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 امللخص
آختقارات افعؾؿقة فشقخ اإلشالم ابـ تقؿقة ذم افـاشخ ) : بعـقانهذا افٌحث 

يدور حقل مقوقع مفؿ مـ مقوقظات ؾفق  .(وادـًقخ مـ أيات افؼرآكقة

ظؾقم افؼرآن افؽريؿ، أٓ وهق افـًخ ذم افؼرآن افؽريؿ، ؽر أكف مؼقد باختقارات 

، فقؽقن فٌـة صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة أحد افعؾامء إؾذاذ، وهق اإلمام احلجة 

ٓشتخراج أؿقال ادحؼؼغ أخريـ مـ افعؾامء  ذم هذا  -إن صاء اهلل تعاػ-صاحلة

 افٌاب ادفؿ مـ أبقاب ظؾقم افؼرآن افؽريؿ.

ظؾؿ افـاشخ وادـًقخ -ؿدمت هلذا افٌحث بؿؼدمة ذـرت ؾقفا أمهقة هذا افعؾؿ

  افٌحث. وادـفج ادتٌع ذم -مـ افؼرآن افؽريؿ

ذم هذا افٌاب مـ أبقاب افعؾؿ،  مجعت اختقارات صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة 

 أما ما حؽاه ظـ افعؾامء مـ ؽر تعؼب، وبقان فرأيف، ؾؾؿ يؽـ مـ ذط افٌحث.

 ؿؿت بدراشتفا: إحدى ظؼة آية.ـان ظدد أيات افتل 

 ؿقال أهؾ افعؾؿ.دراشة اختقار ابـ تقؿقة ومؼاركتف بل -بحؿد اهلل وتقؾقؼف -متت 

ـان مـ ظـايتل ذم افٌحث بقان افراجح وادرجقح ذم أية افؽريؿة مـ جفة 

 افـًخ وظدمف.
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 املقدمة
كحؿده وكًتعقـف وكًتغػره وكعقذ باهلل تعاػ مـ ذور أكػًـا  ،إن احلؿد هلل

ؾؾ ؾال هادي فف، وأصفد أٓ إفف وشقئات أظامفـا، مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف، ومـ يض

ظٌده ورشقفف، صذ اهلل وشؾؿ وبارك  اً إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف، وأصفد أن حمؿد

 ظؾقف وظذ آفف وأصحابف وأزواجف وأتٌاظف إػ يقم افديـ. 

 : أما بعد

ؾنن مـ أجؾ افعؾقم ادتعؾؼة بؽتاب اهلل، وأمهفا ما يتعؾؼ بافـاشخ وادـًقخ مـ 

مـ محؾة افؽتاب كقة، ؾفل مٌاحث ؽاية ذم إمهقة، مـ مل يعؾؿفا أيات افؼرآ

وحيؼؼفا، ؾؼد أشاء إػ كػًف، وكادى ظؾقفا باجلفؾ ادٌغ، وما وضافٌل افتلويؾ، بؾ 

زال أهؾ افعؾؿ يذمقن ـؾَّ مـ جفؾ هذا افٌاب وخؾط ؾقف، ؾفا هق أمر ادممـغ 

: أتعرف افـاشخ  ـاس، ؾؼال ففرأى ؿاصًا ذم ادًجد يذـر اف ظع بـ أيب ضافب 

مـ ادـًقخ؟ ؿال: ٓ، ؾؼال فف: هؾؽت وأهؾؽت
(1)

 . 

وروي مثؾ ذفؽ ظـ ظٌد اهلل بـ ظٌاس
(2)

. 

ؾلول ما يـٌغل دـ أراد أن يعؾؿ صقئا مـ ظؾؿ »ؿال افشقخ هٌة اهلل بـ شالمة: 

أئؿة هذا افؽتاب أٓ يدأب كػًف إٓ ذم ظؾؿ افـاشخ وادـًقخ: إتٌاظا دا جاء ظـ 

: ٕن ـؾ مـ تؽؾؿ ذم رء مـ ظؾؿ هذا افؽتاب، ومل يعؾؿ افـاشخ  افًؾػ 

«مـ ادـًقخ ـان كاؿصاً 
(3)

 . 

وٕمهقتف ورضورة افتحؼقؼ ؾقف تتابعت ـؾامت افعؾامء بافقصقة بف، وآظتـاء بف 

وظدم إؽػافف وإمهافف، وـثرت ؾقف ادصـػات، وتقافت ؾقف ادمفػات، ؽر أن ظددًا 

                                       
وابـ  ،(49)ص وأبق جعػر افـحاس ذم افـاشخ وادـًقخ ،(4)ص ( أخرجف أبق ظٌقد ذم افـاشخ وادـًقخ1)

    (. 1/151) اجلقزي ذم كقاشخ افؼرآن

   (.  51)ص أخرجف أبق جعػر افـحاس ذم افـاشخ وادـًقخ( 2)

  (.18افـاشخ وادـًقخ )ص ( 3)
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ـػات تؽاد ختؾق مـ افتحؼقؼ ذم افؼقل بافـًخ وظدمف، ؾتجد افـؼؾ ادجرد، مـ ادص

وافتتابع ظذ ذـر افؼقل مـ ؽر كظر ذم افؼقل وؿقتف أو وعػف، إذ مـ ادعؾقم أن 

يغـل، إٓ إذا ؿقبؾ بافتؿحقص وافتدؿقؼ، ٓ وافعزو ادجرد  افـؼؾ وحده ٓ يؽػل،

ب، وهلذا مل يـفجف إٓ افؼالئؾ مـ وهذا مًؾؽ فقس بافًفؾ، وشٌقؾ فقس بافؼري

 افعؾامء وإؾذاذ مـ افؽزاء.

راشخة ذم هذا  اً ومـ ادعؾقم أيضًا: أن ٕيب افعٌاس ابـ تقؿقة صقخ اإلشالم ؿدم

افٌاب: دا أوتقف رمحف اهلل مـ ذـاء مػرط، وؾفؿ ثاؿب، وذهـ يؼظ، وظؼؾ متؼد، 

ذم هذا افعؾؿ، إذ مل أره  هلل ظذ ظٌده، ؾآثرت مجع ـالمف وذفؽ حمض ؾضؾ ا

ؾاشتعـت اهلل ذم مجع متػرق ـالمف، وما اختاره وظؾؼ ظؾقف  -رؽؿ أمهقتف-جمؿقظاً 

مـ إؿقال ذم كاشخ أيات ومـًقخفا، ؾؽان هذا افٌحث، وؿد هت ؾقف ظذ 

 ادـفج أيت:

 أذـر أية افتل ؾقفا اختقار فشقخ اإلشالم مـ جفة افـًخ. -

الم صقخ - ـ تقؿقة، وأكؼؾف برمتف مع ظزوه إػ مقاضـف. يتؾق ذفؽ ذـرـ   اإلشالم اب

ؼقل بافـًخ، افؾلبتدئ بذـر  -مـ جفة افـًخ-ؿؿت بعد ذفؽ بدراشة أية -

 ومـ ؿال بف، ثؿ يتؾقه ذـر حجة افؼقل، ومـاؿشتفا.

خ، وما حجتف ذم ذفؽ. - ـ ذهب إػ ظدم افؼقل بافًـ ؿ افدراشة م  أذـر ذم ًؿ

فغ ذم أية افؽريؿة، مع آظتـاء بًٌب أظتـل بذـر افراجح مـ افؼق -

 افسجقح وبقان وجفف.

 رتٌت أيات ظذ حًب ترتقٌفا ذم افؼرآن افؽريؿ. -

 ظزوت إحاديث افـٌقية إػ مصادرها إصؾقة. -

 اهنا.   خرجت أثار وظزوهتا إػ مظ -

 وهذا أوان افؼوع ذم ادؼصقد. 
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 اآلية األولى:
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې   ﴿ ٹ ٹ

 [.181:  افٌؼرة]  ﴾ائ ائ ەئ ەئ ى ى

 :  ؿال صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة

افًؾػ  وافقصقة فؾقافديـ وإؿربغ مـًقخة بآية ادقاريث ـام اتػؼ ظذ ذفؽ»

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۇۆ   ڭ ۇ﴿ ؿال تعاػ:

ۅ ۉ ۉ   ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

ًاء: ]  ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  .[14 – 13اـف

حدوده، وهلذا ذـر ذفؽ ظؼب ذـر افػرائض، ؾؿـ أظطك وافػرائض ادؼدرة مـ 

 وزاد ،حؼف صاحب افػرائض أـثر مـ ؾروف، ؾؼد تعدى حدود اهلل بلن كؼص هذا

«الناسخ وهو ذلك حتريم عىل القرآن فدل حقه، عىل هذا
 (1)

. 

 :والترجيح الدراسة
، ذفؽ: ٕن اخلالف بغ افًؾػ ذم هـالم افشقخ هذا ٓ يؿؽـ محؾف ظذ طاهر

هؾ أية مـًقخة أو ؽر مـًقخة ٓ جيفؾف مـ هق أؿؾ مـ صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة 

بؿراحؾ، ؾؽقػ بافشقخ، ؾآتػاق افذي كؼؾف افشقخ هق آتػاق ظذ أن افقصقة 

 فؾقارث مـًقخة بآيات ادقاريث، وأما ؽر افقارث مـ افقافديـ وإؿربغ،

أراد افؽالم ظذ مًلفة أصقفقة، إكام   ؾؽالم افشقخ ؿطعا ٓ حيتؿؾف، وافشقخ

ظؾقف افشقخ، ومل يرد حتؼقؼ  ؾردَّ  ،وأية جاءت ظروا ودفقاًل اشتدل بف ادخافػ

 افؼقل ذم أية، إكام أراد بقان ما تعؾؼ بف ادًتدل.

وظذ ـٍؾ، ؾافذي كًتطقع ؿقفف واجلزم بف أن افشقخ يرى كًخ أية افؽريؿة ؾقام 

 ؿقل أـثر مـ ذفؽ مـ خالل هذا افـص.يتعؾؼ بافقرثة، وٓ كًتطقع 

                                       
   (.17/198) جمؿقع افػتاوى( 1)
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واظؾؿ أن ادػنيـ اختؾػقا: هؾ أية ظامة، ثؿ كًخت، أم هل مـ ؿٌقؾ افعام 

ادراد بف اخلصقص؟ ظذ أؿقال
(1)

 : 

: هل ظامة ذم افقارث وؽره مـ افقافد وافؼريب، وظؿؾ هبا برهة ثؿ  ؾؼال ؿقم

 أية ذم ادذـقريـ، أم كًخت بآيات ادقاريث، وهمٓء اختؾػقا، هؾ كًخ حؽؿ

 ما ؽرهؿ ممـ ٓ يرث مـ افقافديـكًخ كًخا جزئقًا، ؾال وصقة فقارث، وأ

وإؿربغ ؾاحلؽؿ ثابت ذم حؼف. وؿقؾ: بؾ أية حمؽؿة ؽر مـًقخة، وهل وإن 

 ـان طاهرها افعؿقم، إٓ أن ادراد هبا ؾئة خمصقصة، وهل ؽر افقارث.

 : ا ظذ شٌقؾ افتػصقؾؾفذه ظذ شٌقؾ اإلمجال، وإفقؽف

افؼقل إول: أية ظامة ذم افقارث وؽره مـ افقافديـ وإؿارب، ثؿ كًخت، 

 ؾال وصقة ٓ فقارث وٓ ؽره، ؽر أهنا تًتحب فغر افقارث.

وهبذا ؿال ابـ ظؿر وابـ ظٌاس وابـ زيد
(2)

« وكحق هذا ؿقل مافؽ»،
(3)

. 

إفقد وابـ ظاصقرواختاره أبق ظٌقد ومؽل وافقاحدي وابـ ـثر و
(4)

 . 

وظزاه افرازي وإفقد إػ أـثر ادػنيـ وادعتزيـ مـ افػؼفاء
(5)

. 

ؾنػ هذا افؼقل صارت افًـة افؼائؿة ظـ » ؿال أبق ظٌقد دا ذـر افؼقل بافـًخ : 

وحديثف أن  وإفقف اكتفك ؿقل افعؾامء وإمجاظفؿ ذم ؿديؿ افدهر، ، × رشقل اهلل

                                       
ٌقان : اكظرها ذم( 1) ًقخ (،3/126) جامع اف ـاشخ واـد ٌغقي  ، (1/235)  ادحرر افقجقز (،1/88) فـؾحاس اف ر اف تًػ

ـة فؾٌغقي  ، (1/192) ر افرازي  (،1/375) افؽشاف  (،5/277) ذح اًف زاد  ، (151)ص كقاشخ افؼرآن  (،5/66)  تًػ

ر حؽام افؼرآن  (،4/441) ادػفؿ فؾؼرضٌل   (،1/182) اًد ًقخ فؾؿؼري )ص  ، (3/99)  اجلامعٕ  ـاشخ واـد  ، (41اف

ل ر افثعاٌف قير (،2/45)  روح ادعاين  (،1/371) تًػ ر ، (2/151) افتحرير وافـت       (.3/412)  افؼاشؿل تًػ

   . (3/131) جامع افٌقان : اكظر هذه أثار ذم( 2)

ـ ظطقة ذم  (3) حؽام افؼرآن وافؼرضٌل ذم  (1/235) ادحرر افقجقز ؿافف اب ـار ) واكظر:  (،3/111)   اجلامعٕ  شتذ  ،  (7/263ٓا

ٌاؿل( -2/765)  وؿد كصَّ مافؽ ذم ادقضل ًقخة. ظذ أن ا حتؼقؼ ؾماد ظٌد اف       ٔية ـم

 (،2/45) روح ادعاين (،1/494) تػًر ابـ ـثر (،1/269) افقشقط (،1/575) دؽل اهلداية اكظر:( 4)

 (.2/151) افتحرير وافتـقير

 (.  2/45) روح ادعاين (،5/67تػًر افرازي ) اكظر:( 5)
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«ة ٓ دمقز، وـذفؽ أمجعقا ظذ أهنا جائزة فألؿربغافقصقة فؾقارث مـًقخ
(1)

. 

واظسض ظذ هذا افؼقل بلن مـ ذط افـًخ تعارض افـصغ، وظدم إمؽاكقة 

وٓ تعارض بغ آية افقصقة وآيات  ع بقـفام، وفقس إمر ـذفؽ هفـا،اجلؿ

 ادقاريث، ؿال افٌقضاوي دا ذـر هذا افؼقل: 

ٓ تعاروف بؾ تمـده مـ حقث إهنا تدل ظذ تؼديؿ ؾقف كظر: ٕن آية ادقاريث و»

«افقصقة مطؾؼاً 
(2)

. 

ية أن افقصقة مؼدمة ظذ ادراث، ؾقٌدأ هبا أوًٓ، وأيضًا: حتؿؾ آ  ومراده

وأما آيات ادقاريث، ؾفل فؾؼريب  افقارث، افقصقة ظذ افقصقة فؾؼريب ؽر

 حلافة هذه ؾقف بعد.افقارث، ؾؿقوقع أيتغ فقًا واحدًا، ؾافؼقل بافـًخ وا

وبؼل  : أن أية ظامة، وكًخ مـفا افقرثة مـ افقافديـ وإؿارب، افؼقل افثاين

 مـ ٓ يرث مـفؿ ظذ افقجقب.

وإفقف ذهب ابـ ظٌاس وؿتادة وضاووس ذم رواية، واختاره ابـ حزم
(3)

ؿال  

«وهق مذهب افشاؾعل وأـثر ادافؽقغ ومجاظة مـ أهؾ افعؾؿ»افؼرضٌل: 
 (4)

. 

ظزاه افٌغقي فألـثريـو
(5)

. 

وظارض ابـ ـثر ذم تًؿقة هذا كًخًا ظذ اصطالح ادتلخريـ: ٕن آية ادراث 

 إكام رؾعت حؽؿ بعض أؾراد ما دل ظؾقف ظؿقم آية افقصقة، وهذا ختصقص ٓ كًخ.

ٓ بافتخصقصوجياب ظـ هذا بلن ختصقص افعام بعد  خ   افعؿؾ بف يؾحؼف بافًـ
(6)

 . 

                                       
 . 232ص افـاشخ وادـًقخ( 1)

(،افـاشخ 1/63فؾطحاوي ) أحؽام افؼرآن شفاب(، واكظر:ومعف حاصقة اف-2/274تػًر افٌقضاوي )( 2)

  (.1/88) فؾـحاس وادـًقخ

 (.25)ص ٕيب ظٌد اهلل ابـ حزم افـاشخ وادـًقخ (،9/314) :ادحذ اكظر( 3)

        . (3/111) اجلامع ٕحؽام افؼرآن( 4)

  (.  1/192) تػًر افٌغقي( 5)

   (. 2/151) افتحرير وافتـقير اكظر:( 6)
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 ن أية فػظفا ظام، وادراد هبا اخلصقص، وادراد هبا ؽرافؼقل افثافث: أ

 افقارث، ؾفل حمؽؿة ؽر مـًقخة.

وإػ هذا ذهب ضائػة مـ افًؾػ، مـفؿ احلًـ وجابر بـ زيد وضاووس
(1)

 ،

واختاره ابـ جرير
(2)

. 

وهذا افؼقل وشابؼف ذم افـتقجة شقاء، وبـحقمها ؿال افشقخ افًعدي
(3)

. 

افـصغ أوػ مـ إمهال أحدمها، وٕن تلخر آيات ام أن إظامل ـال فووجف

ادقاريث متـازع ؾقفا
(4)

 ، ؾؾقًت حمؾ إمجاع، وفقس هـاك دفقؾ يؼطع ٕحد افؼقفغ

 ;إن افًقاق يـاذم افـًخ»:  ؿد ظٌدهبؾ ؿال حم ،-أظـل افتلخر أو ظدمف - افؼقفغ

ؿريب  ؾنن اهلل تعاػ إذا ذع فؾـاس حؽاًم، وظؾؿ أكف ممؿت، وأكف شقـًخف بعد زمـ

، ومـ صقة هـا مـ ـقكف حؼا ظذ ادتؼغؾنكف ٓ يمـده ويقثؼف بؿثؾ ما أـد بف أمر افق

«وظقد مـ بدفف
 (5)

. 

