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Abstract
This study examines the rules of preference in the opinion of Mufassireen while
interpreting the Holy Quran and its conditions explained by them. Due to different
opinion of Mufassireen, it is not easy for a lay man to prefer the opinion from their
opinions and understand a concluding opinion. Therefore, the Mufassireen have
developed rules and conditions of preference in order to provide the right opinion of
the verses of the Holy Quran. The current study mentions these rules and
conditions and their examples in detail. This study will be helpful in providing
correct understanding of the verses of the Holy Quran.
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:التمهيد
بعم هللا والصالة والعالم كلى خبُبىا ظُذها هبِىا مدمذ وكلى آله وصخبه
: وبلذ،وظلم
 والششوغ،ًخظمً هزا البدث الللمي كلى أهمُت الترحُذ في أكىاٌ الخفعحرًت
. والىمارج الخؼبُلُت،واللىاكذ اإلاخلللتبالترحُذ
:أهمية الترحيح
هثحرا ما ًجذ الىاؿش في هخب الخفعحر حلذد ألاكىاٌ خىٌ اإلاشاد مً هالم هللا
ً م، وأخُاها ًخخلؽ اللاسب غحر اإلاخمشط بحن الخؼاء والصىاب،ظبداهه وحلالى
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أحل رلً وطم اإلافعشون كىاكذ جشحُدُت ليي ٌعخلحن بها اإلافعش في الترحُذ
بحن ألاساء الخفعحرًت ،وَعتهذي بها ئلى الخم والصىاب.
وكذ اكخنى بهزه اللىاكذ الترحُدُت هثحر مً اإلافعشًٍ في جفاظحرهم وجلذمىا
رهشها في ملذماث الخفاظحر ،ومنهم مً أفشد الىخب لها مثل :أصىٌ الخفعحر
وكىاكذه لخالذ اللً ،والخلاسض والترحُذ بحن ألادلت الششكُت للبذ اللؼُف
البرصهجي ،وئسشاد الفدىٌ ئلى جدلُم الخم مً كلم ألاصىللشىواوي ،وكلىد
اإلاشحان في كىاكذ اإلاىهج ألامثل في جفعحر اللشآن مً خالٌ أطىاء البُاهؤلخمذ
ظالمت أبي الفخىح ،وكىاكذ الترحُذ كىذ اإلافعشًٍ لخعحن الخشبي وغحرهم.
وظىزهش في هزا اإلالاٌ ملنى الترحُذ لغت واصؼالخا مم الزهش الصلت بحن
الخلشٍفحن وما اإلاشاد مً الترحُذ كىذ اإلافعشًٍ ،زم هزهش ششوغ الترحُذ ،وفي
ألاخحر هأحي ئلى كىاكذ الترحُذ التي ٌعخلحن بها اإلافعش في الترحُذ بحن ألاكىاٌ
الخفعشٍت وٍؼلم بها كلى الخم والصىاب.
الترحيح شسوظه وكىاغده .
أوال  :مػنى الترحيح  :الترحيح لغة  ":سجر ًشجر جشحُدا  ،والشاجر ملىاه
الىاصن .وسجر الش يء بُذه أي سصهه وهـش ما زلله .وأسجر اإلاحزان أي أزلله ختى
ماٌ ، 1".وهزا (" :سجر) ًشجر وٍشجر بالظم والفخذ وهى اإلاحزان ( ،سجخاها) فيهما
أي ماٌ .و (أسجر) له و (سجر) (جشحُدا) أي أكؼاه (ساجخا) ، 2".وهزا ً :ذٌ كلى
3
سصاهت وصٍادةً .لاٌ :سجر الش يء ،وهى ساجر ،ئرا سصن ،وهى مً الشجخان".
وٍخطر لىا أن الترحُذ في اللغت مذاسه كلى الثلل والضٍادة والشصاهت .
تػسيف الترحيح في الاصعالح :
جىحذ كىذ الللماء كذة حلاسٍف للترحُذ بمفهىم واخذ وبألفاؾ شتى :
4
كاٌ الضسهش ي سخمه هللا  :جلىٍت ئخذي ألاماسجحن كلى ألاخشي بما لِغ ؿاهشا .
5
وكاٌ صاخب ششح اليىاهب اإلاىحر  :جلىٍت ئخذي ألاماسجحن كلى ألاخشي لذلُل .
السبغ بين التػسيف اللغىي وؤلاصعالحي :
|2
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هما ًدبحن لىا مً هال الخلشٍفحن  ،أن الترحُذ في اللغت مذاسه كلى الثلل والشصاهت
والضٍادة  ،وهزا زابذ ومخدلم في حلشٍف الترحُذ اصؼالخا  ،أي جىحذ في اللىٌ
الشاجر زلل وكىة وصن باألدلت الصخُدت كلى ألاكىاٌ اإلاشحىخت .
واإلاساد بالترحيح في التفظير  :جلىٍت أخذ ألاكىاٌ في جفعحر آلاًت لذلُل أو كاكذة
6
جلىٍت  ،أو لخظلُف أو سد ما ظىاه .
ثاهيا  :شسوط الترحيح :اإلاشاد به ما هي ششوغ الترحُذ الصخُذ  ،وهُف ولشف
أن هزا الترحُذ صخُذ ؟  ،وهزا لِغ صخُدا،وظىزهش هىا ششوػا
للترحُدالصخُذ هي هما ًلي:
الشسط ألاول :أن ًخلزس الجمم بحن الذلُلحن اإلاخلاسطحن  ،فاهأمىً الجمم فال
ًصر جشحُذ أخذهما كلى آلاخش.
ً
الشسط الثاوي :أن ًيىن الذلُالن ؿىُحن  ،خُث ئهه ال حلاسطأصال بحن دلُلحن
كؼلُحن ،وبحن دلُل كؼلُىبحن دلُل ؿني ،وبالخالُال جشحُذ هىا ،بل ال بذ أن
ًيىن بحن ؿىُحن؛ ألنهما كابالهللخفاوث.
الشسط الثالث :أن ًيىن الذلُالن مدعاوٍان في الدجُت  ،أي فال ًصخترحُذ ما
ً
وان ُح َّجت كلى ما لِغ ُ
بذ َّجت ،بل ال ٌعمى رلً بترحُدأصال.
الشسط السابؼ :أن ٌللم اإلاجتهذ جدلم ششوغ اإلالاسطت بحن الذلُلحن.
الشسط الخامع :أن ًيىن اإلاشجر كىٍا ،بدُث ًجلل اإلاجتهذٌغلب كلى ؿىه أن
7
أخذ الذلُلحن أكىي مً آلاخش.
وذهس بدز الديً الصزهش ي  8زحمه هللا في هخابه " البدش اإلادُؽ في أصىٌ الفله
" زالزت ششوغ للترحُذ فهي هما ًلي :
الشسط ألاول :أن ًيىن الترحُذ بحن ألادلت .
وفي الذكاوي ال ًذخلها الترحُذ  ،ألنها دكاوي مدظت جدخاج ئلى الذلُل والترحُذ
بُان اخخصاص الذلُل بمضٍذ كىة فلِغ هى دلُال ،وئهما هى كىة .
الشسط الثاوي :كبىٌ ألادلت الخلاسض في الـاهش.
|3
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وال مجاٌ له في اللؼلُاث ،ألن الترحُذ كباسة كً جلىٍت أخذ الؼشفحن كلى آلاخش
وي ٌغلب كلى الـً صخخه وألاخباس اإلاخىاجشة ملؼىق بها فال ًفُذ الترحُذ فيها
شِئا.
الشسط الثالث :أن ًلىم دلُل كلى الترحُذ.
وهزا كلى ػشٍلت هثحر مً ألاصىلُحن ،لىً الفلهاء ًخالفىنهم  ،وششػىا أن ال
ًمىً اللمل بيل واخذ منهما ،فان أمىً ،ولى مً وحه ،امخىم ،بل ًصاس ئلى رلً
9
ألهه أولى مً ئللاء أخذهما ،والاظخلماٌ أولى مً الخلؼُل.
وكال الشىواوي زحمه هللا :
ومً ششوغ الترحُذ التي ال بذ مً اكخباسها أن ال ًمىً الجمم بحن اإلاخلاسطحن
10
بىحه ملبىٌ ،فان أمىً رلً حلحن اإلاصحر ئلُه ،ولم ًجض اإلاصحر ئلى الترحُذ.
أي ال بذ أن ًىحذ الخلاسض بحن الذلُلحن الـىُحن ،وأن ًيىهان الذلُالن
مدعاوٍان في الدجُت ،وَللم اإلاجتهذ جدلم ششوغ اإلالاسطت بحن الذلُلحن ،وأن
ًيىن الذلُل الترحُذ أكىي مً الذلُل اإلاشحىح؛ فهزه الششوغ للترحُذ التي
رهشها ألاصىلُىن في هخبهم ،واكخمذ كليها اإلافعشون كىذ رهش جشحُداتهم ،مم
مشاكاة كىاكذ الترحُذ.
وكبل البذاًت كىاكذ الترحُذ ولشف ما هي هىكُت الخالف بحن اإلافعشًٍ وهُف
ًشجر ما بحن أكىالهم  ،وما خىمها في الترحُذ  ،أي ًإخز أم ًشد أم ًخخاس ؟ ؛
فلزا ًزهش آلان هُفُت الترحُذ كىذ اإلافعشًٍ.
هيفية الترحيح غىد اإلافظسيً :
أي ئرا ًىحذ الخالف بحن اإلافعشًٍ؛ فدُيئز هُف هشجر اللىٌ ألخذهم؟ ،ورهش
خعحن بً كلى الخشبي 11زالزت أهىاق للخالف ما بحن اإلافعشًٍ ،زم رهش خىم ليل
واخذ منها فلاٌ:
الىىع ألاول :
ئرا واهذ ألاكىاٌ مخلاسطت ًخلزس خمل آلاًت كليها حمُلا  ،فال بذ أن ًيىن اإلاشاد
أخذها.
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أي ال بذ أن ًشاد أخذ اللىٌ مً ألاكىاٌ اإلافعشًٍ سخمهم هللا  ،مثل " اللشء "
فاهه ًشاد به الخُع وأًظا ًشاد به الؼهش  ،وال ًمىً أن ًيىن اإلاشاد الاكخذاد
بهما ملا في آن واخذ ،.خىمه ًشاد أخذهما.
الىىع الثاوي :
ئرا واهذ ألاكىاٌ غحر مخلاسطت مم بلظها  ،وئهما ًيىن بلظها ملاسطا آلًاث
كشآهُت  ،أو لىصىص صخُدت مً العىت  ،أو إلحماق ألامت  ،فمثل هزه ألاكىاٌ
ًجب ئػشاخها وظلىغ خىمها.
هلىٌ ملاجل بً ظلُمان  :ئن هللا ظبداهه وحلالى أمش اإلاآلةىت بالسجىد آلدم
َ
﴿وإ ْذ َ
كال
كلُه العالم كبل أن ًخلله  ،وهزا اللىٌ ملاسض لصشٍذ كىله حلالى ِ :
َ
َ َ ً ْ َْ
ُّ َ ْ َ َ ّ
ُ
صال ِم ًْ َح َم ٍإ َم ْظىى ٍن﴾ (﴿ )82ف ِإذا
َزبك ِللمال ِئى ِة ِإ ِوي ِ
خالم بشسا ِمً صل ٍ
َط َّى ْي ُت ُه َو َه َف ْخ ُت فيه م ًْ ُزوحي َف َل ُػىا َل ُه طاحد َ
يً﴾ (ظىسة الدجشآلاًت ، )82:
