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ِعنوان البحث ٍاختالف المفسرین في تفسیر سورة محمد «:  هوُ َّ ُ ِ ِ َ ُ – دراسة 

ٍ، واشتملَ البحث على مقدمة، وستة مباحث، وخاتمة، ویتلخص بما یأتي»تطبیقیة ٍ ِ ٍ ُ: 
ِّإن اإلنسان الكافر ینتفع بعمله الصالح في الدنیا، كبر الوالدین، وصلة الرحم .١ َ ُ َ َ ٕ، واكرام َّ

ٌَّالضیف، وحسن الجوار، والتنفیس عن المكروب ونحو ذلك، ولكن نفعه هذا مقید  ُ
  .بمشیئة اهللا تعالى، وأما في اآلخرة فلیس له من نصیب

ِمن حققَ توحید اهللا تعالى والتزم بطاعة الرسول  .٢ َ َّ ْ َظاهرا وباطنا، أصلح اهللا تع ُ َ ً الى له ً
َأمر دینه ودنیاه ظاهرا وباطنا؛ ألن الجزاء من جنس العمل َّ ً ً َ. 

ًإنَ األسیر في اإلسالم قد خص بتشریع متكامل یحفظ له حقوقه ویردعه أیضا عن  .٣ ُ ٍ ٍ َّ ُ َ ّ
ُانتهاك حقوق الناس، وقد كان فعل الرسول  ْ ِ ِ ٌِمة، فله أفعال ً مع األسرى غایة في الحك ِ

ٍمتمیزة مع األسرى، تتغیر بتغیرِ الظروف واألشخاص، فإن شاء من علیهم بإطالق  َّ َ َُ ِ ُ ٌ
ِمن غیر فداء، وان شاء فادى، وان شاء قتل، على ما یراه األصلح لإلسالم  َ ُ َ ٕ ٕ ٍ

 .والمسلمین
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ABSTRACT 
The title of this report is " The differences among the interpreters of Holly 

Qur'an in interpreting surat Mohammed (May Allah peace be up on him)  as a 

practical study" 

This study contains an introduction, six parts of illustrations and a 

conclusion. Here is in a brief: 

1. The unbelievers human may make use of his good deeds as honor the 

parents, kinship relationships, hospitality of guests and helping of distressed 

people etc. 

All that benefits in the present life only and this of course relates to  Allah 

wellbeing, but at the Hereafter life the good deeds will not be useful for 

him. 

2. The believers and those whom achieved Tawheed of the oneness of Allah 

with the correct way of following of  the prophet Mohammed  inside and 

outside behavior, of course Allah will amend his life in all ways, because 

they would get as they did. 

3. The captive in our religion the Islam has got a great  rights which saved him 

and prevent him from aggression or  invasion on other people. This was 

clear in our prophet Mohammed ( May Allah peace be up on him) dealing 

with many captives. He treated them in mercy and wisdom ways, this 

according to the captured person and the conditions which may change. 

Sometimes he released them without a ransom. In other cases he may ask a 

ransom to release captives. Moreover he may kill but this due to the 

captive's crime and the welfare or advantage of the religion Islam and 

Muslim people too. 
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ِالحمد هللا  ِرب العالمین، والصالة والسالم على نبینا محمد، وعلى آله وصحبه ُ ِ ٍ َّ ُ ِّ ُ ُ ِ

ُوسلم تسلیما كثیرا إلى یوم الدین، أما بعد ْ َ َّ ِ ِ ً ً ََّ:  
َلقد أدرك المفسرون من سلف هذه األمة، منزلة تفسیر القرآن الكریم، فنزل منهم  َِ ِ ِ َ ِ ِ َ ْ

ٌأشرف منزل وأعاله، وتفرغ له طائفة منهم، فأفنو َ ٍ ًا فیه أعمارهم تحصیال وتأصیال، وسلكوا َ ً
ٍلنشره وتبیینه للناس كل سبیل، فكان بیانهم أحسن بیان، وجاء استنباطهم أدق استنباط  َ ُ ٍ َ ُ ٍ َ
ُوألطفه، وال غرو فهم خیر هذه األمة وأفضلها بشهادة خیر البریة صلى اهللا علیه وسلم،  ِ ُ ْ َ

ٕوقد حازوا كمال كل فضیلة، من علم وعمل وای ٍ ٍِ ٍ ٍمان وعقلَ ٍوبیان وعبادة ٍ ٍ)١(.  
ِلذا فإن دراسة اختالف المفسرین وخاصة أهل القرون الثالثة من األهمیة بمكان،  َ َّ

َإذ هي تتطلب سبر غور األقوال، والغوص على مقاصد قائلیها، والترجیح بینها، و َ َِ ْ َ َ تحدید ْ
ُسبب االختالف ونوعه، وهذا من شأنه أن ینمي فكر الباحث، ویوسع ُأفقه ومداركه،  ُِّ ْ

ِویوجد عنده ملكة یستطیع بها التمییز بین صحیح األقوال وسقیمها ِ ُ ُ ً.  
ِومن هنا كانت أهمیة دراسة هذا الموضوع للوقوف على اختالف المفسرین في  ِِ ُ

  .التعامل معهالتفسیر، وبیان نوعه وسببه، وكیفیة 


ِالرغبة في خدمة كتاب اهللا تعالى، طلبا لمرضاته، وطمعا في ثوابه وعطائه .١ ِ ً ً ِ ِ ُ. 
ِرغبة الباحث في االتصال بعلوم السلف، وفهم مناهجهم وطرائقهم في علم  .٢ ُ

 .التفسیر على الخصوص
ِالدراسات التطبیقیة تبرز كثیرا من الفوائد، و .٣ ً ُ ُ ُ ًتظهر كثیرا من الخبایا، كما أنها ُ ُ ُ

ِتضفي كثیرا من الحیویة على الدراسات النظریة، وتسهم في إثراء  ُِ ُ ًُ
                                                 

 .٥ / ١: استدراكات السلف في التفسیر، لنایف بن سعید الزهراني:  ینظر)١(
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ًالموضوعات بأمثلة كثیرة، وبدونها تبقى الدراسات النظریة جامدة في قوالبها ُ ُ ٍ ٍ. 
ُفلهذه األسباب، وبعد االستخارة واالستشارة، استعنت باهللا تعالى واخترت هذا 

َّاختالف المفسرین في تفسیر سورة محمد صلى اهللا علیه وسلم« :ع بعنوانالموضو ِ َّ ٍُ َّ ِ ِ َ ُ - 
ٌدراسة تطبیقیة ٌ«  


ٍقسمت البحث إلى مقدمة، ُ ٍوستة مباحث، وخاتمة، وذلك على النحو التالي َّ ٍ ِ:  
 ُوفیها بیان أهمیة الموضوع، وأسباب اختیاري له، وخطة البحث، : ُالمقدمة
  .ي فیهومنهج
 ُالتعریف بمفردات العنوان: ُالمبحث األول. 
 ٌما بني على باطل فهو باطل: ُالمبحث الثاني ٍ َ ُ.  
 ِالجزاء من جنس العمل :ُالمبحث الثالث ِ ُ. 
 ِالمنُّ والفداء بین النسخ واإلحكام في شریعة اإلسالم :ُالمبحث الرابع ِِ ِ ُ َ. 
 َّمنازل الجنة معر: ُالمبحث الخامس ُ ِ َّ ٌفة ومطیبة ألهلها قبل الدخول وبعدهُ ٌَّ. 
 ُاهللا تعالى یخلق ما یشاء، ویختار لدینه من یشاء من عباده :ُالمبحث السادس ْ َ ُ ُ ُ. 
 وفیها أهم النتائج والتوصیات: ُالخاتمة. 


ُلقد رسمت منهجا لهذا البحث أسیر علیه، ویتبدى ذلك من خالل ما یلي ِ ً ُ:  

ُجمعي ألقوال المفسرین على الكتب التي عنیت بالتفسیر ُاعتمدت في  .١
 .وغیرها والسیوطي بالمأثور، وأعظمها تفسیر الطبري وابن أبي حاتم

ُِّجعلت عنوانا لكل آیة من آیات االختالف یمیز مضمونها ومحور االختالف  .٢ ُ ِ ِ ٍ ً ُ
ِفیها، ثم ذكرت مقطع اآلیة التي وقع فیها االختالف بین المفسرین، َ ُ ُ ثم ُأورد َّ َّ
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ُأقوالهم المختلفة أو التي ظاهرها االختالف في مقطع اآلیة المختلف فیها  ِ ِ
َّمنسوبة ألصحابها، ثم ٍُأبین نوع االختالف من حیث كونه اختالف تنوع أو  ً ُ ِ ُ ِّ

َّتضاد، ثم ُُأبین سبب االختالف، ثم الجمع بین األقوال ٍّ َّ ِ ِ ُ ُإن كان االختالف ِ ِّ ْ
ُتنوعا، والترجیح ً إن كان تضادً  .اْ

ِعزوت اآلیات القرآنیة الواردة في صلب البحث إلى سورها مع ذكر رقم  .٣ ُ
 .اآلیة، والتزمت برسم المصحف العثماني

َخرجت األحادیث النبویة من مصادرها األصلیة، فما كان منها في  .٤ ُ َّ
ُالصحیحین أو في أحدهما اكتفیت به، وان لم یكن فیهما فإني ُأخرجه من  ِّ ٕ

 .مصادره األصلیة، وأذكر الحكم علیه
ُترجمت لألعالم الوارد ذكرهم في صلب البحث ترجمة مختصرة، واستثنیت  .٥

 .المشهورین
ْاكتفیت بذكر اسم المؤلف والمؤلف مع الجزء والصفحة، ولم أذكر بیانا .٦ ِ ِِ َ َُ َُ ت ُ

ًفصلة ُ من إثقال الهوامش، واكتفیت بذكرها مًالكتب وتفاصیل طباعتها؛ تفادیا
 .في ثبت المصادر والمراجع

ُواهللا أسأل أن ینفع بهذا ال ٍعمل وأن یتقبله بقبول حسن،َ َ َ َ َّ  
ِّوأن یثقل   ً به موازیني، وأن یجعله حجة لي،ُ

  .إنه ولي ذلك والقادر علیــــه
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 :وفیه ثالثة مطالب

 ِمفهوم االختالف ل: ُالمطلب األول ًغة واصطالحاُ ً. 
 ًالتفسیر والمفسرین لغة واصطالحا ُمفهوم: ُالمطلب الثاني ً ِ. 
 ََّالتعریف بسورة محمد صلى اهللا علیه وسلم: ُالمطلب الثالث ِ ٍُ ّ َّ ِ ُ. 

 
ِإن دراسة تفسیر سلف األمة ذو أهمیة عظیمة، وخاصة أهل القرون الثالثة،  ِ ِ َ َّ

ى خصائص وممیزات تفاسیرهم واالطالع على المشهود لها بالخیریة، فالتعرف عل
ٌمواطن اختالفاتهم واجماعاتهم، وبیان مدلوالتها وأحكامها، أمر ضروري، وقبل البدء ال  ٕ

َبد أن نعرف بالمصطلحات اآلتیة ِّ   ).االختالف، التفسیر، المفسرین( :ُ

ًاالختالف لغة -١ ُ: 
لم یتفقا، : ًلمضادة، وقد خالفه مخالفة وخالفا، وتخالف األمران واختلفاُالخالف ا"

  .)١("َوكل ما لم یتساو فقد تخالف واختلف
مخالف لما ذهب كل منهم إلى رأٍي : ، واختلف القوم)٢("المخالفة: ُالخالف:" وقیل

 حم جم هل مل خلحل جل مك لكّٰ:  قال تعالىذهب إلیه اآلخر،

                                                 
 .١٢٤٠-٢/١٢٣٩، )خلف: ( لسان العرب، البن منظور، مادة)١(

 .٩٥:  مختار الصحاح، للرازي)٢(
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ِأن یأخذ كل واحد طریقا غیر طریق : واالختالف والمخالفة"، )٢)(١(ِّجن مم خم ً ٍ

ِاآلخر في حاله أو قوله، والخالف أعم من الضد؛ ألن كل ضدین م ْ َّ ِختلفان، ولیس كل ِّ
ِمختلفین ضدین ْ َّ")٣(.  

ومما سبق یتضح أن المحور الذي تدور علیه لفظة االختالف في اللغة العربیة 
ٌهو مطلق التباین والتغایر بین شیئین، سواء حصل من التباین والتغایر تناقض وتضاد  ٌ

  .)٤(بینهما أم لم یحصل

ًاالختالف اصطالحا -٢ ُ: 
ُذكر العلماء رحمهم اهللا أن أكثر االختالف بین السلف الصالح راجع إلى مسائل  َ

  . )٥(ٌاألحكام ومدلوالتها، أما اختالفهم في مسائل التفسیر فقلیل
ً یعتبر فرعا من فروع علم ُأصول الفقه، مع - عني علم الخالفأ- وأن هذا العلم ُ

  .)٦(علم الجدل والنظر والمناظرة
تغایر أقوال المجتهدین، حول مسألة من مسائل العلم، : " هو ُفاالختالف: إذن

ًفكل خالف یقع بین أصحاب أي فن من الفنون، یمكن أن یكون مدرج ٍ ا تحت هذا ِّ
  .)٧("ًالتعریف العام وداخال فیه

                                                 
 .٣٧:  سورة مریم، اآلیة)١(

 .١/٢٠٥:  القاموس القویم، إلبراهیم أحمد)٢(

   .٢٩٤:  المفردات، للراغب)٣(
 .٢٢: ف في التفسیر، لمحمد صالحاختالف السل:  ینظر)٤(

 .١١: مقدمة في أصول التفسیر، البن تیمیة:  ینظر)٥(

 .٢٤٧: أبجد العلوم، للقنوجي:  ینظر)٦(

 .٢٤:  اختالف السلف في التفسیر، لمحمد صالح)٧(
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ًمفهوم التفسیر لغة واصطالحا: ًأوال ً:  
 :ًالتفسیر لغة  .١

ِهو مشتق من الفسر، وهو الكشف والبیان، یقال ْ َفسر الشيء: َ َ ُ یفسره، أيَ أبانه، : ِ
ُوالتفسیر مثله، وكل شيء یعرف به تفسیر الشيء ومعناه، فهو تفسرته، والفسر  َ ُْ َ ُ َِ ِ ٍْ ُ ُ

ْكشف المغطى، والتفسیر المراد عن اللفظ المشكل ُ ُ ُ ُ)١(.  
ِالتفسیر في األصل هو الكشف واإلظهار: " رحمه اهللا )٢(قال الجرجاني ُ")٣( .  