 ومع آختالف ذم افـًخ، ؾال جيقز افؼقل بف وٓ افصرورة إفقف، ؿال افـحاس:

تـازع افعؾامء معـك هذه أية وهك متؾقة، ؾافقاجب أن ٓ يؼال: إهنا مـًقخة: ٕن »

                                       
 .(3/111)  اجلامع ٕحؽام افؼرآن( 1)

  (.3/123) جامع افٌقان( 2)

(، ؾؼد ذهب افشقخ إػ أنَّ إحًـ أن يؼال: إن افقصقة فؾقافديـ 85)ص تقًر افؽريؿ افرمحـ اكظر:( 3)

وإؿربغ جمؿؾة، ردها اهلل تعاػ إػ افعرف اجلاري، ثؿ إن اهلل تعاػ ؿدر فؾقافديـ افقارثغ وؽرمها مـ 

إؿارب افقارثغ هذا ادعروف ذم آيات ادقاريث، وبؼل احلؽؿ ؾقؿـ مل يرثقا مـ افقافديـ ادؿـقظغ مـ 

:ؾٌفذا اجلؿع، حيصؾ آتػاق، واجلؿع بغ  اإلرث وؽرمها ممـ حجب بشخص أو وصػ، ثؿ ؿال

 قح. وصدقأمؽـ اجلؿع ـان أحًـ مـ ادظاء افـًخ، افذي مل يدل ظؾقف دفقؾ صح مهماأيات، ٕكف 

فؽـ ادظاء اإلمجال ؽر صحقح: ٕن هذه افقصقة مٌقـة، وافعؿؾ هبا ممؽـ، وفعؾ مراد افشقخ ، 

    باإلمجال هفـا، اإلضالق، أي أن اهلل أضؾؼ افقصقة، ومل يؼقدها بقء.

  (.2/119) تػًر ادـار اكظر:( 4)

  (.2/119) تػًر ادـار اكظر:( 5)
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 ؾقجب أن يؽقن ؽؿفا فقس بـاف حؽؿ ما ؾروف اهلل ظز و جؾ مـ افػرائض،ح

ٹ ٹ ﴿ أية ـؼقفف: [181افٌؼرة:] ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿

« [183افٌؼرة:]  ﴾ٹ
 (1)

 أكف باق ؽر مـًقخ. :أي 

 وـقكف ؿقًٓ  دا شؾػ مـ ذـر أدفتف، -إن صاء اهلل تعاػ-وهذا افؼقل هق افراجح

 دمتؿع بف إؿقال.

 انية:اآلية الث
ڄ ڄڄ ڄ ڃ   ڃ  ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  ﴿ٹ ٹ 

ڍ    ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ   ڑ ڑک ک ک ک گگ گ 

 .[184 : افٌؼرة] ﴾ گ          ڳ

 : ؿال صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة

ؾنن افـًخ إكام يؽقن إذا ـان احلؽؿ افـاشخ مـاؿضًا فؾحؽؿ ادـًقخ، ـؿـاؿضة »

ة فألمر باشتؼٌال بقت ادؼدس بافشام، إمر باشتؼٌال ادًجد احلرام ذم افصال

ومـاؿضة إمر بصقام رمضان فؾؿؼقؿ فؾتخقر بغ افصقام وبغ إضعام ـؾ يقم 

 «مًؽقـاً 
(2)

. 

  : والترجيح الدراسة
أكَّف يرى أن آية افتخقر بغ افصقام  طاهر هذا افـص مـ ـالم صقخ اإلشالم

 هق يؼقل: م، وهاواإلضعام مـًقخة بأية افتل ؾقفا إمر بافصقا

 وهق ذم ـتب احلديث افصحاح وؽرها وـتب -وؿد ثٌت باتػاق أهؾ افعؾؿ »

أن اهلل دا أوجب رمضان ـان ادؼقؿ خمرا بغ افصقم، وبغ أن  -افتػًر وافػؼف 

إػ إضعام  يطعؿ ـؾ يقم مًؽقـًا، ؾؽان افقاجب هق إضعام ادًؽغ وكدب شٌحاكف

                                       
   (.1/91) افـاشخ وادـًقخ فؾـحاس( 1)

    (.1/218)  اجلقاب افصحقح( 2)
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ڍ    ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ   ڇ ﴿ أـثر مـ ذفؽ ؾؼال تعاػ:

ؾؾام ـاكقا خمريـ ـاكقا ظذ ثالث  ﴾ک ک ک گ﴿ ثؿ ؿال : ﴾ڑ ڑ

درجات: أظالها افصقم، ويؾقف أن يطعؿ ذم ـؾ يقم أـثر مـ مًؽغ، وأدكاها أن 

يؼتك ظذ إضعام مًؽغ، ثؿ إن اهلل حتؿ افصقم بعد ذفؽ، وأشؼط افتخقر ذم 

افثالثة 
(1)

». 

فشقخ يرى أن أية مـًقخة، ؾفل تػقد افتخقر بغ ثالثة ؾفذا طاهر ذم أنَّ ا 

 أصقاء، ومعؾقم أكف ٓ ختقر أن بغ افصقم وؽره، إذًا: ؾاحلؽؿ مـًقخ.

غ، ؟ ظذ ؿقفغ اـث قخة أمٓ  ٔية هؾ هل مًـ  مها: وؿد اختؾػ أهؾ افعؾؿ ذم هذه ا

ر: افؼقل بافـًخ ـام هق مذهب ابـ تقؿقة، وهق مذهب اجلؿفق إول
(2)

. 

وممـ ؿال بف مـ افصحابة وافتابعغ: معاذ بـ جٌؾ وابـ مًعقد، وابـ ظؿر، 

واحلًـ، وظؽرمة، وؿتادة، وافضحاك، وافـخعل، وافزهري 
(3)

. 

 واختاره هٌة اهلل ادؼري وأبق ظٌقد وابـ جرير افطزي وافزجاج وافٌقضاوي

وابـ ـثر وابـ ظاصقر
(4)

. 

 :وأيد أرباب هذا افؼقل ؿقهلؿ بام يع

مـ  × أكف ؿال: ــا ذم رمضان ظذ ظفد رشقل اهلل  ظـ شؾؿة بـ إـقع

 ۀ ﴿ صاء صام، ومـ صاء أؾطر، ؾاؾتدى بطعام مًؽغ حتك أكزفت هذه أية:

                                       
    (.291/  8(، واكظر :جمؿقع افػتاوى)251/  31) جمؿقع افػتاوى( 1)

 /1) بدائع افتػًر (،1/152) تػًر اخلازن (،5/85) تػًر افرازي (،1/196افٌغقي ) تػًر اكظر:( 2)

   ( .  323/ 3) ؿلتػًر افؼاش (،1/181) (، ؾتح افؼدير8/181) ؾتح افٌاري ، (167

 (.   1/498) تػًر ابـ ـثر (،1/174) كقاشخ افؼرآن (،3/362آشتذـار) اكظر:( 3)

 ، (3/178) جامع افٌقان (،42،47)ص ٕيب ظٌقد افـاشخ وادـًقخ (،37افـاشخ وادـًقخ فؼتادة )ص( 4)

وادـًقخ )ص (،مصػك افـاشخ 1/253فؾزجاج) معاين افؼرآن (،44افـاشخ وادـًقخ فؾؿؼري )ص

تػًر  مع حاصقة افشفاب(، 2/276) تػًر افٌقضاوي (،62(، افـاشخ وادـًقخ فؾؽرمل)ص 18

   (.2/166) افتحرير وافتـقير ، (1/511ابـ ـثر)
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  [185: افٌؼرة] ﴾ہ ہ ہ ہ
(1)

. 

ؿدم ادديـة ؾصاَم يقم ظاصقراء  × إن رشقل اهلل» وظـ معاذ بـ جٌؾ ؿال:

ؾلكزل اهلل تعاػ  إّن اهلل جؾ وظز ؾرض صفر َرمضان، وثالثة أيام مـ ـؾ صفر، ثؿ

 ڇ ڍ  ﴿ حتك بؾغ: [183]افٌؼرة: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ  ٹ﴿ : ذـره

ؾؽان مـ صاء صاَم، ومـ صاء أؾطر وأضعَؿ  [184]افٌؼرة: ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ

ام مًؽقـًا، ثؿ إن اهلل ظز وجؾ أوجب افصقام ظذ افصحقح ادؼقؿ، وثٌت اإلضع

  ﴾ہ ہ   ہ  ہ  ۀ﴿ :اهلل ظز وجؾ ؾلكزل م،فؾؽٌر افذي ٓ يًتطقع افصق

إػ آخر أية [185ؼرة:افٌ]
(2)
.  

ؾفذان كصان رصحيان مـ صحابقغ ظايشا زمـ كزول أيتغ افؽريؿتغ، وظؾام 

ذم هذه أية » ؾروقة افصقام، وـقػ ـان، ؾؾؼقهلام حؽؿ افرؾع، ؿال افـحاس:

وافـظر وافتقؿقػ مـ  ،أؿقال أصحفا أهنا مـًقخة شقاق أية يدل ظذ ذفؽ

(3) «× رجؾغ مـ أصحاب افـٌل
. 

ۀ ﴿ ؿال مؽل: إصفر ادعقل ظؾقف ذم هذه أية أهنا مـًقخة بؼقفف تعاػ:

[185]افٌؼرة:  ﴾ہ ہ ہ ہ
 (4). 

 أي: يًتطقعقكف، ﴾ڇ ڍ ڍ﴿ وظذ هذا افؼقل: ؾؿعـك ؿقفف تعاػ:

 ضقؿف أن يػعؾف، ادطقؼ هق افذي أضاق افػعؾ، أي: ـان ذم»ؿال ابـ ظاصقر: 

وافطاؿة أؿرب درجات افؼدرة إػ مرتٌة افعجز، وفذفؽ يؼقفقن ؾقام ؾقق افطاؿة: 

«هذا ما ٓ يطاق
 (5)

. 

                                       
 (.  1145) أخرجف مًؾؿ( 1)

( وافطزاين ذم 1/418) (، وافطحاوي ؾقؼح مشؽؾ أثار517( وأبق داود)5/247) أخرجف أمحد( 2)

 (. 1363) ( وافشار21/133) افؽٌر

 . (1/94فؾـحاس ) افـاشخ وادـًقخ( 3)

 (.  149)ص اإليضاح( 4)

 (.2/166) افتحرير وافتـقير( 5)
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افؼقل افثاين: أن أية حمؽؿة ؽر مـًقخة، ومعـك افطاؿة: آشتطاظة بؿشؼة، 

 أي: يصقمقكف مع ادشؼة. ؿال افراؽب إصػفاين:

فإلكًان أن يػعؾف بؿشؼة، وذفؽ تشٌقف بافطقق  وافطاؿة: اشؿ دؼدار ما يؿؽـ»

«ادحقط بافقء
 (1)

. 

ويدخؾ ذم هذا افشقخ افؽٌر وادرأة افعجقز واحلٌذ وادروع وادريض مروا 

ٓ يرجك برؤه، يطقؼقن افصقام فؽـ بؽؾػة ومشؼة، ؾفمٓء ٓ صقام ظؾقفؿ، وهذا 

 حؽؿ باق ؽر مـًقخ.

شعقد بـ جٌر وهذا افؼقل مذهب ابـ ظٌاس وتؾؿقذه
(2)

، واختاره مـ 

ادتلخريـ حمؿد ظٌده وأبق زهرة
(3)

 . 

 ويتليد هذا افؼقل:

ؿقَكفُ ﴿ : راءة ابـ ظٌاسـؼب اء وختػقػفا وؾتح افقاو ـبضؿ افقاء وؾتح افط ﴾ُيَطقَّ

 وتشديدها
(4)

. 

أكف إذا أمؽـ افؼقل  بنحؽام أية مل يك إػ افؼقل بافـًخ
(5)

. 

افؼراءة فقًت شٌعقة، ؾال يؾتػت إفقفا فشذوذها وؿد كقؿش هذا افؼقل بلن
(6)

. 

يؿـع  ﴾ڈ ڈ ژ ژ   ڑ ڑ﴿ أن ؿقفف شٌحاكف ظؼب هذه اجلؿؾة: وأيضًا: 

مـ هذا افؼقل: ٕكف فق ـان معذورًا  دا ؿقؾ ذم حؼف: ؾؿـ تطقع ؾفق خر فف، بؾ 

يؼال: افػطر ذم حؼ هذا ادعذور أؾضؾ
(7)

  . 

                                       
    (.2/59) روح ادعاين (، واكظر:2/46) مػردات أفػاظ افؼرآن( 1)

   (.   3/362) آشتذـار اكظر:( 2)

   (. 1/554) زهرة افتػاشر (،2/157) اكظر: تػًر ادـار( 3)

 ، (3/364) آشتذـار (، وهبا ؿرأ ابـ مًعقد وؽره مـ افًؾػ أيضًا، اكظر:4515) أخرجفا افٌخاري( 4)

  (.8/181ؾتح افٌاري )

 (.   2/157) تػًر ادـار اكظر:( 5)

 (.  177)ص كقاشخ افؼرآن ؿافف ابـ اجلقزي ذم( 6)

 (.      181/ 8) (، ؾتح افٌاري177)ص فؼرآنكقاشخ ا (،1/595اهلداية دؽل) اكظر:( 7)
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ذهٌقا إػ إحؽام أية إػ أن ذم أية حمذوؾًا، واختار آخرون مـ أهؾ افعؾؿ ممـ 

 وظذ افذيـ ٓ يطقؼقكف، أي افصقام ؾدية.  ؾقؽقن ادعـك: "ٓ"وهق 

 وهذا معـك حمؽؿ ؽر مـًقخ.

وممـ اختاره اجلالل افًققضل
(1)

. 

 فؽـ إصؾ ظدم افتؼدير.

وؿد مجع افؼرضٌل
(2)

بلن ادراد بافـًخ  -افـًخ وظدمف-بغ هذيـ افؼقفغ

افتخصقص، بـاء ظذ ما ظرف ظـد مـ ادتؼدمغ مـ اضالؿفؿ افـًخ وإرادة 

ٔية جقزت افػطر فؾؿطقؼ، ؾقؾحؼ ؾقف ؽر ادطقؼ مـ باب أوػ، ثؿ أخرج ادطقؼ  افتخصقص، ؾا

ـ هذا افعؿقم بؼقفف تعاػ: ٌؼرة:] ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ﴿م  . [185اف

ؿع إدفة، ؾافؼقل ذفؽ: ٕن هذا افؼقل بف دمت وهذا افؼقل هق أرجح إؿقال،

بجقاز افػطر فؾؿًتطقع أثٌتف صحابقان جؾقالن، ؾال يؿؽـ افؼقل بعدم صحتف، 

وإذا ثٌت أهنا فؾؿًتطقع، ؾغر ادًتطقع مـ باب أوػ، وهذا ما كص ظؾقف ابـ 

ظٌاس، وؿقفف أوػ مـ ؿقل ؽره ممـ كػك دٓفة أية ظذ هذا احلؽؿ. ؾفل إذًا تدل 

ن افدفقؾ ؿد دل ظذ إخراج ادًتطقع مـ هذا احلؽؿ، وبؼل ظذ ـال احلؽؿغ، ثؿ إ

 ؽر ادًتطقع، وهذا ما شؿل كًخًا ظذ ظرف ادتؼدمغ.

ويؿؽـ إن ـاكت افؼراءة بتشديد افقاو ثابتة أن يؽقن » يؼقل احلاؾظ ابـ حجر:

«افقجفان ثابتغ بحًب مدفقل افؼرائـ، واهلل أظؾؿ
 (3)

. 

 اآلية الثالثة:
 ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ     پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ٹ ٹ

 .[191افٌؼرة:] ﴾ ڤ ڤ        ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٿٹ   ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ
                                       

(، 2/59) روح ادعاين (،8/181) ؾتح افٌاري (، واكظر هذا افؼقل ذم:28)ص اكظر: تػًر اجلالفغ( 1)

 (. 2/157) تػًر ادـار

   (. 3/147) اجلامع ٕحؽام افؼرآن اكظر:( 2)

   (. 8/181) ؾتح افٌاري( 3)
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 : ؿال صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة

 [36]افتقبة: ﴾ۉ ۉ ۅ﴿وبٌعض ما ذـركاه صار ؿقفف:»

كاشخ
(1)

 ﴾ے ے ھ ھ ﴿وؿقفف:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ﴿:  ؿقفف 

« ﴾  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ كاشخا فؼقفف : [5افتقبة:]
 (2)

. 

 : الدراسة والترجيح
ذم افـًخ: ؾاجلزم  مـ افصعب إدراج هذه أية وؿـ اختقارات ابـ تقؿقة 

مـ خالل هذا افـص ؾقف ما ؾقف، شقام أن ذح ابـ تقؿقة فؾعؿدة مـ أوائؾ ما ـتب، 

وؾقف أصقاء ـثرة ترك افؼقل هبا، وظدل ظـ اختقارها، فؽـ ٓبد مـ دراشتفا فـتٌغ 

  ؿقة.شطره ابـ تقافذي مدى ؿقة هذا افؼقل 

«هذه أية مـ أصعب ما ذم افـاشخ وادـًقخ» ؿال افـحاس:
 (3)

. 

 ظذ ؿقفغ اثـغ، مها: -مـ جفة كًخفا –افعؾامء ذم أية افؽريؿة اختؾػ  وؿد

 [5افتقبة:] ﴾ے ے ھ ھ ﴿:افؼقل إول: أهنا مـًقخة بؼقفف 

 وهذا يعـل ؿتاهلؿ ذم احلؾ واحلرم.

وهذا مذهب ؿتادة
(4)

أكسوافربقع بـ  
(5)

وابـ زيد 
(6)

ومؼاتؾ بـ حقان 
(7)

.  

اينـوافًؿعل ـاره مؽـواخت
(8)

وأبق ابـ ظطقة و ،مؽل ٕـثر افعؾامءزاه ـ، وظ

فؾجؿفقرحقان 
(9)

. 

                                       
   افصقاب كاشخًا: خز صار. ( 1)

   (. 38-3/37) حمؿد احلًـ د. حتؼقؼ: افعؿدة ذح( 2)

 (.119افـاشخ وادـًقخ فؾـحاس )ص: ( 3)

(، 3/295) (، تػًر افطزي1/73، تػًر افصـعاين ) (33)ص: اكظر: افـاشخ وادـًقخ فؼتادة( 4)

   (.111افـاشخ وادـًقخ فؾـحاس )ص: 

 (. 3/295أخرجف افطزي ذم تػًره )( 5)

 (. 3/298ذم تػًره )أخرجف افطزي ( 6)

 (،  1/211(، زاد ادًر )1/214(، تػًر افٌغقي )3/625) اكظر: افًٌقط فؾقاحدي( 7)

 (.1/193(، تػًر افًؿعاين )157)ص اكظر: اإليضاح( 8)

 (.2/74) (، افٌحر ادحقط1/263) (، ادحرر افقجقز157)ص اكظر: اإليضاح( 9)
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  : واحتج مـ ذهب إػ هذا ادذهب

، ؾفل متلخرة، ؾتؽقن كاشخة بلن آية براءة كزفت بعد شقرة افٌؼرة بًـغ -

 . فؾحؽؿ افذي أؾادتف شقرة افٌؼرة

أمر بؼتؾ ابـ خطؾ وفق وجد متعؾؼا بلشتار افؽعٌة × ن افـٌلأ -
(1)

. 

 ؾقفا. ×ؿتال افـٌل  -

 أية حمؽؿة ؽر مـًقخة. افؼقل افثاين: أنَّ 

وهذا ؿقل جماهد» ؿال ابـ اجلقزي:
(2)

«وادحؼؼغ
 (3)

. 

