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 شروط النشر
  کامل املسؤولیة   ريدة إلکرتونیة. ويتحمل الکاتبلنشر أصیلة ومل يسبق نشرها يف جملة أو جاملقاالت أوالبحوث املقدمة لأن تکون

 للنشرـة يف حال اكتشاف بأن مسامهته منشورة أو معروض
  :الفارسیة وأاإلجنلیزية  وأالعربیة أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالیة. 
  كلمة. 0222 إىل 0222أن يرتاوح عدد كلمات البحث أو املقال بني 
  علماء األساتذة و مة من قیا  العربیة املباللغة  قول الدراسیـةتتعلق باحل تعين اجمللة بنشرها وهياليت أن يكون املقال ضمن املوضوعات

 عرويني.امل
 :أن حتتوي الصفحة األوىل من املقالة على احملتويات التالیة 

o .عنوان املقالة باللغة العربیة واإلجنلیزية 
o  ودرجته العلمیة، واجلامعة أو املنظمة اليت ينتمي إلیها، باللغة العربیة واإلجنلیزية. الباحث اسم 
o .الربيد اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال 
o  باللغة العربیة.26كلمة وحبجم خط 022ملخص للبحث يف حدود ، 
o لخص.الكلمات املفتاحیة بعد امل 

 من األخطاء اللغوية والنحوية واإلمّلئیة والفواصل اإلضايیة. أن تكون املقالة خالیة 
 رجاعات املقتبسة ويق النظام ال تكتب اإلحاالت واإلAPA (.200/ 0م: 0220 داخل كل صفحة، )ابن منظور، يف 
  داخل البلد وثانیهما خارج البلد. املقاالت من قبل اثنني من اخلرباء املعتمدين أحدمهااألحباث و سیتم احلكم على 
 قابلة للتطبیق.التعلیم العايل وزارة وأنظمة  البحث العلمي يیما يتعلق بالنشر، ستكون مجیع قواعد 
  يیما يتعلق كمني بآراء احمل باحثنيبإبّلغ ال ديریقوم املس املرسلة.قالة احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخیص امل جنة التحريرللسیكون

 ري.بأي تغی
  العربیة. إىلتسمح اجمللة بإعادة نشر األحباث واملقاالت ذات الصیت العاملیة للكاتب العريب أو املرتمجة 
  الباحث لیس من الضروري أن يوايق جملس اإلدارة على آراء . 
 .مبجرد تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت عرب اإلنرتنیت مبتابعة رحلة أحباثهم بعد التقدمي 
 أو هیئة التحرير.ى اجمللة یة املقاالت ستكون يقط على املؤلفني ولیس علمسؤول 
 .مبجرد استّلمها، لن يتم إرجاع املقال سواء مت نشره أم ال 
 .أن يريق صاحب املقال تعريًفا خمتصًرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقايف 
  جمللة.من ا الکتبا   إال بعد إذن أو ردا   ىخر أحتتفظ اجمللة حبقوق النشر، والجیوز للباحث إرسال حبثه إلی جملة 

 

 ترسل المساهمات بصيغة الكترونية حصًرا على عنوان المجلة:
editorjournal.iajcr@gmail.com 

 21123264262+أو عرب رقم الواتساب: 

mailto:editorjournal.iajcr@gmail.com


 

 رئيس التحرير                                                             م0200دد العاشر لسنة الثالثة ، العثالثالكلمة التحرير للمجلد  

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا
 د         :0132ISSN-1133     2222 -۰۱(۲) يولیو  -ةبحوث الخّل

 
 

 
 

ق  دورية، علمیة، حمكمة، مفهرسة((  ةاجمللة العربیة الدولیة للبحوث اخلّلا
Preioud 21، Vo:1 ، No:0 (0200/3666): 0020/6366 -لثانياال العدد – ثالثال المجلد –لثانيا اإلصدار  

 التحرير...كلمة 
 ة الدكتورة سيدة زهراء علي دخيلاألستاذ

 

 أسرار اختیار اجلملة اإلمسیة يف اللغة العربیة
 541-521                                )أفغانستان( فضل الرمحن فائز، جامعة مسنجانألستاذ املعيد ل

 

 رغائب الفرقانالقرآن و ومصطلحاته يف تفسريه غرائب النیشابوري وترجیحاته الفقهیة اإلمام 
 571-541                  املقارن )اليمن( ، دکتوراه يف فقه الوصايب يمهدي ناصر عل الدکتور

 

 العريب نازك املّلئكة ومسامهتها يف األدب
 ند(هجامعة بابا غالم شاه، جامو وكشمري )، األستاذ الدکتور مشس كمال أجنم

 511-577                 ند(هبابا غالم شاه، جامو وكشمري )عمر رياض، جامعة  لباحث الدكتوراهل
 

 ي والقانون املديناإلسّلميف الفقه  التعلايحق 
 ، جامعة بغالن )أفغانستان(يدبرکت هللا ودو  اررلألستاذ احمل

 221-512                           ستاذ احملارر صبغت هللا حیيمي، جامعة بغالن )أفغانستان(لألو 
 

  السّلم هارون وجهده يف حتقیق النحو والصرف عبد
 251-227                                                              ند(هجامعة لكناؤ، )للباحث الدكتوراه مظفر أمحد الشيخ، 

اهلادف وتنمیة التّلمیذ األيغاين من خّلل  كعلى تعلام در  Maple 0220 تأثري برجمة الرياضي
 املنحنیات: دراسة حالة يف حمايظة مسنجان

 عبد البصري دجلوي، جامعة مسنجان )أفغانستان( لألستاذ احملارر
 232-222                                                    ، جامعة مسنجان )أفغانستان(عنايت هللا عنايتلألستاذ احملارر 

 

   املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها ترتیب

file:///E:/IAJCR%20%20Journal/Message%20of%20Chief%20Editor.pdf
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 کلمة التحرير 

 بسم هللا الرمحن الرحیم
وليَّة للبحوث اخلاّلقة" بني يدي قُ رّائها وُمتابعيها األعزّاء العدد ال -اشرعتُقّدم "اجملّلة العربّية الدَّ

والَّذي تأمل منه أن يكون خري رافٍد م من سفرها الفصلّي احملّكم، 2222اجملّلد الثّالث من العام 
للمكتبة العربّية واإللكرتونّية، لُطاّلهبا، وناهلي علومها، وآداهبا، من منريها الَّذي ال ينضب، 

اللُّغويّة  مجلًة من البحوث اّليت تُعىن باجملاالت–مثل األعداد الّسابقة للمجّلة –وتضّمن هذا العدد 
ّي قد إلسالماطّيبة من األساتذة من خمتلف بلدان العامل العريّب و  واألدبّية، أسهم يف إعدادها خنبة

 مجعهم هبا، وقّرهبم منها وحدة اهلدف الّسامي أال وهو ُحّب اللُّغة العربيَّة، لغة كتاب هللا العزيز.
إّن قّوة األُّمة من قّوة لغتها كما أشار ابن خلدون، واللُّغة هي األساس املتني الَّيت تقوم عليه 

اة األُّمة كما يقول أندرسون؛ إذ إّن اللُّغة تُعّد مدار اهتمام األُمم احلّية، واللُّغة هي اآلصرة حي
كما تقّرر ذلك يف ُمسّلمات البحث االجتماعّي املعاصر؛   اإلنسان األقوى يف شّد عواطف بين 

د االجتم ّّ يف وقتنا احلارر اعّي، وباألإذ ُُتّثل اللُّغة العربّية وآداهبا رافًدا عظيًما من روافد التَّوحُّ خ
 ّية.اإلسالماّلذي يشهد هزّات عنيفة يف أركان جمتمعاتنا العربّية و 

من أهداف جمّلتنا الغرّاء تعبئة القدرات العلمّية ملعاجلة املشكالت اللُّغويّة املعاصرة، فضاًل 
 عن تكثيف الّتواصل العلمّي واملعريّف بني الباحثني.

ة وآداهبا، بّية الّدولّية للبحوث اخلاّلقة" من اجملاّلت الرّائدة يف جمال اللُّغة العربيّ تُعّد "اجملّلة العر 
وهي حتظى باالهتمام واملتابعة من قُ رّاء لغة الّضاد، من أجل اإلسهام يف َمهّمة إعادة املكانة لُِلغة 

سبانّية، والصينّية، يزيّة، واإلالّضاد اّليت ال تقّل شأنًا عن بقّية اللُّغات احليَّة األخرى، مثل: اإلجنل
تحّدثني هبا، أو من ناحية تطويرها، ومنائها، وثباهتا يف وجه 

ُ
واألملانّية، وغريها من ناحية عدد امل

تغرّيات احلياتّية اّليت تعصف هبا. ومع ذلك، فهي تسري ُقُدًما يف نشر البحوث والّدراسات...
ُ

 امل
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 ت على املستويني: املعريّف، والفيّنّ؛ بفضل ماكما نأمل أن يتحّسن أداؤها مع مرور الوق
يردها من تقومي. منتظرين طلًبا لنوال الغاية من هذا اإلصدار، وإسهاًما يف شرف إثراء مكتبتنا 

 العربّية واإللكرتونّية.
ى يِّني وتُراثّيني يف آٍن مًعا، َسَدنًة يف هيكل اللُّغة العربّية وحمراهبا، أُمناء علحداث اولنغدو 

اعر القواعدها وأصل استخدامها، وليكن شعارنا  لغٍة فلنكتب أفكارًا جديدًة ب: عريبّ قول الشَّ
غة لُّ قدمية؛ أي كالسيكّية، مجيلة، صارمة، صرحية، راقية؛ أي عربّية خالصة، وذلك كّله من أجل ال

 العربّية، ومستقبلها، وإنساهنا.
نلتقيكم قرّاءنا األعزّاء، يف جمّلتكم "اجملّلة العربّية الّدولّية للبحوث اخلاّلقة"، ومع دراسات 

 ُمتنّوعة، وأحباث قّيمة، خطّتها أنامل أساتذة ُمتخّصصني يف دراساهتم...
 .اليت بني أيديیم اءالغرّ  ةلّ اجمل ستة أحباث واملقاالت يف هذهتضّمن هذا العدد 

نأمل أن جتدوا يف هذه الدراسات ما يغين تطّلعاتكم املعرفّية، ويُوّسع جماالت دراساتكم 
 .اءأعداد جديدة من جمّلتكم الغرّ  املستقبلّية. آملني أن نلقاكم دوًما على اخلري واهلدى، ومع

 الدكتورة سیدة زهراء علي دخیل
 بريوت: لبنان



قةالدولية لل العربية جلةامل
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 لخصصم املم 
من خالل  هيالفق النيش             ابوريهذا البحث عن منهج  بدايةالذي بنعمته تتم الص             احلات يف  احلمد هلل

ن إمجاهلا هذه الدراس  ة من نتائج واليت ميك الفرقان أقف ألوجز أهم ما حققته تفس  ريه  غرائب القرآن ورغائب
ون مجع يف تفس   ريه بني معارف وعلوٍم ش   د، وقص   د أن يك النيش   ابوري: خلص   ت إن أن اإلمام أوالً : مبا يلى

، الفقهيةو تفس         ريه مورًدا يرده اجلميع ولذلك أورد فيه مباحث متنوعة منها: القراءات، والوقوف، والتفس         ري، 
القض         ايا  كثرٍي منوقف عند   كما أنه  واحلديث، والفلك والريار         يات، الذي ر         م التفس         ري باملأثور والرأي

روايات التارخيية ن وكذا العلوم العربية، والآالعقدية والفلس       فية، والعلمية، وبني ما يتعلا مبور       وعات علوم القر 
زير املادة كبري ، غي(، وبذا جعل تفس    ريه جّم الفوائدس    اس    يات تفس    ريه التأويل )التفس    ري اإلش    ار أوجعل من 

رة ال يشكل أي ، وارح الفكفسريه إال أن تفسريه سهل العبارةرغم صعوبة بعض موروعات ت ثانًيا: احلجم.
به الش  افعي فقهية دون تعص  ب ملذهيف اس  تنباا األحكام ال النيش  ابوريثالثًا: أس  هب اإلمام  ص  عوبة للقار .

 النيشابوري : الباحث الذي يدرس تفسريرابًعا .ودة بالدليل أخذ هبا رمحه هللاتمنا ورحت له قضة معينة مسإو 
 .مام واملضي على طريقته يف استخراج القضايا الفقهية حبرفيه فائقةله من متتبع طريقة اإل بدّ ال

 .رائب القرآنتفسري غ ،مصطلحاته، ترجیحاته الفقهیة، ابوريشاإلمام النی فتاحیة:الكلمات امل
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 املقدمة
 العباد يف دنياهم مبصاحلنزل القرآن الكرمي مشتمال على آيات تتضمن األحكام الفقهية اليت تتعلا  لقد

ن يفهمون ما حتمله هذه اآليات م -صلی هللا عليه وسلم-، وكان املسلمون على عهد رسول هللاوأخراهم
 صلی هللا -وما أشكل عليهم من ذلك رجعوا فيه إن خري الربية األحكام الفقهية مبقتضى سليقتهم العربية،

 .-عليه وسلم
أن  جدت للصحابة من بعده حوادث تتطلب من املسلمني-ه وسلمصلی هللا علي-وملا تويف رسول هللا

حيكموا عليها حكًما شرعًيا صحيًحا، فكان أول شيء يفزعون إليه الستنباا هذه األحكام الشرعية هو القرآن 
الكرمي، ينظرون يف آياته ويعرروهنا على عقوهلم وقلوهبم، فإن أمكن هلم أن ينزلوها على احلوادث اليت جدت 

هدوا وأعملوا ، فإن مل جيدو فيها حكًما اجت-صلی هللا عليه وسلم -ت، وإال جلأوا إن سنة رسول هللاونعمفبها 
رأيهم على روء القواعد الكلية للكتاب والسنة، مث خرجوا حبكم فيما حيتاجون إن  احلكم عليه، يتفقون 

هد ظهور وظل األمر على هذا إن عأحيانًا وخيتلفون يف أخرى على حد فهمهم لآلية املستنبط منها حكمهم 
وفيه  جدت حوادث كثرية للمسلمني مل يسبا ملن تقدمهم حكم عليها،  -وغريها -األئمة األربعة- مذاهب

ألهنا مل تكن على عهدهم، فأخذ كل إمام ينظر إن هذه احلوادث حتت روء القرآن والسنة، وغريمها من 
على األدلة  نه هو احلا الذي يقومينقدح يف ذهنه، ويعتقد أمصادر التشريع، مث حيكم عليها باحلكم الذي 

والرباهني؛ وبذلك ظهر لون جديد من ألوان التفسري، اقتصر أصحابه على آيات األحكام واستنباا األحكام 
الفقهية منها، وفا أصول مذهب كل واحٍد منهم، وفكان يغلب عليها طابع الفقه املقارن، وبعضهم يغايل يف 

، وبعضهم يغلب عليه طابع االعتدال. كما قام بعض الفقهاء بتفسري القرآن كاماًل، لكنهم اعطوا نصرة مذهبه
 اجلانب الفقهي مساحة أكرب من اهتمامهم، حد عدت تفاسريهم من كتب التفسري الفقهي.

