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 الممخص :
الحمد هلل رب العالميف ، كالصالة كالسَّالـ عمى سيِّد الخمؽ كحبيب الحؽ ، نبيِّنا محمد كعمى آلو 

الخالفات كصحبو كمف تبعيـ بإحساٍف إلى يـك الديف . أّما بعد فإف مكضكع ىذا البحث كاف بعنكاف ) 
تبار نبي اهلل ابراىيـ التفسيرية في القرف السابع اليجرم الكاردة في اآليات التي جاءت تتحدث عف اخ

.حيث تناكلت في ىذا البحث أقكاؿ المفسريف في القرف السابع اليجرم عف  عميو السالـ كدعائو (
طريؽ جمع أقكاليـ في اآليات القرآنية التي اختمفكا في بياف تفسيرىا , كىذه األقكاؿ قمت بدراستيا 

الرأم الراجح منيا لمكصكؿ إلى أصدؽ دراسة مقارنة كمناقشة ىذه األقكاؿ قدر المستطاع , كبياف 
القرف السابع  ا اختمؼ فيو مفسركاألقكاؿ كأقربيا إلى الصكاب , فيك بحث يحمؿ في طياتو خالصة م

 اليجرم بطريقة عممية تكضح لمقارئ مراد اهلل تعالى مف اآلية القرآنية.  
 .خطة ىذا البحث تتككف مف مقدمة كمبحث كخاتمة كثبت المصادر كالمراجع 

أما المقدمة : فبينت فييا أف القرآف الكريـ ىك كتاب معجز حكل مف البالغة كالفصاحة كالبياف حتى 
أفحـ بو العقالء فيك يختمؼ تمامان عمى غيره مف الكتب ككذلؾ بينت فييا أف العمماء سمككا مناىج 

 متعددة إليضاح المعنى المراد مف كتاب اهلل تعالى .
و دراسة الخالفات التفسيرية في اآليات التي تتحدث عف اختبار نبي اهلل فتناكلت فيكأما المبحث : 

ابراىيـ عميو السالـ كالتي كقع فييا الخالؼ، كاشتمؿ عمى )ثالث آيات( تضمنت )أربعة مسائؿ 
المسائؿ، مف خالؿ جمع األقكاؿ الكاردة في تفسير اآلية المختمؼ فييا مف خالفية، كدراسة ىذه 

مدتيا، كأحاكؿ االستقصاء في ذلؾ قدر الطاقة كالجيد، كلـ أستثِف مف األقكاؿ إال ما التفاسير التي اعت
 شذَّ أك بُعد، مما نصَّ أىؿ العمـ عمى شذكذه أك ُبعده.

 (.القرن السابع الهجري ،التفسيرية ،الخالفات)الكممات المفتاحية : 
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Interpretive Quarrels in the Seventh Century AH Contained in the 

Verses Talking about the Trail of the Prophet of Allah Abraham, Peace 

be upon him, and his Praying 
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Abstracts: 

Praise be to God, Lord of the Worlds, and blessings and peace be upon the 

Master of Creation and the Beloved of Truth, our Prophet Muhammad and 

his family and companions and those who followed them in goodness until 

the Day of Judgment. Then, the topic of this research was entitled 

(Explanatory Controversies in the Seventh Hijri Century Mentioned in the 

Verses that . 

It came to talk about the test of the Prophet of God Ibrahim, peace be upon 

him, and his supplication). In this research, I dealt with the sayings of the 

commentators in the seventh century AH by collecting their sayings in the 

Qur’anic verses that they differed in explaining their interpretation, and these 

sayings I studied in a comparative study And discussing these sayings as 

much as possible, and clarifying the most correct opinion of them to reach the 

truest sayings and the closest to the truth. 

The plan of this research consists of an introduction, a chapter, a conclusion, 

and a list of sources and references. As for the introduction: I explained in it 

that the Noble Qur’an is a miraculous book that contained eloquence, 

eloquence and eloquence until the wise people were acquainted with it. 

As for the topic: I dealt with the study of the interpretative differences in the 

verses that talk about the test of the Prophet of God Abraham, peace be upon 

him, in which the dispute occurred. From the interpretations that I have 

adopted, and I try to investigate this according to the amount of energy and 

effort, and I have not excluded from the statements except what is deviant or 

far, which the scholars have stated about its deviation or its dimension. 

