليماين اهللا عبد أبو :منبه بن وهب )١(

ذيب الكمال يف انظر: املزي، هـ.  ١١٤مات سنة:  ،وغريهم ، عباس وابن ،عمر بنوا ،هريرة أيب :عن روى، القدمية
    ).٧٤٨٥، ت:١/٥٨٥( تقريب التهذيبوابن حجر، )، ٦٧٦٧، ت:٣١/١٤٠(أمساء الرجال

    ).   ٦/١٨٩٠(تفسري ابن أيب حامت )، و٥٠٦-١٤/٥٠٢( جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي،انظر: ) ٢(
 معامل، لبغوي)، وا٢/٥٢٧( الوسيط، لواحدي، وا)٢/٩٠( العلوم حبر، لسمرقنديا، و)٥/٩٨( والبيان الكشف ،لثعليبا) ٣(

 الترتيل أنوار، لبيضاوي)، وا٢/٣٠٣( املسري زاد ،اجلوزي)، وابن ٢/٣١٤( الكشاف، لزخمشري)، وا٢/٣٩٢( الترتيل
                                                             ). ٢/٤٦٥( القدير فتح ،لشوكاينوا، )٣/٩٩(
        ).    ٢/٤٧٢( القرآن معاين الزجاج،) ٤(
       ).    ٢/٤٠٨( والعيون النكت ،املاوردي)، و٦/١٨٩٠( تفسري ابن أيب حامتانظر:  )٥(
             ).٤/١٩٢( كثري ابن تفسري) ٦(
 صحيح)، وقال األلباين: "٢٤٨٦،ح:٣/٥، (السياحة عن النهي يف باب، كتاب اجلهاد، سننال أبو داود يفأخرجه  )٧(

              ).  ١/٤٢١(صحيح اجلامع انظر: ".  اإلسناد



 

٢٠٣ 

 

  وممن قال بذلك: ،السائحون: املهاجرون القول الثالث:
      .)١(أسلم بن زيد بن الرمحن عبد 

  وممن قال بذلك: ،لمالع طلبة همالسائحون:  القول الرابع:
  .)٢(عكرمة

  وممن قال بذلك: ،األرض يف السائرون همالسائحون:  القول اخلامس:
  . )٦(، والرازي)٥(وابن عطية ،)٤(، والنحاس)٣(ابن قتيبة 

 السائرون وهو احلقيقي، الظاهر معناه على Y  $X لفظ محل جيبقال القامسي: "
 الفوائد من ذلك ولغري واالعتبار، ا للعظة توصالً اآلثار، على الوقوف ألجل ؛الديار يف الذاهبون

  .)٧("التاريخ عرفها اليت
قوى واألصح؛ األ أن القول اخلامس هوو يتضح أن قول ابن عبد الرب مرجوح،دراسة البعد 

 واجلهاد العلم، كتحصيل ،كرمي وغرض شريف، ملقصد األرض يف السائرون بالسائحني املراد نأل
 مبا واالعتبار كونه، يف والنظر الفكرإعمال و سبحانه وتعاىل، ملكوته يف والتدبر اهللا، سبيل يف

   :يدل على ذلك اوأسرار، ومم عجائب من الكون هذا عليه اشتمل

 فيها سافرواأي  :أهل التأويل، قال ]٢التوبة: [ Y /  .  -  ,  +X قوله تعاىل:  -١
  .)١("شئتم حيث فيها آمنني سريوا، وأردمت حيث

                                 
          ).   ٦/١٨٩٠(تفسري القرآن العظيم)، وابن أيب حامت، ٢٣/٤٩٠(جامع البيان يف تأويل القرآن انظر: الطربي،  )١(
               ).٥/٩٨( والبيان الكشف ،لثعليب)، وا٦/١٨٩٠( تفسري القرآن العظيمانظر: ابن أيب حامت،  )٢(
       ).     ١/١٩٣( القرآن غريب، قتيبة بنا )٣(
  ).٣/٢٥٨( القرآن معاين ،لنحاسا) ٤(
             ).   ٣/٨٩( الوجيز احملرر، عطية بنا )٥(
 األعظم احملكم واحمليط ،ابن سيدهو)، ٥/١١٣( ذيب اللغة ،األزهري، و)١٦/١٥٤( الغيب مفاتيح انظر: الرازي، )٦(
 لسان العرب ،وابن منظور)، ١/٧١٣( الترتيل مدارك، لنسفي)، وا٨/٢٧٠(ألحكام القرآن اجلامع ،لقرطيبوا )،٣/٤٢٤(
                                           ).٣/٢٧٢( التمييز ذوي صائرب ي،لفريوزآبادوا )،٥/٥١١( احمليط البحر، حيان وأب، و)٢/٤٩٣(
               ).٥/٥١٢( التأويل حماسن ،لقامسيا) ٧(



 

٢٠٤ 

 

 أُمتي من يبلِّغونِي الْأَرضِ في سياحني ملَائكَةً للَّه إِنَّ «: صلى اهللا عليه وسلم النيب لوقو  -٢
لَام٢(»الس(.  

 كُتابِ عن فُضالً اَألرضِ في سياحني ملَائكَةً للَّه إِنَّ« :صلى اهللا عليه وسلم النيب وقول  -٣
  .)٣(»...بغيتكُم إِلَى هلُموا: تنادوا اللَّه يذْكُرونَ أَقْواماً وجدوا فَإِذَا الناسِ،

 والعمرة، كاحلج، القربات، يف السفر: بالسياحة املراد أن والصحيحقال السعدي: " 
  .)٤("ذلك وحنو األقارب، وصلة العلم، وطلب واجلهاد،

  واهللا أعلم.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 الغيب مفاتيح)، والرازي، ٣/٨٩( الوجيز احملرر، عطية بن)، وا٢/٣٣٧( النكت والعيونانظر: املاوردي،  )١(
                                  . )٨/٦٤( القرآن ألحكام اجلامع ،لقرطيبوا )،١٥/٥٢٤(
رجاله رجال . وقال اهليثمي: "بن مسعود عبد اهللا) من حديث ٣٦٦٦،ح:٦/١٨٣( سندامل يف أمحد اإلمامأخرجه  )٢(

  ).١/٤٣٤( صحيح اجلامعو ،)٩/٢٤( جممع الزوائد ". وقال األلباين: "صحيح". انظر:الصحيح 
) من ٣٦٠٠،ح:٥/٥٧٩، (األرض يف سياحني مالئكة هللا إن جاء ما باب، الدعوات كتاب ،هسننيف  الترمذيأخرجه  )٣(

       ).     ٨/١٠٠(صحيح وضعيف سنن الترمذي انظر:وقال األلباين: "صحيح".  ،أيب هريرةحديث 
               ).١/٣٥٣( الرمحن الكرمي تيسري ،لسعديا) ٤(



 

٢٠٥ 

 

  

  يونسسورة 

;    Y 7 8  :القول الثاين والستون   :  9  8  7  6   5   4   3X  ]:٢يونس[.   
  : أبو عمر قال

  .والطاعة الصدقَة والقدم السابقة بإخالص، سابقيت ىعل: يقدم ىعل قيل وقد"
  :)١(ثابت األنصاريقال حسان بن 

ابِعت اللَّه ةي طَاعا فنلأَوا     للْفَنخو كا إِلَيلْيالْع ما الْقَد٢(لَن(  
  :ةالرم وذ وقال

   )٣(لَكُم قَدم لَا ينكر الناس أَنها     مع الْحسبِ الْعادي طَمت علَى الْبحرِ 

: يقال كما، قدموها اليت الصاحلة األعمالتلك   Y   9  8Xإىل أن املراد بقوله:  ابن عبد الرب أشار
  ، وهو ما قال به أهل التأويل، ومنهم:اإلسالم يف قدم له

، )٤(، وابن زيدالسدي، وأنس بن  الربيعو ،جماهد، والضحاك، وابن عباس رضي اهللا عنهما
   .)٥(والقرطيب

                                 
ستني سنة ، أحد املخضرمني، عاش بن املنذر اخلزرجي األنصاري، أبو الوليد، الصحايب، شاعر النيب ا :حسان بن ثابت )١(

، روى عنه: ابنه عبد الرمحن، وسعيد بن »اللهم أيده بروح القدس«: دعا له النيب  ،يف اجلاهلية، وستني سنة يف اإلسالم
 ،)١١٥٣،ت:٢/٦( أسد الغابة ،ابن األثري انظر:هـ. ٥٤سنة: املسيب، وأبو سلمة بن عبد الرمحن، وغريهم، تويف باملدينة

 ).١٧٠٩،ت:٢/٥٥( اإلصابة ،وابن حجر
لبنان،  –بريوت -، حتقيق: عبدا علي مهنا، الناشر: دار الكتب العلميةثابِت بن حسانديوان من (البحر الطويل) انظر:  )٢(

    ). ١/١٥٥( هـ١٤١٤الطبعة الثانية 
  ).١/٣٣٩( ديوان ذي الرمة انظر:)،  وبيت الشعر من(البحر الطويل) ٢٧/٤٤٣(االستذكار )٣(
  ). ١٥-١٥/١٤( جامع البيان يف تأويل القرآن ،انظر: الطربي )٤(
 والبيان الكشف ،لثعليب، وا)٢/١٠٢( العلوم حبر ،لسمرقندي)، وا٨/٣٠٧( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )٥(
  ).  ٢/٥٣٨( الوسيط ،لواحدي)، وا٢/٤٢١(والعيون النكت ،)، واملاوردي٥/٣٢١٢( اهلداية ،مكي)، و٥/١١٧(



 

٢٠٦ 

 

 فإن ،رفيعة ومرتلة وفضالً سابقة يأ  Y      ;  :  9  8X قال الزخمشري: قوله تعاىل:
 والسابقة اجلميلة املسعاة مسيت بالقدم، والسبق يالسع كان ملا: قلت ؟السابقة قدماً مسيت مل: قلت
 يف قدم لفالن: فقيل ا، يبوع صاحبها ألنّ وباعاً باليد، تعطى ألا؛ يداً النعمة مسيت كما ،قدماً
  .)١("العظيمة السوابق من وأنه فضل، زيادة على داللة صدق إىل وإضافته ،اخلري

، وإن التأويلأن قول ابن عبد الرب جاء متوافقاً مع أقوال أهل اللغة و يتضحدراسة البعد 
 وأنه ،الفضل زيادة على لتنبيهااختلفت يف اللفظ إال أا احتدت مجيعاً يف املعىن املراد من اآلية، وهو 

 الصاحل، العمل يف السعي عن كنايةهو   Y     9  8X ة قوله تعاىل:حقيق؛ ألن العظيمة السوابق من
  .  )٢("باللسان الثناء وعن، باليد اإلنعام عن يكىن كما بالقدم عنه فكىن

Y    8  7 :"تعاىل قوله يف ،مارضي اهللا عنه كعب  بن أيبو ،بن مالك أنس عنف   6    5   4   3

  ;  :  9X  ،م عند صدق سلف«: قال٣(»ر(.  
  واهللا أعلم.

   .]٨٩يونس:[  Y  $  #  "  !X 7 8   :القول الثالث والستون
  قال أبو عمر: 

  .)٤("والتأمني دعاء، وإمنا كان موسى الداعي، وهارون يؤمن "
  ، ومنهم:والتأويل اللغة، وهو ما قال به أهل أن التأمني دعاءإىل أشار ابن عبد الرب 

                                 
)، ١/٣٦٩( معاىن القرآن ،األخفش)، و٥/١٢٢( العنيكتاب  ،)، واخلليل بن أمحد٢/٣٢٨( الكشاف ،لزخمشريانظر: ا )١(

 ،وهريجل)، وا٩/٥٥( اللغة ذيب ،ألزهريوا)، ١/١٩٤( غريب القرآن ،)، وابن قتيبة١/٢٧٣( جماز القرآن ،وأبو عبيدة
وابن )، ٦/٣٢٢( األعظم واحمليط احملكم ،سيده بن)، وا٥/٦٥( اللغة مقاييس معجم ،فارس بن)، وا٥/٢٠٠٧( الصحاح

           .)٨/٣٤٦( الباري فتح ،حجر
    ).١٧/١٨٧( الغيب مفاتيحوالرازي، ، )٣/٢٧٧( القرآن معاين ،لنحاسا) انظر: ٢(
)، ٣٢٩٧،برقم:٢/٣٦٨( ،يونس سورة تفسري، كتاب التفسري، باب: املستدرك على الصحيحني يف احلاكمأخرجه  )٣(

                         ).٨/٣٤٦( فتح الباريانظر: ". حسن إسناده" :. وقال احلافظالذهيب "، ووافقهاإلسناد صحيح حديث هذا" وقال:
  ).   ٤/٢٥٤(االستذكار )٤(



 

٢٠٧ 

 

، )٣(والنحاس، )٢(الفراءو ،)١(الربيع بن أنسو، وابن زيد، عكرمةو، ابن عباس رضي اهللا عنهما
   .)٤(واجلصاص

إن الداعي وإن كان واحدا، فإن الثاين كان مؤمنا، وهو هارون، فلذلك  : "الطربيقال 
  ".)٥(نسبت اإلجابة إليهما، ألن املؤمن داعٍ

يدل   Y  $  #  "Xألن قوله:  ؛ويف اآلية دليل أما دعوا مجيعاًوقال الزجاج: " 
 ،ألن قوله " آمني " تأويله استجب ؛أن الدعوة منهما مجيعا، واملؤمن على دعاء الداعي داع أيضا

  .)٦("فهو سائل كسؤال الداعي
  أن قول ابن عبد الرب جاء متوافقاً مع أقوال مجهور املفسرين. بعد الدراسة يتضح
  واهللا أعلم.

  
  
  
  
  
  

                                 
  ).٦/١٩٨٠( ابن أيب حامتتفسري )، و١٥/١٨٦( جامع البيان يف تأويل القرآنانظر: الطربي،  )١(
       )١/٤٧٨( معاين القرآن ،لفراءا) ٢(
      ). ٣/٣١٢( معاين القرآن ،لنحاسا )٣(
      ). ٤/٢٠٨( أحكام القرآن ،جلصاصا) ٤(
  ). ١٥/١٨٥( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، ) ٥(
، والقاضي عياض، )١١/٢٩٨(سيط بال ،والواحدي )،١/١١٥( اهلداية ،ومكي)، ٣/٣١( القرآنمعاين الزجاج،  )٦(

 احملرر الوجيز ،)، وابن عطية٢/٣٦٦( الكشاف ،)، والزخمشري٢/٤٣٢( معامل الترتيل ،والبغوي)، ١/٣٩( مشارق األنوار
 ابن كثريتفسري و)، ٨/٣٧٦( أحكام القرآناجلامع  ،والقرطيب )،٢/٣٤٧( زاد املسري ،وابن اجلوزي )،٣/١٣٩(
         .)١١/٢٧٢( التحرير والتنوير ،وابن عاشور )،٤/٢٥٣(



 

٢٠٨ 

 

  هـــــودسورة 

   .]٦٩هود: [   Y   ¶      µ  ´  ³  ²  ±X 7 8   القول الرابع والستون:
  قال أبو عمر: 

  . )١("مشوي أي"
  ومنهم:العلماء، به  هو ما قالإىل أن معىن "حنيذ" أي مشوي، و ابن عبد الرب ذهب

 ،)٢(، والثوريالضحاكو ، والسدي،قتادة، وجماهد، وابن عباس رضي اهللا عنهما
  .)٤(والزخمشري ،)٣(والزجاج

 من خد يف شويته إذا: اجلمل حنذْت: يقال ،مشوِي:  أي   Y   ¶      µX قال ابن قتيبة: 
 أكل رضي اهللا عنه الوليد  بن خالد أن" : احلديث ويف ،الْمحماة احلجارة وهي بِالرضف، األرض

   .)٦(")٥(محنوذ بِضب فأُيت ،صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول مع
  .املفسرين عامة أقوالأن قول ابن عبد الرب جاء موافقاً ل يتضحدراسة البعد 

 فيلقى حنذاً، األرض يف له يتخذ أن وهو تنور، بغري املشوي احلنيذ، :أهل اللغةقال  
  . )٧("فيه

                                 
  ).      ٢٧/١٨٩( االستذكار )١(
  ).٦/٢٠٥٣(تفسري القرآن العظيم ،ابن أيب حامت)، و٣٨٦-١٣/٣٨٤(جامع البيان يف تأويل القرآن  ،انظر: الطربي )٢(
    )، ٣/٦١( معاين القرآن ،لزجاجا) ٣(
 )،٥/١٧٨( الكشف والبيان ،والثعليب)، ١/٢٩٢( القرآن جماز ،عبيدة وأب)، و٢/٤١٠( الكشاف ،لزخمشريا )٤(

 زاد املسري ،وابن اجلوزي )،٣/١٨٨( احملرر الوجيز ،)، وابن عطية٢/٤٨٣( النكت والعيون ،واملاوردي
                                             .  )٩/٦٤( اجلامع أحكام القرآن ،والقرطيب)، ١٨/٣٧٣( الغيب مفاتيح ،والرازي)،٢/٣٨٥(
  .عباس بنحديث ا) من ٥٥٣٧،ح:٧/٩٧، (الضب :باب، الذبائح ، كتابأخرجه البخاري يف صحيحه )٥(
                   ). ١/٢٠٥( القرآن غريب ،قتيبة بنا )٦(
احملكم واحمليط )، وابن سيده، ٣/١٥١( د: ط،، غريب احلديثاخلطايب، و )،٤/٢٦٨( ذيب اللغة ،األزهري) انظر: ٧(

)، والزبيدي، ٣/٤٨٤( لسان العرب)، وابن منظور، ٣/٣٣٥( النهاية يف غريب احلديث)، وابن األثري، ٣/٢٩٠( األعظم
  ).  ٦/٣٩٦( تاج العروس



 

٢٠٩ 

 

   .]١١٣هود:[   Y  m  l    k  j       i  h  gX 7 8  :والستون امسالقول اخل
  قال أبو عمر: 

  .)١("والركون عند أهل اللغة السكون إىل الشيء باحملبة له، واإلنصات إليه، ونقيضه النفور عنه"
وهو ما قال به أهل اللغة  ،مبعىن السكون وامليل إليه كون إىل الشيءرأشار ابن عبد الرب إىل أن ال

  ، ومنهم:املفسرينو
، )٣(اجلصاصو ،)٢(زيد ابن، وقتادة، وجريج ابنو ،ابن عباس رضي اهللا عنهما

  .)٤(والزخمشري

Y  k  j : "عبيدة أبوقال         i  h  gX   متيلوا، وال إليهم ترتعوا وال تعدلوا ال أي 
  .)٥("وقبلته وأحببته أردته أي قولك إىل ركنت: ويقال

 وركانةً فيهِما وركوناً ركْناً ويركُن يركَن وركَن: الشيِء إِلَى ركن وقال أهل اللغة: "
  .)٦("وسكَن إِلَيه مالَ أَي: وركانِيةً

   .عامة املفسرين وأهل اللغة قوالألأن قول ابن عبد الرب جاء موافقاً دراسة يتضح البعد 
 إىل الركون أن وبيانه املراد، واملعىن اللفظ بني بديع تالؤم النص هذا يف:" قال أهل البيان

 يف دونه لكنه الظلم، يف معهم انغماس دون عليهم، واالعتماد إليهم امليل من نوع اظلمو الذين
  .)٧("وحريق انغماس للظاملني لكنه مس، للراكنني إنه والكم، الكيف

                                 
  ).    ١٦/١٤( االستذكار )١(
  ).   ٦/٢٠٩٠(تفسري القرآن العظيم ،)، وابن أيب حامت١٣/٥٠٠(جامع البيان يف تأويل القرآن  ،انظر: الطربي) ٢
    ).٤/٣٧٩( القرآن أحكام ،جلصاصا )٣(
ابن و)، ٢/٥٠٨( النكت والعيوناملاوردي، و)، ٥/١٩٢( الكشف والبيان لثعليب،وا)، ٢/٤٣٣( ( الكشاف ،لزخمشريا) ٤(

    ،)٩/١٠٨( حكام القرآنألاجلامع لقرطيب، وا)، ٣/٢١٢( احملرر الوجيزعطية، 
  ).٣/٢٦( القرآن أحكام ،العريب بنوا)، ١/٣٠٠( جماز القرآن ،عبيدة وأب )٥(
  ).١٣/١٨٥( العرب لسان ،منظور ابن)، و٥/٢١٢٦( الصحاح اجلوهري، )٦(
             ).   ٢/٥٢٢( العربية البالغة، امليداين الرمحن عبد) ٧(



 

٢١٠ 

 

  

  

  يوسفسورة 

   .]٨٢يوسف:[   Y  n  m   l  k  jX 7 8  :القول السادس والستون
  قال أبو عمر: 

  ) .١("القرية أهل واسأل: يعين"
عامة هو ما قال به و حذف املضاف،أشار ابن عبد الرب إىل أن املعىن واسأل أهل القرية على طريقة 

  : منهم، واملفسرين وأهل التأويل
، )٤(ألخفش، وا)٣(رمحه اهللا الشافعياإلمام ، و)٢(، وقتادةابن عباس رضي اهللا عنهما 

    .)٦(جلصاص، وا)٥(الطربيو

 قول وكذلك القرية، أهل واسأل: معناه ،  Yj    n  m   l  kX قال الزجاج: "
  .)٧("قومه طريقة صاحب هذا: معناه "،قومه طريقة هذا": العرب
 جيوز نيب ألنه؛ فتجيبه القرية يسأل أن لنيبل ميكن حيثحقيقة ألنه  ؛حذف اآلية يف ليس إنه: وقيل

  . )٨( اجلماد له ينطق أن

                                 
  ).  ٢٦/٣٤( االستذكار )١(
  ).   ٧/٢١٨٣(تفسري القرآن العظيم)، وابن أيب حامت، ١٦/٢١٣( جامع البيان يف تأويل القرآنانظر: الطربي،  )٢(
  ).   ٢/٩٨٢( الشافعي اإلمام تفسري )٣(
      ).١/٣٤٢( القرآن معاىن ،ألخفشا )٤(
  ).    ١٦/٢١٢(جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي، ) ٥(
 ،لنسفيوا، )٤/٢٦٧( معامل الترتيل ،لبغويوا، )٢/٦٢٦( الوسيط ،لواحدي)، وا١/٣٦٥( القرآن أحكام، جلصاصا) ٦(

  .)٨/٥٦٠( أضواء البيان ،لشنقيطيوا، )٢/١٢٩( مدارك الترتيل
        ).٣/٣٦٥( القرآن معاين، لزجاجا )٧(
             .   )٦/٢٥٦( املصون الدر)، والسمني، ١/٥٥٠( التأويل وعجائب التفسري غرائب ،لكرماينا ) انظر:٨(



 

٢١١ 

 

 ،ما ذهب إليه ابن عبد الرب ومن وافقه من العلماء والصحيح ،وغرابة بعد فيه املعىن وهذا
 إليه املضافة ماقإو املضاف حذفعلى طريقة ، العرب لغة على جار وهو السياق من يفهم كما

      .كثري القرآن يف مثلهو ،لإلجياز من غري إخالل مقامه

  الرعدسورة 

   .]١١الرعد:[ Y 8 7 z     y  x      w  v  u  t  s  r  q  pX  :القول السابع والستون

  قال أبو عمر: 
  .)١("أي بأمر اهللا"

  :معناها قوالن، وللعلماء يف مبعىن باء السببية" r أشار ابن عبد الرب إىل أن "
   :القول األول

  وممن قال بذلك:حيفظونه بأمر اهللا، املعىن: 
    .)٣(وابن قتيبة ،)٢(جماهد، وعطاء، واحلسن، وقتادة،و ،وعكرمة ،ابن عباس رضي اهللا عنهما

أي حيفظونه من املضار بسبب أمر اهللا تعاىل هلم بذلك،  ،للسببية " r " قال األلوسي: "
وجعفر بن  ،وزيد بن علي ،ابن عباس رضي اهللا عنهماويؤيد ذلك أن عليا كرم اهللا تعاىل وجهه، و

  .)٤("بالباء وهي ظاهرة يف السببية» بأمر اهللا« قرأوا ،وعكرمة ،حممد
   الثاين: القول

   ، وممن قال بذلك:املعىن: حفظهم إياه من أمر اهللا

                                 
  ).  ١٣/٨٩( االستذكار )١(
 فتح القدير، والشوكاين، )٤/٤٣٩(، بن كثريا تفسري)، و١٦/٣٧٧( جامع البيان يف تأويل القرآنانظر: الطربي،  )٢(
)٣/٨٥ .(  
  . )١/٣٠١( تأويل مشكل القرآن ،ابن قتيبة )٣(
 شرح صحيح البخاري ،ابن بطال)، و٣/٧٣( الكامل يف اللغة واألدباملربد، و)، ٧/١٠٧( روح املعاين ) األلوسي،٤(
 ،وابن حجر)، ٤/٧٦( اللباب ،)، وابن عادل٣/١٨٣( أنوار الترتيل ،)، والبيضاوي٣/٩( معامل الترتيل ،والبغوي)، ٤/٥٥١(

        .)٦/٣٦١( البحر احمليط ،وأبو حيان )،٤/٤٢٠( الربهان يف علوم القرآن ،والزركشي)، ٣/٤٢٧( فتح الباري



 

٢١٢ 

 

    .)٢(، والواحدي)١(سعيد بن جبري، وإبراهيم النخعي
  .)٣("أي من أجل أن اهللا تعاىل أمرهم حبفظه ،حيفظونه من أجل أمر اهللاقال النسفي: "

وإن بعد الدراسة يتضح أن قول ابن عبد الرب جاء متوافقاً مع عامة أقوال أهل اللغة والتأويل، 
   .املعىن يفأا احتدت جاءت أقوال بعضهم خمتلفة يف اللفظ إال 

كما تقول للرجل: أجيئك  سبحانه وتعاىلاحلفظ من أمر اهللا وبأمره وبإذنه قال الفراء: "
  .)٤("ايوبدعائك إي ،ايمن دعائك إي

أو مبعىن باء  ،(من) تعليلية ـف ،بأمره وإذنه، أو من أجل أمره هلم حبفظه ي: "قامسوقال ال
  .)٥("وال فرق بني العلة والسبب عند النجاة ،السببية

  واهللا أعلم.
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
     ).٣/٨٥( فتح القدير ،والشوكاين ،)٤/٤٣٩( تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري، ) ١(
  .  )١٢/٣١٠( البسيط ،لواحديا )٢(
  ).٢٠/٢١٩( تاج العروس ،والزبيدي). ٢/١٤٥( مدارك الترتيلالنسفي،  )٣(
)، ١/٢٤١( احملكم واحمليط األعظم)، وابن سيده، ١/٣٢٤( جماز القرآن ،وأبو عبيدة ).٢/٦٠( معاين القرآنالفراء،  )٤(

  ). ١/٦٢٠( لسان العربوابن منظور، 
  ).٦/٢٦٤( حماسن التأويل السعدي،) ٥(



 

٢١٣ 

 

  
  

Y   Æ Å 7 8   :القول الثامن والستون   ÄX   ] :١٣الرعد[.   
  قال أبو عمر: 

 أن جيوز وقد، السحاب يزجر ملك الرعد :يقولون واحلديث الفقه أهل من العلم أهل مجهور"
 ذلك يكون أن وجائز، الصوت بذلك إال الناس يعلمه ال والرعد؛ تسبيحاً هلا زجره يكون

  .    )١("]٤٤اإلسراء: [ Y o  n  m  l  k  j X :تعاىل اهللا قال، تسبيحه
  وهو ما روي عن كل من: ، الرعد ملك يزجر السحابإىل أن  أشار ابن عبد الرب

 ،)٣عبيدة أيبو ،)٢(طاوس، وابن عباس رضي اهللا عنهم، وهريرة أيبأيب طالب، و  بن علي
   .)٤(وابن عطية

 الرعد صوت يكون أن وجائز السحاب، يزجر ملك أنه التفسري يف جاءقال الزجاج: "
  .)٥("األشياء أعظم من الرعد صوت ألن؛ تسبيحه

Y  Æ Å وقال القرطيب: "   ÄX   أن فيجوز، السحاب صوت الرعد إن قال من 
 فلو Y É     È  ÇX: قوله القول هذا صحة ودليل فيه، احلياة خلق بدليل ،الرعد يسبح
  .)٦("املالئكة مجلة يف لدخل ملكاً الرعد كان

                                 
  ).   ٢٧/٣٨٠( االستذكار )١(
       ).    ٦/٢٠٩٠(القرآن العظيمتفسري  ،)، وابن أيب حامت٣٩٠-١٦/٣٨٨( جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي انظر:) ٢(
  ).١/٣٢٥( القرآن جماز ،عبيدة وأب )٣(
 ،مكيو، )٥/٣٧٩( والبيان الكشف، لثعليب) وا٣/٤٢٨( معاين القرآن النحاس،، و)٣/٣٠٣( الوجيز احملرر، عطية بنا) ٤(

، )٣/١١( الترتيل معامل، لبغوي)، وا٣/٩( الوسيط، لواحدي)، وا٣/١٠١( النكت والعيون)، واملاوردي، ٥/٣٧٠٣( اهلداية
                                                                     .)٢/٥١٨( الكشاف ،لزخمشريوا
        ). ٣/١٤٣( معاين القرآن وإعرابهالزجاج،  )٥(
            ).٣/٨٧( القدير فتح ،لشوكاينوا)، ٩/٢٩٥( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ) ٦(



 

٢١٤ 

 

أن ما ذهب إليه ابن عبد الرب هو ما قال به مجهور العلماء، وإن جاء  يتضحدراسة البعد 
 شحنة تفجري إثر سمعي الذي اهلائل للصوت اسم: تفسري ظاهرة الرعد يف العصر احلديث بأا

 الرعد  ، فليس مثة تعارض بني هذا التفسري العلمي واآلية الكرمية؛ ألناجلو طبقات يف يةائكهرب
، بذلك اهللا ينطقه أن من مانع وال مبستبعد، هذا وليس حبمده، متلبساً :أي اهللا، حبمد يسبح نفسه

  . )١(Y o  n  m  l  k  j X  قال تعاىل:
 صلى اهللا عليه وسلم النيب إىل يهود أقبلت: قال ،ابن عباس رضي اهللا عنهما عنقد روي و

 معه بِالسحابِ موكَّلٌ املَلَائكَة من ملَك «: قال ؟هو ام الرعد عن انربأخ ،القاسم اأب اي: وافقال ،
ارِيقخم نارٍ من وقسا يبِه ابحثُ السياَء حش قال ؟نسمع يالذ الصوت اهذ افم: وافقال »اللَّه :

» هرجابِ زحإِذَا بِالس هرجى زتح هِيتنثُ إِلَى ييح ر٢("صدقت: واقال »أُم(.   
  واهللا أعلم .

  .]٢٥الرعد: [      Y °  ¯  ®      ¬  «  ª X 7 8  :القول التاسع والستون

   : أبو عمر قال
  .)٣("عليهم أي "

  Yاختلف العلماء يف الالم يف قوله تعاىل: " مبعىن عليهم، وقد   » " :أشار ابن عبد الرب إىل أن قوله

  ¬  «X      :على قولني  
  القول األول:  

  وممن قال بذلك: ،ابن عبد الرب قولوهو  ،"على" :مبعىن الالمقال أصحابه: بأن 
  .)٣(وابن اجلوزي، )٢(واخلطايب، )١(البيهقي

                                 
    ). ٧/٤٥٦( الوسيط التفسري، طنطاويوحممد سيد )، ٣/٨٧( القدير فتح، لشوكاينانظر: ا )١(
 كتاب ،هسنن يفالنسائي وأخرجه )، ٣١١٧،ح:٥/٢٩٤، (الرعد سورة تفسريكتاب التفسري،  ،هسنن يف الترمذيأخرجه  )٢(

صحيح  انظر:"صحيح". : وقال األلباين)، ٩٠٢٤،ح:٨/٢١٨( ،لجالر يذكر وكيف املرأة، تؤنث كيف ،عشرة النساء
   .)٧/١١٧( وضعيف سنن الترمذي

  ).    ٢٣/٢٠١( االستذكار )٣(



 

٢١٥ 

 

  .)٤("عليهم: يعين اآلية،      Y ¬  «  ªX :  عز وجل اهللا قال: " قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا
  .عليه عينمب له، وله مبعىن »عليه«: تقول لغتها يف العرب أنواحتج أصحاب هذا القول ب

Y  W :قولهقال الزخمشري: "    V  U   T  SX :١٣٥[األنعام[، Y    ä   ã    â   á

 åX :٤٢[ الرعد[، Y  Ç  ÆX :القصص ]ا الالم فأفهمت، ]٨٣هلم هي إذ اخلري، عاقبة أ، 
 والدائرة ،والنصر الظفر دائرة: يعنون لفالن، الدائرة: يقولون كما هلم، ال عليهم السوء وعاقبة

  .)٥("والسوء اخلذالن دائرة :يعنون فالن، على
  القول الثاين:  

  وممن قال بذلك:، اهللا رمحة من واإلبعاد الطرد: املعىنو، أصلها على الالمقال أصحابه: بأن 
  .)١٠(، والقرطيب)٩(وابن عطية ،)٨(والبغوي ،)٧(اجلصاصو ،)٦(الطربي

 الالم فاستعمال"، عليهم: "يقل ومل ،      Y  «  ª°  ¯  ®      ¬ X : " )١١(األلوسيقال 
 ذلك عن مانعة غري اآلية، فاخلري عاقبة إرادة على بالالم االستدالل إلغاء على دليل"، على" مكان

                                 
  ).١٠/٥٦٩( الكربى السنن ،لبيهقيا) ١(
       ).٤/٦٦( ،١ط: ،معامل السنن، وهو شرح سنن أيب داوداخلطايب، ) ٢(
         ).  ٢/٤٩٣( املسري زاد ،اجلوزيابن ) ٣(
  ). ٢/٩٨٦( الشافعي اإلمام تفسري )٤(
         ).٣/٤١١( الكشاف ،لزخمشريا) ٥(
  ).    ١٦/٤٢٨( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، ) ٦(
  ).       ١/٣٦٥( القرآن أحكام، جلصاصا )٧(
           .)٤/٣١٥( معامل الترتيل، لبغويا )٨(
             ). ٣/٣١٠( الوجيز احملرر، عطية بنا )٩(
 ،)٥/٣٧٣١( اهلداية، مكيو)، ٢/٢٢٥( حبر العلومالسمرقندي، )، و٩/١٠٨( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ) ١٠(

                                                              ).  ٨/٥٦٠( البيان أضواء ،لشنقيطي)، وا٧/٤٥( الدر املصون ،والسمني
، شهاب الدين، مفسر، حمدث، أديب، من اددين، من أهل بغداد، كان اآللوسي: حممود بن عبد اهللا احلسيين اآللوسي) ١١(

سلفي االعتقاد، من كتبه: روح املعاين يف التفسري، ونشوة الشمول يف السفر إىل اسالمبول، ونشوة املدام يف العود إىل دار 
ومقامات يف التصوف واألخالقوغريها  السالم، وغرائب االغتراب، ودقائق التفسري، واخلريدة الغيبية، وكشف الطرة عن الغرة،

   ).٧/١٧٦( األعالم ،لزركليانظر: اهـ.  ١٢٧٠كثري، مات سنة: 



 

٢١٦ 

 

 هلم ثابتان حقان بأما ليؤذن "  »ـ " ب أتى وإمنا؛ اخلري إرادة عن مانعة والسوء اللعنة قرينة فإن
  .)١("لالختصاص املفيد التقدمي ويعضده إياهم، الزمان

القول الثاين القائل بأن الالم أرجح األقوال وأوالها هو  أنيتضح بعد دراسة أقوال العلماء 
، وجميئ التعبري ا يدل على أن اللعنة خمتصة م دون لالختصاص يف اآليةعلى أصلها؛ ألن الالم 

  سواهم، وهذا من بالغة القرآن الكرمي .
 عمله جبزاء خمتص والعامل ،لالختصاص الالم ألن؛ باا على أا والصحيحالنسفي: "قال 

 إىل والضرر النفع يتعدى ال بأنفسكم ختتص ساءةواإل حساناإل أن يعىن، سيئة أو كانت حسنة
  . )٢("غريكم

  واهللا أعلم .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  ).     ٢٨٨-١٠/٢٨٧( املعاين روح ،لوسيألا )١(
  ).٢/٢٤٧( الترتيل مدارك ،لنسفيا) ٢(



 

٢١٧ 

 

  احلجرسورة 

  ].٨٧احلجر: [      Y   ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®X 7 8  :القول السبعون

   أبو عمر:  قال
    .)١("الكتاب فاحتة أا املثاين السبع تأويل يف به قيل ما وأوىل"

 يف معىن السبع املفسروناختلف  ، وقدفاحتة الكتاب املراد بالسبع املثاينإىل أن ابن عبد الرب  ذهب
  على قولني:  املثاين

  القول األول:
    :وممن قال بذلك ،ل القرآنمن أوالسبع الطوال  املثاين بالسبع املراد

 سعيد بن جبري،، ابن عباس رضي اهللا عنهمو، بن عمرعبد اهللا و، بن مسعودد اهللا عب
     .)٢(الضحاكو، جماهدو

صلى أُوتي رسولُ اللَّه « ، قال:ابن عباس رضي اهللا عنهماعن واحتج أصحاب هذا القول مبا روي 
ستا، فَلَما أَلْقَى الْأَلْواح، رفعت  عليه السالمسبعا من املَثَانِي الطُّولِ، وأُوتي موسى  اهللا عليه وسلم

عبأَر يقبو ،انتن٣(»ث.(        

   القول الثاين:
  :، وهو قول ابن عبد الرب وممن قال بذلكفاحتة الكتاب :املثاين بالسبع املراد
 ،مرضي اهللا عنه أيب بن كعبو وأبو هريرة، بن مسعود،وا ،بن أيب طالب عليو بن اخلطاب، عمر

  .)٢(والقرطيب، )١(والزجاج ،)٤(وأبو العالية وقتادة،

                                 
  ).    ٤/١٨٧( االستذكار )١(
            ).         ٧/٢٢٧٢(ابن أيب حامت  تفسري)، و١٣٢-١٧/١٢٩( جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي ) انظر:٢(
)، وقال ١٤٥٩،برقم:٢/٧٢(، الصالة، باب من قال: فاحتة الكتاب هي من الطول كتاب ،سننال يف داود وأبأخرجه  )٣(

       ):٥/٢٠٠( صحيح أيب داود انظر:"إسناده صحيح على شرط الشيخني". : األلباين
            ).         ٧/٢٢٧٢(ابن أيب حامت  تفسري)، و١٣٦-١٧/١٣٢( جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي ) انظر:٤(



 

٢١٨ 

 

وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب، قول من قال: عين بالسبع املثاين: السبع اللوايت هن قال الطربي: "
   .)٣("صلى اهللا عليه وسلمآيات أم الكتاب، لصحة اخلرب بذلك عن رسول اهللا 

أصحاب القول الثاين، وهو ما قال  بعد الدراسة يتضح أن قول ابن عبد الرب جاء متوافقاً مع
 صلى اهللا عليه وسلمملا ثبت عن رسول اهللا  ،واألوىل بالصواب الراجح ، وهومجهور املفسرين به

   .).٤(»احلَمد للَّه رب العالَمني. هي السبع املَثَانِي، والقُرآنُ العظيم الَّذي أُوتيته« أنه قال:
أُم القُرآن « :عليه وسلمصلى اهللا قال: قال رسول اهللا  أنه ،رضي اهللا عنهعن أيب هريرة وملا روي 

يمظآنُ العالقُراملَثَانِي و عبالس ي٥(»ه(.    