ابـ اجلقزي ووابـ افعريب أبق بؽر اجلصاص اختاره هق مذهب أيب حـقػة، وو

ابـ ـثر وافشقـاين وابـ ظثقؿغووافؼرضٌل وافرازي 
(4)

. 

 : وحجة هذا افؼقل

وتلخر افدفقؾ ظـ بؾ اإلحؽام هق إصؾ ذم إدفة، أن إصؾ ظدم افـًخ،  -

 .وٓ إبطافف ،دفقؾ شابؼ ٓ يعـل كًخف

إن اهلل » ؾؼال:، ×أخز أن حؾ افؼتال فف بؿؽة مـ خصائصف  ×أن افـٌل  -
والمؤمنين، وإنها لن تحل ألحد كان  حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسولها

«قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل ألحد بعدي
 (5)

.  

هق مما أباحف اهلل فف، وهق مـ ٓبـ خطؾ وؿتؾف  وظذ هذا: ؾؼتافف ذم مؽة،

خصائصف افتل ٓ يشارـف ؾقفا ؽره، وتٌؼك حرمة افؼتال ذم افٌقت، إٓ ظذ شٌقؾ 

                                       
 .  ( مـ حديث أكس 1357)( ومًؾؿ 3144( )1846) أخرجف افٌخاري( 1)

 (. 3/297أخرجف افطزي ذم تػًره )( 2)

 (.1/184) كقاشخ افؼرآن( 3)

(، كقاشخ افؼرآن 1/152(، أحؽام افؼرآن ٓبـ افعريب )1/321) اكظر: أحؽام افؼرآن فؾجصاص( 4)

( 1/525) (، تػًر ابـ ـثر3/243(، اجلامع ٕحؽام افؼرآن )5/111، تػًر افرازي ) (1/184)

 (.  2/12) (، مـ أحؽام افؼرآن افؽريؿ1/191، ؾتح افؼدير ) (4/111)

 .  ( مـ حديث أيب هريرة 1355( ومًؾؿ )2434) أخرجف افٌخاري( 5)
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 ام هق مـصقص أية افؽريؿة.افدؾع، ؾقجقز، ـ

وكحقها مـ  [5افتقبة:] ﴾ے ے ھ ھ ﴿ؿقل تعاػ:  أنَّ  -

ٓ ة ذم ـؾ مؽان، وهذه أية خاصة، وظامأيات افتل ادظك أهنا كاشخة هل 

 :  ، ؿال افشقـاين تعارض بغ خاص وظام، ـام هق مؼرر ظـد أهؾ افعؾؿ

عام ظذ اخلاص، ؾقؼتؾ وجياب ظـ هذا آشتدٓل بلن اجلؿع ممؽـ بٌـاء اف»

قبلي إنها لم تحل ألحد »: ×ادؼك حقث وجد إٓ باحلرم، ومما يميد ذفؽ ؿقفف
 وهق ذم افصحقح وؿد احتج افؼائؾقن بافـًخ بؼتؾف «وإنما أحلت لي ساعة من نهار

ٓبـ خطؾ وهق متعؾؼ بلشتار افؽعٌة، وجياب ظـف بلكف وؿع ذم تؾؽ افًاظة  ×

(1) «× افتل أحؾ اهلل فرشقفف
.  

 :الرابعة اآلية
 چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ  ڦ  ڦ ڦ ڦ﴿ ٹ ٹ

 ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک     ک ک

 ھ ھ ہھ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 .[217]افٌؼرة: ﴾ ھ

 :  ؿال صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة

 [36افتقبة:] ﴾ۉۉ ۅ ﴿ وبٌعض ما ذـركاه صار ؿقفف:»

كاشخ
(2)

«﴾ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ ؿقفف: 
 (3)

.  

 : الدراسة والترجيح
وبـاء أكف يرى كًخ أية افؽريؿة،   طاهر هذا افـص مـ ـالم صقخ اإلشالم

                                       
 (.4/111(، تػًر ابـ ـثر )1/321) (، واكظر: أحؽام افؼرآن فؾجصاص1/191ؾتح افؼدير )( 1)

   افصقاب كاشخًا: خز صار. ( 2)

   (. 38-3/37) -حمؿد احلًـ د. : حتؼقؼ-ذح افعؿدة( 3)
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افدفقؾ اداكع مـًقخ : ٕنَّ ؾافشقخ ٓ يرى حتريؿ افؼتال ذم إصفر احلرمظؾقف: 
(1)

. 

 ظذ ؿقفغ اثـغ، مها:وؿد اختؾػ افًؾػ ذم كًخ أية افؽريؿة 

 ۉ ۅ ﴿ :كًخفا ؿقففل إول: أن أية مـًقخة، افؼق

   .[5افتقبة:]  ﴾ے ے ھ ھ ﴿ ، أو ؿقفف: [36افتقبة:] ﴾     ۉ

وإفقف ذهب ابـ ظٌاس
(2)

وؿتادة
(3)

وشعقد بـ ادًقب
(4)

، اجلؿفقر وهق مذهب ،

وافـاس افققم بافثغقر مجقعا ظذ هذا افؼقل يرون » ؿال أبق ظٌقد افؼاشؿ بـ شالم: 

حا ذم افشفقر ـؾفا حالهلا وحرامفا ، ٓ ؾرق بغ ذفؽ ظـدهؿ ، ثؿ مل أر افغزو مٌا

ؽره ظؾقفؿ ، وـذفؽ أحًب ؿقل أهؾ احلجاز ٓ افعراق ـي ـ ظؾامء افشام و «أحدا م
 (5)

.  

ؾنن ؿتال ادؼـغ ذم  ،هذه أية مـًقخة أمجع افعؾامء ظذ أنَّ »وؿال افـحاس: 

«ل: أية حمؽؿةإصفر احلرم مٌاح، ؽر ظطاء، ؾنكف ؿا
 (6)

. 

«أـثر افعؾامء أن هذه أية مـًقخة»:  وؿال مؽل
 (7)

. 

وافشـؼقطل وابـ ظطقة وابـ جزي وممـ ذهب إفقف مـ ادػنيـ افطزي
(8)

.  

بعث هية ؾؼتؾقا ظؿرو  × أن رشقل اهللوـان شٌب كزول هذه أية افؽريؿة 

 ؽ: ؾـزفت هذه أية.بـ احليمل ذم أول فقؾة مـ رجؾ ؾعرهؿ ادؼـقن بذف

                                       
 -وهق مـ أظرف افـاس بؿذهٌف -هذا ما كًتطقع ؿقفف مـ خالل هذا افـص، فؽـ ؿال تؾؿقذه ابـ مػؾح( 1)

   وتردد ـالم صقخـا. (:6/71ذم افػروع )

     (.  121أخرجف افـحاس ذم افـاشخ وادـًقخ )ص:( 2)

   (. 33اكظر: افـاشخ وادـًقخ فؼتادة )ص:( 3)

   (. 212اكظر: كقاشخ افؼرآن )ص( 4)

   (. 218افـاشخ وادـًقخ فؾؼاشؿ بـ شالم )ص: ( 5)

( فًائر ظؾامء 212(، وظزاه ابـ اجلقزي ذم كقاشخ افؼرآن )ص121افـاشخ وادـًقخ فؾـحاس )ص:( 6)

   (.  3/37(، ـشاف افؼـاع فؾٌفقيت )1/511(، تػًر افٌقضاوي )1/424) واكظر: افؽشاف ، إمصار

   (. 161)ص اإليضاح فـاشخ افؼرآن ومـًقخف( 7)

(، دؾع إهيام 1/78) (، افتًفقؾ فعؾقم افتـزيؾ1/291) (، ادحرر افقجقز3/663) اكظر: جامع افٌقان( 8)

 (.43آوطراب ظـ آيات افؽتاب )ص: 
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ذم  × وٓ خالف بغ أهؾ افتلويؾ مجقعا أن هذه أية كزفت ظذ رشقل اهلل»

 «شٌب ؿتؾ ابـ احليمل وؿاتؾف
(1)

. 

 وهل تؼتيض مـع افؼتال ذم إصفر احلرم، ثؿ إن اهلل تعاػ كًخ هذا احلؽؿ بؼقفف

 [36افتقبة:] ﴾ۉ ۉ ۅ ﴿ جؾ صلكف:
(2)

 ھ ھ ﴿ وبؼقفف: 

واحلجة ذم إباحتف ظـد ظؾامء »:  ؿال أبق ظٌقد ،[5ة:افتقب] ﴾ے ے ھ

« [5افتقبة:] ﴾ ے ے ھ ھ ﴿ وتعاػ : افثغقر ؿقل اهلل تٌارك
(3)

. 

وؿقظفا ذم افشفر احلرام،  × بٌعض ؽزوات افـٌلوؿد أيد أرباب هذا افؼقل 

ار وؿع ذم ذي افَؼعدة ـؾفذا احلص» فـٕهؾ × ار افـٌلـائػ وحصـافطزوة ـؽا ـومـف

 «يببال ر
(4)

. 

 افؼقل افثاين: أن أية حمؽؿة ؽر مـًقخة، وأن افؼتال ذم إصفر احلرم حمرم،

وؿد ـان ظطاء
(5)

 يؼًؿ أن هذه أية ؽر مـًقخة. 

ف بغقفإومقؾ افشقـاين وابـ ظثقؿغ، ، واختاره افعالمة ابـ افؼقؿ
(6)

هلذا و، 

 ما يع:مـ إدفة  افؼقل

، أي  [36افتقبة:] ﴾ ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ﴿ ل:ودا ذـر اهلل إصفر احلرم، ؿا -

                                       
   . (1/321) افقشقط فؾقاحدي (، واكظر:3/651) ؿافف افطزي ذم جامعف( 1)

ومؽل ذم   (. 3/662صقخ اإلشالم أن آية افٌؼرة مـًقخة هبذه أية وـذا ذـره افطزي ذم جامعف)ذـر ( 2)

(، بؾ اشتٌعد ابـ جزي افـًخ بأية اخلامًة مـ براءة، ؾؼال ذم 1/711اهلداية اػ بؾقغ افـفاية )

وذفؽ [ 5افتقبة:]ژ ھ ھ ے ےژ ثؿ كًخف  (:1/78افتًفقؾ فعؾقم افتـزيؾ)

 ۅ ژ ظؿقم ذم إمؽـة ٓ ذم إزمـة، ويظفر أن كاشخفژ ےے ژبعقد، ؾنن 

 بعد ذـر إصفر احلرم، ؾؽان افتؼدير: ؿاتؾقا ؾقفا، ويدل ظؾقف [36افتقبة:] ژۉ ۉ

   .[36افتقبة: ] ژ ۋ  ۋ ٴۇ ۈژ

   (. 218افـاشخ وادـًقخ فؾؼاشؿ بـ شالم )ص: ( 3)

اكظر: دؾع إهيام آوطراب ظـ آيات افؽتاب )ص: (، و3/341ؿافف افعالمة ابـ افؼقؿ ذم زاد ادعاد )( 4)

   (. 1/285، مرويات ؽزوة حـغ وحصار افطائػ ) (43

   (.217)ص أخرجف أبق ظٌقد ذم افـاشخ وادـًقخ( 5)

      (.  1/18) (، تػًر شقرة ادائدة2/359(، ؾتح افؼدير )3/341اكظر: زاد ادعاد )( 6)
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 بافؼتال ؾقفـ.

وهذه  [ ،2 : ادائدة]  ﴾ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ﴿ ٹ ٹ  -

 افًقرة مـ آخر ما كزل وفقس ؾقفا مـًقخ.

هذه أية افتل كحـ بصدد احلديث ظـفا، وفقس ظذ دظقى كًخفا دفقؾ  -

ية مع افتل ؿٌؾفا، ذه أ، بؾ إن ابـ افؼقؿ أواف وجفا مجقال ذم آشتدٓل هبثابت

ؾفاتان آيتان مدكقتان، بقـفام ذم افـزول كحق ثامكقة أظقام، وفقس ذم ـتاب اهلل »ؾؼال: 

«وٓ شـة رشقفف كاشخ حلؽؿفام، وٓ أمجعت إمة ظذ كًخف
 (1)

. 

بؼتؾ ادؼـغ ومؼاتؾتفؿ جياب ظـف بلن إمر  » :ـؾـ أما آشتدٓل بآية براءة

حلرم ـام ذم أية ادذـقرة، ؾتؽقن شائر أيات ادتضؿـة باكًالخ إصفر امؼقد 

فألمر بافؼتال مؼقدة بام ورد ذم حتريؿ افؼتال ذم إصفر احلرم ـام هل مؼقدة بتحريؿ 

«افؼتال ذم احلرم فألدفة افقاردة ذم حتريؿ افؼتال ؾقف
 (2)

. 

ـان مـ متام ؽزوة هقازن، وهؿ  »ٕهؾ افطائػ ؾؼد  ×وأما حصار افـٌل 

بافؼتال، ودا اهنزمقا، دخؾ مؾؽفؿ، وهق مافؽ بـ ظقف  ×رشقل اهلل  بدؤوا

، ؾؽان ؽزوهؿ مـ متام ×افـيي مع ثؼقػ ذم حصـ افطائػ حماربغ رشقل اهلل 

«افغزوة افتل ذع ؾقفا
(3)

: ٕن هذا مـ باب ، وادحرم هق ابتداء افؼتال ٓ إمتامف

 افدؾع، وافدؾع جيقز حتك ذم إصفر احلرم.

ويعؿؾ هبا  إذ بف دمتؿع إدفة، -إن صاء اهلل تعاػ -ذا افؼقل هق إرجحوه

ـ إظامل بعضٍ مجقعفا، وإظام دفة أوػ م  وافعؾؿ ظـد اهلل تعاػ. وإمهال بعض. ،ل مجقع ٕا

 اآلية الخامسة:
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿ٹ ٹ 

                                       
   (. 3/341زاد ادعاد )( 1)

   (. 2/359افف افشقـاين ذم ؾتح افؼدير )ؿ( 2)

      (. 2/359(، وـذا افشقـاين ذم ؾتح افؼدير )3/341ؿافف ابـ افؼقؿ زاد ادعاد )( 3)
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ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں 

ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ﮲      ﮳   ں ڻ ڻ ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 .[116: ادائدة]  ﴾ ﮴ ﮵
 :  ؿال صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة

ر إصفاُدمها ظذ افَذيـ ذم افًػر أو ظذ افرجعة، ؾؾقس ذم افؼرآن ما » وأّما إذا تعذَّ

يدل ظذ ادـع مـ ذفؽ. وإذا مل يؽـ ذم افؽتاب وافًـّة مـٌع مـ إصفاد أهؾ افذّمة 

ِر إصفاد اد ًؾؿغ، مل يؽـ هـا ؿقاٌس خيافػ هذه أية، وؿد ظؿؾ هبا ظـد تعذُّ

وٓ  افصحابُة ومجفقُر افتابعغ. وافذيـ مل يعؿؾقا هبا فقس معفؿ ذم خالؾِفا ٓ كص  

إمجاٌع وٓ ؿقاٌس ، وؿد تلّوفقها كاجزيـ
(1)

ؾَّؿ، وؿال بعضفؿ: هل   ًَ مـ ؽر أصؾ ُي

ثرة وإؿقال : افشفادة افقؿغ. خة، وؿال بعضفؿمـًق ـ وجقهـِ  «افثالثة باضؾة م
 (2)

. 

 والترجيح: الدراسة
ٔية افؽريؿة أكف ؿقل خ ا ـ افعؾامء بًـ ـ ؿال م  باضؾ. يرى صقخ اإلشالم أن ؿقل م

 ؿقل ضائػة مـ افعؾامء. -أظـل افؼقل بافـًخ –وهق 

«وهق ؿقل زيد بـ أشؾؿ ومافؽ وافشاؾعل وأيب حـقػة» ؿال مؽل:
 (3)

. 

ؼري وافٌقضاوي وافًققضلواختاره هٌة اهلل اد
(4)

. 

فقًقا  بأيات افتل ؾقفا اشتشفاد افعدل، وأهؾ افؽػر -ظذ افـًخ –واحتجقا 

 .[2: افطالق] ﴾ڈ ڈ ژ ژ ﴿ بعدول، ؿال تعاػ:
                                       

   أن هذه افؼراءة هلذه افؽؾؿة ؿراءة طـقة، حقث رشؿت افؽؾؿة ذم إصؾ بال كؼط. -وؾؼف اهلل-ذـر ادحؼؼ( 1)

   . (2/226) : ظزير صؿسجامع ادًائؾ ٓبـ تقؿقة، حتؼقؼ( 2)

قخف( 3) ـاشخ افؼرآن ومًـ قخ  واكظر: (، 276)ص  اإليضاح ف ـاشخ وادًـ ٌقد اف قخ  (،162)ص  ٕيب ظ ـاشخ وادًـ اف

حاس ٌغقي (،415)ص فـؾ ر اف ٓـب اجلقزي  افؼرآن كقاشخ (،252-2/251) ادحرر افقجقز (،3/112) تًػ

حؽام افؼرآن ، (321)ص ر اإلمام افشاؾعل (،4/46) حر ادحقطاٌف (،8/261) اجلامعٕ   مجع مصطػك افػران -تًػ

(2/817 .)      

   (.  126)ص تػًر اجلالفغ (،83)ص افـاشخ وادـًقخ فؾؿؼري اكظر:( 4)
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ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ  ﴿ وؿقفف تعاػ:

وافؽاؾر ؽر مريض، وؿافقا: إن آية افديـ مـ  [282افٌؼرة:] ﴾گ گ ڳ ڳ

كاشخة هلذه أيةآخر ما كزل ؾفل 
(1)

. 

 ؿال أبق ظٌقد: وإـثر ظذ أن حؽؿ أية حمؽؿ ؽر مـًقخ،

ـ اداوغ يتلوفقهنا ذم أهؾ افذمة، ويروهنا حمؽؿة» «ؾجؾ افعؾامء ومعظؿفؿ م
 (2)

. 

وهق ؿقل افثقري  وإفقف ذهب احلـابؾة ومال إفقف أبق ظٌقد
(3)

. 

وهل: ؿٌقل صفادهتؿ ظذ  وأما ادًلفة افثاكقة،» :ؿال افعالمة ابـ افؼقؿ

ادًؾؿغ ذم افًػر، ؾؼد دل ظؾقفا رصيح افؼرآن، وظؿؾ هبا افصحابة، وذهب إفقفا 

«ؾؼفاء احلديث
 (4)

. 

 : ومـ أدفة أصحاب هذا افؼقل

(5) × أربعة مـ أصحاب افـٌل مذهبأكف  -
. 