ي  ن )رمحه هللا( كان علًما بارزًا م النيشابوريوإن اإلمام نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني الُقمِّ
اإلسالمي،  ب الرتاث)غرائب القرآن ورغائب الفرقان(، من صفوة كت جهابذة العلماء؛ وكان تفسريه املسمى

سهل املأخذ، وسطًا، جامًعا لوجوه اإلعراب والقراءات، حملى بأقوال أهل السنة واجلماعة، خالًيا  ،موجز العبارة
الل، مجع فيه بني الفقه والتفسري بعبارات سهلة وارحة بسيطة، وقد يذكر مع من أباطيل أهل البدع والض

ذلك ما يتصل باآلية من آيات مشاهبة هلا، مورحًة ملعناها، أو بعض الروايات املؤيدة الجتاهه ويورد آراء 
ؤيدة لوجهة ملوأقوال الصحابة التابعني وغريهم من علماء املذاهب اإلسالمية املشهورة وغريها، ويورد حججهم ا
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ته ومكانته تدل على شخصي نظرهم من غري تعصب وهو يف كل ذلك يورح رأيه، ويرجح ما خيتاره بعبارة
ألة ، فكان تفسريه بذلك من كتب التفسري اليت هتتم بالفقه املقارن، يورد صاحبه رأيه الفقهي يف املسالعلمية

 التفسري ء الفقهية، فهو كنز من الكنوز املخفية يف، ويشري إن غريه من اآلرايمذهبه الفقهي الشافعمن خالل 
ا، يف عرض األحكام الفقهية، فأبرز مميزاهتا اهتمامه بإيراد اآلراء وعزوها ومناقشته يابور شومما ميیز اإلمام النی

بآراء  شايعيأئمة املذهب الوكان يغلب عليه األسلوب احلواري الشيا يف املناقشة، وكان مهتماً مبقارنة آراء 
علماء املذاهب األخرى، متحلياً بالروح العلمية املنصفة دون غلو أو تعصب ملذهبه، هنًجا علمًيا دقيًقا جيمع 

 بني الرواية والدراية.
يف تفسريه فقهية وترجيحاته ال النيشابورياإلمام ت بتتبع بعًضا مما دار يف تفسري ومن خالل ما سبا قم

 وفيه ستة مباحث:  غرائب القرآن ورغائب الفرقان.
 املبحث األول: معىن الرتجيح  ومصطلحاته وفيه مطالب: 

 املطلب األول: معىن الرتجیح: 
ابن منظور، ): رجح الشيء بيده: رزنه ونظر ما ثقله. وأرجح امليزان أي أثقله حد مالالرتجیح يف اللغة -أ

 وهو مثل. والرجاحة: ورجح يف جملسه يرجح: ثقل فلم خيف، . الراجح: الوازن.(2/114ه(4141)
احللم الراجح: و  احللم، على املثل أيضا، وهم ممن يصفون احللم بالثقل كما يصفون رده باخلفة والعجل.

 .(3/54م(2222)ابن سيدة املرسى، )الذي يزن بصاحبه فال خيفه شيء
 (.4/45م(4893)اجلرجاين، )إثبات مرتبة يف أحد الدليلني على اآلخر الرتجیح يف االصطّلح: -ب

وعند األصوليني:" تقوية إحدى األمارتني على األخرى لدليل وال يكون إال مع وجود التعارض، فحيث 
انتفى التعارض انتفى الرتجيح؛ ألنه فرعه، ال يقع إال مرتبا على وجوده هو اقرتان األمارة مبا تقوى به على 

، (1/545م(4885ي الدين، ))تقمعاررها، وقال بعضهم: املراد بوصف، فال يرجح نّ، وال قياس مبثله
وهو تقوية أحدى األمارتني على األخرى ليحكم هبا شرًعا لعمل به، وال جيرى الرتجيح بني القطعيات، وال 
بني القطعي والظين؛ ولذلك قيل يف التعريف: األمارتينأى:الدليلني الظين، وأما تقوية إحدى األمارتني على 

ف ى ليعمل هبا فهذا ليس من الرتجيح املصطلح عليه، فقّيد التعرياألخرى لبيان أن إحدامها أفصح من األخر 
 ،هيثم هالل)لذلك بعبارة" للعمل هبا" فإذا تعاررت األدلة وكان لبعضها مزية على األخرى فهو الرتجيح

، وهو عبارة عن بيان فضل أحد املثلني على اآلخر حبسب الوصف ال بكثرة األدلة. واملراد (93م( 2223)
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املعىن الزائد على العلة أي املعىن الذي ال يكون له مدخل يف العلية وال يوجد يف اآلخر و)الرتجح( بالوصف 
 (.4/485م( 2222)نكري، ) فضل أحد املثلني على اآلخر بنفسه بال مرجح

 املطلب الثاين: التنصیص على الرتجیح مع الدلیل والتعلیل
قول  يف ترجيح أو اختيار رأى أو النيشابورياإلمام هي عبارة عن األلفاظ  والعبارات اليت استخدمها 

أللفاظ ودراسته تبني أن اإلمام قد اختار جمموعة من ا النيشابوريعلى آخر، ومن خالل متابعة الباحث لتفسري 
 : ومن تلك الصيغ  واأللفاظ ما يلى والصيغ اليت تدل على ترجيحه واختياره،

 ذلك : : ومن األمثلة علىظاهر األمر للوجوب ــ2
اءَ يُ ْغِنِهُم عند تفسري قوله تعان﴿ َوأَْنِكُحوا اأْلَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّاحِلِنَي ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا فُ َقرَ 

آلية: اد األمر املنصوص عليه يف حيث قال يف بيان ما يفي (۲۳)سورة النور:اَّللَُّ ِمْن َفْضِلِه َواَّللَُّ َواِسٌع َعِليٌم﴾
صلی –وظاهر األمر الوجوب إال أن اجلمهور محلوه على الندب ألنه لو كان واجبا لشاع يف عصر الرسول »

 «وانتشر، ولو انتشر لنقل لعموم احلاجة إليه. وقد ورد يف األخبار التصريح بكونه سنة -هللا عليه وسلم
-4/491ه (4145)النيشابوري، )واإلجياب﴿َوأَْنِكُحوا اأْلَيَاَمى﴾، فقال بعضهم: هذا األمر على احلتم 

، أوجب هللا النكاح على من استطاعة، وتأوله الباقون أنه على أمر استحباب وندب وهو املشهور (495
بن قدامة، ا( و)4/545(، )البغدادي، )د.ت(441-4/443م(4882) )الشافعي، الذى عليه اجلمهور

( 495-4/491ه (4145النيشابوري، )( و)3/92م( 4835و)البلدحي احلنفي، ) (1/5 م(4859)
 .(4/52و)اليمىن، احلداد. )د.ت(

 ـــ يراد به الوجهان: 0
حيث ذكر اختالف العلماء يف  (1)سورة النساء: َوآُتوا النَِّساَء َصُدقَاهِتِنَّ ِِنَْلًة﴾ عند تفسري قوله تعان:﴿

توجيه اخلطاب يف اآلية وعلا على أحد اآلراء بالصحة والوروح، فقال: قال الكليب وجماهد: هذا اخلطاب 
لألولياء، وذلك أن ويل املرأة كان إذا زوجها فإن كانت معهم يف العشرية مل يعطها من مهرها قلياًل وال كثريًا، 

ه على بعري ومل يعطوها من مهرها غري ذلك، فنهاهم عن ذلك وأمرهم أن وإن كان زوجها غريبا محلوها إلي
(، )الثعليب، 4/454ه ( 4122(، )البغوي، )2/318ه (4145)النيشابوري، ) يدفعوا احلا إن أهله

وهو قول علقمة  ، وقال مقاتل وأكثر أهل التفسري(3/218(353( و)مسرقندي، )ت4/294م(2222)
ألن ما قبله خطاب للناكحني: هذا خطاب لألزواج كان الرجل يتزوج املرأة  لزجاجواختیار اوقتادة والنخعي 
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ن فروجهن مهورهن اليت هي أمثا وال يعطيها مهرها، قال: وجيوز أن يراد الوجهان مجيعا. فأمروا أن يعطوا نساءهم
، )القرطيب، (8/184ه (4122))الرازي،  (،2/318 ه (4145)النيشابوري، ) وهذا وجيوز أن يراد الوجهان

 (.2/242( و)احلداد اليمىن، )د.ت(2/52ه ( 4149( و)البيضاوي، )4/23م(4851)
 ــ اإلنصاف: ومن األمثلة على ذلك: 3 

ْهَر فَ ْلَيُصْمُه﴾ ، حيث ذكرى تفسريها ( 494)سورة البقرة: عند تفسري قوله تعان:﴿َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ
والتابعني ، والفقهاء واملفسرين يف فهم املراد منها ووصف أحد اآلراء بانه أصح اختالف العلماء من الصحابة 

األقاويل، فقال: واختلف العلماء يف معىن هذه اآلية، فقال بعضهم: معناها فمن شهد الشهر بالًغا عاقاًل 
( 423-4/422ه ( 4145)النيشابوري، ) مقيًما صحيًحا فليصمه وبه قال: أبو حنيفة وأصحابه

، وقال قوم معناه فمن دخل عليه الشهر وهو مقيم يف داره فليصم  الشهر  (4/221ه (4124جلصاص، )و)ا
( و)القرطيب، 2/52م(2222)الثعليب، )كله غاب بعده فسافر أو قام فلم يربح، قاله السدى والنخعي

للعطف  إذ ال معىنزائدة ﴿َيَمْن َشه َد﴾  ، نقل الواحدي عن األخفش واملازين أن الفاء يف(2/288م(4851)
نيشابوري، )الونقل عن علي كرم هللا وجهه: أن من دخل عليه الشهر وهو مقيم مث سافر وجب أن يصوم الكل

ويستحب له أن ال يسافر إذا أدركه رمضان (، 529/ 9م(4894و)املتقي اهلندي، ) (4/422ه ( 4145)
أنه جاء إن عائشة ُيسّلم عليها، قالت:  (4)مقيًما إن أمكنه حد ينقضي الشهر وروى ذلك إبراهيم بن طلحة

وأين تريد؟ قال: أردُت العمرة. قالت: فجلسَت حد إذا دخل عليك الشهر خرجَت فيه! قال: قد خرج 
ا يعين شهَر رمضان.، فلو أدركين رمضان وأنا ببعض الطري -ثَ َقلي! قالت: اجلس، حد إذا أفطرت  فاخرج 

 ه(4128(و )ابن أيب شيبة، )3/144ه (4124( و )الطربي، )4/423ه ( 4145)النيشابوري، ) ألقمت له
، وقال آخرون: معناه : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ما شهد منه وكان حاررا وإن سافر (1/32-33

فله اإلفطار إن يشأ، قاله ابن عباس وعامة أهل التأويل، فيكون أون: يدل عليه ما روى الزهري عن عبيد هللا 
َة َعاَم اْلَفْتِح يِف َرَمَضاَن، َفَصامَ » عن ابن عباس قال:بن عبد هللا  مُثَّ أَْفَطَر، ،  بَ َلَغ اْلَكِديدَ َحدَّ  َخرََج ِإَن َمكَّ

)النيشابوري،  عيف اآلية ممنو  ألن لزوم اإلرمار اإلنصاف أن الرتجيح مع صاحب الكشاف «َفأَْفَطَر النَّاُس َمَعهُ 
( 2/591 ( و)صحيح مسلم، )د.ت(3/31ه (4122، )(، )البخاري423-4/424ه ( 4145)

 .(2/288م(4851)القرطيب، )( و4/185ه ( 4145و)النيشابوري، )
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 ـــ الصحیح القول األول: 6
حيث قال: يف بيان  (235)سورة البقرة: عند تفسريه قوله تعان:﴿أَْو يَ ْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح﴾

املراد من بيده عقدة النكاح  ذهب أكثر املفسرين إن أن الذي بيده هو الزوج وهو قول أىب حنيفة، ويروى 
 عن علي وسعيد بن املسيب.