Keywords: (controversies, interpretation, seventh century AH). 
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 المػقدمػػة

الحمد هلل الغني الحميد , المبدئ المعيد , ذم العرش المجيد , الفّعاؿ لما يريد ,         
أحاط بكؿ شيء عممان كىك عمى كؿ شيٍء شييد , أحمده سبحانو , كأشكره , كأسألو مف 

 كحده ال شريؾ لو , كأشيد أف نبينا محمدان عبده فضمو المزيد كأشيد أف ال إلو اهلل
كرسكلو كخميمو , أفضؿ داع عمى اإليماف كالتكحيد , الميـ صِؿ عمى عبدؾ كرسكلؾ 
محمد , كعمى آلو كأصحابو كمف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف , كسمـ تسميمان كثيران كبعد 

. 

كريـ حكل مف البياف كالبالغة , إف مّما يمكف التسميـ لو , كاالعتراؼ بو أف القرآف ال
كركعة االسمكب العجب العجاب , فقد أفحـ بو العرب الفصحاء , كحارت بو عقكؿ 
العمماء , كقفت أماـ عظمتو , كفصاحتو اآلذاف صاغية , كالعقكؿ متحيرة , كالنفكس 

 منبيرة .

يو , كعمى ىذا األساس دأب المفسركف كاجتيدكا في استخراج درره كاالستنارة بمعان
كالغكص في دقائقو فجاءت كتبيـ في الذركة كاليداية كالسمكؾ كاالرشاد , كلما اختمفت 
بيئاتيـ كعصرىـ اختمفت تبعان لذلؾ مشاربيـ كأفكارىـ , كاصطبغت بذلؾ الميكؿ كتبيـ 
كتصانيفيـ حتى صارت كتب أىؿ التفسير تعكس كتبيف ثقافة المفسر كاتجاىاتو إلى 

؛ بؿ أصبحت بعض كتب التفسير ليا مكانة كبيرة كمتقدمة جانب الثقافة في عصره 
بيف كتب التفسير االخرل لما  فييا مف رأم سديد كتكجيو دقيؽ كاجتياد قيـ حتى 
أصبحت تمؾ الكتب ذات مكانة كبيرة كظير ليا قبكؿ كانتشار كاسع دكف غيرىا مف 

 الكتب االخرل .   

لقد سمؾ عمماء التفسير سبالن عدة كمناىج مختمفة متكاممة  في إيضاح مراده كبياف 
اعجازه كفيـ معناه عمى الكجو الذم يصبك كيحقؽ الغاية النبيمة في خدمة كتاب اهلل 

 تعالى. 
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الذم يمعف النظر في تفسير كتاب اهلل تعالى يجد ىنالؾ اختالفا في كجيات نظر 
لكتب التفسير يجد أغمب آيات القراف الكريـ تحتمؿ عمى المفسريف حيث أف القارئ 

كثير مف األقكاؿ التي ال بد مف بياف الراجح منيا كأقربيا إلى الصكاب . لذلؾ رأيت مف 
الضركرم أف أتناكؿ دراسة الخالفات بيف المفسريف , كالتي تتيح المجاؿ لمقارئ 

الفائدة مف تمؾ الخالفات  كالباحث االطالع عمى عدد كبير مف كتب التفسير, كاظيار
بما يحقؽ الصكاب كالبعد عف االقكاؿ التي أراد أعداء االسالـ أف يدخمكا في مجاؿ 
الخالفات لمطعف في كتاب اهلل تعالى؛ كألجؿ ىذه الغاية النبيمة كاألىمية القصكل ليذا 

كؼ المكضكع أردت أف أدرس الخالفات التفسيرية بيف مفسرم القرف السابع اليجرم لمكق
 عمى اختالفاتيـ في التفسير مف خالؿ دراسة أقكاليـ , كبياف الراجح منيا .

كقد كفقني اهلل تعالى لدراسة تمؾ الخالفات في التفسير لعدد مف اآليات في القرآف 
الخالفات التفسيرية في القرف السابع اليجرم الكاردة في الكريـ فكاف عنكاف البحث ) 

 ختبار نبي اهلل ابراىيـ عميو السالـ كدعائو ( .اآليات التي جاءت تتحدث عف ا
فأسأؿ اهلل التكفيؽ كالسداد لما كفقني في كتابتو كأف يجنبني الكقكع في الخطأ كالزلؿ إنو 

 .نعـ المجيب 
عنكاف المبحث : الخالفات التفسيرية في القرف السابع اليجرم في اآليات التي جاءت 

 عميو السالـ كدعائو ، كفيو ثالث آيات:تتحدث عف اختبار نبي اهلل ابراىيـ 
 متخت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئخئ  حئ جئ يي ىي نيُّٱ  ( ما جاء في قكلو تعالى1)
 .(1) َّ جح حج حج  مث هت

 فييا مسألتاف : 
 لتي ابتمى اهلل بيا إبراىيـ عميو السالـ ؟اَّحئُّ المسألة األكلى : ما المراد بقكلو

 إلى سبعة أقكاؿ :  َّحئُّاختمؼ المفسركف في المراد
 القكؿ األكؿ : شرائع كخصاؿ اإلسالـ .