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
خىم هزا الىىق ً :جب ئػشاخها.
الىىع الثالث  :ئرا واهذ ألاكىاٌ مخخلفت في جفعحر آلاًت ومخدملت في آلاًت ولِغ
بُنها حلاسض  ،غحر أن بلظها أولى مً بلع بخأًُذ اللشآن أو العىت  ،واللغت  ،أو
بلشاةً العُاق وغحرها  ،فُلذم ما حاء جأًُذه مً ألادلت اإلازوىسة 12.خىمه :
ًلذم أخذها كلى ألاخش.
جىحذ هزا اللعمبىثرة في هخب الخفاظحر ،وظىؼشق بلع الىمارج لهزا الىىق
بلذ رهش اللىاكذ الترحُدُت.
ثالثا  :اللىاغد الترحيحية :
اإلاشاد به ما هي اللىاكذ الترحُدُت التي اكخمذ كليها اإلافعشون في رهش جشحُداتهم
في هخب الخفاظحر ؟
والجىاب  :جىلعم اللىاكذ الترحُدُت ئلى زالزت أكعام وهي :
اللظم ألاول  :كىاكذ الترحُذ اإلاخلللت بالىص اللشآوي .
اللظم الثاوي  :كىاكذ الترحُذ اإلاخلللت بالعىت وآلازاس واللشاةً.
اللظم الثالث  :كىاكذ الترحُذ اإلاخلللت بلغت اللشب.
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جىحذ في طمً هزه ألاكعام  ،أهثر مً أسبم وألاسبلحن كىاكذا للترحُذ وجفاصُلها
هما ًلي :
اللظم ألاول  :كىاغد الترحيح اإلاتػللة بالىص اللسآوي .فيها زماهُت كىاكذ
للترحُذ فهي :
اللاكذة ألاولى  (( :ال جصر دكىي اليسخ في آًت مً هخاب هللا ئال ئرا صر
14 13
الخصشٍذ بيسخها أو اهخفي خىمها مً ول وحه )) .
اللاكذة الثاهُت  (( :ئرا زبدذ اللشاءة فال ًجىص سدها أو سد ملىاها  ،وهي بمجزلت
15
آًت معخللت )).
16
اللاكذة الثالثت  (( :اجداد ملنى اللشاءجحن أولى مً اخخالفه )).
اللاكذة الشابلت  (( :ملنى اللشاءة اإلاخىاجشة أولى بالصىاب مً ملنى اللشاءة
17
الشارة )).
اللاكذة الخامعت  (( :الىحه الخفعحري وؤلاكشابي اإلاىفم لشظم اإلاصخف أولى
18
مً الىحه اإلاخالف له )).
اللاكذة العادظت  (( :ئدخاٌ الىالم في ملاوي ما كبله وما بلذه أولى مً الخشوج
19
به كنهما ئال بذلُل ًجب الدعلُم له )).
اللاكذة العابلت  (( :ال ًجىص اللذوٌ كً ؿاهش اللشآن ئال بذلُل ًجب الشحىق
20
ئلُه )).
اللاكذة الثامىت  (( :خمل ملالى هالم هللا كلى الغالب مً أظلىب اللشآن وملهىد
21
اظخلماله أولى مً الخشوج به كً رلً )).
اللظم الثاوي  :كىاغد الترحيح اإلاتػللة بالظىة وآلاثاز واللسائً.
جىحذ في هزا اللعم ازىا كشش كىاكذا للترحُذ فهي :
اللاكذة ألاولى (( :ئرا زبذ الخذًث  ،ووان هصا في جفعحر آلاًت فال ًصاس ئلى غحره
22
)).
اللاكذة الثاهُت  (( :ئرا زبذ الخذًث  ،ووان في ملنى أخذ ألاكىاٌ فهى مشجر له
23
كلى ما خالفه )).
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اللاكذة الثالثت  (( :ول جفعحر خالف اللشآن أو العىت أو ئحماق ألامت فهى سد
24
)).
اللاكذة الشابلت  (( :ال ًصر خمل آلاًت كلى جفعحراث وجفصُالث ألمىس مغُبت ال
25
دلُل كليها مً اللشآن أو العىت )).
اللاكذة الخامعت  (( :ئرا صر ظبب الجزوٌ الصشٍذ فهى مشجر إلاا وافله مً
26
أوحه الخفعحر )).
اللاكذة العادظت  (( :ئرا زبذ جاسٍخ هضوٌ آلاًت أو العىسة فهى مشجر إلاا وافله
27
مً أوحه الخفعحر )).
اللاكذة العابلت  (( :جفعحر العلف وفهمهم لىصىص الىحي حجت كلى مً
28
بلذهم )).
29
اللاكذة الثامىت  (( :جفعحر حمهىس العلف ملذم كلى ول جفعحر شار )).
اللاكذة الخاظلت  (( :اللىٌ الزي جإٍذه كشاةً فى العُاق مشجر كلى ما
30
خالفه)).
اللاكذة اللاششة  (( :اللىٌ الزي جإٍذه آًاث كشآهُت ملذم كلى ما كذم رلً
31
)).
اللاكذة الخادًت كششة  (( :اللىٌ الزي ٌلـم ملام الىبىة وال ًيعب ئليها ما ال
32
ًلُم بها أولى بخفعحر آلاًت )).
اللاكذة الثاهُت كششة  (( :ول كىٌ ػلً في كصمت الىبىة وملام الشظالت فهى
33
مشدود ))
اللظم الثالث  :كىاغد الترحيح اإلاتػللة بلغة الػسب.
جىحذ فيها خمغ وكششون كىاكذا وهي :
اللاكذة ألاولى  (( :ول جفعحر لِغ مأخىرا مً داللت ألفاؾ آلاًت وظُاكها فهى سد
34
كلى كاةله )).
35
اللاكذة الثاهُت  (( :لِغ ول ما زبذ في اللغت صر خمل آًاث الخجزًل كلُه )).
|7
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اللاكذة الثالثت ً(( :جب خمل هالم هللا حلالى كلى اإلالشوف مً هالم اللشب دون
37 36
الشار والظلُف واإلاىىش )) .
38
اللاكذة الشابلت ً (( :جب خمل هصىص الىحي كلى الخلُلت )) .
اللاكذة الخامعت  (( :ئرا اخخلفذ الخلُلت الششكُت والخلُلت اللغىٍت في
39
جفعحر هالم هللا حلالى كذمذ الششكُت )).
اللاكذة العادظت  (( :ئرا اخخلفذ الخلُلت اللشفُت والخلُلت اللغىٍت في جفعحر
40
هالم هللا حلالى كذمذ اللشفُت )).
41
اللاكذة العابلت  (( :اللىٌ باالظخلالٌ ملذم كلى اللىٌ باإلطماس )).
42
اللاكذة الثامىت  (( :اللىٌ بالترجِب ملذم كلى اللىٌ بالخلذًم والخأخحر )).
اللاكذة الخاظلت  (( :ال ًيبغي خمل آلاًت كلى الللب ولها بذوهه وحه صخُذ
43
)).
اللاكذة اللاششة  (( :ئرا داس الىالم بحن الخأظِغ والخأهُذ فدمله كلى الخأظِغ
44
أولى )).
اللاكذة الخادًت كششة  (( :خمل ألفاؾ الىحي كلى الخباًً أسجر مً خملها كلى
45
الترادف )).
اللاكذة الثاهُت كششة  (( :ئرا داس الىالم بحن الضٍادة والخأصُل فدمله كلى
46
الخأصُل أولى )).
اللاكذة الثالثت كششة  (( :ئرا داس اللفف بحن أن ًيىن مشتروا أو مفشدا  ،فاهه
48 47
ًدمل كلى ئفشاده )) .
اللاكذة الشابلت كششة  (( :اللىٌ الزي ًإٍذه جصشٍف اليلمت وأصل اشخلاكها
49
أولى بخفعحر آلاًت )).
اللاكذة الخامعت كششة ً (( :جب خمل هصىص الىحي كلى اللمىم مالم ًشد
50
هص بالخخصُص )).
51
اللاكذة العادظت كششة  (( :اللبرة بلمىم اللفف ال بخصىص العبب )).
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اللاكذة العابلت كششة  (( :ئرا داس اللفف بحن أن ًيىن ملُذا أو مؼللا ًدمل
52
كلى ئػالكه )).
اللاكذة الثامىت كششة  (( :ألاصل في ألامش أنها للىحىب  ،وفي الىىاهي أنها
53
للخدشٍم )).
اللاكذة الخاظلت كششة  (( :ئرا أمىً خمل الظمحر كلى غحر الشأن فال ًيبغي
54
الخمل كلُه )).
55
اللاكذة اللششون((:ئكادة الظمحر ئلى اإلازوىس أولى مً ئكادجه ئلى ملذس )).
اللاكذة الخادًت واللششون  (( :ئكادة الظمحر ئلى اإلادذر كىه أولى مً ئكادجه
56
ئلى غحره )).
اللاكذة الثاهُت واللششون  (( :جىخُذ مشحم الظماةش في العُاق الىاخذ أولى مً
57
جفشٍلها )).
اللاكذة الثالثت واللششون  (( :ألاصل ئكادة الظمحر ئلى أكشب مزوىس  ،مالم ًشد
58
دلُل بخالفه )).
اللاكذة الشابلت واللششون ً (( :جب خمل هخاب هللا كلى ألاوحه ؤلاكشابُت
59
الالةلت بالعُاق واإلاىافلت ألدلت الششق )).
اللاكذة الخامعت واللششون ً (( :جب خمل هخاب هللا كلى ألاوحه ؤلاكشابُت
60
اللىٍت واإلاشهىسة دون الظلُفت والشارة )).
فهزه اللىاكذ الترحُدُت التي اكخمذ كليها هثحر اإلافعشًٍ سخمهم هللا كىذ رهش
الترحُذ في جفاظحرهم.
هماذج لهره اللىاغد الترحيحية:
الىمووىذج ألاول :لهووريً اللاغوودتين للتوورحيح:ألاول ىىى (( :اللووىل الووري تييووده آيووا
كسآهيووة ملوود غ و مووا غوود ذلووك ))  61والثاهُىىت  (( :إدخووال الىووال ف و مػوواو مووا
كبله وما بػده أول مً الخسوج به غنهما إال بدليل يجب التظليم له )) .62
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ََ َ َ ُ
َ ُ ُ
﴿طوأ ِزيى ْم َآيوا ِتي فوال ت ْظوت ْل ِولى ِن﴾ ( ظىىسة ألاهبُىاء
اإلاظألة :مااإلاشاد بلىله حلىالى :
آلاًت )73:
هزه اإلاعألت جخدذر كً اإلاساد باآليوا أي موا مػىاهوا  ،وكىذ رهشاإلافعىشون فيهىا
كىلحن زم سجخىا سأًا واخذا منهما هما ًلي:
الل ووىل ألاول :أي هلم ىىاحي م ىىىىم ومىاكُ ىىذي ف ىىي آلاخ ىىشة بل ىىزاب الى ىىاس أو ف ىىي ال ىىذهُا
ََ َ َ ُ
وىكلت بذس ﴿فال ت ْظت ْل ِولى ِن﴾ باإلجُان فاهه هاصٌ بىم ال مدالت.
اللووىل الثوواوي :اإلا ىشاد باآلًىىاث مىىا دٌ كلىىى صىىذق مدمىىذ صىىلى هللا كلُىىه وظىىلم مىىً