ألن الفاحتة مما يتكرر يف  ؛وهي التكرير ،من التثنيةفهو :   Y ² X تعاىل: قولهأما و
  .عز وجل الشتماهلا على ما هو ثناء على اهللا ؛أو من الثناء ،الصالة

   .أو العام على اخلاص ،عطف الكل على البعض باب هوف      Y  ´   ³X  :وأما قوله
  واهللا أعلم

  
  

  اإلسراءسورة 

  .]٥اإلسراء: [  Y o  n  m   lk  j  i X 7 8   :القول احلادي والسبعون

                                 
    .)٢/٤٦٩( معاين القرآن وإعرابه )١(
)، ١/٣٥٤( جماز القرآن ،عبيدة )، وأبو٢/٩١( معاين القرآن ،والفراء، )١٠/٥٤( أحكام القرآن ،لقرطيبا )٢(
معامل  ،)، والبغوي٣/٥١( الوسيط ،والواحدي )،٥/٣٤٨( الكشف والبيان ،)، والثعليب٢/٢٦١( حبر العلوم ،السمرقنديو

    .)٣/٣٧٣( احملرر الوجيز ،وابن عطية )،٢/٥٨٧( الكشاف ،والزخمشري )،١/٧٢( الترتيل
                     ). ١٧/١٣٧(جامع البيان يف تأويل القرآن  ،لطربي) ا٣(
 Y  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®X ، كتاب التفسري: باب قوله: صحيحهأخرجه البخاري يف  )٤(

  .     )٤٧٠٤،ح:٦/٨١(،]٨٧[احلجر:
       .املرجع السابق )٥(



 

٢١٩ 

 

   أبو عمر:  قال
  .)١("ومدبرة مقبلة املدينة أزقة يف جتول، معناه"

أي مشوا وترددوا بني مساكن املدينة مقبلني  Yi X  أشار ابن عبد الرب إىل أن املراد بقوله:
  أقوال: ثالثة اآلية يف علماءللوومدبرين، 

  القول األول:
  ذلك:ب قال وممنعبد الرب،  ابن قول وهو ،املساكنوالدور  بني وترددوا مشوا

   .)٦(، وابن عطية)٥(، والزخمشري)٤(، والبغوي)٣(النحاسو، )٢( ابن عباس رضي اهللا عنهما
 بني القوم جاس: فيه يقال وجاءوا، وذهبوا واملساكن، الدور بني فترددواقال الطربي: " 

  .)٧("وجوساناً جوساً أجوس أنا وجست واحد، مبعىن وحاسوا الديار
  القول الثاين: 
  . )٨("األخبار الرجل جيوس كما فيها طلبوا" انفرد به جماهد حيث قال: 
  

  القول الثالث:
  بذلك: قال وممن، وقتلوا وأفسدوا عاثوا 

                                 
   ).  ٢٧/٢٩٠( االستذكار) ١(
  .)٧/٢٣١٨( ابن أيب حامت تفسريو )،١٧/٣٦٦( جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي )انظر:٢(
   ).٤/١٢٣( القرآن معاين، لنحاسا) ٣(
         ).٣/١٢٢( الترتيل معامل، لبغويا) ٤(
         ).٢/٦٤٩( الكشاف، لزخمشريا )٥(
 ابن كثري تفسريو ،)٣/٩٧( الوسيط ،والواحدي، )٦/٤١٤٢( اهلداية ،، ومكي)٣/٤٣٩( الوجيز احملرر، عطية بنا) ٦(
                         )٣/٤٥٤( اجلواهر احلسان)، والثعاليب، ٢/٤١٠( بصائر ذوي التمييزوالفريوزآبادي،  )،٥/٤٧(
  .)١٧/٣٦٥( جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي،) ٧(
      ).٣/١١( املسري زاد، ابن اجلوزي) ٨(



 

٢٢٠ 

 

  .)٤(قتيبة بنوا ،)٣( والزجاج، )٢(عبيدة وأبو ،)١(الفراء
، وإن قول ابن عبد الرب جاء متوافقاً مع أقوال أهل اللغة والتأويل أن يتضحدراسة البعد 

كما قال  معناه ،Yi X  :تعاىل قوله جاءت خمتلفة من ناحية اللفظ إال أا متحدة يف املعىن؛ ألن
 ذاهبني ويقتلوم يطلبوم ،كما جيوس الرجل األخبار فيها واترددو الديار يف طافوا أهل اللغة:

     مرادة. مجيعاً األقوال الثالثةف ،)٥(لألخبار تقصياً، ووجائني
  :رضي اهللا عنهقال حسان بن ثابت 

دمحم فيي القى بسا الَّذنمو      بِه رِفَجاسساكالع ضراَء عد٦(األع(  
  :)٧(وقال ابن الرومي

  .)٨(فجاس خبيل النصر عقر ديارها     وما جاسها من قبل ذلك جائس

Y 9  8  7 8   :القول الثاين والسبعون   7  6   5  4X  ]:١٩اإلسراء[.  

                                 
       ).٢/١١٦( القرآن معاين الفراء،) ١(
      ).١/٣٧٠( القرآن جمازأبو عبيدة،  )٢(
               .  )٣/٢٢٧( وإعرابه القرآن معاينالزجاج،  )٣(
 اجلامع ألحكام القرآن)، والقرطيب، ٢/٣٠٢( حبر العلوم)، والسمرقندي، ١/٢١٣( القرآن غريب ،قتيبة بنا) ٤(
 فتح القدير ،والشوكاين )،٢/٢٤٦( مدارك الترتيل ،والنسفي )،٣/٢٤٨( أنوار الترتيل ،والبيضاوي)، ١٠/٢١٦(
    ).١/٤٥٣( تيسري الكرمي الرمحن ،والسعدي )،٦/٤٤٢( حماسن التأويل ،والقامسي )،٣/٢٤٩(
 األعظم واحمليط احملكم، سيده بنوا)، ١/٤٩٥( اللغة مقاييس ،وابن فارس )،١١/٩٦( اللغة ذيب ،األزهري انظر: )٥(
     .)١٥/٥١٨( العروس تاج ،والزبيدي )،٦/٤٣( العرب لسان ،وابن منظور ،)٧/٥١٧(
اجلامع و، )٣/٢٢٩(لماوردي لالنكت والعيون و ).٦٥/٣٦٦( تفسري الطربيمل أجده يف ديوانه املطبوع، وورد يف )٦(

    ).٧/٣١٤( الدر املصون، و)١٠/٢١٦للقرطيب(ألحكام القرآن 
ابن الرومي: علي بن العباس بن جريج، الرومي األصل، الشاعر املشهور، صاحب النظم العجيب، من طبقة بشار،  )٧(

وكان ابن الرومي قد  -وزير املعتضد-واملتنيب، ولد ونشأ ببغداد، ومات فيها مسموماً، قيل: دس له السم القاسم بن عبيد اهللا 
سري )، و٤٦٣ ،ت:٣/٣٥٨(وفيات األعيان و)، ٦٣٨٧،ت:١٢/٢٣(تاريخ بغدادهـ. انظر:  ٢٨٣سنة:  ماتهجاه، 

  ).٢٤٦٠،ت:١٠/٤٩٧(أعالم النبالء 
 :لبنان، ط –بريوت -، حتقيق: أمحد حسن بسج، الناشر: دار الكتب العلميةديوان ابن الروميمن (البحر الطويل) انظر:  )٨(
٢/٢٦٢( ،٣ .(    



 

٢٢١ 

 

   أبو عمر:  قال
  .)١("العمل العرب كالم يف السعي"

   منهم: و أهل اللغة والتأويلوهو ما قال به  معىن السعي: العمل أشار ابن عبد الرب إىل أن
 البخارياإلمام ، و)٣(رمحه اهللا الشافعياإلمام و ،)٢(وجماهد، ابن عباس رضي اهللا عنهما

  . )٦(اجلصاص، و)٥(قتيبة بنوا ،)٤(رمحه اهللا

  .)٧("عملها هلا وعمل :معناه،  Y  9  8  7Xقال الطربي: " 
  . )٨("العمل:  السعي:  املفسرين وسائر عكرمة قالوقال الثعليب : " 

  املفسرين.عامة قول ابن عبد الرب جاء موافقاً ألقوال  أن يتضحدراسة البعد  
  .)٩("العملُ السعي: يقولون ،السعي فهو شر أو خريٍ من عملٍ كلُّ السعي:"قال أهل اللغة: 

  .]٧٨:اإلسراء[ Y C  B  A  @  ?  >   =X 7 8  :القول الثالث والسبعون
   أبو عمر:  قال

                                 
    ).  ٤/٣٦(االستذكار )١(
  ).  ٩/٦١٣٣( اهلدايةمكي،  انظر: )٢(
         ). ٣/١٢٩٦( تفسري الشافعي )٣(
  ).٢/٧( اجلمعة إىل املشي ، بابأخرجه البخاري يف صحيحه )٤(
  ). ١/٢٧٥( القرآن مشكل أويلت، قتيبة بنا )٥(
، عطية بنوا )،٥/٣٤٧٨( اهلداية ،مكيو )،١٠/٢١٧( والبيان الكشف ،لثعليب)، وا٣/٥٩٥( القرآن أحكام ،جلصاصا )٦(

 ،وابن عاشور )،٥/٥٥٠( القدير فتح )، والشوكاين،٢٠/٨٢( القرآن ألحكام اجلامع ،لقرطيب)، وا٥/٤٩٠( احملرر الوجيز
                                             .)١٥/٦١( التحرير والتنوير

          ).١٧/٤١٠( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي،  )٧(
         ).١٠/٢١٧( والبيان الكشف ،لثعليبا )٨(
)، ٢/٢٢١( احملكم واحمليط األعظم ،ابن سيدهو)، ٣/٥٨( ذيب اللغة ،ألزهريوا )،٢/٢٠٢( العنياخلليل بن أمحد، ) ٩(
          ). ١٤/٣٨٥( لسان العرب ،)، ابن منظور٢/٣٧٠( النهاية ،ابن األثريو



 

٢٢٢ 

 

 للقولني، حمتملة واللغة غروا،: دلوكها: قال من ومنهم العلم، أهل أكثر عند ميلها ودلوكها"
    .)١("أكثر واألول

حول معىن  الرأي القائل بأن املراد من دلوك الشمس ميلها، واختلف العلماء رجح ابن عبد الرب
  دلوك الشمس على قولني:

  القول األول:
  وممن قال بذلك: وقت غروا، يعينقال أصحابه: بأن دلوك الشمس 

    .)٤(وابن منظور ،)٣(والفراء ،)٢(زيد ابنو، ابن عباس رضي اهللا عنهمو عبد اهللا بن مسعود، 

ألن العرب  ؛واألول أحب إيلّ ،ويقال: زواهلا ،: غرواY@  ?X وقال ابن قتيبة: "
  قال ذو الرمة: ،تقول: دلك النجم، إذا غاب

  )٥(نجوم وال باآلفالت الدوالك     مصابيح ليست بِاللَوايتِ تقودها
  .)٦("وتقول يف الشمس: دلكت براح يريدون غربت 

  القول الثاين:
  وممن قال بذلك: ،وهو قول ابن عبد الرب ميلها للزوال، قال أصحابه: بأن دلوك الشمس يعين

 قتادة،و الضحاك،و ،البصري احلسنو ،بن عمر رضي اهللا عنهمعبد اهللا و ،بن عباسعبد اهللا 
    .)٣(والزجاج ،)٢( ابن قتيبةو ،)١(وجماهد

                                 
    ).  ١/١٩٠(االستذكار )١(
  .   )٣/٢٩٧( فتح القدير ،والشوكاين، )١٧/٥١٣(جامع البيان يف تأويل القرآن انظر: الطربي،  )٢(
   .)٢/١٢٩( معاين القرآن ،لفراءا )٣(
  . )١٤/٣٨٥( لسان العرب )٤(
ي ذديوان ) من (البحر الطويل)، والبيت من قصيدة بعنوان: "يسامي السحاب" يف مدح مالك بن املنذر. انظر: ٥(

     ).١/١٨٩(الرمة
 )،١/٢٩٨( الوجوه والنظائر ،العسكري)، و٤/٣٧٠( غريب احلديث ،وأبو عبيد، )١/٢٢٠( غريب القرآن ،ابن قتيبة) ٦(

   ).١/٣١٧( ،١، ط:املفردات يف غريب القرآن ،والراغب)، ٦/٧٥٤( احملكم احمليط ،وابن سيده



 

٢٢٣ 

 

?  Yوأوىل القولني يف ذلك بالصواب قول من قال: عىن بقوله قال الطربي: "   >   =

@X،  :صالة الظهر، وذلك أن الدلوك يف كالم العرب: امليل، يقال منه: دلك فالن إىل كذا
  .)٤("إذا مال إليه

، وهو ما قال به مجهور بعد الدراسة يتضح أن قول ابن عبد الرب هو القول الراجح
ألن قوله: زواهلا على التحقيق، فيتناول وقت الظهر والعصر؛  يعيندلوك الشمس  ؛ ألناملفسرين

Y C  B  AX وقرآن "وقوله:  ،، وذلك يشمل وقت املغرب والعشاءالليل أي ظالم :غاية
  ، أي صالة الصبح."الفجر

لتكون اآلية جامعة للصلوات اخلمس،  ؛القول عندي أنه زواهلا نصف النهار قال الشوكاين: "
واملعىن: أقم الصالة من وقت دلوك الشمس إىل غسق الليل فيدخل فيها الظهر والعصر وصالتا 

  . )٥("غسق الليل، ومها العشاءان، مث قال: وقرآن الفجر هذه مخس صلوات
  واهللا أعلم.

  
  
  

  .]٧٩:اإلسراء[ Y  X  W  V   U  T  SX 7 8   :القول الرابع والسبعون

  أبو عمر: قال 

                                 
  .   )٣/٢٩٧( القدير فتح ،لشوكاين، وا)٥١٦-١٧/٥١٤( جامع البيان يف تأويل القرآنانظر: الطربي،  )١(
       ).١/٢٢٠( غريب القرآن ،ابن قتيبة) ٢(
 ،والنسفي )،٣/١٢٠( الوسيط ،)، والواحدي١/٣٦٧( حبر العلوم ،والسمرقندي، )٢/٤٦٩(معاين القرآن وإعرابه )٣(

                  .)٢٧/١٥٥( تاج العروس ،والزبيدي )،١/٤٥٢( التسهيل لعلوم الترتيل ،وابن جزي )،٣/٢٧٣( مدارك الترتيل
      . )١/٤٦٤( تيسري الكرمي الرمحن ،لسعدي، وا)١٧/٥١٦(جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي،  )٤(
)، ١٥/١٨٢( التحرير والتنوير ،ابن عاشورو)، ٢/٣٩٠( معامل الترتيل ،لبغويوا)، ٣/٢٩٧( فتح القدير ،لشوكاين) ا٥(
        .)٣/١٧٩( أضواء البيان، لشنقيطيوا



 

٢٢٤ 

 

  .)١("املقام احملمود هو شفاعته يف املذنبني من أمته "
اختلف أهل وقد  يف املذنبني من أمته، صلى اهللا عليه وسلمشفاعته باملقام احملمود  ابن عبد الرب فسر

  :ثالثة أقوالعلى  املقام احملمود،ب املرادالتأويل يف 
  األول:القول 

هول لريحيهم رم من  يوم القيامة أمجعني للناس صلى اهللا عليه وسلم شفاعتهاملقام احملمود: هو 
  ، وممن قال بذلك:شدة ذلك اليومو املوقف

 ،)٢(البصري احلسن، وقتادةو جماهد،و ،بن عمر رضي اهللا عنهمواهريرة،  وأبو ،ابن عباس
  .)٣(الواحديو

الشفاعة العظمى، للفصل بني اخلالئق الذي حيمده فيه مقام  واملشهور أنه : "القامسيقال 
    .)٤("األولون واآلخرون

   :الثاين القول
  ، وممن قال بذلك:القيامة يوم شفاعته يف املذنبني من أمتهاملقام احملمود: 

  .)٧(، وابن عادل)٦(، والثعليب)٥(النحاس 
حيمده فيه  ،ألمته اهللا عليه وسلمصلى  املقام الذي يشفع فيههو املقام احملمود  قال الثعليب: "

  .)١("األولون واآلخرون

                                 
    ).  ٨/١٣٦(االستذكار )١(
       )، ٧/٢٣٤٣(تفسري ابن أيب حامت و ،)١٧/٥١٣( جامع البيان يف تأويل القرآنانظر: الطربي،  )٢(
  )،  ٣/١٢٢(الوسيط  ،لواحديا) ٣(
)، وابن ١٠/٣٠٩( أحكام القرآن ،)، والقرطيب٢/٣١١( الكشاف ،)، والزخمشري٦/٤٩١( حماسن التأويل ،لقامسيا) ٤(

)، ٢/٣٢٩( السراج املنري ،)، واخلطيب الشربيين٣/٤٩٢( اجلواهر احلسان ،)، والثعاليب٥/١٠٣(القرآن العظيمتفسري  ،كثري
  .  )١٥/١٨٥( التحرير والتنوير ،وابن عاشور)، ٣/٢٩٩( فتح القدير ،الشوكاينو
     .)٤/١٨٥( معاين القرآنالنحاس، ) ٥(
    .)٦/١٢٣( الكشف والبيان ،لثعليبا) ٦(
        .)٣/٢٦٤( أنوار الترتيل ،البيضاويو)، ٣/٢٦٧(احملكم واحمليط  ،ابن سيدهو)، ١٢/٣٦٤( اللباب ،ابن عادل) ٧(



 

٢٢٥ 

 

   :الثالثالقول 
  وممن قال بذلك: القيامة، يوم عز وجل عرشه على صلى اهللا عليه وسلم إجالسه أنه

    .)٢("جماهد 
ذاته املقدسة، ومل إىل أضاف العرش  سبحانه وتعاىل؛ ألن اهللا ال يعتد بهوهذا القول األخري 

القرآن  منآية  ةيف إحدى عشرينسبه إىل أحد من خلقه، سواء كان نبياً مرسالً، أو ملكاً مقرباً، 
إىل هذا القول من قريب أو  ، فضال عن عدم وجود دليل نقلي من الكتاب أو السنة يشري)٣(الكرمي
   بعيد.

  .)٤("ينادي بفساده هذا قول رذل موحش فظيع ال يصح، ونص الكتاب"قال الواحدي: 

  .]١٢٩[التوبة :   Y ¾  ½  ¼    »  º¹  ¸ X ويف تفسري قوله تعاىل:
 مجيع عن اخلرب العظيم، العرش رب بأنه نفسه ثناؤه جل بوصفه عىن وإمنا:" الطربي قال ابن جرير

 نفسه فوصف للملوك، يكون إمنا ،  Y ¾  ½ X ألن ؛وسلطانه ملكه ويف عبيده، أم دونه ما
 وملكه، سلطانه يف دونه من وأن غريه، دون العظيم امللك وأنه خلقه، سائر دون )العرش ذو( بأنه
                                   .)٥("وقضاؤه حكمه عليه جار

                                 
    .)٦/١٢٣( الكشف والبيان ،لثعليبا) ١(
  ).٣/٢٦٦( والعيون النكت، ملاورديوا)، ١٧/٥٢٩( جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي) انظر: ٢(
S  T وقوله:  ،]٧[هود : S ?  >   =  <R وقوله: ،]١٢٩[التوبة: S  ¾  ½  ¼    »R ) يف قوله تعاىل: ٣(

   Y   X  W  V  UR :٤٢[اإلسراء[، :وقوله  S¾  ½             ¼  »  º  ¹R : األنبياء]وقوله: ،]٢٢  S  ¶  µ  ´  ³

   »  º  ¹  ¸R :٨٦[املؤمنون[، :وقوله S    ´  ³  ²  ±R :املؤمنون]تعاىل  وقوله ،]١١٦:      S   T   S

UR :٢٦[النمل ،[:وقوله S  °  ¯R :غافر]١٥[ ،:وقوله  S  k  j      i  hR :الزخرف]وقوله:، ]٨٢  S  [   Z

   _  ̂   ]  \R :١٧[احلاقة[ ،:وقوله  S  s  r  q  p  o  nR :التكوير]٢٠[ ،:وقوله  S   ¥  ¤     £R :الربوج]١٥[  .  
     ). ١٣/٤٤٥( البسيطالتفسري ) الواحدي، ٤(
  ).١٤/٥٨٧( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، ) ٥(



 

٢٢٦ 

 

نوع واحد مما  ، حيث حتدث عنبعد الدراسة يتضح أن قول ابن عبد الرب ليس بالقوي
هي جزء من يف املذنبني من أمته يوم القيامة،  عليه وسلم صلى اهللاألن شفاعة النيب  اللفظ؛ يتناوله

   .صلى اهللا عليه وسلم به على رسوله عز وجلالذي امنت اهللا  املقام احملمود
معىن املقام احملمود املقام الذي حيمده القائم فيه، وكل من رآه وعرفه وهو مطلق يف كل و

مل يتناول مقاما خمصوصا ومود احملقام املكر نمن أجل ذلك و ،ما جيلب احلمد من أنواع الكرامات
  .)١(كل مقام حممود ليتناول

أَنا سيد  : «صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا ، قال: قالخدري رضي اهللا عنه عن أيب سعيدف
 نا ممو ،رلَا فَخو داُء احلَموي لدبِيو ،رلَا فَخو ةاميالق موي مآد لَدإِلَّا و اهوس نفَم مآد ذئموي بِين

رلَا فَخو ضاَألر هنع قشنت نلُ ما أَوأَني، وائول تح٢(»ت(.  
 ،فإن إعطاءه لواء احلمد ؛وميكن رد األقوال كلها إىل الشفاعة العامة : "بن حجرقال ا

كل ذلك صفات للمقام  ،عليه السالم وقيامه أقرب من جربيل ،وكالمه بني يديه ،وثناءه على ربه
وأما شفاعته يف إخراج املذنبني من النار فمن توابع  ،ليقضى بني اخللق ؛احملمود الذي يشفع فيه

  واهللا أعلم..)٣("ذلك

  الكهفسورة 

  .]٨ :كهفال[ YQ  P  O  N  M  L  X 7 8   :القول اخلامس والسبعون

   أبو عمر: قال 

                                 
)، ٧/١٠١( البحر احمليط ،حيان وأبو)، ٣/٢٦٤( أنوار الترتيل ،لبيضاويوا)، ٢/٦٨٧( الكشاف ،لزخمشري) انظر: ا١(
      .)٦/٤٩٠( حماسن التأويل ،لقامسيوا
 حديث هذا)، وقال: "٣١٤٨،ح:٥/٣٠٨، (إسرائيل بين سورة ومن :باب التفسري كتاب ،هسنن يف الترمذيأخرجه  )٢(

باب ، الفضائل كتابيف  مسلم صحيحيف  له شاهدو. )١/٣٠٩( صحيح اجلامع انظر:". صحيح" :األلباينوقال  ."حسن
يوم الْقيامة، وأَولُ أَنا سيد ولَد آدم «بلفظ:  من حديث أيب هريرة )،٢٢٧٨،ح:٤/١٧٨٢، (على مجيع اخلالئقتفضيل نبينا 

  . »من ينشق عنه الْقَبر، وأَولُ شافعٍ وأَولُ مشفَّعٍ
  ). ١١/٤٢٨( فتح الباري ) ابن حجر،٣(



 

٢٢٧ 

 

  .)١("واجلرز: األرض الغليظة اليت ال تنبت شيئا"
اختلف العلماء يف معىن اجلرز على قد بالغليظة اليت ال تنبت، و فسر ابن عبد الرب األرض اجلرز

   قولني:
  ، وممن قال بذلك:اليت ال نبات فيهاهي  :األرض اجلرز القول األول:

 ،)٣(النحاسو ،)٢(ابن زيد، وقتادةاحلسن، ووجماهد، و، ابن عباس رضي اهللا عنهما
  .)٥(والزخمشري ،)٤(والواحدي

 ،جرِزت األرض وهي جمروزة يقال: ،أن تكون األرض ال نبات فيهااجلُرز: "قال الفراء: 
  .)٦("وجرزها اجلراد أو الشاء أو اإلبل فأكلن ما عليها

  وهو قول ابن عبد الرب، وممن قال بذلك: األرض اجلرز هي اليت ال تنبت،: ثاينالقول ال
   .)١٢(والشنقيطي ،)١١(وابن كثري ،)١٠(والبغوي ،)٩(وابن بطال، )٨(الثعليبو ،)٧(الزجاج

                                 
                        ).   ٣/١٥٨(االستذكار )١(
    ).١/١٧٣(، ١ط:، تفسري حيىي بن سالمحيىي بن سالم، انظر:  )٢(
                            .)٤/٢١٦( معاين القرآن ،لنحاسا )٣(
                              .)٣/١٣٧( الوسيط ،لواحديا )٤(
 )،٣/٤٩٧( احملرر الوجيز ،وابن عطية )،٦/٤٣٢٦( النكت والعيون ،واملاوردي، )٢/٧٠٤( الكشاف ،لزخمشريا )٥(

، )٧/١٤١( البحر احمليط ،حيان و)، وأب٣/٢٧٣( أنوار الترتيل ،)،والبيضاوي١٠/٣٥٦( حكام القرآناجلامع أل ،والقرطيب
      .)٣/٣٢١( فتح القدير ،والشوكاين )،٣/٥٠٨( اجلواهر احلسان ،والثعاليب

    .)٢/١٣٤( معاين القرآن ،لفراءا) ٦(
                             .)٣/٢٦٩( معاين القرآن وإعرابه، لزجاجا) ٧(
                             .)٦/١٤٥( الكشف والبيانالثعليب: ) ٨(
    )،١/٤٦٧(شرح صحيح البخاريابن بطال:  )٩(
    .)٣/١٧٣(معامل الترتيل )١٠(
                                                     .)٥/١٣٧( تفسري ابن كثري )١١(
                                                     .)١/٣٥٥( أضواء البيان، لشنقيطيا) ١٢(



 

٢٢٨ 

 

|   Y فسره قوله تعاىل:، وقد بعد الدراسة يتضح أن القول األول هو الصحيح   {   z  y   x  w

©   ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡    �      ~  }X  :٢٧[السجدة[.   
جرزت األرض: ، ونبات افيه ليس اليت اليابِسةومعىن اجلرز كما قال أهل اللغة: " األرض 

    .)١("إذا ذهب نباا بسبب القحط، أو اجلراد الذي أتى على نباا
  قال ذو الرمة:و

  )٢(فَما بقيت إِال الصدور اجلَراشع     طَوى النحز واَألجراز ما يف غُروضها
   .)٣(وقد حنزته برجلي، أي ركلته ،الدفع والنخس»: النحز«
»روزة: وهي صفة لألرض اليت مل يصبها مطر»اَألجراز٤(: مجع ا(.  
  .)٥(: مجع غرض: وهو حزام الرجل»غروض«
من اِإلبل: العظيم، ويقال العظيم الصدرِ  اجلُرشعو: الغالظ، واحدها جرشع»: اجلراشع«

  واهللا أعلم. .)٦(املنتفخ اجلنبين

  مرميسورة 

Y  i  h      g  f  7 8  :القول السادس والسبعون             e  dc   b  a  `X ] :٧١مرمي[.  
  أبو عمر: قال

 هو: قال ،احلسن عن ذلك رويو ،للكفار خطاب هو: قال أنه ابن عباس رضي اهللا عنهما عن "
  .للمشركني خطاب

                                 
 معجم مقاييس اللغةوابن فارس، )، ١٠/٣٢١( ذيب اللغةواألزهري، )، ٣/١٧٤( غريب احلديثاخلطايب،  انظر: )١(
            ).       ١٥/٥٢( تاج العروسوالزبيدي،  ،)٥/٣١٧( لسان العرب ،ابن منظورو )،١/٤٤١(
  ).١/١٥٧( ديوان ذي الرمة انظر:من(البحر الطويل)  )٢(
  ).٣/٨٩٨(الصحاحاجلوهري:  )٣(
  . )٥/٣١٧(لسان العربو )،٣/٨٦٧(الصحاح اجلوهري: )٤(
     ).٢/٦٥٠( املعجم الوسيط )٥(
     ).٣/١١٩٥( الصحاحاجلوهري،  )٦(



 

٢٢٩ 

 

أنه كان يقرؤها "وإن منهم إال واردها" ردا على اآليات  ابن عباس رضي اهللا عنهماوقد روي عن 
  .اليت قبلها من الكفار

  .)١("ذلك حنو أو ،هؤالء يا منكم وإن يريد": أبو عمر قال
  الدراسـة

 الورود معىن يف العلم أهلاختلف وقد قوله: "منكم" خطاب للكفار،  أن ذهب ابن عبد الرب إىل
  :كور يف اآلية الكرمية، على مخسة أقوالذامل

  الورود مبعىن املرور عليها، وممن قال بذلك: القول األول:
   .)٥(الثعليبو، )٤(والنحاس ،)٣(،والزجاج)٢(وقتادة، رضي اهللا عنه مسعود ابن
 بقرب وهو احلساب موضع حيضرون أم وذلك ،وقرب طالعاو إشراف ورودبأن ال واقال

 م ويصار إليه نظروا مما اتقوا الذين اهللا ينجي مث ،احلساب حالة يف إليها وينظرون فريوا جهنم
  ".النار إىل م يؤمر أي" الظاملني ونذر" ، اجلنة إىل

  :باألدلة اآلتيةواستدل أصحاب هذا القول 
صلى  النيب مسعت أا ،)٦( رضي اهللا عنها مبشر أم أخربتين: لاق ،رضي اهللا عنه جابرعن  يا رومب

 من اُهللا، شاَء إِنْ النار، يدخلُ لَا«: بنت عمر رضي اهللا عنها حفصة عند يقول ، اهللا عليه وسلم
: حفصة فقالت فانتهرها، اهللا رسول يا بلى،: قالت» تحتها بايعوا الَّذين أَحد، الشجرة أَصحابِ

                                 
                        ). ٨/٣٢٨(االستذكار  )١(
      ).    ١٨/٢٣٢( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، ) ٢(
  ).٣/٣٤١( وإعرابه القرآن معاين )٣(
  ).٤/٣٥٠( القرآن معاين نحاس،لا) ٤(
مشارق والقاضي،  )،١/٨٦٥( فردات)، والراغب يف امل٧/٤٥٧٨( اهلداية ،مكيو )،٦/٢٢٥( الكشف والبيان ،لثعليبا )٥(

              ).٧/١٠٩( حماسن التأويلوالقامسي، )، ٤/١٧( أنوار الترتيل ،والبيضاوي )،٢/٢٨٣( األنوار
 كبار من كانتو ،عنه وروت  اهللا رسول وبايعت أسلمت حارثة، بن زيد امرأة، معرور بن الْبراء بنت :مبشر أم )٦(

 اإلصابةوابن حجر:  ،)٧٥٩٠،ت:٧/٣٨٠(الغابة أسدانظر: ابن األثري:  .اهللا عبد بن جابر: عنها روى، الصحابة
   .)١٢٢٤٦،ت:٨/٤٧٠(



 

٢٣٠ 

 

Y c   b  a  ` X عز وجل اهللا قال قد« : صلى اهللا عليه وسلم النيب فقال :Y  m  l  k

 n    r   q      p    o X  «")١(.  

  . دخله أنه ال عليه أشرف أي ،   Y0  /  .  -X :تعاىل اهللا لوقوب
  :)٢(زهريقول و

    )٣(املُتخيمِ احلاضرِ عصي نوضع       امهجِم زرقاً املاَء وردنَ فَلَما
  القول الثاين:

  ، وممن قال بذلك: بأعماهلم املؤمنون عنها يصدر مث اجلميع يردها الورود مبعىن الدخول، أي
 ،جريج ابنو ،بن عباس رضي اهللا عنهمعبد اهللا ، ومسعود بنعبد اهللا و ،اهللا عبد بن جابر

  . )٥(، والطربي)٤(السديو
صلى اهللا  اهللا رسول أن: رضي اهللا عنه هريرة أيب عن مبا روي واستدل أصحاب هذا القول

  .)٦(»القَسمِ تحلَّةَ إِلَّا النار، تمسه الولَد من ثَالَثَةٌ املُسلمني من لأَحد يموت الَ « :قال عليه وسلم

                                 
 الرضوان بيعة أهل الشجرة أصحاب فضائل من باب ،اإلميان ، كتابهصحيحيف  مسلمأخرجه  )١(
)٢٤٩٦،ح:٤/١٩٤٢ .(   

 الثالثة أحد، واجلاهلية يف الشعراء حكيم ،ثعلبة بن مازن بن احلارث بن قرة بن رباح بن ربيعة : ابنسلمى أىب بن زهري )٢(
 كان ،مطبوع شعر ديوان له ،املعلقات أصحاب من الذبياين، والنابغة، وزهري، القيس امرؤ: وهم ،الشعراء سائر على املقدمني

 .هـ ق ١٣حنو:  توىف ،شاعرة اخلنساء وأخته شاعرين، وجبري كعب وابناه شاعرة، سلمى وأخته شاعرا، وخاله شاعرا، أبوه
  )، ٢،ت:١/١٣٧( والشعراء الشعرابن قتيبة:  انظر:

 ."الصافية املياه" :الزرق )،١/١٠٥( ،١:ط ،بن أيب سلمى زهري ديوانزهري بن أيب سلمى،  (البحر الطويل)، انظر: من )٣(
    ).١٢/١٠٥( ". املرجع السابقمجام والْجمعوكثرته،  جمتمعه وهي :املَاء مجة": هومجام، )١٠/١٣٠( لسان العرب

                        ).١١/١٣٦( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، )، و٢٣٢-١٨/٢٣٠( ،جامع البيانالطربي، انظر:  )٤(
 الوسيط ،والواحدي، )٤/٣٤٧( القرآن معاين ،النحاس، و)١٨/٢٣٤(جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي،  )٥(
 اجلامع ألحكام القرآن ،والقرطيب )،٤/٢٨( احملرر الوجيزوابن عطية، ، )٣/٢٤٣( الترتيل معامل ،والبغوي)، ٣/١٩١(
  .  )٣/٤٥٧( لسان العربيف  ،وابن منظور)، ٢/٣٤٧( مدارك الترتيل ،والنسفي )،١١/١٣٩(
 S½  ¼  »  ºR : تعاىل اهللا قول باب ،والنذور األميان، كتاب أخرجه البخاري يف صحيحه) ٦(
، فيحتسبه ولد له ميوت من فضل باب، احلج كتاب صحيحه،وأخرجه مسلم يف )، ٦٦٥٦،ح:٨/١٣٤] (١٠٩:األنعام[



 

٢٣١ 

 

 اهللا عليه وسلمصلى  اهللا رسول مسعتقال:  رضي اهللا عنه عبد اهللا  بن ومبا روي عن جابر
 كَما وسلَاما، بردا الْمؤمنِ علَى فَتكُونُ دخلَها، إِلَّا فَاجِر ولَا بر يبقَى لَا الدخولُ،: الْورود «: يقول

تلَى كَانع ،يماهرى إِبتارِ، إِنَّ حلنا لجِيجض نم ،مهدري بجني اُهللا ثُم ينا، الَّذقَوات ذَريو نيمالظَّال 
  .)١( »جِثيا فيها

: صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول قال: قال رضي اهللا عنه مسعود بن اهللا عبد عنومبا روي 
» رِدي اسالن ارالن ونَ ثُمردصا يهنم ،هِمالمبِأَع ملُهحِ فَأَوقِ، كَلَمرالب يحِ، ثُمكَالر رِ ثُمضكَح 

  .)٢( »كَمشيِه ثُم الرجلِ، كَشد ثُم رحله، في كَالراكبِ ثُم الفَرسِ،
 ما هو، والكفار فيها ويهوي اهللا، فينجيهم املؤمنون، عنها يصدر مث اجلميع يردها قال الطربي: "

 املنصوب الصراط على مرورهم من، صلى اهللا عليه وسلم  اهللا رسول عن األخبار به تظاهرت
  .)٣("فيها ومكدس مسلم فناج جهنم، منت على

 ألن؛ )النار فتمسه: (صلى اهللا عليه وسلم لقوله الدخول الورود وظاهر وقال القرطيب: "
، ساملني منها وينجون املؤمنني على وسالماً برداً تكون أا إال ،املماسة اللغة يف حقيقته املسيس

Y rوقوله تعاىل:     q     p    o X   وندخل: يقل مل ألنه؛ الدخول الورود أن على يدل 
 األزرق بن  لنافع املسألة هذه يف قال أنه ابن عباس رضي اهللا عنهما عن وروي ،الظاملني

 ينجيك أظنه فما أنت وأما، منها اهللا فينجيين أنا أما، نردها أن بد ال وأنت أنا أما: )٤(اخلارجي
  .)١("لتكذيبك

                                 
                             ).٢٦٣٢،ح:٤/٢٠٢٨(
 ."ثقات ورجاله أمحد، رواه" :وقال اهليثمي ،من حديث جابر ،)١٤٥٢٠،ح:٢٢/٣٩٦( سندامل يف أمحد اإلمامأخرجه  )١(

          .)٧/٥٥( جممع الزوائدانظر: 
 ". انظر:صحيح: "األلباين ) وقال٣١٥٩،ح:٥/١٦٨كتاب التفسري، باب ومن سورة مرمي( ،هسنن يف الترمذيأخرجه  )٢(

   ).٧/١٥٩( سنن الترمذي صحيح وضعيف
] ٢٣:القيامة[ R(  *    +    ,   -      .  /S : تعاىل اهللا قول باب، التوحيد، كتاب أخرجه البخاري يف صحيحه )٣(
  .  )١٨٣،ح:١/١٧٨، (الرؤية طريق معرفة باب ،اإلميان ، كتابيف صحيحهوأخرجه مسلم ). ٧٤٣٩،ح:٩/١٢٩(
 كان ،نسبتهم وإليه األزارقة، رأس: راشد أبو احلروري، الوائلي، البكري احلنفي، قيس بن األزرق بن نافع: األزرق بنا )٤(

 األهواز من مقربة على) دوالب( يوم وقتل صفرة بن أيب املهلب قاتله فتاكا، جبارا وكان ،البصرة أهل من هم،أمريو قومه فقيه



 

٢٣٢ 

 

  :، وممن قال بذلكالصراط على ررواملالورود هو  القول الثالث:
،  األحبار، والسدي وكعب ،ابن عباس رضي اهللا عنهم عن ورواية مسعود، ابن

    .)٢(احلسنو
 على ميروا أن فالورود ،أدخلها ومل البصرة وردت: تقول إمنا الدخول الورود ليس: واقالو 
روي عن أيب هريرة مبا  ، واستدلوامنها يبعده أن اهللا ضمن من النار يدخل فال: قالواو ،الصراط

 جهنم، علَى الْجِسر يضرب ثُم ...« صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا  :، قالرضي اهللا عنه
 مزِلَّةٌ، دحض: " قَالَ الْجِسر؟ وما اِهللا، رسولَ يا: قيلَ" سلِّم سلِّم، اللهم: ويقُولُونَ الشفَاعةُ، وتحلُّ

يهف يفطَاطخ يبكَلَالو كسحكُونُ )٣(وت دجا بِنيهكَةٌ فيوقَالُ شا يانُ، لَهدعالس رمونَ فَينمؤالْم 
فنِ، كَطَريقِ، الْعركَالْبيحِ، وكَالررِ، وكَالطَّياوِ وكَأَجولِ يديكَابِ، الْخالراجٍ وفَن ،لَّمسم 

وشدخملٌ، وسرم وسكْدمي وارِ فن منه٤(»ج(.  
  :وممن قال بذلك ،ومرض محى من الدنيا يف يصيبه ما املؤمن ورود القول الرابع:

  . )٥(جماهد، ورضي اهللا عنه هريرة وأب
 حظ وهي الدنيا، دار يف املؤمن تصيب احلمى اليت هو النار املؤمنني ورود: جماهد قال 

    .)٦("يردها فال النار من املؤمن
صلى اهللا  اهللا رسول أن ،رضي اهللا عنه هريرة أيب عنواستدل أصحاب هذا القول مبا روي 

صلى  من وعك كان به، فقال له رسول اهللا رضي اهللا عنهومعه أبو هريرة  مريضاً عاد عليه وسلم
                                 

        ).٧/٣٥١( األعالم)، والزركلي، ٢/٥٩٨(اإلسالم  تاريخهـ. انظر:  ٦٥سنة: 
    ).  ١٣٩-١١/١٣٦( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ) ١(
          ).  ٣/٢٤٨( شرح صحيح البخاري، بطال ابن )٢(
 :واحلسك. السعدان حسك: واحلَسك، حسكة واحدته الْغنمِ، بأَصواف تعلَق خشنةٌ ثَمرةٌ لَه نبات: احلَسك: حسك )٣(

 من أُخذ وربما الْعسكَرِ، حولَ فأُلقي حديد من أُخذ ربما الْحربِ أَدوات من احلَسك: سيده ابن قَالَ ،حديد من صلب شوك
  ). ١٠/٤١١( لسان العربانظر:  .حولَه فَنصب خشبٍ

                          ).١٨٣،ح:١/١٦٧( ،الرؤية طريق معرفة باب، اإلميان ، كتابهصحيحيف  مسلمأخرجه  )٤(
  ).٣/٢٤٨( شرح صحيح البخاري، بطال ابنو)، ١٨/٢٣٣( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي،  )٥(
  ). ٣/١٤٣( زاد املسري)، وابن اجلوزي، ١١/١٣٧( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ) ٦(



 

٢٣٣ 

 

 لتكُونَ الدنيا، في الْمؤمنِ عبدي علَى أُسلِّطُها نارِي هي أَبشر فَإِنَّ اللَّه يقُولُ:: « اهللا عليه وسلم
ظَّهح نارِ، مي النف ةر١(»الْآخ(.  

