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 جامعة الموصل/ كمية التربية
 زىراء أحمد عبدهللا

 جامعة الموصل/ قسم عموم القرآن
 الخاصة    
"منيج ابف حجر الييتمي في التفسير" )الفاتحة كالزىراكيف( أنمكذجًا، بحث في المنيج الذؼ      

آف الكريـ بعد اف جمعنا اقكالو في التفسير اعتمده الييتمي)رحمو هللا( في تفسير بعض آيات القر 
 المبثكثة في كتبو المطبكعة، كاقتضت طبيعة البحث ينقسـ الى مقدمة كثالث مباحث كخاتمة.

  فقد تناكلنا فييا اىتماـ العمماء بتفسير كتاب هللا تعالى، كسبب اختيار المكضكع، المقدمة أما
 التي كاجيت البحث.كمنيج  كتابة الرسالة، كخطة البحث، كالصعكبات 

  كخصص التمييد بترجمة مكجزة  لحياة العالمة ابف حجر الييتمي )رحمو هللا( كذكر اىـ
 مؤلفاتو كمصنفاتو المطبكعة كالمخطكطة.

  منيجو في التفسير بالمأثكر. المبحث االول تناكؿ 
  يتو بو.فاشتمل عمى التفسير بالرأؼ كمكقف العمماء منو كانكاعو كعنا المبحث  الثانيكاما 
 اعتماده عمى بعض مباحث عمـك القرآف. المبحث الثالث كعرضت في 
 .كختـ البحث بخاتمة ذكرنا فييا ابرز كاىـ النتائج التي تكصمنا الييا في البحث، ثـ التكصيات 

 المقدمة
عثو كالصالة كالسالـ عمى مف ب ،الذؼ لـ يمد كلـ يكلد ،الفرد الصمد ،الحمد هلل الكاحد األحد     
 :، أما بعد ىاديًا كمبشرًا كنذيراً هللا

د تميزت كق ،كتبييف ما فيو مف المعاني كاألحكاـ ،فقد اىتـ العمماء بتفسير كتاب هللا تعالى     
كمنيا ما ىك  ،، كمف جيكدىـ ما ىك مجمكع في مؤلف مستقل بالتفسيرتفاسيرىـ بالدقة كالكضكح

؛ فتحتاج إلى جمع في مصنف خاص ،ياتفكق، بل ربما ؿ منثكرة ال تقل أىمية عما قبمياأقكا
 كمف ثـ يعـ االنتفاع بيا . ،، كاالستفادة منياليسيل الرجكع إلييا

 اإلماـ العالمة ابف حجر الييتمي :كمف العمماء األجالء الذيف كجدت ليـ أقكااًل في التفسير      
رت بعد االستعانة باهلل فآث، كىي جديرة بالجمع كالدراسة ،اتولكنيا مبثكثة في مؤلف ،)رحمو هللا(

 في التفسير منيج الييتمي   
 )الفاتحة والزىراوين( أنموذجا  
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، إذ أف الييتمي )رحمو هللا( عرفناه بارعًا في شتى العمـك كبياف منيجو فييا بجمعيا قكـأكحده أف 
كربما لـ يطمع   ؛ككجدنا لو مؤلفات غزيرة في شتى العمكـ كغيرىا كالفقو كالحديث كالنحك كالتفسير

، كفي ىذا ذلؾ محاكلة مني ألبراز ىذا العمـ الكثير عمى عنايتو بعمـ التفسير فأردت الكقكؼ عمى
)الزكاجر( كجدت لو اقكاؿ  مف خالؿ مطالعتي لكتابو البحث أبرز ليذا العمـ عند ىذا اإلماـ، إذ

فكرة جمع اقكالو التفسيرية المبثكثة في مؤلفاتو  يات القرآف الكريـ فقدحت عندؼتفسيرية لبعض آ
 كتسميط الضكء عمييا كدراستيا.

كاًل منيا بعنكاف يدؿ عمى  أسمينامباحث ك  ةضت طبيعة البحث أف اجعمو في ثالثكاقت    
 مسبكقة بتمييد كمنتيية بخاتمة. ،مضمكنيا كيناسب محتكاىا

مة ابف حجر الييتمي)رحمو هللا(، اما التمييد فقد عرضت فيو ترجمة مكجزة لحياة االماـ العال    
ككاف  مطالب ةثالثك  اً بالمأثكر كّضـ تمييد يك منيجو في التفسيرف ـ جاء المبحث االكؿث

تفسير القرآف  منيجو فيتفسير القرآف بالقرآف، ثـ الثاني تضمف  منيجو فيالمطمب االكؿ في 
 الصحابة كالتابعيف. بأقكاؿتفسير القرآف منيجو في بالسنة، ثـ الثالث تضمف 

االكؿ مكقف  كمطمبيف، اً يدكتضمف تمي بالراؼيك منيجو في التفسير فاما المبحث الثاني      
 .بالراؼالتفسير في منيجو العمماء منو، كالثاني 

 ،مطالب ةثالثك  تمييداً  حث عمكـ القرآف كتضمفمبا منيجو فييك في فاما المبحث الثالث      
الناسخ  منيجو في، كالثالث النزكؿ ألسباب منيجو في عرضو، كالثاني القراءات منيجو في االكؿ

 .كالمنسكخ
  الييا خالؿ البحث مف نتائج. ما تكصمتختمت بحثي بخاتمة ذكرت فييا اىـ كقد 
 التالي: اما منيجي في ىذا البحث فكاف عمى النحك     

ػػػػػػ خّرجت اآليات القرآنية في اليكامش، ككذلؾ االحاديث، فاف كجدت الحديث في الصحيحيف اك ٔ
كاف في غيرىما مف الكتب  ا ذكرت مافي احدىما اكتفيت بالعزك الييما، كاف لـ اجده فييم

، فاف لـ اجده فييا بحثت في باقي كتب الستة، مع التنصيص عمى حكـ الترمذؼ عقبو
كعند التكرار  ككتابة اسـ الكتاب كاسـ المؤلف كامال حيف كركدىا لممرة االكلى، الحديث،

ء كالصفحة، رقـ الجز مع االشارة الى مكاف كجكده بذكر  ذكرت اسـ المؤلف بشكل مختصر،
كرقـ الحديث، كاسـ الباب، كاسـ الكتاب، مع بياف درجتو بذكر ما قالو اىل الحديث فيو اف 

 كجد.
 آخر في اإلحالة كتككف  ،" " مزدكجيف قكسيف بيف أذكره بالنص المقتبس النص كاف إذاػػػػػػ ٕ

 عالمة لو أضع ال فإني نصو بغير كالمراجع المصادر مف مستفاداً  كاف النص، كما
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: قكلي بعد الحاشية في منو المستفاد الكتاب اسـ أذكر أني كما البحث، أصل في تنصيص
كاذكر اسـ الكتاب كاماًل كاسـ مؤلفو كاماًل ايضًا اذا ذكر ألكؿ مرة مع رقـ الجزء اف ينظر، 

ذا تكرر المصدر اكتفي بذكر اسـ الكتاب مختصراً  إذا لـ يكف ىناؾ نفس  كجد كالصفحة، كا 
 . رقـ الجزء كالصفحة لمؤلف آخر، كاذكر اسـ الكتاب

 .عرفت المصطمحات في العناكيف الرئيسية لغة كاصطالحاً ػػػػػ ٖ
 .البحث في المذككريف المسمميف أعالـلبعض  ترجمت ػػػػػٗ
 ػػػػػ أعطيت نبذة عف كل مبحث كمطمب غالبًا قبل الدخكؿ في تفاصيل منيجو.٘
 .فرحمة هللا عمييـ أجمعيف كحرصي عمى عدـ االطالة، كثرتيـل ػػػػػ لـ اترحـ عمى األئمة العمماء؛ٙ
 عنكاف. ػػػػػ اعتمدت غالبًا عمى ذكر مثاؿ اك مثاليف لكل ٚ

 فأبرزىا: دراستي أثناء في كاجيتني التي الصعكباتاما      
كقتًا كقد استغرقت  ،ػػػػػ اني قمت بجمع اقكالو التفسيرية لمقرآف كاماًل في جميع مؤلفاتو المطبكعةٔ

 تفكؽ المحدد في كتابة البحث فاقتصرت عمى الفاتحة كالزىراكيف. انيا كثيرة  لي طكياًل  ثـ تبيف
كاحدًا في جميع كتبو؛ إذ  ذكر في بعض الكتب اآلية كاحاليا الى ػػػػ لـ يكف منيجو )رحمو هللا( ٕ

التي تعكد الييا السكرة مباشرة، كالبعض اآلخر لـ يحميا مما استغرؽ كقتًا لمبحث عف السكر 
 .في جميع صفحات كتبو المطبكعة اآليات

  فقرة مف فقرات المنيجية .شار الييا فيما يخص كل المػػػػػ قمة االمثمة ٖ
كاخيرًا فأني حاكلت جاىدة ػػػػػ ما استطعت ػػػػ أف اتحرػ الدقة كالصكاب، فاف كنت قد          

ف كاف غير ذلؾ فأكفقت في ذ مف اطمع عمى عثرتي أف يحسف الظف، مل ملؾ فيك حسبي، كا 
كهللا اسأؿ التكفيق كالسداد، لما فيو الخير كالصالح،  تمس العذر؛ الف الكماؿ هلل كحده،كيم

 كالحمد هلل أكاًل كآخرًا كظاىرًا كباطنًا كصمى هللا كسمـ عمى نبينا دمحم كعمى آلو كصحبو أجمعيف.
  تمييدلا

 .  و هللا()رحمالشيخ ابف حجر الييتمي ترجمة     
  :وكنيتو اسمو ولقبو اوال :
 كب، أىك أحمد بف دمحم بدر الديف بف دمحم شمس الديف بف عمي نكر الديف بف حجر الييتمي     

لما أنو مع  ؛سمي جده بحجرك  ،افعي العالمة صاحب التصانيفالسعدؼ االنصارؼ الش العباس
لمصمت ال يتكمـ إال  كاف مالزماً  ،شيرتو بيف قكمو بأنو مف أكابر شجعانيـ كأبطاؿ فرسانيا
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ال فيك مشغكؿ عف الناس بما م   فمذلؾ شبيكه بحجر ممقى ال  ؛هللا عميو بو ف  لضركرة حاقة كا 
 . (ٔ)ينطق فقالكا: حجر

 مولده: ثانيا :
افظة الغربية ىي في محك ( في محمة أبي الييتـ )قٜٜٓكلد رحمو هللا تعالى في رجب سنة)     

لييا نسبتو  .(ٕ)كالسعدؼ نسبة إلى بني سعد مف عرب الشرقية )بمصر(  ،بمصر( كا 
 نشأتو وحياتو العممية: ثالثا :
 كقد حفع القرآف ككثيراً  ،في حياة جده صغير كىك أبكه ماتنشأ )رحمو هللا( عند جده، إذ      

ف ال  مف المنياج ثـ مات جده   شمس اهللب العارؼ ،كعمالً  عمماً  الكامالف اإلماماف شيخا أبيو ه  ف ك 
 أبي محمة بمده مف نقمو الشناكؼ  الشمس أف ثـ الشناكؼ  الديف كشمس ،الخمائل أبي بف الديف
 سنة في نقمو ثـ العمكـ مبادغ في ىنالؾ فقرأ ،البدكؼ  أحمد سيدال الشريف القطب مقاـ إلى الييتـ
 صالح رجل إلى لو مسمما األزىر الجامع إلى سنة عشر أربعة نحك سف في كىك كعشريف أربع
كأقرأه متف المنياج كغيره كجمعو  بميغا حفظا فحفظو الحمائل أبي كابف الشناكؼ  شيخو تالمذة مف

بعمماء مصر مع صغر سنو فأخذ عف تالمذة شيخ اإلسالـ ابف حجر العسقالني كأجميـ شيخ 
في  افتى كدرًّس كىك دكف العشريف كبرع داإلسالـ زكريا بل أكثر األخذ عنو أكثر مف بقيتيـ، كق

 ،التفسير كالحديث كالفقو كالفرائض كالحساب كالنحك كالصرؼ كاجازه مشايخ كثيركف، ككاف زاىداً 
ثـ حج بعيالو سنة سبع كثالثيف ثـ حج سنة اربعيف كجاكر مكة  ،ثالثيفكقد حج سنة ثالث ك 

 .(ٖ)ف ماتأصنف الى يفتي كي
 شيوخو: :ابعا  ر 

 كمف العمماء مشايخ لو فكثيرة جداً الازات جكأما ا ،)رحمو هللا( عمى يد كثير مف العمماءدرس     
، (ٗ)أخذ عنو أكثر مف بقيتيـ ق(، الذؼٕٜ٘شيخ االسالـ القاضي زكريا)ت: أخذ منيـ: الذيف
 عميو كقع مف أجل ألنو زكريا شيخنا قدمت" :مشايخو معجـ في الييتمي حجر ابف الشيخ كقاؿ

                                                           

كسمحي الديف عبد القادر بف شيخ بف عبد هللا ال ،النكر السافر عف أخبار القرف العاشر نظر:ي( ٔ) ر  ْيد  ، ٕٛ٘ :ع 
 النبالء، اعالـسير ، ك ٖٖٛ/ ٔ :دمحم عبد الحي بف عبد الكبير ابف دمحم الحسني اإلدريسي ،كفيرس الفيارس

لمفتاكػ  الفاكيي مقدمة ينظر:، ك ٖٕٗ/ ٔ :خير الديف بف محمكد بف دمحم بف عمي بف فارس، الزركمي
: ىػ(ٕٜٛ ت:بف أحمد بف عمي الفاكيي المكي )تمميذ ابف حجر الييتمي، الشيخ عبد القادر  الفقيية  كىك

ٔ/ٖ . 
 .ٖٚٙ/ ٛ :عبد الحي بف أحمد العكرؼ الدمشقيالذىب،  شذرات نظر:ي( ٕ)
 ٖ/ ٔ :الفتاكػ الفقيية الكبرػ ك ، ٖٖٛ/ ٔفيرس الفيارس ك  ،ٜٕ٘  :النكر السافر نظر:ي( ٖ)

 .ٖ/ ٔ الكبرػ: الفقيية الفتاكػ  نظر:ي( ٗ)
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 الحكماء الفقياء مف كدريت ركيت عنو مف عمىأ  ك  الكارثيف كاألئمة العامميف العمماء مف بصرؼ 
 كاىمو عمى الشافعي مذىب لكاء حامل االناـ عمى هللا كحجة األعالـ العمماء عمدة فيك المسنديف
 زمنو في المتفرد باألجداد االحفاد ممحق كأصائمو بكرتو في عكيصاتو ككاشف مشكالتو كمحرر
 متعددة بكسائط أك بكاسطة أك مشافية عنو أخذ مف إال عصره في يكجد كلـ كيف األسناد بعمكا
 أخرػ  تارة كسائط سبع نحك كبينو بينو ممف غيره كعف تارة مشافية عنو أخذ انو لبعضيـ كقع بل

 حاز ألنو ؛حرػ كأ   أكلى األئمة عند ىك الذؼ التميز ىذا فنعـ عصره مف أحد في لو نظير ال كىذا
 (ٔ)"الحجر بفا كالـ نتيىا نتفاعاال كدكاـ نوع اآلخذيف ككثرة كاالتباع التالمذة سعة بو
كسمع عميو كعمى ، (ٕ)(قٖٜٔ)ت:عف اإلماـ الزيني عبد الحق السنباطي كأخذ أيضاً          

الشيخ اإلماـ مجمي كمف في طبقتيما بعض كل مف الكتب الستة في جمع كثيريف كأجازكا لو 
 كاألميف (،ٕٜٔ)ت:س السمنكدؼكالشم ،(ٖ)ق(ٖٖٜ)ت:كبغيرىا كعف الشمس المشيدؼ بباقييا
كىؤالء كميـ عمركا  ق(ٕٖٜ)كشيخ كالده السابق الشمس بف أبي الحمائل (،ٜٔٗ)ت: العمرؼ 

كثيرا كأدرككا ابف حجر كأىل عصره ثـ بعد ذلؾ اشتغل بحل متكنو فبذؿ جيده فييا إلى أف أجازه 
كتاج  ، (٘)(ٜٙٙ )ت:كالشيخ ناصر الديف الطبالكؼ ، (ٗ)(ٜٚ٘)ت:الرممي مشايخو الشياب أحمد

العارفيف اإلماـ البكرؼ كغيرىـ أكاخر سنة تسع كعشريف باإلفتاء كالتدريس كعمره دكف العشريف 
المقاطي الشمس ك  ،مف غير سؤاؿ منو لذلؾ كفي خالؿ تمؾ المدة قرأ النحك عمى الشمس البدرؼ 

 .(ٙ)(ٜٜٗ :ت)الضيركطي
 .كغيرىـ، (ٚ) (ٜٜٗ :ت)  الحنبمي الشياب بف النجار الشيخك  
 

                                                           

 ٖٗٔ/ٛشذرات الذىب: (ٔ)

 .ٔٗٔ/ٔ:السافر النكر نظر:( يٕ)
/ ٔ :فيرس الفيارس، ٔٙٔ/ٕ :لمييتمي ،االعالـ بقكاطع االسالـ مف سمسمة الجامع اللفاظ الكفر نظر:( يٖ)