اإلاعجضاث ،وما حلله هللا له مً اللاكبت اإلادمىدة.
بل ىىذ ك ىىشض اإلاع ىىألت سج ىىر هثح ىىر م ىىً اإلافع ىىشًٍ 63الل ىىىٌ ألاوٌ لذالل ىىت الل ىشآن كلُ ىىه
َ َ
َ ُ ُ
﴿طو و ووأ ِزيى ْم َآي و و ووا ِتي ف و و ووال
واكخم ى ى ىىادا كل ى ى ىىى اللاك ى ى ىىذجحن للت ى ى ىىرحُذ ،أي أن اإلا ى ى ىشاد م ى ى ىىً
َ َ ُ
ت ْظوت ْل ِولى ِن﴾ هلمىىاحي مىىىىم ومىاكُىذي فىىي آلاخىىشة بلىىزاب الىىاس أو فىىي الىىذهُا وىكلىىت
ََ َ َ ُ
بذس ﴿فال ت ْظوت ْل ِولى ِن﴾ باإلجُىان بهىا فاهىه هىاصٌ بىىم ال مدالىت .ومىا بلىذها جىذٌ كلىى
ََُ ُ
َ
ىلووى َن َم َ ووى َهو َورا ْال َى ْغو ُود إ ْن ُه ْىو ُوت ْم َ
صو ِواد ِكين ﴾
هىىزا اإلالنىىي وهىىي  :كىلىىه حلىىالى  ﴿:ويل
ِ
(ظىسة الاهبُاء آلاًت )72:أي متى خصىٌ هزا الىكذ الزي حلذها به مً اللزاب.
وما رهب ئلُه هإآلء اإلافعشون سخمهم هللا وهى الصخُذ – ئن شاء هللا – كلى
أظاط اللاكذجحن رهشتهما في البذاًت  ،أي ئرا وان أخذ ألاكىاٌ جإٍذه آًت أو
آًاث أخشي فهى أولى بدمل آلاًت كلُه ؛ ألن جأًُذ اللشآن له ًذٌ كلى صخخه
واظخلامخه  ،وهزلً خمل آلاًت كلى الخفعحر الزي ًجللها داخلت في ملاوي ما
كبلها وما بلذها أولى وأخعً ؛ ألهه أوفم للىـم اللشآن وألُم بالعُاق ،ما لم
ًشد دلُل ًمىم مً هزا الخفعحر.وهللا أكلم بالصىاب.
الىمىذج الثاوي:
لهووريً اللاغوودتين للتوورحيح فهمووا :ألاولىىى (( :ال يجووىش الػوودول غووً آوواهس الل وسآن
إال بوودليل يجووب السحووىع إليووه ))  64والثاهُىىت (( :يجووب حموول هصووىي الووىحي غ و
65
الػمى ما لم يسد هص بالتخصيص ))
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َ
ْ َ ََ َ
اإلاظووألة :مىىا اإلاىشاد بلىلىىه حلىىالى َ ﴿ :مو ْوً َحو َواِ ِبال َن َظووى ِة فلو ُوه خ ْيوور ِم ْن َهووا َو ُهو ْوم ِمو ْوً فو َوص ٍع
ُ َ
َي ْى َم ِئ ٍر ِآمىىن﴾ (ظىسة الىمل آلاًت )22:
ْ َ ََ َ
هزه اإلاعألت جخدذر ما اإلاشاد بلىله حلالى َ ﴿ :م ًْ َح َاِ ِبال َن َظى ِة فل ُه خ ْير ِم ْن َها﴾ ؟
 ،وكذ رهشاإلافعشوهفي جفعحرها كىلحن زم سجخىا سأًا واخذا منهما هما ًلي:
ْ
َ
الل ووىل ألاولَ ﴿:م و ْوً َح و َواِ ِبال َن َظ ووى ِة﴾ أي م ىىً ح ىىاء بج ىىيغ الخع ىىىت ً ىىىم اللُام ىىت
ََ ُ
َْ
﴿م ْن َها﴾ وأهثر.
﴿فله﴾ مً الجضاء والثىاب كىذ هللا ﴿خير﴾ أي أفظل ِ
اللىل الثاوي :خحر خاصل مً حهتها.
ْ
َ
وهىزا اخخلىف اإلافعىشون فىي ملنىى ﴿ ِال َن َظوى ِة ﴾ اللوىل ألاول  :حمُىم الخعىىاث.
اللىل الثاوي :اإلاىشاد بهىا ؤلاخىالص .واللوىل الثالوث :أداء الفىشاةع.والتػمويم أولو
66
وال وحه للتخصيص ،وئن كاٌ به بلع العلف".
بلىىذ كىىشض اإلاعىىألت سجىىر هثحىىر مىىً اإلافعىىشًٍ اللىىىٌ ألاوٌ ملخمىىذا كلىىى اللاكىىذجحن
ْ
َ ََ َ
للت ىىرحُذ ،أي أن اإلا ىشاد بلىل ىىه حل ىىالى َ ﴿:م و ْوً َح و َواِ ِبال َن َظ ووى ِة فل و ُوه خ ْي وور ِم ْن َه ووا﴾ أي ل ىىه
ْ
َ
أفظىىل منهىىا وأهثىىر همىىا حىىاء فىىي ظىىىسة ألاولىىام  ،كىلىىه حلىىالى َ :
﴿مو ْوً َحو َواِ ِبال َن َظووى ِة
َّ ْ َ
َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ
الظ و ِّوائ ِة ف ووال ُي ْج و َوصي ِإال ِمثل َه ووا َو ُه و ْوم ال ي لم ووىن﴾ (
فل ووه غش ووس أمث ِاله ووا وم ووً ح وواِ ِب
ظ ىىسة ألاولىىام  ، ) 601 :أي فلىىه كشىىش أمثالهىىا  ،وهىىزا سجىىر اللىىىٌ ألاوٌ فىىي ملنىىى
ْ
َ
﴿ ِال َن َظو ووى ِة ﴾ أي اإلا ى ىشاد بالخع ى ىىىت حمُ ى ىىم الخع ى ىىىاث  ،والخلم ى ىىُم أول ى ىىى ،وال وح ى ىىه
67
للخخصُص.
وما رهب ئلُه هإآلء اإلافعشون سخمهم هللا وهى الصخُذ – ئن شاء هللا – كلى
أظاط اللاكذجحن رهشتهما في بذاًت اإلاعألت  ،أي ال ًجىص اللذوٌ كً ؿاهش
ألالفاؾ اللشآهُت ئال بذلُل ًجب الشحىق ئلُه ؛ ألن ال ٌلشف مشاد اإلاخيلم ئال
باأللفاؾ الذالت كلُه  ،وهزالً فال ًخصص الىص بذون دلُل الخخصُص بل
ًجب أن ًدمل الىص كلى اللمىم ؛ ألهه أشمل لجمُم اإلالاوي .وهللا أكلم
بالصىاب.
الىمىذج الثالث:
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لهووره اللاغوودت للتوورحيح ((:إدخووال الىووال ف و مػوواو مووا كبلووه ومووا بػووده أول و مووً
68
الخسوج به غنهما إال بدليل يجب التظليم له ))
َ ْ َّ
اللوه َم ْج َس َاهوا َو ُم ْس َط َ
اإلاظألة:ما اإلاشاد بلىله حلالى َ ﴿ :و َك َ ْ َ ُ
واها ِإ َّن
ال ازهبىا ِفيها ِبظ ِم ِ
َ َُ
َزِّبي لغفىز َز ِحيم ﴾ (ظىسة هىد آلاًت.)16:
ََ َ َ
وال ْازه ُبوىا ِف َيهوا﴾  ،وكىذ
هزه اإلاعألت جخدذر مً هى اللائل في كىله تػال ﴿:وك
رهشاإلافعشون في جفعحرها كىلحن زم سجخىا سأًا واخذا منهما هما ًلي :
اللىل ألاول :اللاةل هى ظُذها هىح كلُه العالم.
اللىل الثاوي :اللاةل هى هللا ظبداهه وحلالى.
بلذ كشض اإلاعألت سجر هثحر مً اإلافعشًٍ الشأي ألاوٌ ملخمذا كلى اللاكذة
﴿إ َّن
الترحُدُت  .أي أن اللاةل هى هىح كلُه العالم  ،هما هى اللاةل في آخش آلاًت ِ
َ َُ
َزِّبي لغفىز َز ِحيم﴾ أي آخش الىالم ًذٌ كلُه وٍإٍذ الشأي ألاوٌ ،وهزا جىخُذ
70 69
مشحم الظماةش في العُاق الىاخذ أولى مً جفشٍلهما .
وما رهب ئلُه هإآلء اإلافعشون وهى الصخُذ -ئن شاء هللا – كلى أظاط
اللاكذة التي رهشتها في بذاًت الىص  ،أي خمل هص الىحي كلى الخفعحر الزي
ًجلله داخل ما كبله وما بلذه أولى ؛ ألهه ألُم للىـم اللشآن ما لم ًشد دلُل
واضر ًمىم مً رلً .وهللا أكلم بالصىاب.
الىمىذج السابؼ:
له ووريً اللاغ وودتين للت وورحيح :ألاول ىىى  (( :إذا ثب ووت الن ووديث وو ووان ف ووي مػن ووي أح وود
ألاك ووىال فه ووى م ووسخا ل ووه غ و و م ووا خالف ووه)) 71والثاهُ ىىت  (( :اليج ووىش الػ وودول غ ووً
72
آاهس اللسآن إال بدليل يجب السحىع إليه ))
َْ َُ َْ َ َ ْ َُ َ
﴿لىى س هيف تػملىن﴾ (ظىسة ًىوغ آلاًت)61:
اإلاظألة :ما اإلاشادبلىله حلالى ِ :
َْ ُ َ َ َ ُ َ
﴿لىى و َوس ه ْي ووف ت ْػ َمل ووىن﴾  ،وك ىىذ رهشاإلافع ىىشون
ه ىىزه اإلاع ىىألت جخد ىىذر ك ىىً اإلا وساد ِ
فيها أكىالا زم سجخىا سأًا واخذا منها هما ًلي:
اللو ووىل ألاول :ال ى ىىالم الم و ى ىىي أي ليى ىىي هىـ ى ىىش أي كم ى ىىل حلملىهى ىىه م ى ىىً أكم ى ىىاٌ الخح ى ىىر
والشش ،أو كلى أي خالت حلملىن ألاكماٌ الالةلت باالظخخالف.
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اللىل الثاوي  :الىـش هىا بملنى الللم أي لىخخبر أكمالىم هلىلىه حلىالى ﴿ليبلوىهم
ً
أيىم أحظً غمال﴾.
اللىل الثالث  :لىلامل ملاملت مً ًىـش فهي اظخلاسة جمثُلُت.
بلىىذ كىىشض اإلاعىىألت سجىىر هثحىىر مىىً اإلافعىىشًٍ  73الىشأي ألاوللذاللىىت الخىىذًث الىبىىىي
َْ ُ َ َ َ ُ َ
﴿لىى َوس ه ْيوف ت ْػ َملوىن﴾ أي ليىي
كلُه واكخمادا كلى اللاكىذجحن ،أي أن اإلاىشاد مىً ِ
هىـ ىىش أي كم ىىل حلملىه ىىه م ىىً أكم ىىاٌ الخح ىىر والش ىىش  ،أي ٌع ىىخلمل الىـ ىش ف ىىي اإلالن ىىى
الخلُلىىي همىىا جىىذٌ كلُىىه الخىىذًث الىبىىىي الشىىشٍف كىىً أبىىي ظىىلُذ الخىىذسي ،كىىً
الىب ىىي ص ىىلى هللا كلُ ىىه وظ ىىلم ،ك ىىاٌ :ئن ال ىىذهُا خل ىىىة خظ ىىشة ،وئن هللا مع ىىخخلفىم
فيهى ىىا ،فُىـى ىىش هُى ىىف حلملى ىىىن ،فى ىىاجلىا الى ىىذهُا واجلى ىىىا اليعى ىىاء ،فى ىىان أوٌ فخىى ىىت بنى ىىي
74
ئظشاةُل واهذ في اليعاء.
ومى ىىا سجخى ىىه ه ى ىىإآلء اإلافعى ىىشون سخمه ى ىىم هللا وهى ىىى الص ى ىىخُذ – ئن شى ىىاء هللا – كلى ىىى
أظىىاط هىىاجحن اللاكىىذجحن رهشتهمىىا فىىي بذاًىىت الىىىص أي ئرا زبىىذ الخىىذًث الصىىخُذ
فىىي جفعىىحر آلاًىىت فُجىىب اإلاصىىحر ئلُىىه ؛ ألن الىبىىي صىىلى هللا كلُىىه وظىىلم أكلىىم الىىىاط
ز زن زن ز ن ز
ُ ز ز َّ
نز
ىاط