  بذلك:وممن قال  ،وهو قول ابن عبد الرب ،ال يردها مؤمنو ،للكفار طاباخلالقول اخلامس: 
  .)٢(عكرمةو، ابن عباس رضي اهللا عنهما 

 ،لنحشرم "لتفات عن الغيبة يف قولها "،وإن منكم"اخلطاب يف قال ابن عاشور: "
عدل عن الغيبة إىل اخلطاب ارتقاء يف املواجهة بالتهديد حىت ال يبقى جمال لاللتباس  "ولنحضرم

ومقتضى الظاهر أن يقال: وإن  ،فإن ضمري اخلطاب أعرف من ضمري الغيبة ،املراد من ضمري الغيبة
وكذلك قرأ عكرمة ، أنه كان يقرأ وإن منهم ابن عباس رضي اهللا عنهماوعن  ،منهم إال واردها

  .)٣("ومجاعة
 منت على املنصوب الصراط على روراملبأن الورود هو أن القول الثالث القائل يتضح دراسة البعد 

، جهنم منت على مضروبهو أصح األقوال وأقواها، فقد جاء يف تعريف الصراط بأنه جسر  جهنم
  .)٤(»جهنم على اجلسر يضرب مث: «صلى اهللا عليه وسلموذلك يف قوله 

صلى اهللا هو ما تظاهرت به األخبار عن رسول اهللا  وورودهمالطربي: "ابن جرير قال 
  .)٥("ومكدس فيها ،من مرورهم على الصراط املنصوب على منت جهنم، فناج مسلم عليه وسلم

  واهللا أعلم.
  

                                 
 جممع الزوائد انظر:  هذا إسناد حسن".: "وقال اهليثمي )٩٦٧٦،ح:١٥/٤٢٢( سندامل يف أمحد اإلمامأخرجه  )١(
)٤/٤١٤(.   
  ).١١/١٣٧( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، و)، ١٨/٢٣٣( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي،  انظر: )٢(
 )،٣/٣٥( الكشاف ،)، والزخمشري٣/٢٤٨( شرح صحيح البخاري، وابن بطال )،١٦/١٤٩( التحرير والتنوير )٣(
     ).٣/١٤٢( زاد املسري ،)، وابن اجلوزي١١/١٣٨( اجلامع ألحكام القرآن، القرطيبو
  ، وقد مت خترجيه يف الصفحة السابقة يف القول الثالث. وأخرجه مسلم يف صحيحه، أخرجه البخاري يف صحيحه) ٤(
 فتح القديروالشوكاين،  ،)٣/١٢٤( فتح الباري ،ابن حجرو )،١٨/٢٣٤( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، ) ٥(
)٣/٤٠٦  .(    



 

٢٣٤ 

 

    
  
  
  
  
  
  
  
  

 طهسورة 

Y  T  S   R  Q  P  O  N    L  K   J  I  7 8  :القول السابع والسبعون

  Z  Y  X  W  V  UX ] :١٨ –١٧طه[.  
  :   أبو عمر قال

  .)١("فتأكلها الغنم إىل ليسقط بالعود الشجر ورق حتريك :واهلش"
    ـةـالدراس

 ، وقدمبعىن هز وحتريك ورق الشجر، دون خبط الشجر فسر ابن عبد الرب "اهلش" املذكور يف اآلية
  اختلف العلماء حول معىن اهلش يف اآلية الكرمية على قولني: 

  القول األول:

                                 
  ). ٢٧/٢١٣(االستذكار )١(



 

٢٣٥ 

 

 ،قول ابن عبد الرب وهو، قال أصحابه: اهلش مبعىن التحريك وهز األشجار دون الضرب واخلبط
  وممن قال بذلك:
  .)٣(كثري وابن، )٢( رمحه اهللا مالكاإلمام ، و)١(ابن زيد

 ،غنمي لترعاه ورقها ليتساقط الشجرة ا أهز أي غنمي على ا وأهشقال ابن كثري: " 
 وال ومثره ورقه يسقط حىت حيركه مث الغصن يف احملجن الرجل يضع أن اهلش: مالك اإلمام قال

  .)٤("خيبط وال اهلش فهذا العود، يكسر
  

  القول الثاين:
  وممن قال بذلك:  ،قال أصحابه: اهلش مبعىن الضرب واخلبط 

   . )٨(، والزجاج)٧(عبيدة أبو، و)٦(، والفراء)٥(، والضحاكعكرمة، والسدي، وقتادة
 هش: منه يقال غنمي، وترعاه ورقها فيسقط اليابس الشجر ا أضرب"  قال الطربي:

  .)١("ورقها أغصاا فسقط ورق اختبط إذا: هشاً يهش الشجر فالن

                                 
  ).   ٧/٢٤٢٠( تفسري ابن أيب حامت)، و١٨/٢٩٣( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي،  انظر: )١(
  ).  ٧/٢٤٢٠( تفسري ابن أيب حامتانظر:  )٢(
   ).٥/٢٤٦( ابن كثري تفسري )٣(
 ،والشوكاين)، ١/١٤١( مجهرة اللغة ،وابن دريد )،٣/٣٤٤( كتاب العني ،الفراهيدي، و)٥/٢٤٦( تفسري ابن كثري) ٤(

   ).       ٣/٤٢٩( فتح القدير
   ).   ٧/٢٤٢٠( تفسري ابن أيب حامت)، و١٨/٢٩٣( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي،  انظر:) ٥(
         ).٢/١٧٧( ين القرآنمعا الفراء،) ٦(
    ).٢/١٧( جماز القرآنأبو عبيدة، ) ٧(
 ،واملاوردي، )٧/٤٦٢٦( اهلداية ،مكيو)، ٢/٣٩٢( حبر العلوم ،السمرقندي)، و٣/٣٥٤( معاين القرآنالزجاج، ) ٨(

 الكشاف ،)، والزخمشري٣/٢٥٩(معامل الترتيل ،)، والبغوي٣/٢٠٣( الوسيط ،)، والواحدي٣/٣٩٩( النكت والعيون
 أنوار الترتيل ،)، والبيضاوي١١/١٨٧( حكام القرآناجلامع أل ،)، والقرطيب٣/١٥٥( زاد املسري ،وابن اجلوزي )،٣/٥٧(
 العروس تاج، لزبيدي)، وا٦/٣٦٥( العرب لسان، منظور ابنو )،٢/٣٦٠( مدارك الترتيل ،)، والنسفي٤/٢٥(
)١٧/٤٦١(.                                            



 

٢٣٦ 

 

أو هزه هزاً  الشجر ورق حتريكقول ابن عبد الرب بأن اهلش مبعىن  أن يتضحدراسة البعد 
  .هو القول الصحيح -كما قال ابن كثري  –رقيقاً 

 ورقها نثرت إِن وكَذَلك الشجرة أَغْصان من الْغصن جذبك: واهلَشقال ابن سيده: "
  .)٢("فيهما هشا، يهشه هشه بعصا،

  واهللا أعلم .  
  
  
  
  

  .]٧١ طه: [ Y  z  y  x  wX 7 8  :القول الثامن والسبعون
  قال أبو عمر:   

  .)٣("أي عليها"
    ـةـالدراس 

    فيها قوالن:لعلماء "يف" مبعىن "على"، ول إىل أنابن عبد الرب  أشار
  القول األول:

    وهو قول ابن عبد الرب، وممن قال بذلك: "يف" مبعىن "على"،قال أصحابه بأن 
  .)٤(، وابن كثري)٣(، والقرطيب)٢(والواحدي ،)١(الزجاجو ،)٥(والطربي ،)٤(أبو عبيدة

                                 
  . )١٨/٢٩٣(جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي،  )١(
    ).٤/٨٨( األعظم واحمليط احملكم، سيده بن) ا٢(
  ). ٨/١٤٩(االستذكار )٣(
  .    )٢/٢٣( جماز القرآنأبو عبيدة،  )٤(
  ).    ١٨/٣٣٩( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، ) ٥(



 

٢٣٧ 

 

  القول الثاين:
  أن "يف" على حقيقتها، وممن قال بذلك:قال أصحابه ب

   .)١٠(والشنقيطي، )٩(النسفيو، )٨(والبيضاوي، )٧(ابن عطيةو ،)٦(والنحاس ،)٥(الفراء

يف  :فلذلك قال ،ى يف وعائهتمكن الشيء املوعبشبه متكن املصلوب يف اجلذع قال الرازي: "
  . )١١("فضعيف "على"مبعىن  "يف"والذي يقال يف املشهور أن  ،جذوع النخل

؛ ألن األوىل بالقبولبعد الدراسة يتضح أن القول الثاين القائل بأن "يف" على حقيقتها هو 
  .، يستقل به دون غريهلكل حرف معناه

وهذا القول عند  ،"على"معىن  "يف"معىن  :قالوا " Y    z  y  xXقوله:  قال النحاس: "
  Y :فقوله تعاىل ،وامنا يتفق احلرفان لتقارب املعىن ؛ن لكل حرف معناهأل ؛أهل النظر ال يصح

                                 
  ).  ٣/٣٦٨( معاين القرآن وإعرابه )١(
        .)٣/٢١٤( الوسيط ،لواحديا) ٢(
        .)١١/٢٢٤( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )٣(
معامل  ،)، والبغوي٧/٤٦٧١( اهلداية ،)، ومكي٦/٢٥٣( الكشف والبيان ،والثعليب )،٣/٤٥٩(تفسري القرآن: ابن كثري )٤(

 روح املعاينواأللوسي، )، ٣/٤٤٤( فتح القدير ،)، والشوكاين٣/١٦٧( زاد املسري ،)، وابن اجلوزي٣/٢٦٨(الترتيل
)٨/٥٤٢.(        
  .     )٢/١٨٦( معاين القرآن ،الفراء) ٥(
  .     )٤/١٨١( معاين القرآن ،النحاس) ٦(
       .)٤/٥٣( احملرر الوجيز ،ابن عطية) ٧(
  .   )٤/٣٣( أنوار الترتيل ،البيضاوي )٨(
  .     )٢/٣٧٤( مدارك الترتيل ،النسفي )٩(
      ).٤/٦٤( البيانأضواء  ،الشنقيطي )١٠(
 الكشاف ،الزخمشريو )،٣/٧٣( الكامل يف اللغة واألدباملربد، )، و٢٢/٧٦( مفاتيح الغيب ،انظر: الرازي )١١(
 أنوار الترتيل ،والبيضاوي)، ١/٩٩(، ٢ط:، مفتاح العلومالسكاكي، و )،٤/٥٣( احملرر الوجيز ،)، ابن عطية٣/٧٦(
   .)٨/٧٦( الدر املصونوالسمني، )، ٤/٣٣(



 

٢٣٨ 

 

z  y  x  wX ن اجلذع مشتمالًأك نه قد صار أل "؛يف"وهلذا دخلت  ،لبعلى من ص
   .)١("مبرتلة الظرف

  :الشاعرأسلوب عريب معروف، ومنه قول  ،وتعدية التصليب بـ "يف"
 لَةخي جِذْعِ نف يدبوا العلَبص قَدا   وعدانُ إالَّ بِأَجبيش تطَس٢(فَالَ ع(  

  واهللا أعلم. 
  

  األنبياءسورة 

Yu   t  s  r  q  p 7 8  :التاسع والسبعونالقول    o X ] :٤٢األنبياء[.  
  قال أبو عمر:   

  .)٣("والرعاية واملنع احلفظ، الكلء وأصل، حيفظكم أي"
    ـةـالدراس

    ومنهم: لعلماءلهو ما قال به ، وحيفظكممبعىن  Y    qX إىل أن قوله: ابن عبد الرب أشار
   .)٧(، والثعليب)٦(، والزجاج)٥(عبيدة أبوو ،)٤(جماهد، وقتادة، وابن عباس رضي اهللا عنهما

                                 
 الربهانوالزركشي،  )،٢/٨٩٧( د: ط،، التبيان يف إعراب القرآنالعكربي، ، و)٤/١٨١( معاين القرآن ،لنحاسا انظر: )١(

                 ). ٢/٢٣٩( البالغة العربية)، وامليداين، ٤/١٧٦( يف علوم القرآن
واملعىن فال تنفست املقطوع األنف، "األجدع: و .هـ) ٦٠:تسويد بن أيب كاهل اليشكري (ل والبيت من (الطويل)،) ٢(

                ).١/٥٠٦( د: ط،، أدب الكاتبابن قتيبة، انظر:  ."عليهم بالذل والصغار لصلبهم العبدي ءعاقبيلة شيبان إال بالد
  ). ١/٢٩٤(االستذكار )٣(
  ).   ٨/٢٤٥٣(تفسري ابن أيب حامت ، و)١٨/٤٤٦( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، انظر:  )٤(
    ).٢/٣٩( جماز القرآنأبو عبيدة،  )٥(
    ).٣/٣٩٣(وإعرابه معاين القرآنالزجاج،  )٦(
)، ١/٧١٦( الوسيط)، والواحدي، ٣/٤٤٨( النكت والعيونواملاوردي، ، )٦/٢٧٦( الكشف والبيانالثعليب، ) ٧(

ابن فارس، و)، ٣/١٩١( زاد املسري)، وابن اجلوزي، ٣/١١٨( الكشاف)، والزخمشري، ٣/٢٨(معامل الترتيلوالبغوي، 



 

٢٣٩ 

 

 واحلفظ، احلراسة والْكَلَاَءةُ ،وحيفظكم حيرسكم  Yq  p  o X :قولهقال القرطيب: " 
كَلَأَه لَاًء اللَّهيف اذهب: يقال ،وحرسه حفظه أي ،)بالكسر( ك لَاَءةاهللا، ك لَأْتاكْتأي منهم و 

   .)١("احترست
  أهل اللغة والتأويل.  جاء متوافقاً مع أقوال  قول ابن عبد الرب أن يتضحدراسة البعد 

  واهللا أعلم . 
   

  
  

  احلجسورة 

  Y     4  3  2     1  0  /  .  -  ,  +X 7 8  :القول الثمانون
 .]١٧احلج: [

  قال أبو عمر: 
   .)٢("اوس وغري، النصارى وغري، اليهود غري الصابئني أن القرآن ظاهر عليه يدل والذي"

    ـةـالدراس
، وهو قول مجهور العلماء، واوس والنصارى اليهود غريفرقة  الصابئنيإىل أن  عبد الرب ابنأشار 

  إال أم اختلفوا يف حقيقتهم على أقوال منها:
  .دين هلم ليس والنصارى، واليهود اوس بني قومبأم  العلماء قال بعضاألول: القول 

  .  )١(، وسفيان الثوري)٣(منبه بن ووهب، وعطاء، جماهدوهو قول 

                                 
  .)١/٩٩٠( الكلياتلكفوي، وا، )٥/١٣٢( مقاييس اللغة

  ).٤/١٥٤( أضواء البيان ،لشنقيطي)، وا١١/٢٩١( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ) ١(
   ). ٥/٢٨٢(االستذكار )٢(
    ).  ١/١٢٨(تفسري ابن أيب حامت و)، ٢/١٤٦( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي،  انظر: )٣(



 

٢٤٠ 

 

 قوم أم: منبه بن  ووهب ومتابعيه جماهد قول أعلم، واهللا األقوال وأظهرقال ابن كثري: " 
 وال فطرم على باقون هم وإمنا املشركني، وال اوس وال النصارى وال اليهود دين على ليسوا
 خرج قد أنه أي بالصابئ، أسلم من ينبزون املشركون كان وهلذا ويقتنونه، يتبعونه هلم مقرر دين
  .)٢("ذاك إذ األرض أهل أديان سائر عن

 إىل ويصلون الزبور ويقرءون املالئكة دونبيع قوم مإىل أ العلماء وذهب بعض الثاين: القول
  .القبلة

  .  )٣(العالية أيبو الربيع،، وقتادة، واحلسنوهو قول 
  وممن قال بذلك:، ذهب بعض العلماء إىل أم قوم يعبدون الكواكب الثالث:القول 

  .)٦(، والقرطيب)٥(الرازيالفخر ، و)٤(الشيباين بن احلسن وحممد، يوسف وأب
 والدعاء، للعبادة قبلة جعلها اهللا أن مبعىن ،الكواكب يعبدون قوم الصابئني نوقال ابن أيب حامت :" إ

 الكشرانيني إىل املنسوب هو القول وهذا: قال إليها، العامل هذا أمر تدبري فوض اهللا أن مبعىن أو
  .)٧("األقوال أظهرهو و ،لقوهلم ومبطالً، عليهم راداً صلى اهللا عليه وسلم إبراهيم جاءهم الذين

 شهراً سنة كل من ويصومون كلهم، بالنبيني يؤمنونقوم بأم  العلماء وقال بعض الرابع:القول 
  .صلوات مخس يوم كل اليمن إىل ويصلون، يوماً ثالثني

  .  )٨(زيد ابنوهو قول 
  .الزبور يقرءون واليهودية النصرانية بني قومإىل أم  بعض العلماءذهب و اخلامس: القول

                                 
    ).١/٢٠١( ، ١ط:، تفسري الثوريالثوري،  )١(
      .)١/١٨٤(كثري ابن تفسري )٢(
  ).  ١/١٢٨(تفسري ابن أيب حامت و، )٢/١٤٧( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، ) ٣(
       ).١/٥٩( علومحبر الانظر: السمرقندي،  )٤(
    ).     ٣/٥٣٦( مفاتيح الغيبالرازي، ) ٥(
    ).    ١/٤٣٥( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ) ٦(
    ).      ١١/٤٣( حامت أيب ابن تفسري )٧(
  ).  ٦/٢٨٤( الكشف والبيانوالثعليب، )، ٢/١٤٧(جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي،  )٨(



 

٢٤١ 

 

  .)١(رضي اهللا عنه حنيفة أيباألمام ، والسديوهو قول 
العلماء؛ ألن الثابت يف  جاء متوافقاً مع أقوال قول ابن عبد الرب أن يتضحدراسة البعد 

  أقواهلم مجيعاً أن الصابئني ليسوا أهل كتاب وليسوا من اوس.
  .)٢("غريه إىل دين من خرج: صبأ: " رمحه اهللا البخاري اإلمام قال 
 صابئني مسوا وما ،غياً وأشدهم ضالالً املعدودين هؤالء أبني الصابئني"إن  قال الزخمشري:و

  واهللا أعلم.. )٣("خرجوا يأ كلها، األديان عن أواصب ألم إال

  .]٣١احلج: [  Y   6  5  4  3  2  1   0  /  .X 7 8  :القول احلادي والثمانون

  قال أبو عمر:
    .)٤("يعين من مكان بعيد"

    ـةـالدراس
              كان السحيق بالبعيد، وهو ما قال به أهل اللغة والتأويل، ومنهم:فسر ابن عبد الرب امل

    .)١٠(والقرطيب، )٩(وابن عطية، )٨(والواحدي، )٧(والثعليب، )٦(، والزجاج)٥(وجماهد تادة،ق

                                 
  ).     ١/٥٩( حبر العلوم ،لسمرقنديا) ١(
، )٣٤٤، برقم:١/٧٦، (املاء من يكفيه املسلم، وضوء الطيب الصعيد: باب ،التيمم، كتاب أخرجه البخاري يف صحيحه )٢(

   ). ١/٧٣( زاد املسريوابن اجلوزي، )، ٤/٣٥٥( املصون الدر ،والسمني)، ١/١٤٧( معاين القرآنوالزجاج، 
        .)١/٥٣٧( التحرير والتنوير ،ابن عاشور)، و١/٦٦١( الكشافالزخمشري،  )٣(
  ). ٢/١٨٤(االستذكار )٤(
    ).  ٨/٢٤٩١(تفسري ابن أيب حامت و)، ١٨/٦٢١( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي،  انظر:) ٥(
    .)٣/٤٢٥( معاين القرآن وإعرابه )٦(
     .)٧/٢١( الكشف والبيان ،لثعليبا) ٧(
      .)٣/٢٧٠( الوسيط ،لواحديا) ٨(
     .)٤/١٢٠( احملرر الوجيز ،ابن عطية) ٩(
     .)١٢/٥٥( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ) ١٠(



 

٢٤٢ 

 

من أشرك باهللا فقد أهلك نفسه إهالكا ليس بعده اية، بأن صور حاله  قال الزخمشري: "
يف حواصلها، أو عصفت به الريح  )١(بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطري، فتفرق مزعا

  .)٣("البعيدة )٢(حىت هوت به يف بعض املطاوح
  أهل اللغة واملفسرين. بعد الدراسة يتضح أن قول ابن عبد الرب جاء متوافقاً مع أقوال

  
  

  النورسورة 

Y   h 7 8   :القول الثاين والثمانون   g  f  e    d   c     b   a  `   _     ^  ]   \

lk  j  i    o   n  mX  ]:٥ –٤النور[. 

  قال أبو عمر:   
 الكبائر من املؤمن وقذف ،جبلدهم ال هلن برميهم فاسقني احملصنات يرمون الذين اهللا جعل إمنا"

  .)٤("براَءته تصح حىت شهادته سقطت قذفه فمن
    ـةـالدراس

  :يف اآلية الكرمية مسألتني إىلابن عبد الرب  أشار
  املسألة األوىل:  

                                 
". انظر: من قَولك: مزعت الشيء إِذا قسمته، وكل قطْعة مزعة، : قطعة حلميبالضم. أ» مزعة«مفرده » مزعا« )١(

    ).٣/١٢٨٤( الصحاح)، واجلوهري، ٢/٢٣٩( ذيب اللغةاألزهري، 
املقاذف. طوح: طاح يطُوح ويطيح طَوحاً: أَشرف علَى الْهلَاك، وقيلَ: هلَك وسقَطَ أَو ذَهب، وكَذَلك  يأ :املطاوح" )٢(

  ).٢/٥٣٥(لسان العربانظر:  ".والطَّائح: الْهالك املُشرِف علَى الْهلَاك ،إِذا تاه في اَألرض
)، ٢/٥٧١( احملكم واحمليط األعظم ،)، وابن سيده٢/٤٥٨( حبر العلوم ،السمرقندي، و)٣/١٥٥( الكشاف ،لزخمشريا) ٣(

 ،)، والنسفي٤/٧١( أنوار الترتيل ،)، والبيضاوي٢٣/٢٢٣( مفاتيح الغيب ،)، والرازي٣/٣٣٩(معامل الترتيل ،والبغوي
  . )٢/٤٤٠( مدارك الترتيل

  ). ٢٢/٤٥(االستذكار )٤(



 

٢٤٣ 

 

 يقيم البينة أو يقام عليه احلدوال تقبل شهادته حىت  ،مبجرد القذف ترد شهادته فاسق القاذفأن 
  على قولني: فيها اختلف العلماء هذه املسألةو ،إن كان كاذباً
  القول األول:

  وممن قال بذلك:، القذف يف حمدوداً وصريورته جلده بعد إال تهشهاد ترد القاذف ال
القاضي و، الشعيب، والنخعي، و)١(رمحه اهللا واإلمام مالك، رضي اهللا عنه أبوحنيفةاإلمام 

   .)٣(اجلصاصو ،)٢(شريح
 البينة، عن القاذف ويعجز املقذوف يطلبه بأن إال يكون ال احلد بأنواحتج أصحاب هذا القول 

 ألنه حيد؛ وال يفسق فال، بينة عليه تقوم أو بالزنا يعترف أن عليه يؤمن مل، القاذف يطلب مل فإذا
  .)٤("كذبه يتبني حىت العدالة أصل على

 خرب القذف ألن ؛عدالً كان إذا احلد متام يضرب مل ما القاذف شهادة تسقط ال قال السرخسي: "
 ألن عليه؛ احلد إقامة للشهادة املسقط وإمنا للشهادة، مسقطاً يكون فال والكذب الصدق بني متردد
 مسقط غري والتعزير، حداً ال تعزيراً يكون دونه فماأ، يتجز ال واحلد يتحقق بكذبه احلكم

  .)٥("للشهادة
 عنه، عفى إن وكذلك، حيد حىت القاذف شهادة تبطل ال: " قال اإلمام مالك رمحه اهللاو

  .)٦("توبة حيدث حىت شهادته سقطت ضرب، فإذا
الْمسلمونَ عدولٌ «: عنهمابن عمر رضي اهللا ا عن يرو واستدل أصحاب هذا القول مبا
ةيري فا فوددحضٍ، إِلَّا معلَى بع مهضع٧(»ب(.  

                                 
   ).١٢/١٨٢( اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيبو)، ٨/١٦( البخاريشرح صحيح  ،ابن بطالانظر:  )١(
              ).                     ٣/٢٩٧( معامل الترتيلالبغوي، ) ٢(
   . )١٠/٢١٧( الذخرية، لقرايف)، وا٣/٢١٣( الكشاف، والزخمشري، )٥/١١٧( القرآن أحكام ،جلصاصا )٣(
  .)٨/١٦( شرح صحيح البخاري ،ابن بطال) انظر: ٤(
  ).٣/٢٧١( املقدماتو )،١٦/٣٤٨( والتحصيل البيان ،رشد بن)، وا٩/٧٠( املبسوط ،لسرخسيا )٥(
               ).٤/٥١٣( املدونةاإلمام مالك،  انظر: )٦(
 ال جتوز شهادته إذا تاب :من قال، باب: البيوعكتاب  ،املصنف يف األحاديث واآلثار يف ابن أيب شيبةأخرجه ) ٧(



 

٢٤٤ 

 

  القول الثاين: 
  وممن قال بذلك:، وهو قول ابن عبد الرب ،حيد مل وإن مبجرد القذف تهشهاد ردتالقاذف 

  .)٣(والقرطيب، )٢(واألوزاعي، املاجشون ابن، ووالليث، )١(رمحه اهللا الشافعياإلمام 
 حيد؛ حني منه حاالً شر احلد قبل وهو العدالة، إىل ويعود براءته تتبني حىت الفسق علىوقالوا بأنه 

 حالتيه خري يف شهادته أرد فكيف قبله، منه خري احلد بعد وهو للذنوب، كفارات احلدود ألن
  .)٤("شرها يف وأجيزها

 له تقبل وال مثانني، القاذف يضرب أن وجلعز  اللَّه أمر": قال اإلمام الشافعي رمحه اهللاو
  .)٥("يتوب أن إال فاسقاً ومساه أبداً، شهادة

  املسألة الثانية: 
   على قولني: Y   w  v  u  t  s  r  qX :قوله يف ستثىنملا يف التأويل أهل اختلف

   القول األول:
 وزال شهادته قُبلت القاذف تاب إذاف ،الفسق وإىل الشهادة رد إىل يرجع  االستثناءقال أصحابه: 

  :ذلكب قال نممو ،حيد مل أو فيه حد الفسق، اسم عنه

                                 
 إىل أيب موسى األشعريكتاب عمر  ،األقضية ، كتابهسننيف  قطين الدارو)، ٢٠٦٥٧ ،برقم:٤/٣٢٥(
املسلمون عدول بعضهم على بعض، إال حمدودا يف حد، أو جمربا يف شهادة زور، أو ظنينا يف بلفظ: " )،٤٤٧١برقم:،٥/٣٦٧(

 بن عمرو طريق من شيبة أيب ابن عند وهو مرفوعا، سند بال عمرو ابن عن الديلمي أورده". وقال السخاوي: "والء، أو قرابة
املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة السخاوي،  انظر: .قوله من عمر عن ويروى جده، عن أبيه عن شعيب

  .)١/٦٠٦، (١ط:، على األلسنة
  ).      ٣/١١١٩(لشافعي اتفسري اإلمام ، و)٧/٢٨( األم ،لشافعيا اإلمام)١(
   ). ٨/١٦( شرح صحيح البخاري، بطال ابن، و)٣/١١٢١(لشافعي اتفسري اإلمام  )٢(
    ).    ١٢/١٨٢( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ) ٣(
          ).٥/٢٥٦( الباري فتح، حجر بن، وا)٨/١٦( شرح صحيح البخاري، بطال ابنانظر:  )٤(
  ).      ٣/١١١٩(لشافعي اتفسري اإلمام )٥(



 

٢٤٥ 

 

 ،عطاءو ،جنيح أيب ابنو والشعيب، ضحاك،، والمسروقاملسيب، و بناو الزهري،
 ،)١(رمحه اهللا الشافعياإلمام ، ورمحه اهللا واإلمام مالك، ادةقتو ،وجماهد، وطاوس جبري،  بناو

  . )٣(زجاج، وال)٢(والطربي
 تاب فإذا، يتوب حىت شهادته نقبل مل مسلماً قذف من " :رمحه اهللا الشافعي اإلمام قال

 أن أىب وإن حيد، مل أو حد تاب فقد نفسه أكذب فإذا، نفسه إكذابه إال توبة وال شهادته، قبلنا
 تقبل مل ،القذف اسم املقذوف يلزم ال مما غريه أو بعفو عنه احلد وسقط قذف، وقد يتوب،
 من على شهدوا للذين بن اخلطاب رضي اهللا عنه عمر قال وهكذا ،نفسه يكذب حىت أبداً شهادته
 يقبل فلم القذف على اآلخر وأقام شهادما، فقبل اثنان فتاب حدهم حني عليه شهدوا
  .)٤("شهادته

 تاب مث احلد جيلد الذي أن عندنا فيه اختالف ال الذي األمر : "رمحه اهللا وقال اإلمام مالك
  .)٥("ذلك يف إيل مسعت ما أحب وهو ،شهادته جتوز وأصلح،

 مبجموعهن الثالث اجلمل تكون أن ونظمها اآلية ظاهر يقتضيه الذي"و: الزخمشري قالو
 فامجعوا: يأ، وفسقوهم شهادم وردوا فاجلدوهم احملصنات قذف ومن: قيل كأنه الشرط، جزاء

 غري لبونقفين هلم يغفر اهللا فإنّ وأصلحوا القذف عن تابوا الذين إال والتفسيق، والرد اجللد هلم
  .)٦("مفسقني وال مردودين وال جملودين

  القول الثاين: 

                                 
جامع )، والطربي، ٣/١٧٠( والزاين والسارق القاذف شهادة :باب، كتاب الشهادات، البخاري يف صحيحه أخرجه )١(

 الكشف والبيان)، والثعليب، ٨/٢٥٣٢(تفسري القرآن العظيم، وابن أيب حامت، )١٠٥-١٩/١٠٣( البيان يف تأويل القرآن
)٧/٦٧  .(  
  ).       ١٩/١٠٧(جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي،  )٢(
حماسن  ،)، والقامسي٥/٢٥٥(الباريفتح  ،وابن حجر )،٣/٣٠٥( الوسيط ،والواحدي)، ٤/٣١( معاين القرآن ،لزجاجا) ٣(

               ). ٧/٣٢٩( التأويل
                 ).٦/٢٢٥( األم ،اإلمام الشافعي)٤(
  ). ٤/١٠٤٣( احملدود شهادة يف القضاء، كتاب الشهادات، باب مالكاإلمام  موطأ )٥(
         ).٣/٢١٤(الكشافالزخمشري،  )٦(



 

٢٤٦ 

 

 Y k  j  i  h  g:قوله وأما، الشهادة دون خاصة الفسق على ةقعاو التوبةقال أصحابه: بأن 

X ذلكب قال وممن ،أبدا قبوهلا جيوز وال باألبد وصل فقد:   
، زيد بنا، والنخعي، ووالثوري البصري، احلسنو ، والشعيب،اهللا عنهما ابن عباس رضي

  .)٢(اجلصاصو ،) ١(وأصحابه واإلمام أبو حنيفة رضي اهللا عنه
صلى اهللا عليه  النيب عن جده، عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو عنواحتجوا مبا روي  

   .)٤( »علَى أَخيه )٣(ولَا ذي غمرٍ ،الْإِسلَامِ في محدود ولَا خائنٍ، شهادةُ تجوز لَا « :قال وسلم
 أال: اخلصم فقال أقطع، بشاهد أحدمها فجاء خصمان، اهأت أن شرحياً: قال الشعيب، عنومبا روي  

 كل شهادة جنيز: شريح فقال ،خرياً عليه فأثنوا القوم، فسأل: قال ،أراه قد: قال به؟ ما ترى
  .)٥("ربه وبني بينه فيما توبته فإن القاذف، إال عدالً شهد يوم كان إذا حد، صاحب

أن أصح األقوال املسألة األوىل مرجوح، وأن قول ابن عبد الرب يف  تضحدراسة يالبعد 
 عز وجل؛ ألن اهللا جلده بعد إال القاذف شهادة ترد الالذي يقول: بأنه  ولوأقواها هو القول األ

  .قذفه صحةعجز عن إقامة البينة على  إذا بل، فقط القذف جردمب بكذبه حيكممل 
 يقع مل ما عدالته حكم وبقاء شهادته جواز على داللةقال اجلصاص: " ويف اآلية الكرمية 

 مىت أم ذلك فاقتضى اللغة حقيقة يف للتراخي ومث Y    c     b  a  `   _X: تعاىل قوله وهي: به احلد
̀   Y   a: قال ألنه؛ بالقذف فساق غري يكونوا نأ القذف حال عن متراخياً شهداء بأربعة أتوا   _

   c     bX ، بفسقهم حكم فإمنا ،الفاسقون هم فأولئك شهداء بأربعة يأتوا مل مث: تقديره فكان 
 فقد القذف بنفس بفسقهم حكم فمن، الشهود إقامة عن العجز حال يف القذف حال عن متراخياً

                                 
  ).  ٢٥٣٢-٨/٢٥٣١(تفسري ابن أيب حامت ، و)١٠٧-١٩/١٠٥( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، انظر:  )١(
          ).٥/١١٧( القرآن أحكاماجلصاص،  )٢(
         ).  ٣/٣٨٤( النهاية". انظر: ابن األثري، بالكسر، وهو احلقدالغمر: " )٣(
. وقال األلباين: "حسن". انظر: من حديث عبد اهللا بن عمرو) ٦٩٤٠،ح:١١/٥٣١( سندامل يف أمحد اإلمامأخرجه  )٤(

         ). ٢/١٢١٢( صحيح اجلامع
         ).١٢/٣٦٦( شرح مشكل اآلثار)، والطحاوي، ١٩/١٠٥( جامع البيان يف تأويل القرآنانظر: الطربي، ) ٥(



 

٢٤٧ 

 

 فثبت القذف، ألجل مردودة غري القاذف شهادة تكون أن ذلك وأوجب ،اآلية حكم خالف
  .)١("شهادته تبطل مل القذف بنفس أن بذلك

 أن إىلأصحابه  ذهبوأما املسألة الثانية فأوىل األقوال وأقواها هو القول األول الذي 
 اسم عنه وزال شهادته قُبلت القاذف تاب وقالوا: إذا ،الفسق وإىل الشهادة رد إىل يرجع  االستثناء
 اليت التوبة هذه بعد القاذف، شهادة تقبل أن احلالة هذه يف األوىل، فحيد مل أو فيه حد الفسق،

  .)٢(رمحهم اهللا الثالثة األئمة منهمو العلم، أهل مجهور قالبه وصدرت منه، 
 قبلت تاب من« عنه أنه قال:، فقد روى رضي اهللا عنهاخلطاب  بن وهو قول عمر

   .)٣(»شهادته
 شهادته، قبلت وأصلح تاب إذا أنه فحقه الكافر، من جرماً بأشد القاذف ليسوقال الزجاج: " 

 قيل ؟)أبدا( قوله يف الفائدة فما: قائل قال فإن، شهادته قبلت وأصلح أسلم إذا الكافر أن كما
 الكافر: فتقول ،بقصته يتصل فيما مدته ومقدار حياته، يف مدته مقدار إنسان لكل األبد أن الفائدة

 تقبل ال القاذف: قلت إذا وكذلك، شيء منه يقبل فال كافراً دام ما فمعناه، أبداً شيء منه يقبل ال
 زال إذا القاذف وكذلك أبده، زال فقد الكفر عنه زال فإذا ،قاذفاً دام ما فمعناه ،أبداً شهادة منه
  .)٤("أبده عنه زال فقد القذف عنه

  واهللا أعلم.

Y º 7 8  :والثمانونالقول الثالث     ¹  ¸  ¶  µ   ´    ³X  ]:٣١النور[. 

  قال أبو عمر: 

                                 
          ).٥/١١٧( القرآن أحكام ،جلصاصا) ١(
         ).  ٥/٤٣٢( البيان أضواء، لشنقيطيانظر: ا )٢(
  ).  ٣/١٧٠، (والزاين والسارق القاذف شهادة :باب، كتاب الشهادات، أخرجه البخاري يف صحيحه )٣(
  . )٤/٣١( معاين القرآن ،لزجاج) ا٤(



 

٢٤٨ 

 

وهذه الصفة هو األبله األمحق العنني الذي ال إرب له يف النساء، وال يفطن بشيء من معايبهن، "
    .)١("وحماسنهن، فمن كان ذه الصفة مل يكن بدخوله على الناس بأس

    :ـةـالدراس
، وهو ما النساء يفحاجة الذي ليس له بأويل اإلربة من الرجال،  إىل أن املراد ابن عبد الرب أشار

  :، ومنهمقاله العلماء
، )٣(والزجاج ،)٢(ابن زيدو، الزهريو، الشعيبو قتادة،، وابن عباس رضي اهللا عنهما

     .)٤(والثعليب
  .)٥("النساء أنه املخنث الذى ال حاجة له يف وقال عكرمة: "

كَانَ يدخلُ علَى أَزواجِ ": قالت مبا روي عن عائشة رضي اهللا عنها مردود عكرمة وقول
 بِيصلى اهللا عليه وسلمالن  بِيلَ النخقَالَ فَد ،ةبي الْإِررِ أُولغَي نم هوندعوا يثٌ فَكَاننخصلى اهللا م

يوما وهو عند بعضِ نِسائه، وهو ينعت امرأَةً، قَالَ: إِذَا أَقْبلَت أَقْبلَت بِأَربعٍ، وإِذَا  عليه وسلم
 بِيفَقَالَ الن ،انبِثَم تربأَد تربصلى اهللا عليه وسلمأَد» : لَنخدا لَا يناها هم رِفعذَا يى هأَلَا أَر

  .)٦("قَالَت: فَحجبوه» يكُنعلَ
  بعد الدراسة يتضح أن قول ابن عبد الرب جاء متوافقاً مع أقوال أهل اللغة والتأويل.