 الغزؼ: دمحم بف دمحم الديف نجـ العاشرة، المئة بأعياف السائرة كالككاكب، ٖٖٛ
 الديف شمس، التاسع القرف  ألىل معالال ، كالضكءٔٗٔ: السافر ، كالنكرٕٔٔ،ٖٙ،ٕٗ/ٕػػٕٚٓ،ٙٛ،ٕٚ/ٔ
، ٖٜ/ ٕ :(ىػٕٜٓ: تا) السخاكؼ  دمحم بف عثماف بف بكر أبي بف دمحم بف الرحمف عبد بف دمحم الخير أبك

 .ٖٛٗ/ٚ، كاالعالـ: ٖٕٗ/ٖالغزؼ: بف الرحمف عبد بف دمحم المعالي أبك الديف كديكاف االسالـ، شمس
 .ٕٓٔ/ ٕ ،ٔٔ،ٜٕ،ٙٛ/ٔ:السائرة الككاكب نظر:( يٗ)
 .ٖٛٗ/ ٚ األعالـ: نظر:( ي٘)
 .ٖٙ /ٕ السائرة: الككاكب نظر:( يٙ)
 .ٖٕٗ/ٖ ديكاف االسالـ: نظر:( يٚ)
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 تاميذه: :خامسا  
 خاتمة اإلسالـ شيخ كاف فقد  ،إليو باالنتساب كافتخركا عنو األخذ عمى الناس ازدحـ        
 شيخال مشافية عنو أخذكاشير مف  المال، عميو أجمع كما الحرميف إماـ بحرا االعالـ العمماء
 هللا عبد بف خشي السيد ، كغيره كثيركف منيـ،(ٔ)(ٓٔٓٔ:)تاألحدب بف البرىاف

 عبد الديف ، ككجيو(ٖ)(ٕٜٜالفاكيي ابك السعادات)ت: أحمد بف كدمحم ،(ٕ)(ٜٜٓالحضرمي)ت:
 دمحمو، (ٗ)ق(ٜٚٙالعمكدؼ)ت: دمحم ابف عثماف بف دمحم بف أحمد الشيخ بف عمر الشيخ بف لرحمف

 ،(٘)(ٕٔٓٔ)ت:الدمشقي الياللي بالصالحي ركؼالمع يفالد شمس الممقب دمحم بف الديف نجـ بف
 عصره فرد العمـ صدكر كأحد مكة نزيل الحنفي بالقارؼ  المعركؼ اليركؼ  سمطاف دمحم بف عمى

 االماـ الشافعي المصرؼ  لزيادؼا الديف نكر الممقب يحيى بف عمىك  ،(ٙ)(ٗٔٓٔ)ت: الباىر
 .(ٚ)(ٕٗٓٔت:) بمصر العمماء رئيس الشأف العمى الحجة
 مذىبو الفقيي: :سادسا  

)رحمو هللا( شافعي المذىب كما صرح ىك بذلؾ بقكلو يعالمة ابف حجر الييتماالماـ ال       
 .(ٛ)"ا معشر الشافعيةن  ي  قْ "كأرتب ىذه عمى ترتيب أبكاب ف  

  مؤلفاتو: :سابعا  

 لدػ القبكؿ لقيت ،العقمية كقدرتو العممية، مكانتو عمى تدؿ نفيسة مؤلفات لمييتمي)رحمو هللا(     
 كاسع، اطالع مف بيا)رحمو هللا( امتاز لما ؛بيا كالعناية منيا اإلفادة إلى فتسابقكا العمـ، أىل

 دقيقيا، كتحقيق ،جكانبيا لكل كشمكليا ،ليا االستدالؿ مع ،لممسائل كعرض أسمكب كحسف
ككجدت  كتبو، أسماء حصر في اختالفا لو ترجمكا مف كتب في رأيتو ،غكامضيا كتكضيح

  كاآلتي: كقد قسمتيا وبعض مؤلفاتو قد ذكرىا في بعض كتب

                                                           

 .ٖٛٙ/ ٛ الذىب: شذرات، ؤٚٔ/ ٔ :المصدر السابقينظر:  (ٔ)

 .ٕٖ٘/ ٗ :(ىػٖٔٗٔ: ت) الطالبي الحسني العمي عبد بف الديف فخر بف الحي عبد، الخكاطر ينظر: نزىة (ٕ)
 .ٖٖٔ/ ٘ : األعالـ:ينظر (ٖ)
 .ٖٕٛ: السافر ينظر: النكر (ٗ)

 .ٜٖٕ/ٗينظر: المصدر السابق: (٘)

ينظر: خالصة األثر، دمحم أميف بف فضل هللا بف محب الديف الحمكؼ األصل، الدمشقي )ت:  (ٙ)
 .٘ٛٔ/ٖ:ىػ(ٔٔٔٔ

 .ٛ/ ٖ ينظر: المصدر السابق: (ٚ)

عمي بف حجر الييتمي السعدؼ األنصارؼ، شياب الديف شيخ أحمد بف دمحم بف  ،الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر (ٛ)
  .ٕٗٓ ،ٕٖ٘/ ٗالخكاطر: ، كنزىة٘/ ٔ:اإلسالـ، أبك العباس
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 :(ٔ)الكتب المطبوعةاوال : 
 اتحاؼ اىل االسالـ بخصكصيات الصياـ   .ٔ
 اتحاؼ ذكؼ الغنى كاالناقة الى ما جاء في الصدقة كالضيافة .ٕ
 اشرؼ الكسائل الى فيـ الشمائل  .ٖ
  (اصابة االغراض في سقكط الخيار باإلعراض ) في الفتاكػ الفقيية  .ٗ
 االعالـ بقكاطع االسالـ   .٘
 االفادة لما جاء في المرض كالعيادة  .ٙ
 االفصاح عف احاديث النكاح  .ٚ
االنتباه لتحقيق عكيص مسائل االكراه )مسائل االكراه الحسي كالشرعي في الطالؽ كىك  .ٛ

 برمتو في الفتاكػ الفقيية(
 ايضاح االحكاـ لما ياخذه العماؿ كالحكاـ  ) في الفتاكػ الفقيية(   .ٜ

 ـ كفكائد يحتاج الييا مؤدبك االطفاؿ تحرير المقاؿ في اداب كاحكا  .ٓٔ
 تحفة الزكار الى قبر النبي المختار  .ٔٔ
 تحفة المحتاج بشرح المنياج  .ٕٔ
 تطيير المساف كالجناف عف الخطكر كالتفكه بثمب معاكية بف ابي سفياف   .ٖٔ
 الجكىر المنظـ في زيارة القبر المكـر  .ٗٔ
 (حاشية االيضاح )منح الفتاح بكشف حقائق االيضاح .٘ٔ
  (الجكاد ) طبعت باسفل فتح الجكاد حاشية فتح .ٙٔ
 الخيرات الحساف في مناقب االماـ االعظـ ابي حنيفة النعماف  .ٚٔ
 در الغمامة في در الطيمساف كالعذبة كالعمامة  .ٛٔ
 الدر المنظكر في الصالة كالسالـ عمى صاحب المقاـ المحمكد  .ٜٔ
 طفاؿ الذيل عمى تحرير المقاؿ في اداب كاحكاـ كفكائد يحتاج الييا مؤدبك اال .ٕٓ
 رفع الشبو كالريب عف حكـ االقرار باخكة الزكجة المعركفة النسب  ) ضمف الفتاكػ الفقيية(  .ٕٔ
 الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر  .ٕٕ

                                                           

، كمعجـ المطبكعات ٕٕٓ/ ٕ:، كديكاف اإلسالـٖ/ ٔ،  معجـ المؤلفيف: ٜٕٔ،ٖٜالنكر السافر:  ( ينظر:ٔ)
 ،معجـ أىـ مصنفات التراجـ المطبكعة، ك ٖٛ،ٕٛ/ ٔ: سركيس مكسى بف إلياف بف يكسف ،العربية كالمعربة

 .ٖ :البصيرؼ  دمحم بف هللا عبد
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  (سكابغ المدد في العمل بمفيكـ قكؿ الكاقف مف مات كلو كلد ) في الفتاكػ   .ٖٕ
 شرح بردة المديح  .ٕٗ
 الصكاعق المحرقة عمى اىل البدع كالزندقة  .ٕ٘
 حديثيةالفتاكػ ال .ٕٙ
 الفتاكػ الكبرػ الفقيية  .ٕٚ
 الشرح الصغير عمى االرشاد  –فتح الجكاد بشرح المنياج  .ٕٛ
 الفتح المبيف في شرح االربعيف  .ٜٕ
 قرة العيف ببياف اف التبرع ال يبطمو الديف ) طبع ضمف الفتاكػ الفقيية( .ٖٓ
 القكؿ المختصر في عالمات الميدؼ المنتظر  .ٖٔ
 ) طبع الفتاكػ الفقيية(  كشف العيف عمف ظل عف محاسف قرة العيف .ٕٖ
 كف الرعاع عف محرمات الميك كالسماع  .ٖٖ
 مبمغ االرب في فضائل العرب  .ٖٗ
 معدف اليكاقيت الممتمعة في مناقب االئمة االربعة  .ٖ٘
 المنح المكية بشرح اليرمزية  .ٖٙ
 المنياج القكيـ بشرح مسائل التعميـ المشيكر بالمقدمة الحضرمية  .ٖٚ

 :المخطوطةثانيا : الكتب 
 ل الفطنة كالرياضة لحل مشكالت احكاـ الحيض كالنفاس كاالستحاضةاتحاؼ اى -ٔ
 اجكبة اسئمة االماـ عثماف.  -ٕ
 االجكبة الحسنة عف االسئمة اليمنة.  -ٖ
 احكاـ االمامة عف االسئمة اليمنة. -ٗ
 احكاـ الحماـ . -٘
 االدلة المرضية عمى بطالف الدكر في المسألة السريجية  -ٙ
 االذكار  -ٚ
 االربعكف العدلية  -ٛ
 ف في الجياداالربعك  -ٜ

 ارتياح االركاح الزكية لصحيح الشكاىد النبكية  -ٓٔ
 االسراء  -ٔٔ
 اسعاؼ االبرار شرح مشكاة االنكار  -ٕٔ
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 اسنى المطالب في صمة االقارب -ٖٔ
 اسئمة فقيية اجاب عنيا ابف حجر بصنعاء -ٗٔ
 ( كغيرىما مف آبائو االقكاؿ المنقكلة عف االئمة في ابكية ) -٘ٔ
 االمداد بشرح االرشاد -ٙٔ
 اف لما جاء في ليمتي الرغائب كالنصف مف شعباف االيضاح كالبي -ٚٔ
 االيعاب بشرح العباب -ٛٔ
 (تجريد الخادـ )كلـ يكممو -ٜٔ
 (تحرير الكالـ في القياـ عند ذكر مكلد سيد االناـ )  -ٕٓ
 تحرير المكاعع كالنصائح ألرباب الكاليات كالمصالح  -ٕٔ
 التحقيق لما يشممو لفع العتيق -ٕٕ
 التعرؼ في االصميف كالتصكؼ  -ٖٕ
مفاتعريف اخك  -ٕٗ  اف الّصفا ن ب ذ مف اخبار الخ 
 تعقب عمى كتاب االماـ عبدهللا باقشير الحضرمي في مسائل الحيض كالنفاس  -ٕ٘
 تكفير الكبائر  -ٕٙ
 تمخيص اإلصرا في حكـ الطالؽ باالبرا  -ٕٚ
 ائف كاذكار االذكارظخبار عف معضالت كقعت في كتاب الك تنبيو اال  -ٕٛ
 ىل البيت النبكؼ تنبيو الغبي الى سمسبيل الركؼ في كجكب تحية ا  -ٜٕ
 تنكير البصائر كالعيكف اليضاح حكـ بيع ساعة مف قرار العيكف  -ٖٓ
 جزء مف العمامة النبكية  -ٖٔ
 جكاب في االنتصار العتماد ترجيح الشيخيف كاالعراض عمف سكاه -ٕٖ
 حاشية التحفة طرفة الفقير بتحفة القدير -ٖٖ
 حاشية العباب )كشف النقاب عف مخبأت العياب(  -ٖٗ
 حاشية المنياج  -ٖ٘
 الكاضح المقرر في حكـ الكصية بالنصيب المقدر  الحق -ٖٙ
 حمر الغضا لمف تكلى القضا  -ٖٚ
 ختـ البخارؼ  -ٖٛ
 ختـ المنياج -ٜٖ
ل  -ٓٗ  الخ 
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 الدر المنظـك في تسمية اليمكـ  -ٔٗ
 الدرر الزاىرة في عشق بياف االخرة  -ٕٗ
 دكريات الكصية  -ٖٗ
 ذيل الصكاعق المحرقة  -ٗٗ
 ذيل عمى كتابة دكريات الكصية  -٘ٗ
 ة القرآفرسالة في  ترجمة فضل تالك  -ٙٗ
 رسالة في االنشاد كالدؽ كالطرب  -ٚٗ
 رسالة في القدر  -ٛٗ
 رسالة في ترجمة االماـ البخارؼ  -ٜٗ
 رياض االزىار في جالء االبصار  -ٓ٘
 سعادة الداريف في صمح االخكيف  -ٔ٘
 شرح احاديث نبكية  -ٕ٘
 شرح العكارؼ  -ٖ٘
 شرح الفية ابف مالؾ  -ٗ٘
 شرح حزب شيخو ابي الحسف البكرؼ  -٘٘
 شرح ديباجة المنياج  -ٙ٘
 في أداب قراءة القرآف  شرح رسالة -ٚ٘
 شرح عقيدة ابف عراؽ -ٛ٘
 شرح عيف العمـ كزيف الحمـ  -ٜ٘
 شرح فرائض الحميمي  -ٓٙ
 شرح مختصر ابي الحسف البكرؼ في الفقو -ٔٙ
  (شرح مختصر الركض المسمى ) بشرػ الكريـ -ٕٙ
 شرح منضكمتو في اصكؿ الديف  -ٖٙ
 شركط الكضكء  -ٗٙ
 شف الغارة عمى مف ابدػ معرة تقّكلو في الحنا كعكارة  -٘ٙ
 اؽ عكار اليكس بمف لـ يفيـ االضطراب في حديث البسممة عف أنس الص -ٙٙ
 ظرؼ الفكائد كطرؼ الفرائد  -ٚٙ
 العمل بالمفيـك في الكقف -ٛٙ
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 العنق في الكقف  -ٜٙ
 فتح االلة بشرح المشكاة  -ٓٚ
 الفقو الجمي في الرد عمى الخمي  -ٔٚ
 فيرسة صغرػ  -ٕٚ
 فكائد تتعمق بالركح في البرزخ كسؤاؿ الممكيف كما اسميما  -ٖٚ
 ياف في ترجمة االماـ االعظـ ابي حنيفة النعماف قالئد العق -ٗٚ
 القكؿ الجمي في خفض المعتمي  -٘ٚ
 كف بالعفيف عف الخطء كالخطل كالتحريف  -ٙٚ
 كالـ عف التطكع كصفات هللا تعالى  -ٚٚ
 كنز الناظر في مختصر لمزكاجر  -ٛٚ
ْنو  المراد في شرح بانت سعاد -ٜٚ  ك 
 مختصر االرشاد  -ٓٛ
 مختصر االيضاح -ٔٛ
 مختصر الركض -ٕٛ
نية مختصر الييئ -ٖٛ  ة الّسنية في الييبة الس 
 مسألة فيما يحصل مف كالـ الناس في محي الديف بف عربي  -ٗٛ
 مسائل في الفقو  -٘ٛ
 مسائل في الفقو منقكلة عف ابف حجر -ٙٛ
 المستعذب في قمـ بيع الماء، كساعة مف قراره -ٚٛ
 المناىل العذبة في اصالح ما كىي مف الكعبة  -ٛٛ
  (حجر منبيات االستعداد ليـك الميعاد ) اك زاد ابف -ٜٛ
 منظكمة في اصكؿ الديف  -ٜٓ
  (مؤلف في ) االستغفار مف السكػ  -ٜٔ
  (مؤلف في ) مشيختو كفرقة تصكفو كاسانيده -ٕٜ
 مؤلف في المخاصمة في امر الدنيا  -ٖٜ
 مؤلف في بياف حقية خالفة الصديق كامارة ابف الخطاب رضي هللا  عنيما  -ٜٗ
 نزىة العيكف في حكـ بيع العيكف  -ٜ٘
 نصيحة الممكؾ  -ٜٙ



 278  
 

 د. عبد المالك سالم عثمان                ية ساملعموم اإلامجمة                 منيج الييتمي في التفسير
 زىراء أحمد عبدهللا                  (8( السنة )33العدد )     )الفاتحة والزىراوين( أنوذجا  

 

 
 

 نظـ االجركمية  -ٜٚ
 النعمة الكبرػ عمى العالـ بمكلد سيد كلد ادـ  -ٜٛ
 النفحات المكية  -ٜٜ

 الكصية  -ٓٓٔ
 الكفا في بياف حقكؽ المصطفى -ٔٓٔ
 وفاتو: :ثامنا  
 ،ىػ(ٜٗٚفي رجب سنة )بمكة  ( سنة تقريباً ٘ٙعف عمر)تكفي الشيخ اإلماـ شيخ اإلسالـ      
 .رحمو هللا تعالى (ٔ)في تربة الطبرييف بالمعالةكدفف 
 تمييد
ع  : ن ْيج   طريق  : نيج كضكح يقاؿ:"النيج: ال: ج لغةالمني ، كاس  ح   األمر   كن ي ج   ،ن ْيجة   كط ر ؽ   كاض 
ْني ج  . كضح: أؼ -لغتاف -كأْني ج   و: الّطريق   كم  ح  ض  ْنياج ،ك  " الّطريق  : كالم  ح   .(ٕ)الكاض 

كىذا ال يتـ إال  ىك طريقة استخداـ المعمكمات في تككيف الفكرة، كصياغة الحكـ،وأما اصطاحا : 
 .(ٖ)إذا سعى الباحث جاىدًا في تنظيـ العرض، كالتزاـ المنطق في مناقشاتو، كتقديـ أدلتو

ىك الخطة المكضكعية المحددة التي كضعيا المفسر عند تفسيره لمقرآف " أما منيج المفسر:
اعد الكريـ، كالتي انعكست عمى تفسيره الذؼ كتبو، كصارت كاضحة فيو، كىي تقكـ عمى قك 

 .(ٗ)كأسس، كتتجمى في أساليب كتطبيقات"
 كالتفسير يقسـ الى:     

القرآف بالقرآف، كتفسيره بالسنة، كتفسيره  تفسيربالمأثكر كىك  الركاية كيسمى التفسيرب تفسيرالػػػػػػ ٔ
 بأقكاؿ الصحابة.