أن و  وقال أن الذي بيده عقدة النكاح الويل وهو قول الشافعي، ويروى عن احلسن وجماهد وعلقمة.
وه أن مل يعطها فعفشيء إذا كان قد أعطاها مهرها وإن وال يرجع منه ب: أن يرتك هلا مجيع الصداق عفوه

يتفضل عليها بأن يتم هلا مجيع مهرها، وقد يكون عرًرا بعينه ال ميكن ُتليكه باإلقساا واإلبراء من أحد من 
َنُكْم﴾ وإمنا اْلفَ  ﴿َواَل تَ ْنَسُوا اجلانبيني، فيكون معىن العفو يف ذلك الفضل، وىف اآلية ما يدّل وهو قوله: ْضَل بَ ي ْ

 ندب للزوج إن تتميم الصداق ألنه إذا تزوجها مث طلقها فقد فعل ما يشينها فكان األفضل ان يعطيها مهرها
 ه (4122( و)الرازي، )123-4/122م( 2225)الشافعي، )( و4/544ه ( 4145)النيشابوري، )

، وأسند هذا عن علي وابن عباس وسعيد بن املسيب وشريح. قال: وكذلك قال نافع بن جبري (5/192
وحممد بن كعب وطاووس وجماهد، والشعيب وسعيد بن جبري، زاد غريه وجماهد والثوري، واختاره أبو حنيفة، 

حىت قال  :، وذهب بعضهم، إن أن الذى بيده عقدة النكاح هو ون املرأةالصحیح من قول الشايعيوهو 
الكي، )البغدادي امل أليب بكر أن يسقط نصف الصداق على الزوج بعد الطالق قبل الدخول اإلمام مالك:

    .، والصحيح هو القول األول(2/421م( 4881مالك بن أنس، )مدونة: ( و)2/449م(4888)
 ـــ عطف بیان: ومن األمثلة على ذلك : 0

)سورة  ِلُحوا بَ نْيَ النَّاِس﴾اَّللََّ ُعْرَرًة أَلمْيَاِنُكْم أَْن تَ بَ رُّوا َوتَ ت َُّقوا َوُتصْ  عند تفسري قوله تعان:﴿َوال جَتَْعُلوا
طف ع ها واختار أحد اآلراء ووصفه بأنهاللغة ىف املراد من ( حيث نقل خالف املفسرين وأهل221البقرة: 

بن النعمان، وذلك أن بن رواحة  بشري (2)نزلت يف عبد هللا بن رواحة ينهاه عن قطيعة ختنه" بيان، فقيل:
حلف أن ال يدخل عليه أبدا، وال يكلمه، وال يصلح بينه وبني امرأته، ويقول: قد حلفت باهلل أن ال أفعل وال 

 الواحدي،(، )549-4/545ه ( 4145)النيشابوري، )حيل يل إال أن أبر يف مييين فأنزل هللا تعان هذه اآلية"
( 2/139ه ( 4122أبوحيان األندلسي، )( و)4/281ه (4122البغوي، )( و)4/92ه (4144)

َمْن »فقرأ عليه اآلية، وقال:  -صلی هللا عليه وسلم-فدعاه رسول هللا (4/332ه (4144الواحدي، )و)
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ٌر ولُيّكفر عن مَيينه َها فْلَيْأِت الَِّذي ُهَو َخي ْ رًا ِمن ْ َرَها َخي ْ  )د.ت()صحيح مسلم، «َحَلَف َعَلى ميَِنٍي فَ رََأى َغي ْ
، فكّفر ابن رواحة عن ميينه، ورجع إن [حديث حسن صحيح] (۲/448( م4854)( و)ترمذی، 3/4252

الذى هو خري، ومعىن اآلية: ال جتعلوا هللا باحللف مانعًا لكم أن تربوا وتتقوا، وهو أن جيعل الرجل اليمني 
تناع عن ى واإلصالح، يفعل ذلك لالممعرتًرا بينه وبني ما هو مندوب إليه وما هو مأمور به من الرب والتقو 

اخلري واملعرتض بني الشيئني: املانع. وصول أحدمها لآلخر، أي ال تربوا وال تتقوا القطيعة وال تصحلوا بني 
املتشاجرين ولكن إذا حلفتم على أن ال تصلوا رمحاً، وال تتصدقوا، وال تصلحوا، أو على شبه ذلك من أبواب 

روا اليمني  ، وقال امرؤ القيس:(4/419م(2222الثعليب، )(، )4/548ه ( 4145نيشابوري، ))ال الرب، فكفِّ
 .(3)ولو قطعوا رأسي لديك وأوصايل      يقلت ميني هللا أبرح قاعًدا 

ينكر إرمار حرف النفي يف هذه اآلية ويقول: هذا إمنا يكون  (1)أبو العباسأراد بذلك ال أبرح، وكان 
أبو )يف صريح اليمني كقولك :"وهللا أقوم مبعىن ال أقوم، فأما مثل هذا املورع فال جيوز حذف حرف النفي

 .  (2/498ه (4122حيان األندلسي، )
قدامه على األميان يؤمن إواحلكمة فيه أن من حلف يف كل قليل وكثري باهلل انطلا لسانه بذلك فال  قال:

يه فحذف املضاف وأقام املضاف إل  عررة ألميانكم كراهة أن تربواأن معناها: وال جتعلوا هللا : أيّ الكاذبة
، نظري هذا قوله تعان:﴿َواَل (4/452ه ( 4145و)النيشابوري، ) (4/549ه ( 4145)النيشابوري، ) مقامه

َعِة أَْن يُ ْؤتُوا أُويل اْلُقْرىَب َواْلَمَساِكنَي﴾يَْأَتِل أُوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم  ، وذهب بعض املفسرين (22ور: )سورة النَوالسَّ
َ ُعْرَرًة أَلمْيَاِنُكْم﴾ أي: ال تعرتروا باليمني  باهلل تعان يف كل حا وب اطل، إن أن معىن اآلية:﴿ َوال جَتَْعُلوا اَّللَّ

حا وباطل،  ، ال مسه يف كل(4)واالبتذال وجللى هللا عزّ رأة عوهو هنى عن كثرة احللف ملا يف ذلك من اجل
لفوا ﴿أَْن تَ بَ رُّوا﴾ على هذا اإلثبات أي: ال حت هذه لك تبذهلا فيما تشاء، ومعىن: ويقال هذه عررة لك أيّ 

يره ديف كل شيء ألن تربوا إذا حلفتم وتتقو املأمث فيها، وجيوز أن يكون قوله ﴿أن تربوا﴾ مبتدأ خربه حمذوف تق
ويل األول يكون أأن تربوا وتتقوا وتصلحوا بني الناس أون، فعلى هذا يكون مورع ﴿أن تربوا﴾ رفًعا، وعلى الت

، وقال (324-4/322م(4899الزجاج، ))﴿أن تربوا﴾ موروعه نصب بنزع اخلافضني :نصًبا ألن معناه
 حد يسلم (5)حني حلف أن ال يصل ابنه عبد الرمحن -هللا عنه رری-مقاتل: نزلت يف أىب بكر الصديا 
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، وقال ابن جريج : نزلت يف أىب بكر الصديا حني حلف ال ينفا على (2/452م( 2222)الثعليب، )
الرازي، ( ، )453و 4/454،452ه ( 4145)النيشابوري، ) حني خاض يف حديث األفك (5)مسطح

قال املفسرون: هذا يف رجل حلف باهلل أن ال يصل ، (5/54م( 2222)الثعليب، )( و23/312 ه (4122)
فعل رمحه وال يكلم قرابته وال يتصدق وال يصنع خريًا وال يصلح بني اثنني، فأمره هللا تعان أن حينث يف ميينه وي

( 314-312، 23/338ه (4122الرازي، ))(، 2/451م( 2222)الثعليب، ) ذلك اخلري ويكفر عن ميينه
  (.4/339ت(و)احلداد اليمىن، )د.

 اآلية: ومن األمثلة على ذلك:  ىف ــــ ورجع النزاع لفظیا4
حيث قال يف بيان املراد من األمر  (495)سورة البقرة: ﴿فَاآْلَن بَاِشُروُهنَّ َوابْ تَ ُغوا َما َكَتَب اَّللَُّ َلُكْم﴾

)النيشابوري،  دالول املنصوص عليه فيها: أي: وابتغوا ما كتب هللا لكم جعل أو قضى أو كتب يف اللوح من
 «إن مل تلد هذه فهذه»ما قضى لكم من الولد قال جماهد: : اطلبوا أيّ  (5/112و 4/443ه ( 4145)

:﴿َوابْ تَ ُغوا َما َكَتَب (9)، وقال ابن زيد( 3/425ه (4124( و)الطربي، )9/143ه (452)الفراهيدي، )ت: 
 ه (4124)الطربي، )( و4/443ه ( 4145)النيشابوري، ) ما أحل لكم من اجلماعاَّللَُّ َلُكْم﴾ أي: 

، وكذلك روى أبو (8)، قرأ معاذ بن جبل: واتبعوا ما كتب هللا لكم، من اإلتباع، يعىن: ليلة القدر(3/425
 ، وقرأ(3/425ه (4124)الطربي، )( و4/441ه ( 4145)النيشابوري، ) عن ابن عباس (42)اجلوزاء

 ه (4122)أبو حيان األندلسي، )و( 4/441ه ( 4145)النيشابوري، ) لكماألعمش: وأتوا ما كتب هللا 
 اَّللَُّ َلُكْم﴾ قول ﴿َوابْ تَ ُغوا َما َكَتبَ  ، أي: افعلوا، وأشبه األقاويل بظاهر اآلية يف تأويل قوله تعان:(2/244

﴾ وهو أمر إباحة وندب ه ( 4145)النيشابوري، ) من تأوله على الولد؛ ألنه عقب قوله ﴿فَاآْلَن بَاِشُروُهنَّ
 م(4895( و)الكاساين، )4/252ه (4122الرازي، ))( و2/59م( 2222)الثعليب، )(، 4/443-441
4/11). 

 ومن األمثلة على ذلك:  :ــ هذا هو األصح0
الف حيث ذكر خ (292 )سورة البقرة:عند تفسري قوله تعان: ﴿َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسرٍَة فَ َنِظرَةٌ ِإَن َمْيَسَرٍة﴾

العلماء ىف اإلنظار املنصوص عليه يف اآلية فيما جيب، وقد وصف أحد اآلراء بأنه األصح فقال:" فعن ابن 
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الطربي، ) عباس وشريح والضحاك والسدي وإبراهيم: اآلية يف الربا خاصة"، وكان شريح حيبس املعسر
كثر أ يف غريه من الديون، وعن جماهد وسائر املفسرين أهنا عامة يف كل دين، وهو قول (4/235ه (4124)

 وأن ذلك واجب يف كل دين، (2/59ه ( 4145)النيشابوري، )والشافعيالفقهاء كمالك وأيب حنيفة 
 ه (4124( و)الطربي، )4/435ه ( 4124، )اجلصاص، )(441-4/443ه ( 4145)النيشابوري، )

)النيشابوري، ، وهو األصح (4/324ه ( 4122الرازي، ))( و5/95م(2223لعريب، )( و)ابن ا4/235
 .(4/114احلداد اليمىن، )د.ت(( و)2/59ه ( 4145)

ى فَاْكتُُبوُه﴾ )سورة البقرة: وعند تفسري قوله تعان:﴿ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايَ ْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَن َأَجٍل ُمَسمًّ
" حيث قال أهنا فرض أو ندب هبا:"واختلفوا يف هذه الكتابة حيث قال يف بيان حكم الكتابة املأمور (292

الكتبة واالستشهاد ليكون كال املتداينني أوثا وآمن من النسيان" وهذا األمر قيل للوجوب وهو مذهب عطاء 
يع باألمثان ميا وحديثا على البوابن جريج والنخعي، ومجهور اجملتهدين على أنه للندب إلمجاع املسلمني قد

النيشابوري، ) املؤجلة من غري كتبة وال إشهاد، وألن يف إجياهبما حرجا وتضييقا. وقيل: كانا واجبني فنسخا
وهذا  (293سورة البقرة: )بقوله:﴿فَِإْن أَِمَن بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا فَ ْليُ َؤدِّ الَِّذي اْؤُتَُِن أََمانَ َتُه﴾، (2/51ه ( 4145)

اس، ( و)2/51ه ( 4145النيشابوري، ) واحلكم بن عتيبة احلسن والشعيبمذهب  أبو جعفر النَّحَّ
ه ( 4124)اجلصاص، ) ، وقال ابن عباس ال وهللا إن آية الدين حمكمة ما فيها نسخ(255ه(4129)

وهذا هو ( 5/15ه (4124)الطربي، ) وهو قول الربيع، وكعب (3/121م(4851القرطيب، )( و)4/493
 .(4/111احلداد اليمىن، )د.ت()، (2/51ه ( 4145)النيشابوري، ) األصح
 : ومن األمثلة على ذلك: أمجعت األمة  ــ0

ُهَما ِمائََة َجْلَدٍة﴾وعند تفسري قوله تعان ، حيث قال يف ( 2سورة النور:): ﴿الزَّانَِيُة َوالزَّاين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمن ْ
 بيان حكم الزاىن احملصن: 

الزانية والزاين إذا كانا حرين بالغني عاقلني بكرين غري حمصنني فاجلدوا فارربوا كل واحٍد منهما مائة رربة، 
ْحِصنَّ فَِإْن فَِإَذا أُ  الزنا لقوله تعان يف اإلماء ﴿فأما إذا كانا مملوكني فحد كل واحٍد منهما مخسون جلدة يف

يعىن إذا عقلن فعليهن  (24)سورة النساء: ا َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب﴾أَتَ نْيَ بَِفاِحَشٍة فَ َعَلْيِهنَّ ِنْصُف مَ 
(، 415-4/412ه ( 4145)النيشابوري، ) نصف ما على احلرائر، وإذا كان الزاىن حمصًنا فحده الرجم

 -صلی هللا عليه وسلم-ألن رسول هللا (22/9ه (555النووي، )ت: ( و)5/455م(4882الشافعي، ))



 