بخفعىحر اللىشآن همىا كىاٌ هللا حلىالى :نوأهضلىىا َئلُىً ال َىزهش ٌلنىي اللىشآن َلخب َىحن َللى َ
ما ُهض زٌ ئ زل نيه نم مً بهم زو زل زل َّل ُه نم ٌلني ليي زً زخ زف َّى ُش ز
ون﴾ (ظىسة الىدل آلاًىت  ، )11:وأًظىا
س
َ َ َ
ال ًجىص اللذوٌ كً ؿاهش ألفىاؾ الىىحي ئال بىذلُل واضىر ًجىب الشحىىق ئلُىه ؛ ألن
ألاصل أن ًفهم الىالم باأللفاؾ الذالت كلُه.وهللا أكلم بالصىاب.
الىمىذج الخامع:
لهووره اللاغوودت الترحيحيووة(( :إذا ثبووت النووديث ووووان هصووا فووي تفظووير آلايووة فووال
75
يصاز إل غيره ))
َ
َ
َ
ُ
ََ
َّْ
َ
َّ
ُ
َّ
ْ
ع ِإل و غظ و ِوم اللي و ِول
اإلاظ ووألة :م ىىااإلاشاد بلىل ىىه حل ىىالى﴿ :أ ِك و ِوم الص ووالت ِل وودل ِ
ىن الش ووم ِ
َ ُ ْ َ ْ َ ْ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ
ان َم ْش ُه ً
ىدا﴾ (ظىسة بني اظشآءًل آلاًت)32:
وكسآن الفج ِس ِإن كسآن الفج ِس و
ْ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
وان َمش و و ُوه ً
ىدا﴾  ،وك ى ىىذ
﴿إ َّن ك و و ْوسآن الف ْج و و ِوس و و و
ه ى ىىزه اإلاع ى ىىألت جخد ى ىىذر ك ى ىىً اإلاو و وساد ِ
رهشاإلافعشون في جفعحرها كىلحن زم سجخىا سأًا واخذا منهما هما ًلي :
اللىل ألاول:حشهذه وجدظشه مالةىت اللُل ومالةىت النهاس.
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اللىل الثاويٌ:شهذه الىثحر مً اإلاصلحن في اللادة.
بل ىىذ ك ىىشض اإلاع ىىألت سج ىىر حمه ىىىس اإلافع ىىشًٍ76الى ىشأي ألاوللذالل ىىت الخ ىىذًث الىب ىىىي
كلُىىه وملخمىىذا كلىىى هىىزه اللاكىىذة الترحُدُىىت((:إذا ثبووت النووديث ووووان هصووا فووي
77
﴿إ َّن
تفظ ووير آلاي ووة ف ووال يص وواز إلو و غي ووره )) أي أن اإلاى ىشاد بلىل ىىه ظ ىىبداهه وحل ىىالى ِ :
ُْ َ َْ ْ َ َ
ان َم ْش ُوه ً
ىدا﴾ أي حشىهذه وجدظىشه مالةىىت اللُىل ومالةىىت النهاس،همىا
كسآن الفج ِس و
وسد رل ىىً ف ىىي الخ ىىذًث الص ىىخُذ آلاح ىىي فُج ىىزٌ ه ىىإالء وٍص ىىلذ ه ىىإالء فه ىىى ف ىىي آخ ىىش
دً ىىىان اللُ ىىل وأوٌ دً ىىىان النهاس.وك ىىذ أخ ىىشج أخم ىىذ والترم ىىزي وص ىىدخه واليع ىىاتي
وابىً ماحىت وابىً حشٍىىش وابىً اإلاىىزس وابىىً أبىي خىاجم والخىىاهم وصىدخه وابىً مشدوٍىىه
والبيهلي في الشلب كً أبىي هشٍىشة كىً الىبىي صىلى هللا كلُىه وظىلم فىي آلاًىت كىاٌ" :
حش ىىهذه مالةى ىىت اللُ ىىل ومالةى ىىت النه ىىاس ججخم ىىم فيه ىىا " 78وه ىىى ف ىىي الص ىىخُدحن كى ىىه
ً
مشفىكىىا بلفىىف ًجخم ىىم مالةىىىت اللُ ىىل ومالةىىىت النه ىىاس فىىي ص ىىالة الفجىىش ز ىىم ًلىىىٌ أب ىىى
ً
80
هشٍشة ئكشأوا ئن شئخم ئن كشآن الفجش وان مشهىدا 79،وفي الباب أخادًث".
ومى ىىا سجخى ىىه ه ى ىىإآلء اإلافعى ىىشون سخمه ى ىىم هللا وهى ىىى الص ى ىىخُذ – ئن شى ىىاء هللا – كلى ىىى
أظىىاط اللاكىىذة التىىي رهشتهىىا فىىي بذاًىىت الىىىص  ،أي ئرا زبىىذ الخىىذًث الصىىخُذ فىىي
جفع ىىحر آلاً ىىت فُج ىىب اإلاص ىىحر ئلُ ىىه ؛ ألن الىب ىىي ص ىىلى هللا كلُ ىىه وظ ىىلم أكل ىىم الى ىىاط
بخفعحر اللشآن ومً وؿُفخه أن ًفعش اللشآن.وهللا أكلم بالصىاب.
الىمىذج الظادض:
لهره اللاغدت الترحيحية (( :اللىل الري تييده كسائً في الظياق مسخا غ
81
ما خالفه ))
َ
َ
ال ف َم ًْ َزُّب ُى َما َيا ُم َ
اإلاظألة :ما اإلاشاد بلىله حلالى ﴿ :ك َ
ىس ى ﴾ (ظىسة ػه آلاًت
)12:
هزه اإلاعألت جخدذر وإلاار خص فشكىن  ،مىس ى كلُه العالم بالىذاء فلؽ بذون
ال َف َم ًْ َزُّب ُى َما َيا ُم َ
هاسون كلُه العالم في كىله حلالىَ ﴿ :ك َ
ىس ى﴾ ؟ ،وكذ
كشطاإلافعشون فيها كىلحن زم سجخىا سأًا واخذا منهما هما ًلي:
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اللو ووىل ألاول :خى ىىص فشكى ىىىن ،مىس ى ى ى كلُى ىىه العى ىىالم بالخؼى ىىاب ليىهى ىىه ألاصى ىىل فى ىىي
الشظالت.
اللىل الثاوي :حاء رهش فلؽ مىس ى كلُه العالم إلاؼابلت سؤوط آلاًاث.
بلذ كشض اإلاعألت سجر حمهىس اإلافعشًٍ82سأًا واخذا ملخمذا كلى اللاكذة
الترحُدُت فهي  (( :اللىل الري تييده كسائً في الظياق مسخا غ ما خالفه
ال َف َم ًْ َزُّب ُى َما َيا ُم َ
))  ،83أي أن اإلاشاد بلىله حلالى َ ﴿:ك َ
ىس ى﴾ أفشد مىس ى بالىذاء
بلذ حمله مم أخُه ،ألهه ألاصل في الىبىة وأخىه جابم لهفي الشظالت  ،هما حاء
﴿و ْ
في العُاق كىذما دكا مىس ى كلُه العالم مً سبه ظبداهه وحلالى َ :
اح َػ ْل ِلي
ُ َ َ
َ
ً
ََ ْ ْ
ْ
َْ
﴿وأش ِسه ُه
﴿هازون أ ِخي﴾ (﴿ )70اش ُد ْد ِب ِه أش ِزي﴾ ()76
َو ِشيسا ِم ًْ أ ْه ِ ي﴾ ()82
َ
ِفي أ ْم ِسي﴾ ( )78أي أن هاسون كلُه العالم مم أهه وان هبُا ولىىه وصٍشا ألخُه
مىس ى كلُه العالم  ،فلزا خاػب فشكىن بمىس ى كلُه العالم مباششة باظمه.
وما سجخه هإآلء اإلافعشون سخمهم هللا وهى الصخُذ – ئن شاء هللا – كلى
أظاط اللاكذة التي رهشتها في دساظت الىص  ،أي ئرا وان أخذ ألاكىاٌ جإٍذه
كشاةً في العُاق فهى مشجر كلى ماخالفه ؛ ألهه أوفم للىـم اللشآن.وهللا أكلم
بالصىاب.
الىمىذج الظابؼ:
لهره اللاغدت الترحيحية (( :يجب حمل هصىي الىحي غ الػمى ما لم يسد
84
هص بالتخصيص ))
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ُ
َ
ْ
اط ُمهُ
ُ
اإلاظألة :ما اإلاشاد بلىله حلالى ﴿ :في ُب ُيى أذن الله أن ت ْسف َؼ َو ُيره َس ف َيها ْ
ٍ ِ
ِ
ِ
ُي َظ ّب ُح َل ُه ف َيها ب ْال ُغ ُد ّو َو ْآلا َ
ص ِال ﴾ (ظىسة الىىس آلاًت )71 :
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
هزه اإلاعألت جخدذر ما اإلاشاد بلىله حلالى﴿ :ويرهس ِفيها اطمه﴾ ؟ ،وكذ كشض
اإلافعشوهفي جفعحرها أكىالا زم سجخىا سأًا واخذا منها هما ًلي:
اللىل ألاول :اإلالنى اللام أي ول رهش هللا ظبداهه وحلالى.
اللىل الثاوي :اإلاشاد بزهش في هزه آلاًت الخىخُذ.
اللىل الثالث :اإلاشاد بزهش جالوة اللشآن.
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بلذ كشض اإلاعألت سجر حمهىس اإلافعشًٍ 85سأًا واخذا ملخمذا كلى اللاكذة
الترحُدُت فهي  (( :يجب حمل هصىي الىحي غ الػمى ما لم يسد هص
بالتخصيص ))  ،86أي أن اإلاشاد بزهش في كىله حلالى َ ﴿ :و ُي ْر َه َس ف َيها ْ
اط ُم ُه﴾ ول
ِ
رهش هلل كض وحل  ،ألن هزا اإلالنى أشمل لبلُت اإلالاوي  ،وخمل هص الىحي كلى
اللمىم ما لم ًأحي دلُل الخخصُص أولى وأوعب .
َ
ْ
وبىدى الزي كاٌ الشاصي سخمه هللا في جفعحر هزه آلاًت َ ":
﴿و ُيره َس ِف َيها ا ْط ُم ُه ﴾
فاللىٌ ألاوٌ :أهه كام في ول رهش والثاوي :أن ًخلى فيها هخابه كً ابً كباط
87
والثالث :ال ًخيلم فيها بما ال ًيبغي وألاول أول لػمى اللفظ".
وما سجخه هإآلء اإلافعشون سخمهم هللا وهى الصخُذ –ئن شاء هللا -كلى أظاط
اللاكذة التي رهشتها في دساظت الىص  ،أي ال بذ أن ًدمل هص الىحي كلى اإلالنى
اللام الشامل الىلي ما لم ًشد هص لخخصُص ؛ ألن اإلالنى اللام أشمل
للجمُم.وهللا أكلم بالصىاب.
الىمىذج الثامً:
لهريً اللاغدتين للترحيح :ألاولى  (( :الػبرت بػمى اللفظ ال بخصىي الظبب
)) 88والثاهُت  (( :يجب حمل هصىي الىحي غ الػمى ما لم يسد هص
89
بالتخصيص ))
َ
ْ َْ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ّ
ُ
ْ
َ
اإلاظألة :ما اإلاشاد بلىله حلالى ﴿:أ ْو ه ل َما ٍ ِفي بح ٍس ل ِج ّ ٍي يغشاه َم ْىج ِمً فى ِك ِه
َ َ َ
َ َ ْ
َم ْىج م ًْ َف ْىكه َس َناب ُآ ُل َما َب ْػ ُ
ض َها َف ْى َق َب ْ
ض ِإذا أخ َس َج َيد ُه ل ْم َيى ْد َي َس َاها
ػ
ِِ
ِ
ٍ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ُ ُ ً َ َ َ ُ ْ ُ
ىز﴾ (ظىسة الىىس آلاًت )10:
ومً لم يجػ ِل الله له هىزا فما له ِمً ه ٍ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ُ ُ ً َ َ َُ
هزه اإلاعألت جخدذر ما اإلاشاد بلىله حلالى﴿:ومً لم يجػ ِل الله له هىزا فما له