ٌإن المحور الذي یدور علیه فلك مادته، هو الكشف مطلقا، سواء أكان هذا : " وقیل ً َ َّ
  .)٤("الكشف لغموض لفظ أم لغیر ذلك

ُومما تقدم یتبین لنا معنى التفسیر في اللغة، وهو التوضیح والبیان، وهذا یقتضي  َ َّ
إعمال العقل والتفكیر، فهي عملیة عقلیة بال ریب؛ ألنها كشف ما ُأبهم في نص من 

ِالنصوص، وارشاد القارئ أو السامع إلى ما عناه صاحب النص من نصه ُ ٕ)٥(.  
 :ًالتفسیر اصطالحا .٢

ٍذكر أهل العلم تعریفات كثیرة في بیان ماهیة التفسیر، سأقتصر على بعضها خشیة  ٍ ِ ُ َ
 :اإلطالة

                                                 
َفسر :( معجم مقاییس اللغة، البن فارس، مادة :  ینظر)١( َ ، ومقدمة ٦٣٦: ، والمفردات، للراغب٤/٥٠٤، )َ

َفسر : ( ، ولسان العرب، البن منظور، مادة٤٧: لتفسیر، للراغبجامع ا َ َ( ،٥/٣٤١٢. 

أبو الحسن علي بن محمد بن علي السید الزین الحسیني الجرجاني، فیلسوف من كبار علماء العربیة، له  )٢(
 .٧/ ٥: األعالم، للزركلي: ه، ینظر٨١٦: ، توفي سنة)التعریفات: (تصانیف كثیرة منها

 .٦٣:  التعریفات، للجرجاني)٣(

 .١٠: الرحمنإبراهیم بن عبد :  دراسات في مناهج المفسرین، للدكتور)٤(

 .٨ - ٧: ن، لمساعد مسلم، ومحیي هالل السرحانمناهج المفسری:  ینظر)٥(
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ُعلم یبحث فیه عن كیفیة النطق بألفاظ  التفسیر" :رحمه اهللا )١(قال أبو حیان - َ ُ ٌ
لیها حالة القرآن ومدلوالتها، وأحكامها اإلفرادیة والتركیبیة، ومعانیها التي تحمل ع

 .)٢("التركیب، وتتمات ذلك
ََالتفسیر علم یعرف به فهم كتاب اهللا المنزل على : "رحمه اهللا )٣(وقال الزركشي - ُ ُ ُ ٌ ُ

َ وبیان معانیه، واستخراج أحكامه وحكمهصلى اهللا علیه وسلم، نبیه محمد ِ ِ")٤(. 
ُوأما التفسیر في العرف، فهو كشف معاني القرآن، : "هللارحمه ا )٥(وقال الكافیجي - ُ

 . )٦("وبیان المراد
ُوعرفه الزرقاني - ُعلم یبحث فیه عن أحوال القرآن الكریم، من : " بقولهرحمه اهللا )٧(َّ ُ ٌ

 . )٨("ُحیث داللتها على مراد اهللا تعالى، بقدر الطاقة البشریة

                                                 
العربیة محمد بن یوسف بن علي األندلسي النحوي المقرئ، نزیل القاهرة، كان واسع المعرفة، عالم ب )١(

طبقات : ه، ینظر٧٥٤: ، توفي سنة)البحر المحیط: (والقراءة والتفسیر وغیرها، له مؤلفات عدیدة منها
 .٢٧٨: المفسرین لألدنه وي

 .١٢١ / ١:  البحر المحیط، البي حیان األندلسي)٢(

أبو عبد اهللا محمد بن بهادر بن عبد اهللا الزركشي الشافعي،تركي األصل، مصري المولد والوفاة، كان  )٣(
ًفقیها أصولیا أدیبا، له تصانیف كثیرة منها ً : ه، ینظر٧٩٤: ، توفي سنة)القرآنالبرهان في علوم : (ً

 .٦٠/ ٦: األعالم، للزركلي

 .١٣ / ١:  البرهان في علوم القرآن، للزركشي)٤(

أبو عبد اهللا محمد بن سلیمان بن سعد المعروف بالكافیجي، لقب بذلك؛ لكثرة اشتغاله بكتاب الكافیة في  )٥(
ًالنحو، وكان فقیها أصولیا محدثا نحویا مفسرا، ومن مصنفاته ً ًً ، توفي )التیسیر في قواعد علم التفسیر: (ً

 .١٥٠/ ٦: األعالم، للزركلي: ینظر ه،٨٧٩: بمصر سنة

 .١٢٥ – ١٢٤:  التیسیر في قواعد علم التفسیر، للكافیجي)٦(

ًمحمد بن عبد العظیم الزرقاني، من علماء األزهر بمصر، تخرج من كلیة أصول الدین، وعمل بها مدرسا  )٧(
 .٢١٠/ ٦: األعالم، للزركلي: ه، ینظر١٣٦٧:  والحدیث، توفي بالقاهرة في سنةلعلوم القرآن

 .٦ / ٢:  مناهل العرفان، للزرقاني)٨(



 

 

١١    

 

 

ق للمعنى اللغوي، وما ذكره العلماء رحمهم اهللا في العرض الساب َّفمما تقدم من
ًالمعنى االصطالحي لكلمة التفسیر، یستخلص معنى مختار یكشف عن حد التفسیر  ُ ْ َ ُ

ٕهو علم یتم به فهم القرآن، وبیان معانیه، والكشف عن أحكامه، وازالة : "فیقال ومفهومه، ُ ٌ
  .)١("اإلشكال والغموض عن آیاته

  :ٌووجه اختیار هذا التعریف دون غیره، ُأمور

َأن هذا التعریف منطلق من األصل اللغوي لكلمة التفسیر، وهو البیان : األول َّ
  .والكشف واإلیضاح

ِأن هذا المعنى مشترك في جمیع تعریفات أهل العلم االصطالحیة السابقة، : الثاني ِ ِ َّ
  .)٢(ً أو لزوما، فلیس هو محل خالف بینهمًنصا

ًبیان مفهوم المفسرین من حیث كونه علما لهذا الفن: ًثانیا ُ:  
ِإن اسم المفسرین هذا، من قبیل ما قد صار علما بالغلبة ً َ  على شيء بعینه، ال َّ

 :اهللا رحمه )٣(ق والتجرد عن القرینة إلى ما سواه، فلذلك قال ابن مالك اإلطالیتجاوزه عند
ِوقد یصیر علما بالغلبة " ً ْمضاف أو مصحوب أل كالعقبة..... ُ ُ ُ ٌ")٤(.  

ُوعلمیته الغالبة هذه، إنما هي لمفسري القرآن الكریم بوجه خاص ُ
)٥(.  

ِفالمفسرون جمع مفسر َ ُ ُ ْ ِوهو الذي وجدت لدیه أهلیة الكشف والبیان عن معاني القرآن : َ ُ َ ِ ُ

                                                 
 .٢٤: صالح الخالدي: هج المفسرین للدكتور تعریف الدارسین بمنا)١(

 .٣٢: نایف الزهراني: استدراكات السلف في التفسیر، للدكتور:  ینظر)٢(

جمال الدین أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن مالك الطائي الشافعي، نزیل دمشق، إمام  )٣(
 .٢٣٣/ ٦: األعالم، للزركلي: ه، ینظر٦٧٢: ، توفي سنة)األلفیة: (النحاة وحافظ اللغة، من مصنفاته

 .ئةا، البیت الحادي عشر بعد الم١٦:  األلفیة، البن مالك)٤(

 .٢: إبراهیم بن عبد الرحمن: دراسات في مناهج المفسرین، للدكتور:  ینظر)٥(
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ٌهو من كانت فیه أهلیة التفسیر، وكان له رأي فیه، " ، أو)١(الكریم حسب الطاقة البشریة
ًومتصدیا له

)٢(.  
 :ُبیان معنى مصطلح اختالف المفسرین

ِّبعد أن سبق التعریف بمفهوم االختالف، والمفسرین، ال بد أن نعرف بهذا المركب  ُ ُ َ ْ »
  :»اختالف المفسرین

ٌهو مركب إضافي، مكون من مضاف ومضاف إلیه، وهذا المركب هو خبر: قلت َّ ٌ 
  .هذا اختالف المفسرین: لمبتدأ محذوف، تقدیره

ًأن یذكر المفسرون في بیان معنى اللفظة أو اآلیة الواحدة أقواال متغایرة، : ومعناه
  .)٣(سواء كانت متضادة أم ال

ٍلفظة أو آیة ما، فیذكر ُفاختالف المفسرین، إنما هو اختالف حول المعنى المراد من  ٍ
ًكل منهم قوال مغایرا لقول اآلخر، وقد یكون الجمع بین هذه األقوال المتغایرة ممكنا، وهو  ً ً ٌ
ُما یسمى باختالف التنوع، وقد ال یمكن الجمع بینهما، ویتحتم قبول بعضها دون بعض، 

ُوهو ما یسمى باختالف التضاد
)٤(.  

ِالسورة مدنیة على الراجح، ٌ َّ ْوهي ثمان وثالثون آیة، وخمسمائة وتسع وثالثون  ُ
ًكلمة، وألفان وثالث مائة وتسعة وأربعون حرفا، نزلت بعد سورة الحدید ْ)٥(.  

                                                 
 .١٥: مصطفى مسلم: مناهج المفسرین، للدكتور:  ینظر)١(

 .٣٠: عبد العزیز الضامر: الواقع عند المفسرین، للدكتور تنزیل اآلیات على )٢(

 .٣٩: اختالف السلف في التفسیر، لمحمد صالح:  ینظر)٣(

 .المصدر نفسه:  ینظر)٤(

 .٤١٤ / ٢: مراح لبید، للجاوي:  ینظر)٥(
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ٍمد؛مح بسورة ُسمیت :ُتسمیتها  َّالله ّصلى محمد فیهاعلى القرآن تنزیل لبیان َّ

ٌمحمد صلى اهللا  ُیذكر ولم ،)١(ِّمه جه ين ىن منّٰ : تعالىّوسلم؛ لقوله علیه

  رئ ّّٰٰ : تعالىفي قوله األولى مرات، أربع إال القرآن الكریم في باسمه علیه وسلم

 مظ حط مض خضّٰ : تعالىفي قوله ، والثانیة)٢(ِّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 جي يه ىه مه جه ين ىن منّٰ : تعالىوالثالثة في قوله ،)٣(ِّجغ مع جع

 هذه غیر في وأما ؛)٥(ِّىل مل خلّٰ: والرابعة في قوله تعالى ،)٤(ِّ حي

 القتال؛ بسورة ًأیضا ُو العبودیة، وسمیتأالنبوة  أو الرسالة بصفة فیذكر األربعة واضعالم
  .)٦(انتهائها وبعد ِالمعارك أثناء فیها الكفار قتال أحكام لبیان

ألحقاف ا سورة بآخر قویا ارتباطا أولها یرتبط السورة هذه :ُمناسبتها لما قبلها
 بماقبله مباشرة ًمتصال الكالم لكان بینهما، البسملة أسقطت لو إنه حتى التي قبلها

  .)٧(بعض بحجز ًآخذا بعضه الواحدة، ولكان كاآلیة فیه، التنافر ًاتصاال
 في الجهاد بأنه السورة هذه موضوع وصفی ْأن یمكن :ُما اشتملت علیه السورة

َأن السورة وبما َّالله تعالى، سبیل  القتال أحكام السیما التشریع، بأحكام ٌمعنیة فهي ٌمدنیة، َّ

                                                 
 .٢:  سورة محمد، من اآلیة)١(

 .١٤٤: من اآلیة سورة آل عمران، )٢(

 .٤٠:  سورة األحزاب، من اآلیة)٣(

 .٢: ، من اآلیةمحمد سورة )٤(

 .٢٩:  سورة الفتح، من اآلیة)٥(

 .٧٥ / ٢٦: التفسیر المنیر، للزحیلي:  ینظر)٦(

   .٧٥ / ٢٦: ، والتفسیر المنیر، للزحیلي٤٣ / ٢٦: تفسیر المراغي:  ینظر)٧(
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 وأحوال واآلخرة، الدنیا في الفریقین وجزاء والمؤمنین، الكافرین ووصف والغنائم، واألسرى
  .)١(ووعیدهم ووعدهم المنافقین

 
 

  .)٢(ِّمم خم حم جم يل ىل مل خلّٰ

  ِّمم خمّٰ :ُاالقوال الواردة في معنى قوله تعالى
رحمهما  )٤(ومقاتل )٣(الكلبي: یعني إبطالها؛ ألنها كانت في غیر إیمان، قال ذلك .١

 .اهللا

 .رحمه اهللا )٥(الثوري: ًیعني إحباطها، فال یرون في اآلخرة لها ثوابا، قاله .٢

                                                 
 .٧٥ / ٢٦: المنیر، للزحیليالتفسیر :  ینظر)١(

 .١:  سورة محمد، اآلیة)٢(

 في بكذبه واعترف بالكذب، اتهم اإلخباري، َّالنسابة المفسر الكلبي، ربش بن السائب بن محمد النضر  أبو)٣(
: االعتدال، للذهبي میزان: ه، ینظر١٤٦: سنة توفي رضي اهللا عنه، عباس ابن إلى ینسبه الذي التفسیر

 .١٤٩/ ٢: للداودي المفسرین وطبقات ،٥٥٦/ ٣

 كبیر عابدا كان خراسان، وعالم األعالم، أحد اني،الخرس البلخي النبطي حیان بن مقاتل بسطام  أبو)٤(
 توفي فأسلموا، اإلسالم إلى ًخلقا ودعا كابل، إلى الخراساني مسلم أبي أیام هرب َُّسنة، صاحب القدر،

: التهذیب، البن حجر العسقالني وتهذیب ،٤/١٧١: االعتدال، للذهبي میزان: ه، ینظر١٥٠  سنةقبل
٢٧٧/ ١٠. 