  الوصابي يمهدي ناصر علالدکتور                             ابوري وترجيحاته الفقهية في تفسيره غرائب القرآ  ورغائب الفرقا شاإلمام الني 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا
 0132ISSN:         051-1133     2222 -۰۱(۲) يولیو  -ةبحوث الخّل

 
 

( و)صحيح مسلم، 5/15ه(4122)صحيح البخاري، ) وكان قد أحصن (44)عز بن مالك األسلميرجم ما
: قد خشيت أن يطول بالناس زمان حد يقول قائل: ال جند ابن خطاب يقولوكان عمر  (9/454)د.ت( 

زنیا يارمجومها شیخة إذا الشیخ وال»الرجم يف كتاب هللا تعان فيضلوا برتك فريضة أنزهلا هللا تعان وقد قرأنا 
يف كتاب هللا، لكتبت ذلك  ورمجنا بعده، ولو أن يقول الناس زاد-صلی هللا عليه وسلم-فرجم النيب« البتة

)الكاساين،   (3/345(، )صحيح مسلم، )د.ت( 4/411ه ( 4145)النيشابوري، ) الكتاب حاشيته
،  (3/193م(4882( و)اخلطاب الرُّعيين، )4/228( و)مجال الدين البابريت، )د.ت(5/45م(4895)

أبو ) (،4/411ه ( 4145)النيشابوري، ) وأمجعت األمة على رجم  احملصن إذا زنا أال اخلوارج وهو والظاهر
 الدين البابريت، )د.ت(مجال ( و)5/259ه (4124اجلصاص، )( و)5/5ه ( 4122حيان األندلسي، )

ابن سامل ( و)4/4353)( والبغدادي، )د.ت(.( و)8/35م(4883ابن أيب سهل السرخسي، )( و)4/32
 . (42/315م(2222العمراين اليمين، )

 : ومن األمثلة على ذلك:   صح وأوضحأ
حيث ذكر خالف العلماء ىف ( 1)سورة النساء: عند قوله تعان:﴿َوآُتوا النَِّساَء َصُدقَاهِتِنَّ ِِنَْلًة﴾ ـــ22

ن قتيبة: هذا واختيار الفراء واب قال الكلب وأيب صاحلاآلية، وعلا على أحد اآلراء بالصحة والوروح فقال: 
شيء،  اخطاب لألولياء، وذلك أن ويل املرأة كان إذا زوجها غريبا محلوها إليه على بعري وال يعطوهنا من مهره

ا ا من مهرها قليال وال كثريا، وإن كانت غريبة محلها على بعري إن زوجهمل يعطهفإن كانت معهم يف العشرية
فنهى هللا عن ذلك وأمر بدفع احلا إن أهله، وقيل: اخلطاب لألزواج وهو « ومل يعطها شيئا غري ذلك البعري

ال يعطيها و قول علقمة وقتادة والنخعي واختيار الزجاج ألن ما قبله خطاب للناكحني، مان الرجل يتزوج املرأة 
لنيشابوري، )ا مهرها، فأمروا أن يعطوا نساءهم مهورهن اليت هي أمثان فروجهن وهذا القول هو األصح واألورح

احلداد اليمىن، (، )4/454ه (4122البغوي، )(، )3/218 م(2222الثعليب، )) (، 2/318ه ( 4145)
 .(2/224)د.ت(

 القول األول أصح : ومن األمثلة على ذلك:   -22
﴾ عند يث نقل ، ح(292البقرة:  )سورة تفسري قوله تعان ﴿َواَل يَْأَب َكاِتٌب أَْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اَّللَُّ

يف وجوب الكتابة على الكاتب والشهادة على الشاهد، مث عقبه برأيه واختياره خالف  التابعني وأتباعهم 
ل والشهادة على الشاهد، وقيل: إن حتمل الشهادة وهو قو  ،فقال: واختلفوا يف وجوب الكتابة على الكاتب
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قتادة واختاره القفال، وقال احلسن: ذلك يف املورع الذي ال يقدر فيه على كاتب غريه، فيصري كصاحب 
غريه، وقال  عة إذا قام بهالدين إذا امتنع فإن كتابة حينئٍذ فريضة، وإن قدر على كاتب غريه فهو يف  س

واجًبا فنسخه قوله تعان ﴿َواَل ُيَضارَّ َكاِتٌب َواَل َشِهيٌد﴾ وقال السّدى: واجب عليه يف  : كان هذاالضحاك
الشافعي، (، )2/51ه ( 4145)النيشابوري، ) حال فراغه، وقال الشعيب: هو واجب على الكفاية كاجلهاد

 ه (4122البغوي، )و) ( 3/391م( 4851)( و)قرطيب، 4/445ه (4124الطربي، )(، )5/89م(4882)
وجوب  وهذا بعيد، فانه مل يثبتكاتب وال شهيد "  ، قال صاحب اجملموع " قوله تعان" وال يضار(4/382

جارة على  اإلنّ ذلك على من أراده املتبايعان كائنا من كان، ولو كانت الكتابة واجبة ما صح االستئجار هبا أل
 ه (555)النووي، )ت:  لى كتب الوثيقةفعل الفروض باطلة، ومل خيلف العلماء يف جواز أخذ االجرة ع

، والصحيح أن الكتابة غري واجبة يف األصل على املتداينني  فإذا مل (4/95و)الزحيلي، )د.ت(  (43/422
: كما أمر قالتكن واجبة عليهم فكيف تكون واجبة على األجنيب ال حكم له يف هذا العقد وال سبب،  

أن ال يأىب حتمل الشهادة وقيل: أمر بالتحمل إذا مل يوجد غريه.  الكاتب أن ال يأىب الكتابة، أمر الشاهد
 أصح ألنه أطلا عليهم لفظ ومحله الزجاج على جمموع األمرين: التحمل أوال واألداء ثانيا. والقول األول

ه ( 4124الطربي، )(، )2/228ه (4124اجلصاص، )) (،2/55ه ( 4145)النيشابوري، )الشهداء 
  .(4/114مىن، )د.ت(احلداد الي( و)4/254

 : ومن ذلك : ال يصح به التحلیل على األصح ـــ20
َرُه﴾ عند تفسري قوله تعان:﴿ لُّ لَهُ ِمْن بَ ْعُد َحدَّ تَ ْنِكَح َزْوًجا َغي ْ ، (232)سورة البقرة:  فَِإْن طَلََّقَها َفاَل حتَِ

تحليل وهو أحدمها ال يصح به ال صفحيث ذكر يف بيان املراد من الشرا املنصوص عليه يف اآلية رأيني: وو 
بعد  مل يتابع عليه، فقال: فإن طلقها الطلقة الثالثة توجب احلرمة املغلظة فال حتل له منأن النكاح مبعىن العقد

الثالثة حد تتزوج زوًجا غري الزوج األول، ويدخل هبا ويطلقها، إذ ال خالف بني أهل العلم أن دخول الزوج 
وأنه مل  عقدإىل أن النكاح هاهنا مبعىن التها لألول إال ما روى عن سعيد بن املسيب الثاين هبا شرا يف إباح

 ،(4/352م(4882الشافعي، )) (،4/531ه ( 4145)النيشابوري، ) جيعله شرطًا ومل يتابعه أحد على ذلك
  (.5/8م(4883و)ابن أيب سهل السرخسي، ) (4/255م(2223)ابن العريب، )

ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اَّللَُّ وعند تفسري قوله   َعَلْيِه َوَلَعَنهُ تعان:﴿َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَ َعمِّ
حيث قال يف معرض حديثه عن توبة القاتل: قال اإلمام  (83)سورة النساء:  َوأََعدَّ َلُه َعَذابًا َعِظيًما﴾
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توبة من أقدم على القتل العمد العدوان غري مقبولة، وعن سفيان كان أهل نقل عن ابن عباس أن : النيشابوري
العلم إذا سألوا قالوا: ال توبة له، ومحله اجلمهور على التغليظ والتشديد وإاّل فكل ذنب ممحّو بالتوبة حد 

ْغِفُر ما ُدوَن ي َ كل الذنوب حيتمل العفو إاّل الشرك لقوله تعان:﴿وَ وعند األشاعرة  ،هذا عند املعتزلة الشرك.
، وأن من زعم أنه ال توبة لقاتل (2/154ه ( 4145و)النيشابوري، ) (19)سورة النساء: ذِلَك ِلَمْن َيشاُء﴾

املؤمن عمًد فإنه خمالف للكتاب والسنة، وذلك أن هللا تعان عّم الذنوب مجيًعا وأمر بالتوبة منها فقال 
يًعا أَ  وِنوه من اآليات. ومل يفصل ( 34)سورة النور: يَُّه اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن﴾تعان:﴿َوتُوبُوا ِإَن اَّللَِّ مجَِ

ه ( 4145وري، ))النيشاب بني ذنب وذنب، وإذا كان هللا قابل التوبة من الكفر فقبول التوبة من القتل أون
  (.5/155و 4/432

إن قوله ﴿ َوَمْن تَاَب َوَعِمَل  (59)سورة الفرقان:  ِإهَلًا آَخَر﴾َوالَِّذيَن اَل يَْدُعوَن َمَع اَّللَِّ  ﴿ قال هللا
)سورة يوسف:  وقال إخوة يوسف ﴿اقْ تُ ُلوا يُوُسَف﴾ (54)سورة الفرقان:  َصاحِلًا فَِإنَُّه يَ ُتوُب ِإَن اَّللَِّ َمَتابًا﴾

: _صلى هللا عليه وسلم_ ين بالتوبة وسئل النيب: تائبني: يعَوَتُكونُوا ِمْن بَ ْعِدِه قَ ْوًما َصاحِلِنَي﴾ أيّ  مث قال﴿ (8
أمن كل ذنب يقبل التوبة؟ فقال: نعم، مث القاتل إذا اقتّ منه الويل فذلك جزاؤه يف الدنيا، وفيما بني القاتل 
واملقتول األحكام الباقية يف اآلخرة ؛ ألن الويل وإن قتله فإمنا أخذ حا نفسه للتشفي ودرك الغيظ، فأما املقتول 

و)الثعليب،  ( 4/331م( 4851)قرطيب، ، (4/432ه ( 4145)النيشابوري، ) يكن له يف القصاص منفعة فلم
وقد قال مجهور العلماء: عن توبة القاتل  إهنا   (558-4/559ه (4122البغوي، )( و)3/354 م(2222)

 :مقبولة، ويدل عليه وجوه
ن التوبة عن الكفر فالتوبة من هذا القتل أو : أن الكفر أعظم من هذا القتل فإذا قبلت احلجة األوىل

 بالقبول.
 .: قوله تعان يف آخر الفرقان: والذين ال يدعون مع هللا إهلا آخراحلجة الثانیة

: قوله: ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء وعد بالعفو عن كل ما سوى الكفر، فبأن يعفو عنه بعد احلجة الثالثة
: قال (42) . أبو بكر بن أيب عاصم(494-42/491ه (4122ن الرازي، ))فخر الدي التوبة أون. وهللا أعلم

( 2951/ 5)الذهيب، )د.ت( جماهد فقال إال من ندم. وقال: صحيح على شرا الشيخني ووافقه الذهيب
 وهو كما قاال. (1/2422و)صحيم مسلم )د.ت( 
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علم ومنهم ذلك منه أهل الأن قاتل املؤمن متعمدا ال توبة له ومل يقبل  وهذا هو املشهور عن بن عباس
دًا﴾  تلميذه جماهد وهو احلا الذي ال ريب فيه فإنه ال تعارض بني اآليتني فإن األخرية ﴿َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمناً ُمتَ َعمِّ

وإن كانت مدنية إال أهنا مطلقة فتحمل على من مل يتب ألن آية الفرقان مقيدة بالتوبة ال سيما وقد قال 
( و)الشيباين، 19النساء:  )سورةال يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء﴾  تعان:﴿ِإنَّ اَّللََّ 

 .(2/154م(4892)
 : ومن األمثلة على ذلك: وصف أحد اآلراء بالبعید

ان املقدار الواجب حيث قال ىف بي (5)سورة املائدة:       عند تفسري قوله تعان:﴿َواْمَسُحوا ِبُرُء وِسُكْم﴾41
 مسحه من الرأس: "اختلف العلماء يف مقدار وجوب املسح منه": 

، وقال ظاهر اآلية يقتضى اجلمع دون البعض؛ ألنك إذا إن أنه جيب مسح كل الرأس واجب فذهب مالك:
  (.28)سورة احلج: ْلَعِتيِا﴾ا، ومثل ذلك قوله تعان: ﴿َوْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَ ْيِت "مررت بزيد" أردت مجلته ال بعضه قلت

( و)اخلطاب 4/14م(4882، )الشافعي، )(2/445ه ( 4145)النيشابوري، )واملراد كل البيت 
 أبو حنيفة: يتقدر بالربع ألنه مسح على ناصيته وأهنا ربع الرأس.( 4/222م(4882الرُّعيين، )

بعيد؛  ره بثالث شعريات، وهذاالشافعي: الواجب أقل ما ينطلا عليه اسم املسح، ومن أصحابنا من قد
 ألن فاعله ال يسمى ماسًحا أسه وال برأس، وألن ذلك القد حيصل بغسل الوجه، وفعل ذك ايًضا متعسر

 م(4884( و)النووي، )4/421م(2222، )ابن سامل العمراين اليمين، )(2/542م(2225)الشافعي، )
4/43.) 