ْ ُ
ىز﴾ ؟ ،وكذ كشض اإلافعشون فيها كىلحن زم سجخىا سأًا واخذا منهما هما
ِمً ه ٍ
ًلي:
اللىل ألاول :وآلاًت كامت في خم حمُم الىفاس.
اللىل الثاوي :خاصت فُمً هضلذ فُه ،وهى كخبت بً سبُلت ،وان ًلخمغ الذًً
في الجاهلُت ،وٍلبغ اإلاعىح ،فلما حاء ؤلاظالم هفش ،وكاهذ.
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بلذ كشض اإلاعألت سجر حمهىس اإلافعشًٍ 90سأًا واخذا ملخمذا كلى اللاكذجحن
للترحُذ فهما  :ألاولى  (( :الػبرت بػمى اللفظ ال بخصىي الظبب ))
91والثاهُت  (( :يجب حمل هصىي الىحي غ الػمى ما لم يسد هص
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ُ ُ ً َ َ
ىزا ف َما ل ُه ِم ًْ
بالتخصيص ))  ،92أي أن هزه الجملت﴿ومً لم يجػ ِل الله له ه
ُ
ىز﴾ ملشسة إلاا كبلها مً وىن أكماٌ الىفشة كلى جلً الصفت ،واإلالنى مً لم
ه ٍ
يهذه هللا لم يهخذ  ،وهزه آلاًت كامت في خم حمُم الىفاس  ،ألن اللبرة بلمىم ال
بخصىص العبب  ،وال ًخصص الىص بذون دلُل واضر.
وبىدى الزي كاٌ الخاصن سخمه هللا في جفعحر هزه آلاًت  ":كُل هضلذ هزا آلاًت في
كخبت بً سبُلت بً أمُت ،وان ًلخمغ الذًً في الجاهلُت ولبغ اإلاعىح فلما حاء
93
ؤلاظالم هفش وكاهذ ،وألاصر أن آلاًت كامت في خم حمُم الىفاس".
وما سجخه هإآلء اإلافعشون سخمهم هللا وهى الصخُذ – ئن شاء هللا – كلى
أظاط اللاكذجحن رهشتهما في دساظت الىص أي اللبرة بلمىم اللفف ال بخصىص
العبب ؛ ألن الخىم الششعي للجمُم وئن حاء بعبب خاص  ،وهزالً فال
ًخصص الىص بذون دلُل الخخصُص بل ًجب أن ًدمل الىص كلى اللمىم ؛
ألهه أشمل لجمُم اإلالاوي .وهللا أكلم بالصىاب.
الىمىذج التاطؼ:
لهره اللاغدت الترحيحية (( :تىحيد مسحؼ الضمائس في الظياق الىاحد أول
94
مً تفسيلها ))
َ
ََ َ َ َ ْ ُ َ َْ ُ ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
يد فلال أحعت ِبما لم ت ِحغ ِب ِه
اإلاظألة :ما اإلاشاد بلىله حلالى ﴿:ف َمىث غي َر ب ِػ ٍ
َ
ُْ
َو ِحئت َك ِم ًْ َط َب ٍإ ِبي َب ٍإ َي ِل ٍين ﴾ (ظىسة الىمل آلاًت )88 :
َ َ َ
هزه اإلاعألت جخدذر ما هى مشحم الظمحر اإلاعختر في كىله حلالى ﴿ :ف َمىث﴾ ؟ ،
وكذ رهش اإلافعشون في جفعحرها كىلحن زم سجخىا سأًا واخذا منهما هما ًلي:
اللو ووىل ألاول :الظى ىىمحر اإلاعى ىىختر ًشحى ىىم ئلى ىىى الهذهى ىىذ ،أي مىى ىىث الهذهى ىىذ بلى ىىذ جفلى ىىذ
ظلُمان كلُه العالم ئًاه صماها.
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الل ووىل الثو وواويً :شحى ىىم الظى ىىمحر ئلى ىىى ظى ىىلُمان كلُى ىىه العى ىىالم أي بلى ىىي ظى ىىلُمان بلى ىىذ
الخفلذ والخىكذ صماها غحر ػىٍل.
بلذ كشض اإلاعألت سجر حمهىس اإلافعشون سأًا واخذا ملخمذا كلى اللاكذة
الترحُدُت فهي  (( :تىحيد مسحؼ الضمائس في الظياق الىاحد أول مً تفسيلها
َ َ َ
))  ،95أي أن الظمحر اإلاعختر في كىله حلاٌ ﴿ :ف َمىث﴾ ًشحم ئلى الهذهذ  ،ألن ما
َ
ََ َ َ ْ ُ
ال أ َحعت ِب َما ل ْم
بلذه حاء الظماةش التي جشحم ئلى الهذهذ هلىله حلالى ﴿ :فل
ُ ْ
ُْ
ت ِحغ ِب ِه َو ِحئت َك﴾  ،وجىخُذ مشحم الظماةش أولى مً جفشٍلهما.
كاٌ اللشػبي سخمه هللا في جفعحر هزه آلاًت  ":والظمحر في " مىث " ًدخمل أن
ًيىن لعلُمان ،واإلالنى :بلي ظلُمان بلذ الخفلذ والىكُذ غحر ػىٍل أي غحر
96
وكذ ػىٍل .وٍدخمل أن ًيىن للهذهذ وهى ألاهثر".
وما سجخه هإآلء اإلافعشون سخمهم هللا وهى الصخُذ– ئن شاء هللا – كلى أظاط
اللاكذة التي رهشتها في دساظت الىص  ،أي ئرا جىحذ الاخخماٌ في مشحم الظماةش
فدُيئز جىخُذ مشحم الظماةش في العُاق الىاخذ أولى مً جفشٍلها ؛ ألن جىحذ
فيها اوسجام الىـم وال ًفشكها بذون دلُل .وهللا أكلم بالصىاب.
الىمىذج الػاشس:
لهريً اللاغدتين للترحيح :ألاولى (( :إغادت الضمير إل مرهىز أول مً إغادته
إل ملدز )) 97والثاهُت (( :إدخال الىال ف مػاو ما كبله وما بػده أول مً
98
الخسوج به غنهما إال بدليل يجب التظليم له ))
َ
َ
ْ
ْ
َ
﴿ف َل َّما َأ َت َ
اها ُهىد َي م ْ
اظ ِئ ال َى ِاد ألا ْي َم ًِ ِفي
ش
ً
اإلاظألة :ما اإلاشاد بلىله حلالى :
ِ
ِ ِ
َ
َ
ْ
ْ ُ ْ َ َُْ َ
َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ ّ َ َّ ُ َ ُّ َ َ
اإلاين ﴾ (ظىسة
البلػ ِة اإلاب َازه ِة ِمً الشوس ِت أن يا مىس ى ِإ ِوي أها الله زب الػ ِ
اللصص آلاًت )70:
َ
َ
﴿ف َل َّما أ َت َ
اها﴾ ؟ أي ما هى مشحم
هزه اإلاعألت جخدذر ما اإلاشاد بلىله حلالى :
الظمحر " ها " ؟ وكذ كشض اإلافعشون في جفعحر هزه آلاًت كىلحن زم سجخىا سأًا
واخذا منهما هما ًلي:
اللىل ألاول :الظمحر ًشحم ئلى الىاس التي أبصشها.
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اللىل الثاويً :شحم ئلى الشجشة.
بلذ كشض اإلاعألت سجر حمهىس اإلافعشًٍ سأًا واخذا ملخمذا كلى اللاكذجحن
للترحُذ فهما :ألاولى  (( :إغادت الضمير إل مرهىز أول مً إغادته إل ملدز ))
100والثاهُت (( :إدخال الىال ف مػاو ما كبله وما بػده أول مً الخسوج به
غنهما إال بدليل يجب التظليم له ))  ،101أي أن الظمحر " ها " في كىله حلالى :
ََ ََ َ ُ
ىد َي﴾ ًشحم ئلى الىاس  ،ألن في العُاق حاء رهش الىاس  ،ولم جزهش
﴿فل َّما أتاها ه ِ
َ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ
ىس ى ألا َح َل َو َط َاز
الشجشة كبلها في هزه آلاًت  ،هلىله حلالى ﴿ :فلما كض ى م
ُّ َ ً َ َ َ
َ
ّ
ُ
ُُ ّ َ ُ َ
ع م ًْ َ
ب َأ ْه ِل ِه َآو َ
ال ِِل ْه ِل ِه ْامىثىا ِإ ِوي آو ْظت ها ًزا ل َػ ِ ي آ ِتيى ْم
ىز هازا ك
الع
ب
ه
ا
ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
ِمنها ِبخب ٍر أو حرو ٍت ِمً الى ِاز لػلىم تصعلىن﴾ (ظىسة اللصص آلاًت ، )82:
وئكادة الظمحر ئلى مزوىس أولى مً ئكادجه ئلى ملذس؛ فلزا اللىٌ ألاوٌ أولى للذم
الزهش للشجشة.
َ َ َّ َ
وبىدى الزي كاٌ العمشكىذي سخمه هللا في جفعحر هزه آلاًت ﴿ ":فلما أتاها﴾
َْ
ْ
ُ
﴿ه َ ْ
ىاد ألا ْي َم ًِ﴾ ٌلني :مً حاهب الىادي ألاًمً كً
شاظ ِئ ال ِ
ٌلني :الىاس ِ
ىدي ِمً ِ
ْ ُ ْ َ ُْ َ َ
بازه ِة﴾ ٌلني :مً اإلاىطم اإلاباسن الزي
﴿في البلػ ِة اإلا
ًمحن مىس ى كلُه العالم ِ
َ
َ
ّ َ َّ
َّ
ْ
﴿م ًَ الش َو َس ِت أن يا ُمىس ى ِإ ِوي أها الل ُه
ولم هللا حلالى فُه مىس ى كلُه العالم ِ
َ ُّ ْ َ َ
102
ػاإلاين﴾ ٌلني:الزي ًىادًً سب اللاإلاحن".
زب ال ِ
وما سجخه هإآلء اإلافعشون سخمهم هللا وهى الصخُذ– ئن شاء هللا – كلى أظاط
اللاكذجحن رهشتهما في دساظت الىص  ،أي ئكادة الظمحر ئلى اإلازوىس أولى مً
ئكادجه ئلى ملذس ؛ ألن ؤلاكادجه ئلى اإلالذس مم ئميان ؤلاكادجه ئلى اإلازوىس خالف
هـم اللشآن ،وهزالً خمل هص الىحي كلى الخفعحر الزي ًجلله داخل ما كبله
وما بلذه أولى؛ ألهه أوفم للىـم اللشآن ما لم ًشد دلُل واضر ًمىم مً
رلً.وهللا أكلم بالصىاب.
الخاتمة:
وأما الىخاةج التي وصل ئليها الباخث مً خالٌ هزه الذساظت جؼبُلُت ،فهي:أوال:
اللاسي غحر اإلاخمشط ال ٌعخؼُم أن ًمحز بحن الصىاب والخؼاء في الخفعحر بذون
99
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ملشفت كىاكذ الترحُذ.زاهُا :سكاًت كىاهحن الترحُذ في جفعحر اللشآن ألُم وأوعب
للىـم اللشآن.زالثاٌ :لشف بلىاًت طىابؽ الترحُذ مشاد هالم هللا ظبداهه وحلالى
كلى وحه الصىاب والخم .سابلا :اكخنى حمهىس اإلافعشًٍ بلىاكذ الترحُذ كىاًت
جامت في جفاظحرهم .خامعا :للىاكذ الترحُذ أزش هبحر بحن ألاساء الخفعحرًت في سدها
وكبىلها.
هزا ما كىذي وهللا أكلم بالصىاب وهى اإلاعخلان
الهىامش
 1لسان العرب  ،ألحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور (المتوىف8437 :هـ) ( ،الناشر :دار اآلفاق العربية  -مصر
/القاهرة  ،الطبعة :األوىل8311 ،هـ 1001 -م)  ،عدد األجزاء.)334 / 1( ، 8 :