هم الذين يتبعون القوم ليصيبوا من فضل ،   Y   ¸  ¶  µ ´X بـ املراد: بغويقال ال 
  .)٧("طعامهم ال مهة هلم إال ذلك، وال حاجة هلم يف النساء

                                 
  ). ٢٣/٦٥(االستذكار )١(
         ).١٩/١٦٢( البيان يف تأويل القرآن جامعالطربي، انظر: ) ٢(
      .)٤/٤٢( معاين القرآن وإعرابه )٣(
 ،)، وابن اجلوزي٨/٥٠٧٤( اهلداية ،ومكي )،٢/٢٦١( غريب احلديث ،وأبو عبيد )،٧/٨٨( الكشف والبيان ،لثعليبا) ٤(

    .)١٢/٢٣٤( حكام القرآناجلامع أل ،والقرطيب )،٣/٢٩١( زاد املسري
     ).٩/١٤٢شرح صحيح البخاريوابن بطال،  )،١٩/١٦٣(جامع البيان يف تأويل القرآن  ،الطربي انظر: )٥(
    ).٢١٨١،ح:٤/١٧١٦(، ، كتاب السالم: باب منع املخنث من الدخول على النساء األجانبهصحيحيف  مسلمأخرجه  )٦(
  .)٣/٤٠٤( ( معامل الترتيل ،لبغويا) ٧(



 

٢٤٩ 

 

 .]٣٣النور:[  Y  J  I  H    G  FX 7 8   :الرابع والثمانونالقول 

  قال أبو عمر: 
  .  )١("وأصح ما يف تأويل اآلية، أن اخلري املذكور فيها هو القدرة على االكتساب مع األمانة"

   ـةـالدراس
اخلري املذكور يف اآلية بأنه القدرة على االكتساب مع األمانة، وقد اختلف  ابن عبد الرب فسر

  يف املراد من اخلري يف اآلية الكرمية على أربعة أقوال: العلماء
  األول:القول 

  ، وممن قال بذلك:القدرة على االحتراف والكسب ألداء ما كوتبوا عليهاخلري مبعىن  
، )٣(والفراء ،)٢(وزيد بن أسلم ،رمحه اهللا مالكواإلمام ، بن عمر رضي اهللا عنهماا
   .)٤(والزجاج
   الثاين:القول 

  ذلك:بن قال ، وممداءاألالقدرة على وفاء والصدق والاخلري مبعىن 
  .)٦(والطحاوي ،)٥(زيد ابنوالنخعي، والثوري، إبراهيم ، ووطاوس ،البصري احلسن

بداللة ما استدللنا به من الكتاب: قوة على أظهر معانيها : "قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا
إذا مل يكن ذا أمانة، وأمينا فال  اكتساب املال وأمانة؛ ألنه قد يكون قويا فيكسب، فال يؤدي

  .)٧("يكون قويا على الكسب فال يؤدى

                                 
  ). ٢٣/١٩٤(االستذكار )١(
  ).١٩/١٦٨( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، ) ٢(
        .)٢/٢٥١( معاين القرآن ،لفراءا )٣(
    .)٤/٤١( معاين القرآن وإعرابه ،لزجاجا )٤(
  . )١٩/١٦٩(جامع البيان يف تأويل القرآن  ،الطربي انظر:) ٥(
          .)٢/٤٥٧( أحكام القرآن ،لطحاويا) ٦(
 ،والقرطيب= =)،١٦/٢٣٧( الوسيط ،والواحدي )،٧/٩٦( الكشف والبيان ،والثعليب، )١/٢٧٢(تفسري اإلمام الشافعي) ٧(



 

٢٥٠ 

 

   ، وممن قال بذلك:املال اخلري مبعىن :لثالثاالقول 
   .)٢(واملاوردي ،)١(عطاءو جماهد،و ،ابن عباس رضي اهللا عنهما

  ، وممن قال بذلك:صالةالدين والاخلري مبعىن  الرابع:
    . )٤(بن قتيبة، وا)٣(ابن سريينو، احلسن البصريو ،رضي اهللا عنه بن مسعودعبد اهللا  

، القدرة على االكتساب مع األمانة اخلري هو بأن بعد الدراسة يتضح أن قول ابن عبد الرب
 مناملال، واألمانة  يتحقق ا احلصول على فالقدرة على االكتسابكل أقوال العلماء، مجع  قد

  .الدين
لَا  « إال قال: صلى اهللا عليه وسلمقال: ما خطبنا نيب اهللا  رضي اهللا عنه عن أنس بن مالكف

لَه دهلَا ع نمل ينلَا دو ،ةَ لَهانلَا أَم نمانَ ل٥(»إِمي(.   

أي: أمانة وقدرة على الكسب ألداء مال   Y  J  I  H    G  FX : ")٦(قال اخلطيب الشربيين
  واهللا أعلم. .)٧("الكتابة
  النملسورة 

 .]١٦:ملالن[  Y  A  @  ?X 7 8  :القول اخلامس والثمانون

                                 
          .)١٤/٣٧٣( اللباب ،وابن عادل )،٤/١٠٦( أنوار الترتيل ،)، والبيضاوي١٢/٢٤٥( حكام القرآناجلامع أل

  .)٨/٢٥٨٤(القرآن العظيمتفسري  ،وابن أيب حامت ،)١٩/١٧٠( جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي انطر:) ١(
         .)٢/٨( النكت والعيوناملاوردي،  )٢(
   .)٨/٥٠٨٤( اهلداية ،مكي انظر:) ٣(
  . )١/٣٠٤( غريب القرآن ،ابن قتيبة) ٤(
صحيح انظر:  "صحيح". وقال األلباين: .من حديث أنس )، ١٢٣٨٣ ،ح:١٩/٣٧٦( أمحد يف املسند اإلمامأخرجه  )٥(

        ). ١/١٣١٣٥( اجلامع
اخلطيب الشربيين: حممد بن أمحد الشربيين، فقيه شافعي ومفسر، من أهل القاهرة، له تصانيف منها: السراج املنري يف ) ٦(

الكواكب  ،هـ . انظر: الغزي٩٧٧سنة:  ماتالتفسري، واإلقناع يف حل الفاظ أيب شجاع، ومغين احملتاج، وغريها كثري، 
   ).٦/٦( األعالم ،لزركليوا)، ٣/٧٣( السائرة

        .)٢/٦٢٠( السراج املنري ،خلطيب الشربيينا) ٧(



 

٢٥١ 

 

    .)١("إمنا ورث من داود النبوة والعلم واحلكمة " قال أبو عمر:
   ـةـالدراس

العلماء  به هو ما قال، واملالالنبوة والعلم دون اإلرث يف اآلية خيص أشار ابن عبد الرب إىل أن 
  :ومنهم

  .)٦(، والثعليب)٥(، والزجاج)٤(وابن جرير، )٣(والفراء، )٢(قتادة
وورث سليمان ملكه ومرتلته من  ،وكان ملكا ،داود من بين إسرائيل"قال ابن عطية: 

  .)٧("النبوة، مبعىن صار إليه ذلك بعد موت أبيه فسمى مرياثا جتوزا
بعد الدراسة يتضح أن قول ابن عبد الرب جاء متوافقاً مع أقوال العلماء وهو الصحيح لقول النيب  

  ).٨(»صدقَةٌ تركْنا ما نورثُ لَا«: صلى اهللا عليه وسلم
ن إرث املال غري مقصود فإنه أل ؛اإلرث هنا مستعمل يف معناه اازي عاشور: "قال ابن 

  واهللا أعلم. .)٩("غرض تافه

   

                                 
  ). ٢٧/٣٨٧(االستذكار )١(
    ). ٩/٢٨٥٤( القرآن العظيمتفسري  ،ابن أيب حامت انظر: )٢(
    ). ٢/٢٨٨( معاين القرآنالفراء،  )٣(
    ). ١٩/٤٣٧( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، ) ٤(
    ). ٤/١١١( معاين القرآن ،لزجاجا) ٥(
     .)٧/١٩٣( الكشف والبيان ،لثعليبا) ٦(
 ،)، والزخمشري٣/٢٧٠( الوسيط ،)، والواحدي٨/٥٣٨١( اهلداية ،ومكي )،٤/٢٥٣( احملرر الوجيز ،ابن عطية) ٧(

     .)١٣/١٣وابن عادل، اللباب ()، ٢/٥٩٥( مدارك الترتيل ،)، النسفي٣/٣٥٣( الكشاف
  رضي اهللا عنها. )من حديث عائشة٤٠٣٥،ح:٥/٩٠، (املغازي: باب حديث بين النضري، البخاري يف صحيحهأخرجه ) ٨(
     ). ٣/٣٦٥( أضواء البيان ،لشنقيطيا)، ١٩/٢٣٥( التحرير والتنوير ،ابن عاشور )٩(



 

٢٥٢ 

 

  القَصصسورة 

  Y 6   5     4  3  2  1  0  /  .  - X 7 8  :القول السادس والثمانون
  ] .٢٣القصص: [

  : أبو عمرقال 
  .)١("ورآه عليه أشرف أي" 

    :ـةـالدراس
 أهل اللغة واملفسرينورؤيته، وهو ما قال به  ى املاءاإلشراف علمبعىن  ورودالإىل  عبد الرب ابنأشار 

    ومنهم:
  .)٦(القرطيبو ،)٥(ابن اجلوزيو، )٤(والزخمشري ،)٣(البغوي، و)٢(الزجاج  
 أَرِد املاَء وردت: يقال. غريه يف يستعمل مثّ املاء، قصد: أصله الورودقال الراغب: "  
  .)٧("فيه تشرع مل وإن حضرته، إذا: كذا ماَء وردت مورود، واملاُء وارِد، فأنا وروداً،

 كان املاء هذا موسى فورود، إليه والبلوغ عليه اإلطالل مبعىن » الورود«قال ابن عطية: "  
  .)٨("إليه بالوصول

    .املفسرينأهل اللغة و أن قول ابن عبد الرب جاء متوافقاً مع أقوال يتضحدراسة البعد 
  

                                 
  ). ٣/٧٦( االستذكار )١(
                 ).٣/٣٤١( القرآن معاين ،لزجاجا )٢(
  .)٣/٣٣٩( معامل الترتيل ،لبغوي) ا٣(
  ).٣/٤٠٠( الكشافالزخمشري،  )٤(
     .)٣/١٤٣( زاد املسري ،ابن اجلوزي )٥(
 النكت والعيون ،واملاوردي )،١٤/١١٧( ذيب اللغة ،األزهريو)، ١٣/٢٦٧( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ) ٦(
    .)٣/٤٥٧( العرب لسان ،منظور ابنو)، ٩/٤٢٤( احملكم واحمليط األعظم ،)، وابن سيده٣/٣٨٥(
                ).١/٨٦٥( القرآن غريب يف املفردات ،لراغبا) ٧(
              ). ٤/٢٨٣( الوجيز احملرر، عطية بنا )٨(



 

٢٥٣ 

 

  الرومسورة 

¬  ®  ¯ Y 7 8    :القول السابع والثمانون    «  ª  ©  ¨§       ¦  ¥  ¤   ²   ±

´    ³ X ]٣٠لروم: ا[.  
   قال أبو عمر:

  .)١("السالمة واالستقامة :الفطرة"
  :الدراسـة

اختلف العلماء يف  وقدفسر ابن عبد الرب الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها بالسالمة واالستقامة، 
  املراد منها على قولني:

  القول األول:
  وممن قال بذلك:اليت خلق الناس عليها،  السليمة املستقيمة صنعة اهللاهي  املراد بالفطرة

   .)٥(والنووي ،)٤(وابن عطية ،)٣(الزخمشريو ،)٢(الطربي
املولود يفْطر فال الفطرة هنا: اخللقة اليت خيلق عليها املولود من املعرفة،  : ")٦(قال ابن امللقن

وإمنا يولد على السالمة يف األغلب خلقة وطبعا، وبنية ليس  ؛على كفر أو إميان أو معرفة أو إنكار

                                 
  ). ٨/٣٧٩(االستذكار  )١(
    ).٢٠/٩٧( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، انظر:  )٢(
    .)١٣/٣٤٩(الباريفتح  ،ابن حجرو)، ١٣/٢٢٤( ذيب اللغةاألزهري، و )،٢/٣١١( الكشاف ،الزخمشري )٣(
    ).٤/٣٣٦( احملرر الوجيز ،ابن عطية )٤(
    ).١٦/٢٠٧( املنهاج ،لنووي) ا٥(
 أكابر من: امللقن بابن املعروف النحوي، حفص أبو الدين، سراج الشافعي، األنصاري أمحد بن علي بن عمر :امللقن ابن )٦(

 احلفاظ طبقات ،لسيوطيا . انظر:هـ ٨٠٤ :سنة ماتو هـ، ٧٢٣ :سنة ولد، الرجال وتاريخ والفقه باحلديث العلماء
  ).   ٩/٧١( الذهب شذرات وابن العماد،)، ١١٧٣،ت:١/٥٤٢(



 

٢٥٤ 

 

صلى اهللا قال  كما ،فيها إميان وال كفر وال إنكار وال معرفة، مث يعتقدون اإلميان أو غريه إذا ميزوا
   .)٢("ساملة يعين:، )١(»كَما تنتج البهِيمةُ بهِيمةً جمعاَء«: عليه وسلم

  القول الثاين:
  املراد بالفطرة اإلسالم، وممن قال بذلك:قال أصحابه: 

  .)٦(والبغوي ،)٥(والزجاج ،)٤(جماهد، و)٣(والضحاك ،ابن عباس رضي اهللا عنهما
عليه املؤمنني، هذا  فطرة اهللا: امللة، وهي اإلسالم والتوحيد الذي خلق اهللا قال الواحدي: "

         .)٧("قول املفسرين يف فطرة اهللا
 ، ويشهد لهالدراسة يتضح أن القول األول هو الصحيح وهو ما ذهب إليه ابن عبد الرببعد 

Y  Á  :سبحانه وتعاىل احلق لوق   À  ¿   ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ

  Å  Ä   ÃÂX ] :٧٨النحل.[  

والذي يعتمد عليه يف تفسري هذه اللفظة أا اخللقة واهليئة يف نفس الطفل قال ابن عطية: " 
ويعرف  ،ويستدل ا على ربه، سبحانه وتعاىلاليت هي معدة مهيأة ألن مييز ا مصنوعات اهللا 

  .)٨("شرائعه ويؤمن به
  

                                 
باب إذا أسلم الصيب فمات، هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصيب ، اجلنائز ، كتابأخرجه البخاري يف صحيحه) ١(

باب معىن كل مولود يولد على الفطرة وحكم  ،، كتاب القدروأخرجه مسلم يف صحيحه). ١٣٥٨،ح:٢/٩٤، (اإلسالم
     . من حديث أيب هريرة) ٢٦٥٨،ح:٤/٢٠٤٧، (الكفار وأطفال املسلمنيموت أطفال 

   ). ١٠/١٠٥( التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ابن امللقن،) ٢(
  ). ٤/٣١٢(النكت والعيون ،انظر: املاوردي )٣(
    . )١/٥٣٩( تفسري جماهد) ٤(
     .)٢/١١٠( معاين القرآن ،الزجاج )٥(
 حكام القرآناجلامع أل ،القرطيب)، و٢/١٥٦( مشارق األنوار ،، والقاضي عياض)٣/٥٧٧( معامل الترتيل ،لبغويا) ٦(
    ). ٦/٢٨٢(القرآن العظيمتفسري  ،وابن كثري ،)٥/٣٩٥(
  ). ٣/٤٣٣( الوسيط ،لواحديا )٧(
    ).٤/٣٣٦( احملرر الوجيز ،عطيةابن ) ٨(



 

٢٥٥ 

 

  لقمانسورة 

  .]٢٠لقمان:[ Y 1  0  /  .   -X 7 8  :القول الثامن والثمانون
  : عمر أبوقال 

  .)١("وأكملها عليكم أمتها يعين"
  الدراسـة:

.  /Y :عز وجل قولهأن  إىلأشار ابن عبد الرب     -X وأكملها وأوسعها عليكم أمتها :مبعىن. 
  ومنهم:العلماء  به قال ماوهو 

  . )٥(النسفيو، )٤(والقرطيب ،)٣(، وابن اجلوزي)٢(البغوي

 عليكم وأكمل أمتأي  Y-    1  0  /  .X : عز وجل"قوله  قال الشوكاين:
   .)٦("وكملت متت إذا النعمة سبغت: يقال نعمه،

، فقد جاء املفسرينأهل اللغة وقوال ألأن قول ابن عبد الرب جاء موافقاً  بعد الدراسة يتضح
بالضم سبوغاً:  ،وسبغت النعمةُ تسبغُ ،سابغ، أي كامل واف يءش :[سبغ] مادة: يف الصحاح: "

غَ اهللا عليه النعمة، أي أمتَّها ،اتسعتبه ،وأَسباغُ الوضوِء: إمتام٧( "وإس(.  
  واهللا أعلم.

                                 
  ).  ٦/٢١٨(االستذكار  )١(
  ).  ٦/٢٩٠( معامل الترتيل ،لبغوي) ا٢(
  ).٣/٤٣٣( املسري زاد ،ابن اجلوزي )٣(
               ).١٤/٧٣( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ) ٤(
 ،وابن فارس، )٨/٧١( ذيب اللغة ،واألزهري)، ٤/٣٧٩( العني ،)، والفراهيدي٢/٧١٧( مدارك الترتيل، لنسفيا) ٥(

 تاج العروس ،الزبيديو)، ٨/٤٣٣( لسان العرب ،وابن منظور ،)٣/٤٤٥( الوسيط ،الواحدي)، و٣/١٢٩( مقاييس اللغة
  ).           ٢١/١٧٤( التحرير والتنوير ،ابن عاشورو )،٧/٤٤٣(
  ).٤/٢٧٧( القدير فتح الشوكاين، )٦(
  ).٤/١٣٢١( الصحاح ) اجلوهري،٧(



 

٢٥٦ 

 

  األحزابسورة 

Y  m    l  kj  i  h 7 8  :القول التاسع والثمانون    g    f  e   d  c  b

p  o         n X ]:٣٤األحزاب[.  
  قال أبو عمر: 

  .)١("والسنة القرآن يعين"
  الدراسـة:

بالسنة النبوية، ومل خيتلف العلماء حول املراد من  فسر ابن عبد الرب آيات اهللا بالقرآن، واحلكمة
   بينما اختلفوا يف تفسري احلكمة على قولني: آيات اهللا، حيث قالوا: القرآن الكرمي،

  القول األول: 
  أن املراد من " احلكمة " السنة النبوية، وممن قال بذلك: 

        .)٦(والقرطيب ،)٥(عطية بنوا ،)٤(، والزخمشري)٣(النحاسو ،)٢(قتادة
الكتاب، وهو: القرآن، وذكر  عز وجل ذكر اهللا"رمحه اهللا:  قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا

صلى اهللا عليه احلكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: احلكمة: سنة رسول اهللا 
، وهذا يشبه ما قال، واهللا أعلم؛ ألن القرآن ذكر وأتبعته احلكمة، وذكر اهللا منه على خلقه وسلم 

                                 
  ).  ١٦/١٧٠( االستذكار )١(
              ).       ٩/٢٩٣٦(تفسري ابن أيب حامت ، و)٢٠/٢٦٨( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي،  )٢(
  ).٥/٣٤٩( القرآن معاين، لنحاسا )٣(
         ).٣/٣٩٧( الكشافالزخمشري،  )٤(
  ).٤/٣٨٥( الوجيز احملررابن عطية،  )٥(
وابن ، )٣/٤٧٠( الوسيط ،، والواحدي)٩/٥٨٣٥( اهلداية ،ومكي، )١٤/١٨٣( ألحكام القرآناجلامع القرطيب، ) ٦(

 ،ابن كثري)، و٢٥/١٦٨( الغيب مفاتيح ،، والرازي)٣/٤٦٤( زاد املسري ،وابن اجلوزي)، ٣/٥٧٢( أحكام القرآن ،العريب
    ).٨/٥٢٠( الباري فتح ،وابن حجر)، ٦/٣٧٠(القرآن العظيمتفسري 



 

٢٥٧ 

 

أن يقال: احلكمة هاهنا إال سنة رسول اهللا  -واهللا أعلم  -بتعليمهم الكتاب واحلكمة، فلم جيز 
  .)١("صلى اهللا عليه وسلم

  القول الثاين:  
  ، وممن قال بذلك:القرآن يف ويه أمره يعيناملراد باحلكمة ذهب أصحابه إىل أن 

  .  )٤(وأبو السعود، )٣(البيضاويو، )٢(السمرقندي
وهو ما كان من القرآن مواعظ  ،واحلكمة عطف خاص على عامقال ابن عاشور: " 

  .)٥("وأحكاما شرعية
، وهو بالصواب هو األوىل - وهو قول ابن عبد الرب - القول األول أن يتضحدراسة البعد 

  مجهور املفسرين. إليهما ذهب 

Y  i  h   g: عز وجلابن تيمية: " قوله  قال     f  e   d  c  b

jX، بيوت يف يتلى كان الذي ألن ؛السنة هي احلكمة: السلف من واحد غري قال 
صلى اهللا عليه  قال وهلذا، صلى اهللا عليه وسلم  سننه هو القرآن سوى عنهن اهللا رضي أزواجه
  .)٧(»)٦(معه ومثْلَه الْكتاب أُوتيت إِني أَلَا«:  وسلم

  واهللا أعلم.
  

                                 
     ).٣/١١٩٥( الشافعي اإلمام تفسري )١(
  ).٣/٦١( حبر العلومالسمرقندي، ) ٢(
  ).٤/٢٣١( الترتيل أنوار ،لبيضاويا) ٣(
   ).٧/١٠٣( إرشاد العقل السليم ،السعود وأب )٤(
  ).٢٢/١٨( والتنوير التحرير، عاشور بنا )٥(
من حديث املقدام بن معدي كرب  )٤٦٠٤،ح:٤/٢٠٠( ،باب يف لزوم السنة كتاب السنة،، هداود سنن وأبأخرجه  )٦(

             ).١/٥١٦( صحيح اجلامعوقال األلباين: "صحيح". انظر:  .الكندي
  ).    ٣/٣٦٦( جمموع الفتاوى ،ابن تيمية )٧(



 

٢٥٨ 

 

Y  s 7 8  :القول التسعون   r   q     p  o  n   m    l  k   j  i  h  g  f  e

   tX ]:٥٣األحزاب[.  
  قال أبو عمر: 

   .)١("وآناء الشيء وقته وحينه، أي: وقته وحينه"
  الدراسـة:

  :وجهني واحلني، وقد فسر العلماء األناء واألناة علىبالوقت  ناةفسر ابن عبد الرب األ
  األول: الوجه

   وممن قال بذلك: غري منتظرين نضجه،، أي: Y   t  s  rX:تعاىل قوله
  .)٤(وابن قتيبة ،)٣(، والزجاج)٢(والضحاك، وجماهد، ابن عباس رضي اهللا عنهما

    .)٥("غري منتظرين إدراكه ووقت نضجه " :البغويقال 

   الثاين:الوجه 
  ، وممن قال بذلك:أبو عمر، وهو قول غري متوقعني حلينه ووقته ،Y  t  s  rXقوله:

  .)٩(، والقرطيب)٨(والنحاس، )٧(وأبو عبيدة ،)٦(قتادة
                                 

  ).  ٢٦/١٠٩( االستذكار )١(
              ).       ١٠/٣١٤٩(تفسري ابن أيب حامت ، و)٢٠/٣٠٦( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، انظر:  )٢(
  ).  ٤/٢٣٤( معاين القرآنالزجاج، ) ٣(
   .)١/١٦٩( غريب القرآن ،ابن قتيبة) ٤(
معجم  ،)، وابن فارس١/٧٨( النهاية ،)، وابن األثري٣/٤٧٩( الوسيط ،والواحدي )،٣/٦٥٧( معامل الترتيل ) البغوي،٥(

 تاج العروس ،)، والزبيدي١/٢٠٢( الكليات ،والكفوي ،)٥/٢٢٠( لسان العرب ،ابن منظورو)، ١/١٤٣( مقاييس اللغة
)٣٧/١٠٨.(  
  . )٢٠/٣٠٦(جامع البيان يف تأويل القرآن انظر: الطربي، ) ٦(
    .)٢/١٤٠( جماز القرآنأبو عبيدة، ) ٧(
   ).٥/٣٧١( معاين القرآنالنحاس، ) ٨(
حبر = = ،)، والسمرقندي٧/٣٥٦(واحمليط األعظماحملكم  ،وابن سيده)، ٤/٣٩٥( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )٩(



 

٢٥٩ 

 

  . مجيع األقوال جاءت متفقة يف املعىن وإن اختلفت يف اللفظ بعد الدراسة يتضح أن
الشيء بلوغه وإدراكُه، فتقول: انتظرنا إنى الطعام، أي: إدراكه، وقوله تعاىل:  إنى قال اخلليل: "

Yt  s  rX جه وبلوغهض١("، أي: غري منتظرين ن(.  
قال  ،وأَىن أيضاً: أدرك ،، أي حانَيأْين إني ءالشي أَىن )أنا(جاء يف الصحاح قوله: "قد و

   .)٢("وآناه يؤنِيه إيناًء، أي أَخره وحبسه وأبطأه ،أي نضجه Y  t  s  rXاهللا تعاىل: 
غري منتظرين حضور الطعام، أي غري سابقني إىل البيوت وقبل يئته أو نضجه واملعىن: "
  .)٣(" وإدراكه وبلوغه

  واهللا أعلم.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
          .)٧/٢١( الكشف والبيان ،الثعليبو)، ٣/٧٠(العلوم 

    .)٨/٤٠٠( العنياخلليل بن أمحد،  )١(
  ).٦/٢٢٧٣( الصحاح اجلوهري، )٢(
  .)٢٢/٨٢( التحرير والتنوير ،ابن عاشورو)، ٣٧/١٠٨( تاج العروس ،لزبيديا )٣(

     



 

٢٦٠ 

 

  سبأسورة 

  .]١٠سبأ:Y   a    `  _  ^]  \  [  ZX ] 7 8  :القول احلادي والتسعون
  قال أبو عمر: 

  .)١(" معه سبحي أي: " القرآن بتأويل العلم أهل قال "
  الدراسـة:

  : ثالثة أقوالالعلماء يف تفسريها على  اختلفح، وقد يسبالتمبعىن:  التأويب فسر ابن عبد الرب
  القول األول:
  ، وممن قال بذلك: عيرجتالمبعىن الترديد و التأويبقال أصحابه: 

   .)٧(وابن كثري ،)٦(والرازي ،)٥(، وابن عطية)٤(والزخمشري ،)٣(والزجاج ،)٢(األخفش

 ،وإِيابا وأَوبةً أَوبا رجع، إذا يؤوب آب من معه، رجعي أي Y  \  [Xقال القرطيب: قوله: 
  .)٨("فعل ما فعلت فكأا الطري، إليه وأصغت معه، اجلبال صوتت الزبور قرأ إذا فكان

    الثاين:القول 
  وممن قال بذلك: ،وهو ما قال به ابن عبد الرب معه، قال أصحابه: سبحي

                                 
  ).  ١٦/١٧٠( االستذكار )١(
  ). ١/٢١٣( القرآن معاىن ،ألخفشا )٢(
  ).٤/٢٤٣( وإعرابه القرآن معاين ،لزجاجا) ٣(
         ).٣/٥٧١(الكشافالزخمشري،  )٤(
              ). ٤/٢٨٣( الوجيز احملررابن عطية،  )٥(
              ). ٢٥/١٩٦( مفاتيح الغيبالرازي،  )٦(
 أنوار، لبيضاوي)، وا٣/٤٩١( املسري زاد ،، وابن اجلوزي)٩/٥٨٨٩( اهلداية ،مكي)، و٦/٤٣٩( كثري ابن تفسري )٧(

 اللغة ذيب، ألزهري)، وا٨/٥٢٤( احمليط البحر، حيانو أب)، و٣/٥٥( الترتيل مدارك، لنسفي)، وا٤/٢٤٣( الترتيل
  ).  ١/٢١٨( العرب لسان، منظور ابن)، و١٠/٥٦٦(واحمليط األعظم احملكم ،سيده بن)، وا١٥/٤٣٥(
    ).   ١٤/٢٦٥( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )٨(



 

٢٦١ 

 

  .)٣(والفراء،)٢(جماهد، و)١(الضحاكو ،زيد بناو ،قتادةو ،ابن عباس رضي اهللا عنهما

  .)٤("سبح إذا معه سبحي: Y  \  [X قال الطربي: "
  القول الثالث:

  ، وممن قال بذلك:اجلبال أن تسري النهار كله معه وترتل ليال عز وجلقال أصحابه: أمر اهللا 
  .)٦(وأبو عبيدة ،)٥(البصري احلسن

   .)٧("وأصله: التأْويب يف السري؛ وهو: أن تسري النهار كلَّه وترتلَ ليال " ابن قتيبة: قالو 
   )٨("اآلية معىنعن  بعيدو جداً غريبو ساقط ورد ابن كثري على هذا القول بقوله: "وهو قول

 نأل ؛قوالهو أصح األ ولأن القول األو يتضح أن قول ابن عبد الرب مرجوح،دراسة البعد 
: رددي ورجعي وعودي، من آب وناب وتاب وثاب، والكل مبعىن Y  \  [X :عز وجل قوله

  .)٩(مبعىن رجع

 ومعىن رجع، إذا يؤوب آب يقال معه، رجعي معناه  Y  \  [X قال الزجاج: قوله:"
 واهللا أعلم. .)١٠("معه التسبيح ورجعي، معه سبحي معه رجعي

  

                                 
  ).  ١٠/٣١٦٢(تفسري ابن أيب حامت )، و٣٥٨-٢٠/٣٥٧( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، انظر:  )١(
                 ). ١/٥٥٣( جماهد تفسري )٢(
   .)٣/٤٨٨( الوسيط ،الواحديو)، ٨/٧١( الكشف والبيان ،والثعليب)، ٢/٣٥٥( معاين القرآنالفراء، ) ٣(
                 ). ٢٠/٣٥٦(جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي،  )٤(
                 ). ٤/٤٣٥( النكت والعيونانظر: املاوردي، ) ٥(
  ).  ٢/١٤٢( جماز القرآنأبو عبيدة،  )٦(
  .)١/٣٥٣( غريب القرآن، ابن قتيبة) ٧(
  ).٤/٢٣١( البيان أضواء، لشنقيطي)، وا٦/٤٣٩( كثري ابن تفسري )٨(
 العرب لسان، ابن منظور)، و١٠/٥٦٦( األعظم واحمليط احملكم ،سيده بن)، وا١٥/٤٣٥( اللغة ذيب ،ألزهريا) انظر: ٩(
              ).  ٢/٣٤( العروس تاج، لزبيدي)، وا١/٢٠٩( الكليات)، والكفوي، ١/٢١٨(
  ).٤/٢٤٣( وإعرابه القرآن معاين )١٠(



 

٢٦٢ 

 

  

  الصافاتسورة 

Y  Ë    Ø 7 8  :القول الثاين والتسعون   ×  Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì

æ  å  ä  ã   â  á  àß  Þ   Ý  Ü   Û  ÚÙX ]:١٠٢الصافات[.  
  قال أبو عمر: 

  .)١("وحي األنبياء رؤيا أن العلماء بني خالف ال"
  الدراسـة:

  ومنهم: ،العلماء عامة ، وهو ما قال بهعز وجلإىل أن رؤيا األنبياء وحي من اهللا  أبو عمرذهب 
ابن و، )٤(رمحه اهللا الشافعياإلمام و ،)٣(جبري بن، واقتادة، و)٢( ابن عباس رضي اهللا عنهما

    .)٥(بطال
يف حق  عز وجلجعل رؤيا األنبياء عليهم السالم حقا، قال اهللا  عز وجلن اهللا إ : "رازيقال ال
¦§  ¨  ©   Y  ª : صلى اهللا عليه وسلمحممد    ¥  ¤  £  ¢  ¡X :٢٧[الفتح[، 

 ]٤[يوسف: YÂ  Á  À    ¿  ¾   ½  ¼  »    º   ¹X : عليه السالموقال عن يوسف 
واملقصود من ذلك  ، Y  Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  ÑX  :صلى اهللا عليه وسلموقال يف حق إبراهيم 

                                 
  ).  ٢٦/١٢٠( االستذكار )١(
  ).    ٧/٢١٠١(تفسري ابن أيب حامت ، و)١٥/٥٤٥( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي،  )٢(
  . )٢١/٧٥(جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي، ) ٣(
  ).  ٥/١٣٧( األم، لشافعي) ا٤(
 الوسيط ،والواحدي)، ١/١٤٢( والنظائرالوجوه  ،العسكريو)، ٤/٢٠٢( شرح صحيح البخاري، ابن بطال) ٥(
 البيان والتحصيل ،)، وابن رشد٤/٣٢( القرآن أحكام ،)، وابن العريب٢/٤٧٥( معامل الترتيل ،)، والبغوي٣/٥٢٩(
 الترتيل مدارك ،لنسفيوا)، ٤/٢٤٣( الفروق ،والقرايف)، ١٥/١٠٢(ألحكام القرآن اجلامع ،القرطيب)، و١٧/٣٩٣(
    ).      ٤/٤٦٧(فتح القدير ،والشوكاين )،٣/٣٥( الباري فتح ،)، وابن حجر٣/٢٦٢(



 

٢٦٣ 

 

ألن احلال إما حال يقظة وإما حال منام، فإذا تظاهرت احلالتان  ؛تقوية الداللة على كوم صادقني
  .)١("على الصدق، كان ذلك هو النهاية يف بيان كوم حمقني صادقني يف كل األحوال

   ومل خيتلف معه أحد. أقوال العلماء،مع وافقاً تجاء مأن قول ابن عبد الرب  يتضحدراسة البعد 
أَولُ ما بدئ بِه رسولُ اللَّه  « أا قالت: فقد روي عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها

مثْلَ فَلَقِ من الوحيِ الرؤيا الصالحةُ في النومِ، فَكَانَ الَ يرى رؤيا إِلَّا جاَءت صلى اهللا عليه وسلم 
  .)٢(»الصبحِ

  واهللا أعلم.

  .]١٤٣الصافات:[  Y  t  s   r   q  pX 7 8   :القول الثالث والتسعون
  قال أبو عمر: 

  . )٣("املصلني من بالتأويل العلم أهل قال"
                                                                                                              الدراسـة:

التسبيح يف اآلية  يف معىناختلف العلماء أشار ابن عبد الرب إىل أن املراد من التسبيح الصالة، وقد 
  .أقوال أربعة على

  القول األول:
 ،ذلك وحنو والتسبيح والذكر الصالة فيه فيدخل صاحل، عمل من له تقدم ماكل  شملي التسبيح

  وممن قال بذلك:
  . )١(الرازيو، )٥(العالية ووأب، الضحاك، و)٤(وهب بن منبه

                                 
    ).  ٢٦/٣٤٩(مفاتيح الغيبالرازي،  )١(
وأخرجه ). ٣،ح:١/٧( كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا  بدء الوحي، ، كتابأخرجه البخاري يف صحيحه )٢(

    ).  ١٦٠،ح:١/١٣٩(باب بدء الوحي إىل رسول اهللا  ،اإلميان كتاب مسلم يف صحيحه
  ).٦/١٤٥( االستذكار )٣(
   ).٣/١٠٧( عبد الرزاق تفسري ،الرزاق عبد )٤(
         ).٧/٣٥( كثري تفسري ابنو )،٢١/١٠٩( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، انظر:  )٥(



 

٢٦٤ 

 

 من إياه احلوت التقام قبل له تقدم ما لوال: أراد أنه على العلماء ومجهور قال ابن اجلوزي: "
  . )٢("  Y {  z    y  x  w  vX التسبيح،

 لربه، عبادته بكثرة السابق وقته يف: أي  Y  t  s   r   q  pX: " السعديوقال 
  .)٣("احلوت بطن ويف وحتميده، وتسبيحه،

  القول الثاين:

  ممن قال بذلك: و،   Y  p  o     n  m  lX   :قوله يف بطن احلوت كان التسبيح
   .)٧(والشنقيطي، )٦(وابن عاشور ،)٥(حيان وأبو ،)٤(جبري بنسعيد 

   القول الثالث:
   :وممن قال بذلك، مبعىن املصلني، وهو قول ابن عبد الرب   Y tXقوله 

  . )١٠(وابن قتيبة، )٩(، وسفيان الثوري)٨(والسدي ،وقتادة، ابن عباس رضي اهللا عنهما 

   .)١١("املُصلِّني هللا قبل البالء  Y     q  p t  s   rX قال الطربي: "

                                 
، واخلطيب )٣/١٣٧( الترتيل مدارك ،لنسفي)، وا٥/١٨( الترتيل أنوار ،لبيضاوي)، وا٢٦/٣٥٧(الغيب مفاتيح )١(

                ).٧/٢٠٥( إرشاد العقل السليم ،)، وأبو السعود٣/٣٩٣( السراج املنري ،الشربيين
  ).٣/٥٥٣( زاد املسريابن اجلوزي،  )٢(
                 )..١/٧٠٧( تيسري الكرمي الرمحن )٣(
   ).١٥/١٢٧( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، و )،٢١/١١٠( جامع البيان يف تأويل القرآنانظر: الطربي، ) ٤(
     ).٩/١٢٤( احمليط البحرأبو حيان،  )٥(
     ).٢٣/١٧٧(التحرير والتنويرابن عاشور،  )٦(
     ). ٦/٣٢٠( البيان أضواءالشنقيطي،  )٧(
    .)١٠٩-٢١/١٠٨( البيان جامع ،الطربيو ،)١٠٧-٣/١٠٣( الرزاق عبد تفسري انظر:) ٨(
                 ). ١/٢٥٤(الثوريسفيان  تفسري )٩(
)، ٣/١٥٢( حبر العلوم ،)، والسمرقندي٤/٣١٣( القرآن معاين ،الزجاج، و)١/٣٧٤( غريب القرآن ،ابن قتيبة) ١٠(

 ،)، والواحدي٩/٦١٦١( اهلداية ،، ومكي)٣/٢٢٤( النكت والعيون ،واملاوردي)، ١/١٥٣( الوجوه والنظائر ،والعسكري
  ).١٢/١٩٤( اللباب ،وابن عادل، )١/٩١٤( الوجيز

         ).٢١/١٠٨(جامع البيان يف تأويل القرآن الطربي، ) ١١(



 

٢٦٥ 

 

  
  الرابع:القول 

  وممن قال بذلك: ،وترتيهه وتسبيحه سبحانه وتعاىل اهللا ذكربالتسبيح هو  املراد
  .  )٣(، والزخمشري)٢(، والبغوي)١(الثعليب

  . )٤("للجنان املوافق اللسان تسبيح أنه واألظهر:" القرطيب قال
 له متقدكل ما  شملي التسبيح أرجح األقوال هو القول األول؛ ألن أن يتضحدراسة البعد 

   .آخر دون معىن صيخصلت وجه فال صاحل، عمل من
  .)٥("العبادات، قوالً كان، أَو فعالً، أَو نِية وجعل التسبيح عاماً يف" ي:الفريوزآبادقال 

  م .واهللا أعل
   

   

   

                                 
         ).٨/١٧٠( والبيان الكشفالثعليب،  )١(
  ).٤/٤٧(معامل الترتيلالبغوي،  )٢(
         )،٤/٤٨٦( احملرر الوجيز ،)، وابن عطية٤/٦١( الكشافالزخمشري،  )٣(
  ).١٥/١٢٧( ألحكام القرآناجلامع القرطيب،  )٤(
   ).  ٤/٤١٠( فتح القديرالشوكاين، )، و٢/٢٨٥( بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، الفريوزآبادي) ٥(



 

٢٦٦ 

 

  فصلتسورة 

  .]٣٣فصلت:[  Y 8 7   T  S  R  Q   P  O  N  M  LX  :القول الرابع والتسعون
  قال أبو عمر: 

  . )١(: نزلت هذه اآلية يف املؤذنني"ارضي اهللا عنه ت عائشةقال"
الدراسـة:                                                                                                             

اآلية نزلت يف املؤذنني، واستدل على ذلك بقول عائشة رضي اهللا  أنب القول ابن عبد الرب إىلذهب 
  اختلف العلماء فيمن نزلت هذه اآلية على ثالثة أقوال:عنها، بينما 

  القول األول: 
  :وممن قال بذلك ،وهو قول ابن عبد الرب ،نزلت يف املؤذننياآلية  أن ذهب أصحابه إىل 

   .)٣(، وابن رجب)٢(وجماهد، عكرمة، وعنهمابن عمر رضي اهللا او ،ارضي اهللا عنه عائشة
  القول الثاين:
وممن  ،رضي اهللا عنهم وأصحابه صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول هو املعين اأن ب قال أصحابه:

  قال بذلك:
، وابن )٥(الزجاجو، )٤(، وابن زيدالسديو ،سريين ابنو ، ابن عباس رضي اهللا عنهما

   .)٦(العريب
   القول الثالث:

                                 
  ).٤/٢٦( االستذكار )١(
     . )٧/١٦٤(تفسري ابن كثري و، )٢١/٤٦٩( جامع البيان يف تأويل القرآنانظر: الطربي،  )٢(
  ).  ٥/١٨٠(، ١ط:، شرح صحيح البخاريفتح الباري ابن رجب،  )٣(
  . )٨/٢٩٦( والبيان الكشف ،لثعليبوا)، ٢١/٤٦٩(جامع البيان يف تأويل القرآن  ،الطربي )٤(
  ).  ٤/٣٦٨( القرآن معاين، لزجاجا) ٥(
  ).٣/٢٣٦( الترتيل مدارك)، والنسفي، ٤/٨٤( القرآن أحكام )٦(



 

٢٦٧ 

 

  وممن قال بذلك: ،خري إىل دعا من كل ويشمل عام اآلية حكمها بأن قال أصحابه: 
   .)٣(عطية بنوا ،)٢(، والزخمشري)١(ومقاتل، قتادةو ،البصري احلسن

 معتقداً موحداً يكون أن: الثالث هذه بني مجع من كل يف عامة وهي" قال الزخمشري:
  .)٤("إليه داعياً باخلري عامالً اإلسالم، لدين

اآلية حكمها  ؛ ألنأن القول الثالث هو أصح األقوال وأوالها بالقبول يتضحدراسة البعد 
  وال وجه لتخصيصها، فهي تشمل كل من ذكروا.   ،عام

 ورسول ،مهتد نفسه يف وهو اخلري إىل دعا من كل يف عامة اآلية وهذه " قال ابن كثري:
 فأما، غريهم ويف املؤذنني يف عامة اآلية أن والصحيح، بذلك الناس أوىل صلى اهللا عليه وسلم اهللا

 بعد باملدينة شرع إمنا واألذان مكية ألا؛ بالكلية مشروعاً األذان يكن مل فإنه اآلية هذه نزول حال
  .)٥("اهلجرة

  واهللا أعلم.
  