 الحدیث، في المؤمنین أمیر مناف، عبد بن ثور بني من الثوري مسروق بن سعید بن سفیان اهللا عبد  أبو)٥(
 الصغیر الجامع: (تصانیفه من الكوفة، في ونشأ ولد والتقوى، الدین علوم في زمانه أهل سید كان

: للشیرازي الفقهاء طبقات: ه، ینظر١٦١: سنة توفي ،)الفرائض(وكتاب  الحدیث، في ماكاله) والكبیر
 .٢٢٩/ ٧: النبالء، للذهبي أعالم وسیر ،٨٤
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: یعني أبطل كیدهم الذي كادوا به النبي صلى اهللا علیه وآله وسلم، قاله .٣
 .)٢(رحمه اهللا )١(الضحاك

  :ُبیان نوع االختالف
ٍاالختالف هنا اختالف تنوع یرجع الى معنى واحد هو   .مجازاة الكفار بعكس ما یتمنون: ُ

  :ُبیان سبب االختالف
  .ُتنوع االستعمال العربي للفظة

  :ُالجمع بین االقوال
 اهللا علیه حقاف ومطالع سورة محمد صلىُالناظر الى سیاق أواخر سورة األ

َّوسلم، یرى تعلقا وارتباطا بدیعا في سیاق اآلیات وتناسبها، كأن ً ً  ُیهلك كیف: قال ًقائال ً
 األعمال؟ من ونحوه رحامالطعام وصلة األ كإطعام صالحة أعمال ولهم الفاسقون القوم

 هم الفاسقین بأن فأخبر خیر، من ذرة مثقال كان ولو عمله لعامل یضیع ال واهللا سبحانه
 وال هللا تكن لم ألنها أبطلها؛ یعني أعمالهم، فأضل اهللا سبیل عن وصدوا كفروا لذینا

  .)٣(تعالى اهللا أبطلها السبب فلهذا ذلك، عنهم لیقال أنفسهم عند من فعلوها ٕوانما بأمره،
 واإلقرار عبادته أراد من وصدوا غیره، وعبدوا اهللا، توحید جحدوا لذلك فالذین

 ألنها هدى؛ غیر على تسیر أعمالهم اهللا جعل وأراد، فیما أخبر ّنبیه وتصدیق بوحدانیته،
الخسران، لذلك  فمآله للشیطان عمل وما الرحمن، سبیل في ال الشیطان سبیل في عملت

                                                 
 كبیر باع له نفسه، في صدوق وهو العلم، أوعیة من انك البلخي، الهاللي مزاحم بن الضحاك القاسم  أبو)١(

 وطبقات ،٥٩٨/ ٤: النبالء، للذهبي أعالم سیر: ینظر ه،١٠٥سنة  توفي والقصص، التفسیر في
 .٢٢٢/ ١: للداودي المفسرین

 التنزیل، ، ومعالم٢١٢ / ٢٠: ، والتفسیر البسیط، للواحدي٢٩٠ / ٥: النكت والعیون، للماوردي:  ینظر)٢(
 .٢٠٨ / ٤: للبغوي

 .١٣٩ / ٤: لباب التأویل في معاني التنزیل، للخازن:  ینظر)٣(
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 األسارى، وفك حام،األر صلة من: االخالق مكارم یسمونه كانوا مما الكفر في فماعملوه
 ذلك، ونحو األضیاف، وقرى المستجیر، ٕواجارة الحرام، المسجد وعمارة الطعام، ٕواطعام

 بها ویجزون ًثوابا، اآلخرة في لها یرون فال لإلیمان، مقارنتها لعدم ببطالنها؛ اهللا حكم
  .)١(الدنیا دون اآلخرة في

  :ٍرحمه اهللا ثالثة وجوه في إضالل أعمال الكفار )٢(وقد ذكر الرازي
 یجده، ال بحیث أضله أنه المراد أن هو ووجهه اإلبطال، منه ُالمراد: األول ُالوجه

 كیف :قیل فإن معدوم، فهو دالوجو في یوجد ال وما الوجود، في یطلبه إنما فالطالب
 الحسنات بسیئاتهم یوازن: أحدها :وجوه على اإلبطال إن :نقول أوجدها؟ حسنة اهللا یبطل
 على یزید الكفر ألن محضة؛ سیئات لهم ویبقي بالموازنة ویسقطها منهم صدرت التي
: وثانیها السیئات، من الكفر غیر على یترجح واإلیمان الحسنات، من اإلیمان غیر

 خض حضّٰ العمل، قبول شرط ألنه اإلیمان؛ وهو ٕواثباتها ثبوتها شرط لفقد طلهاأب
  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغمع جع مظ حط مض

اهللا  یقبل لم ٕواذا ،)٣(ِّمل خل حل جل مك لك خك

 ما عقیب ُیعدم هو بل نفسه في له بقاء ال العمل ألن ٌوجود؛ له یكون ال العمل تعالى
 وعندي ًصالحا عمل ًفالنا َّأن بفضله عنده یكتب تعالى اهللا أن غیر ة،الحقیق في ُیوجد

                                                 
 .١٢٦ / ٢٧: الریحان، للهرري، وتفسیر حدائق الروح و٤٥ / ٢٦: تفسیر المراغي:  ینظر)١(

 الطبرستاني ّالتیمي، البكري علي، بن الحسن بن الحسین بن عمر بن  أبو المعالي فخر الدین محمد)٢(
التفسیر الكبیر، : (العقلیة، من مصنفاته العلوم في وقته إمام المتكلم، ّالمفسر، الرازي، ثم األصل،

، وطبقات المفسرین، ١١ / ١٧: البدایة والنهایة، البن كثیر: ینظر. ه٦٠٦: ، توفي سنة)والمحصول
 .٢١٥ / ٢: للداودي

 .٤٠:  سورة غافر، اآلیة)٣(
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 محال هي التي لألجسام الذي البقاء من ٌخیر ًحكما البقاء وهذا ًحكما، فیبقى جزاؤه
 من لصالح اوالعمل الفناء، إلى مآلها أن غیر بقیت ٕوان األجسام فإن حقیقة، ألعمال
 َأخبر وقد ٌمتفضل، بالقبول اهللا تعالى أن تبین هذا ثبت ٕواذا ًأبدا، اهللا تعالى عند الباقیات

 ال تعبه ِّالمضیع فهو اإلیمان سبق غیر من وتعب عمل فمن مؤمن، من إال یقبل ال َّأنه
 علینا یرد فال بخیر، یأت فلم تعالى، اهللا لوجه عمله الكافر یعمل لم: وثالثها تعالى، اهللا

 إال ُیتمیز ال َالعمل أن وبیان ذلك ،)١(ِّحئ جئ يي ىي ني مي ّٰ :قوله تعالى

 ْیتفق ولم ًشخصاَ لیظلم قام من ألن وذلك العمل؛ بنفس وال بالعامل ال العمل له بمن
 الیوم في قام أنه نفسه عن وأخبر الظلم، وال اإلكرام یتفق ولم لیكرمه قام ثم ُظلمه،
 ٌواحد، فإنه القیام إلى بالنظر ال القیامان یتمیز إلكرامه، اآلخر الیوم وفي لظلمه، الفالني

  .القیام ألجله كان بما یتمیز ٕوانما ٌواحدة، ٌحقیقة فإنه ِالقائم إلى بالنظر وال
 لألحجار وأتى َكفر إذا أنه :ُوحقیقته ًمستهلكا، جعله هو ُاإلضالل: الثاني ُالوجه

 وهذا كفره، بسبب ًمعتبرا یبقىال وفعله حرمة، لنفسه یبق فلم والسجود بالركوع واألخشاب
 كذلك لخسته ًتعظیما؛ قیامه یعمل ال فالسلطان قام إذا والسائس، الحارس عند یخدم كمن

 ال الذي كالملك هللا، تعظیمه یظهر اهللا غیر على یتكبر ما فبقدر وأماالمؤمن الكافر،
  .عظمته به یتبین الملوك من لملك وقت في انقاد إذا ألحد ینقاد

ُأضله: ثالثال ُالوجه ُأهمله أي َ ًَّمسیبا اتركه إذ بعیره أضل یقال كما وتركه، َ ُ 
َّلذلك فإن القرآن العظیم دل على أن العمل الصالح المقبول هو ما استكمل  .)٢(فضاع

  :ثالثة أمور

                                                 
 .٧:  الزلزلة، اآلیة سورة)١(

 .٣٣ / ٢٨: مفاتیح الغیب، للرازي:  ینظر)٢(



 

 

١٨    

 

 

 مث زثّٰ :یقول اهللا ألن الصحیحة؛ العقیدة أساس ًمبنیاعلى یكون ْأن: األول
 مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

 كان لو أنه مخالفته ومفهوم باإلیمان، ذلك ، فقید)١(ِّمم ام يل ىل

  .الصالح العمل ذلك منه قبل لما ٍمؤمن غیر

 ٌّ ٰى ٰر ٰذّٰ :یقول تعالى اهللا َّتعالى؛ ألن هللا ًخالصا یكون ْأن: الثاني

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ َّ ٍّ

  .)٢(ِّرث يت ىت نت مت زترت

 :یقول اهللا تعالى ألن وسلم؛ علیه اهللا صلى ُالنبي به جاء لما موافقته: الثالث

 خب حب جب هئمئ خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ّٰ

  .)٣(ِّمب

َّوخالصة ما سبق أن اهللا تعالى قد  في كقوله كثیرة، آیات في المعنى هذا أوضح ُ

 :وقوله ،)٤(ِّرب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ّٰ :المؤمن غیر عمل

 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ّٰ

                                                 
 .٩٧:  سورة النحل، اآلیة)١(

 .١٥ – ١٤:  سورة الزمر، اآلیتان)٢(

 .٧:  سورة الحشر، من اآلیة)٣(

 .٢٣:  سورة الفرقان، اآلیة)٤(



 

 

١٩    

 

 

 ىك مك لك اك يق ىقيف ىف يث ىث نث مث زث رث ىت

  .)١(ِّىل مل يك

 من: اآلیات هذه به جاءت ما نحو وسلم علیه اهللا صلى النبي عن وكذلك ثبت
َِأنس حدیث من الدنیا في بعمله الكافر انتفاع ِبن َ ٍمالك، ْ ِ َقال َ َقال: َ ُرسول َ ُ َّصلى ِاهللا َ  ُاهللا َ
ِعلیه َْ ََّوسلم َ َ ّإن:" َ ُیظلم َال َاهللاَ ِ ِْ ًمؤمنا َ ِ ْ ًحسنة، ُ َ َ َیعطى َ ْ َبها ُ َالدنیا ِفي ِ ْ َویجزى ُّ ْ ُ َبها َ َِاآلخرة، ِفي ِ ِ ْ 
َّوَأما ُالكافر َ ِ َ ْفیط ْ ُعمَُ ِبحسنات َ َ َ َ ِعمل َما ِ َبهاَ َ ِلله ِ َالدنیا، ِفي َِّ ْ َّحتى ُّ َإذا َ ََأفضى ِ َِاآلخرة، َِإلى ْ ِ ْلم ْ َ 
ُتكن ُله َ ٌحسنة َ َ َ َیجزى َ ْ َبها ُ ِ")٢(.  

ُأدلته ذكرنا الذي وهذا  في الصالح بعمله ینتفع َالكافر َّأن من والسنة الكتاب من َ
 عن والتنفیس وحسن الجوار، الضیف، ٕواكرام الرحم، وصلة الوالدین، ِّالدنیا، كبر

 :بقوله ذلك على نص سبحانه كما تعالى، اهللا بمشیئة مقید كله ذلك، ونحو المكروب

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰ

ٌمقیدة الكریمة اآلیة ، فهذه)٣(ِّمه جه ين  واألحادیث، اآلیات من ورد لما ِّ

 ُالحكم اتحد إذا والسیما المطلق، على یقضي َالمقیدَ ّأن ِاألصول وكما هو معلوم في علم
  .هنا، واهللا أعلم كما ُوالسبب

                                                 
 .١٦ – ١٥:  سورة هود، اآلیتان)١(

 وتعجیل واآلخرة الدنیا في بحسناته المؤمن جزاء والنار، باب والجنة القیامة صفة خرجه مسلم، كتابأ )٢(
 .٢٨٠٨: ، برقم٢١٦٢ / ٤یا، الدن في الكافر حسنات

 .١٨:  سورة اإلسراء، اآلیة)٣(



 

 

٢٠    

 

 

 
 

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يمّٰ: قال تعالى
  .)١(ِّٰذ يي ىي مي خي

  ِّٰذ ييّٰ :ُقوال الواردة في قوله تعالىاأل

 .ابن عباس رضي اهللا عنهما: َأصلح امرهم، قال ذلك .١
 .رحمه اهللا )٢(مجاهد: َأصلح شأنهم، قال ذلك .٢
 .اهللارحمهم  )٤(وابن زید )٣(قتادة: َأصلح حالهم، قال ذلك .٣
 .رحمه اهللا )٥(النقاش: َأصلح نیاتهم، قال ذلك .٤

                                                 
 .٢:  سورة محمد، اآلیة)١(

 القرآن عرض جلیل، تابعي السائب، أبي بن السائب مولى المخزومي يالمك جبر بن مجاهد الحجاج  أبو)٢(
 لي قال: قال بالتفسیر، وأعلمهم تالمذته أخص من وكان مرة، ثالثین رضي اهللا عنهما عباس ابن على
: االعتدال، للذهبي میزان: ه، ینظر١٠٠  سنةتوفي حفظك، یحفظ ًنافعاَ ّأن وددت رضي اهللا عنه عمر

 .٤٢/ ١٠: التهذیب، البن حجر العسقالني وتهذیب ،٤٣٩/ ٣

 العلم، أوعیة من البصري، كان السدوسي ربیعة بن عمرو بن عزیز بن دعامة بن قتادة الخطاب  أبو)٣(
الصفوة،  صفة: ینظر ه،١١٧سنة  توفي القدریة، برأي تهم الكنه زمانه، في والمحدثین المفسرین وقدوة

 .١٤٦/ ٣: البن الجوزي

 المنكدر، وابن أبیه عن روى جلیل، ٌتابعي المفسر، المدني موالهم العدوي أسلم بن زید بن الرحمن  عبد)٤(
 میزان: ه، ینظر١٨٢سنة  توفي الحدیث، في ضعیف لكنه والمنسوخ، والناسخ التفسیر في َّصنف

 .٢/٥٦٤: االعتدال، للذهبي

 بغداد، النقاش، نزیل الموصلي بكر أبو سند بن جعفر بن هارون بن زیاد بن محمد بن الحسن بن  محمد)٥(
الكامل في : ه، ینظر٣٥١مفسر، توفي سنة  مقرئ التفسیر، في الصدور شفاء كتاب مؤلف العلم اإلمام

 .١١٩ / ٢: ء، البن الجزرياایة النهایة في طبقات القر، وغ٢٤٢ / ٧: التاریخ، البن االثیر



 

 

٢١    

 

 

 .مقاتل رحمه اهللا: َأصلح بالتوحید حالهم في سعة الرزق، قال ذلك .٥
  .)٢(رحمه اهللا )١(عطاء: یعني عصمهم أیام حیاتهم، قال ذلك .٦

  :ُبیان نوع االختالف
: ُاالختالف هنا اختالف تنوع یرجع الى أكثر من معنى، یدور حول محور رئیسي هو

  .التوفیق ألمر الدین والدنیا وما یصلحهما
  :ُبیان سبب االختالف
  .متقاربةُالتعبیر عن المعنى بألفاظ 
  :ُالجمع بین االقوال

ُالبال  اكترثت ما: أي بالة، بكذا بالیت ما: یقال ولذلك بها، یكترث التي الحال: َ

ّوخبرهم، ویعبر حالهم فما: أي ،)٣(ِّلك هش مش هس مس ّٰ: قال تعالىبه، و ُ 

  .)٤(ببالي كذا خطر: فیقال اإلنسان، علیه ینطوي الذي الحال عن بالبال
 باالَ ّأن :وقیل. روعي في ألقي ما أي ببالي، خطر ما ویقال ِالنفس، ُبال: ُفالبال

 ُیكرثهما أن االكتراث ومعنى. ببالي یخطر ولم بالیت، ما ومنه اشتق واالكتراث، لنفسه

                                                 
 عةاألرب العبادلة عن روى القرشي، فهر بني مولى صفوان بن أسلم رباح أبي بن عطاء محمد  أبو)١(

 أعلم: رحمه اهللا قتادة عنه قال الفقهاء، ّوأجالء األمصار أئمة الحدیث، من ًعالما، كثیر ثقة كان وغیرهم،
 وتهذیب ،٢٦١/ ٣: األعیان، البن خلكان وفیات: ینظر ه،١١٤سنة  عطاء، توفي بالمناسك الناس