                                       
   (.8/261) اجلامع ٕحؽام افؼرآن (،415)ص افـاشخ وادـًقخ فؾـحاس اكظر:( 1)

 ادحذ ، (275)ص اإليضاح فـاشخ افؼرآن ومـًقخف (، واكظر:162)ص ٕيب ظٌقد افـاشخ وادـًقخ( 2)

   (. 1/491) افطرق احلؽؿقة ، (9/417)

 كقاشخ افؼرآن (،415)ص افـاشخ وادـًقخ فؾـحاس (،163)ص ٕيب ظٌقد افـاشخ وادـًقخ اكظر:( 3)

 افٌحر ادحقط ، (2/115) تػًر اخلازن (،8/261) اجلامع ٕحؽام افؼرآن (،321ٓبـ اجلقزي )ص

   (.  5/411) ؾتح افٌاري (،4/46)

   (. 1/485) افطرق احلؽؿقة( 4)

 ؾذـره ظـف ابـ حزم ذم أما ظع هؿ ظع وظٌد اهلل بـ مًعقد وأبق مقشك إصعري وابـ ظٌاس، ( 5)

 (.1/494) افطرق احلؽؿقة (، وكؼؾف ظـف ابـ افؼقؿ ذم9/418) ادحذ

 افطرق (، وابـ افؼقؿ ذم4/161) أحؽام افؼرآن اص ذم: ؾؼد ذـره ظـف أبق بؽر اجلص وأما ابـ مًعقد

 (، وؿال حؽاه ظـف أبق يعذ.1/494)

( 9/66) ( وابـ جرير158)ص افـاشخ وادـًقخ ؾؼد أخرجف أبق ظٌقد ذم وأما أثر أيب مقشك:

 (. 2/343( واحلاـؿ ذم ادًتدرك )4/166وافدارؿطـل )

وصححف  (،414) افـاشخ وادـًقخ افـحاس ذم( و9/66) وأما اثر ابـ ظٌاس ؾؼد أخرجف ابـ جرير

  (.1/492) افطرق احلؽؿقة ابـ افؼقؿ ذم
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شٌب افـزول مميد هلذا افؼقل -
(1)

. 

يؾ وظارص اهد افتـزٓ يعرف افؼقل بـًخ حؽؿ أية افؽريؿة ظـ أحد ص -

«وخمافػة افصحابة إػ ؽرهؿ يـػر ظـف أهؾ افعؾؿ» افتلويؾ، ؿال افؼرضٌل:
 (2)

. 

 ؿال مجع مـ افًؾػ: فقس ذم ادائدة رء مـًقخ، ؿال أبق ظٌقد:

ومما يزيد ؿقهلؿ ؿقة وتقـقدًا: تتابع أثار ذم شقرة ادائدة بؼؾة ادـًقخ مـفا، »

«وأهنا مـ حمؽؿ افؼرآن
 (3)

. 

بؾ إن ابـ ـثر كصَّ ظذ خصقص هذه أية وـقهنا متلخرة، ؾؼال: 

ؿقفف»
(4)

واهلل  -افظاهر «× هذا أمر مل يؽـ بعد افذي ـان ذم ظفد رشقل اهلل»:

أكف إكام أراد بذفؽ ؿصة متقؿ وظدّي بـ َبّداء، ؿد ذـروا أن إشالم مَتِقؿ بـ -أظؾؿ

هذا يؽقن هذا احلؽؿ متلخرًا ـان ذم شـة تًع مـ اهلجرة، ؾعذ   أْوٍس افداري

«حيتاج مدظل كًخف إػ دفقؾ ؾاصؾ ذم هذا ادؼام، واهلل أظؾؿ
 (5)

. 

ؽر أكف مـ ادعؾقم أن آية افديـ وافتل ؾقفا اصساط ظدافة افشفقد مـ آخر ما 

 إهنا آخر ما كزل مـ افؼرآن افؽريؿ. كزل مـ افؼرآن بؾ ؿال ابـ ظٌاس:

 عـل بافيورة كًخف. بقد أن تلخر دفقؾ ظـ دفقؾ ٓ ي

                                       
 ( وحًـف وافـحاس ذم3161) ( وافسمذي1/215) ( وذم تارخيف2781) أخرج افٌخاري ذم صحقحف( 1)

خرج رجؾ مـ بـل شفؿ مع متقؿ افداري وظدي بـ بداء،  ( ظـ ابـ ظٌاس ؿال:414) افـاشخ وادـًقخ

مـ ؾضة  -إكاءً  أي:-فؿل بلرض فقس ؾقفا مًؾؿ، ؾلوىص إفقفام، ؾؾام ؿدما بسـتف، ؾؼدوا جاماؾامت افً

باهلل: ما ـتؿتامها وٓ اضؾعتام، ثؿ وجدوا اجلام بؿؽة ؾؼقؾ:  ×خمقصًا بافذهب، ؾلحؾػفام رشقل اهلل 

ـ صفادهتام، وإن اصسيـاه مـ متقؿ وظدي، ؾؼام رجالن مـ أوفقاء افًفؿل ؾحؾػا باهلل فشفادتـا أحؼ م

 (.5/576افدر ادـثقر) واكظر: ژڇ ڍ ڍ ڌ ڌژ  وأخذ اجلام، وؾقف كزفت: اجلام فصاحٌفؿ،

ؿقفف جاما: باجلقؿ وختػقػ ادقؿ، أي: إكاء، ؿقفف خمقصا بخاء معجؿة وواو ثؼقؾة بعدها مفؿؾة أي مـؼقصا 

 (.5/411) ؾقف صػة اخلقص ؿافف ابـ حجر ذم افػتح

   (. 8/261) فؼرآناجلامع ٕحؽام ا (2)

 (.   489 /1) افطرق احلؽؿقة (،8/261) ٕحؽام افؼرآن اجلامع واكظر: (،161)ص افـاشخ وادـًقخ( 3)

   أي أبق مقشك إصعري. ( 4)

   (.  3/221) تػًر ابـ ـثر (5)
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أن آية ادائدة حمؽؿة ؽر  -إن صاء اهلل تعاػ –وظذ هذا: ؾافؼقل افراجح 

مـًقخة، وحؽؿفا ثابت، ٕن إصؾ ظدم افـًخ، وٓ يصار إفقف إٓ إذا ثٌت 

تعارض افدفقؾغ، ومل يؿؽـ اجلؿع بقـفام بحال، وهذا ما مل يؿؽـ ؿقفف هفـا: ٕن 

افيورة، وهل أن يؽقن ادًؾؿ ذم شػر ويعدم أهؾ  آية ادائدة خاصة ذم حال

اإلشالم، وأيات إخرى ظامة، وٓ تعارض بغ خاص وظام، ـام هق معؾقم
(1)

 . 

ک ک ﴿ :ـام أن أية رصحية ذم ؿٌقل صفادة أهؾ افذمة، ؾؼقفف تٌارك وتعاػ

ؿ واوح افدٓفة ظذ هذا ادعـك، إذ ٓ يؼال هذا ذم حؼ ادًؾؿ: ؾادًؾ ﴾گ گ

ذ هذا، ؾافؽاف وادقؿ أخق ادًؾؿ ٓ ؽره، وهؿ كػس واحدة، وأيضًا افًقاق دال ظ

ڇ ڍ ڍ ﴿ وؿر فؾؿًؾؿغ، بدفقؾ افـداء ذم أول أية «ِمـُْؽؿْ » ذم ؿقفف:

 ﴾گ گکک﴿ ؾؼال: ثؿ ذـر صـػًا آخر فقس مـ ادذـقر آكػا، ﴾ڌ ڌ

مـ ؽرـؿ أهيا ادًؾؿقن، وهؿ افؽاؾرون أي:
(2)

.  

 «وهق إكًب فًقاق أية»قـاين ظـ هذا افؼقل: ؿال افش
(3)

. 

وهذا مذهب مجفقر ادػنيـ
(4)

 . 

 :ةدساسالاآلية 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿ٹ ٹ 

 .[3 افـقر:]  ﴾ژ
أن هذه أية حمؽؿة ؽر مـًقخة، ويضعػ   يرى صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة

 : جدا ؿقل مـ ؿال بـًخ أية، ؾقؼقل

                                       
 (،31)ص ادصػك مـ ظؾؿ افـاشخ وادـًقخ (،321)ص كقاشخ افؼرآن (،9/417) ادحذ اكظر:( 1)

      (. 2/125) ؾتح افؼدير (،1/499) افطرق احلؽؿقة (،8/259امع فؾؼرضٌل )اجل

 (.   7/83) (،افتحرير وافتـقير8/259فؾؼرضٌل) (،اجلامع4/161فؾجصاص) أحؽام افؼرآن اكظر:( 2)

   (. 2/125ؾتح افؼدير) (3)

(، ؿال افعالمة 7/83) افتحرير وافتـقير (،12/122) تػًر افرازي (،3/112) تػًر افٌغقي اكظر:( 4)

وافذي ؿال مـ ؽر ؿٌقؾتؽؿ زفة ظامل ؽػؾ ظـ تدبر أية،  (:1/499) افطرق احلؽؿقة ابـ افؼقؿ ذم

    (.9/419) ادحذ واكظر:
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ٱ ٻ  ﴿ : ؾؼال شعقد بـ ادًقب وضائػة: كًخفا ؿقفف (افـًخ)ما وأ»

جداً، ودا ظؾؿ أهؾ هذا افؼقل أن دظقى افـًخ هبذه أية وعقػ  [32افـقر:] ﴾ ٻ

قخة باإلمجاع ...  خفا، ؾاظتؼدوا أكف مل يؼؾ هبا أحد ؿافقا : هل مًـ  ومل جيدوا ما يًـ

ذم ؽاية  [32ـقر:اف] ﴾ٱ ٻ ٻ ﴿  وؿقل مـ ؿال: هل مـًقخة بؼقفف:

افضعػ: ؾنن ـقهنا زاكقة وصػ ظارض هلا يقجب حترياًم ظاروًا: مثؾ ـقهنا حمرمة 

ومعتدة ومـؽقحة فؾغر وكحق ذفؽ مما يقجب افتحريؿ إػ ؽاية، وفق ؿدر أهنا 

حمرمة ظذ افتليقد فؽاكت ـافقثـقة، ومعؾقم أن هذه أية مل تتعرض فؾصػات افتل 

أو ممؿتًا، وإكام أمر بنكؽاح إيامك مـ حقث اجلؿؾة، وهق أمر هبا حترم ادرأة مطؾؼا 

ؽح حتك تتقب ٓ ـت ؽح ذم افعدة واإلحرام  ٓ ـت فا، وـام أهنا  ـ بافؼوط افتل بـق «بنكؽاحف
 (1)

. 

 : والترجيح الدراسة 
مـًقخة،  ؾؼال مجع: إهنا -مـ جفة إحؽامفا –اختؾػ ادػنون ذم هذه أية 

ؾلحؾ كؽاح ـّؾ  [32افـقر:] ﴾ ٱ ٻ ٻ ﴿ اكف وتعاػ:وافـاشخ هلا ؿقفف شٌح

مًؾؿة وإكؽاح ـؾ مًؾؿ، وهق ؿقل شعقد بـ ادًقب
(2)

. 

واختاره افشاؾعل 
(3)

. 

 وبـحقه ؿال جماهد، ؿال أبق ظٌقد: 

مذهب شعقد وجماهد ذم تلويؾفام هق افرخصة ذم تزويج افٌغل ، إٓ أن شعقدا »

ؽـ إٓ افرخصة، وأراد جماهد أن افتحريؿ مل ي أراد أن افتحريؿ ـان ظامًا ، ثؿ كًختف

«، وؿد جاءت أخٌار ؾقفا دٓئؾ ظذ هذا افتلويؾظذ أوفئؽ خاصة دون افـاس
 (4)

. 

                                       
   (. 181-3/179) افػتاوى افؽزى (1)

  (6/9تػًر افٌغقي ) (، واكظر:1/178) أحؽام افؼرآن (، وافٌقفؼل ذم17/159) أخرجف ظـف افطزي( 2)

   (. 45)ص ٓبـ اجلقزي ادصػك

 اجلامع ٕحؽام افؼرآن (،8/5131) اهلداية إػ بؾقغ افـفاية (،1/178) فؾشاؾعل أحؽام افؼرآن اكظر:( 3)

   (. 3/1112) تػًر اإلمام افشاؾعل (،15/119)

   . 111ص افـاشخ وادـًقخ (4)
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 وجدكا»ٕكا  وظذ هذا افؼقل: ؾؿعـك يـؽح: يتزوج، وهق مـًقخ: ؿافقا:

ام ذم زاكقة وزان مـ ادًؾؿغ مل كعؾؿف حرم ظذ واحد مـف × افدٓفة ظـ رشقل اهلل

«أن يـؽح ؽر زاكقة وٓ زان، وٓ حرم واحدا مـفام ظذ زوجف
 (1)

 . 

وؿد اكتؼد هذا افؼقل: ٕن افؼاظدة افعريضة ذم هذا افٌاب: أكف متك ما أمؽـ 

اجلؿع بغ إدفة ؾافؼقل بافـًخ ممـقع، ـام أن تاريخ كزول أيات ومعرؾة ادتؼدم 

ظذ اؾساض افتًؾقؿ بافتعارض بغ  مـ ادتلخر هفـا ٓ تلوي إػ رــ صديد، هذا

وهذا»: أيتغ، ؾؽقػ، وأيتغ ٓ تعارض بقـفام، ؿال افعالمة ابـ افؼقؿ
(2)

 

أؾًد مـ افؽؾ، ؾنكف ٓ تعارض بغ هاتغ أيتغ، وٓ ُتـَاِؿض إحدامها إخرى، 

رمة بؾ أمر شٌحاكف بنكؽاح إيامك وحرم كؽاح افزاكقة ـام حرم كؽاح ادعتدة وادح

 «رم، ؾليـ افـاشخ وادـًقخ ذم هذاوذوات ادحا
(3)

. 

 إذا ظؾؿـا وعػ افؼقل بافـًخ، وأنَّ أية حمؽؿة، ؾام معـك أية حقـئٍذ؟

افذي اختاره صقخ اإلشالم أن معـك: يـؽح يتزوج، وظذ هذا، ؾقحرم كؽاح 

 افزاكقة حتك تتقب مـ زكاها، ويدل ظذ هذا شٌب كزول أية، وهق أن مرثد

أن يـؽح ظـاؿًا، وهل امرأة معروؾة بافزكا، ؾـزفت هذه  ×افغـقي اشتلذن افـٌل 

ظؾقف أية وؿال: ٓ تـؽحفا ×أية وتالها افـٌل 
(4)

. 

 ؾأية كازفة ذم واؿعة معقـة وهل اشتػتاء افصحايب ذم افزواج مـ افزاكقة.

شٌب  ؾف: ٕنؾال يؿؽـ أن كخرج كؽاح افزاكقة مـ هذه أية مع أهنا كازفة ٕج

ڃ ڃ چ چ چ چ  ﴿ : افـزول ؿطعل افدخقل، ويشؽؾ ظذ هذا أن اهلل تعاػ ؿال

ومعؾقم أن افزاين ٓ جيقز فف كؽاح ادؼـة:    ﴾ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ

                                       
      (. 3/1112) تػًر اإلمام افشاؾعل (، واكظر:5/12إم ) (1)

   افؼقل بافـًخ. ( 2)

      (. 23/152) تػًر افرازي (،5/114) زاد ادعاد واكظر أيضًا: (،1/66) إؽاثة افؾفػان (3)

ًائل ( 3177)  وافسمذي ( 2144)  أخرجف أبق داود( 4) ؿ ( 3228)  واـف ٌقفؼل2/181)  واحلـا  (.7/153)  ( واف

   (.  211)ص فؾقاحدي افـزولأشٌاب  وحًـف افسمذي وإفٌاين. واكظر:
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ادًؾؿة ٓ جيقز هلا كؽاح ادؼك، هذا إن ؿؾـا: إن افـػل فؾـفل، وإن  وـذا افزاكقة

ـ افزكاة يـؽح ظػقػةؿؾـا: هق فؾخز، ؾؼد رأيـا ـثرًا م
(1)

ؿال افعالمة ابـ افؼقؿ ، 

أن  -واهلل أظؾؿ-ؾنن ؿقؾ : ؾام وجف أية ؿقؾ : وجففا » :مقوحًا هذا اإلصؽال

ادتزوج أمر أن يتزوج ادحصـة افعػقػة، وإكام أبقح فف كؽاح ادرأة هبذا افؼط، ـام 

ذـر ذفؽ شٌحاكف ذم شقريت افـًاء وادائدة
(2)

ؼ ظذ افؼط يـتػل ، واحلؽؿ ادعؾ

ظـد اكتػائف، واإلباحة ؿد ظؾؼت ظذ ذط اإلحصان، ؾنذا اكتػك اإلحصان، اكتػت 

اإلباحة ادؼوضة بف، ؾادتزوج إما أن يؾتزم حؽؿ اهلل وذظف افذي ذظف ظذ فًان 

هق مؼك  رشقفف، أو ٓ يؾتزمف، ؾنن مل يؾتزمف، ؾفق مؼك ٓ يرى بـؽاحف إٓ مـ

زاكقًا، ؾظفر  زمف وخافػف وكؽح ما حرم ظؾقف مل يصح افـؽاح، ؾقؽقنمثؾف، وإن افت

«وتٌغ ؽاية افٌقان، وـذفؽ حؽؿ ادرأة ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿معـك ؿقفف:
(3)

. 

 ة:بعاساآلية ال
پ پ پ ڀ   ڀ  ڀ ڀٺ ٺ  ٻ  ٻ ٻ ٻ پ ﴿ٹ ٹ 

 [46افعـؽٌقت:]﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

فؽريؿة فقًت مـًقخة، بؾ هل أن أية ا يرى صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة

أن ادـًقخ هق آؿتصار ظذ اجلدال حمؽؿة، وؽؾَّط مـ ذهب إػ كًخفا، وبغ 

وترك افؼتال
(4)

 ، ؾؼال:

ؾنذا ـان أول ما أخذها»
(5)

مـ وؾد كجران ظؾؿ أن ؿدومفؿ ظؾقف ومـاطرتف هلؿ  

وظؾؿ  اهلؿ،وحماجتف إياهؿ وضؾٌف ادٌاهؾة معفؿ ـاكت بعد آية افًقػ افتل ؾقفا ؿت

                                       
   (. 6/91) أوقاء افٌقان اكظر:( 1)

   . [5ادائدة:] ،[ 24افـًاء:]   ژ ٹ ٹ ٹژ ( 2)

   (.1/66) إؽاثة افؾفػان (3)

وهذا ما ٓ تدل ظؾقف أية، وهلذا ذـر صقخ اإلشالم آية افػرؿان ـدفقؾ أو مثال ظذ ما ذـر، وظؾقف ؾؾقس ( 4)

    مـ أية رء مـًقخ.