  

  

  
  

  

                                 
      ).    ١٥/٣٦٠(اجلامع ألحكام القرآنوالقرطيب، )، ٢١/٤٦٩( تأويل القرآنجامع البيان يف انظر: الطربي،  )١(
         ).٣/٤٠٠( الكشافالزخمشري،  )٢(
، لبيضاويوا )،١٥/٣٦٠( اجلامع)، والقرطيب، ٢٧/٥٦٣( الغيب مفاتيح، لرازي)، وا٤/٣٨٥( الوجيز احملرر، عطية بنا) ٣(

                              ).  ١٢/٣٧٣( املعاينروح )، واآللوسي، ٥/٧١( الترتيل أنوار
         ).٩/٧٦( فتح الباري)، وابن حجر، ٣/٤٠٠( الكشاف )٤(
    ).    ١٢/٣٧٣( املعاين روحأللوسي، )، وا٧/١٦٤(تفسري ابن كثري )٥(



 

٢٦٨ 

 

  

  الزخرفسورة 

Y    N 7 8   :القول اخلامس والتسعون   M  L  K  J   I   H   G  F  E  D

U  T  SR   Q  P      OX  :٥١[الزخرف.[  
  قال أبو عمر: 

  . )١("بذلك أمر أنه :املعىن"
الدراسـة:                                                                                                              

  قوالن:املنادي يف لعلماء ول أن فرعون أمر من ينادي، ابن عبد الرب إىل أشار
  القول األول:
   ، وهو قول ابن عبد الرب، وممن قال بذلك:قومه يف نادى من فرعون أمرقال أصحابه: 

  .)٥(وابن عاشور ،)٤(، واآللوسي)٣(والنحاس ،)٢(جريج بنا
 وأماكنهم جمامعهم يف بالنداء أمر أنه: واملعىن ،له وموقعاً لندائه حمالً جعلهمقال الزخمشري: 

   .)٦("بقطعه أمر إذا اللص، األمري قطع: كقولك إليه، النداء فأسند بذلك، فيها نادى من
    

                                 
  ).١٣/٨٩( االستذكار )١(
     ).  ٥/٢٢٩( النكت والعيون ،) انظر: املاوردي٢(
  .)٤/٧٥( القرآنإعراب ، لنحاسا )٣(
  ).١٣/٨٨( روح املعايناآللوسي،  )٤(
  .)١١/٢٧٢( التحرير والتنويرابن عاشور،  )٥(
)، ٣/٢٧٦( مدارك الترتيل ،والنسفي)، ١٦/٩٨( اجلامع ألحكام القرآن)، والقرطيب، ٤/٢٥٧( الكشافالزخمشري،  )٦(

         ).١٣/٨٨( التفسري الوسيط ،وحممد طنطاوي



 

٢٦٩ 

 

  :الثاينالقول 
  وممن قال بذلك: ،قال أصحابه: بأن املنادي هو فرعون نفسه

  .)٣(، والثعليب)٢(السمرقندي، و)١(الطربي
 قومه مجع أنه وعناده، وكفره وعتوه ومترده فرعون عن خمرباً تعاىل يقولقال ابن كثري: " 

Y        O  N  M  L  K  J فقال: ،فيها وتصرفه مصر مبلك مفتخراً متبجحاً فيهم فنادى

 R   Q  PX  ")٤(.  
ابن  القول األول، وهو ما قال بهأصحاب األوىل هو ما ذهب إليه  أن يتضحدراسة البعد 

  .عبد الرب

 حمالً القوم جعل أي   Y  G  F  E  D X " قوله سبحانه وتعاىل: قال أبو حيان:
 بينهم فيما صوته فرفع فيه، جيتمعون وهم هو الذي حمله يف القبط عظماء نادى أنه والظاهر للنداء،
عليه  موسى دعوة عز وجل اهللا إجابة رأى ملا أنه ذلك، ندائه وسبب ،القبط مجيع يف مقالته لتنتشر
 يبني أن أراد ، Y  M  L  K  J  I  HX: فنادى إليه، القوم ميل خاف العذاب، ورفع ؛السالم
       .)٥("مصر مبلك  عليه السالم موسى على فضله

  واهللا أعلم .  
  
  
  

                                 
  ).    ٢١/٦١٦( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، ) ١(
  ).٣/٢٦٠( حبر العلوم، السمرقندي)٢(
                       ).   ٨/٣٣٩( والبيان الكشف )٣(
معامل الترتيل  ،)، والبغوي٤/٧٦( الوسيط ،)، والواحدي١٠/٦٦٧٥( اهلداية ،مكي)، و٧/٢١٢( كثري تفسري ابن) ٤(
  ).٢٧/٦٣٧( الغيب مفاتيح، والرازي، )٤/١٦٤(
       ).      ١/٣٨٢( البالغة العربية، وامليداين، )٤/٦٤٠( فتح القديرالشوكاين، ، و)٩/٣٨١( البحر احمليط ،حيان وأب )٥(



 

٢٧٠ 

 

  قسورة 

/  Y 7 8   :القول السادس والتسعون   .  -  ,    +  *X  ]٣٦:ق.[  
  قال أبو عمر: 

  . )١("أي: جعلوا فيها طرقا ومسالك الطرق والفجاج، والواحد منها نقب، :األنقاب"
الدراسـة:                                                                                                              

، وهو ما طرقا ومسالكأي: جعلوا فيها   Y  ,   +  * X عز وجل أشار ابن عبد الرب إىل أن قوله:
  قال به أهل اللغة وعامة املفسرين، ومنهم:

   .)٦(نحاسوال ،)٥(والطربي، )٤(، وابن قتيبة)٣(وأبو عبيدة ،)٢(جماهد

  .)٧("وفتشوا طوقوا املعىن - والتخفيف بالتشديد - Y    *Xقوله:  قال الزجاج: "
  .واملفسرين أهل اللغةأقوال مع وافقاً تأن قول ابن عبد الرب جاء مبعد الدراسة يتضح 

: نقّبوا: ويقال ،نقب :الواحد طرقها، يف ساروا معناهو ،وتباعدوا طافوا :أي"ومعىن اآلية: 
  .)٩("خرقوا البالد فساروا فيها :الفراءقال .)٨("وتعرفوا حبثوا

  واهللا أعلم .

                                 
  ).٢٦/٥٥( االستذكار )١(
  ).١/٦١٥( تفسري جماهد )٢(
  ).٢/٢٢٤( جماز القرآنأبو عبيدة، ) ٣(
  ).١/٤١٩( غريب القرآن ابن قتيبة، )٤(
  . )٢٢/٣٧٠( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي،  )٥(
ابن عطية، و، )٤/٢٧٦( معامل الترتيل ،البغويو )،٤/١٦٩( الوسيطلواحدي، او)، ٤/١٥٤( القرآن إعرابالنحاس:  )٦(

  ).١٧/٢٢(ألحكام القرآناجلامع والقرطيب، )، ٥/١٦٧( احملرر الوجيز
  ).٥/٤٨( القرآن معاين، لزجاجا) ٧(
  .  )٥/١١٠( بصائر ذوي التمييز ،لفريوزآباديانظر: ا )٨(
)، ٩/١٥٩( اللغة ذيب ،ألزهرياو )،٢/١٠٦( الكامل يف اللغة واألدباملربد يف )، و٣/٧٩( معاين القرآنالفراء، ) ٩(
  ). ١/٧٦٩( العرب لسان ،)،  وابن منظور١/٨٨١( اللغة جممل ،فارس ابنو



 

٢٧١ 

 

  الرمحنسورة 

Y  ¼  »  º 7 8  :القول السابع والتسعون   ¹   ̧ ¶   µ  ´ X    ]:٣٥الرمحن[.  
  قال أبو عمر: 

  . )١("النحاس هو الدخان "
الدراسـة:                                                                                                              

وقد اختلف املفسرون يف معىن النحاس على  إىل أن املراد بالنحاس هو الدخان، ابن عبد الرب أشار
  :قولني

  القول األول:
  أن املراد بالنحاس هو دخان النار، وهو قول أبو عمر، وممن قال بذلك: 

علي وأبو ، )٤(واألزهري ،)٣(والفراء ،)٢(بن جبري سعيد، وابن عباس رضي اهللا عنهما
   .)٥(الفارسي

  : واستدل أصحاب هذا القول مبا قاله الشاعر
 يطلراجِ السضيُء كَضوِء سحاسا ...ين يهف لِ اللَهجع٦(لَم ي(.  

 ،الدخان الذي يعلو وتضعف حرارته :النحاس": قال اإلمام أبو حنيفة رضي اهللا عنه
  .)١("وخيلص من اللهب

                                 
  ).٢/٤٩( االستذكار )١(
  ).١٠/٣٣٢٥( ابن أيب حامتتفسري )، و٢٣/٤٧( جامع البيان يف تأويل القرآن ،انظر: الطربي )٢(
  ).٣/١١٧( معاين القرآن ،لفراءا) ٣(
  ).٣/٤٧( ،١، ط:معاين القراءات ) األزهري،٤(
)٥(  ،٢ط:، احلجة للقراء السبعةأبو علي الفارسي ،)معامل  ،)، والبغوي٤/٢٢٣( البسيط ،والواحدي)، ٦/٢٥٠

      .)٥/٢٣١( احملرر الوجيز ،)، وابن عطية٤/٤٤٩( الكشاف ،)، والزخمشري٤/٣٣٧(الترتيل
 الشعر والشعراء ،انظر: ابن قتيبة السليط: الزيت.و هـ)،٥٠(البحر املتقارب)، والبيت للنابغة اجلعدي (ت:) من ٦(
  ).  ١/٢٩١( الكامل يف اللغة واألدب ،)، واملربد١/٢٨٦(



 

٢٧٢ 

 

  القول الثاين:
  وممن قال بذلك:املذاب على رؤوسهم،  الصفْر املراد بالنحاس أن

  .)٣(والسمرقندي ،)٢(وقتادة، الثوري سفيانوجماهد، ، واهللا عنهماابن عباس رضي 
  .بعد الدراسة يتضح أن ما ذهب إليه ابن عبد الرب جاء متوافقا مع عامة أهل اللغة والتأويل

والنحاس: الدخان، وهو معطوف على  ،الشواظ: اللهب ال دخان له: ")٤(قال املربد
  .)٥("النار

  واهللا أعلم.
 
  
  
  
  
  

                                 
  .)٦/٢٢٧( العرب لسان ) انظر: ابن منظور،١(
  ).٢٣/٤٨( جامع البيان يف تأويل القرآن ،انظر: الطربي )٢(
  . )٣/٣٨٤( حبر العلوملسمرقندي، ا )٣(
املربد: حممد بن يزيد بن عمري بن حسان، أبو العباس األزدي، املربد، شيخ أهل النحو، روى عن: أيب عثمان املازين، وأيب  )٤(

حامت السجستاين، وغريمها، وحدث عنه: نفطويه النحوي، وحممد بن أيب األزهر، وإمساعيل الصفار، ومجاعة، وكان عاملا 
ه: الكامل، واملقتضب، والتعازي واملراثي، وشرح المية العرب، مصنفاتضرة، من فاضال موثوقا به يف الرواية، حسن احملا

 تاريخ بغداداخلطيب البغدادي، هـ. انظر: ٢٨٥سنة:  مات وإعراب القرآن، وطبقات النحاة البصريني، وغريها كثري،
  .)٧١١٠،ت:٥٦/٢٤٦(تاريخ دمشق وابن عساكر، ، )١٨١٤،ت:٤/١٥١(
 احملكم واحمليط األعظم ،)، وابن سيده١/٥٣٦( مجهرة اللغة ،ابن دريدو )،١/٢١٩( غة واألدبالكامل يف الل) املربد: ٥(
 لسان العرب ،)، وابن منظور١/٧٩٤( املفردات ،)، والراغب٢/٢٦٠( مشارق األنوار ،عياضالقاضي و )،٣/٢٠٠(
)٦/٢٢٧.(  



 

٢٧٣ 

 

  
  

  .]٦٦الرمحن:[    Y  Î  Í   ÌX 7 8   :الثامن والتسعونالقول 
  قال أبو عمر: 

  . )١("النضخ باخلاء املنقوطة: الكثري املنهمر"
الدراسـة:                                                                                                              

  :منهمو أهل اللغة والتأويل ما قال به ووه بالكثري املنهمر، النضخ ابن عبد الرب فسر
   .)٦(والثعليب، )٥(، والطربي)٤(وابن قتيبة ،)٣(عبيدة أبو، و)٢(ابن عباس رضي اهللا عنهما

  .)٧("والنضخ في فور املَاء من الْعني واجلَيشان: " أبو منصور قال
  .أهل اللغة والتأويلأقوال مع  وافقاً تأن قول ابن عبد الرب جاء ميتضح دراسة البعد 

  .)٩("ينبوعه من وانفجارِه جيشانِه في املَاء فَورِ شدة النضخ: ")٨(قال ابن سيده
                                 

  ).٦/١٥٣(االستذكار  )١(
              . ).١/١٩٦( فتح الباري) ابن حجر، ٢(
   ).٢/٢٤٦( جماز القرآنأبو عبيدة، ) ٣(
  ).١/٤٤٣( القرآن غريبابن قتيبة،  )٤(
    ).٢٣/٧٢( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي،  )٥(
 ،لقرطيبوا)، ٥/٢٣٥( احملرر الوجيز ،ابن عطية)، و٤/٤٥٣( الكشافالزخمشري،  ،)٩/١٩٣( والبيان الكشفالثعليب،  )٦(

    ).٥/١٧٥( أنوار الترتيل ،البيضاوي، و)١٧/١٨٥(ألحكام القرآن اجلامع
)، ٥/٤٣٨( معجم مقاييس اللغة ،فارس)، وابن ١/٤٣٣( الصحاح ،واجلوهري )،٧/٥٣( ذيب اللغةاألزهري،  )٧(

  ).٢/١٦( مشارق األنوار ،والقاضي عياض
ابن سيده: علي بن أمحد بن سيده اللغوي األندلسي، أبو احلسن الضرير، مل يكن يف زمانه أعلم منه بالنحو واللغة ) ٨(

شرح إصالح و ،: احملكم واحمليط األعظم، واملخصصهمصنفاتمن واألشعار وأيام العرب وما يتعلق بعلومها، وكان حافظاً، 
: روى ابن سيده عن أبيه، وعن صاعد بن احلسن البغدادي، ومات سنة: املنطق، وغري ذلك، قال احلميدي وابن بشكوال

               ).  ٣/٦٤( مرآة اجلنان)، واليافعي: ٢/٣٣٠( وفيات األعياننظر: ابن خلكان: اهـ.  ٤٥٨
  ). ٢/٤٥٥(، ١ط: ،املخصص) ابن سيده، ٩(



 

٢٧٤ 

 

  

 :ريهغ وقال ،ابن عباس رضي اهللا عنهما هقال، فياضتان أَي    Y   ÎX :لهقو وقال ابن حجر: "
  واهللا أعلم. .)١("خري لبِك يفوران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
              .)١/١٩٦( فتح الباري) ابن حجر، ١(



 

٢٧٥ 

 

  
  اادلة سورة

  ].٢اادلة:[    Y     9  8  7     6  5X 7 8  :القول التاسع والتسعون

  قال أبو عمر: 
  .)١("هذا قول مجهور العلماءو ،: وليس على النساء ظهارقال اإلمام مالك رمحه اهللا "

الدراسـة:                                                                                                              
 الرجل من املرأة ظهاراختلف العلماء حول ذهب أبو عمر إىل أن النساء ليس عليهن ظهار، وقد 

   على قولني:
  القول األول:
  وممن قال بذلك: ،الرجال على الظهار امنا، تظاهر النساء على ليسقال أصحابه: 

 واإلمام مالك، واإلمام أبو حنيفة رضي اهللا عنهالثوري، سفيان و، )٣(ربيعةو ،)٢(أبو الزناد
  .)٦()٥(، وابن رشد)٤(رمحه اهللا الشافعياإلمام و ،رمحه اهللا

                                 
  ).١٧/١٢٦( االستذكار )١(
أبو الزناد: عبد اهللا بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرمحن املدين، الثقة الفقيه أحد علماء املدينة، روى عن: أنس بن مالك،  )٢(

 :سنة ماتوأيب أمامة بن سهل، وابن املسيب، وغريهم، روى عنه: مالك، والليث، والسفيانان، واألعمش وآخرون، 
 وابن حجر، تقريب التهذيب)، ٣١٥٥،ت:١٤/٢٨٠( الكمال يف أمساء الرجالانظر: املزي، ذيب هـ. ١٣٠

 ).٣٣٠٢،ت:١/٣٠٢(
  . )٤/١٨٩( أحكام القرآن)، وابن العريب، ٢/٣٠٩( املدونةاإلمام مالك،  )٣(
  ).١٧/٣٥٦( اموع ،)، والنووي٣/١٢٧( اتهد بداية ،رشد بنانظر: ا )٤(
 القرطيب رشد بن أمحد بن حممد الوليد أبو املفيت العلّامة بناحلفيد، ا أمحد بن حممد الوليد أبو العلّامة احلفيد: رشد ابن )٥(

 له فكانت احلكماء، علوم إىل مال وفضال، وعلما كماال مثله باألندلس ينشأ مل، الطب وأتقن احلديثوالفقه  يف برع املالكي،
 اتهد، بداية :مؤلفاته من العربية، وفور مع الفقه، يف فتياه إىل يفزع كما الطب، يف فتياه إىل يفزع وكان ،اإلمامة فيها

 النبالء أعالم سريالذهيب،  انظر: .هـ٥٩٥:  سنة مات ،وغريها املستصفى، وخمتصر الطب، يف والكليات
  .)٦/٥٢٢( شذرات الذهبابن العماد، )، و٥٣٤٠،ت:١٥/٤٢٦(
  ).٣/١٢٧(اتهد بداية ،ابن رشد )٦(



 

٢٧٦ 

 

  Y : عز وجل اهللا قال وإمنا تظاهر، النساء على ليس: قال اإلمام مالك رمحه اهللا"و: العريب ابن قال

9  8  7     6  5 X   الرجال على الظهار إمنا أزواجهن، من منكن يظهرن الالئي يقل ومل، 
 ،شيء منه املرأة بيد ليس الرجال، بيد النكاح يف والتحرمي والتحليل والعقد احلل ألن صحيح؛ وهو
   .)١("إمجاع وهذا

 من املرأة ظهار ليس: وحممد واإلمام أبو حنيفة رضي اهللا عنه الثوريوقال القرطيب: " قال  
 من للمرأة ظهارال : قال اإلمام الشافعي رمحه اهللاو ،بعده أو كان النكاح قبل بشيء الرجل
  .)٢("الرجل

  القول الثاين:
 قوهلا حيول وال ،ميني كفارة فعليها فالنة كظهر علي أنت لزوجها، املرأة قالت إذاقال أصحابه: 

  ، وممن قال بذلك:  يصيبها أن زوجها وبني بينها هذا
  .)٣(يوسف وأب، وجريج وابن، عطاءو ،الزهريو ،إسحاقو ،األوزاعي

 قالت: الزهري فقال كأبيها؟ عليها هو: لزوجها قالت امرأة يف الزهري عنابن حزم: " قال
 ستني تطعم أو متتابعني، شهرين بصوم أو رقبة، بعتق تكفر أن فنرى ،وزوراً القول من منكراً

  .)٤("يطأها أن زوجها وبني بينها حيول وال ،مسكيناً
ابن عبد الرب هو أصح أصحاب القول األول ومعهم  ما ذهب إليه أن يتضحدراسة البعد 

  .أهل العلم مجهور ذهب إليهو بالقبول هاوالاألقوال وأ
 للظهار فتشبيها الظهار املرأة ألزم ومن بالطالق، الظهار تشبيه اجلمهور ومعتمدقال ابن رشد: "

 .)١("ضعيف وهو، ميني كفارة هو املعىن ذلك يف هلا الالزم أقل أن رأى فألنه فرق ومن؛ باليمني
  واهللا أعلم .

                                 
  ).٤/١٨٩(القرآن أحكامابن العريب،  )١(
    ).  ١٧/٣٥٦( اموع)، والنووي، ١٧/٢٧٦( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ) ٢(
    ).   ١٧/٢٧٧( ألحكام القرآن اجلامع، والقرطيب)، ١٧/٣٥٦( اموعالنووي، ) انظر: ٣(
    .     )٩/١٩٦( باآلثار احمللى، حزم بنا )٤(



 

٢٧٧ 

 

  .]٣اادلة:[    Y    S  R  Q  P X 7 8  :القول املائة
  قال أبو عمر: 

  . )٢("]٢٣النساء:[      Y e  d X :عز وجل اهللا قول بدليل، النساء من واإلماء"
الدراسـة:                                                                                                              

 العلماء يف ، وقد اختلفيقع على األمة كوقوعه على الزوجة احلرة ظهارالأبو عمر إىل أن  أشار
   على قولني: األمة من الظهار حكم

  القول األول: 
   ممن قال بذلك:واألمة،  دون الزوجة أصحابه: بأن الظهار يقع على قال

واإلمام  وجماهد، والشعيب، املسيب، بنا، وابن عباس رضي اهللا عنهمو، بن عمر اهللا عبد
 الشافعياإلمام و ،)٣( تعاىل رمحه اهللا اإلمام أمحد بن حنبلو وأصحابه، أبو حنيفة رضي اهللا عنه

  . )٦(املاورديأبو احلسن و ،)٥(، واجلصاص)٤(رمحه اهللا
 مل - ولد أم غري أو كانت، ولد أم - أمته من تظاهر وإذا: " قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا

 وال نسائه، من وليست ،  Y S  R  Q  P X :يقول سبحانه وتعاىل اللَّه ألن الظهار؛ يلزمه
Y   4  3  2 :عز وجل اهللا قال وكذلك الظهار، يلزمه ال فيما الطالق، وال اإليالء، يلزمه   1

7  6     5   X ] :اللَّه عن فعقلنا ،اإليالء يلزمه مل أمته من آىل فلو، ]٢٢٦البقرة  امن ليست أ 
  .)٧("أزواجنا: نساؤنا وإنما - ولد أم أو اإلماء - نسائنا

                                 
       ).٣/١٢٧( بداية اتهد ،ابن رشد) ١(
  ).١٧/١٤٠(االستذكار  )٢(
  . )١٠/٤٢٦( احلاوي ،املاوردي انظر: )٣(
  ).٥/٢٩٤( األم ،لشافعياإلمام ا )٤(
 ).٥/٣٠٧( القرآن أحكاماجلصاص،  )٥(
، لنووي)، وا٨/١٢( املغين، قدامة ابن، و)٦/٢٢٨( املبسوط، لسرخسيا، و)١٠/٤٢٦(الكبري احلاوياملاوردي،  )٦(

 .)٦/٢٠٢( البيان أضواء ،لشنقيطيوا، )١٧/٣٤٣( اموع
 ).٥/٢٩٤( األم ،لشافعياإلمام ا )٧(



 

٢٧٨ 

 

  : مبا يأيت أصحاب هذا القول واحتج

  .اإلماء دون باألزواج خيتص ،  Y S  R  Q X  :عز وجل قوله أن  .١

  .الطالق على قياساً األمة فيه تدخل فال الزوجة، حترمي به يتعلق الظهار لفظ أن  .٢
 دون األزواج الطالق وحمل حمله، وبقي حكمه فنقل اجلاهلية، يف طالقاً كان الظهار أن .٣

  .اإلماء
 من عند ماله سائر كتحرمي ميني كفارة فيه فكانت ماله، من ملباح حترمي األمة حترمي أن .٤

  . ميني كفارة فيه املال حترمي بأن: يقول
 كفارة بل ظهار يلزمه فلم مارية، جاريته حرم صلى اهللا عليه وسلم النيب أن .٥

عز  قال مث ،]١التحرمي:[ Y (  '  &  %  $    #  "  ! X :إياها حترميه يف عز وجل قال كما؛ ميني
Y  5 :وجل   4  3  2  7  6 X ")١(.  

  القول الثاين:
  وممن قال بذلك: ،احلرة الزوجة يقع على األمة كوقوعه على الظهارقال أصحابه: بأن 

واإلمام  وقتادة، الزهري،ابن شهاب و ،البصري واحلسن الثوري،سفيان و جبري، بن سعيد
  .)٢(رمحه اهللا مالك

  .)٣("احلرة من كالظهار: األمة من الظهار يف يقول كان أنه النخعي، إبراهيم عنو
  : اآلتية دلةاألب األمة على الظهاروقوع  بصحة قالوا الذين واحتج

  ألن؛ نسائهم من وإماؤهم: قالوا ،  Y S  R  Q  P X :سبحانه وتعاىل قوله عموم .١
   .كالزوجة منها الظهار فصح كالزوجة وطؤها يباح األمة وألن ؛بنسائهم متتعهم من بإمائهم متتعهم

                                 
، الطالق ينو ومل امرأته حرم من على الكفارة وجوب باب ،الطالق كتاب ،هصحيحيف  مسلمأخرجه  )١(
 ). ١٤٧٣،ح:٢/١١٠٠(
 .)٩/١٩٠( احمللى باآلثار ،ابن حزمانظر:  )٢(
قال ابن و)، ١٨٥٤، برقم:٢/٤٤، (األمة من الظهار يف جاء ما باب، ١ط: ،منصور بن سعيد سنن، سعيد بن منصور )٣(

 .  )٩/٤٣٤( فتح الباري: "إسناده صحيح". انظر: حجر



 

٢٧٩ 

 

#    $  %  &  '  )Y  :سبحانه وتعاىل قولهأن   .٢   "  ! X   ، صلى اهللا عليه  حترميه يف نزلت
  .اجلارية حترمي يف ال ،)١(املشهورة القصة يف العسل شرب وسلم

 ثبت مث معني، شيء يف اآلية نزول ثبت إذا أنه القرآن علوم يف املقرر نإ قال الشنقيطي:"
 فيهما نزلت أا على محلها وجب غري األول، معني آخر شيء يف نزلت أا صحيح آخر بسند
  .)٤("معاً وهالل )٣(عومير يف )٢(اللعان آية كرتول سببان، لرتوهلا فيكون معا،

قول ابن عبد هو القول األول، وأن أصح األقوال وأوالها بالقبول  أنيتضح  الدراسةبعد 
Y   1: عز وجل قوله يف النساء أن أمجعوا قد أم ظهاراً جيعله مل من حجة ألن ؛الرب مرجوح

7  6    5   4  3  2 X ] :الظهار آية يف النساء اسم فكذلك األزواج، ذوات هن ،]٢٢٦البقرة، 
  . )٥("اجلمهوربه قال و ،الظهار من خروجهن يقتضي باإليالء تشبيهفال

  .واهللا أعلم 
  
  
  

  

  

                                 
 )٤٩١٢،برقم:S (  '  &  %  $    #  "  !R )٦/١٥٦  :قوله بابكتاب التفسري،  ،أخرجه البخاري يف صحيحهانظر:  )١(

    .عن عائشة رضي اهللا عنها
   S«  ª  ©   ¨  §   ¦      ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }¬     ±   °  ¯   ®R هي قوله تعاىل: و )٢(

   ] .٦[النور :
وهو الذي رمى زوجته بشريك بن سحماء،  ،وأبيض لقب ألحد آبائه عومير بن أبيض العجالين األنصاري، :عومير )٣(

 ).  ٦١٢٩،ت:٤/٦٢٠( اإلصابةو )،٤١٣٩،ت:٤/٣٠٤( الغابة أسدانظر: . بينهما فالعن رسول اهللا 
 ).٦/٢٠٢( البيان أضواءالشنقيطي،  )٤(
 ). ٩/٤٣٤( فتح الباري، وابن حجر، )١٧/٣٥٥( اموع النووي،انظر:  )٥(



 

٢٨٠ 

 

  اجلمعةسورة 

,   Y 7 8  :القول احلادي بعد املائة   +  *      )   (   '  &  %     $  #  "  !

-X     ]:٩اجلمعة.[  
  قال أبو عمر: 

  . )١("    والذكر هاهنا الصالة واخلطبة بإمجاع ،فرض اجلمعة يف عندنا واخلطبة  "
الدراسـة:                                                                                                              

  على قولني: اجلمعة خطبة حكم يف العلماء اختلفذهب أبو عمر إىل أن خطبة اجلمعة فرض، وقد 
  القول األول: 

 أبواإلمام   وممن قال بذلك: ،ابن عبد الرب ما ذهب إليهوهو  ،ةجباوخطبة اجلمعة  :قال أصحابه
 بنوا ،)٣(املاوردي، و)٢( رمحه اهللا الشافعي اإلمامو، رمحه اهللا واإلمام مالك، رضي اهللا عنه حنيفة
  . )٥(بطال ابن، و)٤(العريب

صلى اهللا عليه  النبِي أن روِي امل، خطبتان يتقدمها حىت اجلمعة تصح ال: " النوويقال 
بن عمر ا وروى، خبطبتني إال اجلمعة يصل ومل )٦(» يأُصلِّ رأَيتمونِي كَما  صلُّوا « قال وسلم

، خطْبتينِ الْجمعة يوم يخطُب  صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول كان « قال رضي اهللا عنهما 
سلجا يمهنيإىل رجع خيطب مل فإذا ،اخلطبة جلأل اجلمعة قصرت إمنا قالوا السلف نوأل؛ ) ٧(»ب 

  .)٨("اجلمعة به تنعقد الذى العدد اخلطبة شرط ومن، صلاأل
                                 

  ). ١٢٨-٥/١٢٧(االستذكار) ١(
   ).٣/٣١٥( نيل األوطار ،الشوكاينانظر:   )٢(
   ).٢/٤٩٣(الكبري احلاوياملاوردي،  )٣(
  ).٤/٢٤٩( القرآن أحكامابن العريب،  )٤(
  ).  ٦/١٧٨( املنهاج، لنووي)، وا٣/١٧(شرح صحيح البخاريابن بطال،  )٥(
  . )٦٠٠٨،ح:٨/٩( ،والبهائم الناس رمحة :باب ،األدب ، كتابأخرجه البخاري يف صحيحه )٦(
  ).٨٢٩،برقم:٢/١١، (اجلمعة يوم اخلطبتني بني القعدة :باب، اجلمعة كتاب ، كتابأخرجه البخاري يف صحيحه )٧(
  . )٢/١٥١( الصنائع بدائع ،لكاساين)، وا٤/٥١٣( اموع، لنوويا) ٨(



 

٢٨١ 

 

  القول الثاين:
    وممن قال بذلك: ،ةبخطبة اجلمعة مندو إىل أن أصحابه ذهب

  .)٢(واجلويين، )١(الظاهري وداود، البصري احلسن
 وبني بينها متردد أنه األمر غاية الصالة، هو إليه بالسعي املأمور الذكرقال الشوكاين: " 

 الدليل هذا ينتهض فال، اخلطبة وجوب يف والرتاع، الصالة وجوب على االتفاق وقع وقد اخلطبة،
 مندوبة اخلطبة أن من واجلويين الظاهري وداود البصري احلسن إليه ذهب ما فالظاهر للوجوب،

  .)٣("فقط
قول ابن عبد الرب ومن وافقه من أصحاب القول األول هو  أن يتضحدراسة البعد 

   الصحيح.
 ثبت مبا الوجوب على واستدلوا، اجلمعة خطبة وجوب إىل العلم أهل مجهور ذهبفقد 

 بقوله أيضا واستدلوا مجعة، كل يف خيطب كان أنه الصحيحة حاديثباأل صلى اهللا عليه وسلم عنه
!  "  #  $     Y   :عز وجل اهللا وقول،  )٤(»أُصلِّي رأَيتمونِي كَما صلُّوا «: صلى اهللا عليه وسلم

-  ,  +  *      )  (   '  &  % X ،  ال نهأل؛ واجباً فيكون الذكر إىل عيسبال أمر وهذا 
 مقام أقيمتا اخلطبتني وألن ؛عليه الشتماهلا باخلطبة الذكر وفسروا، الواجب لغري السعي جيب

  .)٥(الركعتني بإحدى كاإلخالل بإحدامها فاإلخالل ركعة، مكان خطبة وكل الركعتني
 واهللا أعلم.

                                 
 الظاهرية، الطائفة إليه تنسب اتهدين، األئمة أحد سليمان، أبو البغدادي، خلف بن علي بن داود: الظاهري داود )١(

 الشيوخ ولقي الكثري مسع أصبهان، من وأصله ،والقياس التأويل عن وإعراضها والسنة، الكتاب بظاهر ألخذها بذلك ومسيت
: سنة مات وغريمها، راهويه بن وإسحاق الفقيه، ثور أيبى عن: ور ،ببغداد العلم رياسة انتهت إليه كثري، خلق وتبعه
   ). ٢٢٣،ت:٢/٢٥٥(األعيان  وفيات)، و٤٤٧٣،ت:٨/٣٦٦( بغداد تاريخ انظر:. هـ٢٧٠

  ).  ٢/٤٣٢( احلاوي الكبري، ملاورديانظر: ا  )٢(
    ).٣/٣١٥( نيل األوطار ،لشوكاينا) ٣(
 ،ح:٩/٨٦، (الصدوق الواحد خرب إجازة يف جاء ما :باب، اآلحاد أخبار، كتاب أخرجه البخاري يف صحيحه) ٤(

٧٢٤٦(.  
 الوجيز احملرر، عطية بنوا ،)٢/١٥١( ( الصنائع بدائع، لكاساينوا، )٢/٤١٤( الكبري احلاوي، ملاورديانظر: ا )٥(
  ).١٩/١٧٧( الكويتية الفقهية املوسوعة)، و٥/٣٠٩(



 

٢٨٢ 

 

  

  املعارجسورة 

Y Ù 7 8  :القول الثاين بعد املائة    Ø  ×     Ö  Õ     Ó  Ò          Ñ    Ð  ÏX  ] :٣٧ – ٣٦املعارج. [  
  قال أبو عمر: 

  . )١("متفرقة مجاعات أي  "
الدراسـة:                                                                                                              

  ، ومنهم:العلماء، وهو ما قال به مبعىن مجاعات متفرقة Y   ÙXقوله: أبو عمرفسر 
  .)٣(الزجاجو ،)٢(احلسنو، الضحاك، وجماهد، وقتادة، وابن عباس رضي اهللا عنهما

 فقال صلى اهللا عليه وسلم اِهللا رسول علينا خرج:  قال ،رضي اهللا عنه مسرة بنِ جابِرِعن و
 خرج مث:  قال »الصلَاة في اسكُنوا شمسٍ؟ خيلٍ أَذْناب كَأَنها أَيديكُم رافعي أَراكُم لي ما «: 

  .)٤(»عزِين أَراكُم مالي «: فقال حلقا فرآنا علينا
، مجاعة مجاعة متفرقني أي »عزِين أَراكُم مالي « :صلى اهللا عليه وسلم قولهقال النووي: " 

  .)٥(باالجتماع واألمر التفرق عن النهي معناه، عزةٌ الواحدة، الزاي بتخفيف وهو
  قول ابن عبد الرب جاء موافقاً ألقوال عامة املفسرين وأهل اللغة. أنيتضح دراسة البعد 

  .)١("جماعةً وجماعةً ،حلَقاً حلَقاً :عزِين معنىقال ابن منظور: " 

                                 
  ). ٥/١٤٨(االستذكار) ١(
    ).٢٣/٦١٩( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، انظر: ) ٢(
، لثعليب، وا)٥/٢٤( القرآن إعراب)، والنحاس، ٣/١٨٦(القرآن معاين)، والفراء، ٥/٢٢٣( القرآن معاين ،لزجاجا) ٣(

اجلامع )، والقرطيب، ٥/٣٧٠( الوجيز احملرر، عطية بنوا، )٤/٦١٣( الكشافوالزخمشري، ، )١٠/٤٠( والبيان الكشف
  .   )٨/٢٤٣( كثري ابن تفسري)، و١٨/٢٩٣( ألحكام القرآن

     .)١١٩،ح:١/٣٢٢، (الصالة يف بالسكون األمر :باب ،الصالة ، كتابهصحيحيف  مسلمأخرجه  )٤(
  ).٤/١٥٣( املنهاج ،لنوويا) ٥(



 

٢٨٣ 

 

  اجلنسورة 

  .]١٥اجلن:[  Y   1      0  /   .  -X 7 8   :القول الثالث بعد املائة
  . )٢("  العادلوالقاسط اجلائر، واملقسط "قال أبو عمر: 

الدراسـة:                                                                                                              
  أشار أبو عمر إىل أن القاسط مبعىن اجلائر، واملقسط مبعىن العادل، وهو قول العلماء ومنهم: 

      .)٥(قتيبة ابن، و)٤(ألخفش، وا)٣(زيد ابن، وقتادة، وجماهد، وابن عباس رضي اهللا عنهما 
، عدل اإذ قْسطَأ :يقال، الْإِقْساط: طالْمقِْس ومصدر، العدل :القسط ": جاء يف الفتح

 وكذلك، هعن مال اإذ، اكذ عن عدل: يقال ألنه ؛بارمتق معىن إىل ويرجعان، جار اإذ وقَسطَ
  .)٦("العدل وهو قسطال لزم كأنه :طوأقس، احلق عن عدل إذ :قَسطَ

  ومنه قول الشاعر: 
قَوم مل هواـقَت بنا ندةً هنومراً ... عم عهطوا ولى قَسع عمانالن   
  )٧(النريان على اـعلَت قَد نِـناري ... وأَوقَدوا واملُلوك الصنائع قَتلوا

   .قول ابن عبد الرب جاء موافقاً ألقوال عامة املفسرين وأهل اللغة أن يتضح الدراسةبعد 
  واهللا أعلم.