 االجتياد ىنا الرأؼب الجائز المراد كغير منو الجائز بالرأؼ التفسير بالدراية كيسمى التفسيرػػػػػػ ٕ
 كالضاللة الجيالة عف بعيدا إليو االستناد يجب ما إلى مستندا أؼ مكفقا االجتياد كاف فإف

ال محمكد بو فالتفسير  .فمذمكـ كا 
 
 

                                                           

 .ٖٕٗ/ ٔ:، كاألعالـٖٛٙ/ ٛ، كشذرات الذىب: ٕٛ٘النكر السافر:  نظر:( ئ)

 .ٕٜٖ/ ٖ ، مادة )ف ق ج(:ىػ(ٓٚٔ: ت) أحمد الفراىيدؼ ، أبك عبد الرحمف الخميل بفالعيف (ٕ)
 .  ٕٙٔقيق المخطكطات، د. يكسف المرعشمي: ينظر:  اصكؿ كتابة البحث العممي كتح (ٖ)
 .ٚٔ( تعريف الدارسيف بمناىج المفسريف، د. صالح عبد الفتاح الخالدؼ: ٗ)
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 بالمأثورمنيجو في التفسير : المبحث االول
في كاف البف حجر الييتمي منيجا كاضحًا في التفسير كخير ما يثبت ذلؾ مف فحكػ كالمو     

العمماء المجتيديف بعض المفسريف ك فسر آية مف آيات القرآف المبيف بتفسير جكابو عف مف 
إنو ال حرج عمى مف ذكر تفاسير األئمة عمى كجييا مف غير أف يتصرؼ فييا "المعتبريف بقكلو: 

بزيادة أك نقص، بل ىك مأجكر مثاب عمى ذلؾ، لكف ينبغي لو إف كاف يذكر ذلؾ التفسير لمعامة 
يتحرػ ليـ األليق بحاليـ مما تحتممو عقكليـ، فال يذكر ليـ شيئا مف غرائب التفسير  أف

كمشكالتو التي ال تحتمميا عقكليـ، ألف ذلؾ يككف فتنة ليـ كضالال بينا، كمف ثمة يجب عمى 
الحاكـ أصمحو هللا منع مف يفعل ذلؾ مف جيمة الكعاظ ألنيـ يضمكف كيضمكف، ككذلؾ يجب 

منع مف ينقل التفاسير الباطمة كتفسير مف يتكمـ في التفسير برأيو مع عدـ أىميتو عميو أيضا أف ي
لذلؾ، كمف يتكمـ في التفسير بما قالو األئمة لكف ال يفيمو عمى كجيو لعدـ اآلالت عنده فإف 
التفسير عمـ نفيس خطير، ال يميق بكل أحد أف يتكمـ فيو، كال أف يخكض فيو، إال إذا أتقف آالتو 

يحتاج إلييا كعمـ السنة كالفقو كالمغة كالنحك كالمعاني كالبياف كغيرىا مف العمكـ المتعمقة التي 
بمساف العرب، فمف أتقف ذلؾ يساغ لو الكالـ فيو كمف لـ يتقف ذلؾ اقتصر عمى مجرد نقل ما 

خر قالو أئمة التفسير بما ذكره األئمة المتأخركف عنيـ كالكاحدؼ كالبغكؼ كالقرطبي كاإلماـ الف
الرازؼ كالبيضاكؼ كغيرىـ، كال يذكر مف كالـ ىؤالء األئمة إال ما يميق بمف يذكره ليـ مف غير 

كالحاصل أف ىذا مسمؾ خطر كطريق كعر فينبغي التحرؼ في سمككو  ،أف يتصرؼ فيو بشيء
 .(1)"حذرا مف الضالؿ كاإلضالؿ، كهللا سبحانو كتعالى أعمـ

  انالقران بالقر  هتفسير : المطمب االول
كبيف  ،ر ىك هللا تعالىس  ألف المف   ؛، كىك أحسف أنكاع التفسيرهللا   كالـ   هللا   ىك أف يفسر كالـ        

ة )رحمو هللا( في العمماء انو أحسف طرؽ التفسير، كمف الذيف تحدثكا عف ذلؾ اإلماـ ابف تيمي
رؽ في ذلؾ: أف إف أصح الط"كمف جممة ما قالو:  في أصكؿ التفسير(مقدمو )رسالتو القيمة 

ر في مكاف في مكاف فإنو قد فسر في مكضع آخر، كما اختص ل  م  جْ يفسر القرآف بالقرآف، فما أ  
 .(ٕ)"في مكضع آخر ط  س  فقد ب  

                                                           

 . ٔٙٔ( الفتاكػ الحديثية: ٔ)
تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ بف عبد هللا بف أبي ، ( مقدمة في أصكؿ التفسيرٕ)

 . ٖٜىػ( الشيخ اإلسالـ ابف تيمية: ٕٛٚيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )ت: القاسـ بف دمحم ابف ت
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كلذلؾ اعتمد  ؛(ٔ)مى كاقكػ المناىج كاقربيا لمصكابف مف اسآف بالقر آيعد منيج تفسير القر ك    
مل ت، فالقراف الكريـ يشبالمأثكرادر التفسير عميو اغمب المفسركف، فيك المصدر االكؿ مف مص

جمل في مكاف فقد بسط في مكضع كالمطمق كالمقيد فما ا ،كالخاص كالعاـ ،عمى المجمل كالمبيف
اطمق في مكاف فقد قيد في مكاف  ، كماعمـ في مكضع قد خصص في مكضع اخر ، كمااخر
 .(ٕ)ثاف

 مف النصكص بإيراد فاعتنكا تعالى، هللا كتاب آيات بيف الصمة ىذه أىمية العمماء أدرؾ لقد     
مي عمى األمة أطبقت مف رأسيـ كعمى القرآف، مف اآلية معنى تفسير في القرآف  في ـتقدُّ

 .(ٖ)التفسير
استعاف بالقراف  اذ ،سير القراف بالقراففي تفكبيرًا اىتماـ اىتـ ابف حجر الييتمي )رحمو هللا(      
مسمؾ  فيو يسمؾ )رحمو هللا( كاف جو في ذلؾ مف خالؿ ما يمي: كيتبيف مني اغراض مختمفة،في 

 :األمثمة عمى ذلؾ كمف  ،اآليات التي تجتمع في معنى كاحد، أك يكضح بعضيا بعضاً  الربط بيف
يسمؾ فيو مسمؾ الربط بيف اآليات التي تجتمع في  )رحمو هللا(كاف إذ: يحتج بالقرآف الكريـ أكالً 

 تفسيره لقكلو تعالى:  بعضا ؛ كمف األمثمة عمى ذلؾ أك يكضح بعضيا ،معنى كاحد
 إذ (ٗ)چڍ  ....ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ    ڤ ڦ ڦ ڦ  ٿ چ                       
يجب االيماف بو غير ما  شيء: ىـ اكالد يعقكب كقد ذكرت االية انو انزؿ عمييـ "االسباط قاؿ:

ىك الكحي كجاء  ما أنزؿ. فبيف اف (٘)ر"انزؿ عمى ابائيـ كذلؾ الشيء ىك الكحي كما ىك المتباد
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ  :يوآبو بقكلو:" بل صرحت بو  ما فسراخرػ تؤكد  بأية

                                                           

فسره صحابي  ، اك كقع عميو اجماع، اكية رسكؿ هللاآلية بار اآليقطع بصحتو اال اذا كاف الذؼ فسّ  لكف ال( ٕ)
التي فسر بيا اجتياد مف قائمو، كاف كانت الطريقة  ألنولو مخالف، كما عدا ذلؾ فال يجـز بصحتو يكف كلـ 

 . ٜٓٔ/ٔخالد بف عثماف السبت:  :في التطبيق. ينظر: قكاعد التفسير يخطئقد  وكنلصحيحة 

، كينظر: مباحث في ٙٓٔ :ق(ٕٜٖٔحاشية مقدمة التفسير، عبد الرحمف بف دمحم بف قاسـ العاصمي)ت:  (ٖ)
 .ٖٙٗعمـك القراف، مناع بف خميل القطاف: 

 .كثير كغيرىـ كثير ابف كالحافع البغكؼُّ  اإلماـ ككذلؾ الطبرؼ  جرير ابفمنيـ  (ٖ)
 .ٖٙٔ( البقرة: ٗ)

أحمد بف دمحم بف عمي بف حجر الييتمي السعدؼ األنصارؼ، شياب الديف شيخ اإلسالـ، أبك  ،المنح المكية( ٘)
 .ٓٔٗ: العباس
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وحٌنئذ فنفً نبوتهم المستلزم لنفً الوحً الٌهم ... مناقض  (ٔ)چ ڤ...... ٿ ٿ 

 .(ٕ")لصرٌح االٌة، فتامله

 
 اخرػ. ألية مف ايةالفقياء في استنباط الحكـ  بأقكاؿاالستشياد  :ثانيا
ڀ  ٹ چ كمثاؿ ذلؾ ما ذكره في قكلو ًا مف آية اخرػ حكم استنبطكا الفقياء أفبيف إذ      

  چ   كىي قكلو اخرػ  االية مع اية ىذهاستنبط الفقياء مف فقاؿ:"، (ٖ)چڀ  ٺ  ٺ    

عمـ انيا مدتو كاف  ستة اشيراف اصل عدة الحمل ، (ٗ)چھ  ھ  ھ   ھ  ے
  .(٘)"نفخ الركح عندىا

  وترجيحو ألحدىا. التفاسير من لتفسير   االستشياد :ثاثال
 فنراه يستعيف، مف خالؿ اعتماده عمى قاعدة فقييةباالستشياد بنظيرتيا  اآلية  فسرإذ      

 بالقراف عمى استنتاج مراد هللا تعالى مف االية بل كيرجح قكال عمى اخر بداللة القراف، مف ذلؾ:
  ےڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ڻ   ڻ   ڻ چ: قكلو تعالى تفسيره

﮲   ﮳ ﮴  ﮵ . يذكر اختالؼ االقكاؿ فيمف نزلت االية بحقيـ فيقكؿ: (ٙ)چۓ  ۓ 
التي في ( )كقيل في الييكد لكتميـ صفة دمحم : نزلت في الييكد كالنصارػ، ((قاؿ ابف عباس

العبرة  بقكلو: ألفكيعمل ذلؾ؛  التكراة، كقيل: إنيا عامة، كيرجح ىذا القكؿ بعبارة )كىك الصكاب(
 ؛ كألف ترتيب الحكـ عمى الكصف المناسب مشعر بالعمية،(ٚ)بعمكـ المفع ال بخصكص السبب

يعضد  كذكر ما ككتماف الديف يناسب استحقاؽ المعف؛ فكجب عمكـ الحكـ عند عمكـ الكصف،
( )آلية عمى أنو فإنيا استدلت با  ((ترجيحو انو قد صرح جمع مف الصحابة بالعمـك كعائشة

فإنو احتج بأنو لكال ىذه اآلية كنحكىا ما كثر  ((لـ يكتـ شيئا مما أكحي إليو، كأبي ىريرة 
الحديث، ثـ بيف المعنى المغكؼ لمفظة )يكتمكف( اذ اشار بقكلو: كالكتـ ترؾ إظيار الشيء 

                                                           

 ٖٙٔ: النساء( ٔ)

 .ٓٔٗ:المنح المكية( ٕ)

 .٘ٔاألحقاؼ:  (ٖ)

 .ٖٖٕالبقرة: ( ٗ)

شياب الديف شيخ اإلسالـ،  ،حمد بف دمحم بف عمي بف حجر الييتميا ،الفتح المبيف بشرح األربعيف( ينظر: ٘)
 .ٕٗٓ :ىػ(ٜٗٚأبك العباس )ت: 

 .ٜ٘ٔ( البقرة: ٙ)

 ٖٗٔ/ ٕتاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي:  ،( األشباه كالنظائرٚ)
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ليما نفس القصد يتيف بيف مف خالآيؤكد اختياره بذكر المحتاج إلى إظياره،  ثـ بيف ايضا ما 
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ ﮲   چ  كالمعنى الذؼ ذكره بقكلو: كنظيرىا

﮳  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  

ې  ې ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  كنظيرىا أيضا:(ٔ)چ

ف  يتيفالآلكاشار الى  (ٕ)چٿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    بقكلو: فياتاف، كا 
 . (ٖ)كغيرىا إال أف العبرة بعمـك المفع كما تقرر ((كانتا في الييكد أيضا لكتميـ صفتو 

ال يخرج عف ما  (رحمو هللا ه)نجد ،القرآف بالقرآف هتبيف لنا مف خالؿ ما عرضناه لتفسير ي     
 ذا النكع مف التفسير مف أف القرآف الكريـ يفسر بعضو بعضًا. كاف عميو عمماء التفسير في ى

 النبوية لقرآن بالسنةاتفسيره : المطمب الثاني
( ببياف (السنة المصدر الثاني مف مصادر التفسير؛ ألف هللا سبحانو أمر نبيو دمحما  د  تع      

 (ٗ)چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ      ٿ چآياتو لمناس؛ كما قاؿ تعالى:
 نة شارحة لمقرآف كمكضحة لمعانيو.فالس

( فيك مما فيمو مف (كل ما حكـ بو رسكؿ هللا ": )رحمو هللا(قاؿ اإلماـ الشافعي      
األكؿ مف طرؽ التفسير كىك بعد ذكره لمطريق ابف تيمية  كقاؿ شيخ االسالـ    ، (٘)القرآف"
فسر النبي  إذ ،(ٙ)"حة لو: "فإف أعياؾ ذلؾ فعميؾ بالسنة فإنيا شارحة لمقرآف كمكضالقرآف

كاالحاديث القكلية التي  ،( كالمؤيد بالكحي بعضا مف آيات القرآف لصحابتو الكراـ(المعصـك
 .(ٚ)القراف الكريـ قميمة آلياترة كردت الينا مفس  

ذ بعد االستقراء كالتتبع إ اىتـ الييتمي)رحمو هللا( في ىذا الجانب في مكاضع محدكدة، إذ      
لشريفة تبّيف أف منيجو في عرضيا كاف متفاكتًا فمـ يسير عمى نيج كاحد؛ ربما نتيجة لؤلحاديث ا

إذ انو تارة يخرج الحديث فيضيفيا الى مف خرجيا كيذكر  لطبيعة المكضكع الذؼ يتحدث فيو،
                                                           

 .٘ٚٔ – ٗٚٔلبقرة: ا (ٔ)

  .ٚٛٔ( آؿ عمراف: ٕ)

 ٖ٘ٔػػػػ ٕ٘ٔ/ ٔ: جر( الزكاٖ)

 .ٗٗالنحل: ( ٗ)

 .ٜٙٔ/ ٗ :السيكطي الديف جالؿ بكر، أبي بف الرحمف عبد ،اإلتقاف في عمـك القرآف (٘)

 .ٖٖٙ/ٖٔ( مجمكع الفتاكػ: بف تيمية الحراني: ٙ)

 .ٜٚٔ/ ٗ ( ينظر: اإلتقاف في عمـك القرآف:ٚ)
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يكرد الحديث ليس بمفظو؛ كما انو في بعض المكاضع  ،يخرجو الصحابي راكؼ الحديث، كتارة ال
قًا في تخريج األحاديث؛ كلعل السبب في ذلؾ انو سار عمى منيج الفقياء في إذ لـ يكف دقي

 ككاف )رحمو هللا( ،االعتماد عمى معنى الحديث كعدـ التأكد مف المفع، اك ربما اعتمد عمى حفظو
 مف  م قل  

 :، كاالمثمة عمى ذلؾإيراد األحاديث في تفسيراتو
 مجمل اآلية. تفسير -أوال  
نبكؼ بحديث  يستشيد إذ  كىك ما تضمنتو لفظة)كليف( يكرد اف لمزكجة حقكؽ عند ذكره االية    