 السبب.املطلب الثالث: التنصیص على الرتجیح دون ذكر 
عم ترجيحاته تبني أن اإلمام كثريًا ما يد النيشابوريمن خالل دراسيت لتفسري آيات األحكام يف تفسري 

واختياراته باجلمع بني الدليل والعلة أو االقتصار على أحدمها، لكنه أحًيا قد خيتار ويرجح دون ذكر السبب 
 أو العلة وراء اختياره هلذا الرأي دون غريه ومن األمثلة على ذلك: 

َر بَاٍغ َواَل عَ  ، حيث  ذكر ىف (453: )سورة البقرة اٍد َفاَل ِإمْثَ َعَلْيِه﴾عند قوله تعان ﴿َفَمِن اْرطُرَّ َغي ْ
تفسريها خالف العلماء يف حد االرطرار ورجح أحد اآلراء  ومل يذكر دلياًل عليه، فقال: واختلف الفقهاء يف 
حد االرطرار فقال بعضهم: إنه ال جيوز له األكل عند خوف التلف عن آخر رما وهو الصحيح، وقال 

كان يضعف عن الفرائض، وقال بعضهم: إذا كان حينث لو دخل السوق ال ينظر إن شيء سوى   بعضهم: إذا
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در ما على أن املضطر ال يأكل من امليتة إال ق ]أبو حنيفة والشافعي[ املطعوم، مث قال اإلمام مث اتفا اإلمامان
بن قدامة، ا، )(۱/155( ه 4145)النيشابوري، ) ميسك رمقه إال إذا عجز عن السري ويهلك فيتناول املشبع

 . (43)(4/224( و)اليمىن، احلداد. )د.ت(8/144م(4859)
احِلِنَي ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم﴾ ذكر  (32س           ورة النور: ) عند قوله تعان:﴿َوأَْنِكُحوا اأْلَيَاَمى ِمْنُكْم َوالص           َّ

ية، وقد  يه يف اآل مام اختالف  العلماء يف حكم النكاح املنص               وص عل اختار أحد اآلراء ورجحه دون أن اإل
ر األمر الوجوب إال وظاه يذكر لذلك دلياًل، فقال:" وقد اختلفوا يف قوله تعان: ﴿َوأَْنِكُحوا اأْلَيَاَمى﴾ فقال:

  م(4883و)ابن أيب س  هل الس  رخس  ي، ) (4/441ه( 4145)النيش  ابوري، ) أن اجلمهور محلوه على الندب
من اس           تطاعة، وتأوله الباقون على أنه أمر مس           تحب وندب وهو أوجب هللا النكاح على  (1/482-483

و)البلدحي  (5/1م(4859بن قدامة، )ا)( و4/443م(4882)الش           افعي، ) املش           هور الذي عليه اجلمهور
، وقيل جيب على املرأة والرجل أن يتزوجا إذا تاقت أنفس            هما إليه؛ ألن هللا تعان (3/92م(4835احلنفي، )

، وبلغنا (8/34م( 4888، )املاوردي، )(9/253 م(4882)أبو إبراهيم املزين، ) إليهأمر به ورر            يه وندب 
)العجلوين  «ةِ تَ َناَكُحوا َتْكثُ ُروا؛ فَِإيّنِ أُبَاِهي ِبُكُم اأْلَُمَم يَ ْوَم اْلِقَيامَ » قال: -ص            لی هللا عليه وس            لم-أن النيب 

من الص  حابة، فأخرج أبو داود والنس  ائي  وقال: )قال يف املقاص  د: جاء معناه عن مجاعة (4/355م(2222)
نَّيِت »والبيهقي وغريهم عن معقل بن يس          ار مرفوعا.(، وأنه قال: َتَّ ِبس          ُ نَّيِت َمْن َأَحبَّ ِفْطَريت فَ ْلَيس          ْ  َوِمْن س          ُ

؛ ألنه ينتفع بدعاء ولده بعده، ( 5/459و)ابن مهام الص   نعاين، )د.ت( (3/9م(4898البيهقي، )) «النَِّكاحُ 
  (.9/251م( 4882)أبو إبراهيم املزين، ) تتا نفسه إليه أحب إلينا أن يتخلى لعبادة هللا ومن مل

 املطلب الرابع: اجلمع والتويیق بني األقوال:
أمر يف غاية  واللغة، فهواجلمع بني اآلراء والتوفيا بينها مقصد مهم لدى كثريين من أهل التفسري 

، ويوسع من دائرة استيعاب األقوال ويدخلها يف دائرة الرجحان ؛ ألنه يضيا من ودائرة  االختالفاألمهية
مل ينتهج هذا امللسلك يف تفسريه آليات األحكام إال قياًل، ومن األمثلة  النيشابوريوالصواب، غري أن األمام 

 على ذلك: 
َ َوَرُسوَلُه  َا َجزَاُء الَِّذيَن حُيَارِبُوَن اَّللَّ ُلوا أَْو ُيَصلَُّبوا أَْو َوَيْسَعْوَن يِف اأْلَرْ عند قوله تعان:﴿ِإمنَّ ِض َفَساًدا أَْن يُ َقت َّ

َفْوا ِمَن اأْلَْرِض﴾ حيث ذكر املعن املراد من اآلية   (33)سورة املائدة:  تُ َقطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف أَْو يُ ن ْ
يف األرض  ويسعون-صلى هللا عليه وسلم–ولياء رسوله وأن معناها: إمنا جزاء الذين حياربون أولياء هللا وأ
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بالفساد ِنو القتل، والنهب، والتخريب، وقطع الطريا أن يتقلوا إن قتلوا أحًدا ومل يأخذوا املا، أو يصلبوا 
مقتولني إن قتلوا وأخذوا، أو تقطع  أيديهم وأرجلهم من خالف  اليد اليمىن من الرسغ، والرجل اليسرى من 

ذلك يف  سوىإن أخذوا املال ومل يقتلوا أحًدا، أو ينفوا من األرض إن أخافوا الطريا ومل يفعلوا ، (41)الكعب
 ،البغوي) قاله أهل الكويةو (2/493ه ( 4145)النيشابوري، ): ينعى احلبسمىن النفي، قال بعضهم

هو الطلب الدائم حد حد ال يستقرهبم مكان، والتوفيا بني القولني:  (44)، وقال بعضهم(2/14(ه 4122)
أهنم إن أخذا بعد ما أخافوا الطريا أودعهم اإلمام السجن حد يتوبوا أو ميوتوا، وإن مل يأخذوا أمر بطلبهم 

  ا؛ ألنه، وإليه ذهب األكثرون وإمنا مسى احلبس نفيً (45)وأمر أن ينادى يف الناس أن من قتلهم ال سيبل عليه
ه ( 4145ري، ))النيشابو  مينع اجملبوس من الرتدد والتصرف ىف األرض، ويكون ذلك  مبنزلة النفي من األرض

 .(44/315ه (4122و)الرازي، ) (4/441
ُهْم َمَعَك َوْليَ  ْأُخُذوا عند تفسري قوله تعان:﴿َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم فَأََقْمَت هَلُُم الصَّاَلَة فَ ْلتَ ُقْم طَائَِفٌة ِمن ْ

ا فَ ْلُيَصلُّوا َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا ِحْذَرُهْم ملَْ ُيَصلُّو ْم َوْلَتْأِت طَائَِفٌة أُْخَرى َأْسِلَحتَ ُهْم فَِإَذا َسَجُدوا فَ ْلَيُكونُوا ِمْن َورَاِئكُ 
: بيان كيفية صالة اخلوف: قال" اختلفوا يف  النیشابوريذكر اإلمام ، (422)سورة النساء:  َوَأْسِلَحتَ ُهْم﴾

كيفية صالة اخلوف فهو أن اإلمام جيعل القوم طائفتني ويصلي بإحدامها ركعة واحدة، مث إذا فرغوا من الركعة 
وهذا مذهب  .هبم اإلمام ركعة أخرى ويسلم ىالعدو وتأيت الطائفة األخرى فيصلسلموا منها ويذهبون إن وجه 

 اهدوهذا مروي عن بن عباس وجابر بن عبد هللا وجم ،ركعة فلإلمام ركعتان وللقوم ركعة من يرى صالة اخلوف
، مث تنصرف طائفة إن جهة العدو (3/354 م(2222و)الثعليب، ) (2/195ه ( 4145)النيشابوري، )

تأتى و وجتيء األخرى فيصلى هبا ركعة ويتشهد ويسلم، مث ترجع هذه الطائفة إن وجه العدو وبغري سالم ، 
ك الطائفة وقضت تل إذا سلمت وقفت بإزاء العدو وجاءتاألون فتصلى الركعة الثانية وحدانا وبغري قراءة ، ف

: عن أىب حنيفة وحممد، وقال احلسن البصري.  الركعة األون وحدانا بقراءة، وهذا مرويُّ
ميع العسكر اإلمام جبوقال الشافعي وابن أىب ليلى، وأىب يوسف: إن كان العدو يف جهة القبلة صلى 

إن االعتدال عن ركوع الركعة األون، فإذا حان وقت السجدة حرست فرقة إما صف أو فرقة من صف إن 
أن يفرغ اإلمام وغري احلارسة من السجدتني، فإذا فرغ اإلمام منهما سجدت الفرقة احلارسة وحلقت به حيث 
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ذه إما الفرقة احلارسة يف الركعة األون أو الفرقة األخرى وهأمكنها، وإذا سجد اإلمام الركعة الثانية حرست فرقة 
ابوري، )النيش أون. فإذا فرغ اإلمام من السجود سجدت احلارسة وحلقت باإلمام يف التشهد ليسلم هبم

 . (3/235(ه 4124، )اجلصاصو) (2/195ه ( 4145)
الة اخلوف هكذا أنه صلى ص -وسلمصلی هللا عليه -واحتج الشافعي وابن أىب ليلى مبا روي عن النيب 

، بطن النخل: عند استقبال العدو القبلة وألنه ليس يف هذه الصالة هبذه الصفة (45)بعسفان، يوم ذات الرقاع
ذهابا وجميئا واستدبار القبلة وأهنا أفعال منافية للصالة يف األصل فيجب اعتبارها ما أمكن وِنن نقول كل 

( 49)ِنو ما يصلي أن لو كان العدو مستدبر القبلة؛ ألنه موافا لظاهر اآليةذلك جائز واألفضل أن يصلي على 

 قال هللا تعان﴿ فلتقم طائفة منهم معك﴾.
وقال اإلمام مالك : جيعل الناس طائفتني، فيصلى بطائفة ركعة وسجدتني مث ينتظر اإلمام حد يصلوا 

دتني ويسلم األخرى فيصلى هبم ركعة وسج بقية صالهتم ويسلموا وينصرفوا إن وجه العدو، وتأتى الطائفة
، وقال الشافعي مثل ذلك أيًضا، إال أنه قال يف الطائفة األخرى ال يسلم (48)اإلمام ويقومون فيتمون صالهتم

اخلالف الختالف األخبار  ، وإمنا وقع هذا(22)اإلمام ولكنه ينتظر حد يقوموا فيتموا صالهتم مث يسلم هبم
، وروى عن على (24)عن سعد بن خيثمة أنه صالها كما ذكر الشافعي وابن أىب ليلىالواردة يف هذا الباب، و 

ا ذكرنا عن صلى كم -صلی هللا عليه وسلم -أن النيبمجاعة من الصحابة      ررى هللا عنهم      وابن مسعود و 
 (23)ذكر أبو يوسف      صالها كما صلی هللا عليه وسلم، وعن ابن عباس أن النيب        (22)أىب حنيفة وحممد

   (.2/342 احلداد اليمين، )د.ت() فدلت هذه األخبار على جواز اجلميع
 املطلب اخلامس : تقدمي قول أو تأخريه يف سیاق الرتجیح:

﴾ ،حيث ذكر يف بيان  املراد منها:" أراد به (52)سورة التوب ة:  عند تفسري قوله تعان:﴿َويف َسِبيِل اَّللَِّ
قال الشافعي: جيوز له أن يأخذ من مال الصدقات وإن   إذا انقطعوا عن زادهم وراحلتهم"،الغراة: اجملاهدين 

كان غنيا وهو مذهب مالك وأمحد وإسحا وأيب عبيد. وقال أبو يوسف هم الفقراء والغزاة، وأما إذا كان 
الصالة والسالم: وحجتهما قوله عليه  (21)الغازي غنًيا اختلفوا فيه: فقال الشافعي ومالك : يعطى الغازي الغىن

َها، أَْو َغارٍِم، أَْو ُمْشرَتِيَها، أَْو َعاِمٍل يِف » لُّ الصََّدَقُة لَِغيِنٍّ ِإالَّ خِلَْمَسٍة: اْلَعاِمِل َعَلي ْ ، أَْو َجاٍر َفِقرٍي سَ اَل حتَِ ِبيِل اَّللَِّ
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ُق َعَلْيِه، أَْو أَْهَدى َلهُ  . وظاهر لفظ (25)وأبو يوسف وحممد ال يعطى الغازي الغىنوقال أبو حنيفة  (24)«يَ َتَصدَّ
 .(3/215 (د.ت) احلداد اليمين،و) (3/184ه ( 4145)النيشابوري، ) اآلية ال يوجب القصر على الغزاة

وذكر اإلمام رأى أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد، بعد ذكره لرأى  فقهاء مذهبه، وقد ساقه بدليله يف إشارة 
 الرتضائه ملا ذهب إليه فقها مذهبه.   