                                 
    .)٦/٢٤٢٥( الصحاحاجلوهري، و )،٣/٦٣( ذيب اللغة، واألزهري، )١٥/٥٣(العرب لسان )١(
  ). ٢٧/٣٣٧(االستذكار) ٢(
  ).  ٢٣/٦٦١( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، انظر:  )٣(
  )، ٣/٢٧٦( الكامل ،ملربداو )،١/٢٤٤( القرآن معاىن ،ألخفشا) ٤(
ابن و، )٥/٣٨٢( احملرر الوجيز ،ابن عطيةو )،٥/٢٣٥( القرآن معاين ،)، والزجاج١/١١٩( القرآن غريبابن قتيبة، ) ٥(

    .)١٠/٢٩٩( البحر احمليط ،حيان و، وأب)٥/٢٥٣( أنوار الترتيل ،لبيضاويوا، )٤/٣٤٨( زاد املسري ،اجلوزي
 ،)، واألزهري١/٩٨( الزاهر ،)، وابن األنباري٢/٨٣٦( مجهرة اللغة ،دريد بنا، و)١٣/٥٣٩( فتح الباري) ابن حجر، ٦(

    .)٣/١١٥٢( الصحاح ،)، واجلوهري٨/٢٩٨( ذيب اللغة
  .)٢/٦١٦( ديوان الفرزدق) من (البحر الكامل) انظر: ٧(



 

٢٨٤ 

 

  

  املزملسورة 

  .]٤:زملامل[  Y   4    3  2  1  0     /X 7 8  :القول الرابع بعد املائة
  قال أبو عمر: 

   .)١("والترتيل: التمهل والترسل الذي يقع منه التدبر"
الدراسـة:                                                                                                              

  ، وهو ما قال به العلماء ومنهم:أشار ابن عبد الرب إىل أن الترتيل يعين الترسل والتمهل
ابن و ،)٥(والنحاس ،)٤(الزجاج ،)٣(والفراء ،)٢(قتادة، وجماهد، وابن عباس رضي اهللا عنهما

  .)٦(بطال

واملقصد أن  ،معناه يف اللغة متهل وفرق بني احلروف لتبني  Y    3  2X  قال ابن عطية: "
  .)٧("جيد الفكر فسحة للنظر وفهم املعاين، وبذلك يرق القلب ويفيض عليه النور والرمحة

  املفسرين. أهل اللغة وبعد الدراسة يتضح أن قول ابن عبد الرب جاء متوافقا مع أقوال 
عز  ترتيل القراءة: التأين فيها والتمهل وتبيني احلروف واحلركات، وقوله قال ابن منظور: "

وترتل  ،أي أنزلناه على الترتيل، وهو ضد العجلة والتمكث فيه ]٣٢الفرقان: [ YÑ  ÐX : وجل
    .)١("الكالم: ترسليف 

                                 
  ). ٥/٤١١(االستذكار) ١(
     ).١٠/٣٣٨٠( ابن أيب حامت تفسري، و)٦٨١-٢٣/٦٨٠( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي،  ) انظر:٢(
    ). ٣/١٩٧( معاين القرآن ،لفراءا) ٣(
  ). ٥/٢٤٠( معاين القرآنالزجاج،  )٤(
   ).  .  ٥/٣٨( إعراب القرآن ،لنحاسا )٥(
   . )٣/١٣٣(شرح صحيح البخاري، ابن بطال) ٦(
 )،٣/٢٧٨( الكشاف ،والزخمشري)، ٥/٣٦٧( أحكام القرآن ،اجلصاصو )،٥/٣٨٧( الوجيز احملررابن عطية، ) ٧(

    .)٨/٢٦١(ابن كثري  تفسريو )،٣/٥٥٦( مدارك الترتيل ،والنسفي )،٥/٢٥٥( أنوار الترتيل ،والبيضاوي



 

٢٨٥ 

 

  اإلنسانسورة 

  .]٢٤اإلنسان:[  Y  æ     å  ä  ã   â   á  à  ß  ÞX  7 8  :القول اخلامس بعد املائة
  قال أبو عمر: 

  . )٢(")أو( مبعىن الواو وتكون ،)الواو( مبعىن) أو( تكون فقد ،كفوراً وال :يريد "
الدراسـة:                                                                                                              

  (أو) يف اآلية على قولني: يفاختلف العلماء ، و)الواو( مبعىن) أو(أشار ابن عبد الرب إىل أن 
  القول األول:
  وممن قال بذلك: ،أي: وال تطع منهم آمثاً وكفوراً (الواو)بأن (أو) مبعىن قال أصحابه: 
   .)٦(واجلصاص، )٥(والطربي ،)٤(وأبو عبيدة ،)٣(الفراء

Y   æ     å مكة مشركي من يعين منهم، تطع والوقال البغوي: "    äX  ٧("وكفورا يعين(   
  القول الثاين: 

  وممن قال بذلك:، الواو من أوكدعلى باا؛ ألا  )أوقال أصحابه: أن (
     .)٢(والقرطيب ،)١(عطية وابن ،)١٠(والزخمشري ،)٩(والنحاس، )٨(األخفش

                                 
   .)٤/١٧٠٤( الصحاحواجلوهري،  ،)١٤/١٩١( ذيب اللغةواألزهري،  )،١١/٢٦٥( لسان العرب )١(
    ).١٤/١٠(االستذكار) ٢(
  ).٣/٢٢٠( القرآن معاين الفراء، )٣(
    ).٢/٢٨٠(أبو عبيدة، جماز القرآن  )٤(
    ).٢٤/١١٥( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، ) ٥(
             .)١٠/١٠٦( الكشف والبيان ،الثعليبو)، ٣/٥٢٩( حبر العلوم ،والسمرقندي)، ٢/١٣٦( أحكام القرآناجلصاص،  )٦(
  ).٥/١٩٤( الترتيل معاملالبغوي،  )٧(
  ).١/٣٤( القرآن معاين األخفش، )٨(
    ). ٢/٥١٢( معاين القرآنالنحاس،  )٩(
         ).٤/٦٧٥(الكشافالزخمشري،  )١٠(



 

٢٨٦ 

 

 ترد ومل هؤالء أحد جالس: قلت: كأنك بشراً، أو خالداً أو عمراً جالس: تقول: " )٣(قال سيبويه
، الناس من الضرب هذا جالس: قلت كنكأ جيالس، أن أهل كلهم أن دليل هذا ففي بعينه، إنساناً

، األشياء هذه من شيئاً تأكل ال: قلت كأنك ،متراً أو حلماً أو خبزاً تأكل ال: قلت نفيت وإن
  .)٤("هؤالء من أحداً تطع ال: أي  Y  æ     å  ä  ã   â   áX  :عز وجل قوله ذلك ونظري

أن (أو) جيوز فيها الوجهان معاً، وكوا على باا أبلغ وأوكد يف  يتضحدراسة البعد  
جاء بالنهي  مراأل ألن؛ أحدمها يطيع أنله  جاز ،وكفوراً آمثاً هممن تطع وال: قيل لو النهي؛ ألنه

وإذا كان  أحدمها، تطع الكان املعىن   Y  æ     å  ä  ã   â   áX  :قيل إذاأما  تهما مجيعاً،عاطعن 
   .من باب أوىل مجيعاً طاعتهما عنالنهي عن طاعة أحدمها أمر الزم، كان النهي 

 )؛الواو( من أوكد ههنا )أو( Y  æ     å  ä  ã   â   áX: عز وجل قوله قال الزجاج: "
، ثننياإل يطيع أال أمره ألنه ؛عاص غري كان أحدمها فأطاع وعمراً زيداً تطع ال: قلت إذا الواو ألن
 ألن أهل منهما واحد كل أن على دلت قد )أو(  Y  æ     å  ä  ã   â   áX  :عز وجل قال فإذا

فقد سريين، ابن أو احلسن اتبع: أو سريين، ابن أو احلسن ختالف ال: قلت إذا أنك وكما عصى،ي 
  .)٥("يتبعا أن أهل هذان: قلت

  املطففنيسورة 

  Y ª  ©    §  ¦  µ  ´  ³        ²  ±     ¯  ®  ¬    « X:القول السادس بعد املائة
   .]٣ –١املطففني:[

                                 
  ).٥/٤١٤( الوجيز احملررابن عطية،  )١(
 الغيب مفاتيح، والرازي، )١٥/٤٧٣( اللغة ذيب ،واألزهري)، ١٩/١٤٩( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ) ٢(
  .  )٥/٢٧٢( الترتيل أنوار، لبيضاويوا )،١٤/٥٥( لسانال ،وابن منظور، )٣٠/٧٥٩(
: سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنرب، وسيبويه لقبه ومعناه رائحة التفاح، إمام النحاة على اإلطالق، من أشهر مصنفاته )٣(

وفيات األعيان و، )٦٦٥٨،ت:١٢/١٩٠( تاريخ بغدادهـ. انظر: ١٨٠:سنةمات وهو أشهر كتب النحو، ، الكتاب
   .)٥٠٤،ت: ٣/٤٦٣(
  ).٣/١٨٤( الكتاب ،سيبويه )٤(
   ).١/١٠٢( الوجوه والنظائروالعسكري،  )،٥/٢٦٣( القرآن معاين الزجاج، )٥(



 

٢٨٧ 

 

  :أبو عمرقال 
  .)١("منه والنقصان العدل على الزيادة هو: العرب لسان يف التطفيف"

، والنقصان إذا كالوا الناس منأو وزنوا  اكتالوا إذاعلى العدل الزيادة  بأنهالتطفيف  فسر أبو عمر
  ومنهم: ،أهل اللغة والتأويل أو وزنوا هلم، وهو ما قال به

، )٥(لزخمشري، وا)٤(الزجاج، و)٣(عبيدة وأبو ،)٢(عكرمةو ،ابن عباس رضي اهللا عنهما
  .)٦(والقرطيب

 اقتضى إن زديادباال إما، وامليزان املكيال يف البخس هاهنا بالتطفيف املرادقال ابن كثري: " 
  .)٧("قضاهم إن بالنقصان وإما، الناس من

  .املفسرين أهل اللغة أقوالمع وافقاً تقول ابن عبد الرب جاء م أنيتضح دراسة البعد 
 الَّذين :املُطفِّفونو ،وزن أَو كَيلٍ في صاحبه بِه يخونُ نقْص التطفيفقال ابن منظور: " 

 البخس: والتطْفيف ،منه أَخذ مما أَقلَّ أَعطاه إِذَا: الرجلِ علَى وطَفَّف والْميزانَ، املكيالَ ينقُصون
   .)٨("املكيال ونقص والْوزن الْكَيلِ في

  اخلامتة

  :وبعدأمجعني  وصحبه آله وعلى اهللا رسول على والسالم والصالة رب العاملني هللا احلمد
  :التالية النتائج إىل أخلص التفسري يفاإلمام ابن عبد الرب  أقوال دراسة خالل فمن

                                 
  ).١/٢٧٨(االستذكار) ١(
  ).٢٧٨-٢٤/٢٧٧( جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، انظر:  )٢(
  ).٢/٢٨٩( جماز القرآنأبو عبيدة،  )٣(
  . )٥/٢٩٧( القرآن معاين الزجاج، )٤(
  ).  ٤/٧١٨(الكشافالزخمشري،  )٥(
، )٥/١٠٨( إعراب القرآن ،لنحاسوا، )٣/٢٤٦( معاين القرآن ،لفراءاو)، ١٩/٢٥٢( اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )٦(
    .)٥/١٥٠( معجم مقاييس اللغة ،، وابن فارس)١٥/٤٧٣( ذيب اللغة ،ألزهريوا
    .)٨/٣٤٣( كثري تفسري ابن )٧(
     ).٩/٢٢٢( العرب لسان ،ابن منظور )٨(



 

٢٨٨ 

 

    .والدراية الرواية بني باجلمع تفسريال يفاإلمام ابن عبد الرب   ت أقوالزيلقد مت  -١
 مستقلة، علمية شخصيةيتمتع ب أنه له يتبني التفسريية اإلمام ابن عبد الرب أقواليف  املتأمل  -٢
 ظاهرها اليت اآلراء بني ومجعه األقوال، بني ترجيحهو الدقيقة، استنباطاته خالل من ذلك ظهريو

ومما ال شك فيه أن ، اآليةمن  املراداملعىن  حولاليت قد ترد  اإلشكاالت على وأجوبته التعارض،
عن ابن  -مع سعة اطالعهم، وطول باعهم يف هذا الفن  -نقل علماء التفسري واحلديث والفقه 

  عبد الرب خري شاهد على القيمة العلمية ألقواله.
ابن عبد  كان فقد ذلك، يف غرابة وال األحكام، آيات بتفسريالفائقة  العناية ى أقوالهعل تغلب -٣

، ومع ذلك نراه مييل ذلك على شاهد خري ومؤلفاته ،ملالكيا املذهب يف اتهدين كبار من الرب
  كثرياً إىل املذهب الشافعي، مما يدل على سعة أفقه وعدم التعصب للمذهب الواحد. 

ا مل وترجيحه ،الفقهية املسائل بعض يف املالكي املذهب إظهار على اإلمام ابن عبد الرب حرص - ٤
  ه بذكر أقوال املخالفني له والرد عليهم. اهتمام، مع مالك اإلمامإليه  ذهب

 القواعد توظيف من رفيع منوذج على قفو أقوال اإلمام ابن عبد الرب أنه يفيرى طالب العلم  - ٥
 طالب إليها حيتاج اليت األمور أنفع من وهذا ،والترجيح واالستنباط الفهم يف العلمية والضوابط

   .العلم
 اهللا على القول من وحتميه ،والزلل اخلطأ يف الوقوع من املفسر تعصماليت  دواتمن أهم األ -٦

 اعتباره من بد فال اإلعراب، باختالف خيتلفقد  املعىن ألن والتصريف؛ النحو علم، علم بدون
  عند تفسري القرآن الكرمي.

  ها: مهأ من بأمور هذا وقد اتسمت أقوال ابن عبد الرب يف التفسري
 ففسر الطرق، فضلأ ية اليت مت دراستهاالقرآنلآليات  هريفساتبع يف ت اإلمام ابن عبد الرب أن -١

 واضح وهذا والتابعني، الصحابة، وبأقوال العربية وباللغة بالسنة، القرآن فسر كما، بالقرآن القرآن
  .أقواله تأمل ملن جلي

 والبيان املعاين بعلمي عنايته ومنها، وأساليبهم العرب لغة على  اآليةمعىن بيان يف اإلمام اعتمد -٢
   .تضمنته اآلية اإلعجاز وجوه، وصوالً إىل استظهار وجه من البالغية والنكات



 

٢٨٩ 

 

  .واإلسرائيليات القصص من يةلاخأن أقوال اإلمام جاءت  -٣

  التوصيات:

أوصي املهتمني بالدراسات القرآنية والباحثني يف قسم التفسري وعلوم القرآن القيام جبمع أقوال 
اإلمام ابن عبد الرب يف التفسري من مجيع كتبه ومصنفاته ودراستها وإخراجها كمصدر من مصادر 

  حىت تعم الفائدة مجيع طالب العلم.     ملكتبة اإلسالمية التفسري املعتمدة تزود به ا
 سبحانه وتعاىل وأسأله إلمتامه، التوفيق على وأشكره تعاىل اهللا أمحد البحث هذا ختام ويف

أو  سهو أو خطأ من به كان عما يتجاوز وأن الكرمي، لوجهه خالصاً عمالً هعلجي وأن به، النفع
 كل ر لهفغو والثواب، األجر له وأجزل ذنبه، له وغفر ،اإلمام ابن عبد الرب اهللا رحم، وتقصري
  .األعلى فردوسه وفضله مبنه وأدخله زلل، وأ خطأ

صلى اهللا عليه  رسوله وسنة كتابه التباع ويوفقنا رشدنا، يلهمنا أن سبحانه أسأله كما
 لنا يغفر وأن والعمل، القول يف اإلخالص يرزقنا وأن الصاحل، ناسلف منهج على والسري ، وسلم

 جميب، مسيع إنه وذرياتنا وأزواجنا نياتنا يصلح وأن املسلمني، وجلميع وملشاخينا وإلخواننا ولوالدينا
  .كثرياً تسليماً وسلم وصحبه آله وعلى حممد نبيناسيدنا و على وسلم مالله وصلى

  العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر
  
  

   



 

٢٩٠ 

 

  قائمة املصادر واملراجع

 الصفحة املرجـع   م
، أسد الغابة يف معرفة الصحابةعلي بن أيب الكرم حممد الشيباين اجلزري،  ،ابن األثري ١

دار الكتب  :، (بريوت١ط ،حتقيق: علي حممد معوض و عادل أمحد عبد املوجود
 .)ـه١٤١٥العلمية، 

٧٤ 

، د اللباب يف ذيب األنسابعلي بن أيب الكرم حممد الشيباين اجلزري،  ،ابن األثري ٢
 د ت).  ،(بريوت، دار صادرط، 

١٣ 

، حتقيق: عمر الكامل يف التاريخعلي بن أيب الكرم حممد الشيباين اجلزري، : ابن األثري ٣
 هـ). ١٤١٧دار الكتاب العريب،  :، (بريوت١طعبد السالم تدمري، 

٦٢ 

 ،واألثرالنهاية يف غريب احلديث علي بن أيب الكرم حممد الشيباين اجلزري،  ،ابن األثري ٤
–املكتبة العلمية  :حممود حممد الطناحي، د ط، (بريوت -حتقيق: طاهر أمحد الزاوي 

 هـ).  ١٣٩٩

١٢٨ 

جامع األصول يف أحاديث علي بن أيب الكرم حممد الشيباين اجلزري،  ،ابن األثري ٥
 ١٣٨٩، مكتبة احللواين :(السعودية، ١ط، حتقيق: عبد القادر األرناؤوط، الرسول
 هـ).  

٥٥ 

أصول أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين،  ،أمحد بن حنبل ٦
 هـ).١٤١١اخلرج، دار املنار  :، (السعودية١، طالسنة

٦٢ 

مسند أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين،  ،بن حنبل أمحد ٧
األرناؤوط، وعادل مرشد، إشراف: عبد اهللا بن ، حتقيق: شعيب اإلمام أمحد بن حنبل

 هـ). ١٤٢١مؤسسة الرسالة،  :بريوت، (١عبد احملسن التركي، ط

 ذ

حتقيق:  ،معاين القرآنسعيد بن مسعدة، أبو احلسن األخفش األوسط،  ،األخفش ٨
 هـ). ١٤١١مكتبة اخلاجني،  :، (القاهرة١الدكتورة: هدى حممود قراعة، ط

٩١ 

، حتقيق: حممد ذيب اللغةحممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور،  ،األزهري ٩
 م). ٢٠٠١–دار إحياء التراث العريب  :، (بريوت١عوض مرعب، ط

٦٠ 

، لألزهري معاين القراءاتحممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور،  ،األزهري ١٠
 هـ). ١٤١٢جامعة امللك سعود، مركز البحوث يف كلية اآلداب، :، (السعودية١ط

٢٩٢ 

 ذسلسلة األحاديث أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين األشقودري األلباين،  ،األلباين ١١



 

٢٩١ 

 

مكتبة املعارف للنشر  :، (الرياض١، طالصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها
 هـ). ١٤١٥والتوزيع،

، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلحممد ناصر الدين األلباين،  ،األلباين ١٢
 هـ). ١٤٠٥–املكتب اإلسالمي  :، (بريوت٢إشراف: زهري الشاويش، ط

٢٧ 

، د ط، صحيح وضعيف سنن أيب داود: حممد ناصر الدين األلباين، األلباين ١٣
 مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة، د ت). ،(اإلسكندرية

٧٤ 

صحيح وضعيف سنن هـ)، ١٤٢٠: حممد ناصر الدين األلباين (املتوىف: األلباين ١٤
 ).، د ت(اإلسكندرية، مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنةد ط، ، النسائي

٧٧ 

حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األلباين (املتوىف: : األلباين ١٥
 .د ت) ، د ط، (د م، املكتب اإلسالمي،صحيح اجلامع الصغري وزياداتههـ)، ١٤٢٠

١٩ 

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم  : حممود بن عبد اهللا احلسيين األلوسي،األلوسي ١٦
، (بريوت، دار الكتب العلمية، ١الباري عطية، ط، حتقيق: علي عبد والسبع املثاين

 هـ). ١٤١٥

١٥٢ 

اإلحكام يف اآلمدي: أبو احلسن علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب اآلمدي،  ١٧
 .د ت)(بريوت، املكتب اإلسالمي، د ط، ، حتقيق: عبد الرزاق عفيفي، أصول األحكام

١٠٢ 

معاين  الزاهر يف: حممد بن القاسم بن حممد بن بشار، أبو بكر األنباري، األنباري ١٨
 ١٤١٢–(بريوت، مؤسسة الرسالة ، ١ط، حتقيق: حامت صاحل الضامن، كلمات الناس

 هـ). 

٩٥ 

العناية البابريت: حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد اهللا الرومي البابريت،  ١٩
 ت).د  (بريوت، دار الفكر،، د ط، شرح اهلداية

١١٢ 

اجلامع املسند حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهللا، البخاري:  ٢٠
، حتقيق: وسننه وأيامه: صحيح البخاري الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا 

، (د م، دار طوق النجاة، مصورة عن السلطانية ١حممد زهري بن ناصر الناصر، ط
 هـ).  ١٤٢٢بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي، 

٢٤ 

برد، حتقيق: حممد الطاهر  ديوان بشار بنبشار بن برد أبو معاذ، بشار بن برد العقيلي،  ٢١
د  -(القاهرة، جممع اللغة العربيةد ط، ابن عاشور، راجعة وصححه: حممد شوقي أمني، 

 ).ت

٦٥ 



 

٢٩٢ 

 

الصلة يف تاريخ أئمة ابن بشكوال: أبو القاسم خلف بن عبد امللك بن بشكوال،  ٢٢
 هـ).  ١٣٧٤، (القاهرة، مكتبة اخلاجني، ٢، حتقيق: السيد عزت احلسيين، طاألندلس

١ 

، حتقيق: بطال شرح صحيح البخاري البنبطال: علي بن خلف بن عبد امللك، ابن  ٢٣
 هـ).١٤٢٣–، (الرياض، مكتبة الرشد ٢أبو متيم ياسر بن إبراهيم، ط

١٠٦ 

التهذيب ، البغوي: حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي ٢٤
، ١، احملقق: عادل أمحد عبد املوجود، علي حممد معوض، طيف فقه اإلمام الشافعي

 هـ).  ١٤١٨دار الكتب العلمية،  بريوت،(

١٥٣ 

، حتقيق: معامل الترتيل يف تفسري القرآنالبغوي: حميي السنة، احلسني بن مسعود البغوي،  ٢٥
 هـ). ١٤١٧، (د م، دار طيبة، ٤حممد عبد اهللا النمر، عثمان مجعة ضمريية، ط 

٨٨ 

كشاف البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهويت:  ٢٦
 ). ، د تدار الكتب العلمية (بريوت،د ط، ، القناع عن منت اإلقناع

١٠٢ 

أنوار الترتيل وأسرار البيضاوي: عبد اهللا بن عمر بن حممد ، ناصر الدين البيضاوي،  ٢٧
، (بريوت، دار إحياء التراث العريب ١، حتقيق: حممد عبد الرمحن املرعشلي، ط التأويل

 هـ). ١٤١٨–

٦٠ 

السنن أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُسروجِردي اخلراساين، أبو بكر، البيهقي:  ٢٨
 ١٤٢٤، (بريوت، دار الكتب العلمية، ٣، احملقق: حممد عبد القادر عطا، ط الكربى

 هـ).   

١١٢ 

الترمذي: حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى  ٢٩
د ، حتقيق: بشار عواد معروف، سنن الترمذي -اجلامع الكبري هـ)، ٢٧٩(املتوىف: 

 م). ١٩٩٨سنة النشر: –، (بريوت، دار الغرب اإلسالمي ط

 ذ

، (د ١، طالفقه اإلسالميموسوعة التوجيري: حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا التوجيري،  ٣٠
 هـ). ١٤٣٠م، بيت األفكار الدولية، 

١٠٤ 

، د مقدمة يف أصول التفسريابن تيمية: أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية،  ٣١
 هـ).١٤٩٠ط، (بريوت، دار مكتبة احلياة، 

٢٤ 

، حتقيق: عبد جمموع الفتاوىتيمية: أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية، ابن  ٣٢
الرمحن بن حممد بن قاسم، د ط، (السعودية، املدينة النبوية، جممع امللك فهد لطباعة 

 هـ).١٤١٦املصحف الشريف، عام النشر: 

٢٦ 



 

٢٩٣ 

 

تيمية: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب ابن  ٣٣
، ١، طالفتاوى الكربى البن تيميةلي الدمشقي، القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنب

 هـ).  ١٤٠٨دار الكتب العلمية،  بريوت،(

٦٣ 

، حتقيق: اجلواهر احلسان يف تفسري القرآنالثعاليب: عبد الرمحن بن خملوف الثعاليب،  ٣٤
 هـ). ١٤١٨دار إحياء التراث العريب، بريوت، ، (١حممد علي معوض، ط

٦٧ 

الكشف والبيان عن تفسري الثعليب: أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب، أبو إسحاق،  ٣٥
، حتقيق: اإلمام أيب حممد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: األستاذ نظري الساعدي، القرآن

 هـ). ١٤٢٢دار إحياء التراث العريب،  بريوت،، (١ط

٥٩ 

، ١، طتفسري الثوريالثوري: أبو عبد اهللا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكويف،  ٣٦
 هـ).  ١٤٠٣دار الكتب العلمية،  بريوت، (

٢٥٦ 

، دراسة درج الدرر يف تفسري اآلي والسوراجلرجاين: أبو بكر عبد القاهر اجلرجاين،  ٣٧
وحتقيق: (الفاحتة والبقرة) وليد بِن أمحد بن صالح احلُسين، وشاركه يف بقية األجزاء: 

 هـ). ١٤٢٩(بريطانيا، جملة احلكمة، ، ١طإياد عبد اللطيف القيسي، 

٧٧ 

بريوت، (د ط، ، التعريفاتاجلرجاين: علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين،  ٣٩
 ). ، د تدار الكتب العلمية

١٢٨ 

حتقيق: حممد إمساعيل عبد  ،ديوان جريرجرير بن عطية: ابن حذيفة اخلطفي الريبوعي،  ٤٠
  ).د ت -(القاهرة، مكتبة الصاوي، ١د اهللا الصاوي، 

٩٥ 

، جزي: أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا، ابن جزي الكليب الغرناطيابن  ٤١
، (بريوت، شركة دار ١احملقق: الدكتور عبد اهللا اخلالدي، ط، التسهيل لعلوم الترتيل
 هـ). ١٤١٦األرقم بن أيب األرقم، 

١٧٠ 

، حتقيق: حممد أحكام القرآناجلصاص: أمحد بن علي أبو بكر اجلصاص الرازي احلنفي،  ٤٢
 هـ).١٤٠٥دار إحياء التراث العريب، ، ، (بريوتد طصادق القمحاوي، 

٧١ 

املنتظم يف اجلوزي: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي، ابن  ٤٣
، ١، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، طتاريخ األمم وامللوك

 هـ). ١٤١٢(بريوت، دار الكتب العلمية، 

٥ 

نزهة األعني اجلوزي: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي، ابن  ٤٤
، ١، حتقيق: حممد عبد الكرمي كاظم الراضي، طالنواظر يف علم الوجوه والنظائر

 هـ).١٤٠٤(بريوت، مؤسسة الرسالة، 

١١٤ 



 

٢٩٤ 

 

هـ)، ٥٩٧وزي: مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي (املتوىف: ابن اجل ٤٥
، (بريوت، الكتب العلمية، ١، احملقق: عبد اهللا القاضي، طالضعفاء واملتروكون

 هـ).        ١٤٠٦

٤٠ 

املسري يف  زادهـ)، ٥٩٧اجلوزي: عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي (املتوىف: ابن  ٤٦
 ١٤٢٢–، (بريوت، دار الكتاب العريب ١، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، طعلم التفسري

 هـ). 

٦٢ 

، حتقيق: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري: إمساعيل بن محاد اجلوهري،  ٤٧
 هـ). ١٤٠٧–، (بريوت، دار العلم للماليني ٤أمحد عبد الغفور عطار، ط 

٦٠ 

اجلويين: عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد اجلويين، أبو املعايل، ركن الدين،  ٤٨
، حققه وصنع فهارسه: عبد العظيم اية املطلب يف دراية املذهبامللقب بإمام احلرمني، 

 هـ).١٤٢٨، (جده، دار املنهاج، ١حممود الديب، ط

١٤٢ 

بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي،  أيب حامت: أبو حممد عبد الرمحن بن حممدابن  ٤٩
، (بريوت، دار إحياء التراث العريب، ١ط، اجلرح والتعديلالرازي ابن أيب حامت، 

 هـ). ١٢٧١

٥٥ 

ابن أيب حامت: عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي،  ٥٠
، (السعودية، مكتبة نزار ٣ط، حتقيق: أسعد حممد الطيب، تفسري القرآن العظيم

 هـ).  ١٤١٩مصطفى الباز، 

٧٧ 

، حتقيق: مصطفى عبد املستدرك على الصحيحنياحلاكم: حممد بن عبد اهللا احلاكم،  ٥١
 هـ).                            ١٤١١–، (بريوت، الكتب العلمية ١القادر عطا، ط

٧٧ 

حبان: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حامت، ابن  ٥٢
، احملقق: حممود إبراهيم اروحني من احملدثني والضعفاء واملتروكنيالدارمي، البسيت، 

هـ).                                      ١٣٩٦، (سوريا، حلب، دار الوعي، ١زايد، ط

٤٠ 

ابن حبان: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حامت،  ٥٣
، ترتيب: األمري عالء الدين اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبانالدارمي، البسيت، 

، ١علي بن بلبان الفارسي، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرناؤوط، ط
 هـ). ١٤٠٨(بريوت، مؤسسة الرسالة، 

 ذ

العجاب يف حجر: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين، ابن  ٥٤
، احملقق: عبد احلكيم حممد األنيس، د ط، (السعودية، دار ابن اجلوزي، د بيان األسباب

١٧٥ 



 

٢٩٥ 

 

 ت).
، حتقيق: عادل اإلصابة يف متييز الصحابةحجر: أمحد بن علي بن حجر العسقالين، ابن  ٥٥

 هـ). ١٤١٥ -، (بريوت، دار الكتب العلمية ١عبد املوجود، طأمحد 
٧٤ 

، احملقق: حممد عوامة، تقريب التهذيبأمحد بن علي بن حجر العسقالين، حجر: ابن  ٥٦
 هـ).  ١٤٠٦(سوريا، دار الرشيد، ، ١ط

١٥ 

الدرر الكامنة يف ابن حجر: أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين،  ٥٧
، (اهلند، صيدر اباد، جملس دائرة ٢، حتقيق: حممد عبد املعيد ضان، طاملائة الثامنةأعيان 

 هـ).    ١٣٩٢ -املعارف العثمانية 

١١ 

هـ)، ٨٥٢حجر: أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين (املتوىف: ابن  ٥٨
، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه فتح الباري شرح صحيح البخاري

وصححه: حمب الدين اخلطيب، تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، د ط، 
 هـ). ١٣٧٩(بريوت، دار املعرفة،

٥٢ 

هـ)، ٨٥٢ابن حجر: أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين (املتوىف:  ٥٩
دار الكتب  بريوت،، (١، ط اديث الرافعي الكبريالتلخيص احلبري يف ختريج أح

 هـ). ١٤١٩العلمية، 

١٣١ 

ابن حزم: أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري  ٦٠
، (د م، ١، حتقيق: صالح الدين املنجد، طفضائل األندلس وأهلهاهـ)، ٤٥٦(املتوىف: 

 م). ١٩٦٨دار الكتاب اجلديد، سنة: 

١٣ 

رسائل ابن حزم: أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري،  ٦١
، (د م، املؤسسة العربية للدراسات ٢، احملقق: إحسان عباس، طابن حزم األندلسي

 م).  ١٩٨٧والنشر، 

١٣ 

ابن حزم: أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري،  ٦٢
، حتقيق: الشيخ أمحد حممد شاكر، قدم له: األستاذ الدكتور يف أصول األحكاماإلحكام 

 (بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، د ت). د ط، إحسان عباس، 

١٣ 

حزم: أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري، ابن  ٦٣
  د ت).مكتبة اخلاجني،  ،، د ط، (القاهرةالفصل يف امللل واألهواء والنحل

٦٢ 

أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري حزم: ابن  ٦٤
 د ت).دار الفكر، ، (بريوت، د ط ،احمللى باآلثارهـ)، ٤٥٦(املتوىف: 

٧٣ 



 

٢٩٦ 

 

، حتقيق: عبد الغفار ١، طالناسخ واملنسوخحزم: علي بن أمحد بن حزم األندلسي، ابن  ٦٥
 هـ). ١٤٠٦ -دار الكتب العلمية بريوت، البنداري، (سليمان 

٧٦ 

، حتقيق: جلنة مجهرة أنساب العربابن حزم: علي بن أمحد بن سعيد بن حزم القرطيب،  ٦٦
 هـ). ١٤٠٣سنة:  –دار الكتب العلمية  بريوت،، (١من العلماء، ط

٥ 

دار  بريوت،، (٢ط، حتقيق: عبدا علي مهنا، ديوان حسان بن ثابِتحسان بن ثابِت:  ٦٧
 هـ).١٤١٤ -الكتب العلمية

٢٢١ 

أبو حفص احلنفي: عمر بن إسحق بن أمحد اهلندي الغزنوي، سراج الدين، أبو حفص  ٦٨
مؤسسة د م، ، (١ط الغرة املنيفة يف حتقيق بعض مسائل اإلمام أيب حنيفة،احلنفي، 

 هـ).١٤٠٦الكتب الثقافية، 

١٢٥ 

غمز عيون البصائر يف أمحد بن حممد مكي، شهاب الدين احلموي احلنفي، احلموي:  ٦٩
 هـ).١٤٠٥دار الكتب العلمية،  بريوت،، (١، طشرح األشباه والنظائر

١٠٢ 

، البلدان معجماحلموي: شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي احلموي،  ٧٠
 م). ١٩٩٥دار صادر،  بريوت،، (٢ط

٥ 

جذوة املقتبس يف احلَميدي: حممد بن فتوح بن عبد اهللا بن محيد األزدي احلَميدي،  ٧١
 م). ١٩٦٦ -، د ط، (القاهرة، الدار املصرية للنشر ذكر والة األندلس

١ 

، تأليف: حممد بن عبد الرمحن الفقه األكربأبو حنيفة: النعمان بن ثابت بن زوطي،  ٧٢
 هـ).١٤١٩ -مكتبة الفرقان ، (اإلمارات العربية، ١اخلميس، ط

٦٢ 

، البحر احمليط يف التفسريحممد بن يوسف بن علي األندلسي أثري الدين،  أبو حيان: ٧٣
 هـ). ١٤٢٠دار الفكر، بريوت، (د ط، حتقيق: صدقي حممد مجيل، 

٨١ 

، شرح خمتصر خليل للخرشياخلرشي: حممد بن عبد اهللا اخلرشي املالكي أبو عبد اهللا،  ٧٤
 د ت).  –دار الفكر للطباعة بريوت، (د ط، 

١٠١ 

، غريب احلديثاخلطايب: أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت،  ٧٥
 هـ).١٤٠٢دار الفكر،  بريوت،(د ط، حتقيق: عبد الكرمي إبراهيم الغرباوي، 

٢٢٣ 

وهو شرح سنن : معامل السنناخلطايب: محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت،  ٧٦
 هـ). ١٣٥١–، (سوريا، حلب، املطبعة العلمية ١، طأيب داود

٢٣١ 

أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب اخلطيب البغدادي:  ٧٧
دار الكتب  بريوت،، (١، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، طتاريخ بغدادالبغدادي، 

١٠ 



 

٢٩٧ 

 

 هـ). ١٤١٧ -العلمية 
السراج املنري اخلطيب الشربيين: مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي،  ٧٨

، (القاهرة، مطبعة د ط، يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري
 هـ). ١٢٨٥عام النشر: –بوالق (األمريية) 

٢١٣ 

مغين احملتاج مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي، اخلطيب الشربيين:  ٧٩
 هـ). ١٤١٥دار الكتب العلمية، بريوت، ، (١، طإىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج

١٠٤ 

ابن خلدون: عبد الرمحن بن حممد بن حممد، ابن خلدون أبو زيد، ويل الدين احلضرمي  ٨٠
تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن ديوان املبتدأ واخلرب يف اإلشبيلي، 

 هـ).     ١٤٠٨، (بريوت، دار الفكر، ٢، حتقيق: خليل شحادة، طاألكرب

٧ 

وأنباء  وفيات األعيانأمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان، خلكان: ابن  ٨١
 م).١٩٠٠سنة:، (بريوت، دار صادر، ١: حتقيق: إحسان عباس، طأبناء الزمان

٥ 

خمتصر خليل: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين اجلندي املالكي املصري،  ٨٢
 هـ).١٤٢٦ -، (القاهرة، دار احلديث١، حتقيق: أمحد جاد، طالعالمة خليل

١٠١ 

البيان يف مذهب اإلمام أيب اخلري: حيىي بن أيب اخلري بن سامل اليمين الشافعي، ابن  ٨٣
 هـ). ١٤٢١، (جدة، دار املنهاج، ١قاسم حممد النوري، ط، حتقيق: الشافعي

١٠٩ 

الدار قطين: علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي،  ٨٤
، (بريوت، ١، حتقيق: شعيب األرناؤوط، وحسن عبد املنعم شليب، طسنن الدار قطين
 هـ). ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، 

١٥١ 

نقض اإلمام أيب الدارمي: عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاين،  ٨٥
من  سعيد عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي العنيد فيما افترى على اهللا 

، (الرياض، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ١، حتقيق: رشيد بن حسن األملعي، طالتوحيد
 هـ).١٤١٨

٦٢ 

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي  ٨٦
دار الرسالة، د م، ، (١حتقيق: شعيب األرناؤوط، ط سنن أيب داود،السَجِستاين، 

 هـ).  ١٤٣٠

 ذ

، احملقق: رمزي منري مجهرة اللغةأبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي، دريد ابن  ٨٧
 م). ١٩٨٧، (بريوت، دار العلم للماليني، ١بعلبكي، ط

١٦٣ 



 

٢٩٨ 

 

حاشية الدسوقي على الشرح الدسوقي: حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي،  ٨٨
  ، د ت).دار الفكر بريوت،(د ط، ، الكبري

١٠١ 

٨٩  ريِيمرام بن عبد اهللا بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، أبو البقاء الد :الدمريي
، ضبطه وصححه: أمحد بن عبد الكرمي الشامل يف فقه اإلمام مالكالدمياطي املالكي،  

 هـ).١٤٢٩، (د م، مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ١جنيب، ط

١٠١ 

تاريخ اإلسالم الذهيب: مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب،  ٩٠
دار بريوت، ، (١، حتقيق: الدكتور بشار عواد معروف، طووفيات املشاهري واألعالم

 م).  ٢٠٠٣الغرب اإلسالمي، 

٦ 

، النبالءسري أعالم الذهيب: مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب،  ٩١
 هـ). ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، بريوت، ، (٣حتقيق: شعيب األرناؤوط، ط

٧ 

الكاشف الذهيب: مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايماز الذهيب،  ٩٢
، احملقق: حممد عوامة أمحد حممد منر اخلطيب، يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة

 هـ). ١٤١٣مؤسسة علوم القرآن،  -للثقافة اإلسالمية ، (جدة، دار القبلة ١ط

٣٠ 

مكتبة وهبة، ، (القاهرةد ط، ، التفسري واملفسرونالذهيب: حممد السيد حسني الذهيب،  ٩٣
 د ت).