   يعـل اجلزية. ( 5)
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بذفؽ أن ما ذـره اهلل تعاػ مـ جمادفة أهؾ افؽتاب بافتل هل أحًـ إٓ افذيـ طؾؿقا 

ہ ہ ﴿ :بؼقفف حمؽؿ مل يـًخف رء، وـذفؽ ما ذـره تعاػ مـ جمادفة اخلؾؼ مطؾؼاً 

« [125افـحؾ:] ﴾ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ
 (1)

. 

ؽػار مـًقخات بآية ؾنن مـ افـاس مـ يؼقل: آيات ادجادفة وادحاجة فؾ»وؿال:

ؽؾط،  افًقػ: ٓظتؼاده أن إمر بافؼتال ادؼوع يـاذم ادجادفة ادؼوظة، وهذا

«ؾنن افـًخ إكام يؽقن إذا ـان احلؽؿ افـاشخ مـاؿضًا فؾحؽؿ ادـًقخ 
(2)

. 

ذم أول إمر ملمقرًا  × ادـًقخ هق آؿتصار ظذ اجلدال، ؾؽان افـٌل » وؿال:

اكف ٓ بقده، ؾقدظقهؿ ويعظفؿ وجيادهلؿ بافتل هل أحًـ أن جياهد افؽػار بؾً

ھ ھ  ﴿ وجياهدهؿ بافؼرآن جفادًا ـٌرًا ؿال تعاػ ذم شقرة افػرؿان وهل مؽقة

﮸   ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴   ﮵ ﮶ ﮷

وـان ملمقرا بافؽػ ظـ ؿتاهلؿ فعجزه وظجز ادًؾؿغ ظـ ذفؽ،   [52-51افػرؿان:]

هبا أظقان، أذن فف ذم اجلفاد، ثؿ دا ؿقوا ـتب ظؾقفؿ  ثؿ دا هاجر إػ ادديـة وصار فف

 .ؿتال مجقع افؽػارافؼتال، ومل يؽتب ظؾقفؿ ؿتال مـ شادفؿ: ٕهنؿ مل يؽقكقا يطقؼقن 

ؾؾام ؾتح اهلل مؽة واكؼطع ؿتال ؿريش مؾقك افعرب ووؾدت إفقف وؾقد افعرب 

بـٌذ  ظفد ممؿت، وأمره باإلشالم أمره اهلل تعاػ بؼتال افؽػار ـؾفؿ إٓ مـ ـان فف

 افعفقد ادطؾؼة ؾؽان افذي رؾعف وكًخف ترك افؼتال. 

« وأما جماهدة افؽػار بافؾًان ؾام زال مؼوظًا مـ أول إمر إػ آخره
 (3)

. 

ًقػ، وظ مر بادجادفة مع آيات اف ـاؿض بغ ٕا خ، ثؿ بغ أكفٓ  ت ؾقف: ؾال يصار إػ افًـ

فام، وإذا مل ؾلمَّا مع إمؽان اجلؿع ب »ؾؼال:  ـاؾاة بـق غ اجلدال ادلمقر بف وافؼتال ادلمقر بف ؾال م

خر،  ػع ٔا ػع حقثٓ  ـي اًل مـفام ـي خ، ومعؾقم أنـ  ـاؾقا بؾ أمؽـ اجلؿع مل جيز احلؽؿ بافًـ يت

                                       
 (.1/217) اجلقاب افصحقح (1)

   (. 1/237) اجلقاب افصحقح (2)

 (.1/217) اجلقاب افصحقح (3)
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« احلؼ ودـي وأن اشتعامهلام مجقعاً أبؾغ ذم إطفار اهلدى
 (1)

 . 

 كها ذاـرا أمهفا:ما ذهب إفقف بٌعٍض مـ افقجقه، أخت  ثؿ أيد

أن مـ ـان مـ أهؾ افذمة وافعفد وادًتلمـ مـفؿ ؾفق داخؾ ؾقؿـ أمر  األول:

 اهلل بدظقتف وجمادفتف بافتل هل أحًـ، وفقس هق داخال ؾقؿـ أمر اهلل بؼتافف.

ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ﴿ أن اهلل تٌارك وتعاػ ؿال: الثاني:

دًتجر ادًتلمـ وهق ؾلمر اهلل بنجارة هذا ا [6افتقبة:] ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

مـ أهؾ احلرب، حتك تؼقم حجة اهلل ظؾقف ثؿ يٌؾغف ملمـف، وهذا ذم شقرة براءة 

وؾقفا آية افًقػ، وذـر هذه أية ذم وؿـ إمر بـؼض افعفقد: فقٌغ شٌحاكف أنَّ 

مثؾ هذا جيب أماكف حتك تؼقم ظؾقف احلجة، وٓ دمقز حماربتف ـؿحاربة مـ مل يطؾب 

 اهلل ظؾقف.أن يٌؾغ حجة 

شٌؼ أن ادـًقخ هق آؿتصار ظذ اجلدال وترك افؼتال، وأما جماهدة  الثالث:  

جفادهؿ  افؽػار بافؾًان ؾام زال مؼوظًا مـ أول إمر إػ آخره، ؾنكف إذا ذع

جاىدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم » :× بافقد ؾٌافؾًان أوػ، وؿد ؿال افـٌل
«وأموالكم

(2)
ًان مـزًا ذم مًجده جياهد ؾقف ادؼـغ بؾًاكف وـان يـصب حل ،

جفاد هجق، وهذا ـان بعد كزول آيات افؼتال، وأيـ مـػعة اهلجق مـ مـػعة إؿامة 

افدٓئؾ وافزاهغ ظذ صحة اإلشالم، وإبطال حجج افؽػار مـ ادؼـغ وأهؾ 

« افؽتاب
(3)

 . 

 :ترجيحالو دراسة ال
ـام هق رأي أيب -ادفة حمؽؿ ؽر مـًقخرأى مجع مـ أهؾ افعؾؿ أن إمر بادج

ذفؽ أن افداظل إػ اهلل حمتاج إفقف ذم دظقتف، ؾالبد مـ وجقد مـ يعرض  -افعٌاس

                                       
    (.1/219) اجلقاب افصحقح (1)

   (.  6/7)ادجتٌك() ( وذم افصغرى4/269) ( وافـًائل ذم افًــ افؽزى2514) أخرجف أبق داود( 2)

      (. 1/238) اجلقاب افصحقح (3)
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 متعـتًا، أو ضافٌا فؾحؼ، ؾاحلاجة إفقف ؿائؿة، فظؾقف افشٌف، ويطرح إشئؾة ذم ضريؼ

ظـد وما ـان ـذفؽ، ـقػ يؽقن مـًقخًا، إواؾة إػ أن ادجادفة ٓ تؾغل افًقػ 

احلاجة إفقف
(1)

. 

وممـ كصَّ ظذ ـقن أية حمؽؿة اإلمام جماهد
(2)

وابـ زيد 
(3)

، واختاره افطزي 

زن واجلالل ادحع وأبق افًعقداوافٌغقي وافـحاس وافؼرضٌل واخل
(4)

، ؿال 

ؿال جماهد: هل حمؽؿة، ؾقجقز جمادفة أهؾ افؽتاب بافتل هل أحًـ  » : افؼرضٌل

اهلل ظز وجؾ، وافتـٌقف ظذ حججف وآياتف، رجاء إجابتفؿ  ظذ معـك افدظاء هلؿ إػ

. ثؿ ؿال بعد أن حؽك افؼقل «، ٓ ظذ ضريؼ اإلؽالظ وادخاصـةإػ اإليامن

وؿقل جماهد حًـ: ٕن أحؽام اهلل ظز وجؾ ٓ يؼال ؾقفا: إهنا مـًقخة  » بـًخفا:

« فعريبإٓ بخز يؼطع افعذر، أو حجة مـ معؼقل، واختار هذا افؼقل ابـ ا
 (5)

. 

: ؾنن افـًخ يعـل إبطال حؽؿ أية، وإفغاء افعؿؾ هبا، وهذا ٓ وصدق 

 جيقز إٓ بافٌقـة افظاهرة واحلجة افؼاضعة. 

خ أصالً ؾنن بعض ا : وهلذا ـ مل يذـر افًـ ـافرازي وافؼاشؿل وؽرمها دػني
(6)

. 

وأما افؼقل بافـًخ، ؾؼد ذهب إفقف ؿتادة
(7)

ابـ حزم وهٌة  واختاره أبق ظٌد اهلل 

اهلل ادؼري وافؽرمل
(8)

 وابـ ظطقة، حقث ؿال: 

                                       
   (.  1/445) مدارج افًافؽغ (،1/153) مػتاح دار افًعادة اكظر ـالم ابـ افؼقؿ ذم:( 1)

   (.535)ص تػًر جماهد اكظر:( 2)

افـاشخ  (، وافـحاس ذم377)ص اإليضاح (، وحؽاه ظـ ابـ زيد مؽل ذم18/419) أخرجف افطزي( 3)

   (. 422)ص كقاشخ افؼرآنو (،5/81زاد ادًر) ( وابـ اجلقزي ذم1/615وادـًقخ )

 (،1/615افـاشخ وادـًقخ فؾـحاس ) (،6/247) تػًر افٌغقي (،18/421) جامع افٌقان اكظر:( 4)

  (.7/42) تػًر أيب افًعقد (،412)ص تػًر اجلالفغ (،5/196) تػًر اخلازن

ف ؿقل افـحاس ذم16/371) اجلامع ٕحؽام افؼرآن (5)    (.   1/615) خافـاشخ وادـًق (، وهذا بـصِّ

   (. 13/4753) تػًر افؼاشؿل (،25/77) تػًر افرازي اكظر:( 6)

قخ فؼتادة اكظر:( 7) ـاشخ وادًـ ـفاية واكظر هذا افؼقل ذم (،45)ص اف ـاشخ  ، (4115 /6) اهلداية إػ بؾقغ اف ـ ظؾؿ اف ادصػك م

قخ قخ (،47)ص وادًـ ـاشخ وادًـ حاس ) اف ـثر (،1/615فـؾ ـ  ر اب  (.   6/283) تًػ

 افـاشخ وادـًقخ (،141)ص افـاشخ وادـًقخ فؾؿؼري (،51)ص ٓبـ حزم افـاشخ وادـًقخ اكظر:( 8)

 (.163فؾؽرمل )ص
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وافذي يتقجف ذم معـك أية إكام يتضح مع معرؾة احلال ذم وؿت كزول أية، »

وذفؽ أن افًقرة مؽقة مـ بعد أيات افعؼ إول، ومل يؽـ ذم ذفؽ افقؿت ؿتال 

 جاورها، ؾربام مػروض، وٓ ضؾب جزية وٓ ؽر ذفؽ، وـاكت افقفقد بؿؽة وؾقام

وؿع بقـفؿ وبغ بعض ادممـغ جدال واحتجاج ذم أمر افديـ وتؽذيب، ؾلمر اهلل 

تعاػ ادممـغ أٓ جيادفقهؿ بادحاجة إٓ باحلًـك دظاء إػ اهلل تعاػ وماليـة، ثؿ 

وإما  × حمؿد اشتثـك مـ طؾؿ مـفؿ ادممـغ إما بػعؾ وإما بؼقل وإما بنذاية

ـؼقل بعضفؿ ظزير ابـ اهلل وكحق هذا، ؾنن هذه افصـقػة بنظالن ـػر ؾاحش 

 ،ظـ افتل هل أحًـاشتثـل ٕهؾ اإلشالم مؼاروتفا بافتغقر ظؾقفا واخلروج معفا 

«ثؿ كًخ هذا بعد بآية افؼتال واجلزية وهذا ؿقل ؿتادة
 (1)

. 

 ويـاؿش هذا افؼقل بام يع:

ف ؿائؿ بغ افًؾػ ذم ـقن هذه افًقرة مؽقة ؾقف كظر، ذفؽ ٕن اخلال أواًل:

مؽان كزوهلا
(2)

، وفقس ثؿة بقـة تؼيض ٕحد إؿقال، ظذ أن ثؿت مرجحات 

 ذم أحد -فؽقن افًقرة مدكقة، ؾؿـفا: أن مـ افؼائؾغ بؽقهنا مدكقة ابـ ظٌاس

ں ڻ ڻ  ﴿ ـام ذم ؿقفف تعاػ: ، وأيضًا: كجد ذم افًقرة ذـر ادـاؾؼغ،-ؿقفقف

ادعؾقم أن افـػاق مل يـشل إٓ ذم اددكقة، ومـ  [11افعـؽٌقت:] ﴾ڻ ڻ ۀ 

بؾ ذم وأيضًا: أن جمادفة أهؾ افؽتاب بؾ واحتؽاك ادًؾؿغ معفؿ مل يؽـ ذم مؽة 

ة، ؾؼقل ا ـ ظطقة اددـي ـاكت افقفقد بؿؽة وؾقام جاورها»ب ٓ يقاؾؼ «و  ظؾقف. مما 

تل هل هب أن افًقرة مؽقة، ؾػل أية كص ظذ جمادفة أهؾ افؽتاب باف ثانياً:

 أحًـ، واشتثـك اهلل مـفؿ أهؾ افظؾؿ، ؾال جيادفقن بافتل هل أحًـ، بؾ بؽؾ ما

خيافػ ذفؽ، ؾقدخؾ ؾقف إؽالظ افؼقل واخلشقكة معفؿ، وأما افؼتال، ؾٌاٌب آخر، 

                                       
   (. 4/321ادحرر افقجقز) (1)

ؾؼقؾ هل مؽقة، وؿقؾ هل  اختؾػ افًؾػ ذم شقرة افعـؽٌقت هؾ هل مدكقة أم مؽقة ظذ ثالثة أؿقال،( 2)

 (.16/333) اجلامع ٕحؽام افؼرآن  افعؼ إول مـفا، اكظر:مدكقة، وؿقؾ مؽقة إٓ
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ـ باب اجل ـ باب ادجادفة، بؾ هق م ٓ اجلدال، ؾؽقػ كؼقل بافـًخفقس هق م  ؟!الد 

ظؿقمًا وبغ افؼتال، ؾاجلدال يعد تؼدمة فؾؼتال،  أكف ٓ تـاذم بغ اجلدال ثالثاً: 

ؾنن افؼقم يدظقن أوًٓ، وربام ـان ظـدهؿ مـ افشٌف، ما حيتاج معف إػ  بقاهنا 

ـا معفؿ إوـشػفا،   .ػ اجلالد وافؼتالثؿ إن بان تعـتفؿ وطؾؿفؿ ترحؾ

جادل أهؾ افؽتاب  × مما يدل ظذ وعػ افؼقل بافـًخ أن افـٌل رابعاً:

 ، ـام ذم ؿصة وؾد كجران، ومعؾقم أن ؿدومفؿ ـان ذم شـة تًع.وكاطرهؿ

 ؿال افعالمة ابـ افؼقؿ ظـد ذـره فػقائد  ؿصة وؾد كجران: 

ومـفا: جقاز جمادفة أهؾ افؽتاب ومـاطرهتؿ، بؾ اشتحٌاب ذفؽ بؾ وجقبف إذا »

 طفرت مصؾحتف مـ إشالم مـ يرجك إشالمف مـفؿ، وإؿامة احلجة ظؾقفؿ... 

مل يزل ذم جدال افؽػار ظذ اختالف مؾؾفؿ  × : أن رشقل اهللوادؼصقد 

وكحؾفؿ إػ أن تقذم، وـذفؽ أصحابف مـ بعده، وؿد أمره اهلل شٌحاكف بجداهلؿ 

 بافتل هل أحًـ ذم افًقرة ادؽقة واددكقة، وأمره أن يدظقهؿ بعد طفقر احلجة إػ

«ادٌاهؾة وهبذا ؿام افديـ
 (1)

. 

 تقؿقة ة افـاشخة هلذه أية افؽريؿة، وهذا ما كاؿش بف ابـكؼقل: أيـ أي خامساً:

افؼائؾغ هبذا
(2)

وحاصؾ تؾؽ ادـاؿشة أكا كًلل افؼائؾ بافـًخ: ما أية  ،

افـاشخة هلذه أية، ؾنن ؿال: آية افًقػ؟ ؿؾـا فف: ما تعـل بآية افًقػ؟ أتعـل آية 

 بعقـفا؟ أم تعـل ـؾ آية ؾقفا إمر باجلفاد؟ 

ٕول،ؾنن أ  ر اجلفاد متعددة، ؾال جيقز ختصقص بعضفا . ؿقؾ  راد ا ٔيات افتل ؾقفا ـذ  : ا

 ﴾ ھ ھ ے ے    ہ ہ ھ  ھ﴿ : : أريد ؿقفف تعاػ وإن ؿال

 .[ 5 : افتقبة]

چ ﴿ هذه ذم ؿتال ادؼـغ وؿد ؿال بعدها ذم ؿتال أهؾ افؽتاب: :ؿقؾ فف 

                                       
 (.1/217) اجلقاب افصحقح (، واكظر:3/557) زاد ادعاد (1)

 وما بعدها(.-1/232) اجلقاب افصحقح اكظر:( 2)
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ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 . [29افتقبة:] ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ک ک ک ک  گ گ گ

 فقؾد كجران بعد هذه أية افؽريؿة، بدفقؾ أن افـٌل × وؿد ـان جدال افـٌل

فؽـفؿ ، × دا جادهلؿ وخصؿفؿ دظاهؿ إػ ادٌاهؾة دا امتـعقا مـ اتٌاظف ×

  ؾقفؿ، ؾػرض ظؾقفؿ اجلزية. × خاؾقا، ؾروقا بحؽؿ افـٌل

وهل  افؼتال، وهل أول ما كزل ذم اجلفاد،ذن بآية اإلؾنن ؿال: أية افـاشخة هل 

، أو [39احلج:] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ ؿقفف تعاػ:

 أيات افتل ؾقفا ؾرض افؼتال.

كزفت ذم أول مؼدمف ادديـة ؿٌؾ أن يٌعث صقئًا مـ افنايا، وؿد  ذنإلاؾآية  ؿقؾ:

ٔيات افتل ؾقفا ؾرض افؼتال، ؿد جادل ـا جادل بعد هذا افؽػار، وهؽذا ا ٌق  .×  بعدها ك

بعد أيات افتل ؾقفا إمر باجلفاد، ؾدل  × واحلاصؾ، أكف ثٌت جدال افـٌل

 ظذ ظدم افـًخ.

وفؽـ ذم ـالم صقخ اإلشالم أن آؿتصار ظذ اجلدال، وافؽػ ظـ اجلفاد بافقد 

أن افـًخ  هق ادـًقخ، وهذا يعـل أن ترك اجلفاد هق ادـًقخ، ومراد صقخ اإلشالم

 -أظـل ترك اجلفاد-وهذا ٓ يػفؿ مـف كًخ احلؽؿ، بؾ احلؽؿ × ـٌلذم حؼ اف

 × ثابت ذم حؼ ادًؾؿغ إذا مل يًتطقعقا ظؾقف، ؾنذا وجدت حافة تشابف حال افـٌل
ذم افعفد ادؽل ظؿؾ بحؽؿفا مـ ترك اجلفاد وآؿتصار ظذ اجلدال باحلًـك، وإذا 

ف احلال مـ اجلفاد مع اجلدال ـان أهؾ اإلشالم ذم حال ؿقة ومؽـة ظؿؾ بام يؼتضق

 ظـد احلاجة إفقف. 