                                                           

  . 124سورة البقرة اآلية :  (1)
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 .(1)ذكره الرازم , كالعز , كالقرطبي , كالبيضاكم
 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يأتي :

ما ركم عف ابف عباس قاؿ: )ما ابتمي أحد بيذا الديف فقاـ بو كمو غير إبراىيـ، ابتمي 
براىيـ الذم  كفى"، فذكر عشرا في "براءة , باإلسالـ فأتمو، فكتب اهلل لو البراءة فقاؿ: "كا 

 ين  حمجم خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم  يل ىل مل خلَُّّٱ كىي قكلو تعالى
  مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زيُّٱ  , كعشرا في "األحزاب (2) َّ جه
.كعشرا في "سكرة  (3) َّ خس حس جس جح جخ مج جح  حج حج مث هت مت  خت حت جت هب

 مه جه ين حم جم خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلَُّّٱ  المؤمنكف
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ٌّّٰ ٍّ َّ ُّ ِّ  ٰى  ٰر ٰذ يي مم خم خي حي جي يه  ىه
 .(5)(... 4) َّ نث مث  زث رث نت مت زت مت زت رت  يب ىب نب

 القكؿ الثاني : أنيا مناسؾ الحج . 
 .(6)ذكره الرازم , كالعز , كالقرطبي , كالبيضاكم

 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يأتي :
 .(7)ما ركم عف ابف عباس أنو قاؿ : ابتاله اهلل بالمناسؾ -1
 . (8)ما ركم عف الربيع , كقتادة : مناسؾ الحج -2

                                                           

, وأنوار  97/ 2, والجامع ألحكام القرآن :  159/ 1 , وتفسير القرآن : 34/ 4ينظر : مفاتيح الغيب :  (1)
 . 104/ 1التنزيل وأسرار التأويل : 

 . 112سورة التوبة اآلية :  (2)
  . 35سورة االحزاب اآلية :  (3)
 . 9 -1سورة المؤمنون من اآلية :  (4)
 . 8/ 2جامع البيان : ينظر:  (5)
, وأنوار  98/ 2, والجامع ألحكام القرآن :  159/ 1, وتفسير القرآن :  35/ 4ينظر : مفاتيح الغيب :  (6)

 . 104/ 1التنزيل وأسرار التأويل : 
 . 221/ 1تفسير ابن أبي حاتم :  (7)
 . 268/ 1الكشف والبيان عن تفسير القرآن :  (8)



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 

514 

 القكؿ الثالث : أنيا عشر خصاؿ خمس في الرأس , كخمس في الجسد . 
 .(1)ذكره الرازم , كالعز , كالقرطبي , كالبيضاكم

 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يأتي :
قاؿ : ابتاله اهلل بالطيارة   َّ  حئ جئ يي ىي نيٱُّٱ   ما ركم عف ابف عباس في قكلو :

خمس في الرأس , كخمس في الجسد : قص الشارب ، كالمضمضة ، كاالستنشاؽ ، 
كالسكاؾ  كفرؽ الشعر. كفي الجسد : تقميـ األظفار ، كحمؽ العانة ، كاالختتاف ، كنتؼ 

 .(2)اإلبط ، كغسؿ مكاف الغائط كالبكؿ بالماء
 نساف، كأربع في المشاعر .القكؿ الرابع : أنيا عشر خصاؿ ست في اإل

 .(3)انفرد في ذكره العز بف عبد السالـ
 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يأتي :

ما قالو ابف عباس : ىي عشر: ست في اإلنساف : حمؽ العانة ، كالختاف ، كنتؼ 
 اإلبط ، 

كتقميـ األظافر، كقص الشارب ، كغسؿ الجمعة ، كأربع في المشاعر: الطكاؼ , 
 .(4)الصفا كالمركة ، كرمي الجمار، كاإلفاضةكالسعي بيف 

القكؿ الخامس : أنو ابتاله بالكككب، كالشمس، كالقمر، كاليجرة، كالنار، كذبح كلده، 
 كالختاف . 