 .١٩٩/ ٧: التهذیب، البن حجر العسقالني

 .٢١٢ / ٢٠: ، والتفسیر البسیط، للواحدي١٥٢ / ٢٢: ان في تأویل القرآن، للطبريجامع البی:  ینظر)٢(

 .٥١:  سورة طه، اآلیة)٣(

 .١٥٦، )بال : ( المفردات في غریب القرآن، للراغب االصفهاني، مادة:  ینظر)٤(



 

 

٢٢    

 

 

 العیش، رخاء وهو البال،: هذا على حمل والمباالة، ومما لبالةا والمصدر نفسه، في وقع
  .)١(البال وناعم البال، لراخي إنه :یقال

 كله، الجسد صلح القلب صلح ٕواذا القلب، في الذي الخاطر ِالبال ُوحقیقة
  .)٢(والتقوى واإلخالص اإلیمانب دینهم إصالح: فالمعنى

 اإلنسان نظر فیه الذي والموضع الفكر بمعنى أنها اللفظة في التفسیر ُوتحریر
 وغیر عقیدتهم صالح إلى مشیرة اللفظة فكأن حاله، صلحت ذلك صلح فإذا القلب، وهو
 بهما المراد: بالك اهللا أصلح: وقولك كذا، في بالي خطر: قولكتابع، ف الحال من ذلك
  .)٣(واحد

 بتنمیته ثوابهم، وأصلح وأعمالهم، وقلوبهم ودنیاهم، دینهم أصلح لهم ُفاهللا تعالى
 الصدق هو الذي أنهم اتبعوا الحق ذلك في لسببوا أحوالهم، جمیع وأصلح وتزكیته،
 بنعمته، رباهم الذي من ربهم الصادر العظیم، لقرآن اهذا علیه اشتمل وما والیقین،
 الغایة كانت فلما أمورهم، فصلحت فاتبعوه، بالحق تعالى فرباهم بلطفه، ودبرهم

 الوسیلة كانت المبین، الحق الباقي اهللا إلى المنسوب بالحق متعلقة لهم، المقصودة
  .)٤(ثوابها ًباقیا باقیة، صالحة

 أعمال إلى واالرشاد والتوفیق، بالتأیید ٌوالدنیا صالح الدین في وشأنهم فحالهم
 محاسن من له یوفقهم لما والرشاد، الفهم باإلخالص، وقوة ّنیاتهم وصالح الخیر،

َُأصلح ٕواذا الدارین، في اسمهم به ویطیب األعمال،  إلیه یدخل ما صلح العبد من ذلك ِ
                                                 

 .١٢٢ – ١٢١ / ١، )بول : ( معجم مقاییس اللغة، البن فارس، مادة:  ینظر)١(

   .٢٨٠ / ٢: التسهیل لعلوم التنزیل، البن جزي الكلبي:  ینظر)٢(

 .٢٢٩ / ٥: ، والجواهر الحسان، للثعالبي١٠٩ / ٥: المحرر الوجیز، البن عطیة:  ینظر)٣(

   .٧٨٤: تیسیر الكریم الرحمن، للسعدي:  ینظر)٤(



 

 

٢٣    

 

 

 ینتفع لم البال اشتغل إذا ولذلك ذلك، من فبالضد فسد ٕواذا فیه، یثبت وما عنه یخرج وما
 للمؤمنین الهدى إرادة على ًدلیال ًأوال الكفار ضالل ذكر وقد بشيء، الباطن صفات من

  .)١(ًأوال إفساده حذف على ًدلیال ًثانیا البال ٕواصالح ًثانیا،
ُواصالح  رأیه، على حسب تأتي اإلنسان تصرفات ألن كلها؛ األمور إصالح ُیجمع ِالبال ٕ
 التي واألوهام لألخطاء المقاومة القوى تنبعث ومنه المؤمن، بال صالح أصل فالتوحید

 أنظارهم أقام َّوالمعنى أنه كثیرة، مواضع في القرآن عنهم وحكاها الشرك، أهل بها َّتلبس
ًناجحا، واهللا أعلم إال یتدبرون وال ًصالحا إال یفكرون فال وعقولهم

)٢(.  

 
 

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زتّٰ :قال تعالى
 ين ىن نن من زن رن مم ام يلىل مليك ىك مك لك اك يق

  .)٣(ِّخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ريٰى

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زثّٰ :ُقوال الواردة في قوله تعالىاأل
   ِّمليك ىك مك

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ّٰ :ٌهي منسوخة بقوله تعالى .١
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك ّٰ :بقوله تعالى، و)٤(ِّحب

                                                 
 .١٩٩ / ١٨: نظم الدرر، للبقاعي:  ینظر)١(

   .٧٦ – ٧٥ / ٢٦: التحریر والتنویر، البن عاشور:  ینظر)٢(

 .٤:  سورة محمد، اآلیة)٣(

 .٥:  سورة التوبة، من اآلیة)٤(



 

 

٢٤    

 

 

ُّالمن یجوز ، فال)١(ِّمم ام  من ِاألسر في َوقع من على ُالفداء وال َ
ُّوالمن استرقاقهم، أو قتلهم إال فلیس الكفار، ُنسخ، قال  ثم بدر یوم كان ُوالفداء َ

 ،)٥(وزاعيواأل )٤(، وقتادة، والضحاك، وأبو حنیفة)٣(، والسدي)٢(ابن جریج: ذلك
  .رحمهم اهللا

ُقتل یجوز ٍبمنسوخة، وال ولیست ٌمحكمة هي .٢ ًاألسیر ابتداء، َْ  المن یجوز ٕوانما ِ
، )٦(ابن عمر، وعمر بن عبد العزیز: مسلم، قال ذلك بأسیر أو والفداء بمال علیه

                                                 
 .٥٧:  سورة االنفال، اآلیة)١(

 المكي، كان الحرم فقیه قریش، موالي من األصل، ّرومي جریج، بن العزیز عبد بن الملك عبد الولید  أبو)٢(
 توفي یدلس، لكنه ًثبتا بمكة، كان العلم في التصانیف َّصنف من أول وهو عصره، في الحجاز أهل إمام
 .٣٥٨/ ١: للداودي المفسرین وطبقات ،١٢٨/ ١: الحفاظ، للذهبي تذكرة: ه، ینظر١٥٠سنة 

 التابعین، كان أعیان من صدوقیهم، الكوفي، السدي كریمة أبي بن الرحمن عبد بن سماعیلإ محمد  أبو)٣(
التهذیب،  وتقریب ،٢٦٤/ ٥: النبالء، للذهبي أعالم سیر: ه، ینظر١٢٧یسنة  بالتفسیر، توف ًعالما

 .١٠٨: البن حجر العسقالني

رحمه  المبارك ابن قال األربعة، األئمة وأحد العراق فقیه المشهور اإلمام وفي،الك التیمي ثابت بن  النعمان)٤(
 على ٌعیال الفقه في الناس: رحمه اهللا الشافعي وقال مثله، الفقه في مارأیت حنیفة، أبو الناس أفقه: اهللا
، للخطیب بغداد تأریخ: ه، ینظر١٥٠: سنة توفي ،)األكبر الفقه: (مصنفاته ومن رحمه اهللا، حنیفة أبي

 .٤٤٩/ ١٠: التهذیب، البن حجر العسقالني وتهذیب ،٤٤٤/ ١٥: البغدادي

 والزهد، الفقه في الشام أهل وعالم اإلسالم، األوزاعي، شیخ حمد بني عمرو بن الرحمن  أبو عمرو عبد)٥(
 ّبعلبك، في حجة، ولد ان ثقةوالفقه، وك والحدیث العلم كثیر ًفاضال، ًِّخیرا، وكان المترسلین، الكتاب وأحد
، ١٠٧ / ٧: عالم النبالء، للذهبيأسیر : ه، ینظر١٥٧: بها سنة وتوفي بیروت وسكن البقاع، في ونشأ
 .٣٢٠ / ٣: عالم، للزركليواأل

 عبد بن شمس عبد بن أمیة بن العاص أبي بن الحكم مروان بن بن العزیز عبد بن  أبو حفص عمر)٦(
 الزاهد، المجتهد، العالمة، الحافظ، اإلمام العادل، المدني، األموي، كالب، القرشي، بن قصي بن مناف
الخطاب رضي اهللا  بن عمر بن عاصم بنت عاصم أم هي: حقا، أمه مؤمنینال أمیر السید، العابد،

عالم النبالء، أ، وسیر ١٧٤ / ٦: التاریخ الكبیر، للبخاري: ه، ینظر١٠١: عنهم، مات بحمص سنة
 .١١٤ / ٥: للذهبي
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، والثوري، رضي اهللا )٤(حمدأ، و)٣(، والشافعي)٢(، وعطاء، ومالك)١(والحسن
 .)٥(عنهم

  :ُبیان نوع االختالف
َّ هنا اختالف تضاد، وال بد من ترجیح أحدهما على اآلخر؛ ألن القولین ُاالختالف َّ ُ ٍّ

  .متضادان
  :ُبیان سبب االختالف

ِاحتمال النسخ او االحكام ِ ُ.  
                                                 

الخطاب رضي  بن عمر خالفة من بقیتا لسنتین ولد األنصار، مولى البصري، یسار بن الحسن سعید  أبو)١(
 رضي اهللا عنهم، وعائشة وطلحة ًعلیا رأى بالبصرة، زمانه في التابعین سید القرى، ونشأبوادي اهللا عنه،

/ ٢: األعیان، البن خلكان ، ووفیات٥٦٣/ ٤: النبالء، للذهبي أعالم سیر: ه، ینظر١١٠: سنة توفي
٦٩. 

 وفقیه اإلسالم شیخ المدني، األصبحي عمرو بن عامر أبي بن مالك بن أنس بن مالك اهللا عبد  أبو)٢(
ه، ١٧٩: سنة توفي ،)الموطأ: (مصنفاته من ٕوامامته، تقدمه على العلماء اتفق الهجرة، دار إمام األمة،
 .٥/ ١٠: التهذیب، البن حجر العسقالني وتهذیب ،١٥٤/ ١: الحفاظ، للذهبي تذكرة: ینظر

 على للدین المجدد الفقیه اإلمام المكي، شافع بن عثمان بن العباس بن إدریس بن محمد اهللا عبد  أبو)٣(
َقدم ًأخیرا ثم وبغداد، وبالمدینة بها، العلم وكتب بمكة نشأ العلماء، وتاج الفقهاء زین المائتین، رأس  مصر َِ

: اد، للخطیب البغداديبغد تأریخ: ه، ینظر٢٠٤: سنة توفي ،)الرسالة: (مصنفاته من وفاته، إلى فنزلها
 .٤٦٧: التهذیب، البن حجر العسقالني ، وتقریب٣٩٢/ ٢

 المحدث األعالم، األئمة أحد البغدادي، الشیباني أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد  أبو)٤(
 بخلق بالقول وامتحن م،العل طلب في البلدان وطاف بها، ومات ونشأ ببغداد ولد َُّالسنة، أهل إمام الفقیه،
َوسجن فأبى القرآن، ِ النبالء،  أعالم سیر: ه، ینظر٢٤١: سنة توفي ،)المسند: (مصنفاته من ذلك، بسبب ُ
 .٤٣٧/ ١: الكمال، للمزي تهذیب ،١٧٧/ ١١: للذهبي

، ٥٣: سوخ، البن الجوزيهل الرأ، والمصفى بأكف ١٥٥ – ١٥٤ / ٢٢: جامع البیان، للطبري:  ینظر)٥(
، والناسخ والمنسوخ، للقاسم ٤٧: ، والناسخ والمنسوخ، لقتادة السدوسي٥٦: والناسخ والمنسوخ، البن حزم

، وقالئد المرجان، ٦٦٨: ، والناسخ والمنسوخ، للنحاس١٦٥: ، والناسخ والمنسوخ، للمقري٢٠٩: َّبن سالم
 .١٩٢: للكرمي
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ِدلة أصحاب القول األولأ ُ:  

ُ روي عن أبي بكر رضي اهللا عنه، انه كتب-  أنهم فذكر ُأسر، أسیر في شأن إلیه َّ
 المشركین، من رجل لقتل اقتلوه،: بكر رضي اهللا عنه أبو الفق وكذا، كذا ِبفداء التمسوه

  .)١(وكذا كذا منَ ّإلي أحب

 فإذا قاتلوهم، المشركین لقوا إذا المسلمون كان: َّ وروي عن قتادة رحمه اهللا انه قال-
 بعد ذلك فنسخ یرسلوه، ثم علیه، یمنوا أو یفادوه، أن إال لهم فلیس ًأسیرا، منهم أسروا

 ،)٢(ِّمم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اكّٰ:  تعالىقوله

  .)٣(یذكرون لعلهم الناس من سواهم من بهم عظ :أي

  ىك مك لك اك يق ىق يف ىفّٰ : تعالىقوله في  وقال الضحاك رحمه اهللا-

 مئ خئ حئ جئ ييّٰ : تعالىقوله نسخه منسوخ، ، هذا)٤(ِّيك

ٌذمة وال ٌعهد المشركین من ألحد یبق ، فلم)٥(ِّحب جب هئ َّ براءة،  بعد ِ

  .)٦(الحرم األشهر وانسالخ

                                                 
 .١٥٥ / ٢٢: جامع البیان، للطبري:  ینظر)١(

 .٥٧:  سورة االنفال، اآلیة)٢(

 .١٥٤ / ٢٢: جامع البیان، للطبري:  ینظر)٣(

 .٤: مد، من اآلیة سورة مح)٤(

 .٥:  سورة التوبة، من اآلیة)٥(

 .١٥٥ / ٢٢: جامع، البیان للطبري:  ینظر)٦(
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  :ُدلة أصحاب القول الثانيأ
ُبن عمر رضي اهللا عنهما َأنهروي عن ا - ََأعتق َّ َ َولد ْ َ ٍزنیة، َ َ ْ َوقال ِ َ ْقد: "َ ََأمرنا َ َ  ُاهللا َ

ُورسوله ُ ُ َ َّصلى َ ِعلیه ُاهللا َ َْ ََّوسلم َ َ َّنمن َْأن َ ُ َعلى َ ْمن َ ُمنه ٌَّشر َُهو َ ْ َقال ،"ِ َتبارك ُاهللا َ َ ََ 

َوتعالى َ َ   .)٢()١(ِّاك يق ىق يف ىفّٰ :َ

ًوأیضا روي عن عمر بن عبد العزیز رحمه اهللا أنه ما قتل أسیرا - َّ  من ًواحدا إال ً
 جاء ممن رجل فقال یسترقوا، أن بهم فأمر الترك، من بُأسارى ِجيء كان الترك،

 لكثر المسلمین یقتل وهو ألحدهم، هذا َرأیت َكنت لو المؤمنین، أمیر یا: بهم
 .)٣(فقتله إلیه فقام فاقتله، فدونك: عمر رحمه اهللا فقال علیهم، بكاؤك

 فدفع بأسارى، ُالحجاجَ ُأتى: ًوأیضا روي عن الحسن البصري رحمه اهللا انه قال -
 بهذا لیس: عمر رضي اهللا عنهما ابن فقال ًرجال منهم لیقتله، عمر ابن إلى

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زثّٰ :وجل عز اهللا قال ُأمرنا،

 وأصحابه هذا كان لو: الحسن فقال یدیه بین البكاء فارتفع: ، قال)٤(ِّاك

 .)٥(إلیهم البتدروا

                                                 
 .٤:  سورة محمد، من اآلیة)١(

 ، برقم١٠٢/ ١٠ب ما جاء في إعتاق ولد الزنا، كتاب األیمان، با: السنن الكبرى، للبیهقي:  ینظر)٢(
٢٠٠٠٤. 