 2مختار الصحاح  ،لزين الدين أيب عبد اهلل محمد بن أيب بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوىف555 :هـ) ،
(الناشر :المكتبة العصرية  -الدار النموذجية بًنوت – صيدا  ،الطبعة الخامسة8310 :هـ 8888 /م ) ،عدد

األجزاء.)887 / 8( ، 8 :

 3معجم مقاييس اللغة  ،ألحمد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي ،أيب الحسٌن (المتوىف484 :هـ)  ،المحقق:
عبد السالم محمد هارون ( ،الناشر :دار الفكر  ،عام النشر8488 :هـ 8868 -م)  ،عدد األجزاء.)378 / 1( ، 5 :

 4البحر المحيط يف أصول الفقه  ،أليب عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي (المتوىف683 :هـ)
(الناشر :دار الكتيب الطبعة :األوىل8383 ،هـ 8883 -م ) ،عدد األجزاء.)840/5( ، 7 :

 5شرح الكواكب المنًن  ،لتقي الدين أيب البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن
النجار الحنبلي ( المتويف 861 :ه ) ( ،الناشر  :مكتبة العبيكان  ،الطبعة الثانية 8387ه 8886 /م)  ،عدد األجزاء :
 ، )585/3(،3والتعارض والرتجيح للحفناوي  ،لمحمد الحفناوي ( ،الناشر  :دار الوفاء  ،الطبعة الثانية 8307 :ه) ،
(ص .)168/

 6قواعد الرتجيح عند المفسرين للحريب (.)44/8

 7أنظر  :المهذب يف علم أصول الفقه المقارن  ،لعبد الكريم بن علي بن محمد النملة ( ،دار النشر :مكتبة الرشد –
الرياض  ،الطبعة األوىل 8310 :هـ  8888 -م)  ،عدد األجزاء.)1313 / 4( 4 :

 8هو الشيخ األستاذ عبدالكريم بن عىل بن محمد النملة  ،ولد يف 8/6/8464ه يف البكًنية يف منطقة القصيم  ،نشأ

يتيم األبوين  ،وكان عالما كبًنا  ،وله كتب كثًنة يف الفقه واألصول  ،منها  ،المهذب يف علم أصول الفقه المقارن ،

اتحاف ذوي البصائر  ،مخالفة الصحايب للحديث النبوي الشريف  ،روضة الناظر  ،وغًنها  ،وتويف يوم الثالثاء
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بالرياض .أنظر:

 9البحر المحيط يف أصول الفقه  ،أليب عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي (المتوىف683 :هـ)
(،الناشر :دار الكتيب  ،الطبعة األوىل8383 :هـ8883 /م)  ،عدد األجزاء.)837 / 7( ، 7 :

 10إرشاد الفحول إىل تحقيق الحق من علم األصول محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين (المتوىف:
8140هـ)  (،الناشر :دار الكتاب العريب  ،الطبعة األوىل8388 :هـ8888 /م)  ،عدد األجزاء.)153 / 1( ، 1 :

 11هو الشيخ حسٌن بن عىل بن حسٌن الحريب  ،رئيس قسم الدراسات القرآنية  ،كلية المعلمٌن يف جازان  ،وله

كتاب مشهور يف قواعد الرتجيح عند المفسرين  .انظر  :قواعد الرتجيح عند المفسرين  ،لحسٌن الحريب ،
(الناشر  :دار القاسم الطبعة األوىل 8885م/ه.)8/8( ، )8386

 12أنظر  :قواعد الرتجيح للحريب (.)41-34/8

 13ويدخل تحت هذه القاعدة القواعد التالية  :األوىل  :إذا وقع التعارض بٌن احتمال النسخ واحتمال التخصيص
فالتخصيص أوىل ,الثانية  :إذا وقع التعارض بٌن النسخ واالشرتاك  ،فاالشرتاك أوىل .الثالثة  :إذا وقع التعارض بٌن

النسخ واإلضمار  ،فاإلضمار أوىل .الرابعة  :إذا وقع التعارض بٌن النسخ والمجاز  ،فالمجاز أوىل .الخامسة  :إذا وقع
التعارض بٌن النسخ والنقل  ،فالنقل أوىل .أنظر :التعارض والرتجيح بٌن األدلة الشرعية  ،لعبد اللطيف

الربزنجي ( ،الناشر  :مطبعة العاين – العراق  ،الطبعة األوىل 8307 :ه)  ، .)848-834/1( ،والبحر المحيط يف أصول

الفقه ( ، )135/1وقواعد الرتجيح للحريب (.)74/8

 14أنظر  :جامع البيان ( ، )471/84والناسخ والمنسوخ يف كتاب اهلل  ،وقوعد الرتجيح للحريب (.)87/8

 15أنظر  :مجموع الفتاوي  ،لتقي الدين أيب العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراين (المتوىف617 :هـ) ،

المحقق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ( ،الناشر :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة

النبوية ،المملكة العربية السعودية  ،عام النشر8385 :هـ8884/م)  ، )488/84( ،وقوعد الرتجيح للحريب
(.)87/8