كأخرج  (ٔ)چڳ  ڳ  ڱ   ڱ  چ شريف اذ يقكؿ: "حقكؽ الزكجة عمى الزكج كثيرة قاؿ هللا تعالى:
: قمت يا رسكؿ هللا ما حق عف ابيو قاؿ(ٕ)ماجو عف معاكية بف حكيـ القشير ؼ ابك داكد كابف 

اف تطعميا اذا طعمت كتكسكىا اذا اكتسيت كال تضرب الكجو كال تقبح كال قاؿ ة احدنا عميو؟ زكج
 .(ٖ) تيجر اال ف ي البيت"

 اآلية. معنى ببيان -ثانيا
ڳ  ڳ  ڱ   ٹ چ  عد مف الكبائر كقد اشار بذلؾ الى قكلو يلصدقة المف با إذ بيف أف    

ے  ۓ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے    ہڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى      ائ   ائ  ەئ  ەئ   وئ  چ  إلى قكلو: (ٗ)چ

 .(٘)چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ   ېئ  
( (نذير مف المف بالمعركؼ كىك: جاء عف النبي التحذير كال ف فيوبحديث شري استشيد     

چ ( ىذه اآلية: (ـ تال إياكـ كالمف بالمعركؼ، فإنو يبطل الشكر، كيمحق األجر، ث»أنو قاؿ: 

                                                           

 [.ٕٕٛ( ]البقرة ٔ)

مر بف صعصعة، جد بيز بف حكيـ، لو كفادة عمى النبي ملسو هيلع هللا ىلص ىك: معاكية بف حيدة قشيرؼ مف بني عا (ٕ)
 .ٓ٘ٔ -ٜٗٔ/ٙكصحبة، نزؿ البصرة، كمات بخراساف. ينظر: اإلصابة 

شياب الديف شيخ اإلسالـ، أبك  ،حمد بف دمحم بف عمي بف حجر الييتميا :( اإلفصاح عف أحاديث النكاحٖ)
ح  ،ٕٗٗ/ ٕ :أبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني ،دسنف أبي داك ، ك ٜٚٔ: ىػ(ٜٗٚالعباس )ت: 

  يزيد أبيو اسـ كماجة ،ابف ماجةينظر: سنف ك  .في حق المرأة عمى زكجيا باب ،كتاب النكاح  ،(ٕٕٗٔ)
 .في حق المرأة عمى زكجيا باب ،كتاب النكاح (،ٓ٘ٛٔ)، ح ٖٜ٘/ٔ القزكيني: يزيد بف دمحم هللا عبد أبك

 [.ٕٕٙ( ]البقرة: ٗ)

 [.ٕٗٙ( ]البقرة: ٘)
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 –سبحانو كتعالى  -هللا  ذكر أفثـ ، (ٕ)«(ٔ)چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى
كباآلية  ،باآلية األكلى أف مف أنفق شيئا في كجو مف كجكه القربات كاإلنفاؽ عمى نفسو كأىموبيف 

 -أعده هللا الثانية أف مف تصدؽ بشيء مف أنكاع الصدقات اشترط لنيمو ذلؾ الثكاب العظيـ الذؼ 
 .(ٖ)لممنفقيف كالمتصدقيف أف يسمـ إنفاقو كصدقتو مف المف بيا -سبحانو كتعالى 

 .السياق من ظاىر يتبينمعنى  عمى باآلية االستدالل -ثالثا
رفي ة الفعمية كما استشيد بالقكلية  استشيد بالسن إذ      قاؿ:  بيانو لحكـ التحمل عند الم حص 

في نسكو دكف الرجكع أك معو كىـ فرؽ مختمفة أك فرقة كاحدة أؼ منع عف المضي االحصار: 
ف أمكنو قتالو أك بذؿ ماؿ لو جكازا  آخر يمكنو سمككو تحمل كلـ يجد طريقاً  سكاء كافر كمسمـ، كا 

( ( حيف أحصركا بالحديبية كىـ حـر فنحرلى حاجا كاف أك معتمرا أك قارنا لنزكؿ قكلو تعا
كأردتـ التحمل إذ االحصار بمجرده  أؼ، (ٗ)چ ۆ  ۆ     ۈ  ۈ ۇ  ۇ    ڭچ  كحمق، كأمرىـ بذلؾ

  .(٘)ال يكجب ىديا
 .الصحابة والتابعين بأقوالاعتماده تفسير القرآن : المطمب الثالث

فيـ  ،الصحابة كالتابعيف المصدر الثالث لتفسير كتاب هللا جل كعال يعد التفسير بأقكاؿ      
كاألخذ  ((لنبيقرائف كاألحكاؿ التي اختصكا بيا كمالزمة اأعمـ بو مف غيرىـ لما شاىدكه مف ال

عنو كالتأثير بو في سائر أحكاليـ كيعد التفسير بأقكاؿ الصحابة ، كالتابعيف، مف المصادر 
، كال نئذ إذ لـ تجد التفسير في القرآفكحيقاؿ: " إذؾ شيخ اإلسالـ في مقدمتو المعتبرة كما قرر ذل

، رػ بذلؾ؛ لما شاىدكه مف القرائف؛ فإنيـ أدأقكاؿ الصحابةة رجعت في ذلؾ إلى في السن
 : إذا لـ تجدلما ليـ مف الفيـ التاـ، كالعمـ الصحيح ... ثـ قاؿكاألحكاؿ التي اختصكا بيا ك 

                                                           

 ( االية السابقة.ٔ)

 اخرج (  لـ اعثر عمى الحديث فيما كقفت عميو مف المصادر الحديثية ككجدت عدة احاديث في المف كمنيا مإ)
 الحسف أبك الحجاج بفالمسمـ  ،() هللا رسكؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنقل المختصر الصحيح لمسندا في

عف أبي ذر، عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ثالثة ال يكمميـ هللا يـك القيامة: المناف  ،(ىػٕٔٙ: تا) النيسابكرؼ  القشيرؼ 
بياف  ، باب،(ٙٓٔ،ح )ٕٓٔ/ ٔ :الذؼ ال يعطي شيئا إال منو، كالمنفق سمعتو بالحمف الفاجر، كالمسبل إزاره

 .كالمف بالعطية غمع تحريـ إسباؿ اإلزار

 . ٖٗٔػػػػػ ٖٔٔ/ ٔ( ينظر: الزكاجر: ٖ)

 [.ٜٙٔ( ]البقرة: ٗ)

 .ٕٔٓ/ ٗ بف حجر الييتمي:تحفة المحتاج في شرح المنياج كحكاشي الشركاني كالعبادؼ: ينظر: ( ٘)
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، فقد رجع كثير مف األئمة في ذلؾ إلى التفسير في القرآف كال في السنة، كال كجدتو عند الصحابة
  .(ٔ)أقكاؿ التابعيف ..." 

 منيجو في االستدالل بأقواليم:
  في اغراض شتى منيا كالتابعيف الصحابة بأقكاؿ( ابف حجر الييتمي)رحمو هللا استشيد      
كمما يجدر االشارة اليو أف  كغيرىا، قراءاتال كابياف االحكاـ الفقيية  كااللفاظ ا تفسير

بي آخر إنما يككف الترجيح االصكلييف اتفقكا عمى أف قكؿ الصحابي اليعد حجة عمى قكؿ صحا
الترجيح  الجمع بيف االقكاؿ تارة، ك  كمنيجو في االستدالؿ باقكاليـ قائـ عمى مف طرؽ اخرػ،

، كقد يذكر االقكاؿ دكف ترجيحاك  دكف جمعاالقكاؿ  ذكري، اك تارة اخرػ  كالمفاضمة بيف االقكاؿ
ربما يعزك سبب ذلؾ  ؛ىابعدـ ذكر كتارة  يح تارة بذكر االقكاؿ االخرػ جكالتر التصريح بقائمييا، 

"كقد كسع المفسركف الكالـ عمى ىذه اآليات كأردت تمخيصو  لالختصار لتصريحو بذلؾ اذ قاؿ:
 الصحابة أقكاؿ ذكر حيف  هللا( الييتمي)رحمو أف نذكر أف كالبد ،(ٕ)لكثرة فكائده كعظيـ جدكاه"

 يمي كفيما ،ميياع يعمق اك األقكاؿ، حيكض أحيانا نجده بل ،فحسب ناقل لؤلقكاؿ يكف لـ  المكقكفة
 : تبيف منيجو االمثمة بعض

 الجمع بين األقوال -أوال  
فعرض االقكاؿ مع  ،سير االيةفحاكؿ الييتمي) رحمو هللا( اف يجمع االقكاؿ الكاردة في ت     

، بل االقكاؿ ككذلؾ مف غير اف يرجح احدىا التعميق عمى بعضيا مف غير اف يصرح بمصادر
 قكلو جامعًا لؤلقكاؿ ما امكنو ذلؾ، كمثالو:يككف 

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  چ   في قكلو تعالى: -ٔ

جمع الييتمي االقكاؿ التفسيرية في بياف المراد مف االية  ، إذ(ٖ)چہ  ہ  ھ  ھ  
انيا  يرجح اؼ مف االقكاؿ بل يتضمف االقكاؿ جميعيا كذلؾ بتفنيدىا كالجمع بينيا حيث كال

قكاؿ التفسيرية بقكلو: " فالمراد باإلدالء اإلشراع تحمل عمى نفس المعنى اذ اشار لؤل
بالخصكمة في األمكاؿ، كباء باإلثـ لمسببية أك المصاحبة، ككجو تشبيو الرشكة باإلدالء إما 
ككنيا تقرب بعيد الحاجة كما أف الدلك المممكءة ماء تصل مف البعيد إلى القريب بكاسطة 

ما ككف الحاكـ بسبب الرشكة يمضي الحكـ كيثبتو الرش اء فالبعيد يصير قريبا بسبب الرشكة، كا 
كجماعة  ()مف غير تثبت كمضي الدلك في الرشاء، ثـ المراد مف ذلؾ عند ابف عباس 

                                                           

 .ٗٗ،ٜٖمقدمة في أصكؿ التفسير البف تيمية:  (ٔ)

 .ٔٙٔ/ ٕالزكاجر:  (ٕ)

 .ٛٛٔالبقرة:  (ٖ)
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الكدائع كما ال بينة عميو كقيل ماؿ اليتيـ في يد كصيو يدفع بعضو لمحاكـ ليبقيو عمى 
 ،، كقيل شيادة الزكر، كالضمير في بيا عائد عمى مذككر لمعمـ بوكصايتو كتصرفو الفاسد

أرضا أنو غمبو عمييا فالتمس  (ىك أف يحمف الحضرمي عند رسكؿ هللا ) :(ٔ)كقاؿ الحسف
؛ ألف سبب نزكليا أف امرأ (ٕ)بينة فمـ يجد، فقاؿ لؾ يمينو فانطمق ليحق باطال( ) منو

: أما إف حمف عمى () بف عبداف ليحمف فقاؿ القيس بف عباس الكندؼ ادعى عميو ربيعة
: أؼ ال يأكل بعضكـ ماؿ بعض مف (ٖ)مالو ليأكمو ظمما ليمقيف هللا كىك عنو معرض فنزلت

، (ٗ)قاؿ بعض المفسريف ،ىك أف يدفع إلى الحاكـ رشكة ،كقيل غير الكجو الذؼ أباحو هللا لو
الكـ كال ترشكىـ ليقتطعكا لكـ حق كىذا أقرب إلى ظاىر اآلية: أؼ ال تصانعكا الحكاـ بأمك 

 .(٘)"غيركـ، كال يبعد حمميا عمى كل ما مر؛ ألف الكل أكل لمماؿ بالباطل
نقل اختالؼ العمماء في معنى اإللقاء ذ ، إ(ٙ)چہ      ۀ      ۀ  ہ  ہ      ہ چ في قكلو تعالى: -2

 النفقة عباس ىك راجع إلى نفس النفقة كعميو قكؿ ابف :باأليدؼ الى التيمكة إذ قاؿ
ليو ذىب البخارؼ (ٚ)كالجميكر كلـ يذكر غيره عمى أف ال ينفقكا في جيات الجياد ، (ٛ)، كا 

                                                           

ىػ(... ٓٔٔكتاب في التفسير، )ت:ىك الحسف بف يسار البصرؼ، أبك سعيد، ثقة، فقيو، عالـ، لو  ( ىك:ٔ)
 .٘ٙ/ٔ، كمعرفة القراء لمذىبي: ٙ٘ٔ/ٚينظر: الطبقات الكبرػ البف سعد: 

القاضي أبك إسحاؽ إسماعيل بف إسحاؽ بف إسماعيل بف حماد بف زيد األزدؼ  :أحكاـ القرآف( ينظر: ٕ)
 .ٜٖٔ :ىػ(ٕٕٛالبصرؼ ثـ البغدادؼ المالكي الجيضمي )ت: 

كعيد مف اقتطع حق  ،باب، (ٜٖٔح)،ٕٗٔ،ٖٕٔ/ٔ :(كائل بف حجر)حديث الصحابي  اخرجو مسمـ مف( ٖ)
  .مسمـ بيميف فاجرة بالنار

: ت) بالماكردؼ الشيير البغدادؼ، البصرؼ  حبيب بف دمحم بف دمحم بف عمي الحسف أبك ،كالعيكف  النكتينظر:  (ٗ)
 النيسابكرؼ، الكاحدؼ، عمي بف دمحم بف أحمد بف عمي الحسف أبك، الكسيط ، كالتفسيرٜٕٗ/ ٔ : (ىػٓ٘ٗ

 ابف الجبار عبد بف دمحم بف منصكر المظفر، بكا ،السمعاني ، كتفسيرٜٕٛ/ ٔ :(ىػٛٙٗ: تا) الشافعي
 بك،  ااألصفياني الراغب ، كتفسيرٜٓٔ/ ٔ:(ىػٜٛٗ: ت) الشافعي ثـ الحنفي التميمي السمعاني أحمد
 طية في، كرجحو ابف عٓٓٗ/ ٔ :(ىػٕٓ٘: ت) انىاألصفي بالراغب المعركؼ دمحم بف الحسيف القاسـ

 إلى أقرب : ىذاالرازي بقوله، كٕٚٗ/ ٔ :األندلسي عطية بف غالب بف الحق عبد دمحم أبك ،الكجيز المحرر
 الديف بفخر الممقب الرازؼ  التيمي الحسيف بف الحسف بف عمر بف دمحم هللا عبد أبك، الغيب مفاتيح الظاىر:
  .ٕٓٛ/ ٘ :(ىػٙٓٙ: ت) الرؼ  خطيب الرازؼ 

 .ٖٖٔ/ ٕ :الزكاجر (٘)

 .ٜ٘ٔالبقرة: ( ٙ)

 .ٗٛ٘/ ٖ البياف: جامع (ٚ)

  .٘ٛٔ/ ٛبف حجر العسقالني: أحمد بف عمي فتح البارؼ، ( ينظر: ٛ)
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أمكاليـ فيستكلي العدك عمييـ كييمكيـ، فكأنو قيل إف كنت مف رجاؿ الديف فأنفق مالؾ في 
ف كنت مف رجاؿ الدنيا فأنفق مالؾ في دفع اليالؾ كالضر عف نفسؾ، كقيل:  سبيل هللا، كا 
ىي اإلسراؼ في النفقة ؛ألف إنفاؽ جميع الماؿ قد يؤدؼ إلى اليالؾ عند الحاجة الشديدة 
إلى المأككؿ أك المشركب أك الممبكس، كقيل: ىي السفر إلى الجياد بال نفقة كقد فعل ذلؾ 
قكـ فانقطعكا في الطريق، كقيل: المراد غير النفقة، كعميو فقيل ىي أف يخمكا بالجياد 

ؾ الذؼ ىك عذاب النار، كقيل: ىي اقتحاـ الحرب بحيث يقتل مف غير نكاية فيتعرضكا لميال
تحصل منو لمعدك ألنو حينئذ قاتل لنفسو تعديا، كرده بعضيـ كاستدؿ بأف رجال مف 

فقاؿ أبك أيكب ، المياجريف حمل عمى صف العدك فصاح بو الناس ألقى بيده إلى التيمكة
نما نزلت فينا، صحبنا رسكؿ هللا نحف أعمـ بيذه اآلية :() (ٔ)األنصارؼ  فنصرناه  () كا 

  .(ٕ)كشيدنا معو المشاىد، فمما قكؼ اإلسالـ ككثر أىمو رجعنا إلى أىمينا كأمكالنا"
 الترجيح بين األقوال :ثانيا  

الى المفاضمة كالترجيح بيف االقكاؿ معتمدًا بقكاعد الترجيح، إذ رجح الييتمي)رحمو هللا( ذىب     
رجح يصرح ببعض قائمييا  ك يعرض بعض االقكاؿ ك صحابي عمى صحابي اخر، اك ياحيانا قكؿ 

  ، كمف االمثمة عمى الترجيح كالمفاضمة بيف األقكاؿ:حدىاأ
: إذ االصل حمل نصكص الكحي عمى العمـك ما لـ يرد نص  _1 الترجيح بالعمـك

ڻ  ۀ  ۀ   ڻ   ڻ    ڻ چ: قكلو تعالىلتفسيره . كمف االمثمة عمى ذلؾ، (ٖ)بالتخصيص

 ، إذ(ٗ)چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴   ﮵  
يذكر اختالؼ االقكاؿ فيمف نزلت االية بحقيـ فيقكؿ: قاؿ ابف عباس: نزلت في الييكد 