 .١٥٦ / ٢٢: جامع البیان، للطبري:  ینظر)٣(

 .٤:  سورة محمد، اآلیة)٤(

 .١٥٥ / ٢٢: جامع البیان، للطبري:  ینظر)٥(
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ًصبرا المشرك قتل یكره كان وروي عن عطاء رحمه اهللا أنه -
 هذه یتلو وكان ،)١(

 .)٢(ِّاك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زثّٰ :اآلیة

  :ُالترجیح بین القولین
َّخص قد اإلسالم في َاألسیر َّإن  ویردعه حقوقه له یحفظ ٍمتكامل ٍبتشریع ُ
ُفعل كان وقد الناس، حقوق انتهاك ًأیضاعن ْ  األسرى مع وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول ِ

  .رىاألس وأشخاص الظروف بتغیر تتغیر األسیر مع معامالت فله الحكمة، في غایة
 أن: ُوالفداء ًشیئا، منه َیأخذ أن غیر من َالكافر َاألسیر ُاألمیر یترك ْأن: ُّفالمن

 على ّالمن قدم ٕوانما مقابلته، في ًمسلما ًأسیرا أو ًماال، ُویأخذ َالكافر َاألسیر ُاألمیر َیترك
  .)٣(به تفخر العرب كانت ولهذا األخالق، مكارم من ألنه الفداء؛

Ďمنا(فاالسمان  Ďمنا تمنون فإما: تقدیرهما مصدرین لكونهما منصوبان؛ )ًوفداء َ  ٕواما َ
 طلب على النفس حرمة رجیح إلىت إشارة الفداء على ِّالمن وكذلك تقدیم ًفداء، تفدون
 أوعلیه علیهم یشرط أو ىاألسر من غیره یكون وأن ًماال، یكون أن یجوز والفداء المال،
  .)٤(وحده

 ٌمحكمة َّأنها اآلیة، هذه حكم في َالراجح َّأن واالستقراء، التتبع بعد لي تبین والذي
 عنه متأخر آخر، ٍشرعي ٍدلیل إلى یحتاج ٍشرعي، ٍنص بنسخ القولَ ّألن منسوخة؛ غیر
 نزول وقت: أي النبي صلى اهللا علیه وسلم، حیاة في اصخ النسخ َّألن النزول؛ في

                                                 
ُ هو أن یؤخذ الرجل أسیرا ثم یقدم فیقتل، ینظر)١( ُ َُّ النهایة في غریب الحدیث واالثر، البن االثیر، مادة : ً

 .٨ / ٣: صبر

 .١٥٦ / ٢٢: جامع البیان، للطبري:  ینظر)٢(

 .١٣٠ / ٢٧: ق الروح والریحان، للهرريتفسیر حدائ:  ینظر)٣(

 .٣٩ / ٢٨: مفاتیح الغیب، للرازي:  ینظر)٤(
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  الكتاب–الوحیین  نصوص من فكل صلى اهللا علیه وسلم، وفاته بعد أما التشریع،
  .العدم على ٌدلیل ٍدلیل، ِوجود ُفعدم فیه، نسخ ال الذي المحكم من  أصبحت-والسنة

ََّعلیه وسلم ُاهللا َّصلى اهللا ِرسول ِأحكام من ذلك ُویتضح  في االسرى، الماضیة ِ
ِّوالمن ِوالفداء ِالقتل من كلها، باآلیات ًعامال كان وأنه  على َّوجل َّعز ُاهللا توفاه حتى َ

َنسخ نعلم وال ذلك،  یومئذ، كلها بها فعمل ٍبدر، یوم فیهم أحكامهُ أول فكان ٌشيء، منها ُ
َّثم  عند رجوعه من بدر، ،)٢(الحارث بن لنضروا ،)١(ُمعیط أبي بن َعقبة َفقتل ِبالقتل بدأ
َقدم المدینة ّلما َّوالمن، ثم ِبالفداء سائرهم في َحكم َ ِّ ِكله، هذا بعد َمكة ُفتح كان َ  ِبقتل َفأمر ِ

 لهم، یعرض فلم الباقین َوأطلق سماهم، ونفر ،)٤(صبابة بن ، ومقیس)٣(خطل بن عبد اهللا
ُوفدهم علیه َقدم حتى ًأیاما، یدیه في سبیهم ومكث فیهاهوازن، فسبى ُحنین كانت ثم ُ 

 األیام هذه بین فیما ٌكثیرة ٌأمور كانت ثم علیهم، منه ًامتنانا آخرهم عند من لهم فوهبهم

                                                 
 وعنادا كفرا وأكثرهم اهللا عباد شر من كان مكة، في المشركین رءوس أحد شي،معیط القر أبي بن  عقبة)١(

َوأهله، ُأسر في بدر، لإلسالم وهجاء وحسدا وبغیا  بعد الظبیة بعرق وسلم علیه اهللا ّصلى النبي كان ولما ِ
   .١٨٨ / ٥: البدایة والنهایة، البن كثیر: ثابت فقتله، ینظر بن عاصم أمر بدر من رجوعه

 أشراف أحد وكان وأهله، لإلسالم وهجاء وعنادا كفرا وأكثرهم اهللا عباد شر من كان: الحارث بن  النضر)٢(
 من حین رجوعه الصفراء في بقتله ًعلیا وسلم علیه اهللا ّصلى النبي أمر بدر، یوم األسارى وأحد قریش،

 .١٨٨ / ٥: كثیر البن والنهایة، البدایة: بدر، ینظر

 ألنه الفتح؛ بعد بقتله وسلم علیه اهللا ّصلى النبي أمر غالب بن تیم بني من رجل اهللا بن خطل عبد  هو)٣(
 / ٢: السیرة النبویة، البن هشام: مشركا، ینظر ارتد عن اإلسالم وصار ثم له الماغ فقتل مسلما كان

   .٥٥٨ / ٦: ، والبدایة والنهایة، البن كثیر٤١٠ – ٤٠٩

 وسلم، علیه اهللا ّصلى النبي أمر الصاد، وضم الیاء، وفتح القاف وسكون المیم بكسر: صبابة بن  مقیس)٤(
 أهدر لمكة أه انهزم فلما اإلسالم، عن ارتد ثم خطأ، ًهشاما أخاه قتل الذي األنصاري لقت ألنه بقتله؛
: قتله، ینظر حتى بالسیف فضربه فأتاه الكلبى اهللا عبد بن نمیلة به فعلم دمه، وسلم علیه اهللا ّصلى النبي

 .٥٦٠ / ٦: ، والبدایة والنهایة، البن كثیر١٢٣ / ٢: الكامل في التاریخ، البن األثیر
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ُأحكامه فیها مضت ِّوالمن ِالقتل من الثالثة ُ  َیوم )١(الجمحي ّعزة أبا قتله ذلك من ِوالفداء، َ
َّمن كان وقد ٍأحد،  بالمرأة مفاداته ومنها ،)٢(أثال بن ثمامة إطالقه وفیها ٍبدر، َیوم علیه َ

 ُاهللا ّصلى ُیزل النبي ولم الفتح، قبل بمكة أسیرین كانا المسلمین، من لینبرج )٣(ّالفزاریة
ََّعلیه وسلم  في له أباحها التي ِاألحكام من َّوجل َّعز ُاهللا أراه ما على بها ًعامال ُقبل ِ
َوجعل األسارى،  تزل لم َّذلك، ثم على َّوجل َّعز ُاهللا قبضه حتى إلیه، فیها ُوالنظر ُالخیار ُ

 من ُینسخ لم أنه األسارى في عندنا ُاألمر ذلك، وهذا ما علیه مثل على ُء من بعدهالخلفا
َُّیخیر فاإلمام المسلم ٌشيء، أحكامهم ُالقتل : وهي ٍخالل ِأربع بین والمدركین الذكور في ُ

ُّوالمن، ُوالفداء ُواالسترقاق، ِطلب الثأر في وال ِالعفو، في بهوى ٌمیل بذلك یدخل لم إذا َ ِ 
  .)٤(ِوأهله لإلسالمِ النظر على ْولكن ِوبة،العق

                                                 
 ٍفداء؛ بغیر وسلم علیه اهللا ّصلى اهللا رسول فأطلقه بدر یوم أسر الجمحي، اهللا عبید بن عمرو عزة  أبو)١(

َفُأخذ عیال، وكثرة ًفقرا إلیه شكى ألنه ِ  وحرض أحد یوم فخرج قتاله على یعین وال یقاتله ّأال ُالعهود منه َ
، والبدایة والنهایة، ٥٣ / ٢: الكامل في التاریخ، البن االثیر: فقتل، ینظر النبي به مرفأ المسلمین على

 .٣٣٩ / ٥: البن كثیر

، صحابي جلیل أسلم الیمامي أمامة أبو یربوع، بن ثعلبة بن عتیبة بن سلمة بن النعمان أثال بن بن  ثمامة)٢(
َّبعد ما ُأسر ومن علیه النبي صلى اهللا علیه وسلم ف ُأسد الغابة في معرفة الصحابة، البن : طلقه، ینظرأَ

 .٥٢٥ / ١: ، واالصابة في تمییز الصحابة، البن حجر العسقالني٤٧٧ / ١: االثیر

 استوهبها ثم األكوع بن لسلمة بكر أبو نفلها قد العرب، أحسن من وكانت قرفة، أم ابنة هي: الفزاریة  المرأة)٣(
 ففداهم المسلمین من أسارى أیدیهم وفي مكة أهل إلى بها فبعث سلمة من وسلم علیه اهللا ّصلى النبي
 .٣٥٧ / ٦: البدایة والنهایة، البن كثیر: المرأة، ینظر بتلك وسلم علیه اهللا ّصلى اهللا رسول

 .٢١٦ – ٢١١: َّالناسخ والمنسوخ، البن سالم:  ینظر)٤(
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َّعباس رضي اهللا عنهما أنه قال ابن وروي عن ُ َُكثر َّلما: ٍ  َّواشتد المسلمون َ

 ُاألصح هو هذاو ،)١(ِّاك يق ىق يف ىفّٰ األسارى في َّوجل َّعز ُاهللا َأنزل ُسلطانهم

َعمل ألنه ُواالختیار؛ ِ   .)٢(بعده ُوالخلفاء ََّوسلم ِعلیه ُاهللا َّصلى ِاهللا ُرسول به َ

 وتبقون ٌحرب، یبقى ال حتى: أي )٣(ِّيك ىك مك لكّٰ ٌمستمر ُاألمر وهذا

 َّإنما المتقدمة، ُفالحال ًحكما، ٍحال ِولكل ًمقاال، ٍمقام ِلكل َّنفإ ِوالمهادنة، ِالمسالمة في
 ِاألسباب، من ٍلسبب فیه؛ حرب ال ِاألوقات ِبعض في َكان ٌوحرب، فإذا ٌقتال َكان إذا هي
َقتل فال ََأسر وال ْ ْ

)٤(.  
 بن الرحمن عبد أصحاب من باألسرى َُأتي له حین َالحجاج بن یوسف َّوروي أن

 إلیه قدم حتى آالف، ثالثة من نحو منهم فقتل وثمانمائة، آالف أربعة وهم ،)٥(األشعث
َكندة من ٌرجل ْ َِوالكرم السنة عن اهللا جازاك ال یاحجاج،: فقال )٦(ِ  ذلك؟ ولم: قال! ًخیرا َ

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زتّٰ :یقول تعالى اهللا ألن: قال

                                                 
 .٤:  سورة محمد، من اآلیة)١(

 .٢٠٩ / ٤: معالم التنزیل، للبغوي:  ینظر)٢(

 .٤:  سورة محمد، من االیة)٣(

 .٧٨٤: تیسیر الكریم الرحمن، للسعدي:  ینظر)٤(

 لغزو بجیش الحجاج سیره الشجعان، القادة من ٌأمیر الكندي، قیس ابن األشعث بن محمد بن الرحمن  عبد)٥(
ه، ٨٥: سجستان، ثم اختلف مع الحجاج وأصبح من خصومه، توفي سنة وراء فیما الترك، ملك بالد

 .٣٢٣ / ٣: االعالم، للزركلي: ینظر

 الحصن أهل وساقوا فهزموهم، الحصن في المسلمون فحاصرهم اإلسالم عن ارتدت یمانیة قبیلة: ِ كندة)٦(
، ٣٣٦ / ٣: ريتاریخ الرسل والملوك، للطب: علیهم وأطلقهم، ینظر ّمن الصدیق، ثم بكر أبي إلى أسرى

 .٤٨٢ / ٤: ومعجم البلدان، لیاقوت الحموي
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 فواهللا كفروا، الذین حق ، هذا في)١(ِّمليك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث

  :األخالق مكارم من قومه به وصف فیما شاعركم قال وقد !َفدیت وال َمننت ما

ُْوال نقتل األسرى ولكن نفكهم  َُّ ُ َ َْ ِ َ َ َْ َ ْ ُ ُ ْ ِِإذا َأثقل األعناق حمل المغارم... َ َ َ ْ ُ َْ ِ َ َ ْ َ ْ َْ َ ِ  

َالجیف لهذه ٍُّأف: ُالحجاج فقال  خلوا ؟!الكالم هذا مثل ُیحسن من فیهم كان أما! ِ
ِفخلي بقي، من سبیل ُ   .)٢(الرجل ذلك بقول ألفین، ُزهاء وهم األسرى، بقیة ٍیومئذعنَ َ

َوعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال َكان: " َ ٌناس َ َمن َ َاألسرى ِ ْ َ َیوم ْ ْ ٍبدر َ ْ ْلم َ ْیكن َ ُ َ 
ْلهم ُ ٌفداء، َ َ َفجعل ِ َ َ ُرسول َ ُ َّصلى ِاهللا َ ِعلیه ُاهللا َ َْ ََّوسلم، َ َ ْفداءهم َ ُ َ َ ُیعلموا َأن ِ َِّ ََأوالد ُ ِاألنصار َْ َ َْ ْ 

َالكتابة َ َ ِ ْ
)٣(."  