وُهنَّ َوَقْد فَ َرْرُتْم هَلُنَّ َفرِيَضًة فَِنْصفُ  فَ َرْرُتْم ِإالَّ  َما وعند قوله تعان: ﴿َوِإْن طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قَ ْبِل َأْن َُتَسُّ
َنُكْم ِإنَّ اَّللََّ مبَا َأْن يَ ْعُفوَن أَْو يَ ْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح َوَأْن تَ ْعُفوا أَقْ َرُب لِلت َّْقَوى َواَل تَ ْنَسُوا اْلَفضْ  َل بَ ي ْ

 لقة قبل الدخول وبعد فرضيف حكم املط النيشابوري، حيث نقل اإلمام (235)سورة البقرة:  تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي﴾
كر مث ذ املهر خالف العلماء يف حكم إنفاذ الصداق املذكور يف اآلية، فقدم رأى اإلمام الشافعي ومالك بال

قد أحاطه بشيء من التعليل والتفصيل يف إشارة إن البائنة ررى هذا الرأي دون عقبه برأي علماء املذهب و 
قبل  يتأكد املهر باخللوة حد لو خال هبا خلوة صحيحة مث طلقها : قال الشافعي: الالنيشابوريغريه، فقال 

الدخول هبا يف نكاح فيه تسمية جيب عليه كمال املسمى عندنا. وظاهر هذه اآلية يقتضى على الزوج إذا كان 
مسى هلا مهرًا بعد عقد النكاح مث طلقها أن املسمى يتنصف، وإليه ذهب مالك والشافعي، وهو قول أبو 

، وقيل أن أبو يوسف رجع إن قول أىب حنيفة وحممد فكأن املراد هبذه اآلية على قوهلم  أن (25) وليوسف األ
يكون ىف نفس العقد؛ ألن التسمية بعد ُتام عقد النكاح تقدير ملهر املثل أو بداًل عنه فتسقط بالطالق قبل 

﴾ ِمْن قَ بْ  تعان:﴿ الدخول، فتجب املتعة، وقد ذهب أبو حنيفة وأصحابه إن أن املراد بقزله وُهنَّ ِل َأْن َُتَسُّ
نفس املسيس أو ما يقوم مقامه، فإنه إذا خال هبا خلوة صحيحة ِنو أن ال يكون أحدمها حمرًما واآلخر مريًضا 

مث طلقها وجب هلا املهر كله وإن مل  (29)وال صائمًا صوم فرض، وال تكون وال تكون املرأة حائًضا وال رتقاء
ى عن زرارة بن أوىف أنه قال: أمجع اخللفاء الراشدون املهديون أن من أغلا على امرأته بابًا يدخل هبا، كما رو 

 . (4/358(د.ت) ،احلداد اليمىن) وأرخى هلا سرتًا مث طلقها وجب هلا الصداق كاماًل وعليها العدة
 املطلب السادس: ترجیح قول أو أكثر برد ما سواه من األقوال:

من الطرق اليت اتبعها اإلمام يف ترجيحاته تعقب اآلراء اليت يذكرها يف ما يستفاد من اآلية من أحكام، 
من ذلك بعبارات تدل على رعف هذه اآلراء، فينحصر القول الراجح فيما عدا األقوال املردودة؛ فالرتجيح 
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فيها  ل  العلم أن املسألة إذا كانقد يكون بالتنصيّ وقد يكون برد املخالف من األقوال، وال خالف بني أه
وجهان فقام الدليل على بطالن الوجه الواحد منهما أن احلا يف وجه اآلخر وأنه مستغٍن عن قيام الدليل على 

هذا األسلوب للداللة على  النيشابوري، وقد استعمل اإلمام (28) صحته  بقيام الدليل على بطالن رده
 الرتجيح ىف بعض املسائل ومن األمثلة على ذلك:

َناَح َعَلْيِه أَْن عند تفسري قوله تعان:﴿ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اَّللَِّ َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت أَِو اْعَتَمَر َفاَل جُ 
رًا فَإِ   (.449)سورة البقرة:  نَّ اَّللََّ َشاِكٌر َعِليٌم﴾َيطَّوََّف هِبَِما َوَمْن َتَطوََّع َخي ْ

حيث قال يف بيان حكم السعي:" اختلف العلماء يف أن السعي واجب أم ال، متمسكني بدالئل 
. أبو حنيفة قال  أنه ليس بركن ولكنه واجب وعلى تاركه دم. وعن  مالك والشافعي أنه ركن وال يقوم (32)أخر

 ِإنَّ » -صلى هللا عليه وسلم -لقوله (34)الصحابة عائشة. ومن الفقهاء: أمحد، ومالك.وبه قال من  الدم مقامه
ْعَي فَاْسَعْوا . وعن ابن الزبري وبن عباس وأنس وجماهد: أنه تطوع وليس على تاركه (32)«اَّللََّ َكَتَب َعَلْيُكُم السَّ

طَّوََّف َأال يَ  ين؛ فال جناح عليه ﴿بن عباس وبن سري  ، واحتجوا بقراءة(33)شيء ألن رفع احلرج دليل اإلباحة
ًا﴾ وهذا دليُل ريْ لقوله تعان بعد ذلك ﴿َوَمْن َتَطوََّع خَ   هِبَِما ﴾، وكذلك هو يف مصحف عبد هللا بن مسعود

والتطوع ما « يتطوع»بالتشديد وأصله « يطوع»فأدغم كمن قرأ « يتطوف« »يطوف»، وأصل على أنه تطوع
اب عليك. ومن قال: إن السعي واجب فسر هذا التطوع بالسعي الزائد ترغب من ذات نفسك من غري إجي

 (. 31). وعن احلسنعلى قدر الواجب

 ، (5)سورة االعراف: ﴾ َأالَّ َتْسُجدَ  تعان﴿ َما َمنَ َعكَ  زائدة كقوله" صلة واجلواب عنه أن "ال
مسامها من شعائر هللا، فمعناه على الطواف وحجة من أوجبهما أن هللا  ؛ (4)سورة القيامة: ﴿ اَل أُْقِسُم﴾  وبني

، وحجة من قال إنه فرض: تسمية هللا له أنه من شعائر (424-4/449ه ( 4124)اجلصاص، ) الواجب
 (34)مسى املزدلفة باملشعر احلرام، وال خالف أن الدم يقوم مقامه ذا ال يدل على الفررية، فإن هللاهللا، قلنا ه

 .((4/228)احلداد اليمىن، )د.ت( 

: يف بيان حكم النیشابوريحیث ذكر  (458)سورة البقرة: عند قوله تعان:﴿احلَْجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت﴾
اإلحرام قبل أشهر احلج: فمن فرض فيهن احلج، أي: فمن أوجب على نفسه احلج باإلحرام والتلبية، وفيه 
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ه قال إحرامه باحلج، وهو قول ابن عباس وجابر، وبدليل على أن من أحرم باحلج يف غري أشهر احلج ال ينعقد 
عطاء وطاووس وجماهد وإليه ذهب األوزاعي؛ والشافعي، وقال: ينعقد إحرامه بالعمرة،. وذهب مجاعة إن أنه 
ينعقد إحرامه باحلج، وهو قول مالك والثوري وأيب حنيفة، وأما العمرة فجميع أيام السنة هلا وقت إال أن يكون 

، وقال الشافعي: تكون (4/244ه (4122)البغوي، )و (4/442ه ( 4145)النيشابوري، ) جمتلبسا باحل
( )املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري. 2/458م(4882)الشافعي، ) عمرة

 وأصحابه، ة، وعن إبراهيم النخعي: جواز اإلحرام باحلج قبل أشهر احلج، وهو قول أىب حنيف(1/29م(4888)
وحجتهم قوله عزوجل:﴿َيْسأَُلوَنَك َعِن اأْلَِهلَِّة ُقْل  (4/232ه (4141ومالك والليث والثوري )الشوكاين، )

﴾ ، قال الشافعي رري هللا عنه: ال جيوز ألحد أن يهل باحلج (489)سورة البقرة: ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواحلَْجِّ
افعي عنه قوله: احلج أشهر معلومات وأشهر مجع تقليل قبل أشهر احلج، وبه قال أمحد وإسحاق، حجة الش

على سبيل التنكري، وأيضا اإلحرام بالعبادة قبل وقت األداء ال يصح قياسا على الصالة. وأيضا اخلطبة يف 
صالة اجلمعة ال جتوز قبل الوقت ألهنا أقيمت مقام ركعتني من الظهر حكما، فألن ال يصح اإلحرام وهو 

ون. وأيضا اإلحرام ال يبقى صحيحا ألداء احلج إذا ذهب وقت احلج قبل األداء، فألن ال شروع يف العبادة أ
، (4/442ه ( 4145)النيشابوري، ) ينعقد صحيحا ألداء احلج قبل الوقت أون ألن البقاء أسهل من االبتداء

( 4/232 ه (4141( و)الشوكاين، )2/421م(2222(، )الثعليب، )4/244ه (4122)فخر الدين الرازي، )
 و )اليمىن، احلداد. )د.ت( (358-4/351 ه (4124( و)اجلصاص، )5/421 ه (555و)النووي، )ت: 

 .(35)( 1/411ه (555و)النووي، )ت: (  3/48 ( و)البابريت، )د.ت(4/291
 اخلامتة

هي من هذا البحث عن منهج النيش       ابوري الفق بدايةاحلمد هلل الذي بنعمته تتم الص       احلات يف 
خالل تفسريه  غرائب القرآن ورغائب الفرقان أقف ألوجز أهم ما حققته هذه الدراسة من نتائج واليت 

 أواًل: خلصت إن أن اإلمام النيشابوري مجع يف تفسريه بني معارف وعلوٍم شد،: ميكن إمجاهلا مبا يلى
ه اجلميع ولذلك أورد فيه مباحث متنوعة منها: القراءات، والوقوف، وقصد أن يكون تفسريه مورًدا يرد

والتفس  ري، والفقهية، واحلديث، والفلك والريار  يات، الذي ر  م التفس  ري باملأثور والرأي كما أنه وقف 
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ضايا العقدية والفلسفية، والعلمية، وبني ما يتعلا مبوروعات علوم القران وكذا العلوم  عند كثرٍي من الق
(، وبذا جعل تفسريه يية، والروايات التارخيية وجعل من اساسيات تفسريه التأويل )التفسري اإلشار العرب

 ، غزير املادة كبري احلجم.جّم الفوائد
ثانًيا: رغم ص    عوبة بعض مور    وعات تفس    ريه إ ال أنه تفس    ريه س    هل العبارة ، وار    ح الفكرة ال 

عصب ابوري يف استنباا األحكام الفقهية دون تيشكل أي صعوبة للقار . ثالثًا: أسهب اإلمام النيش
ا: الباحث الذي رابعً  ملذهبه الش  افعي وامنا ور  حت له قض  ة معينة مس  نودة بالدليل أخذ هبا رمحه هللا.

يدرس تفس   ري النيش   ابوري ال بد له من متتبع طريقة االمام واملض   ي على طريقته يف اس   تخراج القض   ايا 
 .الفقهية حبرفيه فائقة

 

 :واهلوامشاحلواشي 

حممد بن طلحة بن عبيد هللا القرش    ي التيمي، الكويف، ثقة، رفيع الش    أن، كان أعرًجا ش    ريًفا ص    ادقًا ، ال  إس    حاق إبراهيم بن: أبو هو (4)
وغريمها )ت:  وبن عقيل عنه الزهريخيش           ى يف هللا لومة الئم، مسع من عائش           ة، وروى عن ابن عباس وابن عمر وأىب هريرة وغريهم وروى 

 (.2/452وهتذيب الكمال ) ( ،4/344)للبخاري والتاريخ الكبري  (،4/324ترمجة يف الطبقات ابن سعد ) ( ،ه444
كل من كان من قبل املرأة مثل األب واألخ، وهم األختان، هكذا عند العرب، وأما العامة فخت الرجل زوج ابنته؛. وعند   هو:اخلت   (2)

 (، مادة: "خت ".41/489(، )439/ 43اخلليل أن خت القوم صهرهم واملتزوج فيهم أصهار اخلت، ينظر:  لسان العرب )
البيت من الطويل من قص  يدة ألمر  القيس. ينظر: التمام يف تفس  ري أش  عار هذيل )مما أغفله أبو س  عيد الس  كري( : أبو الفتح عثمان  (3)

بعة د : مطأمحد مطلوب مراجعة: د. مص         طفى جوا -خدجية عبد الرازق احلديثي  -ه(: حتقيا: أمحد ناجي القيس         ي 382بن جين )ت 
 (، 4/435م(، )4852 -ه  4394: 4بغداد)ا –العاين 

: أبو العباس أمحد بن حيىي بن يس  ار الش  يباين موالهم البغداديني، اإلمام اللغوي النحوي، ثقة كبري، إمام الكوفيني يف النحو واللغة، هو (1)
و ومعاىن فش، وعبد الرمحن الزهري وغريهم، ص  ّنف: املص  ون يف النحوالثقة، والديانة، وله معرفة بالقراءات، روى عنه أبو حممد اليزيدين واخل

واللغ  ة والبلغ  ة يف تراجم أئم  ة النحو  ( ،4/385وبيغ  ة الوع  اة ) ( ،2/435)األدب  اء ترمجت  ة يف: معجم  ( ،ه284القرآن، وغريه  ا )ت: 
(4/995.) 