٣٩ 

دار الكتب بريوت، ، (١، طتذكرة احلفاظالذهيب: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب،  ٩٤
 هـ). ١٤١٩العلمية، 

٩ 

، قدم له ديوان ذي الرمةذو الرمة: غيالن بن عقبة بن يس بن مسعود العدوي،  ٩٥
 هـ). ١٤١٥دار الكتب العلمية،  بريوت،، (١وشرحه: أمحد جسن بسج، ط

٣٧ 

مفاتيح الغيب = الرازي: حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني، فخر الدين الرازي،  ٩٦
 هـ). ١٤٢٠–التراث العريب دار إحياء  بريوت،، (٣، طالتفسري الكبري

٦٢ 

تفسري الراغب األصفهاين: أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين،  ٩٧
، (جامعة طنطا، ١، حتقيق ودراسة: د. حممد عبد العزيز بسيوين، طالراغب األصفهاين

 هـ).  ١٤٢٠ -كلية اآلداب 

١٤٠ 

، املفردات يف غريب القرآن املفضل، الراغب،الراغب األصفهاين: احلسني بن حممد بن  ٩٨
 هـ).  ١٤١٢، (دمشق، دار القلم، ١حتقيق: صفوان عدنان الداودي، ط

٢٣٨ 

 ٢٨٧ابن رجب: زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، السالمي، البغدادي،  ٩٩



 

٢٩٩ 

 

 املقصود،، حتقيق: حممود عبد فتح الباري شرح صحيح البخاريمث الدمشقي، احلنبلي، 
 هـ).      ١٤١٧، (املدينة املنورة، مكتبة الغرباء األثرية، ١ط

، حتقيق: حممد البيان والتحصيلأبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب،  رشدابن  ١٠٠
 هـ).   ١٤٠٨دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ، (٢حجي وآخرون، ط

٧١ 

رشد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري بابن رشد احلفيد، ابن  ١٠١
 هـ). ١٤٢٥ -، (القاهرة، دار احلديث د ط، بداية اتهد واية املقتصد

١٠٧ 

ديوان ابن  ،هـ) ٢٨٣سنة:  توىفامل( علي بن العباس بن جريج، الروميالرومي: ابن  ١١١
 هـ). ١٤٢٣ -دار الكتب العلمية بريوت،( ،٣، حتقيق: أمحد حسن بسج، طالرومي

٢٣٦ 

حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين، أبو الفيض، امللقّب مبرتضى، الزبيدي، الزبيدي:  ١١٢
 د ت). ،، د ط، (د م، دار اهلدايةتاج العروس من جواهر القاموس

٢٠٦ 

، معاين القرآن وإعرابهالزجاج: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج،  ١٠٢
 هـ).   ١٤٠٨ -عامل الكتب بريوت، ، (١حتقيق: عبد اجلليل عبده شليب، ط 

٦٠ 

الربهان يف الزركشي: أبو عبد اهللا بدر الدين حممد بن عبد اهللا بن ادر الزركشي،  ١٠٣
دار إحياء الكتب العربية د م، ، (١، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، طعلوم القرآن

 هـ).   ١٣٧٦عيسى البايب احلليب وشركائه، 

٤٣ 

البحر احمليط يف أصول بدر الدين حممد بن عبد اهللا بن ادر الزركشي، الزركشي:  ١٠٤
 هـ). ١٤١٤دار الكتيب، د م، ، (١، طالفقه

١٠٢ 

، شرح الزركشيالزركشي: مشس الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي املصري احلنبلي،  ١٠٥
 هـ). ١٤١٣دار العبيكان، د م، ، (١ط

١٢٤ 

، ١٥، ط األعالمزركلي: خري الدين بن حممود بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي،  ١٠٦
 م).  ٢٠٠٢دار العلم للماليني، بريوت، (

 ١١ 

تفسري الزخمشري: أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد ، أبو القاسم الزخمشري،  ١٠٧
، حتقيق: حممد عن حقائق غوامض الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل الكشاف

 هـ). ١٤١٥ -دار الكتب العلمية بريوت،، (١عبد السالم شاهني، ط

٦٨ 

أيب زمنِني: أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عيسى بن حممد املري، اإللبريي ابن  ١٠٨
، احملقق: حسني بن عكاشة، القرآن العزيزتفسري املعروف بابن أيب زمنِني املالكي، 

 هـ).١٤٢٣ -، (مصر، القاهرة، الفاروق احلديثة ١ط

٨٦ 



 

٣٠٠ 

 

، ١، حتقيق: علي حسن فاخور، طديوان زهري بن أيب سلمىزهري بن أيب سلمى:  ١٠٩
 هـ).   ١٤٠٨ –دار الكتب العلمية  بريوت،(

٢٤٦ 

القريواين: أبو حممد عبد اهللا بن (أيب زيد) عبد الرمحن النفزي، القريواين،  أبو زيد ١١٠
، حتقيق: حممد النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من اُألمهاتاملالكي، 

 م).  ١٩٩٩دار الغرب اإلسالمي،  بريوت،، (١حجي، ط

٩٩ 

أبو زيد القريواين: أبو حممد عبد اهللا بن أيب زيد عبد الرمحن النفزي، القريواين، املالكي،  ١١٨
 ، د ت).دار الفكر بريوت،(د ط، ، منت الرسالة

١٦٥ 

تبيني احلقائق ، الزيلعي: عثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي ١١٩
لْبِياحلاشية: شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن ، شرح كرت الدقائق وحاشية الش

 -، (القاهرة، بوالق، املطبعة الكربى األمريية ١يونس بن إمساعيل بن يونس الشلْبِي، ط
 هـ). ١٣١٣

١١٢ 

، طبقات الشافعية الكربى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، السبكي ١١٣
، (مصر، هجر للطباعة ٢حتقيق: حممود حممد الطناحي، وعبد الفتاح حممد احللو، ط

 هـ). ١٤١٣والنشر والتوزيع، 

٨ 

، ١، طاألشباه والنظائرالسبكي: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي،  ١٢٠
 هـ).١٤١١دار الكتب العلمية،  بريوت،(

١٠٢ 

املقاصد ، حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاويالسخاوي: مشس الدين أبو اخلري  ١٢١
، احملقق: حممد عثمان احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة

 هـ).  ١٤٠٥ –دار الكتاب العريب  بريوت،، (١اخلشت، ط

٢٦١ 

د ، أصول السرخسيالسرخسي: حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي،  ١٢٢
  د ت).  –دار املعرفة  بريوت،(ط، 

١٠٢ 

، د ط، املبسوطالسرخسي: حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي،  ١٢٣
 هـ).١٤١٤(بريوت، دار املعرفة، تاريخ النشر: 

١١١ 

سعد أبو عبد اهللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي بالوالء، البصري، البغدادي ابن  ١٢٤
 بريوت،(، ١ط، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، الكربىالطبقات املعروف بابن سعد، 

 هـ).  ١٤١٠–دار الكتب العلمية 

٣١ 

 ١٦٤تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري السعدي: عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي،  ١٢٥



 

٣٠١ 

 

 هـ).١٤٢٠مؤسسة الرسالة،  بريوت،، (١، حتقيق: عبد الرمحن اللوحيق، طكالم املنان
تفسري أيب السعود = إرشاد العقل  حممد بن حممد بن مصطفى، العمادي،أبو سعود  ١٢٦

 د ت).دار إحياء التراث العريب،  بريوت،(د ط، ، السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي
٨٦ 

سنن سعيد بن منصور: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين اجلوزجاين،  ١٢٧
–، (اهلند، الدار السلفية ١، احملقق: حبيب الرمحن األعظمي، طسعيد بن منصور

 هـ). ١٤٠٣

٢٩٧ 

، حتقيق: نعيم مفتاح العلومالسكاكي: يوسف بن أيب بكر بن حممد بن علي السكاكي،  ١٢٨
 هـ).  ١٤٠٧دار الكتب العلمية،  بريوت،، (٢زرزور، ط

٢٥٤ 

، تفسري القرآنالسمعاين: عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين املروزي،  ١٢٩
 هـ). ١٤١٨، (الرياض، دار الوطن، ١حتقيق: ياسر بن إبراهيم، ط

٦٢ 

السمعاين: عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين املروزي، أبو سعد،  ١٣٠
، (حيدر آباد، جملس دائرة ١، احملقق: عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين، طاألنساب

 هـ).  ١٣٨٢املعارف العثمانية، 

٦٩ 

الدر املصون يف علوم السمني: أمحد بن يوسف بن عبد الدائم املعروف بالسمني احلليب،  ١٣١
 د ت).دار القلم،  ،(دمشقد ط، ، حتقيق: الدكتور أمحد حممد اخلراط، الكتاب املكنون

٦٠ 

أسىن املطالب يف السنيكي: زكريا بن حممد األنصاري، زين الدين أبو حيىي السنيكي،  ١٣٢
 هـ).١٤٢٢الكتب العلمية،  بريوت،حتقيق: حممد تامر، (د ط، ، شرح روض الطالب

١١١ 

حتقيق: ، الكتابسيبويه: عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي، أبو بشر، امللقب سيبويه،  ١٣٣
 هـ). ١٤٠٨، (القاهرة، مكتبة اخلاجني، ٣عبد السالم حممد هارون، ط

١٠٥ 

، احملقق: خليل املخصصسيده: أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي، ابن  ١٣٤
 هـ).١٤١٧(بريوت، دار إحياء التراث العريب، ، ١طإبراهم جفال، 

٢٩٣ 

، حتقيق: عبد احملكم واحمليط األعظماملرسي، سيده: علي بن إمساعيل بن سيده ابن  ١٣٥
 هـ).  ١٤٢١–دار الكتب العلمية بريوت، ، (١احلميد هنداوي، ط

١٤٩ 

، اإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي،  ١١٤
اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، (د ط، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، 

 هـ). ١٣٩٤

٢٩ 

 ٦٣، طبقات املفسرين العشرينالسيوطي: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي،  ١٣٦



 

٣٠٢ 

 

 هـ). ١٣٩٦–، (القاهرة، مكتبة وهبة ١احملقق: علي حممد عمر، ط
طبقات  بغية الوعاة يفالسيوطي: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي،  ١٣٧

د  -املكتبة العصرية  بريوت،(د ط، : حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، اللغويني والنحاة
  ت).

٣٠ 

، ١، طاألشباه والنظائرعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، السيوطي:  ١٣٨
 هـ). ١٤١١دار الكتب العلمية،  بريوت،(

١٠٢ 

، ١، ططبقات احلفاظعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، السيوطي:  ١٣٩
 هـ). ١٤٠٣  –دار الكتب العلمية  بريوت،(

٧٢ 

، املوافقاتالشاطيب: إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب،  ١٤٠
 هـ).١٤١٧دار ابن عفان، د م، ، (١حتقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، ط

٢٦ 

–دار املعرفة  بريوت،(د ط، ، األمالشافعي: أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي،  ١٤١
 هـ). ١٤١٠

١٠٢ 

، حتقيق ودراسة: تفسري اإلمام الشافعيالشافعي: أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي،  ١٤٢
 هـ). ١٤٢٧ -، (السعودية، دار التدمرية ١أمحد بن مصطفى الفران، ط

٩٣  
 

، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي: حممد األمني بن حممد الشنقيطي،  ١٤٣
 هـ). ١٤١٥ –دار الفكر للطباعة والنشر بريوت، (د ط، 

٨١ 

امللل  الشهرستاين: أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحد الشهرستاين، ١٤٤
    ، د ت).مؤسسة احلليبد م، (د ط، ، والنحل

٦٣ 

، ١، طفتح القديرالشوكاين: حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين اليمين،  ١٤٥
 هـ).  ١٤١٤ -(دمشق، دار ابن كثري، وبريوت، دار الكلم الطيب 

٣٩ 

املصنف يف األحاديث أيب شيبة: عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان العبسي، ابن  ١٤٦
 هـ).  ١٤٠٩–(الرياض، مكتبة الرشد ، ١ط، حتقيق: كمال احلوت، واآلثار

١٠٨ 

، هذبه: حممد بن طبقات الفقهاءالشريازي: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشريازي،  ١٤٧
 م).١٩٧٠دار الرائد العريب،  بريوت،(، ١ط مكرم ابن منظور، حتقيق: إحسان عباس، 

٧٢ 

املهذب يف فقه اإلمام الشريازي: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي،  ١٤٨
  ، د ت).دار الكتب العلمية بريوت،(د ط، ، الشافعي

١١١ 

 ١٢٤التنبيه هـ)، ٤٧٦الشريازي: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي (املتوىف:  ١٤٩



 

٣٠٣ 

 

 ، د ت).عامل الكتب بريوت،، (د ط، يف الفقه الشافعي
، حتقيق: الوايف بالوفياتصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي، الصفدي:  ١٥٠

 هـ).١٤٢٠أمحد األرناؤوط، وتركي مصطفى، د ط، (بريوت، دار إحياء التراث، 
١٢ 

صالح: عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف بابن الصالح، ابن ال ١٥١
دار البشائر  بريوت،، (١الدين علي جنيب، ط، احملقق: حميي طبقات الفقهاء الشافعية

 م).١٩٩٢–اإلسالمية 

١٢٤ 

املعجم الطرباين: سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم،  ١٥٣
 ١٤١٥، (القاهرة، مكتبة ابن تيمية، ٢، احملقق: محدي بن عبد ايد السلفي، طالكبري
 هـ).

١٠٠ 

الطرباين: سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين،  ١٥٤
، (بريوت، املكتب اإلسالمي، ١، احملقق: حممد شكور حممود احلاج، طاملعجم الصغري

 هـ).١٤٠٥ -وعمان، دار عمار 

١٩١ 

يف تأويل جامع البيان حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب، أبو جعفر، الطربي:  ١٥٥
 هـ). ١٤٢٠مؤسسة الرسالة،  بريوت،، (١، حتقيق: أمحد حممد شاكر، طالقرآن

٧٦ 

الطحاوي: أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك األزدي احلجري املصري  ١٥٢
حممد  -، حققه وقدم له: حممد زهري النجار شرح معاين اآلثاراملعروف بالطحاوي، 

 -األزهر الشريف، حتقيق: د يوسف عبد الرمحن املرعشلي سيد جاد احلق، من علماء 
 هـ).  ١٤١٤عامل الكتب،  بريوت،، (١الباحث مبركز خدمة السنة باملدينة النبوية، ط

١٢٦ 

أحكام القرآن  الطحاوي: أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك املصري، ١٥٧
، (استانبول، مركز البحوث اإلسالمية التركي، ١، ط، حتقيق: سعد الدين أونالالكرمي
 هـ).   ١٤١٦

١٤٩ 

الطحاوي: أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك املصري املعروف  ١٥٦
، شرح وتعليق: حممد ناصر ختريج العقيدة الطحاويةهـ)، ٣٢١بالطحاوي (املتوىف: 

 هـ). ١٤١٤–املكتب اإلسالمي  بريوت،، (٢الدين األلباين، ط

٦٢ 

الطحاوي: أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري  ١٥٨
، حتقيق: عبد اهللا نذير أمحد، خمتصر اختالف العلماءاملصري املعروف بالطحاوي، 

 هـ). ١٤١٧  –دار البشائر اإلسالمية بريوت، ، (٢ط

١٠٧ 

 ١٣٣جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري الطحاوي: أبو  ١٥٩



 

٣٠٤ 

 

، ١، حتقيق: شعيب األرناؤوط، طشرح مشكل اآلثار املصري املعروف بالطحاوي،
 هـ). ١٤١٥مؤسسة الرسالة،   بريوت،(

، (القاهرة، ١، طالتفسري الوسيط للقرآن الكرميطنطاوي: حممد سيد طنطاوي،  ١٦٠
 م).١٩٩٧ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، تاريخ النشر: يناير الفجالة، دار 

١٧٣ 

، مسند أيب داود الطيالسيالطيالسي: أبو داود سليمان بن داود بن اجلارود الطيالسي،  ١٦١
 هـ). ١٤١٩، (مصر، دار هجر، ١حتقيق: حممد بن عبد احملسن التركي، ط

٥٤ 

اللباب يف علوم عادل:  عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي النعماين، ابن  ١٦٢
، ١ط، حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، والشيخ علي حممد معوض، الكتاب

 هـ). ١٤١٩دار الكتب العلمية، بريوت، (

٦٣ 

السديد حترير املعىن «التحرير والتنوير: عاشور: حممد الطاهر بن عاشور التونسي، ابن  ١٦٣
(تونس، الدار التونسية للنشر، د ط، ، »وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب ايد

 هـ). ١٩٨٤

٦٧ 

االستذكار اجلامع ملذاهب ابن عبد الرب: أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب،  ١٦٤
وشرح ، فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلثار

، (دمشق، دار ١حتقيق: عبداملعطي أمني قلعجي، ط ذلك كله باإلجياز واالختصار،
 هـ). ١٤١٤ -وحلب، دار الوعي  –قتيبة 

٢٤ 

، الكايف يف فقه أهل املدينةعبد الرب: أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب، ابن  ١٦٥
الرياض احلديثة، ، (الرياض، مكتبة ٢حتقيق: حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين، ط

 هـ).١٤٠٠

١٧ 

، احملقق: اإلنباه على قبائل الرواةعبد الرب: أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب، ابن  ١٦٦
 هـ).١٤٠٥دار الكتاب العريب،  بريوت،، (١إبراهيم األبياري، ط

١٩ 

اللسان أدب االسة ومحد ابن عبد الرب: أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب،  ١٦٧
، (طنطا، دار ١، احملقق: مسري حليب، طوفضل البيان وذم العي وتعليم اإلعراب

 هـ).١٤٠٩–الصحابة للتراث 

٢١ 

، حتقيق: حبيب املصنفعبد الرزاق: ابن مهام بن نافع احلمريي اليماين الصنعاين ،  ١٦٨
 هـ). ١٤٠٣ –املكتب اإلسالمي بريوت، ، (٢الرمحن األعظمي، ط

٥٢ 

 ١٠٢منح اجلليل أبو عبد اهللا املالكي: حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد اهللا املالكي،  ١٧٠



 

٣٠٥ 

 

 هـ).١٤٠٩ –دار الفكر  بريوت،، د ط، (شرح خمتصر خليل
، احملقق: حممد غريب احلديثأبو عبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهللا اهلروي البغدادي،  ١٧١

 ١٣٨٤الدكن، مطبعة دائرة املعارف العثمانية،  -، (حيدر آباد١عبد املعيد خان، ط
 هـ).

١٢٣ 

د ، حتقيق: حممد فواد سزگني، جماز القرآنأبو عبيدة: معمر بن املثىن التيمي البصري،  ١٧٢
 هـ).  ١٣٨١–(القاهرة، مكتبة اخلاجني ط، 

١٣٧ 

الشيخ جمموع فتاوى ورسائل فضيلة ابن عثيمني: حممد بن صاحل بن حممد العثيمني،  ١٧٣
، مجع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، الطبعة حممد بن صاحل العثيمني

 هـ).  ١٤١٣دار الثريا،  -األخرية، (السعودية، دار الوطن 

٧٤ 

، ١، طالشرح املمتع على زاد املستقنعحممد بن صاحل بن حممد العثيمني، عثيمني: ابن  ١٧٤
 هـ).  ١٤٢٢(السعودية، دار ابن اجلوزي، 

١٠٥ 

، (السعودية، ١، طتفسري الفاحتة والبقرةابن عثيمني: حممد بن صاحل بن حممد العثيمني،  ١٧٥ 
 هـ). ١٤٢٣دار ابن اجلوزي، 

١٠١ 

، مجع وترتيب: فهد بن جمموع الفتاوىعثيمني: حممد بن صاحل بن حممد العثيمني، ابن  ١٧٨
 هـ).١٤١٣السليمان، الطبعة األخرية، (السعودية، دار الوطن، دار الثريا، ناصر 

٧٤ 

العريب: القاضي حممد بن عبد اهللا أبو بكر بن العريب املعافري االشبيلي املالكي، ابن  ١٧٧
دار الكتب العلمية،  بريوت،، (٣، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، طأحكام القرآن

 هـ). ١٤٢٤

٤٦ 

، حتقيق: عمرو بن تاريخ دمشقعساكر: علي بن احلسن بن هبة اهللا، ابن عساكر، ابن  ١٨٠
 هـ).  ١٤١٥دار الفكر للطباعة والنشر، عام:  بريوت،(د ط، غرامة العمروي، 

٦٥ 

هـ)، ٣٩٥العسكري: أبو هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل بن مهران(املتوىف: حنو  ١٨١
 ١٤٢٨، (القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، ١، حتقيق: حممد عثمان، طالوجوه والنظائر

 هـ). 

١١٤ 

معجم الفروق العسكري: أبو هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل مهران العسكري،  ١٨٢
، (قم، مؤسسة ١، احملقق: الشيخ بيت اهللا بيات، ومؤسسة النشر اإلسالمي، طاللغوية

 هـ).١٤١٢، »قم« املدرسني بـ النشر اإلسالمي التابعة جلماعة 

١٤٠ 

عطية: أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي ابن  ١٨٣
، احملقق: عبد السالم عبد الشايف حممد، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاحملاريب، 

٦٢ 



 

٣٠٦ 

 

 هـ).  ١٤٢٢  –دار الكتب العلمية  بريوت،، (١ط
، التبيان يف إعراب القرآنالعكربي: أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا العكربي،  ١٨٤

 عيسى البايب احلليب وشركاه، د ت).د م، (د ط، احملقق : علي حممد البجاوي، 
٢٥٤ 

احلجة ، الفارسي: احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسي األصل، أبو علي أبو علي ٢٤٨
 هـ). ١٤١٣، (دمشق، دار املأمون، ٢احملقق: بدر الدين قهوجي، ط ،للقراء السبعة

٢٩٢ 

شذرات عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد العكري احلنبلي، أبو الفالح، العماد ابن  ١٨٥
، (دمشق، دار ابن كثري، ١، حتقيق: حممود األرناؤوط، طالذهب يف أخبار من ذهب

 هـ). ١٤٠٦

٨ 

مشارق األنوار عياض: ابن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، أبو الفضل،  ١٨٦
  ، د ت).املكتبة العتيقة، ودار التراثد م، (د ط، ، على صحاح اآلثار

١٢٨ 

، حتقيق: ترتيب املدارك وتقريب املسالكعياض: القاضي عياض بن موسى اليحصيب،  ١٨٧ 
 م). ١٩٨٣، (املغرب، مطبعة فضالة احملمدية، ١سعيد أمحد أعراب، ط

٧ 

، البناية شرح اهلدايةالعيين: حممود بن أمحد بن موسى الغيتايب احلنفي بدر الدين العيين،  ١٨٨ 
 هـ). ١٤٢٠ -، (بريوت، دار الكتب العلمية ١ط

١٢٥ 

، حتقيق: حممد عبد السالم املستصفىالغزايل: أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي،  ١٨٩ 
 هـ).  ١٤١٣دار الكتب العلمية،  بريوت،، (١عبد الشايف، ط

١٠٢ 

، حتقيق: سيد ديوان اإلسالمالغزي: مشس الدين حممد بن عبد الرمحن بن الغزي،  ١٩٠
 هـ). ١٤١١ دار الكتب العلمية، بريوت،، (١كسروي حسن، ط

١١ 

الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها فارس: أمحد بن فارس بن زكريا القزويين، ابن  ١٩١
 هـ).١٤١٨حممد علي بيضون، د م، ، (١، طوسنن العرب يف كالمها

٣٦ 

، احملقق: عبد السالم معجم مقاييس اللغةفارس: أمحد بن فارس بن زكريا القزويين، ابن  ١٩٢
 هـ).١٣٩٩دار الفكر، عام النشر: بريوت، (د ط، حممد هارون، 

١٢٣ 

، معاين القرآنالفراء: أبو زكريا حيىي بن زياد بن عبد اهللا بن منظور الديلمي الفراء،  ١٩٣
 د ت).–، (مصر، دار املصرية للتأليف والترمجة ١حتقيق: حممد علي النجار، ط

٩٧ 

الفراء: القاضي أبو يعلى، حممد بن احلسني بن حممد بن خلف املعروف بـ ابن الفراء،  ١٩٤
، احملقق: عبد الكرمي بن حممد الالحم، املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني

 هـ).١٤٠٥، (الرياض، مكتبة املعارف، ١ط

١٠٧ 



 

٣٠٧ 

 

، حتقيق: كتاب العنيالفراهيدي: اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري،  ١٩٥
 ، د ت).دار ومكتبة اهلالل بريوت،(د ط، مهدي املخزومي، وإبراهيم السامرائي، 

٢٨ 

الفرضي: عبد اهللا بن حممد بن يوسف بن نصر األزدي، أبو الوليد، املعروف بابن ابن  ١٩٦
، (القاهرة، ٢، حتقيق: السيد عزت العطار احلسيين، طاألندلس تاريخ علماءالفرضي، 

 هـ).  ١٤٠٨مكتبة اخلاجني، 

١٥ 

البلغة يف تراجم أئمة الفريوزآبادى: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى،  ١٩٧
 هـ).١٤٢١دار سعد الدين للطباعة والنشر، د م، ، (١، طالنحو واللغة

٨٠ 

بصائر ذوي التمييز الفريوزآبادى: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى،  ١٩٨
(القاهرة، الس األعلى د ط، ، حتقيق: حممد علي النجار، يف لطائف الكتاب العزيز

 هـ).  ١٤١٢ جلنة إحياء التراث اإلسالمي، عام النشر: -للشئون اإلسالمية 

٦٦ 

هـ)، ٨١٧الفريوزآبادى: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى (املتوىف:  ١٩٩
، حتقيق: مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة، بإشراف: حممد نعيم القاموس احمليط

 هـ). ١٤٢٦مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،  بريوت،، (٨العرقسوسي، ط 

٩٩ 

، حتقيق: حممد باسل عيون السود، حماسن التأويلالقامسي: حممد مجال الدين القامسي،  ٢٠٠
 هـ).    ١٤١٨ –دار الكتب العلمية  بريوت،، (١ط

٦٨ 

، احملقق: حممد أدب الكاتبابن قتيبة: أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري،  ٢٠١
 مؤسسة الرسالة، د ت).   بريوت،الدايل، د ط، (

٢٥٤ 

د ط،  ،الشعر والشعراءابن قتيبة: عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو حممد،  ٢٠٢
 هـ). ١٤٢٣(القاهرة، دار احلديث، عام النشر: 

٣٧ 

، حتقيق: أمحد غريب القرآنقتيبة: عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو حممد، ابن  ٢٠٣
 هـ). ١٣٩٨دار الكتب العلمية،  بريوت،(د ط، صقر، 

٤٦ 

د ط، ، تأويل مشكل القرآنقتيبة: عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو حممد، ابن  ٢٠٥
 د ت).دار الكتب العلمية،  بريوت،حتقيق: إبراهيم مشس الدين، (

١٠٠ 

اجلماعيلي، قدامة: أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة ابن  ٢٠٦
املكتبة العصرية، بريوت، (د ط، ، حتقيق: أمحد حممد عزوز، عمدة الفقه، املقدسي
 هـ).١٤٢٥

١٠١ 

الشرح ابن قدامة: عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي احلنبلي،  ٢٠٧
 دار الكتاب العريب، د ت).بريوت، (د ط، ، الكبري على منت املقنع

١٩٥ 



 

٣٠٨ 

 

(القاهرة، د ط، ، املغينقدامة: عبد اهللا بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي، ابن  ٢٠٨
 هـ).١٣٨٨مكتبة القاهرة، تاريخ النشر: 

٧٠ 

، الذخريةالقرايف: شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف،  ٢٠٩
 م). ١٩٩٤ -، (بريوت، دار الغرب اإلسالمي١حتقيق: حممد حجي، ط

٧١ 

القرطيب: أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس  ٢١٠
، ٢، حتقيق: أمحد الربدوين، وإبراهيم أطفيش، طاجلامع ألحكام القرآنالدين القرطيب، 

 هـ).١٣٨٤–(القاهرة، دار الكتب املصرية 

٦٠ 

الشرح =  فتح العزيز بشرح الوجيزالقزويين: عبد الكرمي بن حممد الرافعي القزويين،  ٢١١
   ، د ت).دار الفكر بريوت،(د ط، ، الكبري

١٢٤ 

حلية العلماء يف  حممد بن أمحد بن احلسني بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال، القفال: ٢١٢
، (عمان، دار ١درادكة، ط ، حتقيق: ياسني أمحد إبراهيم معرفة مذاهب الفقهاء

 م). ١٩٨٠األرقم، 

١٢٤ 

تفسري ابن قيم: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية،  ٢١٣
، احملقق: مكتب الدراسات والبحوث العربية واإلسالمية بإشراف الشيخ القرآن الكرمي

 هـ). ١٤١٠  –دار ومكتبة اهلالل  بريوت،، (١إبراهيم رمضان، ط

٩٨ 

، حتقيق: إعالم املوقعني عن رب العاملنيقيم: حممد بن أيب بكر، ابن قيم اجلوزية، ابن  ٢١٤
 هـ).١٤١١  –دار الكتب العلمية  بريوت،، (١حممد عبد السالم إبراهيم، ط

٣١ 

بدائع الصنائع يف ترتيب الكاساين: أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي،  ٢١٥
 هـ).  ١٤٠٦دار الكتب العلمية،  بريوت،( ،٢، طالشرائع

١١١ 

، احملقق: تفسري القرآن العظيم: إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري، كثريابن  ٢١٦
 هـ).١٤٢٠دار طيبة للنشر والتوزيع، د م، ، (٢سامي بن حممد سالمة، ط 

٦٧ 

غرائب التفسري وعجائب الكرماين: حممود بن محزة بن نصر، برهان الدين الكرماين،  ٢١٧
   د ت).دار القبلة للثقافة اإلسالمية،  ،(جدةد ط، ، التأويل

٦٢ 

، معجم الكلياتالكفوي: أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي، أبو البقاء احلنفي،  ٢١٨ 
د ط، حممد املصري،  -يف املصطلحات والفروق اللغوية، حتقيق: عدنان درويش 

  د ت). – مؤسسة الرسالة بريوت،(

٦٠ 

 ٣٩تفسري املاتريدي (تأويالت املاتريدي: حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور املاتريدي،  ٢١٩



 

٣٠٩ 

 

 ١٤٢٦ -دار الكتب العلمية  بريوت،، (١احملقق: د. جمدي باسلوم، ط أهل السنة)،
 هـ).

، حتقيق: حممد فؤاد عبد سنن ابن ماجهماجه: أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، ابن  ٢٢٠
 ، د ت).فيصل عيسى البايب احلليب -دار إحياء الكتب العربية د م، (د ط، الباقي، 

٧٩ 

دار  بريوت،، (١، طاملدونةمالك: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين،  ٢٢١
 هـ).  ١٤١٥الكتب العلمية، 

١٩٢ 

، حتقيق: حممد فؤاد عبد اإلمام مالك موطأمالك: مالك بن عامر األصبحي املدين،  ٢٢٢
 هـ). ١٤٠٦دار إحياء التراث العريب،  بريوت،، (د طالباقي، 

٥٠ 

النكت املاوردي: علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري، الشهري باملاوردي،  ٢٢٣
  ، د ت).دار الكتب العلمية بريوت،(د ط، ، حتقيق: السيد عبد املقصود، والعيون

٨٤ 

احلاوي الكبري املاوردي: علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري، الشهري باملاوردي،  ٢٢٤
الشيخ عادل أمحد  -، حتقيق: الشيخ علي حممد معوض يف فقه مذهب اإلمام الشافعي

 هـ).   ١٤١٩دار الكتب العلمية،  بريوت،، (١عبد املوجود، ط

٢٤ 

، حتقيق: حممد أبو الكامل يف اللغة واألدباملربد حممد بن يزيد املربد، أبو العباس،  ٢٢٥
 هـ).  ١٤١٧، (القاهرة، دار الفكر العريب،  ٣الفضل إبراهيم، ط 

٨٨ 

، حتقيق: املقتضباملربد حممد بن يزيد بن عبد األكرب الثماىل األزدي، أبو العباس باملربد،  ٢٢٦
 د ت). –عامل الكتب  بريوت،(د ط، حممد عبد اخلالق عظيمة، 

١٠٥ 

املتقي اهلندي: عالء الدين علي بن حسام الدين القادري الشاذيل، الشهري باملتقي  ٢٢٧
صفوة السقا،  -، حتقيق: بكري حياين كرت العمال يف سنن األقوال واألفعالاهلندي، 

 هـ).١٤٠١مؤسسة الرسالة،  بريوت،، (٥ط 

١١٣ 

، احملقق: الدكتور حممد جماهدتفسري جماهد: جماهد بن جرب التابعي القرشي املخزومي،  ٢٢٨
 هـ).  ١٤١٠، (مصر، دار الفكر اإلسالمي، ١عبد السالم أبو النيل، ط

١١٠ 

احملاملي: أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم الضيب، أبو احلسن ابن احملاملي الشافعي، ابن  ٢٢٩
، (السعودية، املدينة املنورة، ١، حتقيق: عبد الكرمي العمري، طاللباب يف الفقه الشافعي

 هـ).  ١٤١٦دار البخاري، 

٧٢ 

األصل املعروف حممد بن احلسن: أبو عبد اهللا حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين،  ٢٣٠
 -إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية ، (كراتشيد ط، ، حتقيق: أبو الوفا األفغاين، باملبسوط

 د ت).

١١٥ 



 

٣١٠ 

 

، احملقق: احلجة على أهل املدينةحممد بن احلسن: حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين،  ٢٣١
 هـ).  ١٤٠٣عامل الكتب،  بريوت،، (٣مهدي حسن الكيالين، ط

١٤٢ 

حميي الدين احلنفي: عبد القادر بن حممد بن نصر اهللا القرشي، حميي الدين احلنفي،  ٢٣٢
 د ت).مري حممد كتب خانه، ، (كراتشيد ط، ، احلنفيةاجلواهر املضية يف طبقات 

٧٠ 

املرداوي: عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي،  ٢٣٣
 د ت). ، (بريوت، دار إحياء التراث،٢، طاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف

١٩٤ 

مسائل املروزي: إسحاق بن منصور بن رام، أبو يعقوب املروزي، املعروف بالكوسج،  ٢٣٤
، (السعودية، عمادة البحث العلمي، ١، طاإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

 هـ).١٤٢٥اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، 

١٠٦ 

خمتصر املزين (مطبوع ملحقا ، املزين: إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل، أبو إبراهيم املزين ١١٥
 هـ).١٤١٠سنة النشر: –، د ط، (بريوت، دار املعرفة باألم للشافعي)

٢٤ 

املزي: يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج، مجال الدين ابن الزكي القضاعي  ١١٦
، ١: احملقق: د. بشار عواد معروف، طذيب الكمال يف أمساء الرجالالكليب املزي، 

 هـ).   ١٤٠٠–مؤسسة الرسالة  بريوت،(

٣٠ 

املسند الصحيح املختصر مسلم: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري،  ٢٣٥
، حتقيق: حممد فؤاد عبد ، صحيح مسلمبنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا 

   د ت). –دار إحياء التراث العريب  بريوت،(د ط، الباقي، 

 ٢٥ 

، حتقيق: عبد الستار طبقات الشعراءاملعتز: عبد اهللا بن حممد ابن املعتز العباسي، ابن  ٢٣٦
  د ت).–أمحد فراج، د ط، (القاهرة، دار املعارف 

٦٥ 

مكي بن أيب طالب: أبو حممد مكي بن أيب طالب حموش بن حممد بن خمتار القيسي  ٢٣٧
، حتقيق: حامت صاحل لقرآنمشكل إعراب االقريواين مث األندلسي القرطيب املالكي، 

 هـ).١٤٠٥ –مؤسسة الرسالة  بريوت،، (٢الضامن، ط

٦٠ 

اهلداية إىل مكي بن أيب طالب: حموش بن حممد بن خمتار القيسي القريواين القرطيب،  ٢٣٨
، حتقيق: جمموعة رسائل جامعية بكلية يف علم معاين القرآن وتفسريه بلوغ النهاية،

، ١جامعة الشارقة، إشراف د الشاهد البوشيخي، ط -الدراسات العليا والبحث العلمي 
 ١٤٢٩جامعة الشارقة،  -كلية الشريعة  -(الشارقة، جمموعة حبوث الكتاب والسنة 

 هـ). 

٨٦ 

 ١٩١اإلعالم  املصري،: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي ابن امللقن ٢٣٩



 

٣١١ 

 

، (السعودية، ١، احملقق: عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح، طبفوائد عمدة األحكام
 هـ). ١٤١٧دار العاصمة للنشر والتوزيع، 

التوضيح : سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري، امللقنابن  ٢٤٠
، ١، حتقيق: دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق التراث، طلشرح اجلامع الصحيح

 هـ).  ١٤٢٩سوريا، دار النوادر،  –(دمشق 

١٠٧ 

البدر املنري امللقن: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري، ابن  ٢٤١
، حتقيق: مصطفى أبو الغيط، يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الشرح الكبري

 هـ).١٤٢٥ -دار اهلجرة للنشر والتوزيع  -، (الرياض١ط

١١٢ 

اإلشراف على مذاهب املنذر: أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، ابن  ٢٤٢
 -، (اإلمارات العربية املتحدة ١، حتقيق: صغري أمحد األنصاري أبو محاد، طالعلماء

 هـ).١٤٢٥رأس اخليمة، مكتبة مكة الثقافية، 

١٠٣ 

، قدم كتاب تفسري القرآناملنذر: أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، ابن  ٢٤٣
له األستاذ الدكتور: عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، حققه وعلق عليه الدكتور: سعد 

 هـ). ١٤٢٣ -(املدينة النبوية، دار املآثر ، ١طبن حممد السعد، 

٧٨ 

، ٣، طلسان العربحممد بن مكرم بن على، مجال الدين ابن منظور، منظور: ابن  ٢٤٤
 هـ).   ١٤١٤ -دار صادر بريوت، (

٦٤ 

التاج حممد بن يوسف بن أيب القاسم الغرناطي، أبو عبد اهللا املواق، املواق: ابن  ٢٤٥
 هـ).١٤١٦دار الكتب العلمية،  بريوت،( ،١ط، واإلكليل ملختصر خليل

١٠١ 

، (دمشق، ١، طالبالغة العربيةامليداين: عبد الرمحن بن حسن حبنكَة امليداين الدمشقي،  ٢٤٦
 هـ). ١٤١٦الدار الشامية، بريوت، دار القلم، و

١٧٦ 

: ديوان النابغة الذبياينالنابِغة الذُبياين: زياد بن معاوية بن ضباب الذبياين الغطفاين،  ٢٤٧
 د ت). -، (مصر، دار املعارف ٢حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، ط

٦٥ 

البحر الرائق  ابن جنيم: زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن جنيم املصري،  ١١٧
 ، ويف آخره: تكملة البحر الرائق حملمد بن حسني بن علي الطوريشرح كرت الدقائق

دار الكتاب د م، احلنفي القادري، وباحلاشية: منحة اخلالق البن عابدين، د ط، (
 اإلسالمي، د ت).  