 16أنظر  :الدر المصون يف علوم الكتاب المكنون للسمٌن الحليب  ،الناشر  :دار القلم – دمشق  ،الطبعة األوىل
8305:ه  ، )444/4( ،وقوعد الرتجيح للحريب (.)87/8

 17أنظر :جامع البيان يف تأويل القرآن  ،لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب اآلملي ،أيب جعفر الطربي
(المتوىف480 :هـ)  ،المحقق :أحمد محمد شاكر ( ،الناشر :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة األوىل 8310 :هـ  1000 -م) ،

عدد األجزاء ، )406/85( ، 13 :وقوعد الرتجيح للحريب (.)87/8

 18أنظر  :جامع البيان ( ، )818/10والجامع ألحكام القرآن  ،أليب عبد اهلل محمد بن أحمد بن أيب بكر بن فرح

األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطيب (المتوىف 568 :هـ) ( ،الناشر  :دار الكتب المصرية – القاهرة  ،الطبعة
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الثانية 8473 :هـ 8853 -م) ،عدد األجزاء  10 :جزءا (يف  80مجلدات) ، )88/10( ،وقوعد الرتجيح للحريب
(.)880/8

 19أنظر :فتح البيان ( ، )863/5وعقود المرجان يف قواعد المنهج األمثل يف تفسًن القرآن من خالل أضواء البيان
 ،ألحمد سالمة أيب الفتوح (دار الكيان الطبعة األوىل 8315ه) ( ،ص ، )815/و قواعد الرتجيح للحريب (.)814/8

20أنظر  :أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن  ،لمحمد األمٌن بن محمد المختار بن عبد القادر الجكين
الشنقيطي (المتوىف 8484 :هـ) ( ،الناشر  :دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بًنوت – لبنان  ،عام النشر :
 8384هـ 8884 /م) ،ـ ( ، )174/6 ،63/4وعقود المرجان (ص ، )844/قواعد الرتجيح (.)846/8

 21أنظر  :أضواء البيان ( ، )70/8قواعد الرتجيح للحريب (.)861/8

22أنظر مقدمة فتح البيان (  ، )87/8مقدمة أضواء البيان (  ، )836/4عقود المرجان (ص )61/و قواعد الرتجيح
للحريب (.)888/8

23أنظر  :مقدمة أضواء البيان ( ، )14/8قواعد الرتجيح لحسٌن الحريب (. )105/8
24أنظر مقدمة فتح البيان ( )87/8و قواعد الرتجيح للحريب (. )183/8

 25أنظر  :الجامع ألحكام القرآن للقرطيب ( ، )180/84وقواعد الرتجيح للحريب (.)114/8

 26أنظر  :مناهل العرفان يف علوم القرآن  ،لمحمد عبد العظيم ُّ
الز ْرقاين (المتوىف8456 :هـ) ( ،الناشر :مطبعة

عيىس البايب الحليب وشركاه  ،الطبعة :الطبعة الثالثة ) ،عدد األجزاء ، )883/8( 1 :وقواعد الرتجيح للحريب (

.)138/8

 27أنظر  :مباحث يف علوم القرآن  ،لصبحي الصالح ( ،الناشر :دار العلم للماليٌن -بًنوت  ،الطبعة السادسة عشر
8874:م) ( ،ص ، )818/وقواعد الرتجيح للحريب (.)147/8

 28أنظر  :فتح البيان ( )87/8و قواعد الرتجيح للحريب (.)168/8

 29أنظر  :جامع البيان ( ، )480/1وقواعد الرتجيح عند المفسرين لحسٌن الحريب (.)177/8

 30أنظر  :قواعد الرتجيح عند المفسرين لحسٌن الحريب (  ، ) 188/8و مقدمة اضواء البيان (.)81/8

31أنظر  :مقدمة التفسًن ضمن مجموع الفتاوى البن تيمية ( ، ) 454/84مقدمة أضواء البيان ( ) 6/8و قواعد
الرتجيح لحسٌن الحرىب ()481/8

 32أنظر :المحرر الوجيز يف تفسًن الكتاب العزيز ( ، )483/8ومفاتيح الغيب ( ، )40/84وتفسًن القرآن العظيم
( ، )48/6وقواعد الرتجيح للحريب ( .)417/8

 33أنظر  :المصدر السابق (.)417/8

 34أنظر  :البحر المحيط لألندلسي ( ،)84/8وقواعد الرتجيح للحريب (.)18/8

 35أنظر :الكشاف ( ، )887/4والمحرر الوجيز ( ، )10/80وقواعد الرتجيح للحريب (.)454/1
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 36يدخل تحت هذه القاعدة  ،القواعد التالية :األوىل  :إذا دار الكالم بٌن اإلضمار والزيادة  ،فإلضمار أوىل .الثانية :
إذا دار الكالم بٌن االشرتاك والمجاز  ،قدم المجاز .الثالثة  :إذا دار الكالم بٌن المجاز واإلضمار  ،قدم

المجاز.الرابعة  :إذا دار األمر بٌن االختالف والتقدير  ،كان التقدير أوىل .أنظر  :البحر المحيط للزركشي (-133/1

 ، )134والتعارض والرتجيح للربزنجي ( ، )850/1(، )844/1وقواعد الرتجيح للحريب (.)475/1

 37أنظر  :اإلشارة إىل اإليجاز يف بعض أنواع المجاز  ،للغز بن عبد السالم  ،الناشر  :دار البشائر اإلسالمية -بًنوت،
الطبعة األوىل 8307:ه( ،ص ، )110/والمحرر الوجيز ( ، )164/1وقواعد الرتجيح لحسٌن الحريب (.)458/1

 38أنظر :المحرر الوجيز ( ، )84/6وفتح البيان ( ، )181/5قواعد الرتجيح للحريب ( . )476/1

 39أنظر  :النكت والعيون ( ، )48-47/8وأضواء البيان ( ، )800/4ومقدمة فتح البيان ( ، )87/8وقواعد الرتجيح
للحريب (.)308/1

 40أنظر :الربهان يف علوم القرآن لبدر الدين للزركشي  ،الناشر :دار المعرفة – بًنوت  ،الطبعة الثانية 8488 :ه،
( ، )856/1النكت والعيون ( ، )48/8وأضواء البيان ( ، )411/5وقواعد الرتجيح للحريب (.)381/1

 41أنظر  :اإلشارة إىل اإليجاز (ص ، )1/والربهان للزركشي (، )803/4وقواعد الرتجيح للحريب (.)318/1

 42أنظر  :القطع واالئتناف  ،أليب جعفر النحاس  ،الناشر  :مطبعة العاين-بغداد8308:ه ( ،ص ، )433/ومفاتيح
الغيب ( ، )883/81وقواعد الرتجيح للحريب (.)348/1

 43أنظر  :مفاتيح الغيب ( ، )861/11والبحر المحيط لألندلسي ( ، )460/1وقواعد الرتجيح للحريب (.)358/1

 44أنظر :أحكام القرآن  ،أليب بكر محمد بن عبداهلل المعروف بابن العريب  ،الناشر :دار الكتب العلمية-بًنوت ،

الطبعة األوىل 8307 :ه  ، )141/8( ،وفتح القدير للشوكاين ( ، )36/1وفتح البيان ( ، )177/5وقواعد الرتجيح
للحريب (.)364/1

 45أنظر  :الربهان للزركشي ( ، )67/3وقواعد الرتجيح للحريب (.)378/1

 46أنظر :المحرر الوجيز ( ، )168/4وأنوار التزنيل وأسرار التأويل ( ، )33/8وقواعد الرتجيح للحريب (.)384/1

 47يدخل تحت هذه القاعدة  ،القواعد التالية :األوىل  :إذا دار األمر بٌن اإلضمار واالشرتاك  ،فاإلضمار أوىل .الثانية
 :إذا دار األمر بٌن التخصيص واإلضمار  ،فالتخصيص أوىل .الثالثة  :إذا دار األمر بٌن النقل واالشرتاك  ،فالنقل

أوىل .الرابعة  :إذا دار األمر بٌن التواطؤ واالشرتاك  ،فالتواطؤ أوىل  ( .األلفاظ المتواطئة  :هي الدالة عىل األعيان
المتغايرة بالعدد  ،المتفقة يف المعين الذي وضع اللفظ له  ،كداللة لفظ اإلنسان عىل عمرو  ،وزيد  ،وبكر  ) .البحر

المحيط للزركشي ( .)50/1أنظر :المحصول يف أصول الفقه  ،لفخر الدين الرازي  ،الناشر  :جامعة اإلمام محمد

بن سعود اإلسالمية-الرياض  ،الطبعة األوىل8488:ه ، )404-385/8( ،والبحر المحيط يف أصول الفقه  ،لبدرالدين

الزركشي  ،الناشر :وزاة األوقاف والشؤن اإلسالمية-الكويت  ،الطبعة الثانية8384:ه ، )864/1( ، )133-134/1( ،

وقواعد الرتجيح للحريب (.)480-408/1
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 48أنظر  :البحر المحيط يف أصول الفقه للزركشي ( ، )814/1و قواعد الرتجيح للحريب (.)404/1

 49أنظر  :أحكام القرآن البن العريب ( ، )337/8ومقدمة فتح البيان ( ، )87/8وقواعد الرتجيح للحريب (.)488/1
 50أنظر :جامع البيان ( ، )448/1والتسهيل البن جزي ( ، )8/8وقواعد الرتجيح للحريب (.)416/1

 51أنظر :جامع البيان ( ، )854/83فتح البيان ( ، )114/6والقواعد االحسان يف تفسًن القرآن للسعدي  ،الناشر
 :دار ابن رجب  ،الطبعة األوىل 8314 :ه ( ،ص ، . )8/وقواعد الرتجيح للحريب (.)434/1

 52أنظر  :أحكام القرآن البن العريب ( ، )866/8والتسهيل (  ، )8/8وشرح الكوكب ( ، )185/8وقواعد الرتجيح
للحريب (.)444/1

 53أنظر  :الناسخ والمنسوخ يف كتاب اهلل عزوجل  ،أليب جعفر أحمد بن محمد النحاس  ،الناشر :مؤسسة الرسالة-
بًنوت الطبعة األوىل 8381:ه  ، )885/1( ،والجامع ألحكام القرآن للقرطيب ( ، )338/8وأضواء البيان ()861/4
 ،وقواعد الرتجيح للحريب (.)456/1

 54أنظر  :الدر المصون ( ، )184/4وفتح البيان ( ، )414/3وقواعد الرتجيح للحريب (.)474/1

 55أنظر  :أضواء البيان ( ، )154/6وفتح البيان ( ، )884/80و الدر المصون يف علوم الكتاب المكنون للسمٌن
الحليب  ،الناشر  :دار القلم – دمشق  ،الطبعة األوىل 8305:ه  ، .)37/1( ،وقواعد الرتجيح للحريب (.)484/1