 ة:مناثاآلية ال
  ﴾ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ ٹ ٹ

حزاب]  . [48  : ٕا
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 : ؿال صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة

ٱ ﴿ :ؿال ؾقفاد افتل ـاكت فؾؿؼـغ وو دا كزفت براءة أمره اهلل بـٌذ افعفق»

 تعاػ: هذه كاشخة فؼقففو [73افتقبة:]﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ

 وذفؽ أكف مل يٌؼ حقـئذ [48إحزاب:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿

فؾؿـاؾؼ مـ يعقـف فق أؿقؿ ظؾقف احلد، و مل يٌؼ حقل ادديـة مـ افؽػار مـ يتحدث 

 بلن حمؿدا يؼتؾ أصحابف، ؾلمره اهلل بجفادهؿ و اإلؽالظ ظؾقفؿ، وؿد ذـر أهؾ

 «حزاب مـًقخة هبذه أية و كحقهاافعؾؿ أن آية إ
(1)

.  

 :والترجيح  الدراسة
 هذا افـص مـ ـالم اإلمام تؼل افديـ يقهؿ أكف يرى افـًخ ذم أية افؽريؿة،

ظذ أن أية   فؽــا إذا كظركا ذم ـالم آخر فف تٌغ فـا خالف ذفؽ، ؾؼد كص

ؾحقث ما ـان فؾؿـاؾؼ » زال افعؿؾ هبا باؿقًا، حقث ؿال:ما  -آية إحزاب-افؽريؿة

ـام أكف   "دع أذاهؿ"مة احلد ظؾقف ؾتـة أـز مـ بؼائف ظؿؾـا بآية :طفقر خياف مـ إؿا

حقث ظجزكا ظـ جفاد افؽػار ظؿؾـا بآية افؽػ ظـفؿ وافصػح، وحقث ما حصؾ 

 «﴾ٻ ٻ ٻ﴿ افؼقة وافعز خقضٌـا بؼقفف :
(2)

. 

ـا مثؾ ذفؽإذا و كحـ أن :ؿال أصحابـا» وؿال ؿٌؾ ذا مؼرًا: ـ افؼتؾ خػ ـا ظ  .«ـػػ

احلد ظذ  × : أن افشقخ أووح افًٌب افذي ٕجؾف مل يؼؿ افـٌل اويميد هذ

ادـاؾؼغ، ثؿ أووح بؼاء بعض هذه إشٌاب، وأن افعؿؾ هبا باق إذا وجدت، 

ؾحاصؾف أن احلد مل يؼؿ ظذ واحد بعقـف » ؾؼال:
(3)

 : فعدم طفقره باحلجة افؼظقة

مع تـػر أؿقام ظـ افدخقل  افتل يعؾؿف هبا اخلاص وافعام، أو فعدم إمؽان إؿامتف إٓ

ؾًاده ظذ  ذم اإلشالم وارتداد آخريـ ظـف، وإطفار ؿقم مـ احلرب وافػتـة ما يريب

                                       
   (. 3/682) افصارم ادًؾقل (1)

   (. 3/683) افصارم ادًؾقل (2)

   يعـل مـ ادـاؾؼغ. ( 3)
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ذم رء واحد  ؾًاد ترك ؿتؾ مـاؾؼ، وهذان ادعـقان حؽؿفام باق إػ يقمـا هذا، إٓ

 آخر مثؾ أؽراض ربام خاف أن يظـ افظان أكف يؼتؾ أصحابف فغرض × وهق: أكف

«ذا مـتػ افققمادؾقك ؾف
 (1)

. 

ظؾقف:  وبـاء : بغ افشقخ اجلق افذي كزفت ؾقف آية إحزاب، وآية افتقبة، وأيضاً 

 .× ؾنذا وجد ُظِؿؾ هبام، ـام َظِؿؾ هبام افـٌل

 : ؿال صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة

وصارت تؾؽ أيات ذم حؼ ـؾ مممـ مًتضعػ ٓ يؿؽـف كك اهلل ورشقفف »

 بام يؼدر ظؾقف مـ افؼؾب و كحقه، وصارت آية افصغار ظذ بقده وٓ بؾًاكف، ؾقـتك

 فًاكف.  ادعاهديـ ذم حؼ ـؾ مممـ ؿقي ظذ كك اهلل ورشقفف بقده أو

وظذ  × ؾقن ذم آخر ظؿر رشقل اهللؿوهبذه أية وكحقها ـان ادًؾؿقن يع

ة ظفد خؾػائف افراصديـ، وـذفؽ هق إػ ؿقام افًاظة ٓ تزال ضائػة مـ هذه إم

 ؿائؿغ ظذ احلؼ يـكون اهلل و رشقفف افـك افتام.

ًتضعػؾؿـ ـان مـ ادممـغ بلرض هق ؾقفا مًتضعػ،   ،أو ذم وؿت هق ؾقف م

افذيـ أوتقا  ؾؾقعؿؾ بآية افصز وافصػح وافعػق ظؿـ يمذي اهلل ورشقفف مـ

 افؽتاب و ادؼـغ. 

فذيـ يطعـقن ذم افديـ، وأما أهؾ افؼقة، ؾنكام يعؿؾقن بآية ؿتال أئؿة افؽػر ا

 «يعطقا اجلزية ظـ يد و هؿ صاؽرون وبآية ؿتال افذيـ أوتقا افؽتاب حتك
(2)

. 

ـ افشقخ قخة وهذا كص م ت مًـ مر بافصز فًق ٔيات افتل ؾقفا ٕا ، ؾقجب  ظذ أن ا

غ.  المف ادحتؿؾ ظذ هذا افؽالم اٌف  ؾفؿـ 

 ؾال، × ف ذم حؼ افـٌلإذا ظؾؿـا هذا، ؾؽالم افشقخ ذم افـًخ حيؿؾ ظذ أك

 يعؿؾ ظؾقف افصالة وافًالم باإلظراض ظـ ادـاؾؼغ بعد أن أمؽـف اهلل مـفؿ، وٓ

                                       
   (. 3/681) ًؾقلافصارم اد (1)

   (. 1/231افصارم ادًؾقل )( 2)
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ٓ يعؿؾ بام أمر بف مـ  × ـال، بؾ ادراد أن افـٌل ،× أظـل أكف خاص بافـٌل

 اإلظراض ظـ ادـاؾؼغ: ٕكف ذم حال ؿقة، ؾفذا هق مراد افشقخ بافـًخ. 

أن جماهدة ادـاؾؼغ تعـل جماهدهتؿ بافقد، وهذا  وطاهر ـالم صقخ اإلشالم

 افؼقل فف تلثره ذم افؽالم ظذ افـًخ ذم أية افؽريؿة، ـام شقليت. 

 ذم ظدم افـًخ، ؾفق يرى أن جفاد ادـاؾؼغ بافقد،  ؾفذا هق مـزع افشقخ

 ويؽقن ظـد ظدم افػتـة.

 ؾ تؽقن باإلؽالظوكزع آخرون مـزظا آخرًا، وهق أن ادجاهدة فقًت بافقد، ب

ٓكػؽاك اجلفة. حزاب:  ٔية ٕا ٔية كاشخة  ـ أن تؽقن ا ـاؾؼغ، وظؾقف: ؾال يؿؽ  ظذ اد

ؿال ابـ ظٌاس: أمره اهلل تعاػ بجفاد افؽػار بافًقػ، وادـاؾؼغ بافؾًان، 

وأذهب افرؾؼ ظـفؿ
(1)

. 

ـاؾؼغ بافؽالم، وهق جم ًقػ، واؽؾظ ظذ اد اهدهتؿوؿال افضحاك: جاهد افؽػار باف
(2)

 . 

وؿال احلًـ وؿتادة: جماهدهتؿ إؿامة احلدود ظؾقفؿ
(3)

. 

وذهب مجع مـ ادػنيـ، مـفؿ: افزجاج وافزخمؼي وافشقـاين
(4)

إػ أنَّ ادعـك 

 إؿامة احلجة ظؾقفؿ.

افصحقح أن اجلفاد ظٌارة ظـ بذل اجلفد، وفقس ذم » وذم هذا، يؼقل افرازي:

فًقػ أو بافؾًان أو بطريؼ آخر، ؾـؼقل : إن افؾػظ ما يدل ظذ أن ذفؽ اجلفاد با

ؾؾػظ أية ٓ  ةأية تدل ظذ وجقب اجلفاد مع افػريؼغ، ؾلما ـقػقة تؾؽ ادجاهد

«يدل ظؾقفا ، بؾ إكام يعرف مـ دفقؾ آخر
 (5)

. 

                                       
   (. 7/442) افدر ادـثقر اكظر هذا إثر ذم (،11/566) أخرجف افطزي( 1)

  (.11/566) أخرجف افطزي( 2)

   (. 7/442) افدر ادـثقر واكظر أثر ؿتادة ذم (،11/566) أخرجفام افطزي( 3)

   (. 2/556ؾتح افؼدير) (،2/276) افؽشاف ،(2/461) فؾزجاج معاين افؼرآن اكظر:( 4)

   (. 16/138) تػًر افرازي (5)
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فؽـ يشؽؾ ظذ هذا أن فػظ اجلفاد إذا أضؾؼ اككف إػ اجلفاد بؿعـاه ادشفقر 

قد، وذفؽ ذم آيات ـثرة، ٓ يػفؿ مـ فػظ اجلفاد إٓ ما ادعؾقم، وهق اجلفاد باف

 ذـرت، ومعؾقم أن محؾ إفػاظ ظذ ما يعفد مـفا أوػ وأحرى.

وؿد رأى ابـ ـثر رأيًا حًـًا، ؾؼال بعد أن ذـر هذه إؿقال وؿقل مـ ؾن 

 جماهدة ادـاؾؼغ بافقد:

وؿد يؼال: إكف ٓ مـاؾاة بغ هذه إؿقال، ٕكف تارة يماخذهؿ هبذا، وتارة هبذا »

«بحًب إحقال، واهلل أظؾؿ
 (1)

. 

 ؾافتؼك هذا اجلؿع مـ ابـ ـثر مع اختقار صقخف. 

ورأى آخرون مـ افعؾامء أن أية فقًت بؿـًقخة: ٕنَّ ترك أذى ادـاؾؼغ يراد 

 ـساث بف. بف اإلظراض ظـ أذاهؿ، وظدم آ

مرادًا بف أن  (دع) جيقز أن يؽقن ؾعؾ ﴾ڃ ڃ ﴿وؿقفف :  » ؿال ابـ ظاصقر:

مًتعؿاًل ذم حؼقؼتف، وتؽقن إواؾة أذاهؿ مـ إواؾة  (دع)ٓ يعاؿٌفؿ ؾقؽقن 

مًتعؿاًل جمازًا ذم  (دع)ادصدر إػ مػعقفف، أي: دع أذاك إياهؿ. وجيقز أن يؽقن 

ؼقفقكف مما يمذي، ويؽقن إواؾة أذاهؿ مـ ظدم آـساث وظدم آؽتامم، ؾام ي

إواؾة ادصدر إػ ؾاظؾف، أي: ٓ تؽسث بام يصدر مـفؿ مـ أذًى إفقؽ، ؾنكؽ أجّؾ 

مـ آهتامم بذفؽ، وهذا مـ اشتعامل افؾػظ ذم حؼقؼتف وجمازه. وأـثر ادػنيـ 

إمر وافقجف: احلؿؾ ظذ ـال ادعـقغ، ؾقؽقن  ؿتكوا ظذ هذا آحتامل إخرا

، وصادؿًا بافؽػ مـ أؿقاهلؿ  ×بسك أذاهؿ صادؿًا باإِلظراض ظام يمذون بف افـٌل 

ظـ مماخذهتؿ ظذ ما يصدر مـفؿ ذم  ×، أي أن يسؾع افـٌل ظـ اإِلرضار هبؿ

صلكف، وهذا إظراض ظـ أذى خاص ٓ ظؿقم فف، ؾفق بؿـزفة ادعرف بالم افعفد، 

«ؾؾقًت آيات افؼتال بـاشخة فف
 (2)

. 

                                       
   (. 4/178) تػًر ابـ ـثر (1)

   (. 11/361) افتحرير وافتـقير (2)
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بافؽػ ظـ  ×إذا ؿؾـا: أمر افـٌل  اؽـ، يٌؼك احتامل ادظاء افـًخ ؿائاًم: ٕكف

معاؿٌتفؿ، ؾؼد جاء ما يدل ظذ وجقب معاؿٌتفؿ، ؾقؽقن احتامل افـًخ واردا، وإن 

 محؾـا أية ظذ ادعـك احلؼقؼل وادجازي.

 واحلاصؾ أن همٓء ٓ يرون افـًخ ذم أية، وإن اختؾػ افًٌب. 

رون مـ أهؾ افعؾؿ أن آية إحزاب مـًقخة بآيات افؼتال، ذهب وؿد رأى آخ

إػ هذا ظطاء
(1)

ومؽل بـ أيب ضافب وابـ حزم وافٌغقي وابـ اجلقزي وافؼرضٌل  

وافشقـاين وؽرهؿ ممـ صـػ ذم افـاشخ وادـًقخ ذم افؼرآن افؽريؿ
(2)

. 

، وظدم ووجف هذا افؼقل: أن آية إحزاب ؾقفا إمر باإلظراض ظـ ادـاؾؼغ

معاؿٌتفؿ، بقـام ذم آية افتقبة إمر بؿجاهدهتؿ، ؾافتعارض بقـفام بغ، ويزول إذا ما 

 ؿقؾ بافـًخ، شقام إذا ظؾؿـا أن شقرة إحزاب متؼدمة افـزول ظذ شقرة افتقبة.

إيذاءهؿ إياك وٓ حتتػؾ بف ، أو إيذاءك إياهؿ  ﴾ڃ ڃ﴿ » ؿال افٌقضاوي:

«وفذفؽ ؿقؾ إكف مـًقخ جمازاة أو مماخذة ظذ ـػرهؿ ،
 (3)

. 

ويـاؿش هذا افؼقل: أن افـًخ إمهال ٕحد افدفقؾغ، وإظامل افدفقؾغ أوػ مـ 

إمهال أحدمها، وأيضًا: أن افـًخ ٓ يصار إفقف إٓ إذا مل يؿؽـ اجلؿع بغ إدفة، 

 وهق هفـا ممؽـ.

أن مـ  ما ذهب إفقف صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة  -إن صاء اهلل تعاػ -وافراجح 

أية ؽر مـًقخة، ومعـك اجلفاد ذم آية افتقبة معـاه ادعؾقم، وهق جفادهؿ بافقد، 

                                       
   (.4/74) اكظر: تػًر افٌغقي( 1)

 /6) قيتػًر افٌغ ، (51)ص ٓبـ حزم افـاشخ وادـًقخ (،9/5851) اهلداية إػ بؾقغ افـفاية اكظر:( 2)

 /4) ؾتح افؼدير (،17/174)  افؼرضٌلتػًر (،47)ص ادصػك مـ ظؾؿ افـاشخ وادـًقخ (،361

افـاشخ  (،22)ص ٓبـ شالمة افـاشخ وادـًقخ (،144)ص فؾؿؼري افـاشخ وادـًقخ (،411

   (. 167)ص وادـًقخ فؾؽرمل

   مع حاصقة افشفاب(. -7/177) تػًر افٌقضاوي (3)
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وؿت كزول أية ×  ؽر أن هذا ٓ يعؿؾ بف إٓ ذم احلال افتل ـان ؾقفا افـٌل

افؽريؿة مـ ظزة أهؾ اإليامن وتؽاثرهؿ، ووعػ أهؾ افـػاق وؿؾة كارصهؿ، وأما 

وحؽؿفا حمؽؿ، وذفؽ ظـد خشقة افػتـة ظذ أهؾ  آية إحزاب ؾافعؿؾ ؾقفا ثابت

 اإليامن، شقاء مـ افعدو افداخؾ أو افعدو اخلارج.

 ة:عسااآلية الت
 .[39: افـجؿ]  ﴾مئ ىئ يئ جب حب خب﴿ٹ ٹ 

 :ؿال صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة 

ٔية  » ـاس ظـ ا قخٌة، وؿقؾ: خمصقصة، وؿقؾ: ةمتعدد أجقبةً وؿد ذـر اف ، ظذ أهنا مًـ

ـ َشْعقِف.خمتصة بؼِع  ٌٌف اإليامن افذي هق ذط وصقل افثقاب م ـا، وؿقؾ: ش ٌؾ ـ ؿ  َم

ىئ يئ  ﴿وأية ٓ حتتاج إػ رء مـ هذا، ؾنن اهلل أخَز ظام ذم افصحػ أكف 

ومل يؼؾ: ٓ َيـتػُع إّٓ بام شعك، وأَن اإلكًان ؾقام يـتػع بف ذم افدكقا ؿد  ، ﴾جب حب خب

 يؾزم مـ َكْػِل ادؾِؽ َكْػل آكتػاع، فؽـ هق يـتػع بام َيؿِؾؽف وبام ٓ َيؿِؾؽف، ؾال

يًتحؼُّ افثقاَب ظذ َشْعِقف ٕكف حُؼف، ؾال خَياف مـف طؾاًم وٓ َهْضاَم، وأما شعُل ؽِره 

ؾفق فذفؽ افغر، ؾنن شَعك فف ذفؽ افغُر أثاب اهلل ذفؽ افًاظل ظذ شعقف، وكػع 

«ائف فغره ويـتػع اددظق ففهذا مـ شعل ذفؽ بام صاء، ـام يثقب افداظل ظذ دظ
(1)

. 

 : والترجيح الدراسة
حؽك صقخ اإلشالم ظـ افٌعض افؼقل بـًخ أية افؽريؿة، وفعؾ افًٌب 

افذي جعؾفؿ يؼقفقن هبذا، هق طـفؿ أن أية افؽريؿة متـع اكتػاع اإلكًان بعؿؾ 

تػاع ؽره، ؾرأوا كًخفا دؾعا فؾتعارض بقـفا وبغ إدفة إخرى افدافة ظذ اك

 افعٌد بًعل ؽره.

                                       
 (3/64) افػتاوى افؽزى (، واكظر:4/249حمؿد ظزير صؿس) مجع وحتؼقؼ: -دًائؾؾ واجامع افرشائ( 1)

 (. 7/499،18/143،24/312جمؿقع افػتاوى ) (،1/126) مجع حمؿد رصاد -جامع افرشائؾ
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ـاشخ هلا ؿقل اهلل جؾ صلكف: ٌاس، وأن اف خ ظـ اـب ظ ڌ ڎ ﴿ ويذـر افؼقل بافًـ

وؿد حؽاه ظـف اإلمام افطزي بصقغة  [21افطقر:] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ـاده افتؿريض أوًٓ، ثؿ شاق إش
(1)

ـقع افشقخ حمؿد زاده اختقاره ، وطاهر ص
(2)

. 