ِّخیر إذا اإلمام فإن": رحمه اهللا )٤(وقال ابن تیمیة  القتل بین األسرى فيَ ُ
 اجتهاده في ًمصیبا فیكون للمسلمین، األصلح یختار أن فعلیه والفداء، والمن واالسترقاق

 یأثم وال وسعه استفراغ على فیثاب یصیبه ال وقد أجران، له ویكون اهللا بحكم ًحاكما
  ".)٥(المصلحة فةمعر عن بعجزه

                                                 
 .٤:  سورة محمد، من اآلیة)١(

 .٢٢٦ / ١٦: الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي:  ینظر)٢(

 .ٌ، وهو حسن كما قال محقق المسند الشیخ شعیب األرنؤوط٢٢١٦: ، برقم٩٢ / ٤:  مسند االمام أحمد)٣(

 نادرة وكان حافظ، إمام الدمشقي، تیمیة ابن سالمال عبد بن الحلیم عبد بن احمد الدین تقي العباس  أبو)٤(
 تصانیف له والتواضع، الزهد مع االستنباط وجودة المشكالت، وحل الحفظ في زمانه وأعجوبة عصره
الحفاظ،  تذكرة: ه، ینظر٧٢٨: سنة توفي ،)التفسیر أصول في مقدمة(و) الكبرى الفتاوى: (منها كثیرة

 .١٤٢/ ٨: بن العماد الحنبليالذهب، ال وشذرات ،١٩٢/ ٤: للذهبي

 .١١٦ / ٣٤:  مجموع الفتاوى، البن تیمیة)٥(
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ََّرحمه اهللا هدي النبي صلى اهللا علیه وسلم في االسرى فقال )١(ِّوذكر ابن القیم ِ َُّ ِّ َ :
ُّیمن كان"  سرىبأ وبعضهم بالمال، بعضهم ویفادي بعضهم، ُویقتل بعضهم، على َ

  .)٢("المصلحة بحسب كله ذلك فعل وقد المسلمین،

ٍنظر؛ ألن األثر الوارد فیه موقوف على أبي بكر  فیه َاالول َالقول َّأن ُوالخالصة ٌ َ َ َّ ٌ
ُرضي اهللا عنه، ولیس له حكم الرفع، وهذا إن صح فهو حادثة عی َّ ْ َن ال عموم لها، ُ ٍ

ِالنسخ شروط إذ ُواآلثار األخرى كذلك، فاألصل عدم النسخ،  َالنسخ َّوألن موجودة؛ غیر ْ
 واألحكام دعوى، مجرد أصبحت ٕواال ٍصحیح، ٍبدلیل إال به القول یصح فال شرعي، ٌحكم

 ٌدلیل الدلیل فعدم وجود الدعوى، مجرد على ال الصحیحة، األدلة على قائمة الشرعیة
ِعدم النسخ، على ِممكن، فتكون آیة سورة محمد صلى اهللا علیه  اآلیتین بین ُوالجمع ِ َّ ٍُ َّ ِ ُ ٌ

ِوسلم مبینة آلیتي االنفال والتوبة السابقتین، ومخصصة لعمومهما، فكل بحسب حاله  ٌ ً ًِّ ِ َِّ ِّ ُ َ
ِالنسخ، وهذا  دعوى ومن ٍبعض، على بعضهما ِترجیح من ُأفضل وهذا ِورأِي االمام فیه،

ُكله ُ إذا كان األسیر كافرا ُأسر أثناء الحرب مع المسلمین، فما بالكم إذا كان األسیر ُ َ ً ُِ َ ِ َ
ُكیف تكون معاملته؟ وماذا یفعل به؟ وما هو مصیره؟ أیكون مصیره! ًمسلما؟ ُُ َُ َُ َُ ُ ُ ُ ُ ِ كمصیر َ َ َ

ُالطیار األردني  ِ ِ؟ وحاله كحاله؟)ُمعاذ الكساسبة رحمه اهللا(َّ ِ َ ُ ِنعوذ باهللا!! ُ ِ من الخذالنُ ُ.  
  

                                                 
 الجوزیة، ّقیم بابن المعروف الدمشقي، الزرعي سعد بن أیوب بكر أبي بن محمد الدین شمس اهللا عبد  أبو)١(

 في لمعادا زاد(و) السالكین مدارج: (منها النافعة، الكثیرة التصانیف صاحب نحوي، مفسر أصولي عقدي
 وطبقات ،٢٨٧/ ٨: الذهب، البن العماد الحنبلي شذرات: ه، ینظر٧٥١: سنة توفي ،)العباد خیر هدي

   .٢٨٤: لألدنهوي المفسرین

 .٩٩ / ٣: َِّ زاد المعاد في هدي خیر العباد، البن قیم الجوزیة)٢(
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  .)١(ِّحت جت هب مبّٰ :قال تعالى

  ِّحت جتّٰ :ُاالقوال الواردة في معنى قوله تعالى
 یأتي كان ماك دخلها إذا منها منزله لیأتي الرجل إن حتى لهم، ََّبینها ووصفها: أي .١

أبو سعید الخدري، ومجاهد، وابن : قال ذلك ذلك، علیه یشكل الدنیا،ال في منزله
 .زید، وقتادة، والحسن، رضي اهللا عنهم

 .)٢(عطاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهم: َّطیبها لهم، قال ذلك: أي .٢
  :ُبیان نوع االختالف

التشویق ألهل الجنة بما : ُاالختالف هنا اختالف تنوع یرجع الى معنى واحد هو
َ لهم من نزل الكرامة التي فیها ما ال عین رأت، وال ُأذن سمعت، وال خطر أعده اهللا تعالى ٌ ٌ ُ
  .ٍعلى قلب بشر

  :ُبیان سبب االختالف
  .ُاحتمال اللفظ ألكثر من معنى

  :ُالجمع بین القولین
ََعرفنا لقد َالجنة اهللا تعالى َّ  عنا وأخفى نعیمها، من ًبعضا لنا وبین فیها، ًترغیبا َّ

َوصف مهما الجنة نعیم َّفإن لذلك والتشویق، ترغیبال في زیادة ًبعضا  العقول؛ تدركه ال ِ
  .بحال ٌأحد یعرفه وال بال، یخطر على ما ال الخیر من فیها ألن

                                                 
 .٦:  سورة محمد، اآلیة)١(

، والتفسیر البسیط، ٢٩٤ / ٥: ، والنكت والعیون، للماوردي١٦٠ / ٢٢: جامع البیان، للطبري:  ینظر)٢(
 / ٧: ، وتفسیر القرآن العظیم، البن كثیر٢١١ / ٤: ، ومعالم التنزیل، للبغوي٢٢٣ / ٢٠: للواحدي

 .٤٦١ / ٧: ، والدر المنثور، للسیوطي٣١٠
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ُدخل أهل فإذا ِالجنة َ َالجنة َّ  ثم أعطاهم، ما وأعطاهم به، یحیون بما اهللا تعالى َّحیاهم َّ
 إذا الجمعة أهل من بمنازلهم ُأعرف ، فهمإلیها فیتفرقون منازلكم إلى تفرقوا :لهم یقال

 في الجنة اهللا تعالى وصف: الحسن البصري رحمه اهللا منازلهم، وقال إلى انصرفوا
: المعنى ویكون الدنیا، في وقع التعریف وهذا بصفتها، دخلوهاعرفوها فإذا الدنیالهم
 من كلها قوالاأل وهذه األجل، الم) لهم(في  والالم لهم، َّعرفها التي الجنة یدخلهم

  .)١(المعرفة واقع هو الذي التعریف
 َّوجل َّعز ُاهللا قسم وما ومساكنهم، بیوتهم إلى ُأهلها یمشي:" ُقالمجاهد رحمه اهللا

  .)٢("ًأحدا علیها یستدلون ال خلقوا، منذ ساكنوها كأنهم منها، ًشیئا یخطئون ال فیها، لهم
َالخدري رضي اهللا عنه قال ٍسعید أبي وعن َ َقال: ُ ُرسول َ ُ ِالله َ َّصلى َّ ِعلیه ُاهللا َ َْ َ 

ََّوسلم َ ُیخلص" :َ ُ ْ َالمؤمنون َ ُ ِ ْ َمن ُ ِالنار، ِ َفیحبسون َّ ُ َ ُْ َعلى َ ٍََقنطرة َ ِالجنةَ َْبین َْ َّ ِالنار،َو َ ِفیقصل َّ ُّ َ َُ 
ْبعضهم ِ ِ ْ ْمن َ ٍبعض ِ ْ ُمظالم َ ِ َ ْكانت َ َ ْبینهم َ ُ َ ْ َالدنیا، ِفي َ ْ َّحتى ُّ َإذا َ ُهذبوا ِ ِّ ُُّونقوا ُ َُأذن َ ْلهم ِ ُ ِدخول ِفي َ ُ ُ 
ِالجنة، َّ َِّفوالذي َ ُنفس ََ ْ ٍمحمد َ َّ َ ِبیده، ُ ْألحدهم َِِ ُ ُ َ َ ََأهدى َ ِبمنزله ْ ِ ِِ ْ ِالجنة ِفي َ َّ ُمنه َ ْ ِمنزلهِب ِ ِِ ْ َكان َ  ِفي َ
َالدنیا ْ ُّ")٣(.  

َّوخالصة القول أن اهللا تعالى عرفها لهم َ َّ ِ  وذكر لهم، ونعتها إلیها، َّشوقهم بأن ًأوال ُ
 إذا ثم فیه، وحثهم علیه، غبهمور به أمرهم بما للقیام ووفقهم إلیها، الموصلة األعمال لهم

ِالسلیم، فهي  ِوالعیش ِالمقیم، ِالنعیم من علیه احتوت وما منازلهم، َّعرفهم َّالجنة دخلوا

ٌطیبة بما فیها، مطیبة ألهلها ٌَّ ُ ِّ)٤(.  

                                                 
 .١٣٦ / ٢٧: ، وتفسیر حدائق الروح والریحان، للهرري٢٢٣ / ٢٠: التفسیر البسیط، للواحدي:  ینظر)١(

 .٦٠٤:  تفسیر مجاهد)٢(

 .٦٥٣٥: ، برقم١١١ / ٨ اخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب القصاص یوم القیامة، )٣(

 .٧٨٤: تیسیر الكریم الرحمن، للسعدي:  ینظر)٤(
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  جع مظ حطمض خض حض جض مص خص حص مس خس حس ّٰ :قال تعالى

 مك لك خك حك جكمق حق مف خف حفجف مغ جغ مع
  .)١(ِّهل مل خل حل جل

 مل خل حل جل مك لك خك حك ّٰ :ُقوال الواردة في قوله تعالىاأل
  .ِّهل

 .)٢(شریح بن عبید: ُهم أهل الیمن، قال ذلك .١

 .عطاء عن ابي هریرة رضي اهللا عنهم: ُهم أهل فارس، قال ذلك .٢

 .حسن البصري رحمه اهللال: ُهم العجم، قال ذلك .٣

 .رحمه اهللا )٣(عكرمة: ُهم أهل فارس والروم، قال ذلك .٤

ِهم من شاء اهللا من سائر الناس، قاله .٥ ُ ََ  .)٤(مجاهد رحمه اهللا: ْ

                                                 
 .٣٨:  سورة محمد، اآلیة)١(

َعبید بن شریح الصلت َُأبو )٢( ْعبد بن ریحش بن ُ الحمصي، تابعي جلیل،  المقرائي، الحضرمي عریب بن َ
، وتهذیب الكمال، ٢٣٠ / ٤: التاریخ الكبیر، للبخاري: سفیان رضي اهللا عنه، ینظر بن أبي معاویة سمع

 .٤٤٦ / ١٢: للمزي

 عالم ٌثبت، ثقة لمغرب اأهل من البربر من أصله رضي اهللا عنهما، عباس ابن مولى اهللا، عبد بن عكرمة )٣(
: سنة توفي الخوارج، برأي تهم الكنه رضي اهللا عنهما، عباس ابن على تكذیبه یثبت لم بالتفسیر،

التهذیب، البن حجر  وتهذیب ،٢٦٥/ ٣: األعیان، البن خلكان وفیات: ذلك، ینظر غیر لوقی ه،١٠٧
 .٢٦٣/ ٧: العسقالني

 ،٣٢٩٩/ ١٠: لقرآن العظیم، البن ابي حاتم، وتفسیر ا١٩٤ –١٩٣/ ٢٢: جامع البیان، للطبري:  ینظر)٤(
 البن المسیر، وزاد ،٢٧٥ / ٢٠ ، والتفسیر البسیط، للواحدي٣٠٨ –٣٠٧/ ٥لنكت والعیون، للماوردي وا

 .٥٠٦/ ٧: ، والدر المنثور، للسیوطي٢٥٨ /١٦: جامع ألحكام القرآن، للقرطبي، وال١٢٤/ ٤: الجوزي
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  :ُبیان نوع االختالف
  .نىُاالختالف هنا اختالف تنوع یرجع الى أكثر من مع

  :ُبیان سبب االختالف
  .؛ ألنه جاء نكرة في سیاق الشرط فیفید العمومچ  ىئ چ: ُالعموم الوارد في قوله

ِالجمع بین االقوال ُ:  
َّإن اهللا تعالى خص العرب بخصائص عظیمة ومیزات سامیة، بسببها كانوا وال  َ َّ

ْزالوا خیر ُأمة ُأخرجت للناس، فاهللا تعالى أنزل أفضل كتبه بلسان ٍ  عربي مبین، وجعل َّ
ًخاتم رسله من العرب تشریفا وتكریما لهم، ولیكون للعالمین نذیرا، وهذه اآلیة الكریمة  ً ً

ْإن حصل منكم التولي عن طاعة اهللا تعالى : جاءت بمعرض الشرط المستقبلي، أي
ٌورسوله صلى اهللا علیه وسلم، فإنه تعالى ال یعجزه شيء، بأن یستبدلكم بقوم آخرین  َّ

ن بطاعته وطاعة رسوله صلى اهللا علیه وسلم على أتم وجه واحسنه، ولیس ذلك یقومو

 مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ّٰ :على اهللا بعزیز؛ لقوله تعالى

  .)١(ِّجس مخ جخ مح جح حج مث هت مت خت حت هب

ِوهذه االقوال التي قیلت في اآلیة لیست للحصر، وانما هي من باب المثال عن  ِ ٕ ُ
ٌيء بجزء من معناه، واال فهو للعموم كما بینت في سبب االختالف، وكما هو معلوم الش ِ ِ ُ ٕ

َأن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، والسبب داخل ضمن المعنى الذي قیل فیه،  ٌ ُ ِ ِ ِ ِ َ َّ

َولكن هذا ال یمنع دخول غیره معه إال بدلیل یدل على التخصیص والحصر، واذ ال دلیل  ُٕ ٍ

َا ورد في بعض الروایات عن أبي هریرة رضي اهللا عنه أنه قالفال تخصیص، وم َ َّ َتال" :َ َ 

ُرسول ُ َّصلى ِاهللا َ ُالله َ ِعلیه َّ َْ ََّوسلم َ َ ًیوما َ ْ ِهذه َ  جل مك لك خك حك ّٰ َاآلیة َِ
                                                 

 .١٧ – ١٥:  سورة فاطر، اآلیات)١(



 

 

٣٨    

 

 

ُقالوا ِّهل مل خل حل ْومن: َ َ ُیستبدل َ َ َْ ْ َقال َِبنا؟ ُ َفضرب: َ ََ ُرسول َ ُ َّصلى ِاهللا َ ُالله َ ِعلیه َّ َْ َ 