( التي في التكراة، كقيل: إنيا عامة، كيرجح )كالنصارػ، كقيل في الييكد لكتميـ صفة دمحم
كقد صرح جمع مف ( كيستشيد بقكؿ الصحابة بالعمكـ بقكلو: ىذا القكؿ بعبارة )كىك الصكاب

                                                           

نزؿ عميو  ،شيد العقبة كبدرًا كأحداً  ،ىك خالد بف زيد بف كميب بف مالؾ بف النجار، أبك أيكب األنصارؼ ( ٔ)
 عبد بف يكسف عمر بكأ ،االستيعاب :. ينظر ٔ٘تكفي سنة  ،عنده لما قدـ المدينة مياجراً  كأقاـ( الرسكؿ)

 دمحم بف دمحم الكـر أبي بف عمي الحسف أبك ،كأسد الغابة ،ٕٚٚ :القرطبي عاصـ بف البر عبد بف دمحم بف هللا
 .ٔ٘ٙ/ٔ األثير: ابف الديف عز الكاحد، عبد بف الكريـ عبد بف

دمحم بف عيسى  ،الجامع الصحيح سنف الترمذؼ ، كىك حديث أخرجو الترمذؼ بمفع آخر،ٜٕٙ/ ٕ :الزكاجر( ٕ)
قاؿ أبك   ، سكرة البقرة.() هللا رسكؿ عف القرآف تفسير كتاب (:ٕٜٕٚ، ح )ٕٕٔ/ ٘ :عيسى الترمذؼأبك 

   .حديث حسف صحيح غريب عيسى ىذا
  .ٕٚ٘:قكاعد التفسير (ٖ)
 .ٜ٘ٔ( البقرة: ٗ)
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لـ يكتـ شيئا مما أكحي إليو،  (الصحابة بالعمـك كعائشة فإنيا استدلت باآلية عمى أنو )
 .(ٔ)كأبي ىريرة فإنو احتج بأنو لكال ىذه اآلية كنحكىا ما كثر الحديث

ڇ  چ في قكلو تعالى:امل كالمرضع، ترجيحو لحكـ مف االحكاـ: عند بياف حكـ االفطار لمحػػػػ ٕ

  إذ ذكر في شرح( االظيرذكر حكما كرجحو بقكلو)، (ٕ)چ ڍ    ڍ  ڌ   ڌ  ڎ
ما جاء في المنياج اف حكـ الحامل كالمرضع إذا افطركا الفدية عمى قكؿ مف قاؿ بعدـ نسخ 

كعمق )رحمو ، (٘)إال في حقيما ،(ٗ)أ نيا منسكخة) )(ٖ)قكؿ ابف عباسل ذ اشار بقكلو:اآلية إ
  .(ٙ)كفي نسخ لز متيما القضاء ككذا الفدية في االظيرهللا( عمى ذلؾ بقكلو: 

 أنو إذ :()ككنيا مسألة فقيية كانيا فتكػ منو () ابف عباس يتبيف مف استشياده لقكؿ     
 مكاف تطعمي أف عميؾ يطيقو، ال الذؼ بمنزلة أنت: فقاؿ مرضعا، أك حامال لو كلد أـ رأػ
؛ لكنو )رحمو هللا( بقكلو االظير رجح القضاء كالفدية (ٚ)عميؾ قضاء كال مسكينا، يكـ كل

 يكجب عمى الحبمى كالمرضع الفدية كالقضاء معا. الذؼ لشافعيا وعمى مذىب
 تو بووعناي وموقف العمماء منو وانواعو التفسير بالراي: المبحث الثاني

قل لو مكانة عظيمة اذ ميز هللا بو االنساف عف كالع عماؿ العقل،إ  ؼ عمى أيعتمد التفسير بالر     
 (ٛ)چ گ  گچ  بقية المخمكقات، كقد اشار اليو القرآف في مكاضع عدة كما في قكلو تعالى:

كلقد ارشدنا هللا سبحانو كتعالى الى اعماؿ  (ٜ)چ گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ 
چ  چ  چ  چ  تعالى:  قكلو يات كثيرة منياآالى التفكر كالتدبر كجاء ذلؾ في الفكر ككجينا 

ر عمى القرآف كلـ يقتصر التدبر كالتفك(ٓٔ)چڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
                                                           

 .ٕ٘ٔ/ ٔ :كاجرالز ( ينظر: ٔ)

 .ٗٛٔالبقرة:  (ٕ)

 ٕٛٗ/ ٖ البياف: جامع (ٖ)

دمحم بف  :تفسير الطبرؼ  : ينظر:٘ٛٔالبقرة:  چ ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ چ :الناسخ لو قكلو تعالىاؼ ( ٗ)
 .ٕٓٗ/ ٖىػ(: ٖٓٔ)ت:  ،جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرؼ 

، ينظر:( كىناؾ تفصيل ف: )الحامل كالمرضع( أؼ٘) تحفة المحتاج في  ي حكـ الحامل كالمرضع في الصـك
 .ٕٗٗػػػػ ٔٗٗ/ ٖشرح المنياج: 

 .المصدر السابقينظر: ( ٙ)

 .ٕٛٗ/ ٖ :ىػ(ٖٓٔ: ت، أبك جعفر الطبرؼ )ردمحم بف جرير بف يزيد بف كثي ،البياف ينظر: جامع (ٚ)
 ٖٚالبقرة:  (ٛ)

 ٔٔ( النحل: ٜ)

 ٕٛ( النساء: ٓٔ)
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اذ اعتمدت الشريعة ، كاؿ االمـ كفي جميع جكانب الحياةيات الككنية كاحفقط  بل يشمل كل اآل
جعل الحكـ  فبغياب النص عميو كأحد االصكؿ في استنباط االحكاـ بعد القرآف كالسنة كاالجماع،

( لما بعثو إلى )العمماء مف حديث معاذ بف جبل أف النبي  ما استنبطومنكطا بالعقل كىذا 
اليمف فقاؿ" كيف تقضي قاؿ أقضي بكتاب هللا قاؿ فإف لـ يكف في كتاب هللا قاؿ فبسنة رسكؿ 

تيد رأيي قاؿ فقاؿ رسكؿ هللا صمى هللا ( قاؿ أج)هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ فإف لـ يكف في سنة رسكؿ هللا 
 هللا رسكؿ  عميو كسمـ الحمد هلل الذؼ كفق رسكؿ  

(")(ٔ). 
 .(ٕ)عممو الرأؼ في االصل مصدر رأػ الشيء يراه رأيًا، اعتقد الشيء اك ظنو اك :مغةالرأي في ال
 ؼ: أؼالرأعمى االعتقاد، كعمى االجتياد، كعمى القياس، كمنو: أصحاب  الرأؼيطمق  :واصطاحا  

 أصحاب القياس.
، عبارة عف تفسير القرآف باالجتياد بعد ؼ"االجتياد" كعميو فالتفسير بالرأىنا  ؼكالمراد بالرأ     
القكؿ، كمعرفتو لؤللفاظ العربية ككجكه دالالتيا،  ية المفسر لكالـ العرب كمناحييـ فمعرف

ؿ، كمعرفتو بالناسخ كالمنسكخ مف ككقكفو عمى أسباب النزك  يذلؾ بالشعر الجاىم يكاستعانتو ف
 .(ٖ)المفسر يحتاج إلييا يالقرآف، كغير ذلؾ مف األدكات التآيات 

 وأنواعو موقف العمماء منو: المطمب االول
 .(ٗ)اختمف العمماء في حكـ التفسير بالرأؼ بيف مجيز كمانع كلكل ادلتو عمى ماذىب اليو    

 انواعو:
 :سميفقسـ العمماء التفسير بالرأؼ إلى ق

 :التفسير بالرأي المحمود ـــ1
 ،، ككاف صاحبو عالما بالمغة العربية()، كمف سنة الرسكؿ ىك التفسير المستمد مف القرآف     

 .(ٔ)عالما بقكاعد الشريعة كأصكليا كغيرىا مف االدكات الضركرية لكل مفسر ،خبيرا بأساليبيا

                                                           

(. كقاؿ: ىذا ٕٖٛٔ،ح )ٙٔٙ/ ٖ :باب ما جاء في القاضي كيف يقضي :ذؼ: كتاب األحكاـالترم اخرجو: (ٔ)
 كتاب، (ٕٜٖ٘) ، حٖٖٓ/ ٖكأبك داكد:  ،الكجو كليس إسناده عندؼ بمتصل حديث ال نعرفو إال مف ىذا

 .ية: باب اجتياد الرأؼ في القضاءاألقض

مادة )رأػ(،  :ىػ(ٜٖ٘الرازؼ، أبك الحسيف )ت:  القزكيني يس المغة: أحمد بف فارس بف زكرياينظر: مقاي (ٕ)
ٕ/ٕٗٚ. 

 .ٖٛٔ/ ٔ:(ىػٜٖٛٔ: ت) الذىبي حسيف السيد دمحم الدكتكر، التفسير كالمفسركف ينظر: ( ٖ)

 .ٖٛٔ/ ٔ :التفسير كالمفسركف  (ٗ)
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دراؾ معناه مستندا إلى المغة ،كالمفسر ىنا يبذؿ جيده ككسعو في فيـ النص القرآني  ،كا 
 كاألدلة الشرعية .  ،كالنصكص

  :ـــــ التفسير بالرأي المذموم2
اك  ،مع الجيالة بقكانيف المغة أك الشريعة ،أك بدكف عمـ ،كىك التفسير بمجرد الرأؼ كاليكػ      

لـ يراع فيو تكفر ك  ،تأييدًا لمذىب فاسد، اك رأؼ باطل، فيك تفسير ال يستند إلى نصكص الشريعة
 .(ٕ)زمة لمتفسيرالاالدكات ال

قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية)رحمو هللا( بعد أف ذكر كالـ السمف في تحرجيـ في تفسير      
محمكلة عمى تحرجيـ عف الكالـ  ،القرآف: "فيذه اآلثار الصحيحة كما شاكميا عف أئمة السمف

كليذا  ،ا يعمـ مف ذلؾ لغة كشرعا فال حرج عميوفأما مف تكمـ بم ،في التفسير بما ال عمـ ليـ بو
كسكتكا عما  ،كال منافاة ؛ ألنيـ تكممكا فيما عممكه ،ركؼ عف ىكالء كغيرىـ أقكاال في التفسير

 . (ٖ)جيمكه ..."
 منيج الييتمي في التفسير بالرأي: المطمب الثاني

  :بعد االستقراء لمنصكص كتتبعيا تبيف أف منيج الييتمي فيو كاف     
 :المفردات بمعاني اىتماموـــــ 1

كيظير  عقمو فأعمل آراؤه كثرت الذكاء مف هللا كىبو ما مع كاطالعاتو معارفو تكسعت لما      
 في عقل كالمبتعمق في تكضيح الفرؽ بي ال ، إذبيانو فائدة التفكر في خمق هللا مف خالؿذلؾ 

كاف ك  ،يتيف دعكتو الى التفكر كالتدبر كالتأملتبيف مف خالؿ تفسيره لآل اذ ،ؿ عمرافآيتي البقرة ك آ
 معاني استنبط مف اآلياتك  ،اخذ يبيف الفرؽ بينيما كعالقتيما بالسياؽ يفيتعرض اآل بعدمنيجو 

 ،و كعمق استنباطودؿ فيدؿ عمى سعة معارفو كاطالع كىذا اف ،يةلآلظاىرة  أبعد مف المعاني ال
كات كاألرض إال أكلك العقل الكامل، اكر في خمق السماذ قاؿ: "كقد بيف تعالى أنو ال يصمح لمتف

، كذكر في (ٗ)چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ كالمب الفاضل، كما يدؿ عميو آيتا البقرة كآؿ عمراف 
مف اآليات األرضية كالسماكية أكثر مما ذكر في الثانية المختتمة  چ چچ المختتمة بػ  كلىاأل

                                                                                                                                                                      

باب الصرؼ، المعاني كالبياف كالبديع، عمـ القراءات، اصكؿ الديف، اصكؿ الفقو، اس ىي: المغة، النحك، (ٔ)
، ٕ٘ٔػػػػػ ٖٕٔ/ٗالنزكؿ، الناسخ كالمنسكخ، الفقو، عمـ المكىبة، ينظر: االتقاف في عمـك القرآف: لمسيكطي:

 .ٔ٘/ٕكمناىل العرفاف في عمـك القرآف: دمحم الزرقاني:

، كمباحث في عمـك القرآف: مناع ٜٔٔػػػػ ٜٓٔلتفسير كالمفسركف:، كأ٘ػػػػػػ ٜٗ/ٕينظر: المصدر السابق:  (ٕ)
 .ٖٗٙػػػػ ٖٖٙقطاف: ال

 ٓ٘( مقدمة في أصكؿ التفسير البف تيمية: ٖ)

 .ٗٙٔالبقرة: ( ٗ)
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كلى تناسب مقاـ السالكيف، ألف األ   ؛لمع أف المب أشرؼ مف العق (ٔ)چک     گ  گ   چ
الحتياجيـ لمنظر في اآليات الكثيرة ليحصل ليـ ذلؾ مع اإلدماف كتغاير الدالالت كاآليات مع 
كثرتيا كعجائبيا ممكة المراقبة ثـ الشيكد العممي، حتى ال تقدر عمييـ األغيار، كال يتشكككف فيما 

يار. كأما الثانية فإنيا إنما تناسب مقاـ العارفيف منحكه بسبب ذلؾ إلى أف يرتقكا إلى مقاـ األخ
ألنيـ إنما ارتقكا عف شيكد األسباب كالكسائط إلى شيكد مكجدىا كبارييا فميس ليـ كبير تعمق 
بيا، فمذا اختصر األدلة في حقيـ ألنيـ مشغكلكف بذلؾ لمشيكد األقدس، كالجمع األكمل عف 

كؿ إلى عيف اليقيف، فناسب أف يشار ليـ بذكر الدالئل النظر في البراىيف الستغنائيـ عنيا بالكص
بغي مجممة ال مفصمة إشارة إلى أنيـ إنما كصمكا إلى هللا مف طريقيا كمف كصل مف طريق ال ين

ف استغنى عنو، الذؼ ىك أدنى  چ يعقمكف چ فالحاصل أف آية البقرة لما ختمت بػ  لو أف ينساه كا 
ذكر الدالئل الكثيرة فييا ألنيا المناسبة لحاليـ كما تقرر، المقاميف كانت بالسالكيف أنسب فناسب 

الذؼ ىك األعمى كاألكمل ناسب أف يذكر فييا   (ٕ)چۆ  چ  كأف آية آؿ عمراف لما ختمت بػ
ما يميق بالكمل كىك مالحظة الدالئل إجماال، ال تفصيال، الشتغاليـ عنو بما ىك أىـ، كأكلى 

كر، كيتضح لؾ أنو في ساعة أفضل مف عبادة ستيف سنة: أؼ كأكمل، فتأمل ذلؾ لتعمـ فائدة التف
 . (ٖ)"ليس فييا تفكر

 مثال ذلك: قواعد المغةــــ اعتماده 2
عند بيانو لممعنى مف خالؿ االشارة الى العالقة بيف المطمق كالمقيد كالمسائل النحكية كىذا      

نو كتعالى االستجابة لمدعاء كلـ ية اذ قاؿ)رحمو هللا(: "أطمق سبحاكاف كاضح في تفسيره لآل ما
ۇئ  ۇئ   چ :تعالى كقاؿ(ٗ)چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ يقيدىا بشيء فقاؿ عز كجل: 

ف كاف في حيز اإلثبات فال عمـك لو لكنو في مقاـ االمتناف لمعمـك   (٘)چۆئ  ۆئ  ۈئ   كالفعل كا 
احد عمكما كعدمو، كما قالكا بو في النكرة في سياؽ االمتناف، إذ الفعل كالنكرة المثبتة مف كاد ك 

 .(ٙ)فتأمل ذلؾ كمو فإنو ظير لي بحمد هللا كال مزيد عمى حسنو كتحقيقو"
 

                                                           

 .ٜٓٔ:عمراف ؿآ (ٔ)

 .ٜٓٔ:عمراف ؿآ (ٕ)

 .ٗ٘/ ٔ :الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر (ٖ)

 .ٓٙغافر:  (ٗ)

 .ٙٛٔالبقرة: ( ٘)

 .٘٘: ي بف حجر الييتميحمد بف دمحم بف عماالفتاكػ الحديثية: ( ٙ)
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 اعتماده عمى بعض مباحث عموم القرآن: المبحث الثالث
 وعنايتو بيا القراءات: المطمب االول
 : جمع مؤنث سالـ مفرده قراءة مصدر قرأ، كقرأت الكتاب قراءة كقرآنا، )قرأ( الشيءالقراءات لغة

 .(ٔ))قرآنا( بالضـ أيضا جمعو كضمو كمنو سمي القرآف ألنو يجمع السكر كيضميا
كتبة الحركؼ أك كيفيتيا مف تخفيف  ياختالؼ ألفاظ الكحى المذككر ف ي: ىوالقراءات اصطاحا

، كعرفت بشكل اكسع لتتضمف القراءات المختمفة فييا كالمتفقة عمييا فعرفت (ٕ)كتثقيل كغيرىما
 .(ٖ)القراءات عمـ بكيفية أداء كممات القرآف كاختالفيا بعزك الناقمة

 (ٗ)كلقد كضع عمماء القراءات شركًطا أك ضكابط لمقراءة الصحيحة، جمعيا ابف الجزرؼ           
سب إليو كاقترنت باسمو، اذ قاؿ: "كل قراءة كافقت كحررىا، كفصل القكؿ فييا حتى صارت تن

العربية كلك بكجو، ككافقت أحد المصاحف العثمانية كلك احتمااًل، كصح سندىا، فيي القراءة 
الصحيحة التي ال يجكز ردىا كال يحل إنكارىا، بل ىي مف األحرؼ السبعة التي نزؿ بيا القرآف، 

ئمة السبعة، أـ عف العشرة، أـ عف غيرىـ مف ككجب عمى الناس قبكليا، سكاء كانت عف األ
األئمة المقبكليف، كمتى اختل ركف مف ىذه األركاف الثالثة أطمق عمييا ضعيفة أك شاذة أك 

 .(٘)باطمة، سكاء كانت عف السبعة أـ عمف ىك أكبر منيـ"
 

 :القراءاتب ()رحمو هللا ومنيج
يذكر كل القراءات الكاردة  الكاحد اذ انو ال ػػػػ عدـ استيعابو جميع القراءات الكاردة في المكضعٔ

بالمعنى الذؼ  في النص الذؼ يتناكلو كقد يعزػ سبب ذلؾ الى االختصار اك عدـ عالقتيا
يكجو القراءة تكجيو نحكؼ في بعض االحياف كيظير ذلؾ كاضحا في قكلو،  إذ قرره اك رجحو

                                                           

أحمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضل، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارؼ الركيفعى  :اف العربلس( ينظر: ٔ)
زيف الديف أبك عبد هللا دمحم بف أبي بكر بف عبد  :، كمختار الصحاحٕٛٔ/  ٔىػ(: ٔٔٚاإلفريقى )ت: 

 .ٜٕٗػ :(قٙٙٙالقادر الحنفي الرازؼ )ت: 

 .ٖٛٔ/ ٔهللا:  عبد أبك الزركشي هللا عبد بف بيادر بف دمحم ،البرىاف في عمـك (ٕ)

 :ىػ(ٖٖٛشمس الديف أبك الخير ابف الجزرؼ، دمحم بف دمحم بف يكسف )ت:  منجد المقرئيف كمرشد الطالبيف: (ٖ)
ٜ . 