 : ؾؼال ؼقل ٓبـ ظٌاس،ابـ ظطقة ووعػ كًٌة هذا اف وؿد ردَّ 

 وهذا ٓ يصح ظـدي ظذ ابـ ظٌاس: ٕكف خز ٓ يـًخ، وٕن ذوط افـًخ»

« فقًت هـا، افؾفؿ إٓ أن يتجقز ذم فػظة افـًخ: فقػفؿ شائالً 
 (3)

. 

ؾال يؼال بافـًخ، وٓ  ؾأية خز، ثؿ اجلؿع بغ إدفة ممؽـ،، وصدق

مهال، وهلذا: ؾؿذهب إـثر ظذ أن أية يصار إفقف: صقاكة فألدفة افؼظقة مـ اإل

حمؽؿة ؽر مـًقخة
(4)

. 

يرى أن أية ٓ تعارض  -وؽره مـ أهؾ افعؾؿ-بؾ إنَّ صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة 

بقـفا وبغ إدفة إخرى افدافة ظذ اكتػاع افعٌد بًعل افغر، ؾؾؽؾ مـفا مقوقظف 

فعٌد بًعل ؽره، بؾ ؾقفا افدٓفة ظذ ادًتؼؾ، ؾآية افـجؿ فقس ؾقفا ما يـػل اكتػاع ا

ظدم اشتحؼاق افعٌد فًعل افغر، وهذا ٓ يؿـع أكف ؿد يـتػع بعؿؾ ؽره مـ ؽر 

اَمِل افغر، ٓ يًتحؼف افعٌد: ٕكف فقس  اشتحؼاؿف فف، ـام دفت ظؾقف إدفة، ـَ وهذا 

ؿد هيٌف افغر فف، ؾقـتػع بف مآ فف، فؽـ
(5)

 ؿقفف تعاػ: أن افالم ذم ، ويدل هلذا،

 فالشتحؼاق. ﴾يئ﴿
                                       

 ، (7171 /11) اهلداية إػ بؾقغ افـفاية (،7/416) تػًر افٌغقي (،22/81) افطزي تػًر اكظر:( 1)

(، وؿد ذـره بعض ادصـػغ ذم 198افـاشخ وادـًقخ فؾؽرمل)ص (،4/213) افقشقط فؾقاحدي

فؾؿؼري  ،افـاشخ وادـًقخ (58)ص ادـًقب ٓبـ حزم افـاشخ وادـًقخ افـًخ ومل يتعؼٌف، اكظر:

 (.6/268فٌاب افتلويؾ) (، وـذا بعض ادػنيـ ـاخلازن ذم171)ص

      (. 4/321حاصقة زاده ظذ افٌقضاوي) (2)

 افٌحر ادحقط واكظر: (،8/81) زاد ادًر وهؽذا ؿال ابـ اجلقزي ذم: (،5/188ادحرر افقجقز) (3)

 افـاشخ وادـًقخ فؾؽرمل (،3/82) بدائع افتػًر (،4/78) افتًفقؾ فعؾقم افتـزيؾ (،8/164)

   (. 198)ص

   (. 5/331) تػًر افثعافٌل (،21/56) اجلامع ٕحؽام افؼرآن (،423)ص دؽل اإليضاح (4)

   (. 5/188) ادحرر افقجقز (،24/366) جمؿقع افػتاوى اكظر:( 5)
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ورأي آخر، يؾتؼل مع هذا افؼقل ذم ظدم كًخ آية افـجؿ إٓ أن أصحابف يرون 

أن أية دافة ظذ مـع اكتػاع ادقت بًعل ؽره، ثؿ يؼقفقن: إن إدفة افتل ؾقفا 

اكتػاع ادقت بًعل ؽره ؾقفا أن ادقت اكتػع: ٕكف متًٌب ذم هذا آكتػاع
(1)

. 

ـاين وؽره أن آية اورأى اف خرى خاصة،شق دفة ٕا جؿ ظامة، وٕا تعارض بغ ظام  وٓ ـف

خ، ؾؼال:  ـ ؿال بافًـ ، ؾؼد ذهب إػ ختطئة م ـ ثؿَّ  وخاص، وم

وبؿثؾ ما ورد  ﴾ژ ژ ڑ﴿ :وهذا افعؿقم خمصقص بؿثؾ ؿقفف شٌحاكف»

ذفؽ، ذم صػاظة إكٌقاء، وادالئؽة فؾعٌاد ومؼوظقة دظاء إحقاء فألمقات وكحق 

ومل يصب مـ ؿال: إن هذه أية مـًقخة بؿثؾ هذه إمقر، ؾنن اخلاص ٓ يـًخ 

افعام بؾ خيصصف، ؾؽؾ ما ؿام افدفقؾ ظذ أن اإلكًان يـتػع بف وهق مـ ؽر شعقف، 

«ـان خمصصًا دا ذم هذه أية مـ افعؿقم
 (2)

. 

 وظذ ـٍؾ، ؾأية حمؽؿة ؽر مـًقخة. 

 : ةشر اعاآلية ال
 [48:افؼؾؿ] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ        ڌ  ڎ ڎ ڈ    ڈ      ڇ ڇ ﴿ٹ ٹ 

 : ؿال صقخ اإلشالم

وؿد ؿقؾ ذم معـاه: اصز دا  ﴾ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ  ڎ ڎ ڈ    ڈ    ﴿»

حيؽؿ بف ظؾقؽ، وؿقؾ: اصز ظذ أذاهؿ فؼضاء ربؽ افذي هق آت، وإول أصح ، 

  ؾإول: ما يؼدره مـ ادصائب . وحؽؿ اهلل كقظان: خؾؼ وأمر،

 وافثاين: ما يلمر بف ويـفك ظـف. 

وافعٌد ملمقر بافصز ظذ هذا وظذ هذا، ؾعؾقف أن يصز دا أمر بف، ودا هنك ظـف، 

 ؾقػعؾ ادلمقر ويسك ادحظقر، وظؾقف أن يصز دا ؿدره اهلل ظؾقف. 

وبعض ادػنيـ يؼقل : هذه أية مـًقخة بآية افًقػ، وهذا يتقجف إن ـان 

                                       
   (. 4/321) (، حاصقة زاده3/82) بدائع افتػًر (،8/81) (، زاد ادًر29/16) اكظر: تػًر افرازي( 1)

     (. 5/331) تػًر افثعافٌل (،7/58) ادحذ (، واكظر:5/162ؾتح افؼدير) (2)
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 فقس مجقع أكقاع افصز فؼتال، ؾقؽقن هذا افـفل مـًقخًا،فل ظـ اذم أية افـ

 مـًقخة، ـقػ وأية مل تتعرض فذفؽ هـا ٓ بـػل وٓ إثٌات، بؾ افصز واجب

حلؽؿ اهلل ما زال واجًٌا، وإذا أمر باجلفاد، ؾعؾقف أيضًا : أن يصز حلؽؿ اهلل، ؾنكف 

تع بف يقم أحد واخلـدق، وظؾقف يٌتذ مـ ؿتاهلؿ بام هق أظظؿ مـ ـالمفؿ، ـام اب

«حقـئذ أن يصز، ويػعؾ ما أمر بف مـ اجلفاد
 (1)

. 

 :والترجيح الدراسة
يرى بعض أهؾ افعؾؿ أن هذه أية مـًقخة، وـذا كظائرها مـ أيات افتل 

ؾقفا إمر بافصز، ممـ ذـر افـًخ ادؼري وأبق ظٌد اهلل ابـ حزم وابـ اجلقزي
(2)

. 

ـ أ غ اختقارهوطاهر صـقع اب يب زـم
(3)

، وؿد حؽاه افؼرضٌل واخلازن بصقغة افتؿريض
(4)

. 

مر بافصز يؼتيض ترك افؼتال، ومعؾقم أن وـلن أرباب هذا افؼقل ؾفؿقا أن إ

ترك افؼتال ؿد جاء ما كًخف، فؽـ هذا افػفؿ ؽر صحقح: ٕن افصز مل يلت 

افصز ٕمر اهلل  ـًخ، ؾقؼال:مطؾؼًا، وإكام جاء بافصز ٕمر اهلل، وهذا ٓ يؿؽـ أن ي

 ـان مؼوظًا، ثؿ كًخ.

ثؿ إن افصز ٓ يـاذم افؼتال بؾ هق ملمقر بف حتك مع افؼتال، ؾام أحقج ادؼاتؾ 

  ؟!!.ؾؽقػ يؼال بافـًخ ،إػ افصز، وإذا ـان ـذفؽ

 أن افـًخ إكام يصار إفقف ظـد تعارض إدفة. -أيضاً -ومعؾقم

زظؿ » ؿال: [48افطقر:] ﴾حئ جئ ی﴿ قر:ودا أورد ابـ اجلقزي آية افط

أن معـك افصز مـًقخ بآية افًقػ، وفقس بصحقح: ٕكف جيقز أن  بعض ادػنيـ:

                                       
   (. 8/325) جمؿقع افػتاوى (1)

كقاشخ  (،61)ص افـاشخ وادـًقخ ٕيب ظٌد اهلل ابـ حزم ،183افـاشخ وادـًقخ فؾؿؼري ص اكظر:( 2)

   (. 212)ص افـاشخ وادـًقخ فؾؽرمل (،2/612) افؼرآن

   (. 5/24) تػًر ابـ أيب زمـغ اكظر:( 3)

   (. 7/141) تػًر اخلازن (،21/182) اجلامع ٕحؽام افؼرآن اكظر:( 4)
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«يصز حلؽؿ ربف ويؼاتؾفؿ، وٓ تضاد بغ أيتغ
 (1)

. 

 .  وهذا معـك ما أصار إفقف صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة

 ؼتال، ومعـاها:أن أية ٓ تشر إػ مًلفة ترك اف  ويرى صقخ اإلشالم

 اصز يا حمؿد ظذ أمر ربؽ افؼظل وافؽقين. 

وظذ هذا مجع ؽػر مـ ادػنيـ مـ أن أية حمؽؿة، مـفؿ: افطزي ومؽل 

وافٌغقي وابـ ظطقة وافرازي وافؼرضٌل وأبق حقان وابـ افؼقؿ وابـ ـثر وأبق 

افًعقد وافؼاشؿل وؽرهؿ
(2)

. 

 هـا أمره وهق ما مُحؾف إياه مـ اإِلرشال وادراد بحؽؿ افرّب » ؿال ابـ ظاصقر:

افتل  وآوطالع بلظٌاء افدظقة. وهذا احلؽؿ هق ادًتؼرأ مـ آيات إمر بافدظقة

ؾفذا  [7اددثر:] ﴾ۅ ۅ  ﴿ إػ ؿقفف : [2-1اددثر:] ﴾ھ ھ     ے ے ۓ  ﴿ أوهلا:

اكتظار  هق افصز ادلمقر بف ذم هذه أية أيضًا. وٓ جرم أن افصز فذفؽ يًتدظل

«افقظد بافـك وظدم افضجر مـ تلخره إػ أمده ادؼدر ذم ظؾؿ اهلل 
(3)

. 

ہہ ہ   ہ  ﴿ :بافصز جاء مطؾؼًا، ـؼقفف شٌحاكف × واظؾؿ أن أمر افـٌل

 ، وجاء مؼقدا [61افروم:] ﴾جئ حئ  مئ ىئ يئ﴿ :وؿقفف [49]هقد: ﴾ھ

 ف:، وؿقف[131ضف:] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  :بافصز ظذ أذاهؿ مـ افؼقل، ـؼقفف

، ؾفذا ؿد ؿال مجع مـ افعؾامء: إكف مـًقخ بآية [11ادزمؾ:] ﴾ڑ ک ک ک﴿

افًقػ
(4)

 . وافػرق بغ هذا افـقع وما كحـ بصدده واوح.

                                       
   (.2/592) كقاشخ افؼرآن (1)

 تػًر (،4/341) فؾقاحدي افقشقط (،12/7653) اهلداية إػ بؾقغ افـفاية (،23/199) جامع افٌقان (2)

 21اجلامع ٕحؽام افؼرآن ) (،31/98) تػًر افرازي (،5/354) ادحرر افقجقز (،8/211) افٌغقي

تػًر  (،8/211) تػًر ابـ ـثر (،3/186) بدائع افتػًر (،8/311) افٌحر ادحقط (،182/

 /29) افتحرير وافتـقير (،29/37) روح ادعاين (،9/19) تػًر أيب افًعقد (،5/471) افثعافٌل

 (.   17/5918) تػًر افؼاشؿل ، (114

   (.29/114) افتحرير وافتـقير (3)

   (. 2/617) اكظر: كقاشخ افؼرآن( 4)
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 : ةدية عشر احاآلية ال
 .[6افؽاؾرون:] ﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ٹ ٹ 

 :  ؿال أبق افعٌاس ابـ تقؿقة

ظؾقف  طـقها دفتوؿد ؿال ضائػة مـ ادػنيـ أن هذه افًقرة مـًقخة أي ؾقام  »

يتضؿـ ترك افؼتال  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ : مـ ترك افؼتال ؾنهنؿ طـقا أن ؿقفف

 ومعؾقم أن اهلل مل يلمر كٌقف بؿؽة بافؼتال بؾ إكام أمره بافؼتال بادديـة... 

مـًقخة، هذا ملخذهؿ،  [1افؽاؾرون:] ﴾ٱ ٻ ٻ ﴿ ؾافذيـ ؿافقا:

بـفل، بؾ مضؿقهنا افزاءة  وافصقاب أن هذه أية مل تتعرض فؾؼتال ٓ بلمر وٓ

ريض  مـ ديـ افؽػار، وهذا أمر حمؽؿ ٓ يـًخ أبدًا، وأما أن يؼال ؾقفا أو ذم ؽرها

افرشقل بديـ ـاؾر ؾفذا مل يؼؾف أحد مـ ظؾامء ادًؾؿغ أصاًل، وٓ أحد مـ شؾػ 

وفغ ـ ٕا ٓ م ٕمة، و ـ هق مػٍس ظذ اهلل  ا ٓ م ٓ يؼقل ذفؽ إ ـ، و خري ـ ٔا ٓ م «ورشقفف، و
 (1 )

. 

 :  والترجيح الدراسة
ٔية افؽريؿة  يمـد صقخ اإلشالم ڤ ڤ ڦ  ﴿ ذم ظدد مـ ممفػاتف ظذ معـك ا

ـ ظؿؾف، ؾننَّ حرف افالم ذم فغة  »وهق: أهنا  -﴾ڦ ـ ظؿؾفؿ، وبراءهتؿ م ـؾؿة تقجب براءتف م

ختصاص، ؾؼقفف: ؽؿ  ﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ افعرب يدل ظذ ٓا ٓ يدل ظذ أكؽؿ خمتصقن بدـي

ٓ تؼـقين ؾقف ل  ام ؿال أذـؽؿ ؾقف، وأكا خمتص بدـي ىت يت جث مث                                       جت حت خت مت ﴿ : ،ـ 

«[41: يقكس ]       ﴾ىث يث حج مج جح
(2)

. 

خ،  ٓ يؼٌؾ افًـ ـاسوهذا ادعـك معـك حمؽؿ  ذب اف ـ ـأ خف م ـ ثؿ ؾؿدظل ًك ـػرهؿ وم وأ
(3)

. 

                                       
جمؿقع  (،3/544) افػتاوى افؽزى (،3/58) جلقاب افصحقحا (، واكظر:323-2/317) افصػدية (1)

   (. 28/526افػتاوى )

 (.   3/58) اجلقاب افصحقح (2)

وهذا ما  (،1/247) بدائع افػقائد ( ،3/58) اجلقاب افصحقح (،11/269) جمؿقع افػتاوى اكظر:( 3)

 (. 5/723) يرؾتح افؼد (،22/537) اجلامع ٕحؽام افؼرآن ؿافف مجع مـ ادػنيـ، اكظر:
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وذهب بعض ادػنيـ
(1)

أية: ٕكف رأى أن أية ترمل إػ ظدم إمر  إػ كًخ 

إين كٌل مٌعقث إفقؽؿ: ٕدظقـؿ إػ احلؼ وافـجاة، ؾنذا مل » افؼتال، ظذ معـك:ب

«وٓ تدظقين إػ افؼك ـل، ومل تتٌعقين، ؾدظقين ـػاؾًا،تؼٌؾقا م
(2)

ؾفل إذًا مـًقخة 

 بآيات ؾرض اجلفاد
(3)

 . 

فٌغقي وافؼرضٌل وأبق حقان وابـ جزي وممـ اختاره افًؿرؿـدي وافقاحدي وا

واجلالل ادحع وابـ ظادل
(4)

 . 

 : مها ، وافؼقل بافـًخ ؽر متجف: فًٌٌغ اثـغ

ومػارؿة  أوهلام: أن أية فقس ؾقفا إمر بسك افؼتال، بؾ هل فؾزاءة مـ افؼك،

ذم ديـفؿ، ؾفل  × افؽػر، وفؼطع ضؿعفؿ وإثٌات يلشفؿ مـ إمؽاكقة دخقل افـٌل

 شقرة اإلخالص وافزاءة مـ افؼك.

ثاكقًا: أية مل تتعرض فؾؼتال ٓ إجيابًا وٓ هنقًا، ؾؽقػ كؼقل إن أيات افتل ؾقفا 

ؾرض اجلفاد كًخت أية افؽريؿة، ؾغاية ما يؽقن أن ذم أية افًؽقت ظـ 

 افؽػار، وهذا ٓ يعـل افـفل ظـ ؿتاهلؿ.

إٓ ظـد ظدم اجلؿع بغ إدفة، واجلؿع ثافثًا: أن افؼقل بافـًخ ٓ يصار إفقف 

هفـا ممؽـ، وهذا ظذ ؾرض أن أية ؾقفا افـفل ظـ ؿتال افؽػار تـزًٓ، ؾتحؿؾ 

                                       
ادصػك مـ  ـام ذم ووصػفؿ بلهنؿ إـثر، (،519)ص كقاشخ افؼرآن وصػفؿ ابـ اجلقزي بافؽثرة ـام ذم ( 1)

(، وظاروف إفقد 9/254) (، وظزاه فؾؿػنيـ ـام ؾقزاد ادًر59)ص ظؾؿ افـاشخ وادـًقخ

 ( ؾعزى افؼقل بنحؽام أية فألـثر.31/254) ؾروح ادعاين

 (،531 /5) ادحرر افقجقز (،8/523) افٌحر ادحقط ، واكظر: (31/254) وح ادعاينإفقد ؾرؿافف ( 2)

     (. 4/221) افتًفقؾ فعؾقم افتـزيؾ ، (22/537) اجلامع ٕحؽام افؼرآن

كقاشخ  (،216)ص فؾؿؼري افـاشخ وادـًقخ (،68)ص افـاشخ وادـًقخ ادـًقب ٓبـ حزم اكظر:( 3)

 هلٌة اهلل كاشخ افؼرآن ومـًقخف (،59)ص ادصػك مـ ظؾؿ افـاشخ وادـًقخ (،519)ص افؼرآن

    (.226)ص افـاشخ وادـًقخ فؾؽرمل ، (58)ص

(، اجلامع 8/564) تػًر افٌغقي (،2/1237فؾقاحدي ) افقجقز (،3/614) تػًر افًؿرؿـدي اكظر:( 4)

،تػًر  ( 4/221) م افتـزيؾافتًفقؾ فعؾق (،8/523) افٌحر ادحقط (،22/537) ٕحؽام افؼرآن

   (. 21/535)  افؾٌاب ذم ظؾقم افؽتاب (،631) اجلالفغ
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أية ظذ حال افضعػ، ؾقـفك ؾقفا ظـ ؿتال افؽػار، وأما ذم حال افؼقة ؾقعؿؾ 

 بآيات اجلفاد.