َّوسل َ َعلى َمَ ِمنكب َ ِ ْ َسلمان َ َ ْ َقالَ ُّثم َ َهذا: َ ُوقومه َ ُ َْ َهذا َ ُوقومه َ ُ َْ َ
َّ، فهذا الحدیث حتى لو صح، ")١( ُ

ِ یدل على التخصیص والحصر ببعض دون اآلخر، وانما إرادة الجنس فحسب،فال ٍ ُِ َّ ِ ِٕ َ ُ 
ُفالحكم یبقى على األصل، وهو شامل ومحتمل لهذه االقوال وغیرها مما یختاره اهللا تعالى  ُ ُ ِ ٌِ ٌ ُ
ُویشاؤه؛ ألنه سبحانه ناصر هذا الدین ولو بعد حین، فاهللا اعلم حیث یجعل رسالته وهو  ُ ُ ٍ َُّ

  . الحكیمالعلیم

                                                 
: ، برقم٢٣٦ / ٥ومن سورة محمد صلى اهللا علیه وسلم، :  سنن الترمذي، أبواب تفسیر القرآن، باب)١(

 .هذا حدیث غریب في إسناده مقال، فالحدیث ضعیف: ، وقال٣٢٦٠



 

 

٣٩    

 

 

 
َالحمد هللا على إتمام النعمة، واكتمال مباحث هذا البحث، وأسأله تعالى المزید من  ُُ ِ ِِ ِ ِ

  :ُفضله وتوفیقه، وبعد


 فالسل عهد في التفسیر: هي التفسیر علم تاریخ في ٍمرحلة َّوأجل َّأهم َّإن .١
 ٍنشأة ُمرحلة إنها إذ رضي اهللا عنهم، وأتباعهم والتابعین الصحابة من الصالح،
 وقواعده، بأصوله العلم هذا تكامل فقد ٍواحد، ٍآن في ٍوتمام ٍواكتمال ٍونضوج،
 القرون تلك خیریة مقتضى من وهذا الفاضل، العهد ذلك في وطرائقه ومنهجه
 ٍودارس ألخبارهم، ٍمطالع ُّكل به قنیو ما كذلك وهو والدین، العلم في الفاضلة
  .هذاالباب في لتراثهم

 ٕواكرام الرحم، وصلة الوالدین، ِّكبر الدنیا، في الصالح بعمله ُینتفع الكافر َّإن .٢
 بمشیئة ٌَّمقید َّولكنه ذلك، ونحو المكروب عن والتنفیس الجوار، وحسن الضیف،

ٍتعالى، وأما في اآلخرة فلیس له من نصیب اهللا ِ َّ. 

ًمن حقق توحید اهللا تعالى والتزم بطاعة الرسول صلى اهللا علیه وسلم ظاهرا  .٣ ِ ِ َ ِ َ َ ْ َ
ِوباطنا، أصلح اهللا تعالى له أمر دینه ودنیاه ظاهرا وباطنا؛ ألن الجزاء من جنس  َ َّ ً ًً َ

 .ِالعمل

َّخص قد اإلسالم في َاألسیر َّإن .٤  ویردعه حقوقه له ُیحفظ ٍمتكامل ٍبتشریع ُ
ِوالهللا ُلرسْ ِفعَ كان ْوقد الناس، حقوق انتهاك ًأیضاعن  مع ََّوسلم ِعلیه ُاهللا َّصلى ِ
ٌفعال متمیزة فله أِالحكمة، في ًغایة األسرى  ِالظروف بتغیر تتغیر األسرى مع ٌ



 

 

٤٠    

 

 

َّمن شاء ِواألشخاص، فإن  ٕوان فادى، شاء ٕوان ٍفداء، غیر من ٍبإطالق علیهم َ
َقتل، َشاء  .والمسلمین ِلإلسالم َاألصلح ُیراه ما على ََ

ٌمعرفة ِالجنة ُمنازل .٥ َّ ٌومطیبة ُ وبعده، وهذا من فضل اهللا تعالى  ِالدخول قبل ألهلها َّ
 .صفیائهأوكرمه ألولیائه و

ْمن لدینه ُویختار ُیشاء، ما ُیخلق تعالى ُاهللا .٦ عباده، وال فضل لعربي  ِمن ُیشاء َ
ْعلى أعجمي إال بالتقوى، فحیث وجدت یكون ال َ ِ ِقرب من اهللا تعالىُ ُ. 



 القواعد واستنباط التفسیر، في ِالصالح ِالسلف عن ِالواردة ِباآلثار ُاالهتمام .١
 .عنه ویبحث َالحق ُینشد ٍباحث لكل اإلفادة غایة ٌمفید ٌأمر منها والفوائد

ٍوفهم  ٍتثبت دون أقوالهم ِّورد الصالح، السلف مفسري تخطئة إلى ِالمسارعة ُعدم .٢

 أقوال على المتأخرین مصطلحات تحكیم عدم وكذا لتوجیهاتهم ومقاصدهم،
ِّوردها السلف الصالح   .بها َ

 من غیرها وهناك ُالبحث، إلیها خلص التي والتوصیات ِالنتائج ُأهم هي هذه
 أكون أن وأرجو ،علیها الوقوف من ِاالبحث هذ في ُالناظر یعدم ال التي الجزئیة النتائج

ُوفقت قد ْ ِ  بكل َاإلحاطة أدعي ُولست معالمه، من كثیر ٕوابراز ِالموضوع، هذا ِخدمة في ُ
 ِوقلة بجهلي ِاالعتراف مع ومسائله، ُأسسه بأهم َاإللمام ُوحاولت ُاجتهدت ولكني جوانبه،

َِخللي، َّیسد أن ُأسأل َواهللا ِالعلم، هذا في ِالبضاعة  َالعمل هذا َه،ویجعل َنعمتَ ّعلي َّویتم َ
ُوآخر ألقاه، َیوم حسناتي ِمیزان فين یكو وأن به، َینفع ْوأن الكریم، لوجهه ًخالصا  دعواي ِ

ٍمحمد ِّنبینا على َوبارك ََّوسلم ُاهللا َّوصلى العالمین، ِرب ِهللا ُالحمد أن َّ  ِوصحبه آله وعلى ُ
  .َأجمعین



 

 

٤١    

 

 

 
  .القرآن الكریم -
ِّ العلوم، ألبي الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي بن لطف اهللا أبجد .١

، دار ابن حزم، الطبعة األولى، )١٣٠٧: ت(الحسیني البخاري القنوجي 
 .م٢٠٠٢ -ه١٤٢٣

 الهراسي بالكیا المعروف علي بن محمد بن علي الحسن ألبي القرآن، أحكام .٢
 الكتب دار عطیة، بدع وعزة علي، محمد موسى: تحقیق ،)ه٥٠٤: ت(الشافعي 
  .ه١٤٠٥الثانیة،  الطبعة بیروت، العلمیة،

اختالف السلف في التفسیر بین النظریة والتطبیق، لمحمد صالح محمد سلیمان،  .٣
 .ه١٤٣٠دار ابن الجوزي، الریاض، الطبعة األولى، 

استدراكات السلف في التفسیر في القرون الثالثة األولى دراسة نقدیة مقارنة،  .٤
ف بن سعید الزهراني، رسالة ماجستیر، جامعة ُأم القرى، كلیة الدعوة وُأصول لنای

 .ه١٤٣٠الدین، قسم التفسیر وعلوم القرآن، دار ابن الجوزي، الطبعة األولى، 
ُُأسد .٥  محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن الصحابة،ألبي معرفة في الغابة ْ

 علي: تحقیق ،)ه٦٣٠: ت(األثیر  نباب المعروف الواحد عبد بن الكریم عبد بن
األولى،  الطبعة العلمیة، الكتب دار الموجود، عبد احمد وعادل معوض محمد

  .م١٩٩٤ -ه١٤١٥
 بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد البي الفضل الصحابة، تمییز في اإلصابة .٦

 محمد وعلى الموجود، عبد أحمد عادل: ، تحقیق)هـ٨٥٢: ت(العسقالني  حجر
 .هـ١٤١٥األولى،  بیروت، الطبعة العلمیة، الكتب دارمعوض، 

 األعالم، لخیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي .٧



 

 

٤٢    

 

 

 . م٢٠٠٢، دار العلم للمالیین، الطبعة الخامسة عشر، )ه١٣٩٦: ت(
ألفیة ابن مالك، ألبي عبد اهللا جمال الدین محمد بن عبد اهللا بن مالك الطائي  .٨

 .، دار التعاون)ه٦٧٢: ت(
البحر المحیط في التفسیر، ألبي حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن  .٩

صدقي محمد جمیل، دار الفكر، بیروت، : ، تحقیق)ه٧٤٥: ت(حیان األندلسي 
 .ه١٤٢٠

 ثم البصري القرشي كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء البي والنهایة، البدایة .١٠
 هجر التركي، دار المحسن عبد بن اهللا عبد: ، تحقیق)هـ٧٧٤: ت(الدمشقي، 

 م، سنة١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ األولى،  واإلعالن، الطبعةوالتوزیع والنشر للطباعة
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤: النشر

البرهان في علوم القرآن، ألبي عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بهادر  .١١
لفضل إبراهیم، دار المعرفة، محمد أبي ا: ، تحقیق)ه٧٩٤: ت(الزركشي 

 .م١٩٥٧ -ه١٣٧٦بیروت، لبنان، الطبعة األولى، 
 غالب بن كثیر بن یزید بن جریر بن والملوك، البي جعفر محمد الرسل تاریخ .١٢

 .هـ١٣٨٧الثانیة،  بیروت، الطبعة التراث، دار ،)هـ٣١٠: ت(الطبري  اآلملي
 المغیرة بن إبراهیم بن اعیلإسم بن الكبیر، البي عبد اهللا محمد التاریخ .١٣

 .الدكن –آباد حیدر العثمانیة، المعارف دائرة: ، الطبعة)هـ٢٥٦: ت(البخاري،
تاریخ بغداد، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب  .١٤

الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب : ، تحقیق)ه٤٦٣: ت(البغدادي 
 .م٢٠٠٢ - ه١٤٢٢ولى، اإلسالمي، بیروت، الطبعة األ

التحریر والتنویر، لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور  .١٥
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 .ه١٩٨٤, الدار التونسیة للنشر، تونس, )ه١٣٩٣: ت(التونسي
ْتذكرة الحفاظ، ألبي عبد اهللا شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز  .١٦ َّ

روت، لبنان، الطبعة األولى، ، دار الكتب العلمیة، بی)ه٧٤٨: ت(الذهبي 
 . م١٩٩٨ -ه١٤١٩

التسهیل لعلوم التنزیل، ألبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن  .١٧
الدكتور عبد اهللا الخالدي، شركة : ،تحقیق)ه٧٤١: ت(جزي الكلبي الغرناطي 

 .ه١٤١٦، ١دار األرقم بن أبي األرقم، بیروت، ط
لمفسرین، للدكتور صالح عبد الفتاح الخالدي، دار تعریف الدارسین بمناهج ا .١٨

 . م٢٠٠٨ -ه١٤٢٩القلم، دمشق، الطبعة الثالثة، 
، )ه٨١٦: ت(التعریفات، لعلي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني  .١٩

جماعة من العلماء، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى، : تحقیق
 .م١٩٨٣ -ه١٤٠٣

 الواحدي، علي بن محمد بن أحمد بن علي الحسن البي  البسیط،التفسیر .٢٠
 دكتوراة رسالة) ١٥(في  تحقیقه أصل ،)هـ٤٦٨: ت(الشافعي  النیسابوري،

 الطبعة العلمي، البحث عمادة سعود اإلسالمیة، بن محمد اإلمام بجامعة
 .هـ١٤٣٠األولى، 

: ت(القرشي  كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء ألبي العظیم، القرآن تفسیر .٢١
 الطبعة والتوزیع، للنشر طیبة دار سالمة، محمد بن سامي: تحقیق ،)ه٧٧٤

 .م١٩٩٩ -ه١٤٢٠الثانیة، 
تفسیر القرآن العظیم، ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر  .٢٢

ِّأسعد محمد الطیب، مكتبة : ، تحقیق)ه٣٢٧: ت(التمیمي الرازي بن أبي حاتم 
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 .ه١٤١٩طفى الباز، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثالثة، نزار مص
 مكتبة ،شركة )ه١٣٧١: ت(المراغي  مصطفى بن ألحمد المراغي، تفسیر .٢٣

 - ه١٣٦٥األولى،  الطبعة مصر، وأوالده، الحلبي البابي مصطفى ومطبعة
  .م١٩٤٦

بن مصطفى التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، للدكتور وهبة  .٢٤
 .ه١٤١٨الزحیلي، دار الفكر المعاصر، دمشق، الطبعة الثانیة، 

تفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن، لمحمد األمین بن عبد  .٢٥
الدكتور هاشم محمد علي، : ُاهللا األرمي العلوي الهرریالشافعي، إشراف ومراجعة

 .م٢٠٠١ -ه١٤٢١، ١دار طوق النجاة، بیروت، لبنان، ط
المخزومي  القرشي المكي التابعي جبر بن مجاهد الحجاج البي مجاهد، تفسیر .٢٦

 الفكر النیل، دار أبو السالم عبد محمد الدكتور: ، تحقیق)هـ١٠٤: ت(
 .م١٩٨٩ -  هـ ١٤١٠األولى، : مصر، الطبعة الحدیثة، اإلسالمي

 حجر تقریب التهذیب، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن .٢٧
محمد عوامة، دار الرشید، سوریا، الطبعة : ، تحقیق)ه٨٥٢: ت(العسقالني 

 .م١٩٨٦ -١٤٠٦األولى، 
عبد العزیز :  للدكتور- دراسة وتطبیق-تنزیل اآلیات على الواقع عند المفسرین .٢٨

بن عبد الرحمن الضامر، سلسلة محكمة تصدر عن جائزة دبي الدولیة للقرآن 
 .م٢٠٠٧ -ه١٤٢٨، الكریم، الطبعة األولى

تهذیب التهذیب، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  .٢٩
، مطبعة دار المعارف النظامیة، الهند، الطبعة )ه٨٥٢: ت(العسقالني 

 . ه١٣٢٦األولى، 
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 عبد بن یوسف الدین جمال الحجاج ألبي الرجال، أسماء في الكمال تهذیب .٣٠
 معروف، عواد بشار الدكتور: تحقیق ،)ه٧٤٢: ت(المزي  یوسف بن الرحمن
 .م١٩٨٠ -ه١٤٠٠األولى،  الطبعة بیروت، الرسالة، مؤسسة

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد  .٣١
عبد الرحمن بن معال اللویحق، مؤسسة : تحقیق, )ه١٣٧٦: ت(اهللا السعدي

 .م٢٠٠٠ -ه١٤٢٠الرسالة، الطبعة األولى، 
: التیسیر في علوم قواعد علم التفسیر، لمحمد بن سلیمان الكافیجي، تحقیق .٣٢

ناصر بن محمد المطرودي، دار القلم، دمشق، ودار الرفاعي، الریاض، 
 .ه١٤١٠الطبعة األولى، 

جامع البیان في تأویل القرآن، ألبي جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر  .٣٣
أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة : قیق، تح)ه٣١٠: ت(الطبري