( ىك: دمحم بف دمحم بف دمحم بف عمي بف يكسف بف الجزرؼ الشافعي الدمشقي، أبك الخير، شمس الديف الحافع، ٗ)
ىػ(... ينظر: شذرات ٖٖٛ، طمب الحديث كالقراءات كبرز فييما، تكفي سنة )مقرغ الممالؾ اإلسالمية

 .ٕٚٛ/ٜ،  كالضكء الالمع لمسخاكؼ: ٕٗٓ/ٚالذىب البف العماد: 

/ ٔىػ(  ٖٖٛ :شمس الديف أبك الخير ابف الجزرؼ، دمحم بف دمحم بف يكسف )ت النشر في القراءات العشر: (٘)
ٜ. 
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ڱ  ڱ  چ  ي قكلو تعالى: ف چڻ  ڻ  چ  )رحمو هللا( الى ذلؾ بقكلو: اذ اشار الييتمي

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

 .(ٖ)كال تدلكا بيا (ٕ)طف عمى المجزـك بدليل قراءة أبيع (ٔ)چ
كما في بيانو لتفسير قارئيا ب يصرحكال ياف عمى ذكر القراءة الشاذة يعتمد في بعض االحػػػػ ٕ

كقرغ شاذا " :اذ قاؿ)رحمو هللا( (ٗ)چٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ چ لفظة }الممكيف{ في قكلو 
 .(٘)"بكسر الالـ

 لها  ٌطهرن،  ذكر)رحمه هللا( أن لفظة (ٙ)چ ھ ھ ے ےچ  ٹ قكلو  كذلؾ فيػػػػ ٖ

 .(ٚ)التخفٌف على وكذا ،التشدد على قراءتٌن 
لؾ القراءة في فيـ مراد االية كيتضح ذ كتكجيو قكاؿعند تفنيده لؤلاستعانتو بكجكه القراءات  ــ4

ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  چ  :عند رده عمى السؤاؿ المتضمف قكؿ البيضاكؼ قكلو تعالى

يجكز أف تككف ميممة كالضمير لمذككر النكف نكف الرفع فيل  (فْ أ  )  (ٛ)چ ۇئ   ۆئ  ۆئ
فأجاب بقكلو: ىك صحيح مف حيث الصناعة عمى قمة أك شذكذ فيو كأما ككنو  ،ىك صحيح

بغير فتح  (أك يعفك)في  (ٜ)ية فيك متكقف عمى أنو ىل قرغ يعفكيصح أف يككف مرادا في اآل
إف كاف قرغ بو صح ما قالو البيضاكؼ في اآلية ألف رفع يعفك  ، فقاؿ )رحمو هللا(:الكاك

ف لـ تقرأ بو لـ يصح ما قالو بكجو ألف  (فأ  )المعطكؼ يدؿ عمى إىماؿ  ال يمكف أف  (أفْ )كا 
ممة بالنسبة ليعفك المعطكؼ كعمى تسميـ ما ذكره في تككف ميممة بالنسبة ليعفكف كغير مي

اآلية ينتج مف ذلؾ إشكاؿ عمى مذىبنا ألف الكاك حينئذ في يعفكف إف عادت عمى األزكاج 
                                                           

 .ٛٛٔالبقرة: ( ٔ)

 .ٖٖٔ /ٕ: الزكاجر (ٕ)

أبك  معاني القرآف:، ك ٕ٘٘/ ٖ: ىػ(ٖٓٔأبك جعفر الطبرؼ )ت:  ،دمحم بف جرير بف يزيد بف :تفسير الطبرؼ ( ٖ)
 .٘ٔٔ/ ٔ: ىػ(ٕٚٓزكريا يحيى بف زياد بف عبد هللا بف منظكر الديممي الفراء )ت: 

 .ٕٓٔالبقرة:  (ٗ)

 .ٖٖٔ/ ٕ: الزكاجر (٘)

 [.ٕٕٕ:البقرة] (ٙ)

 :ىػ(ٜٗٚشياب الديف شيخ اإلسالـ، أبك العباس )ت:  ،بف دمحم بف عمي بف حجر الييتميحمد افتح الجكاد:  (ٚ)
تحاؼ فضالء البشر في القراءات األربعة عشر: أحمد ٜٕ/ ٔالنشر في القراءات العشر  ينظر:، ك ٙٛ ، كا 

 . ٖٕٓىػ(: ٚٔٔٔبف دمحم بف أحمد بف عبد الغني الدمياطّي، شياب الديف الشيير بالبناء )المتكفى: 

 .ٖٕٚالبقرة: (ٛ)

 . ٕ٘ٗ( )يعفكا( أؼ بكجكد)أ(،ٕٓ٘ٙسقطت )أ( في ىذه النسخة، ككجدتيا في المخطكطة رقـ) (ٜ)
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ف  ف عادت عمى األكلياء كا  ف كاف السياؽ يرده لـز أف الذؼ بيده عقدة النكاح ىك الكلي كا  كا 
ء العفك كالشافعي رضي هللا عنو ال يقكؿ بو الذؼ بيده عقد النكاح ىك الزكج لـز أف لؤلكليا

مع أنو ال محيص عنو في اآلية كما تقرر كأكلى ما يجاب بو منع أف ما ذكره البيضاكؼ مراد 
في اآلية بدليل نصب يعفك المعطكؼ فإف رفع في قراءة كلك شاذة اتجو اإلشكاؿ كما قدمتو 

 .(ٔ)عف ذلؾ فمـ أجد أحدا حكاه قراءةلكف فحصت 
 وعنايتو بيا سباب النزولأ : الثاني المطمب

لمعرفة أسباب النزكؿ أىمية كبيرة، فيي تزيل اإلشكاؿ عف كثير مف اآليات، كتعيف عمى فيـ     
اآلية كتفسيرىا، لذا نجد المفسريف اىتمكا بيا، فصنفكا فييا المصنفات، كذكركىا في تفاسيرىـ . 

يا، كأكلى ما تصرؼ العناية إلييا؛ المتناع معرفة :"ىي أكفى ما يجب الكقكؼ عمي(ٕ)قاؿ الكاحدؼ
، كقاؿ ابف تيمية: " معرفة (ٖ)تفسير اآلية كقصد سبيميا دكف الكقكؼ عمى قصتيا، كبياف نزكليا"

ب ب سبب النزكؿ يعيف عمى فيـ اآلية،  ".(ٗ)فإف العمـ بالسبب يكرث العمـ يالمس 
 منيجو في عرض اسباب النزول

يتبيف بيا،  وف حجر الييتمي)رحمو هللا( كعنايتسباب النزكؿ التي اكردىا ابإل بعد االستقراء       
 فييا كاف كما يأتي:اف منيجو 

 ) العبرة بعموم المفظ ال بخصوص السبب(.عمالو لقاعدةاستــ اوال ــ
السبب كالذؼ عميو العمل عند اكثر  بخصكص أـ المفع بعمـك العبرة اختمف العمماء ىل أف     

 . (٘)العبرة بعمـك المفع ال بخصكص السبب فقياء كاالصكلييف أفال

النزكؿ لكثير مف اآليات الكاردة في كتبو، كيمتـز غالبًا الترجيح بيف تمؾ نجده يذكر أسباب         
األسباب إف كاف لآلية أكثر مف ركاية في سبب نزكليا بناًء عمى تعضيده لقاعدة) العبرة بعمـك 

 ذلؾ: ، كمثاؿخصكص السبب(المفع ال ب

                                                           

 .171الفتاوى الحدٌثٌة البن حجر الهٌتمً: ٌنظر:  (1)

 لتفاسير الثالثة البسيط كالكسيطىك أبك الحسف عمي بف أحمد بف دمحم الكاحدؼ النيسابكرؼ صنف ا ( ىك:ٕ)
 .ٕٛٔ:األدنو كؼ ، طبقات ٜٚىػ . ينظر: طبقات السيكطي:ٛٙٗز، كأسباب النزكؿ، ت:كالكجي

 ٛىػ(: ٛٙٗأسباب النزكؿ: أبك الحسف عمي بف أحمد بف دمحم بف عمي الكاحدؼ، النيسابكرؼ، الشافعي )ت: ( ٖ)
،9. 

 ( .ٔٛٔ/ٖٔمجمكع الفتاكػ: البف تيمية:) (ٗ)

، كشرح ٕ/ ٔ: الرازؼ الممقب بفخر الديف الرازؼ عمر بف الحسف دمحم بف  أبك عبد هللا المحصكؿ، ينظر: (٘)
  ٓٔٔ/ٔ، كاإلتقاف في عمـك القرآف:ٕٔ٘/ٕ:الطكفي الكريـ بف القكؼ  عبد بف سميمافمختصر الركضة، 
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  ےڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ  :قكلو تعالى     

﮴  ﮵ۓ   ﮲   ﮳  قاؿ: قاؿ ابف فذ ذكر عدة ركايات كرجح احداىا ، إ(ٔ)چۓ 
التي في  (عباس كجماعة: نزلت في الييكد كالنصارػ، كقيل في الييكد لكتميـ صفة دمحم)

 .(ٕ)عامة، كىك الصكاب" التكراة، كقيل: إنيا

 :ومثال ذلك من اآلية حكم فقييواستخراج وقد يستعمل سبب النزول كأداة لبيان  ـ :ثانيا  
ػػػػ يذكر اقكاؿ في مضمكنيا اف الخمر نزؿ في تحريمو أربع آيات بمكة، كمنيا اشار بقكلو: قاؿ ٔ

ۉ  ې  ې   ې  ى  ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ   چتعالى: 

شرب ما يسكر بالفعل  :أؼ يسألكنؾ عف حكميما، اذ اشار )رحمو هللا( بقكلو (ٖ)چ ۇئ
فيك حراـ كفسق باإلجماع، ككذا قميل عصير العنب أك الرطب إذا اشتد كغال مف غير عمل 
النار فيو فيك حراـ كنجس إجماعا يحد شاربو كيفسق بل كيكفر إف استحمو، كاف المسممكف 

عمر كمعاذا كآخريف قالكا يا رسكؿ هللا أفتنا في الخمر »ـ إف يشربكنيا كىي ليـ حالؿ، ث
إف هللا يقدـ (: »{ فقاؿ )ەئ  ەئ   فنزؿ قكلو تعالى: }« فإنيا مذىبة لمعقل مسمبة لمماؿ

{  ائائ   ، فتركيا قكـ لقكلو }(ٗ)«ر فمف كاف عنده شيء منيا فميبعوفي تحريـ الخم
  .(ٙ)(٘){ەئ  ەئ   }كشربيا قـك لقكلو 

  (ٚ)چ ې  ې ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ ٴۇ  ۋ چٹ ٹ ػػػػػ ٕ
أف أىل مكة أك بعضيـ أك بعض أىل الطائف كانكا  ،سبب نزكؿ ىذه اآليةذكر )رحمو هللا(     

آمرة ليـ بأخذ رءكس فنزلت  ؛يرابكف، فمما أسممكا عند فتحيا تخاصمكا في الربا الذؼ لـ يقبض
لمرابكف بل نتكب إلى هللا فإنو ال طاقة لنا بحرب هللا ىذه اآلية قاؿ ا كلما نزلت، أمكاليـ فقط

                                                           

 .159البقرة:  (1)

 . ٕ٘ٔ/ ٔ :الزكاجر( ٕ)

 .919البقرة:  (3)

 يـ بيع الخمر.: باب تحر كتاب الطالؽ ،(ٛٚ٘ٔ) ،حٕ٘ٓٔ/ ٖ،مسمـ: اخرجو (ٗ)

 . 919البقرة:  (5)

 .ٕ٘ٗػػػػ ٕٕٗ/ ٕ: الزكاجر (ٙ)

 .ٜٕٚالبقرة:  (ٚ)
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ې  ى   ى   چ: (ٔ)كرسكلو، فرضكا برأس الماؿ فشكا المدينكف اإلعسار فأبكا الصبر عمييـ فنزؿ

 .(ٕ)چ ائ    ائ  ەئ     ەئ
 بو عنايتوو  بالناسخ والمنسوخ: المطمب الثالث

: قياسو رفع لنكف كالسيف كالخاء أصل كاحد، إال أنو مختا :النسخ لغة مف في قياسو. قاؿ قـك
ثبات غيره مكانو. كقاؿ آخركف: قياسو تحكيل شيء إلى شيء. قالكا: النسخ: نسخ  شيء كا 
الكتاب. كالنسخ: أمر كاف يعمل بو مف قبل ثـ ينسخ بحادث غيره، كاآلية ينزؿ فييا أمر ثـ تنسخ 

 بآية أخرػ. 
 .(ٖ)كانتسخت الشمس الظل ،خمف شيئا فقد انتسخو ككل شيء

كحده  :ىك رفع الحكـ الثابت بخطاب متقدـ، بخطاب متراخ عنو، كقيل :في االصطاح النسخ
الفقياء بأنو الخطاب الداؿ عمى انتياء الحكـ الشرعي مع التأخير عف مكرده، كألزمكا عميو ككف 
النسخ مف باب التخصيص، فيصح أف ينسخ بما بو يخصص، فينسخ بدليل العقل، كباإلجماع، 

 . (ٗ) يجكزكىك ال
 :ينقسـ النسخ في القرآف إلى ثالثة أقساـ :أقسام النسخ

 نسخت تالكتو كحكمو ما :االول
 نسخت تالكتو كبقي حكمو ما :الثاني
 (٘)نسخ حكمو كبقيت تالكتو ما :الثالث
 :الناسخ والمنسوخ في)رحمو هللا( ومنيج
كقد اشار الييتمي)رحمو هللا( الى  ،اىتـ العمماء بمعرفة الناسخ كالمنسكخ كبياف أصكلو كأحكالو   

 النسخ مف عدمو في اقكالو كامثمة ذلؾ:  
 تكضيحو لممنسكخ مف عدمو كرده عمى مف اعتبره منسكخاـــ 1

                                                           

 .ٖ٘ٚػػػػ ٖٗٚ/ ٔ: الزكاجرينظر:  (ٔ)

 .ٕٓٛالبقرة: ( ٕ)

 .ٔٙ/ ٖ:لساف العرب، ك ٜٖٓ ، ك مختار الصحاح:ٕٗٗ/ ٘ :ينظر: مقاييس المغة (ٖ)

/ ٔ ىػ،ٕٓٙالشيير بابف قدامة المقدسي ت: ،ديفأبك دمحم مكفق ال ٔ:ينظر: ركضة الناظر كجنة المناظر (ٗ)
/ ٖىػ، ٖٔٙت:،أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي اآلمدؼ ، كاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ:ٜٕٔ
 .ٜٜٔ/ ٘، ىػٜٗٚأبك عبد هللا بدر الديف دمحم لزركشي، ت:  ، كالبحر المحيط في أصكؿ الفقو:ٕٓٔ