يؼٌؾ  ٓوظذ ـٍؾ، ؾأية حمؽؿة ـام هق افصحقح، ومقوقظفا افذي شقؼت فف 

 .  افـًخ ـام ؿرر ذفؽ أبق افعٌاس ابـ تقؿقة

وإوػ أن تػن بام ٓ تؽقن مـًقخة: ٕن افـًخ خالف »ؿال إفقد: 

«افظاهر، ؾال يصار إفقف إٓ ظـد افيورة
(1)

. 

 

 

                            

                                       
   (. 31/254) روح ادعاين (1)
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 اخلامتة
افصالة وافًالم ظذ كٌقف  بعد محد اهلل تٌارك وتعاػ، وافثـاء ظؾقف بام هق أهؾف، ثؿ

 :حثوخرتف مـ خؾؼف، ؾلدون أهؿ ما تقصؾت إفقف ذم هذا افٌ

 ـثرة ادمفػات ذم باب افـاشخ وادـًقخ، وؿؾة افتحؼقؼ ؾقف. -

تقشع افؽثر مـ أهؾ افعؾؿ ذم ادظاء افـًخ ذم أيات افؼرآكقة، ويتضح هذا  -

ق وافصػح ـػـر وافعـافصٌـبرة ـات أمــػ فميـقـات افًـخ آيـافقه مـ كًـا ؿـبؿ

 وادجادفة.

 دؿة ابـ تقؿقة ذم هذا افٌاب، ـدؿتف ذم ؽره مـ أبقاب افعؾؿ. -

إؿالل ابـ تقؿقة مـ افؼقل بافـًخ، وافتقجقف فميات افؼرآكقة، وإظامفف اجلؿع  -

 ما أمؽـ.

 أربع آياتبـًخ ات افتل درشت إحدى ظؼة آية، ؿال ابـ تقؿقة جمؿقع أي -

، ؽر مـًقخ ة، وافٌاؿل شٌع آيات حمؽؿفدراشة ذم واحدة مـفا، واؾؼت امـفا

 .  افدراشة مقاؾؼة فرأي أيب افعٌاس ـاكت

 أن افؼقل بافـًخ ٓ يؾجل إفقف، إٓ ظـد تعذر اجلؿع، ومعرؾة افتلريخ. -

وأويص ذم هذا افٌحث بجؿع أؿقال ادحؼؼغ مـ أهؾ افعؾؿ ذم هذا افٌاب، 

وؿٌؾفام ابـ ظطقة وافرازي. إذ هق باب ظظقؿ مـ ـابـ ؿقؿ اجلقزية وابـ ـثر، 

 أبقاب افعؾؿ بؽتاب ربـا، وٓ ختػك مـزفتف.

 هذا، وما ـان ذم بحثل مـ صقاب ؾفق حمض ؾضؾ اهلل تعاػ، وما ـان ؾقف مـ

 × قففــورش مـفريء ــب  ، واهلل انـطـل وافشقــػًــ كـل ؾؿــطـص وخـكؼ
 وـتابف افعزيز.

 د هلل رب افعادغ.وآخر دظقاكا أن احلؿ
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 فهرس املصادر واملراجع
، حمؿد بـ ظٌد اهلل ابـ افعريب، حتؼقؼ حمؿد ظٌد افؼادر ظطا، دار أحكام القرآن البن العربي -

 افػؽر فؾطٌاظة وافـؼ، فٌـان.

، أمحد بـ ظع افرازي اجلصاص، حتؼقؼ حمؿد افصادق ؿؿحاوي، دار أحكام القرآن للجصاص -

 هـ .1415بروت،إحقاء افساث افعريب، 

، حمؿد بـ إدريس افشاؾعل، حتؼقؼ ظٌد افغـل ظٌد اخلافؼ، دار افؽتب أحكام القرآن للشافعي -

 هـ.1411افعؾؿقة، بروت، 

، حمؿد إمغ بـ حمؿد ادختار بـ ظٌد افؼادر اجلؽـل أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -

 قائد.افشـؼقطل، إذاف افشقخ بؽر أبق زيد، دار ظامل افػ

، حمؿد افؼبقـل اخلطقب، حتؼقؼ : مؽتب افٌحقث اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع -

 .هـ1415دار افػؽر، دار افػؽر، بروت،  -وافدراشات 

، بدر افديـ حمؿد بـ هبادر بـ ظٌد اهلل افزرـق، حتؼقؼ: د. البحر المحيط في أصول الفقو -

 هـ.1421وت، افطٌعة إوػ ،فٌـان/ بر -حمؿد حمؿد تامر، دار افؽتب افعؾؿقة 

، مجعف يني افًقد حمؿد، دار ابـ بدائع التفسير الجامع لما فسره اإلمام ابن قيم الجوزية -

 هـ.1427اجلقزي، افًعقدية، افطٌعة إوػ،

، تلفقػ أيب حمؿد ظٌد اهلل بـ مًؾؿ بـ ؿتقٌة، حتؼقؼ افًقد أمحد صؼر، تأويل مشكل القرآن -

 هـ.1393هرة، افطٌعة افثاكقة،مؽتٌة دار افساث، افؼا

، ظٌد اهلل بـ مًؾؿ بـ ؿتقٌة، ذحف وكؼه: افًقد أمحد صؼر، ادؽتٌة تأويل مشكل القرآن -

 بدون ضٌعة، بدون شـة ضٌع. افعؾؿقة،

إرصاد افعؼؾ افًؾقؿ إػ مزايا افؼرآن افؽريؿ، أيب افًعقد حمؿد بـ حمؿد  ،تفسير أبي السعود -

 افعريب، بروت.افعامدي، دار إحقاء افساث 

 -حتؼقؼ : أحاديثف حمؿد ظٌد اهلل افـؿر  ، أبق حمؿد احلًغ بـ مًعقد افٌغقي،تفسير البغوي -

 هـ.1417 ،افطٌعة افرابعة شؾقامن مًؾؿ احلرش، دار ضقٌة، -ظثامن مجعة وؿرية 

قضاوي ، أكقار افتـزيؾ وأهار افتلويؾ، أيب اخلر ظٌد اهلل بـ ظؿر بـ حمؿد افٌتفسير البيضاوي -

 دار افػؽر، بروت.

ًققضل، دار احلديث، تفسير الجاللين، - ـ أيب بؽر ادحع، واجلالل اف ـ ب د افرمح ٕوػ. ٌظ  افؼاهرة، افطٌعة ا

ظالء افديـ ظع بـ حمؿد بـ إبراهقؿ  ،تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل -

 ـ.ه1399بروت،  افٌغدادي افشفر باخلازن، دار افػؽر،



 (ه4131 جمادى اآلخرة)  عشر       العدد الخامس    للدراسات القرآنية   مجلة معهد اإلمام الشاطبي

411 

، مػاتقح افغقب، ؾخر افديـ حمؿد بـ ظؿر افتؿقؿل افرازي افشاؾعل، دار افؽتب تفسير الرازي -

 هـ، افطٌعة إوػ.1421افعؾؿقة، بروت،

حتؼقؼ  ،ي، كك بـ حمؿد بـ أمحد أبق افؾقث افًؿرؿـدتفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم -

 بروت. حمؿقد مطرجل، دار افػؽر، د.

تلفقػ افعالمة حمؿد مجال افديـ افؼاشؿل، أذف ظذ تصحقحف حمؿد ؾماد ، تفسير القاسمي -

 هـ.1376ظٌد افٌاؿل، دار إحقاء افؽتب افعربقة، افطٌعة إوػ،

ـار، افطٌعة افثاكقة، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار -  هـ .1366، فإلمام حمؿد رصقد روا، دار اد

، حتؼقؼ أيب ظٌد اهلل حًغ ظؽاصة، حمؿد بـ مصطػك نينتفسير القرآن العزيز البن أبي زم -

 هـ.1423افؽـز، افـاذ افػاروق احلديثة، افؼاهرة، افطٌعة إوػ،

، ظٌد افرمحـ بـ حمؿد بـ إدريس افرازي ادعروف بابـ أيب حاتؿ، حتؼقؼ تفسير القرآن العظيم -

 ادؽتٌة افعكية، صقدا. أشعد حمؿد افطقب،

ًقد وآخرون،تفسير القرآن العظيم - ـثر، حتؼقؼ مصطػك اف ـ  يب افػداء إشامظقؾ ب ٓد افشقخ. ،ٕ  ٌة أو  مؽت

ـ تفسير القرآن للسمعاني - ـ إبراهقؿ وؽـقؿ ب ًؿعاين، حتؼقؼ ياه ب د اجلٌار اف ـ ٌظ ـ حمؿد ب ، أيب ادظػر ـمصقر ب

ًعقدية، ـ، افرياض،اف ـ ؽـقؿ، دار افقض ٕوػ.1418ظٌاس ب  هـ،افطٌعة ا

،  ظٌد افرزاق بـ مهام افصـعاين، حتؼقؼ د. مصطػك مًؾؿ حمؿد، لصنعانيتفسير القرآن ل -

 هـ، افطٌعة إوػ.1411مؽتٌة افرصد، افرياض، 

تلفقػ اإلمام ظز افديـ ظٌد افعزيز بـ ظٌد افًالم  اختصار افـؽت فؾاموردي، تفسير القرآن، -

بروت،  ل، دار ابـ حزم،افًؾؿل افدمشؼل افشاؾعل، حتؼقؼ افدـتقر ظٌد اهلل بـ إبراهقؿ افقهٌ

 هـ، افطٌعة إوػ.1416

فإلمام حمؿد ظٌد اهلل بـ مًؾؿ بـ ؿتقٌة، دار مؽتب اهلالل، بروت،  ،تفسير غريب القرآن -

 هـ، مراجعة افشقخ إبراهقؿ حمؿد رمضان. 1414افطٌعة إوػ، 

ٕوػ.1424، حتؼقؼ أمحد ؾريد دار افؽتب افعؾؿقة، بروت،تفسير مقاتل بن سليمان األزدي -  هـ، افطٌعة ا

، صافح ظٌد افًؿقع أيب الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني -

 بروت. ادؽتٌة افثؼاؾقة، إزهري،

، ظالء افديـ أيب احلًـ ظع بـ شؾقامن ادرداوي احلـٌع، التحبير شرح التحرير في أصول الفقو -

افًعقدية /  -يـ، د. ظقض افؼرين، د. أمحد افناح، مؽتٌة افرصد، حتؼقؼ : د. ظٌد افرمحـ اجلز

 هـ.1421 -افرياض، افطٌعة  إوػ ، 

 .1884 تقكس ، فؾشقخ حمؿد افطاهر ابـ ظاصقر، افدار افتقكًقة فؾـؼ،التحرير والتنوير -



 العنزيد. علي بن جريد        العلمية لشيخ اإلسالم ابن تيمية في الناسخ والمنسوخ من اآليات القرآنية  االختيارات

411 

يقشػ  ، مجال افديـ ظٌد اهلل بـتخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري -

 ، افرياض بـ حمؿد افزيؾعل، إوػ، حتؼقؼ ظٌد اهلل بـ ظٌد افرمحـ افًعد، دار ابـ خزيؿة،

 هـ، افطٌعة. 1414

، ٕيب جعػر حمؿد بـ جرير افطزي، حتؼقؼ د. ظٌد اهلل جامع البيان عن تأويل آي القرآن -

 هـ.1422مرـز هجر فؾٌحقث، افؼاهرة، افطٌع إوػ.  افسـل،

 د. ظٌد اهلل افسـل، ، حمؿد بـ أمحد بـ أيب بؽر افؼرضٌل، حتؼقؼ:ام القرآنالجامع ألحك -

 هـ.1427فٌـان، افطٌعة إوػ، ، ممشًة افرشافة

 دار صادر، بروت. ،حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي -

 م. ترـقا.1998، مؽتٌة احلؼقؼة، حاشية شيخ زادة على تفسير القاضي البيضاوي -

 هـ.1419مؽتٌة احلؼقؼة، ترـقا، ،تفسير البيضاويحاشية شيخ زاده على  -

، أمحد بـ يقشػ ادعروف بافًؿغ احلؾٌل، حتؼقؼ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون -

 دار افؼؾؿ، دمشؼ. د.أمحد اخلراط،

مرـز  ، جالل افديـ افًققضل، حتؼقؼ د. ظٌد اهلل افسـل،الدر المنثور في التفسير بالمأثور -

 اهرة، افطٌع إوػ.هجر فؾٌحقث، افؼ

، ظٌد افرمحـ بـ ظع بـ حمؿد اجلقزي، ادؽتب اإلشالمل، زاد المسير في علم التفسير -

 هـ، افطٌعة افثافثة.1414بروت، 

، حمؿد بـ أيب بؽر بـ أيقب بـ شعد صؿس افديـ ابـ ؿقؿ زاد المعاد في ىدي خير العباد -

 هـ.1415فعؼون ، افطٌعة افًابعة وا اجلقزية، ممشًة افرشافة، بروت،

 بدون شـة ضٌع. ، ٕيب زهرة، دار افػؽر افعريب،زىرة التفاسير -

ـات، حتؼقؼ : حمؿد ظؾقش،الشرح الكبير -  بروت.  دار افػؽر، ، شقدي أمحد افدردير أبق افز

جار، حتؼقؼ، حمؿد ـب أمحد افػتقحل احلشرح الكوكب المنير المسمى - د. حمؿد  : ـٌع ادعروف باـب اـف

 هـ. 1413جامعة أم افؼرى، افطٌعة افثاكقة، ،، د. كزيف محادافزحقع

ًققاد،شرح فتح القدير - د افقاحد اف ـ ٌظ ـ حمؿد ب امل افدي  دار افػؽر، بروت، افطٌعة افثاكقة. ، 

مـصقر بـ يقكس بـ إدريس افٌفقيت، ظامل افؽتب، بروت، افطٌعة  شرح منتهى اإلرادات، -

 م.1996افثاكقة،

،  حمؿد بـ ظع بـ حمؿد افشقـاين ،ع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرفتح القدير الجام -

 بروت. دار افػؽر،

 مرظل بـ يقشػ بـ أيب بؽر افؽرمل، ،قالئد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن -

 هـ.1411حتؼقؼ شامل ظطا حًـ، دار افؼرآن افؽريؿ،
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يقكس بـ إدريس افٌفقيت، حتؼقؼ: هالل مصقؾحل  ، مـصقر بـ كشاف القناع عن متن اإلقناع -

 هـ.1412مصطػك هالل، دار افػؽر،  بروت، 

ـ مػؾح احلـٌع،المبدع في شرح المقنع - د اهلل ب ـ ٌظ ـ حمؿد ب  هـ. 1411ادؽتب اإلشالمل، بروت،  ، إبراهقؿ ب

دجافًة هـ، ا1411، صـػف، أبق ظٌقدة معؿر بـ ادثـك، ممشًة افرشافة،بروت،مجاز القرآن -

وجقاهر افعؾؿ،  أبق بؽر أمحد بـ مروان بـ حمؿد افديـقري افؼايض ادافؽل حتؼقؼ د.حمؿد ؾماد 

 هـ، افطٌعة إوػ.1423شزـغ، دار ابـ حزم، فٌـان/ بروت، 

، ابـ اجلقزي ظٌد افرمحـ أبق افػرج، المصفى بأكف أىل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ -

 . 1415افطٌعة إوػ ،  مـ، ممشًة افرشافة، بروت،حتؼقؼ : د.حاتؿ صافح افضا

، ٕيب جعػر افـحاس، حتؼقؼ، حمؿد ظع افصابقين، جامعة أم افؼرى، مؽة معاني القرآن الكريم -

 هـ، افطٌعة إوػ.1419ادرمة، 

ـ زياد افػراء، ظامل افؽتب، افطٌعة افثافثة،  ،معاني القرآن -  هـ.1413فإلمام أيب زـريا حيقك ب

، أبق ُظٌقد افؼاشؿ بـ شاّلم بـ اسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيو من الفرائض والسننالن -

غدادي،ظٌد اهلل  ف افرصد، افطٌعة افثاكقة،  اهلروي اٌف ـ صافح ادديػر، مؽٌت  هـ.  1418دراشة وحتؼقؼ: حمؿد ب

أبق حمؿد، حتؼقؼ ، ظع بـ أمحد بـ شعقد بـ حزم افظاهري الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم -

 هـ.1416د. ظٌد افغػار شؾقامن افٌـداري، دار افؽتب افعؾؿقة، 

، ظع بـ أمحد بـ شعقد بـ حزم افظاهري أبق حمؿد، حتؼقؼ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم -

 هـ.1416د. ظٌد افغػار شؾقامن افٌـداري، دار افؽتب افعؾؿقة، 

، حمؿد بـ مًؾؿ بـ ظٌد اهلل بـ ِصَفاب افزهري، دينةالناسخ والمنسوخ وتنزيل القرآن بمكة والم -

افطٌعة  حتؼقؼ: حاتؿ افضامـ، ممشًة افرشافة، رواية: أيب ظٌد افرمحـ حمؿد بـ احلًغ افًؾؿل،

 هـ.  1418افثافثة، 

حاس أبق جعػر، حتؼقؼ د. حمؿد ، أمحد بـ حمؿد بـ إشامظقؾ ادرادي افـالناسخ والمنسوخ -

 هـ.1418افػالح، افؽقيت،  افًالم حمؿد، مؽتٌةظٌد

، هٌة اهلل بـ شالمة بـ كك ادؼري، حتؼقؼ زهر افشاويش ، حمؿد ــعان، الناسخ والمنسوخ -

 .1414ادؽتب اإلشالمل، بروت، 

، حتؼقؼ : د. حاتؿ صافح افضامـ، ؿتادة بـ دظامة بـ ؿتادة افًدود،  الناسخ والنسوخ -

 .1414ممشًة افرشافة، بروت، افطٌعة إوػ ، 
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