تَ ْعَذُب ، ينظر: االمتهان وترك الص     وناالبتذال (4) س     ْ
ُ

ري غريِب أْلَفاِظ املَهّذِب: حممد بن أمحد بن حممد بن س     : النَّْظُم امل ليمان بن يف تْفس     ِ
ة، مكة املكتبة التجاري :دراسة وحتقيا وتعليا: د. مصطفى عبد احلفيظ َساملِ  ( ،ه              533بطال الركيب، أبو عبد هللا، املعروف ببطال )ت: 

 األقضية. كتاب:باب: ومن   ( ،2/315م ) 4884      4899)املكرمة، 
احلارث بن  التيمي، وأمه أم رومان بنت قحافة القرش        يأبا حممد عبد الرمحن بن أيب بكر الص        ديا، بن أيب   وقيل:: أبو عبد هللا، هو (5)

ه  مغنم الكنانية، فهو ش قيا عائش ة. كان امسه عبد الكعبة فس ماه  رس ول هللا عبد الرمحن، وش هد عبد الرمحن بن أىب بكر بدرا وأحدا مع قو 
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كافرا، وكان ش   جاًعا رامًيا حس   ن الرمي، أس   لم يف هدنة احلديبية وحس   ن إس   المه ، ش   هد اليمامة مع خالد بن الوليد، روى عن رس   ول هللا 
ه          (  ترمحته  43أحاديث، وروى هنه أبون عثمان النهدي وعمرو بن أوس وعبد الرمحن بن أيب ليلى ، وغريهم ، سكن املدينة وتوىف مبكة )

(. يف ترمجة 4/442(، واإلص    ابة )3311(، برقم )3/152(، و أس    د الغابة )4381( وما بعدها، ترمجة رقم )921/ 2عاب )يف: االس    تي
 (.5534ابنه عبد هللا برقم )

هو: مس   طح ْبن أثاثة ْبن عباد ْبن املطلب بن عبد مناف بن قص   ي القرش   ي املطليب ص   حايب من الش   جعان األش   راف من قريش، كان (5) 
ولقب مبس طح فغلب عليه، وأمه بنت خالة أيب بكر الص ديا، كان ممن خاض يف اإلفك على عائش ة رر ى هللا عنها فجلده النيب  امسه عوفًا

َتِل أُولُ - َيْأ ية: ﴿ َواَل  يه، فنزلت اآل فك، حلف أن ال ينفا عل يث اإل حد ما كان  نه، فل ته م لك، وكان أبو بكر يعوله لقراب لد يف ذ و فيمن ج
ْضِل ِمْنُكمْ  ْصَفحُ  اْلَف َسِبيِل اَّللَِّ َوْليَ ْعُفوا = َوْلَي َساِكنَي َواْلُمَهاِجرِيَن يف  َعِة َأْن يُ ْؤتُوا أُويل اْلُقْرىَب َواْلَم سَّ ُ َغُفوٌر و َوال ُ َلُكْم َواَّللَّ بُّوَن َأْن يَ ْغِفَر اَّللَّ ا َأاَل حتُِ

وىف يف  مخس   ني وس   ًقا، وهو ممن ش   هد  معه بدرًا وأحًدا واملش   اهد كلها، تخبيرب -َرِحيٌم ﴾ فعاد أبو بكر إن اإلنفاق عليه وأطعمه رس   ول هللا
(، 1952(، ترمجة رقم )4/442(، وأس       د الغابة )2442(، ترمجة رقم )1/4152ه(، ترمجته يف : االس       تيعاب )31خالفة عثمان س       نة)

 (.           5843( ترمجة رقم )5/51واإلصابة )
األزدي . البص   رى، تابعي، فقيه من األئمة، من أهل البص   رة، وأص   له من عمان، ص   حب ابن عباس، هو: أبو الش   عثاء. جابر بن زيد  (9)

روى عنه، قتادة وأيوب وأبو عمر بن دينار وقال ابن عباس، لو أن أهل البص      رة نزلو عند قول جابر بن زيد ألوس      عهم علًما عما يف كتاب 
(، و 2                         55(، برقم )4/45(، و تذكرة احلفاظ )3245( برقم )5/433د )ه            (، ترمجتة يف : طبقات بن سع423هللا، توىف يف )سنة 
    ع(.54(، برقم )2/39هتذيب التهذيب )

يف عن ابن عباس، ذكرها  قراءة ش     اذة( وهى 2894برقم ) ( ،3/429و تفس     ري الطربي ) ( ،441،  4/443انظر: غرائب القرآن ) (8)
ه         (: حتقيا: 198القرآن: أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزي السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي )ت:  تفسري

(. ومل اقف عليها 4/495م( )4885 -ه                  4149: 4الس    عودية، )ا -دار الوطن، الرياض غنيم:ياس    ر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن 
 (.  4/441) ا نسب إليه  اإلمام قوله : اطلبوا ليلة القدر انظر: غرائب القرآنمنسوبة إن  ابن عباس وامن

رِّي،هو (42) عباس، وعبد  َرَوى َعن: ص   فوان ْبن عس   ال املرادي، وعبد اَّللَّ ْبن من ربعة األزد، : أَبُو اجلوزاء أوس بن َعبد اَّللَِّ الربعي، الَبص   ْ
 ( ،455/ 5عائشة، َرَوى َعنه: أبان ْبن َأيب عياش، وبديل ْبن ميسرة ، ترمجته ىف: طبقات بن سعد )ُهَرْيرة ، و  العاص وأيبهللا ْبن َعْمرو ْبن 

 (.442(، برقم )1/354سري أعالم النبالء ) و ( ،492( برقم )3/383وهتذيب الكمال ) ( ،3424برقم )
اله روى حديث رمجه ابن عباس، وبريدة، وأبو هريرة. قفاعرتف بالزىن، فرمجه.  -: ماعز بن مالك األس           لمي هو الذي أتى النيب هو (44)

هو الذي كتابا بإس        الم قومه، و   -ابن منده، وأبو نعيم. وقال أبو عمر: ماعز بن مالك األس        لمي معدود يف املدنيني، كتب له رس        ول هللا 
(، 2/54، وهتذيب االمساء)5523ترمجة رقم )(، 4/424اعرتف بالزىن فرمجه، روى عنه ابنه عبد هللا حديثا واحدا ،، ترمجته يف اإلص    ابة  )

 (.439ترمجة رقم)
ترمجته يف س     ري اعالم النبالء رقم  ، (ه295أبو بكر بن أيب عاص     م وهو أمحد بن عمرو بن الض     حاك بن خملد الش     يباين )ت:  : هو )42(
(2134.) 

مسألة: ارطر إن أكل امليتة، وحيرم ما زاد على الشبع، باإلمجاع أيضا. ويف الشبع روايتان؛ أظهرمها، ال ( 4/441انظر: حبر العلوم ) (43)
 يباح. وهو قول أيب حنيفة. وإحدى الروايتني عن مالك. وأحد القولني للشافعي. 
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 أعون يف من باب التغليظ ألّن اليد اليمىنقيل: وإمنا قطع هكذا لئاّل يفوت جنس املنفعة. قلت: هذا أيض     ا  النيش     ابوري:قال اإلمام  (41)
 (.2/491العمل والرجل اليسرى أعون يف الركوب. ينظر: غرائب القرآن )

ب  اب: ىف املرت  د، واحل  اوي الكبري  ( ،1/342منهم س              يع  د بن جبري، وعمر بن عب  د العزيز، وب  ه ق  ال الش                افعي، ينظر: األم ) (44)
(43/344.) 

(، باب: قطاع الطريا، وبداية اجملتهد 8/488(، و املبس      وا )1/45وأحكام القرآن، للجص      اص ) (،2/494انظر: غرائب القرآن )(45)
 (، باب: قطع الطريا. 4/123(،و العناية شرح اهلداية)1/55(، والكايف يف فقه اإلمام أمحد)212/ 1وهناية املقتصد )

 «ابه يف اخلوف يف غزوة الس      ابعة، غزوة ذات الرقاعص      لى بأص      ح -أن النيب:»-عن جابر بن عبد هللا ( ،4/443)البخاري  خرجه (45)
 قال ابن عباس صلى النيب صلى هللا عليه وسلم اخلوف بذي قرد. 

 فصل: كيفية صالة اخلوف. ( ،4/213وبدائع الصنائع ) ( ،4/213) األم للشافعيانظر:  (49)
 رمحه هللا : عبيد هللا بن احلس    ني بن احلس    ن أبو القاس    م ابن -(، والتفريع يف فقه اإلمام مالك بن أنس 4214انظر:  ش    رح التلقني )(48)

ب املالكي )ت:  (، 4/95م(،) 2225ه    4129: 4)ا لبنان –ه   (: حتقيا: سيد كسروي حسن: دار الكتب العلمية، بريوت 359اجَلالَّ
 باب : صالة اخلوف يف السفر واحلضر

سلم بو اليمان، عن بن عمر، وخرجه طريا أ ، منصالة اخلوف أبواب: ( ،2/41خرجه البخاري ) (22) ( من طريا جابر بن 4/451)م
 عبد هللا. 

 (.2/182اهلرسي ) القرآن للكياكيفية صالة اخلوف، وأحكام   ( ،4/213: األم للشافعي )انظر (24)
 (،2/134خرجه البخاري  الرتمذي عن بن مسعود، ينظر: سنن الرتمذي ) (22)
 يوة بن شريح عن ابن عباس. من طريا ح ( ،2/41خرجه البخاري ) (23)
باب:  من طلب من أهل الس              همان، أحكام القرآن ال بن عريب  ( ،2/59واألم للش              افعي ) ( ،3/184: غرائب القرآن )انظر (21)

 املراد بسبيل هللا. مسألة: ( ،2/433)
جممع الزوائد، رواه أمحد، ورجال أمحد قال  اهليثمي يف غين. باب: من جيوز له أخذ الص              دقة وهو  ،( 2/448:  أبو داود )رانظ (24)

 (.3/84 : ( رجال الصحيح. ينظر
 (، الفصل الثامن: يف املسائل املتعلقة مبن تورع الزكاة فيه2/294) (، واحمليط الربهاين1/328انظر: أحكام القرآن) (25)
شافعي ) ،( 4/518: غرائب القرآن )رانظ (25) صداق،  ،( 454، 4/452واألم لل ( 4/225)اهلرسى أحكام القرآن للكيا ما جاء يف ال

 باب: املهور. ،( 4/54)للسرخسي املبسوا  ،
والراتا: امللتئم من الس      حاب؛ قولك رتقت املرأة رتقا، وهي رتقاء بينة الرتا: فلم تنل الرتاق ذلك املور      ع منها، فهي ال يس      تطاع  (29) 

 يكاد الذكر جيوز فرجها لش       دة انض       مامه. وفرج أرتا: ملتزق، ينظر: لس       ان العربمجاعها. أبو اهليثم: الرتقاء املرأة املنض       مة الفرج اليت ال 
 (، فصل: الراء.42/441)

 الثاين. ( ،احلديث:22/222)الرب انظر: التمهيد البن عبد  (28)
ب : (،  يف با1/42(، واملبسوا للسرخسي )424          4/449(، أحكام القرآن  للجصاص)115، 4/115انظر: غرائب القرآن  ) (32)

 السعي بني الصفا واملروة .
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شافعي) (34) صفا واملروة، و الكايف يف فقه أهل املدينة)1/322انظر: اللباب يف فقه ال سعي بني ال سألة:  وجوب ال (، كتاب  4/354(، م
د عبد الكرمي محاحلج : باب فرض احلج ومن جيب عليه ومد جيب وما جيب فيه، والتبصرة، أىب احلسن على بن حممد اللخمي، حتقيا: د: ا

 (، كتاب احلج: باب : السعي بني الصفا واملروة 3/4485جنيب،  وزارة األوقاف ، قطر، )د: ت(،)
باس ) (32) يث رقم ) ،( 44/491خرجه الطرباين يف املعجم الكبري؛ عن ع باس  ( ،44135حد ئد عن ابن ع قال اهليثمي ىف جممع الزوا
ن صدقة، رواه الطرباين يف األوسط، وفيه املفضل ب«. هللا كتب عليكم السعي فاسعوا إن“: سئل رسول هللا عام حج عن الرمل فقال»قال: 

 (، حرف: األلف.4589( عن ابن عباس. حديث رقم:) 4/352وهو رعيف. وحكم األلباين بصحته. ينظر: صحيح اجلامع، )
 ...(4/484وتفسري البغوي ) ( ،2/25)الثعليب وتفسري  ،( 424    4/449: أحكام القرآن للجصاص )رانظ (33)
(، واحملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها : أبو الفتح عثمان 2/29(، وتفسري الثعليب)4/115انظر: غرائب القرآن )(31)

الدر (، 4/444م(،)4888 -ه          4122اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية ، الطبعة:)  -ه          (: وزارة األوقاف382بن جين املوصلي )ت: 
 (.2/482املصون يف علوم الكتاب املكنون)

، باب: ( 2/434وبدائع الص         نائع ) ،( 4/283واختالف األئمة العلماء البن هبرية ) ،( 4/54: أحكام القرآن البن عريب )رانظ (34)
 العمرة.
فص       ل: يف  (،5/411)املهذب واجملموع ش       رح  (،3/48العناية ش       رح اهلداية ) ( ،4/291انظر: كش       ف التنزيل، للحداد اليمىن ) (35)

 االستئجار للحج.