ؿ الديف دمحم بف أحمد بف دمحم بف إبراىيـ المحمي الشافعي، ت: جال :شرح الكرقات في أصكؿ الفقوينظر:  (٘)
، كشرح الكككب المنير: تقي الديف أبك البقاء دمحم بف أحمد بف عبد العزيز بف عمي الفتكحي ٜٚٔ ،قٗٙٛ

 .ٗ٘٘/ٖ  ىػ،ٕٜٚالمعركؼ بابف النجار الحنبمي، ت: 
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ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ :بقكلو:" قاؿ تعالى  كبيرة أكل ماؿ اليتيـ اشار)رحمو هللا( الىإذ     

رج الصحابة لما نزلت اآلية تح ،(ٔ)چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک 
( ):كزعـ أف  ،(ٕ)چ ٺ  ٺ  ٺ  چكامتنعكا مف مخالطة اليتامى حتى نزؿ قكلو تعالى

نما المراد أف  ؛كىـ فاحش  ىذه ناسخة لتمؾ ألف تمؾ في منع أكميا ظمما كىذا ال ينسخ كا 
مخالطتيـ الممنكعة الشديدة الكعيد كالعقاب كالعالمة عمى سكء الخاتمة كتأبيد العذاب ىي التي 

ال كانت مف أعظـ البرع فاآلية األكلى في الشق األكؿ كالثانية في الشق الثاني  ،مى كجو الظمـ كا 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  ، كقد جمع تعالى بينيما في قكلو عز قائال:(ٖ)كىذا ظاىر جمي

 .(ٗ")چ ڀپ  پ  ڀ  
 اذ قاؿ ابك عبيدة: (ٙ))رحمو هللا( كغيره (٘)كاف مف بيف الذيف قالكا بالنسخ ابك عبيد      

كال يجد بدا مف  ،مخالطة اليتامى أف يككف ألحدىـ الماؿ كيشق عمى كافمو أف يفرد طعامو عنو"
كىذا قد يقع  ،خمطو بعيالو فيأخذ مف ماؿ اليتيـ ما يرػ أنو كافيو بالتحرؼ فيجعمو مع نفقة أىمو

كما نبو اليو   كىذا مف الكىـ؛ (ٚ)"فجاءت ىذه اآلية الناسخة بالرخصة فيو ،فيو الزيادة كالنقصاف
اذ كصفو ( ٛ)عمـ ليـ بالتفسير كفقيو كثير مف المفسريف بل كنعتكا القائميف بو انيـ ال

الييتمي)رحمو هللا( بالكىـ الفاحش اذ لـ تتكفر الشركط االزمة لمنسخ كطرقو فكل اية مقصكدىا 
 ية.ا بينو )رحمو هللا( في تفسيره لآلالخاص بيا كم

                                                           

 .ٓٔالنساء:  (ٔ)

 . ٕٕٓالبقرة:  (ٕ)

 .ٚٔٗ،ٙٔٗ/ ٔالكبائر: لزكاجر عف اقتراؼ ا (ٖ)

 .ٕ٘ٔاألنعاـ:  (ٗ)

مف كبار العمماء بالحديث كاألدب كالفقو، مف األئمة  ،أبك عبيد ،لقاسـ بف سالـ بف عبد هللا اليركؼ اىك:  (٘)
تكفي  ،الناسخ كالمنسكخ، كغيرىما ،فضائل القرآف ،القراءات :منيا ،لو مصنفات كثيرة ،ذك فنكف  ،المجتيديف،

(، ٖٗ٘/ٖٕانظر: تيذيب الكماؿ ) ( . ٙٚٔ/٘األعالـ )  ،( ٜٓٗ/ٓٔالسير )  :ينظر ،ىػ ( ٕٕٗسنة ) 
 (.ٓٔ/ٙ(، كاألعالـ لمزركمي )ٚٔٗ/ٕكتذكرة الحفاظ )

 .ٖٙ٘/ ٔ: ىػ(ٓ٘ٔأبك الحسف مقاتل بف سميماف بف بشير األزدؼ البمخى )ت: : تفسير مقاتل ( ينظر:ٙ)

 .٘ٙ/ ٖالجامع ألحكاـ القرآف  (ٚ)

 جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف دمحم الجكزؼ )ت:د المسير في عمـ التفسير: زا ينظر: (ٛ)
عالء الديف عمي بف دمحم بف  :، كتفسير الخازف ٛٓ٘/ ٜ ، كتفسير الرازؼ مفاتيح الغيب:ٖٚٚ/ ٔىػ(: ٜٚ٘

عمـك الكتاب: ،  كالمباب في ٘ٛٗ/ ٔ:ىػ(ٔٗٚإبراىيـ بف عمر الشيحي أبك الحسف، المعركؼ بالخازف )ت: 
 .ٕٙٓ/ ٙ :ىػ(٘ٚٚأبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي النعماني )ت: 
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ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ  استشياده بالحديث في اشارة لمنسخ اذ قاؿ:" لما نزؿ قكلو تعالى: ػػػػػ عندٕ

فجاء جماعة منيـ لمنبي  ،شق ذلؾ عمى الصحابة (ٔ)چ ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈ
يحب اف  صمى عميو كسمـ كقالكا: كمفنا مف العمل ماال نطيق، اف احدنا ليحدث نفسو بما ال

فمعمكـ تقكلكف كما قالت بنك اسرائيل سمعنا ، "()قاؿ ليـ النبي يثبت في قمبو كاف لو الدنيا ف
انزؿ  نت الييا نفكسيـأا دارت بيا السنتيـ كاطمكعصينا، قكلكا سمعنا كاطعنا" فقالكا ذلؾ، فمم

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ٹ ٹ چ  هللا تعالى بعد عاـ الفرج كالرحمة بقكلو جل ثنائو نسخا لتمؾ:

ھ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ڱ   ڱ  ڱ  ں ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

ے   ے  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ    ۉ  ۉ ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ

مب  ىب  يب  جت  حت     ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب ېئ  ېئ

د فعمت ككذا في قاؿ: ق  چ ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ چ: فمما قالكا (ٕ)چخت 
 .(ٖ)كل مما بعدىا"

 لخاتمةا
لحمد هلل رب العالميف الذؼ ختـ لعباده المؤمنيف بجنات النعيـ، كالصالة كالسالـ عمى ا     

 :كالمرسميف صاحب الخمق العظيـ، كعمى آلو كصحبو أجمعيف، أما بعد أشرؼ األنبياء
ي اقكالو التفسيرية التي جمعتيا مف ف كفقني فيما بينتو مف منيج الييتمي فأفاحمد هللا تعالى 

فمف خالؿ ىذا البحث تتضح عدة فكائد كنتائج التمستيا مف جكانب اىتمامو في  ،اغمب كتبو
  مف أىميا: ،تفسيرًا كبيانًا كاستنباطًا كاستدالالً  ،ر كعنايتو بكتاب هللا تعالىالتفسي

راً ٔ كفي ىذه  بالتفسير  كبيراً  كاف لو إىتماماً  لكنو ػػػػ ع رؼ ابف حجر فقييًا كمحدثًا كلـ ي عرؼ مفسّ 
لبعض اقكالو في التفسير كقد جمعت اقكالو في التفسير مف اكؿ القراف الى اخره  الدراسة إبراز

 .زىراكيفالفاتحة كال ةيا كثيرة فاقتصرت عمى دراسة سكر في كتبو المطبكعة فكجدت
 فمو مف كّل ففّ   ،ث كفقيو كنحكؼ كلغكؼ ػػػػ سعة عمـ الشيخ، كتبّحره في مختمف الفنكف، فيك محدّ ٕ

 نصيب. كىذا كّمو ظاىر في اختياراتو كترجيحاتو في التفسير.
                                                           

 .9٨4البقرة:  (ٔ)

 9٨6 – 9٨5البقرة: ( ٕ)

 .ٓٔٙبشرح األربعيف: الفتح المبيف (ٖ)
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كتفسير القرآف  كتفسير القرآف بالسنة، فاعتمد تفسير القرآف بالقرآف، ،ػػػػػ اىتمامو بالتفسير المأثكرٖ
 قكاؿ الصحابة كالتابعيف.أب

 بو لجميع القراءات، كاثره في بياف المعنى.مع عدـ استيعا ،ػػػػ اىتمامو بالقراءاتٗ
 ػػػػػػ  اىتمامو بالجانب المغكؼ كداللة السياؽ في إيضاح معاني اآليات.٘
 ػػػػػ اىتمامو بأسباب الّنزكؿ.ٙ
كذلؾ فضل هللا يؤتيو مف يشاء، فكثير مف آيات القرآف ال ي در ؾ  ،كسعة ادراكو ،ػػػػػ قكة فيموٚ

كما يمحق بو مف عرضو  ،منيا إال مف آتاه هللا دقة الفيـ كسعة اإلدراؾمعناىا، كال ي فيـ المراد 
 ، كاف الناحية النقدية بارزة في تفسيره كذكر الراجح كالمرجكح  .كتفنيدىا لؤلقكاؿ

 التوصيات
 في ما عمى يقتصركف  بأال القرآنية بالدراسات كالمعنييف لمتفسير، يفباحثكال ،الدارسيف أكصي    
 مف إلى بحاجة كىي نفيسة، تفسيرية ثركة األخرػ  العمكـ كتب مف غيرىا الف في التفسير؛ كتب

 القميل عمى إال تأت لـ أنيا إال الجانب، ىذا في دراسات ىناؾ أف كمع  ،بدراستيا كيقكـ يجمعيا
م ع ْت  فمك،  العمماء بعض عمى كاعتراضات استدراكات لمييتمي أف   ،الكبيرة الثركة تمؾ مف  ج 

ت  ثـ ،المعتمدة مصادرىا مف التفسير في السمف أقكاؿ جمعت لك، نفيسة فائدة فيو لكاف كد ر س 
 ما كبيف ،قكليـ حقيقة بيف فركقاً  ىناؾ أف لكجد كغيرىا التفسير كتب في إلييـ ن سب بما قكرنت
ما ،المفع حيث مف إما ،إلييـ نسب  جدير مكضكع كىذا. المعاني مف عميو ر ّتب ما حيث مف كا 

 .التحريرك  بالبحث
ففييا  ،كما اكصي بدراسة بقية اقكالو)رحمو هللا( التي تضـ ما بقي مف سكر القرآف الكريـ     

 مف االقكاؿ الزاخرة إذ انني جمعتيا كلكف لـ اقـ بدراستيا؛ لبمكغيا الحد المقرر.  
مكتكبًا لو  ،كريـأسأؿ هللا العمي القدير أف يجعل ىذا العمل خالصًا لكجيو ال ،كفي الختاـ      

 ،كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف ،إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو ،القبكؿ في الدنيا كاآلخرة
  كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف . ،كصحبو كالتابعيف آلوكصمى هللا كسمـ عمى نبينا دمحم كعمى 

 المصادر والمراجع
أحمد بف دمحم بف أحمد بف عبد الغني الدمياطّي، شياب  ،إتحاؼ فضالء البشر في القراءات األربعة عشر -ٔ

 ،ٖلبناف، ط العممية، الكتب دار، ميرة الناشر أنس :، تحقيقىػ(ٚٔٔٔالديف الشيير بالبناء )المتكفى: 
 .ىػٕٚٗٔ - ـٕٙٓٓ

ة، القرآني الدراسات مركز :، تحقيقالسيكطي الديف جالؿ بكر، أبي بف الرحمف عبد ،اإلتقاف في عمـك القرآف -ٕ
 .، د.تٔط ،السعكدية ،فيد البمد الممؾ مجمع النشر، دار
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القاضي أبك إسحاؽ إسماعيل بف إسحاؽ بف إسماعيل بف حماد بف زيد األزدؼ البصرؼ ثـ  ،أحكاـ القرآف -ٖ
، ابف دار صبرؼ، حسف عامر :، تحقيقىػ(ٕٕٛالبغدادؼ المالكي الجيضمي )ت:   ،ٔبيركت، ط حـز

 . ـٕ٘ٓٓ ىػ،ٕٙٗٔ
 عبد :(، تحقيققٖٔٙت:)،عمي بف أبي عمي اآلمدؼ أبك الحسف سيد الديف أصكؿ األحكاـ:اإلحكاـ في  -ٗ

  . لبناف بيركت، دمشق،  اإلسالمي، عفيفي، المكتب الرزاؽ
، ىػ(ٛٙٗ)ت: الشافعي  بف عمي الكاحدؼ، النيسابكرؼ،أبك الحسف عمي بف أحمد بف دمحم ،أسباب النزكؿ -٘

 . ٕٜٜٔ - ىػ ٕٔٗٔ ،ٕ، طالدماـ، اإلصالح دار ،الحميداف المحسف عبد بف عصاـ :تحقيق
 دمحم : عميتحقٌق ،القرطبي عاصـ بف البر عبد بف دمحم بف هللا عبد بف يكسف عمر بكأ ،االستيعاب -ٙ

  .ـ  ٕٜٜٔ - ىػ ٕٔٗٔ ،ٔبيركت، ط الجيل، البجاكؼ، دار
، األثير ابف الديف عز الكاحد، عبد بف الكريـ عبد بف دمحم بف دمحم الكـر أبي بف عمي الحسف أبك الغابة، أسد -ٚ

 .ـ ٜٜٗٔ - ىػ٘ٔٗٔ، ٔالعممية، ط الكتب المكجكد، دار عبد أحمد عادؿ معكض، دمحم تحقيق: عمي
 ،ٔالعممية، ط الكتب دار،  ق(ٔٚٚ)ت:تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي ،األشباه كالنظائر -ٛ

 .ـٜٜٔٔ -ىػٔٔٗٔ
، (ىػٕ٘ٛ: ت) العسقالني حجر بف أحمد بف دمحم بف عمي بف أحمد لالفض أبك، الصحابة تمييز في اإلصابة -ٜ

  . ىػ ٘ٔٗٔ ،ٔ بيركت، ط العممية، الكتب معكض، دار دمحم كعمى المكجكد عبد أحمد عادؿ: تحقيق
 العمـ ، دار(ىػٜٖٙٔ ت:) الدمشقي الزركمي فارس، بف عمي بف دمحم بف محمكد بف الديف األعالـ، خير -ٓٔ

 ـ. ٕٕٓٓ ،٘ٔلممالييف، ط
، تحقيق: دمحم بف عبد لييتميحمد بف حجر اا ،لفاظ الكفرقكاطع االسالـ مف سمسمة الجامع ألاالعالـ ب -ٔٔ

  .ـ ٜٜٜٔق ػػػػػ ٕٓٗٔ،ٔالرحمف الخميس، دار ايالؼ الدكلية لمنشر كالتكزيع، ط
أبك شياب الديف شيخ اإلسالـ،  ،حمد بف دمحم بف عمي بف حجر الييتميا ،اإلفصاح عف أحاديث النكاح -ٕٔ

 . قٙٓٗٔ ،ٔاألردف، ط عمار، عماف، المياديني، دار أمرير شككر دمحم: ، تحقيقىػ(ٜٗٚالعباس )ت: 

 العممية، الكتب دار، (ىػٜٗٚت:  )أبك عبد هللا بدر الديف دمحم لزركشي، البحر المحيط في أصكؿ الفقو: -ٖٔ
 .ـٕٓٓٓ - ىػٕٔٗٔ بيركت، د. ط، لبناف،

 إبراىيـ، الفضل أبك دمحم: هللا تحقيق عبد أبك الزركشي هللا عبد بف بيادر بف ، دمحمالبرىاف في عمـك القرآف -ٗٔ
 . ٜٖٔٔ بيركت، د.ط، المعرفة، دار

 ،حمد بف دمحم بف عمي بف حجر الييتميا ،تحفة المحتاج في شرح المنياج كحكاشي الشركاني كالعبادؼ -٘ٔ
 لجنة بمعرفة نسخ عدة عمى: كصححت ، ركجعتىػ(ٜٗٚشياب الديف شيخ اإلسالـ، أبك العباس )ت: 

  ـ.ٖٜٛٔ - ىػ ٖٚ٘ٔدمحم، د. ط،  مصطفى لصاحبيا بمصر الكبرػ  التجارية المكتبة العمماء، مف

 دار ،(ىػٛٗٚ: ت)الذىبي ق اْيماز بف عثماف بف أحمد بف دمحم هللا عبد أبك الديف شمس ،تذكرة الحفاظ -ٙٔ
  ـ ٜٜٛٔ -ىػٜٔٗٔ ،ٔبيركت، لبناف، ط العممية، الكتب

عالء الديف عمي بف دمحم بف إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك الحسف، المعركؼ بالخازف )ت: ، ازف تفسير الخ -ٚٔ
 .ـ ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔ لبناف، د. ط بيركت، الفكر، ، دارىػ(ٔٗٚ
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 ،(ىػٕٓ٘: ت) األصفيانى بالراغب المعركؼ دمحم بف الحسيف ابك القاسـ ،األصفياني الراغب تفسير -ٛٔ
 ـ.ٜٜٜٔ - ىػ ٕٓٗٔ ،ٔطنطا، ط جامعة اآلداب، كني، كميةبسي العزيز عبد دمحم. د تحقيق:

 التميمي السمعاني المركزػ  أحمد ابف الجبار عبد بف دمحم بف منصكر المظفر، ، أبكالسمعاني تفسير -ٜٔ
 الكطف، دار غنيـ، بف عباس بف كغنيـ إبراىيـ بف ياسر ، تحقيق:(ىػٜٛٗ: ت) الشافعي ثـ الحنفي

 .ـٜٜٚٔ -ىػٛٔٗٔ ،ٔالسعكدية، ط الرياض،
، (ىػٛٙٗ: ت) الشافعي النيسابكرؼ، الكاحدؼ، عمي بف دمحم بف أحمد بف عمي الحسف ، أبكالكسيط التفسير -ٕٓ

 صيرة، دمحم أحمد الدكتكر معكض، دمحم عمي الشيخ المكجكد، عبد أحمد عادؿ الشيخ: كتعميق تحقيق
 الحي عبد الدكتكر األستاذ ،كقرظو عكيس، قدمو الرحمف عبد الدكتكر الجمل، الغني عبد أحمد الدكتكر

 ـ ٜٜٗٔ - ىػ ٘ٔٗٔ ،ٔلبناف، ط بيركت، العممية، الكتب الفرماكؼ، دار
 . ىػ(ٓ٘ٔأبك الحسف مقاتل بف سميماف بف بشير األزدؼ البمخى )ت: : تفسير مقاتل  -ٕٔ

 .د. تالقاىرة، د. ط،  كىبة، ، مكتبة(ىػٜٖٛٔ: ت) الذىبي حسيف السيد دمحم ، الدكتكرالتفسير كالمفسركف  -ٕٕ

 القضاعي دمحم أبي الزكي ابف الديف جماؿ الحجاج، أبك يكسف، بف الرحمف عبد بف ، يكسفتيذيب الكماؿ -ٖٕ
 – قٓٓٗٔ ،ٔبيركت، ط الرسالة، معركؼ، مؤسسة عكاد بشار. د: ، تحقيق(ىػٕٗٚ: ت) المزؼ  الكمبي
   ـ .ٜٓٛٔ

 ،، تحقيق(ىػٖٓٔ: ت) الطبرؼ  جعفر أبك اآلممي، غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف دمحم ،البياف جامع -ٕٗ
 .ـٕٓٓٓ -ػىٕٓٗٔ ،ٔالرسالة، ط شاكر، مؤسسة دمحم أحمد

الجامع ألحكاـ الفرآف، ابك عبد هللا دمحم بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارؼ الخزرجي شمس الديف   -ٕ٘
عربية ىشاـ سمير البخارؼ، دار عالـ الكتب، الرياض، المممكة ال ،ىػ(، تحقيق ٔٚٙ: تالقرطبي )

 ـ . ٖٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔالسعكدية، د. ط، 
في أعياف القرف الحادؼ عشر، دمحم أميف بف فضل هللا بف محب الديف بف دمحم المحبي  خالصة األثر  -ٕٙ

 .ىػ(، دار صادر، بيركت، د. ط، د، ت ٔٔٔٔالحمكؼ األصل، الدمشقي )ت: 
ىػ(، تحقيق، سيد ٚٙٔٔلغزؼ )ت: شمس الديف أبك المعالي دمحم بف عبد الرحمف بف اديكاف االسالـ،   -ٕٚ

 .ـ ٜٜٓٔ -ىػ  ٔٔٗٔ، ٔلبناف، ط ،كسركؼ حسف، دار الكتب العممية، بيركت
أبك دمحم مكفق الديف عبد هللا بف أحمد بف دمحم بف قدامة المقدسي ثـ   ،ركضة الناظر كجنة المناظر  -ٕٛ

لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  ىػ(، مؤسسة الرّيافٕٓٙالدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة المقدسي )ت: 
 .ـٕٕٓٓ-ىػٖٕٗٔ، ٕط

 ،ىػ(ٜٚ٘جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف دمحم الجكزؼ )ت: زاد المسير في عمـ التفسير:  -ٜٕ
 .ىػ ٕٕٗٔ ،ٔ، طبيركت ،دار الكتاب العربي، حقق: عبد الرزاؽ الميدؼ

ييتمي السعدؼ األنصارؼ، شياب الديف أحمد بف دمحم بف عمي بف حجر ال عف اقتراؼ الكبائر،الزكاجر  -ٖٓ
 . ـٜٚٛٔ -ىػ ٚٓٗٔ ،ٔىػ(، دار الفكر، طٜٗٚشيخ اإلسالـ، أبك العباس )ت: 

ىػ(، تحقيق، ٖٕٚبف ماجة أبك عبد هللا دمحم بف يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبيو يزيد )ت:  سنف ابف ماجة، -ٖٔ
 .البابي الحمبي، د. ط، د. تدمحم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى 

 .أبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني، دار الكتاب العربي، بيركت، د. ط، د. ت ،سنف أبي داكد -ٕٖ
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، ىػ(ٛٗٚشمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف ق اْيماز الذىبي )ت: اعالـ النبالء، سير   -ٖٖ
 -ىػ ٘ٓٗٔ ،ٖط، مؤسسة الرسالة، األرناؤكطمجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب  ،قيحقت

 .ـ ٜ٘ٛٔ
في أخبار مف ذىب، عبد الحي بف أحمد بف دمحم ابف العماد الع كرؼ الحنبمي، أبك الفالح  شذرات الذىب -ٖٗ

 –ىػ(، تحقيق، محمكد األرناؤكط، خرج أحاديثو، عبد القادر األرناؤكط، دار ابف كثير، دمشق ٜٛٓٔ)ت: 
  .ـ ٜٙٛٔ -ىػ  ٙٓٗٔ، ٔبيركت، ط

تقي الديف أبك البقاء دمحم بف أحمد بف عبد العزيز بف عمي الفتكحي المعركؼ بابف  ،شرح الكككب المنير  -ٖ٘
 -ىػ ٛٔٗٔ، ٕ(، تحقيق، دمحم الزحيمي كنزيو حماد، مكتبة العبيكاف، طىػٕٜٚت: )النجار الحنبمي،

 . مػ ٜٜٚٔ
ت: )دمحم بف إبراىيـ المحمي الشافعي، جالؿ الديف دمحم بف أحمد بف  ،شرح الكرقات في أصكؿ الفقو  -ٖٙ

  . ـٕٔٓٓ -ىػ ٕٔٗٔ، ٔتحقيق، الدكتكر حساـ الديف بف مكسى عفانة، مكتبة العبيكاف، ط ،(قٗٙٛ
ىػ(، تحقيق، ٙٔٚ :سميماف بف عبد القكؼ بف الكريـ الطكفي الصرصرؼ، )ت، شرح مختصر الركضة  -ٖٚ

 .ـ ٜٚٛٔ -ىػ  ٚٓٗٔ، ٔعبد هللا بف عبد المحسف التركي، مؤسسة الرسالة، ط
شمس الديف أبك الخير دمحم بف عبد الرحمف بف دمحم بف أبي بكر بف  ،الضكء الالمع ألىل القرف التاسع  -ٖٛ

 . بيركت، د. ط، د. ت –ىػ(، منشكرات دار مكتبة الحياة ٕٜٓعثماف بف دمحم السخاكؼ )ت: 
سميماف  ،قيحق، تىػ(ٔٔ: ؽ تر )حمد بف دمحم األدنو كؼ مف عمماء القرف الحادؼ عش المفسريف، طبقات  -ٜٖ

 .ـٜٜٚٔ -ىػٚٔٗٔ، ٔ، طالسعكدية ،مكتبة العمـك كالحكـ، بف صالح الخزؼ 
ىػ(، دار الكتب العممية، ٜٔٔعبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي )ت:  الحفاظ، طبقات  -ٓٗ

 . ٖٓٗٔ ،ٔبيركت، ط
بالكالء، البصرؼ، البغدادؼ المعركؼ بابف  أبك عبد هللا دمحم بف سعد بف منيع الياشمي ،الطبقات الكبرػ  -ٔٗ

  .ـٜٜٓٔ -ػىٓٔٗٔ، ٔ، طبيركت ،دار الكتب العممية، دمحم عبد القادر عطا ،تحقيق، ىػ(ٖٕٓ: تسعد )
أحمد بف دمحم بف عمي بف حجر الييتمي السعدؼ األنصارؼ، شياب الديف شيخ اإلسالـ،  ،الفتاكػ الحديثية -ٕٗ

 .، د. ط، د. ت ، دار الفكرىػ(ٜٗٚأبك العباس )ت: 
رقـ ، قٜٖٚٔأحمد بف عمي بف حجر أبك الفضل العسقالني الشافعي، دار المعرفة، بيركت، فتح البارؼ،  -ٖٗ

كتبو كأبكابو كأحاديثو، دمحم فؤاد عبد الباقي، قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو، محب الديف 
  .الخطيب

شياب الديف شيخ اإلسالـ، أبك  ،الييتميحمد بف دمحم بف عمي بف حجر ا فتح الجكاد بشرح االرشاد، -ٗٗ
 .ـٕ٘ٓٓ ىػ ػػػٕٙٗٔ، ٔ، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، طىػ(ٜٗٚالعباس )ت: 

شياب الديف شيخ اإلسالـ، أبك  ،حمد بف دمحم بف عمي بف حجر الييتميا الفتح المبيف بشرح األربعيف، -٘ٗ
رس الحالؽ، كابك حمزة انكر بف ابي بكر ،عنى بو، احمد جاسـ دمحم، كقصي دمحم نك ىػ(ٜٗٚالعباس )ت:

 .ـٜٕٓٓ-ىػ ٖٓٗٔ،ٕالداغستاني، دار المنياج، لبناف ػػ بيركت، ط
ّي بف عبد الكبير ابف دمحم الحسني اإلدريسي، المعركؼ بعبد الحي فيرس الفيارس،  -ٙٗ ْبد الح  المؤلف: دمحم ع 

 .ـٕٜٛٔ، ٕكت، طىػ(، تحقيق، إحساف عباس، دار الغرب اإلسالمي، بير ٕٖٛٔ:الكتاني )ت
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عفاف، مصر، القاىرة،  ، دار ابف القيـ، السعكدية، الرياض، دار ابفقكاعد التفسير، خالد بف عثماف السبت -ٚٗ
 . ـ ٕٔٔٓىػػػ ػػػػػػػػػػٕٖٗٔ، ٖط

ىػ(، تحقيق، خميل ٔٙٓٔنجـ الديف دمحم بف دمحم الغزؼ )ت: الككاكب السائرة بأعياف المئة العاشرة،  -ٛٗ
 ـ،ٜٜٚٔ ػػػػػػػ ىػ  ٛٔٗٔ، ٔلعممية، بيركت، لبناف، طالمنصكر، دار الكتب ا

أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي النعماني )ت:  ،المباب في عمـك الكتاب -ٜٗ
ىػ(، تحقيق، الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي دمحم معكض، دار الكتب العممية، بيركت، ٘ٚٚ

 .ـٜٜٛٔػػ ػػػػػػ ىػ ٜٔٗٔ ،ٔلبناف، ط
 ،(ىػٔٔٚ)ت:  ،أحمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضل، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارؼ  لساف العرب،  -ٓ٘

 .ىػ  ٗٔٗٔ، ٖ، طبيركت ،دار صادر
، ٖىػ(، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، طٕٓٗٔ :مناع بف خميل القطاف )ت مباحث في عمـك القراف، -ٔ٘

 .ـ ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔ
تحقيق، أنكر ، ىػ(ٕٛٚديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني )ت: تقي ال مجمكع الفتاكػ، -ٕ٘

 . ـ ٕ٘ٓٓ -ىػ  ٕٙٗٔ، ٖط، دار الكفاء، الباز، عامر الجزار
المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبك دمحم عبد الحق بف غالب بف عطية األندلسي، تحقيق: عبد  -ٖ٘

 ـ .ٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔ، ٔالعممية، لبناف، ط السالـ عبد الشافي دمحم، دار الكتب
 الرازؼ  الديف بفخر الممقب الرازؼ  التيمي الحسيف بف الحسف بف عمر بف دمحم هللا عبد أبك المحصكؿ، -ٗ٘

 ،ٖالرسالة، ط العمكاني، مؤسسة فياض جابر طو الدكتكر كتحقيق، ، دراسة(ىػٙٓٙ: ت) الرؼ  خطيب
 . ـٜٜٚٔ - ىػ ٛٔٗٔ

، (قٙٙٙف أبك عبد هللا دمحم بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازؼ )ت: زيف الدي ،مختار الصحاح -٘٘
 .ـٜٜٜٔ - ىػٕٓٗٔ ،٘، طصيدا ،بيركت النمكذجية، الدار ،العصرية المكتبة ،دمحم الشيخ يكسف تحقيق،

 دأحم ، تحقيق،(ىػٕٚٓأبك زكريا يحيى بف زياد بف عبد هللا بف منظكر الديممي الفراء )ت: ، معاني القرآف -ٙ٘
مصر،  كالترجمة، لمتأليف المصرية دار الشمبي، إسماعيل الفتاح عبد النجار، عمي دمحم النجاتي، يكسف

  . د. ت ،ٔط

 سركيس مطبعة ،(ىػٖٔ٘ٔ: ت) سركيس مكسى بف إلياف بف يكسف ،معجـ المطبكعات العربية كالمعربة -ٚ٘
 .ـ، د. ط ٕٜٛٔ - ىػ ٖٙٗٔ بمصر

 المثنى، ، مكتبة(هـ141٨ :ت) الدمشق كحالة الغنً عبد بن راغب دمحم بن رضا بن عمر، معجـ المؤلفيف -ٛ٘

 . ت. بٌروت، د. ط، د العربً، التراث إحٌاء دار بٌروت،

  .ىػٕٕٗٔ، ٔعبد هللا بف دمحم البصيرؼ، ط معجـ أىـ مصنفات التراجـ المطبكعة، -ٜ٘

 ،ىػ(، دارٛٗٚذىبي )ت: شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف ق اْيماز المعرفة القراء،  -ٓٙ
 . ـٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔ، ٔالكتب العممية، ط

 ،أبك عبد هللا دمحم بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازؼ الممقب بفخر الديف الرازؼ  ،مفاتيح الغيب -ٔٙ
  . ىػ ٕٓٗٔ، ٖىػ(، دار إحياء التراث العربي، بيركت، طٙٓٙ)ت: 
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، تحقيق، عبد السالـ ىػ(ٜٖ٘كيني الرازؼ، أبك الحسيف )ت: أحمد بف فارس بف زكريا القز  مقاييس المغة، -ٕٙ
 .ـ ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔدمحم ىاركف، دار الفكر، د. ط، 

 .ـ ٜٜٓٔ -ىػٓٔٗٔ ،ٕط ، (ػىٕٜٖٔ)ت:  مقدمة التفسير، عبد الرحمف بف دمحم بف قاسـ العاصمي -ٖٙ
لسالـ بف عبد هللا بف أبي مقدمة في أصكؿ التفسير، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد ا  -ٗٙ

، دار مكتبة الحياة، بيركت، لبناف، د. ط، ىػ(ٕٛٚالقاسـ بف دمحم ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )ت: 
 . ـٜٓٛٔىػ/ ٜٓٗٔ

 ،ىػ٘ٔٗٔ، ٔتحقيق، فكاز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيركت، ط ،مناىل العرفاف في عمـك القرآف -٘ٙ
 .ـ ٜٜ٘ٔ

، ىػ(ٖٖٛشمس الديف أبك الخير ابف الجزرؼ، دمحم بف دمحم بف يكسف )ت:  رشد الطالبيف:منجد المقرئيف كم -ٙٙ
 . ـٜٜٜٔ-ىػ ٕٓٗٔ، ٔدار الكتب العممية، ط

شياب الديف شيخ اإلسالـ، أبك  ،حمد بف دمحم بف عمي بف حجر الييتميا ،في شرح اليمزية المنح المكية -ٚٙ
 .ك جمعة مكرؼ، دار المنياج، د. ط، د. تجاسـ الدمحم، ب احمد،عنى بو، ىػ(ٜٗٚالعباس )ت: 

نزىة الخكاطر كبيجة المسامع كالنكاظر، عبد الحي بف فخر الديف بف عبد العمي الحسني الطالبي )ت:  -ٛٙ
، بيركت، لبنافٖٔٗٔ  .ـٜٜٜٔىػ،  ٕٓٗٔ، ٔط، ىػ(، دار ابف حـز

 ،ىػ( ٖٖٛ :ف يكسف )تشمس الديف أبك الخير ابف الجزرؼ، دمحم بف دمحم ب ،النشر في القراءات العشر -ٜٙ
 .د. ت ،ىػ(، المطبعة التجارية الكبرػ، د. ط ٖٓٛٔعمي دمحم الضباع )ت: 

، أبك الحسف عمي بف دمحم بف دمحم بف حبيب البصرؼ البغدادؼ، الشيير بالماكردؼ )ت: النكت كالعيكف  -ٓٚ
 لبناف، د. ط، د. ،ىػ(، تحقيق، السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ، دار الكتب العممية، بيركتٓ٘ٗ
 ت .

كس هللا عبد بف شيخ بف القادر عبد الديف محي ،رنكر السافر عف أخبار القرف العاشال -ٔٚ ر  ْيد  : ت) الع 
 .ق٘ٓٗٔ ،ٔبيركت، ط العممية، الكتب دار ، (ىػٖٛٓٔ