 . م٢٠٠٠ -ه١٤٢٠األولى، 
الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم  .٣٤

، )ه٢٥٦: ت(وسننه وأیامه، ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعیل البخاري 
 دیب محمد زهیر بن ناصر الناصر، شرح وتعلیق الدكتور مصطفى: تحقیق

 . ه١٤٢٢البغا، دار طوق النجاة، الطبعة األولى، 
الجامع لألحكام القرآن، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  .٣٥

ٕأحمد البردوني، وابراهیم أطفیش، : ، تحقیق)ه٦٧١: ت(األنصاري القرطبي 
 .ه١٣٨٤دار الكتب المصریة، القاهرة، الطبعة الثانیة، 

ان في تفسیر القرآن، ألبي زید عبد الرحمن بن محمد بن الجواهر الحس .٣٦
الشیخ محمد علي معوض، والشیخ : ، تحقیق)ه٨٧٥: ت(مخلوف الثعالبي 



 

 

٤٦    

 

 

عادل أحمد عبد الموجود، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة األولى، 
 .ه١٤١٨

 بكر أبي بن الرحمن عبد الدین لجالل بالمأثور، التفسیر في المنثور الدر .٣٧
 .بیروت الفكر، دار ،)ه٩١١: ت(السیوطي 

إبراهیم بن عبد الرحمن خلیفة، أستاذ : دراسات في مناهج المفسرین، للدكتور .٣٨
 .ورئیس قسم التفسیر في كلیة أصول الدین، جامعة األزهر، القاهرة

زاد المسیر في علم التفسیر، ألبي الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن  .٣٩
عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمیة، : ، تحقیق)ه٥٩٧: ت(الجوزي محمد 

 . ه١٤٢٢بیروت، الطبعة األولى، 
زاد المعاد في هدي خیر العباد، لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد ابن قیم  .٤٠

، مؤسسة الرسالة، بیروت، مكتبة المنار اإلسالمیة، )ه٧٥١: ت(الجوزیة 
 .م١٩٩٤ -ه١٤١٥العشرون، الكویت، الطبعة السابعة و

ْسنن الترمذي، ألبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك  .٤١ َ
, بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي: ، تحقیق)ه٢٧٩: ت(الترمذي 
  .م١٩٩٨بیروت، 

 الخسروحردي موسى بن علي بن الحسین بن أحمد بكر ألبي الكبرى، السنن .٤٢
 الكتب دار, عطا القادر عبد محمد: تحقیق, )ه٤٥٨: ت(البیهقي  الخرساني

  .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤ , ٣ط, لبنان, بیروت, العلمیة
سیر أعالم النبالء، ألبي عبد اهللا شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن  .٤٣

شعیب : مجموعة من المحققین بإشراف: ، تحقیق)ه٧٤٨: ت(قایماز الذهبي 
 .ه١٤٠٥ة الثالثة، األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبع



 

 

٤٧    

 

 

المعافري،  الحمیري أیوب بن هشام بن الملك عبد النبویة، البي محمد السیرة .٤٤
 الجیل، بیروت، الطبعة سعد، دار الرؤوف عبد طه: ، تحقیق)هـ٢١٣: ت(

 .ه١٤١١األولى، 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن احمد بن محمد ابن العماد  .٤٥

عبد القادر : َّمحمود األرناؤوط، خرج أحادیثه: ، تحقیق)ه١٠٨٩: ت(الحنبلي 
 - ه١٤٠٦األرناؤوط، دار ابن كثیر، دمشق، بیروت، الطبعة األولى، 

 .م١٩٨٦
 بن حبان بن أحمد بن حبان بن لمحمد بلبان، ابن بترتیب حبان ابن صحیح .٤٦

َمعبد بن معاذ ْ  شعیب: تحقیق ،)ه٣٥٤: ت(ُالبستي  الدارمي التمیمي َ
  .م١٩٩٣ -ه١٤١٤الثانیة،  الطبعة بیروت، مؤسسةالرسالة، رنؤوط،األ

صفة الصفوة، ألبي الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  .٤٧
، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، )ه٥٩٧: ت(

 .م١٩٩٢ -ه١٤١٢
: تهذیب ،)ه٤٧٦: ت(ازي الشیر علي بن إبراهیم إسحاق ألبي الفقهاء، طبقات .٤٨

 الرائد دار عباس، إحسان: تحقیق ،)ه٧١١: ت(منظور  ابن مكرم بن محمد
 .م١٩٧٠األولى،  الطبعة لبنان، بیروت، العربي،

( طبقات المفسرین، ألحمد بن محمد األدنه وي، من علماء القرن الحادي عشر .٤٩
الحكم، سلیمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم و: ، تحقیق)ه١١ق : ت

 . م١٩٩٧ -ه١٤١٧المملكة العربیة السعودیة، الطبعة األولى، 
: ت(طبقات المفسرین، لشمس الدین محمد بن علي بن أحمد الداودي  .٥٠

 .، دار الكتب العلمیة، بیروت)ه٩٤٥



 

 

٤٨    

 

 

 بن محمد بن محمد الخیر أبي الدین لشمس َّالقراء، طبقات في النهایة غایة .٥١
  .ه١٣٥١األولى،  الطبعة تیمیة، ابن دار ،)ه٨٣٣: ت(الجزري  ابن یوسف

القاموس القویم للقرآن الكریم، إلبراهیم أحمد عبد الفتاح، مجمع البحوث  .٥٢
 .ه١٤٠٤اإلسالمیة، القاهرة، 

 أبي بن یوسف بن لمرعي القرآن، في والمنسوخ الناسخ بیان في المرجان قالئد .٥٣
 عطا سامي: تحقیق ،)ه١٠٣٣: ت(الحنبلي  المقدسي الكرمي أحمد بن بكر

  .الكویت الكریم، القرآن دار حسن،
 عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن البي التاریخ، في الكامل .٥٤

، )هـ٦٣٠: ت(األثیر  ابن الدین عز الجزري، الشیباني الواحد عبد بن الكریم
 لطبعةلبنان، ا بیروت، العربي، الكتاب تدمري، دار السالم عبد عمر: تحقیق

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧األولى، 
 بن محمد بن علي الدین عالء التنزیل، البي الحسن معاني في التأویل لباب .٥٥

: ، تصحیح)هـ٧٤١: ت(بالخازن  المعروف الشیحي، عمر بن إبراهیم
 .هـ١٤١٥األولى،  بیروت، الطبعة العلمیة، الكتب شاهین، دار محمدعلي

لدین محمد بن مكرم بن علي المعروف بابن لسان العرب، ألبي الفضل جمال ا .٥٦
 .ه١٤١٤، دار صادر، بیروت، الطبعة الثالثة، )ه٧١١: ت(منظور 

: ت(مجموع الفتاوى، ألبي العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الدمشقي  .٥٧
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة : ، تحقیق)ه٧٢٨

 -ه١٤١٦بویة، المملكة العربیة السعودیة، المصحف الشریف، المدینة الن
 . م١٩٩٥

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ألبي محمد عبد الحق بن غالب بن  .٥٨



 

 

٤٩    

 

 

عبد : ، تحقیق)ه٥٤٢: ت(عبد الرحمن بن تمام بن تمام بن عطیة األندلسي 
السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة 

 .ه١٤٢٢األولى،
مختار الصحاح، لزین الدین أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  .٥٩

یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة، : ، تحقیق)ه٦٦٦: ت(الحنفي الرازي 
 .م١٩٩٩ -ه١٤٢٠الدار النموذجیة، بیروت، صیدا، الطبعة الخامسة، 

لجاوي البنتني لمحمد بن عمر نوري ا, مراح لبید لكشف معنى القرآن المجید .٦٠
محمد أمین الصناوي، دار الكتب : ، تحقیق)ه١٣١٦: ت(إقلیما التناري بلدا 

 .ه١٤١٧العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، 
 هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد حنبل،ألبي بن أحمد اإلمام مسند .٦١

 مرشد وعادل األرناؤوط شعیب: تحقیق ،)ه٢٤١: ت(الشیباني  أسد بن
 الرسالة، مؤسسة التركي، المحسن عبد بن عبداهللا الدكتور بإشراف ون،وآخر

  .م٢٠٠١ -ه١٤٢١األولى،  الطبعة
صلى اهللا  اهللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحیح المسند .٦٢

 ،)ه٢٦١: ت(النیسابوري  القشیري الحجاج بن مسلم الحسن ألبي علیه وسلم،
  .بیروت العربي، التراث إحیاء دار ،الباقي عبد فؤاد محمد: تحقیق

المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ، ألبي الفرج عبد الرحمن  .٦٣
حاتم صالح الضامن، : ، تحقیق)ه٥٩٧: ت(بن علي بن محمد الجوزي 

 .م١٩٩٨ -ه١٤١٨مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 
لحسین بن مسعود بن محمد بن معالم التنزیل في تفسیر القرآن، ألبي محمد ا .٦٤

عبد الرزاق المهدي، دار إحیاء : ، تحقیق)ه٥١٠: ت(الفراء البغوي الشافعي 



 

 

٥٠    

 

 

 .ه١٤٢٠التراث العربي،بیروت، الطبعة األولى، 
 اللخمي مطیر بن أیوب بن أحمد بن األوسط، البي القاسم سلیمان المعجم .٦٥

 عبد محمد، بن هللا عوض بن طارق :، تحقیق)هـ٣٦٠: ت(الطبراني  الشامي،
 .القاهرة الحرمین، دار: الناشر الحسیني إبراهیم بن المحسن

الحموي  الرومي عبداهللا بن یاقوت الدین شهاب البلدان، البي عبد اهللا معجم .٦٦
  .م١٩٩٥الثانیة،  بیروت، الطبعة صادر، ، دار)هـ٦٢٦: ت(

القزویني الرازي معجم مقاییس اللغة، ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا  .٦٧
 -ه١٣٩٩عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، : ، تحقیق)ه٣٩٥: ت(

 .م١٩٧٩
مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر، ألبي عبد اهللا فخر الدین محمد بن عمر بن  .٦٨

، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، )ه٦٠٦: ت(الحسن بن الحسین الرازي 
 .ه١٤٢٠الطبعة الثالثة، 

ات في غریب القرآن، ألبي القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب المفرد .٦٩
صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار : ، تحقیق)ه٥٠٢: ت(األصفهاني 

 . ه١٤١٢الشامیة، دمشق، بیروت، الطبعة األولى، 
مقدمة جامع التفسیر مع تفسیر الفاتحة ومطالع البقرة، للراغب األصفهاني  .٧٠

أحمد حسن فرحات، دار الدعوة، الكویت، الطبعة : تحقیق، )ه٥٠٢: ت(
 . ه١٤٠٥األولى، 

مقدمة في أصول التفسیر، ألبي العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن  .٧١
، دار مكتبة )ه٧٢٨: ت(عبد السالم بن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي 

 .م١٩٨٠ -ه١٤٩٠الحیاة، بیروت، لبنان، 



 

 

٥١    

 

 

مصطفى مسلم، دار المسلم للنشر والتوزیع، الریاض، . ، دمناهج المفسرین .٧٢
 .ه١٤١٥الطبعة األولى، 

مناهج المفسرین، للدكتور مساعد مسلم والدكتور محي هالل السرحان، مؤسسة  .٧٣
 . م١٩٨٠دار الكتب للطباعة والنشر، وزارة التعلیم العالي، الطبعة األولى، 

، )ه١٣٦٧: ت( عبد العظیم الزرقاني مناهل العرفان في علوم القرآن، لمحمد .٧٤
 .مطبعة عیسى ألبابي الحلبي وشركاه، الطبعة الثالثة

 بن أحمد بن محمد الدین شمس اهللا عبد ألبي الرجال، نقد في االعتدال  میزان .٧٥
 دار البجاوي، محمد علي: تحقیق ،)ه٧٤٨: ت(الذهبي  ْقایماز بن عثمان
  .م١٩٦٣ -ه١٣٨٢األولى،  الطبعة ن،لبنا بیروت، والنشر، للطباعة المعرفة

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكریم، ألبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن  .٧٦
الدكتور عبد الغفار سلیمان البنداري، : ، تحقیق)ه٤٥٦: ت(حزم األندلسي 

 .م١٩٨٦ -ه١٤٠٦، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
 السدوسي عزیز بن قتادة بن دعامة بن ادةقت والمنسوخ، البي الخطاب الناسخ .٧٧

 جامعة اآلداب، كلیة الضامن، صالح حاتم: ، تحقیق)هـ١١٧: ت(البصري 
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الثالثة،  الرسالة، الطبعة بغداد، مؤسسة

َّالناسخ والمنسوخ، ألبي القاسم هبة اهللا بن سالم بن نصر بن علي البغدادي  .٧٨

هیر الشاویش، ومحمد كنعان، المكتب ز: ، تحقیق)ه٤١٠: ت(المقري 
 .ه١٤٠٤اإلسالمي، بیروت، الطبعة األولى، 

 البغدادي علي بن نصر بن َّسالم بن اهللا هبة القاسم ألبي والمنسوخ، الناسخ .٧٩
 المكتب كنعان، ومحمد الشاویش، زهیر: تحقیق ،)ه٤١٠: ت(المقري 

  .ه١٤٠٤األولى،  الطبعة بیروت، اإلسالمي،



 

 

٥٢    

 

 

 البغدادي علي بن نصر بن سالمة بن اهللا هبة القاسم والمنسوخ، البي الناسخ .٨٠
 كنعان، المكتب ومحمد الشاویش، زهیر: ، تحقیق)هـ٤١٠: ت(المقري 

 .هـ١٤٠٤األولى،  بیروت، الطبعة اإلسالمي،
الناسخ والمنسوخ، ألبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل النحاس النحوي  .٨١

ر محمد عبد السالم محمد، مكتبة الفالح، الدكتو: ، تحقیق)ه٣٣٨: ت(
 .ه١٤٠٨الكویت، الطبعة األولى، 

نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور، إلبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن  .٨٢
 .، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة)ه٨٨٥: ت(علي بن أبي بكر البقاعي 

حبیب البصري النكت والعیون، ألبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن  .٨٣
السید ابن عبد المقصود بن : ، تحقیق)ه٤٥٠: ت(البغدادي الشهیر بالماوردي 

 .عبد الرحیم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان
 محمد بن المبارك السعدات أبي الدین لمجد واألثر، الحدیث غریب في النهایة .٨٤

 ،)ه٦٠٦: ت (األثیر ابن الجزري الشیباني الكریم عبد بن محمد بن محمد بن
بیروت،  العلمیة، المكتبة الطناحي، محمد ومحمود الزاوي، أحمد طاهر: تحقیق
 .م١٩٧٩ -ه١٣٩٩

 محمد بن أحمد الدین شمس العباس ألبي الزمان، أبناء وأنباء األعیان وفیات .٨٥
: تحقیق ،)ه٦٨١: ت(اإلربلي  البرمكي خلكان بن بكر أبي بن إبراهیم بن

 بیروت صادر، دار عباس، إحسان
 

                                                                                      

 