١٥٦ 

، حتقيق: الناسخ واملنسوخالنحاس: أمحد بن حممد بن إمساعيل، أبو جعفر النحاس،  ٢٤٩
 هـ).١٤٠٨، (الكويت، مكتبة الفالح، ١حممد عبد السالم حممد، ط

٧٦ 



 

٣١٢ 

 

، احملقق: حممد معاين القرآنالنحاس: أمحد بن حممد بن إمساعيل، أبو جعفر النحاس،  ٢٥٠
 هـ).١٤٠٨، (مكة املرمة، جامعة أم القرى، ١علي الصابوين، ط

١٣٣ 

اتىب من السنن النسائي: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي،  ٢٥١
، (حلب، مكتب ٢قيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط، حت= السنن الصغرى للنسائي

 هـ).  ١٤٠٦–املطبوعات اإلسالمية 

٢٧ 

الضعفاء النسائي: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي،  ٢٥٢
 هـ).١٣٩٦–، (حلب، دار الوعي ١، احملقق: حممود إبراهيم زايد، طواملتروكون

١٠٨ 

، السنن الكربىالنسائي: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي،  ٢٥٣
حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، أشرف عليه: شعيب األرناؤوط، قدم له: 

 هـ). ١٤٢١ –مؤسسة الرسالة بريوت، ، (١عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، ط

٥٦ 

، حتقيق: مدارك الترتيل وحقائق التأويلعبد اهللا بن أمحد بن حممود النسفي،  النسفي: ٢٥٤
 هـ). ١٤١٩دار الكلم الطيب،  بريوت،، (١يوسف علي بديوي، ط

٦٣ 

مع : اموع شرح املهذبالنووي: أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي،  ٢٥٥
 ت).د  دار الفكر، بريوت،، د ط، (تكملة السبكي واملطيعي

٢٤ 

، املفتني روضة الطالبني وعمدةالنووي: أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي،  ٢٥٦
 هـ).١٤١٢املكتب اإلسالمي،  بريوت،، (٣حتقيق: زهري الشاويش، ط

١٠٣ 

،  ٢، طاملنهاج شرح صحيح مسلمالنووي: حميي الدين حيىي بن شرف النووي،  ٢٥٧
 هـ).   ١٣٩٢دار إحياء التراث العريب،  بريوت،(

٧٢ 

، احملقق: عبد الغين حترير ألفاظ التنبيهالنووي: حميي الدين حيىي بن شرف النووي،  ٢٥٨
    هـ). ١٤٠٨–، (دمشق، دار القلم ١الدقر، ط

١٢٧ 

، العلماءاختالف األئمة هبيرة: حيىي بن هبيرة الشيباينّ، أبو املظفر، عون الدين، ابن  ٢٥٩
 هـ).١٤٢٣، (بريوت، دار الكتب العلمية، ١حتقيق: السيد يوسف أمحد، ط

١٠١ 

هشام: عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أبو حممد، مجال الدين، ابن  ٢٦٠
وعبد احلفيظ  ، حتقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياريالسرية النبوية البن هشام

 هـ). ١٣٧٥، (مصر، شركة مكتبة مصطفى البايب احلليب وأوالده، ٢الشليب، ط

١٧٥ 

بريوت، ( ، د ط، فتح القدير: كمال الدين حممد بن عبد الواحد، ابن اهلمام، اهلمامابن  ٢٦١
 دار الفكر، د ت).

١٠٤ 



 

٣١٣ 

 

، حتقيق: ومنبع الفوائدجممع الزوائد اهليثمي: علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي،  ٢٦٢
 هـ).  ١٤١٤(القاهرة، مكتبة القدسي، عام النشر: د ط، حسام الدين القدسي، 

٧٠ 

، الوسيط يف تفسري القرآن ايدالواحدي: علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي،  ٢٦٣
حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ علي حممد معوض، تقدمي: الدكتور عبد 

 هـ).  ١٤١٥دار الكتب العلمية، بريوت، ، (١احلي الفرماوي، ط

٦٠ 

، حتقيق: مارسدن املغازيالواقدي: حممد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي، الواقدي،  ٢٦٤
 هـ).١٤٠٩ –دار األعلمي  بريوت،، ( ٣جونس، ط

٢١٥ 

، ٢، طاملوسوعة الفقهية الكويتيةالكويت،  –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  ٢٦٥
  د ت).  –األوقاف والشئون اإلسالمية ، دار السالسل  (الكويت، وزارة

١١٢ 

حيىي بن سالم: حيىي بن سالم بن أيب ثعلبة، التيمي بالوالء، من تيم ربيعة، البصري مث  ٢٦٦
، ١، تقدمي وحتقيق: الدكتورة هند شليب، طتفسري حيىي بن سالماإلفريقي القريواين، 

 هـ). ١٤٢٥دار الكتب العلمية،  بريوت،(

٢٤٢ 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٣١٤ 
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  فهرس األحاديث النبوية

  الصفحة  احلديـث طرف  م
١   » رشاأَبيني الدنِ فمؤي الْمدبلَى عا علِّطُهارِي أُسن يقُولُ: هي ٢٤٩  .»فَإِنَّ اللَّه  
  ٧٢  .»املُوبِقَات السبع اجتنِبوا «  ٢
  ١٢٦  .»النظَرينِ بِأَحد فَأَنت الصيام تنوِي وأَنت أَصبحت إِذَا «  ٣
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  يعإِذَا د جِبفَلْي ،كُمد١٢٣  .»أَح  
  ١٨٥  .»علَيها يثَرب والَ احلَد، فَلْيجلدها زِناها، فَتبين أَحدكُم، أَمةُ زنت إِذَا 
  ٢١٤  .»استكْثروا من النعالِ، فَإِنَّ الرجلَ لَا يزالُ راكبا ما انتعلَ 
 » كَتتااشهبإِلَى ر ار٦١  .»الن  
 كَاحلَا النا خٍء ميوا كُلَّ شعن٣٢  .»اص  
  ٦١  .»اطَّلَعت في اجلَنة فَرأَيت أَكْثَر أَهلها املساكني 
 كُنلَيع لَنخدا لَا يناها هم رِفعذَا يى ه٢٦٦  .»أَالَ أَر  
  ٢٦  ».معه ومثْلَه الْكتاب أُوتيت إِنيالَ أَ« 
 مالْأَي قا أَحفِْسهبِن نا مهيل١٥٨  .»و  
 نيالَمالع بر لَّهل داحلَم، يمظآنُ العالقُراملَثَانِي، و عبالس ي٢٣٤  .»ه  
 مائالص عطَواملُت نيأَم ،فِْسهاَء إِنْ نش ،امإِنْ صاَء وش ١٢٦  .»أَفْطَر  
  ٢٤٧  .»الْورود: الدخولُ، لَا يبقَى بر ولَا فَاجِر إِلَّا دخلَها« 
 يمظآنُ العالقُراملَثَانِي و عبالس يه آنالقُر ٢٣٤  .»أُم  
  ٤٠  .»والعشي بِالْغداة مقْعده علَيه عرِض مات إِذَا أَحدكُم إِنَّ 
  ٧٨  .»إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه« 
 كُملَيع مرا حيمف فَاَءكُملْ شعجي لَم ١٠٠  . »إِنَّ اللَّه  
  ٢١٩  .»تعالَى اللَّه سبِيلِ في الْجِهاد أُمتي سياحةَ إِنَّ 
  ٢٢٠  .»الناسِ كُتابِ عن فُضالً اَألرضِ في سياحني ملَائكَةً للَّه إِنَّ 
 رلَا فَخو داُء احلَموي لدبِيو ،رلَا فَخو ةاميالق موي مآد لَدو ديا س٢٤٢  .»أَن  
  ٢٠٠  .»حرم أَنا إِلَّا علَيك نرده لَم إِنا 
  ٢٠٩  . »قياما فَصلُّوا قَائما صلَّى فَإِذَا بِه، ليؤتم اِإلمام جعلَ إِنما« 
  ١٢٢  .»إِنما ذَلك سواد اللَّيلِ وبياض النهارِ 
  ١٠٣  .»إِنه لَيس بِدواٍء، ولَكنه داٌء 
  نم انتا آيمهلُّواإِنفَص كذَل متأَيفَإِذَا ر ،اللَّه ات٦٤  .»آي  
  ٤٨  .»إين أريت اجلنة، فتناولت منها عنقوداً« 
  ولُ اللَّهسر يأُوت ِلاملَثَانِي الطُّو نا معب٢٣٤  .»س  
 » ولُ اللَّهسر بِه ئدا بلُ مأَو ايؤيِ الرحالو نمِموي النةُ فحال٢٨٣  .»الص  
  ١٥٧  .»باطلٌ فَنِكَاحها وليها إِذْن بِغيرِ نكحت امرأَة أَيما 
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  ١٤٠  .»حجي واشترِطي، وقُولي: اللَّهم محلِّي حيثُ حبستنِي 
 فيةٌ بِالسبررِ ضاحالس د٧٤  . »ح  
 »مائي صفَإِن ،هقَائي سف كُمنموس ،هائي وِعف كُمرمواَ تد١٢٣  .»ر  
 ثَلَاث نع الْقَلَم عف٢٧  .»ر  
  ٢٩٩  ».أُصلِّي رأَيتمونِي كَما صلُّوا 
 ديص رالْب لَالٌ، لَكُما حم لَم وهيدصت أَو دصي ٢٠٢  .»لَكُم  
  ١١٢  .»فَالْأَولَ الْأَولَ ينحجِزوا أَنْ الْمقْتتلني علَى 
  ١٩٠  .»فرضت الصالة ركعتني ركعتني يف احلضر والسفر 
  ١٩٧  ».فمن اتقى الشبهات، فقد استربأ لعرضه ودينه 
  ولُ اللَّهسى رهفَن انيبالصاِء وسلِ النقَت ن١٣١  .»ع  
 قَد تكُن تحبا أَصمائ١٢٦  .»ص  
 » ولُ اللَّهسى رقَض داهالش عنيِ مم١٦٧  . »بِالي  
  ٢٩٩  .»بينهما يقْعد خطْبتينِ يخطُب النبِي كَانَ 
  ٧٨  .»يصلِّي وهو مقْبِلٌ من مكَّةَ إِلَى الْمدينة علَى راحلَته كَانَ رسولُ اِهللا « 
  ٢١٧  .»كَانوا يستنجونَ بِالْماِء، فَنزلَت فيهِم هذه الْآيةُ 
  ١٠٧  .»كَذَب من قَالَه، إِنَّ لَه لَأَجرينِ 
  آني الْقُرف فرةٌكُلُّ حطَاع وفَه وتالْقُن يهف ذْكَر١٦٩  .»ي  
  ٢٧٣  .»كَما تنتج البهِيمةُ بهِيمةً جمعاَء 
 » ولِ اللَّهسر عا مكُن ُلَةبا الْقنلَيع كَلَتأَشاُء ومالس تميغفَرٍ، فَتي س٧٩  .»ف  
  بِيالن عم رافسا نكُن ِمائلَى الصع رالَ املُفْطرِ، ولَى املُفْطع مائبِ الصعي ١٢١  .»فَلَم  
 »لَه دهلَا ع نمل ينلَا دو ،ةَ لَهانلَا أَم نمانَ ل٢٦٩  .»الَ إِمي  
  ٢٦٣  .»محدود في الْإِسلَامِالَ تجوز شهادةُ خائنٍ، ولَا « 
  ١٢٣  .»ال تصوم امرأة وزوجها شاهد من غري شهر رمضان إال بإذنه 
  ٢١١  .»بِها يقْرأْ لَم لمن صلَاةَ لَا فَإِنه الْقُرآن؛ بِأُم إِلَّا تفْعلُواالَ  
  ١٣١  .»تقْتلُوا شيخا فَانِيا ولَا طفْلًا ولَا صغريا ولَا امرأَةً ال 
  ١٥٨  .»لَا تنكح الْمرأَةُ الْمرأَةَ، فَإِنَّ الْبغي إِنما تنكح نفْسها« 
  ٢١١  .»الكتابِ بِفَاتحة يقْرأْ لَم لمن صالَةَالَ  
  ٢٦٩  . »نورثُ ما تركْنا صدقَةٌ الَ 
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  فهرس األماكن والبقاع

  الصفحة  املكـان    م

  ١٣٧  .»ال وأن تعتمر خري لك 
  ٧٣  .»إِسلَامٍ بعد كُفْر: ثَلَاث بِإِحدى إِلَّا مسلمٍ امرِئٍ دم يحلُّالَ  
  ٢٨  . »ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه 
  ٢٤٦  .»اُهللا، من أَصحابِ الشجرة أَحدالَ يدخلُ النار، إِنْ شاَء  
  ٢٤٧  .»القَسمِ تحلَّةَ إِلَّا النار، تمسه الولَد من ثَالَثَةٌ املُسلمني من لأَحد يموت الَ 
  ١٩٤  .»مبخيط من حديد ألن يطعن يف رأس أحدكم 
 سلَي لَيلْول عبِ مالثَّي ر١٥٨  .»أَم  
  ١١٢  .»أَمر فيه الْقصاص، إِلَّا أَمر فيه بِالْعفْوِ ما رفع إِلَى رسولِ اِهللا « 
  ٣٠١  »شمسٍ خيلٍ أَذْناب كَأَنها أَيديكُم رافعي أَراكُم لي ما 
  ١٩٩  .»عنه اُهللا كَفَّر إِلَّا بِها فَيتصدق جِراحةً جسده في يجرح رجلٍ من ما 
  ٧٥  ».مضت صالتكم 
 لَكم نم كَةكَّلٌ املَلَائوابِ محبِالس هعم ارِيقخم نارٍ م٢٣٠    .»ن  
 نلَ مدب هيند لُوه٧٣  .»فَاقْت  
 نلَّى ملَاةً صص أْ لَمقْرا ييهف بِأُم آنالْقُر فَهِي اجد٢١٢  .»خ  
  ٤٠  .»من قَالَ في الْقُرآن بِغيرِ علْمٍ، فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ« 
 نكَانَ م لَه ،اماَءةُ إِمرامِ فَقالْإِم اَءةٌ لَهر٢١٠  .»ق  
  ٢٧  .»عليه يف الدنيا واآلخرة من يسر على مسلم يسر اهللا 
  ٥٩  .»نظَرت إىل علَمها يف الصالة فكاد يفتننِي« 
  ٦٤  .»هذَا حجر رمي بِه في النارِ منذُ سبعني خرِيفًا 
  ٢١١  .»هل تقرءون إذا جهرت بالقراءة؟ 
  ٢١٠  .»هلْ قَرأَ منكُم أَحد معي آنِفًا؟« 
 يةٌ هصخر ناِهللا م ، نذَ فَما أَخبِه  نس١٢١  .»فَح  
  ١٩٩  ».يد امرأة قط، غري أنه يبايعهن بالكالم واهللا ما مست يد رسول اهللا  
  ٤٧  .»النارِ من الْأَقْدامِ وبطُون للْعراقيبِ ويلٌ النارِ من للْعراقيبِ ويلٌ 
  ٤٦  .»يا رسولَ اللَّه: إِنما يرِثُنِي كَلَالَةً« 
  ١٢٩  .»يا عائشةُ، هلْ عندكُم شيٌء؟ 
 رِدي اسالن ارالن ونَ ثُمردصا يهنم ،هِمالمبِأَع ملُهحِ فَأَوقِ كَلَمر٢٥٣  .»الب  



 

٣٢٤ 

 

  ٢٠١  األبواء  ١
  ٢٢  .شاطبة  ٢
  ١١  .طَلَمنكَة  ٣
  ١٠  .طُلَيطُلَة  ٤
  ٨  قُرطُبة.  ٥
  ٢٠١  .ودانُ  ٦

  

  فهرس الكلمات الغريبة

  الصفحة  الكلمة    م
  ٢٥٤  .األجدع  ١
٢  ٢٤٤  .اَألجراز  
  ١٨٢   .اإلحصان  ٣
  ٢٠٦  .البحرية  ٤
  ٣٠٨  التطفيف.  ٥
  ٢٤٤  اجلراشع  ٦
  ٦٤  .اجلهمية  ٧
  ٢٤٩  احلسك.  ٨
  ٢٩  .احلنيفية  ٩

  ١٢٦  .احليس  ١٠
  ٦٩  .دبرا  ١١
  ٢٤٦  .الزرق  ١٢
  ٢٠٧  السائبة.  ١٣
  ٦٩  .السندي  ١٤
  ٣٠٢  عزين.  ١٥
  ٢٤٤  غروض  ١٦
  ٩٩  .الغصةُ  ١٧



 

٣٢٥ 

 

١٨  ٢٦٣  .مرالغ  
  ٢٥٩  .مزعا  ١٩
  ٢٥٩  .املطاوح  ٢٠
  ٦٣  املعتزلة.  ٢١
  ٢٤٤  النحز  ٢٢
  ٦٤  .الوجبة  ٢٣

  
  

  فهرس األعالم

  الصفحة  العـلم          م
  ٨٦  .)هـ٣٩٨:ويف سنة ت( األندلسي املري عيسى بن اهللا عبد بن حممد :زمنني أيب ابن  ١
   ١٧٥  هـ ) .١٥١: تويف. (املدينة أهل من. خمرمة بن قيس موىل يسار بنا: إسحاق بنا  ١
  ١٣  ).هـ ٦٣٠:سنة تويف( الشيباين الكرمي عبد بن حممد الكرم أيب بن علي: األثري ابن  ٢
  ٢٤٨  هـ). ٦٥مات: ( احلروري البكري، احلنفي قيس بن األزرق بن نافع: األزرق بنا  ٣
  ٦٧  هـ).٥٩٧:  تويف(  اجلوزيمجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن : ابن اجلوزي  ٤
  ٢٣٦  .)هـ ٢٨٣تويف سنة:  (ابن الرومي: علي بن العباس بن جريج، الرومي   ٥
  ٦٦  ) .هـ ٤٥٣ : تويف( اإلشبيلي املعافري حممد بن اهللا عبد بن حممد: العريب ابن  ٦
  ١١  ).هـ١٠٨٩: سنة تويف( احلنبلي العماد ابن حممد بن أمحد بن احلي عبد: العماد ابن  ٧
  ١٠٠  هـ).              ١٩١ابن القاسم: عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن جنادة، (مات سنة:   ٨
  ١١٦  ).هـ ٢١٣:سنة(تويف  املدين اهللا عبد بن العزيز عبد بن امللك عبد :املاجشون ابن  ٩

  ٧٢  ) .هـ  ٤١٥: توىف ( احملاملي ابن،  الضيب إمساعيل بن حممد بن أمحد :احملاملي ابن  ١٠
  ٣٤  هـ ).٩٤ابن املسيب:  سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب (تويف :  ١١
  ٢٧٤  .)هـ ٨٠٤مات سنة: ( ابن امللقن: عمر بن علي بن أمحد األنصاري الشافعي  ١٢
  ٧٨  .)هـ ٣٠٩تويف سنة:  (ابن املنذر: أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري،   ١٣
  ١٥٢  .هـ)٨٦١حممد بن عبد الواحد، ابن اهلمام (املتوىف: ابن اهلمام: كمال الدين   ١٤
  ١١  ).هـ ٥٧٨: سنة مات(القرطيب مسعود بن امللك عبد بن خلف: بشكوال ابن  ١٥



 

٣٢٦ 

 

  ١٠٧  ).هـ ٤٤٩(توىف: البكري بطال بن خلف بن علي ، احلسن أبو: ابن بطال  ١٦
  ٢٣  ).هـ ٧٢٨ سنة مات( تيمية بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد: تيمية ابن  ١٧
  ٧٧   ).هـ٩٥:  سنة (تويف املقرئ هشام بن جبري بن سعيد اهللا عبد أبو :جبري بنا  ١٨
  ٧٨   هـ ) . ١٥٠ ( تويف سنة : األموي جريج بن العزيز عبد بن امللك عبدابن جريج:   ١٩
  ١٨٤  هـ ).٧٤١ : ( تويف الكليب جزي ابن اهللا عبد بن أمحد بن حممد: جزي ابن  ٢٠
  ١٥٩  .)هـ٣٥٤مات سنة: (: حممد بن حبان بن معاذ التميمي، الدارمي، البسيت، ابن حبان  ٢١
  ١٥٦   . )هـ ٨٥٢ :تويف ( العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن أمحدابن حجر:   ٢٢
  ١٢  ).هـ ٤٥٦ سنة مات( الظاهري القرطيب حزم بن سعيد بن أمحد بن علي: حزم ابن  ٢٣
  ٢١  ).هـ ٦٨١ سنة مات(  الربمكي بكر أيب بن إبراهيم بن حممد بن أمحد: خلكان ابن  ٢٤
  ١٦٣  .)هـ٣٢١مات سنة: ( أبو بكر بن دريد: حممد بن احلسن بن دريد، األزدي،ا  ٢٥
  ٢٩٤  .)هـ٥٩٥مات سنة : (حممد بن رشد القرطيب بن  ابن رشد احلفيد: حممد بن أمحد  ٢٦
  ٧١  . )هـ٥٢٠: املتوىفالقرطيب، (أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد بن رشد: ا  ٢٧
  ٨٣  ).  هـ١٨٢:سنةتويف ( العدوي أسلم بن زيد بن الرمحن عبد :زيد ابن  ٢٨
  ٢٩٣  .هـ)٤٥٨ابن سيده: أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي (املتوىف:   ٢٩
  ١٣٠     .هـ)١١٠:سنة (تويفالبصري سريين بن بكر حممد أبو: سريين بنا  ٣٠
  ٨١  .)هـ١٣٩٣:تويف( عاشور بن الطاهر حممد بن الطاهر حممد: عاشور بنا  ٣١
  ٢٠٩  هـ).  ٢٦٨(تويف سنة: أعني بن احلكم عبد بن اهللا عبد بن حممد ابن عبد احلكم:  ٣٢
  ٦٧  .هـ) ٥٤١(توىف: عطية بن الرمحن عبد بن غالب بن احلق عبد :عطية بنا  ٣٣
  ٣٦  هـ). ٣٩٥القزويين (تويف: ابن فارس: أمحد بن فارس بن زكريا بن حبيب  ٣٤
  ٨٣    ـ).ه٢٩٦( تويف:  حممد أبو، الدينوري قتيبة بن مسلم بن اهللا عبدابن قتيبة:   ٣٥
  ١٠١  هـ).٦٢٠(توىف: املقدسي اجلماعيلي قدامة بن حممد بن اهللا عبد: قدامة ابن  ٣٦
  ٣٠  ).هـ ٧٥١:توىف(الزرعي اجلوزية سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد: قيم ابن  ٣٧
  ٨٠  .هـ) ٧٧٤:تويف( الفداء أبو، القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل: كثري بنا  ٣٨
  ١٠٠   هـ). ١٩٧:(تويف حممد املصري أبو  مسلم بن وهب بن اهللا عبد :وهب بنا  ٣٩
  ١٠٣  .)هـ ٣٧٥مات سنة:( األري: حممد بن عبد اهللا بن حممد بن صاحل  ٤٠
  ٢٩٤  ).هـ١٣٠:سنة تويف(املدين الرمحن عبد أبو القرشي، ذكوان بن اهللا عبد أبو الزناد:  ٤١
  ٨٦  .)هـ٩٨٢تويف:( العمادي السعود أبو، مصطفى بن حممد بن حممد: السعود أبو  ٤٢
  ٢٠١    هـ ). ٩٣:  سنة مات( البصري موالهم اليحمدي األزدي زيد بن جابرأبو الشعثاء:   ٤٣
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  ٧٦    .)  هـ ٩٣ سنة تويف ( الرياحي العالية أبو ، مهران بن رفيع: العالية أبو  ٤٤
  ٨٠    هـ).٧٤٥:تويف(الدين أثري األندلسي علي بن يوسف بن حممدأبو حيان:   ٤٥
  ٣٠  .)هـ ٧٤: سنة تويف( الكويف ربيعة بن حبيب بن اهللا عبد: السلمي الرمحن عبد أبو  ٤٦
  ١٥٥  .)هـ٤٠٣سنة: مات (أبو عبد اهللا بن حامد: احلسن بن حامد بن علي بن مروان   ٤٧
  ١١٢  .)هـ٢٢٤:سنة توىفامل( األنصاري سالم بن القاسم عبيد أبوأبو عبيد:   ٤٨
  ٤٤  هـ). ٢٠٩:تويف( البصري النحوي عبيدة أبو التيمي املثىن بن معمر: عبيدة أبو  ٤٩
  ٢١٥  .األنصاري أمية بن زبري املنذر بن عبد بن رفاعةأبو لبابة:   ٥٠
  ٣١  .)هـ١٨٢: سنة تويف ( الكويف األنصاري حبيب بن إبراهيم بن يعقوب: يوسف أبو  ٥١
  ٩١  هـ).٢١٠:تويف( األوسط األخفش احلسن أبو، مسعدة بن سعيداألخفش:   ٥٢
  ٧٠   .هـ ) ٢٣٨: سنة تويف ( احلنظلي خملد بن إبراهيم ابن: راهويه بن إسحاق  ٥٣
  ٢٠٩   ) . هـ٢٠٤:  سنة( تويف  العامري القيسي داود بن العزيز عبد بنا :أشهب  ٥٤
  ١٤٠  .ـ)ه ٥٠٢(تويف:الراغب ، املفضل بن حممد بن احلسني: األصفهاين  ٥٥
  ٢٣٢  .هـ)١٢٧٠األلوسي: حممود بن عبد اهللا احلسيين األلوسي(تويف:  ٥٦
  ٢٤٦  . حارثة بن زيد امرأة، معرور بن الْبراء بنت :مبشر أم  ٥٧
  ٩٥  هـ). ٣٢٨األنباري (تويف: األنباري: حممد بن القاسم بن حممد بن بشار  ٥٨
  ١١٩  .)هـ٩٣تويف سنة: (بن النضر بن ضمضم األنصاري اخلزرجي اأنس بن مالك:   ٥٩
  ٣٣  ). هـ ١٥٧:  تويف( عمرو أبو عمر، أيب بن عمرو بن الرمحن عبد: األوزاعي  ٦٠
  ٧٣  .)هـ٨٠مات سنة:  (جبالة: ابن عبدة التميمي العنربي البصري   ٦١
  ٦٥  ) . هـ ١٦٨ الضرير ( تويف ::  معاذ أبو ، بالوالء ، العقيلي :برد بن بشار  ٦٢
  ٩٥  .)هـ ١٣٤تويف سنة:  (البعيث: خداش بن بشر بن أيب خالد بن سفيان بن جماشع  ٦٣
  ٨٨  .هـ)٥١٠البغوي: حميي السنة، احلسني بن مسعود البغوي (املتوىف:  ٦٤
  ٦٧  ).   هـ ٦٨٥: تويف ( البيضاوي الدين ناصر،  حممد بن عمر بن اهللا عبدالبيضاوي:   ٦٥
  ٥٩  .هـ) ٤٢٧(توىف:النيسابوري إسحاق وبأ إبراهيم بن حممد بن أمحد: الثعليب  ٦٦
  ٥٥     . )هـ١٣٥مات سنة:  (ثور بن زيد: الديلي، املديين،   ٦٧
  ٣١  هـ). ١٦١الثوري: أبو عبد اهللا ، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري( تويف:  ٦٨
  ٧٨  .)هـ ٤٧١تويف سنة:(اجلرجاين: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين   ٦٩
  ٧٠  هـ).٣٧٠(تويف: احلنفي الرازي بكر أبو علي بن أمحداجلصاص:   ٧٠
  ٧٤  هـ). ٥١(تويف: األزدي عامر بن جزء بن غنم بن اللَّه عبد بنا: كعب بن جندب  ٧١



 

٣٢٨ 

 

  ٢٢٠   ). هـ٥٤: سنة تويف( الوليد أبو ، األنصاري اخلزرجي املنذر بن ثابت بنا :حسان  ٧٢
  ٣٤  ).هـ ١١٠:سنة(تويف البصرة األنصاري، يسار بن احلسن: البصري احلسن  ٧٣
  ٨  ).هـ ٤٨٨: سنة تويف( محيد بن اهللا عبد بن فتوح نصر، أيب بن حممد: احلميدي  ٧٤
  ٧  ).هـ٤٦٣:سنة مات(  البغدادي أمحد بن ثابت بن علي بن أمحد: البغدادي اخلطيب  ٧٥
  ٦٢  .)هـ٢٨٠:املتوىف(السجستاين الدارمي سعيد بن خالد بن سعيد بن عثمان الدارمي:  ٧٦
  ٣٠٠   . )هـ٢٧٠:سنة تويف (سليمان أبو البغدادي ، خلف بن علي بن داود: الظاهري داود  ٧٧
  ٨  ).هـ ٧٤٨: سنة تويف(الذهيب قامياز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو: الذهيب  ٧٨
  ٣٧  ).هـ ١١٧:سنة تويف( املضري احلارث بن مسعود بن عقبة بن غيالن: الرمة ذو  ٧٩
  ٦٢  ).هـ٦٠٦: تويف( الدين فخر ، احلسن بن احلسني بن عمر بن حممد: الرازي  ٨٠
  ٩٣  هـ).  ١٣٩تويف سنة: ( املروزي اخلراساين البكري زياد بنالربيع بن أنس: ا  ٨١
  ١٠٦  ).هـ ١٣٦:تويف( التميمي عثمان أبو ، فروخ الرمحن عبد أيب بن ربيعة: ربيعة  ٨٢
  ٦٧  هـ).٣١١(تويف: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: الزجاج  ٨٣
  ٤٣  هـ). ٧٩٤الزركشي: حممد بن  عبد اهللا بن ادر بدر الدين الزركشي (تويف:   ٨٤
٨٥  القاسم أبو، حممد بن عمر بن حممود: خمشريالز ٨٨  .هـ)٥٣٨(تويف: خمشريالز  
  ٣٣   ).هـ ١٢٥(تويف: الزهري شهاب بن اهللا عبيد بن مسلم بن حممدالزهري:   ٨٦
  ٢٤٦    .)هـ ق ١٣حنو: توىف( ثعلبة بن احلارث بن قرة بن رباح بن: اسلمى أىب بن زهري  ٨٧
  ٧٦  هـ). ١٣٦(تويف سنة:  الفقيه املدين العمري اهللا عبد أبو اإلمام :أسلم بن زيد  ٨٨
  ١١٩  .)هـ ١٠٦تويف سنة: (، سامل بن عبد اهللا: ابن عمر بن اخلطاب العدوي  ٨٩
  ١٠١  .)هـ٢٤٠تويف سنة:(سحنون: أبو سعيد عبد السالم بن حبيب التنوخي  ٩٠
  ٣٥    ).هـ ١٢٧(تويف سنة:  كرمية أيب بن الرمحن عبد بن إمساعيل حممد أبو: السدي  ٩١
  ١٠٣  . )هـ٤٨٣:وىفت( السرخسي األئمة مشس سهل أيب بن أمحد بن حممدالسرخسي:   ٩٢
  ١١٦  .طائفيالسفيان بن عطية: ابن ربيعة الثقفي،   ٩٣
  ٧٠  هـ).٣٧٣:تويف(السمرقندي إبراهيم بن أمحد بن حممد بن نصر: السمرقندي  ٩٤
  ٣٠٧  .)هـ١٨٠:تويف(سيبويه بقب لملاسيبويه: هو عمرو بن عثمان بن قنرب،   ٩٥
  ٢٩  ).هـ٩١١: املتوىف( السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد: السيوطي  ٩٦
  ٢٦  ).هـ ٧٩٠:سنة تويف( الغرناطي، اللخمي حممد بن موسى بن إبراهيم: الشاطيب  ٩٧
  ٦٩  هـ ).٩٧٧(توىف: اخلطيب الشربيين أمحد بن حممد الدين، مشس: الشربيين  ٩٨
  ١١١  هـ). ١٠٤ويف:ت( عمرو أبو ،الشعيب شراحيل بن عامر: الشعيب  ٩٩



 

٣٢٩ 

 

  ٧١   ).هـ١٣٩٣:(توىف اجلكين املختار حممد بن األمني حممد: الشنقيطي  ١٠٠
  ٣٩  ).هـ ١٢٥٠توىف: ( الشوكاين اهللا عبد بن حممد بن علي بن حممد: لشوكاينا  ١٠١
  ٢٠٠  هـ).   ١٢(تويف سنة: الكناين اهللا عبد بن ربيعة ابن قيس بن يزيد :جثامة بن الصعب  ١٠٢
  ١١   ).هـ٧٦٤:سنة تويف( الدين صالح اهللا، عبد بن أيبك بن خليل: الصفدي  ١٠٣
  ٨١  .هـ) ١٠٥:سنة (تويف اخلراساين حممد أبو القاسم أبو اهلاليل مزاحم بن: الضحاك  ١٠٤
  ٣٤  هـ).١٠٦(تويف: اليماين اهلمداين اخلوالين كيسان بن طاوس الرمحن عبد أبو: طاوس  ١٠٥
  ٦٢  ).هـ ٣٢١(توىف : جعفر أبو امللك عبد بن سالمة بن حممد بن أمحد :الطحاوي  ١٠٦
  ١١٨  .)هـ ٥٠مات سنة:( عثمان بن أيب العاص: ابن بشر بن عبد اهللا بن مالك بن جشم  ١٠٧
  ١١٤  .)هـ٣٩٥:تويف( مهران بن سعيد بن سهل بن اهللا عبد بن احلسنالعسكري:   ١٠٨
  ٣٤  .)هـ١١٤ يف:و(ت القرشي أسلمبن  رباح أيب بن عطاء حممد أبو: عطاء  ١٠٩
  ٣٢  ).هـ ١٠٥(تويف سنة:  األصل الرببري موالهم املدين، القرشي اهللا عبد أبو عكرمة:  ١١٠
  ١١٩  .)هـ١٠١تويف سنة:(عمر بن عبد العزيز: ابن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية   ١١١
  ٧٣  ). هـ١٢٦: سنة مات( الصنعاينّ اليمين األثرم املكي اجلمحي حممد أبو :دينار بن عمرو  ١١٢
  ٢٨٨ .األنصاري مازن بن عمرو بن مبذول بن خنساء بن عدي بن أشقر بنا :عومير  ١١٣
  ٩   ).هـ ٥٤٤:سنة مات( البسيت اليحصيب الفضل أبو عياض، بن موسى ابن: عياض  ١١٤
  ٩٥  .)هـ٢٠٧(تويف: ، املعروف بالفراء اهللا بن مروانالفراء: حيىي بن زياد بن عبد   ١١٥
  ٦٦  .هـ)٨١٧الفريوزآبادى: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى (املتوىف:   ١١٦
  ٣٤  ).هـ١١٧(مات سنة:السدوسي دعامة بن قتادة اخلطّاب أبو احلافظ :قتادة   ١١٧
  ٧١   ).هـ ٦٨٤(تويف: القرايف الصنهاجي الرمحن، عبد بن إدريس بن أمحد: القرايف  ١١٨
  ٦٣  .هـ)٦٧١(تويف: اهللا عبد أبواألنصاري،  فرح أيب بن أمحد بن حممد: القرطيب  ١١٩
  ١٢٤  هـ). ٣٦٥:تويف سنة( القفال الشاشي بكر أبو إمساعيل، ابن علي بن حممد: القفال  ١٢٠
  ٦٦  هـ ).٥٠٥(توىف :  املصري بالكرماين الشهري نصر بن محزة بن حممود :الكرماين  ١٢١
  ٦٠  .هـ)١٠٩٤الكفوي: أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي، أبو البقاء (املتوىف:   ١٢٢
  ٣٣  هـ ). ١٧٥:  سنة ( املتوىف الفهمي سعد بن الليث احلارث أبو الليث بن سعد:  ١٢٣
  ٧٢  هـ ) .٤٥٠( تويف :  املاوردي، حبيب بن حممد بن علي: املاوردي  ١٢٤
  ٢٩٢  ).  هـ٢٨٥: سنة تويف( األزدي، حسان بن عمري بن يزيد بن حممد املربد:  ١٢٥
  ٣٣  هـ). ١٠٣ : ( تويف املخزومي السائب موىل احلجاج أبو جرب جماهد: ابن  ١٢٦
  ٣٢  ). هـ ١٨٧:  توىف(  الشيباين اهللا عبد أبو بن فرقد ابن: احلسن بن حممد  ١٢٧
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  ٦٩  .)هـ١٢٤مات سنة:(حممد بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة: األنصاري   ١٢٨
  ٣٢  .)هـ٦٢مات سنة:(مسروق: أبو عائشة مسروق بن األجدع بن مالك اهلمداين   ١٢٩
  ٢٠  ).هـ ٤٦١:سنة تويف( األندلس، من الشمايل الثغر سلطان: األفطس بن املظفر  ١٣٠
  ٣٣  هـ ). ١١٣تويف سنة :  ( اهلذيل مسلم أيب بن اهللا عبد أبو: مكحول  ١٣١
  ٩٥  ).هـ ٤٣٧:تويف( القيسي خمتار بن حممد بن محوش :طالب أيب بن مكي  ١٣٢
  ٦٥  ) . هـ. ق ١٨( مات :  الذبياين ضباب بن معاوية بن زياد: الذُبياين النابِغة  ١٣٣
  ٤٧  .)هـ١١٧مات سنة: (نافع موىل ابن عمر: يكىن: أبا عبد اهللا   ١٣٤
  ٧٦  .)هـ٣٣٧تويف سنة: (النحاس: أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس املرادي   ١٣٥
  ٣٢   .)هـ٩٦ سنة تويف ( النخعي قيس بن يزيد بن إبراهيم: النخعي  ١٣٦
  ٨٠  .)هـ ٧١٠تويف سنة:  (النسفي: عبد اهللا بن أمحد بن حممود النسفي،   ١٣٧
  ٧٢   ).هـ ٦٧٦تويف سنة: ( احلوراينالنووي: حيىي بن شرف بن مري بن حسن احلزامي   ١٣٨
  ١١٩  .)هـ ٨٣تويف سنة: ( واثلة بن األسقع: ابن عبد العزى بن بكر بن عبد مناة  ١٣٩
  ٥٩  .هـ)٤٦٨الواحدي: أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي النيسابوري(املتوىف:   ١٤٠
  ١٧٤   .)هـ ٢٠٧مات سنة (الواقدي: حممد بن عمر بن واقد األسلمي،   ١٤١
  ٢١٨ هـ). ١١٤مات سنة: (اإلخباري اليماين اهللا عبد أبو :منبه بن وهب  ١٤٢
  ١٣  ).هـ ٧٦٨: سنة مات( فالح بن سليمان بن على بن أسعد بن اهللا عبد: اليافعي  ١٤٣
  ١٥  ).هـ ٢٣٤: سنة مات(  حممد، أبو الليثي، كثري ابن: حيىي بن حيىي  ١٤٤
  ١٣٠   .)هـ ١٨مات سنة:(بن حرب بن أمية بن عبد مشس ايزيد بن أيب سفيان:   ١٤٥
  ٣٤  .)هـ٢٦٤تويف سنة: (يونس: يونس بن عبد األعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان،   ١٤٦
  

  فهرس األشعار

  الصفحة  البيـت          م
  ٢٢١  علَى الْبحرِمع الْحسبِ الْعادي طَمت  ا     ـأَنه  اسـكر النـدم لَا ينـلَكُم قَ  ١
٢  نمـويي القى بسـا الَّذمحم ـف     اَء  دداألع بِه س فَجاسالع ضررِـع٢٣٦  اك  
  ٢٣٦  ائسـاسها من قبل ذلك جـوما ج ارها     ـل النصر عقر ديـاس خبيـفج  ٣
  ٢٩٢  اساــه نحـفيه ـلِ اللَـلَم يجع      ط ـراجِ السليـس  يُء كَضوِءـيض  ٤



 

٣٣١ 

 

٥  ـلَنلْيالْع مـا الْقَدـا إِلَيلْفَنخو ا     ـك  نلأَوي طَـلاللَّـا ف ةـاعت ــه٢٢٠  ابِع  
٦  لَبص قَدـو    لَةخي جِذْعِ نف يدبوا الع    بيش تطَسـفَالَ عاـانُ إالَّ بِأَجع٢٥٤  د  
  ٢٤٤  اجلَراشع دور ـفَما بقيت إِال الص   طَوى النحز واَألجراز ما يف غُروضها       ٧
  ٢٣٨  الدوالك الت ـوم وال باآلفـنج    تقودها     وايتِ ـابيح ليست بِاللَـمص  ٨
  ٣٧  احلَي مفصوم يف ملعبٍ من عذارى        ه ـة نبــج من فضـأَنه دملُـكَ  ٩

١٠  دنَ املـفَلَمررقاًـا واَء ز  ـجِم       هاحل ام يصع نعضرِ ـواض يخ٢٤٦  مِـاملُت  
  ٨٨  واسمِـاحِ النـها مر الريـاليِـأع       اح تسفَّهت ـمشين كَما اهتزت رِم  ١١
١٢   زيـديا ي كحـاشع ممين      جميـما  فَـإِنتربـوعاً لَكُم وي دت٦٥  أَعـد  
١٣  أَنَّ احلُـب أَعلَـم لُين       لَو كُنتقتي  يل قَبـلَ أَن أَلقاك دت٦٥  أَكفانا  أَعد  
  ٣٠٣  انـالنعم على واـقَسط وهم عمراً         عنوةً  هند ابن واــقَتل هم ومـقَ  ١٤
  ٣٠٣  رانـالني على اــعلَت قَد نِـناري         وأَوقَدوا  وكـواملُل ائعـالصن قَتلوا  ١٥
١٦  عيـأَمثُ فَقَدـا الب  يبـتأَن ـن ب         هعيـعيف الب لَّكفَع مـدت ٩٥  اريـث  

 
  

  

  

  

  