 املصادر واملراجع
 املعرفة. ، بريوت:دارملبسوطا (.م4883. )حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة ،بن أيب سهل السرخسيا -4
حتقيا:   ،املصنف يف األحاديث واآلثار ه(. 4128. )أبو بكر عبد هللا بن حممد بن إبراهيم، بن أيب شيبةا -2

 .4ا، الرياض: مكتبة الرشد، كمال يوسف احلوت
 .دار الفكر، بريوت: أسد الغابة (.م4898. )علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي ،ابن األثري اجلزري -3
ب املالكي -1  والتفريع يف يقه اإلمام مالك بن(. م2225، )أبو القاسم عبيد هللا بن احلسني بن احلسن ،ابن اجَلالَّ

 .4ا، : دار الكتب العلمية، بريوته ( حتقيا: سيد كسروي حسن359)ت: رمحه هللا  أنس
راجع: امله (: 413)ت:  ،أحكام القرآن (.م2223. )القاري حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب ،بن العريبا -4

 .3ا، لبنان -دار الكتب العلمية ، بريوت:حممد عبد القادر عطا
يا: ، حتقاللباب يف الفقه الشايعي(. ه 4145. )أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم الضيب ،ابن احملاملي الشافعيّ  -5

 .4ا، املدينة املنورة: دار البخارى، اململكة العربية السعودية ،عبد الكرمي بن صنيتان العمري
ري النصْظمم املم  (.م4899. )أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان ،بن بطال الركيبا -5 ْستَـْعَذبم يف  تْفس 

 .مكة املكرمة: املكتبة التجارية، مصطفى عبد احلفيظ َساملِ  :حتقيا، غريب  أْلَفاظ  املَهذاب  
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واحملتسب يف تبیني وجوه شواذ القراءات واإليضاح (. م4888. )أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي ،بن جينا -9
 .اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية =وزارة األوقاف، الیويت: عنها

دجية خ ،حتقيا: أمحد ناجي القيسي، التمام يف تفسري أشعار هذيل(. م4852. )أبو الفتح عثمان ،ابن جين -8
 .4ا، مطبعة العاين: بغداد  ،أمحد مطلوبو  عبد الرازق احلديثي

، اإلصابة يف متییز الصحابة(. ه 4144. )أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد ،بن حجر العسقالينا -42
 .۱، ا: دار الكتب العلمية، بريوتحتقيا: عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض

بداية اجملتهد وهناية (. م2221. )أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ،ابن رشد احلفيد -44
  .دار احلديث، القاهرة: املقتصد

، البیان يف مذهب اإلمام الشايعي (.م2222. )أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل ،ينبن سامل العمراين اليما -42
 (، 42/315) -ه  4124:  4ا، جدة: دار املنهاج، حتقيا: قاسم حممد النوري

حتقيا: حممد عبد القادر  ،الطبقات الكربى .م(4882). أبو عبد هللا حممد بن منيع البغدادي  ،ابن سعد -43
 .4ا، دار الكتب العلمية: ، بريوتعطا

: حتقا: عبد احلميد احملكم واحملیط األعظم (.م2222. )أبو احلسن علي بن إمساعيل، بن سيده املرسىا -41
 .4ا، دار الكتب العلمية ، بريوت:هنداوي

االستیعاب يف معرية (. م4882. )أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب ،بن عاصم النمريا -44
 .4: دار اجليل، ا، بريوت تحقيا: علي حممد البجاوي، األصحاب

 مكتبة القاهرة.: القاهرة ،املغين .م(4859). أبو حممد موفا الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد ،بن قدامةا -45
احملیط الربهاين يف الفقه  (.م2221. )أبو املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز ،بن َماَزَة البخاريا -45

 .4: دار الكتب العلمية، ا، بريوتحتقيا: عبد الكرمي سامي اجلندي، نعماين يقه اإلمام أيب حنیفةال
، بريوت –: دار صادر، بريوتلسان العربه( 4141) .أبو الفضل حممد بن مكرم بن على  ،ابن منظور -49

 مادة " رجح". ،3ا
َرة ا -48  ،اختّلف األئمة العلماء (.م2222. )بن( حممدبن هبرية الشيبايّن، أبو املظفر عون الدين حيىي بن )ُهبَ ي ْ

 .4ا، : دار الكتب العلمية، بريوتحتقيا: السيد يوسف أمحد
 ،ن األعظميقيا: حبيب الرمح، حتاملصنف ، )د.ت(.بن مهام بن نافعا أبو بكر عبد الرزاق، بن مهام الصنعاينا -22

 اهلند. -اجمللس العلمي /املكتب اإلسالمي: بريوت
 .دار املعرفة ، بريوت:خمتصر املزين(.  م4882. )إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل ،املزينأبو إبراهيم  -24
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اس -22 حتقيا: حممد عبد  ،واملنسوخ الناسخه(. 4129. )أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس، أبو جعفر النَّحَّ
 .4ا، الكويت: مكتبة الفالح، السالم حممد

 ،البحر احملیط يف التفسري(. ه 4122. )يوسف بن حيان حممد بن يوسف بن علي بن ،أبو حيان األندلسي -23
 .: دار الفكر، بريوتحتقيا: صدقي حممد مجيل

ِجْستاين -21 حتقيا:  ،سنن أيب داود. )د.ت(. أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري ،أبو داود السِّ
 : املكتبة العصريةصيدا.، بريوتحممد حميي الدين عبد احلميد

ت مراقبة: حممد عبد حت، التاريخ الكبري . )د.ت(.عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغريةالبخاري، أبو  -24
 .هند حيدر آباد الدكن: دائرة املعارف العثمانية،، املعيد خان

حتقيا: حممد زهري بن ناصر  ،صحیح البخاريال(. ه 4122. )حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري ،البخاري -25
 .۱ا، : دار طوق النجاةدمشا، الناصر

 ،اإلشراف على نكت مسائل اخلّلف(. م4888. )أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر، البغدادي املالكي -25
 .4ا، دار ابن حزم ، دمشا:حتقيا: احلبيب بن طاهر

اإلمام »املعونة على مذهب عامل املدينة . )د.ت(. أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعليب، البغدادي -29
رسالة دكتوراة )–مكة املكرمة: املكتبة التجارية مصطفى أمحد الباز ، احملقا: محيش عبد احلاّ ، «مالك بن أنس

 .(جبامعة أم القرى مبكة املكرمة
يا: حتق، معامل التنزيل يف تفسري القرآن (.ه 4122. )أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء ،البغوي -28

 .4ا، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت:يعبد الرزاق املهد
 تعليا: الشيخ ،االختیار لتعلیل املختار (.م4835. )عبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي ،البلدحي احلنفي -32

 .مطبعة احلليب: القاهرة ،حممود أبو دقيقة
ر التنزيل وأسرار أنوا(. ه 4149، )أبو سعيد ناصر الدين عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي ،البيضاوي -34

 .4ا، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت:حتقيا: حممد عبد الرمحن املرعشلي ،التأويل
 حتقيا: عبد املعطي أمني، السنن الصغري للبیهقي(. م4898. )أمحد بن احلسني بن علي بن موسى ،البيهقي -32

 .4ا، كراتشي: جامعة الدراسات اإلسالمية  باكستان،قلعجي
حتقيا:  ،سنن الرتمذيالم(. 4854. )عيسى حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاكأبو  الرتمذي، -33

 .2ا، :  مطبعة مصطفى البايب احلليب، مصرمحد حممد شاكر وآخرينا
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 ،حتقيا: حممد الزحيلي ونزيه محاد ،شرح الكوكب املنري .م(4885 (. أبو البقاء حممد بن أمحد ،تقي الدين -31
 .۳امكتبة العبيكان،  الرياض:

حتقيا:  ،الكشف والبیان عن تفسري القرآن (. م2222. )أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم ،الثعليب -34
 .4ا ،دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت:مراجعة وتدقيا: األستاذ نظري الساعدي ،اإلمام أيب حممد بن عاشور

حتقيا: مجاعة من العلماء بإشراف  ،التعريفات (.م4893. )علي بن حممد بن علي الزين الشريف ،اجلرجاين -35
 .4لبنان، ا-: دار الكتب العلمية، بريوتالناشر

، حتقيا: حممد صادق القمحاوي ،أحكام القرآن(. ه 4124. )أمحد بن علي أبو بكر الرازي ،اجلصاص -35
 .دار إحياء الرتاث العريببريوت: 

، بريوت: ةالعناية شرح اهلداي . )د.ت(.أكمل الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن حممود ،مجال الدين البابريت -39
 دار الفكر.

حتقيا: إحسان  ،معجم األدباء(. م4883. )شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي ،احلموي -38
 .4: دار الغرب اإلسالمي، ا، بريوتعباس

مواهب (. م4882. )عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي مشس الدين أبو ،طاب الرُّعييناخل -12
 .3ا، دار الفكر، بريوت: اجللیل يف شرح خمتصر خلیل

 .۱ث، ادار احلدي ، القاهرة:سري أعّلم النبّلء(. م2225. )مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد، الذهيب -14
هللا   بدخمتصرم استدرَاك احلاي ظ على ممستدَرك أيب ع.ت(. . )دمشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد، الذهيب -12

   ، دارالیتاب اإلسالمي.احلَاكم
 بدهع اجلليل عبد: ، حتقياوإعرابه القرآن معاينم(. 4899سهل. ) بن السري بن إبراهيم إسحاق أبو الزجاج، -13

 .4الكتب،ا شليب، بريوت: عامل
حتقيا:  ،تفسري القرآن(. م4885. )اجلبار ابن أمحد املروزيمنصور بن حممد بن عبد  أبو املظفر ،السمعاين -11

 .4ا، السعودية –دار الوطن  :الرياض ،ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس
لوم الدر املصون يف ع . )د.ت(.شهاب الدين أمحد بن يوسف بن عبد الدائم أبو العباس ،السمني احلليب -14

 دار القلم. ، دمشا:اخلرااحتقبا: الدكتور أمحد حممد ، الكتاب املكنون
حتقيا:  ،بغیة الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة . )د.ت(.جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،السيوطي -15

 .ااملكتبة العصريةصيد ، بريوت:حممد أبو الفضل إبراهيم
 دار املعرفة.، بريوت: األمّ كتاب  (.م4882. )أبو عبد هللا حممد بن إدريس ،الشافعي -15
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ن : أمحد بن مصطفى الفرَّااحتقي ،تفسري اإلمام الشايعي(. م2225. )أبو عبد هللا حممد بن إدريس ،عيالشاف -19
 .۱، ا)رسالة دكتوراه(: اململكة العربية السعودية: دار التدمرية

: دمشا /دار ابن كثري: بريوت، يتح القدير(. ه 4141. )حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا اليمين ،الشوكاين -18
  .4ا، الكلم الطيب دار

)ومعه  كتاب السنة(. م4892. )أبو بكر بن أيب عاصم وهو أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد، الشيباين -42
 .4ا، املكتب اإلسالمي ، بريوت:ظالل اجلنة يف ختريج السنة بقلم: حممد ناصر الدين األلباين(

بد اجمليد حتقيا: محدي بن ع، املعجم الكبري. )د.ت(. سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي ،الطرباين -44
 .۳، االقاهرة: مكتبة ابن تيمية، السلفي

حتقيا:  ،أحكام القرآن (.ه 4124. )أبو احلسن عماد الدين علي بن حممد بن علي الكيا اهلراسي ،الطربي -42
 .۳ا : دار الكتب العلمية،، بريوتموسى حممد علي وعزة عبد عطية

، كشف اخلفاء ومزيل اإللباس(.م2222. )إمساعيل بن حممد بن عبد اهلادي اجلراحيأبو الفداء ، العجلوين -43
 .4ا، املكتبة العصرية، االقاهرة: حتقيا: عبد احلميد بن أمحد بن يوسف بن هنداوي

 ، بريوت:التفسري الكبري(. ه 4122. )أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني ،فخر الدين الرازي -41
 .3ا، لرتاث العريبدار إحياء ا

حتقيا: د مهدي املخزومي، ، العني(. ه 452ت: . )أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن ُتيم ،الفراهيدي -44
 دار ومكتبة اهلالل.دمشا:  ،إبراهيم السامرائي

: ، بريوتالبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة(. م2222. )جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب ،الفريوز أبادى -45
 .4ا، دار سعد الدين للطباعة

حتقيا: أمحد  ،اجلامع ألحكام القرآن(. م4851. )أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح ،القرطيب -45
 .2ا، دار الكتب املصرية ، القاهرة:الربدوين وإبراهيم أطفيش

، حتقيا: بشار ء الرجالهتذيب الكمال يف أمسا .(م4892). يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف ،القضاعي -49
  .4ا، : مؤسسة الرسالة، بريوتعواد معروف

 ،بدائع الصنائع يف ترتیب الشرائع (.م4895. )عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد احلنفي، الكاساين -48
 .2ا، دار الكتب العلمية

 الشيخ مساحة :، حتقياالتلقني شرحالتَِّميمي. )د.ت(.  عمر بن علي بن حممد هللا عبد املالكي، أبو املازري -52
د  اإِلسالمي. الغرب الّسالمي، املغرب:دار املختار حممَّ
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حتقا: الشيخ  ،احلاوي الكبري (.م4888. )أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري ،املاوردي -54
 .4ا، : دار الكتب العلمية، بريوتالشيخ عادل أمحد عبد املوجودو  علي حممد معوض

: عرب جامع العلوم يف اصطّلحات الفنون .م(2222). القاري عبد النيب بن عبد الرسول األمحد، نكري -52
 .4ا، لبنان-دار الكتب العلمية ، بريوت:: حسن هاين فحّ، حتقياعباراته الفارسية

حتقيا: زهري ، وضة الطالبني وعمدة املفتنير . م(4884) .أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف، النووي -53
 .3ای، بريوت: املكتب اإلسالمي، يشالشاو 

 : دار الفكر.بريوت ،اجملموع شرح املهذب. ه (555)ت:  .أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف، النووي -51
: دار الكتب ، بريوتهتذيب األمساء واللغات. ه (555)ت:  .أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف، النووي -54

 العلمية، لبنان.
، لباقيحتقيا: حممد فؤاد عبد ا ،صحیح مسلم . )د.ت(.أبو احلسن: مسلم بن احلجاج القشريي ،النيشابوري -55

 .دار إحياء الرتاث العريببريوت: 
احملقا: الشيخ زكريا ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان(. ه 4145. )نظام الدين احلسن بن حممد ،النيشابوري -55

 .4اة، دار الكتب العلمي، بريوت: عمريات
 .4ا، دار  اجليل، بريوت بريوت:، معجم مصطلح األصول  (.م2223. )هالل ،هيثم -59
، حتقا: كمال بسيوين أسباب نزول القرآن(. ه 4144. )الواحدي، أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي -58

 .4ا، : دار الكتب العلمية، بريوتزغلول
 :د ابرهيم حيي، زليتحمم حتقيا: الدكتور ،كشف التنزيل يف حتقیق املباحث والتأويل .(د.ت) .احلداد، اليمىن -52

 دار املدار اإلسالمي. / بريوت:ليبيا
 

 