 56أنظر  :جامع البيان ( ، )838/83والكشاف ( ، )478/8والربهان يف علوم القرآن  ،لبدر الدين الزركشي ،
الناشر  :دارالمعرفة-بًنوت  ،الطبعة الثانية 8488 :ه  ، )48/3(،وقواعد الرتجيح للحريب (.)504/1

 57أنظر :المحرر الوجيز ( ، )860/83الربهان للزركشي ( ، )44/3روح المعاين يف تفسًن القرآن العظيم والسبع
المثاين  ،لمحمود شكري األلوسي ،الناشر :دار الفكر-بًنوت8307:ه  ، )170/40( ،وفتح البيان (، )873/80
( ، )848/7وقواعد الرتجيح للحريب (.)584/1

 58أنظر  :فتح البيان ( ، )115/5والربهان للزركشي ( ، )48/3واإلحكام يف أصول األحكام  ،أليب محمد علي بن
أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري (المتوىف345 :هـ)  ( ،الناشر :دار اآلفاق الجديدة ،بًنوت
)،عدد األجزاء ، )334/3( 7 :وقواعد الرتجيح للحريب (.)518/1

 59أنظر  :مشك ل إعراب القرآن  ،أليب محمد مكي بن أيب طالب القيسي ( ،الناشر  :مؤسسة الرسالة -بًنوت  ،الطبعة

الثانية 8304 :ه)  ، )436/1( ،والبحر المحيط يف التفسًن  ،أليب حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن
حيان أثًن الدين األندلسي (المتوىف634 :هـ) المحقق :صديق محمد جميل ( ،الناشر :دار الفكر – بًنوت  ،الطبعة :

 8310هـ )  ، ) 77/8( ،وقواعد الرتجيح للحريب (.)544/1

 60أنظر  :البحر المحيط يف التفسًن ( ، )81/8والربهان للزركشي (، )403/8المحرر الوجيز ( ، )4/8وقواعد
الرتجيح للحريب (.)534/1
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61أنظر  :مقدمة التفسًن ضمن مجموع الفتاوى البن تيمية ( ، ) 454/84مقدمة أضواء البيان ( ، ) 6/8وقواعد
الرتجيح لحسٌن الحرىب (.) 481/8

62أنظر  :عقود المرجان ( ص  ، ) 815 /قواعد الرتجيح عند المفسرين لحسٌن الحريب (.) 814/8

63أنظرالمحرر الوجيز يف تفسًن الكتاب العزيز البن عطية ( ،)74 / 3أنوار التزنيل وأسرار التأويل للبيضاوي (/ 3
 ،)48مدارك التزنيل وحقائق التأويل للنسفي ( ،.)303 / 1لباب التأويل يف معاين التزنيل للخازن (،)114 / 4
تفسًن القرآن العظيم البن كثًن ( ،)434 / 4فتح البيان يف مقاصد القرآن (.)417 / 7

64أنظر  :فتح البيان ( ، )181/8( ، )181/5وأضواء البيان ( ، )63/4وعقود المرجان (ص ، )844/وقواعد الرتجيح
للحريب (.)846/8

65أنظر  :جامع البيان ( ، )448/1التسهيل ( ، )8/8فتح البيان ( ، )68/80وقواعد الرتجيح للحريب ( . )416/1
67تفسًن القرآن العظيم ( ، )186 / 5تفسًن الجاللٌن ( ، )488 / 8فتح القدير ( ، )868 / 3تيسًن الكريم
الرحمن للسعدي (  ، )580/8أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن (، )835 / 5فتح البيان يف مقاصد القرآن
(.)68 / 80

68أنظر :فتح البيان ( ، )863/5عقود المرجان (ص ، )815/وقواعد الرتجيح للحريب (. )814/8

69أنظر  :الربهان للزركشي ( ، )44/3فتح البيان ( ، )873/80وقواعد الرتجيح للحريب (.)584/1

70أنظر  :جامع البيان ( ، )416/84التفسًن الوسيط للواحدي ( ، )461/1المحرر الوجيز يف تفسًن الكتاب العزيز
( ، )861/4زاد المسًن يف علم التفسًن ( ، )463/1لباب التأويل يف معاين التزنيل ( ، )374/1تفسًن القرآن

العظيم ( ، )411/3فتح القدير ( ،)455/1فتح البيان يف مقاصد القرآن (.)871 / 5

71أنظر :مقدمة فتح البيان ( ، )87/8()18/8مقدمه أضواء البيان ( ، )14/8و قواعد الرتجيح للحريب (.)105/8
72أنظر  :مقدمة أضواء البيان (  ، )63/4عقود المرجان (ص )844/و قواعد الرتجيح للحريب (.)846/8

73أنظر :جامع البيان يف تفسًن القرآن للطربي ( ،)47 / 84مدارك التزنيل وحقائق التأويل للنسفي (،)88 / 1

فتح القدير للشوكاين (،)378 / 1تفسًن القرآن الحكيم (تفسًن المنار)  ،لمحمد رشيد بن علي رضا بن محمد

شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منال علي خليفة القلموين الحسيين (المتوىف8443 :هـ) ( ،الناشر :الهيئة
المصرية العامة للكتاب سنة النشر 8880 :م )عدد األجزاء 81 :جزءا ( ،)148 / 88فتح البيان يف مقاصد القرآن
(.)17 / 5

74صحيح مسلم ( ، )1087/3رقم الحديث ( ، )1631باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان
الفتنة بالنساء،
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75أنظر  :مقدمة فتح البيان |(  ، )87/8مقدمة أضواء البيان (  ، )836/4عقود المرجان (ص )61/و قواعد
الرتجيح للحريب (.)888/8

 76أنظر :جامع البيان يف تفسًن القرآن للطربي ( ،)410 / 86بحر العلوم للسمرقندي ( ،)413 / 1الكشف
والبيان عن تفسًن القرآن للثعليب ( ،)884 / 1المحرر الوجيز يف تفسًن الكتاب العزيز البن عطية (،)367 / 4
فتح البيان يف مقاصد القرآن (.)346 / 6

77أنظر  :مقدمة فتح البيان |(  ، )87/8مقدمة أضواء البيان (  ، )836/4عقود المرجان (ص )61/و قواعد
الرتجيح للحريب (.)888/8

 78المستدرك عىل الصحيحٌن  ،أليب عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن نُّعيم بن الحكم
الضيب الطهماين النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوىف304 :هـ) تحقيق :مصطىف عبد القادر عطا ( ،الناشر :دار

الكتب العلمية – بًنوت الطبعة األوىل8880 / 8388 :م)  ،عدد األجزاء )440/8( 3 :ورقم الحديث .)654( :

 79صحيح البخاري  )848/8( ،ورقم الحديث ( ، )537باب فضل صالة الفجر يف جماعة  ،ويف صحيح مسلم ،
( ، )340/8ورقم الحديث  ، )135( :باب فضل صالة الجماعة.

80فتح البيان يف مقاصد القرآن (.)346 / 6

81أنظر  :مقدمة أضواء البيان ( ، )81/8وقواعد الرتجيح للحريب (. )188/8

82أنظر  :الكشاف ( ، )54/4مفاتيح الغيب ( ، )48 / 11أنوار التزنيل وأسرار التأويل ( ، )18/3مدارك التزنيل
وحقائق التأويل ( ، )456/1التسهيل لعلوم التزنيل (، )7/1فتح البيان يف مقاصد القرآن ( )147 / 7وغًنهم .

83أنظر  :مقدمة أضواء البيان ( ، )81/8وقواعد الرتجيح للحريب (. )188/8

84أنظر  :جامع البيان ( ، )448/1التسهيل ( ، )8/8وقواعد الرتجيح للحريب (. )416/1

85أنظر :جامع البيان ( ، )880/88الكشاف عن حقائق غوامض التزنيل ( ، )131 / 4مفاتيح الغيب (، )485 / 13

أنوار التزنيل ( ، )807/3البحر المحيط يف التفسًن ( ، )37/7فتح القدير للشوكاين ( ،)38 / 3فتح البيان يف
مقاصد القرآن ( )140 / 8وغًنهم .

86أنظر  :جامع البيان ( ، )448/1التسهيل ( ، )8/8وقواعد الرتجيح للحريب (. )416/1
87مفاتيح الغيب (.)485 / 13

88أنظر  :فتح البيان ( ، )114/6وقواعد الرتجيح للحريب (. )434/1

89أنظر  :جامع البيان ( ، )448/1التسهيل ( ، )8/8وقواعد الرتجيح للحريب ( . )416/1

90أنظر  :جامع البيان ( ، )886/88معاين القرآن وإعرابه للزجاج ( ، )37/3بحر العلوم ( ، )485/1لباب التأويل
يف معاين التزنيل ( ،)400 / 4فتح البيان يف مقاصد القرآن ()148 / 8وغًنهم .
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91أنظر  :فتح البيان ( ، )114/6وقواعد الرتجيح للحريب (. )434/1

92أنظر  :جامع البيان ( ، )448/1التسهيل ( ، )8/8وقواعد الرتجيح للحريب ( . )416/1
93لباب التأويل يف معاين التزنيل (.)400 / 4

94أنظر  :المحرر الوجيز ( ، )860/83الربهان للزركشي ( ، )44/3روح المعاين ( ، )170/40وقواعد الرتجيح
للحريب (. )584/1

95أنظر  :المحرر الوجيز ( ، )860/83الربهان للزركشي ( ، )44/3روح المعاين ( ، )170/40وقواعد الرتجيح
للحريب (. )584/1

96الجامع ألحكام القرآن للقرطيب (.)870 / 84

97أنظر  :الدرالمصنون يف علم الكتاب المكنون للسمٌن الحليب ( )37/1وقواعد الرتجيح للحريب (. )484/1
98أنظر :فتح البيان ( ، )863/5عقود المرجان (ص ، )815/وقواعد الرتجيح للحريب (. )814/8

99أنظر  :جامع البيان ( ، )166/87بحرالعلوم ( ، )506/1مدارك التزنيل ( ، )447/1تفسًن القرآن العظيم (/ 5
 ، )143فتح القدير ( ، )883/3مراح لبيد لكشف معىن القرآن المجيد  ،لمحمد بن عمر نووي الجاوي البنتين
إقليما ،التناري بلدا (المتوىف8485 :هـ)  ،المحقق :محمد أمٌن الصناوي ( ،الناشر :دار الكتب العلمية – بًنوت ،

الطبعة األوىل 8386 :هـ ) ،)18/1(،فتح البيان يف مقاصد القرآن (.)884 / 80وغًنهم.

100أنظر  :الدرالمصنون يف علم الكتاب المكنون للسمٌن الحليب ( )37/1وقواعد الرتجيح للحريب (. )484/1
101أنظر :فتح البيان ( ، )863/5عقود المرجان (ص ، )815/وقواعد الرتجيح للحريب (. )814/8
102بحر العلوم (.)506 / 1
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