 .(5)ذكره الرازم , كالعز , كالقرطبي , كالبيضاكم
 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يأتي :

                                                           

, وأنوار  98/ 2, والجامع ألحكام القرآن :  159/ 1, وتفسير القرآن :  34/ 4ينظر : مفاتيح الغيب :  (1)
 . 104/ 1التنزيل وأسرار التأويل : 

 . 98/ 2الجامع ألحكام القرآن :  (2)
 . 159/ 1تفسير القرآن :  (3)
 . 159/ 1تفسير القرآن :  (4)
, وأنوار  98/ 2, والجامع ألحكام القرآن :  159/ 1, وتفسير القرآن :  35/ 4ينظر : مفاتيح الغيب :  (5)

 . 104/ 1التنزيل وأسرار التأويل : 
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ابتمي بيا، كىي: الكككب، كالقمر، ما قالو الحسف: الكممات ىي الخالؿ الست التي 
 .(1)كالشمس كالنار، كاليجرة، كالختاف، ابتمي بيف فصبر عمييف كلـ يزغ

 القكؿ السادس : أف الكممات ىي : كفى عمؿ يكمو أربع ركعات في النيار .
 .(2)انفرد في ذكره العز بف عبد السالـ

 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يأتي :
القاسـ، عف أبي أمامة رفعو إلى النبي )صمى اهلل عميو  عف جعفر بف الزبير، عف

براىيـ الذم كفى( أتدركف ما )كفى( ؟ كفى عمؿ يكمو أربع ركعات في أكؿ  كسمـ( :)كا 
 .(3)النيار

 القكؿ السابع : أنو ابتاله بأف يجعمو لمناس إماما . 
 .(4)انفرد في ذكره العز بف عبد السالـ
 ي :استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يأت

يا إبراىيـ , قاؿ: تجعمني  ما ركم عف مجاىد : إف اهلل تعالى قاؿ إلبراىيـ: إني مبتميؾ
لمناس إماما؟ قاؿ نعـ , قاؿ: كمف ذريتي؟ قاؿ: ال يناؿ عيدم الظالميف , قاؿ: تجعؿ 
البيت مثابة لمناس؟ قاؿ: نعـ , قاؿ: كأمنا؟ قاؿ: نعـ , قاؿ: كتجعمنا مسمميف لؾ كمف 

قاؿ:  ذريتنا أمة مسممة لؾ؟ قاؿ: نعـ , قاؿ: كأرنا مناسكنا كتب عمينا؟ قاؿ: نعـ ,
 كتجعؿ ىذا البمد آمنا؟ قاؿ: نعـ 

قاؿ: كترزؽ أىمو مف الثمرات مف آمف؟ قاؿ: نعـ , فيذه الكممات التي ابتمى اهلل بيا  
 .(5)إبراىيـ 

                                                           

 . 426/ 1, والهداية الى بلوغ النهاية :   221/ 1تفسير ابن أبي حاتم : ينظر :  (1)
 . 159/ 1ينظر : تفسير القرآن :  (2)

( , وسلسلة 7169, )403/ 4لم أقف عليو في مظانو , ورواه الديلمي في كتابو الفردوس بمأثور الخطاب :   (3)
( . قال األلباني حديث ضعيف ؛ ألن 4027, ) 29/ 9األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في األمة : 

 م أشياء موضوعة .فيو جعفر بن الزبير , فإنو متروك , وقال ابن حبان : يروي عن القاس
 . 159/ 1ينظر : تفسير القرآن :  (4)
 . 184/ 1النكت والعيون :  (5)
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 الترجيح:
بعد النظر في أقكاؿ المفسريف في ىذه المسألة يتبيف أف جميع األقكاؿ مرادة كمحققة , 

كركد دليؿ مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية يبيف ترجيح قكؿ كال يمكف الترجيح بينيا لعدـ 
 مف األقكاؿ عمى غيره , كقد بيف ذلؾ كثير مف المفسريف ككما يأتي :

كالصكاب في ذلؾ أف يقاؿ: إف اهلل عز كجؿ أخبر عباده أنو اختبر إبراىيـ خميمو  -1
جؿ ثناؤه عنو أنو  بكممات أكحاىف إليو، كأمره أف يعمؿ بيف فأتميف، كما أخبر اهلل

فعؿ. كجائز أف تككف تمؾ الكممات جميع ما ذكره مف ذكرنا قكلو في تأكيؿ "الكممات"، 
كجائز أف تككف بعضو  ألف إبراىيـ صمكات اهلل عميو قد كاف امتحف فيما بمغنا بكؿ 
ذ كاف ذلؾ كذلؾ، فغير  ذلؾ، فعمؿ بو، كقاـ فيو بطاعة اهلل كأمره الكاجب عميو فيو. كا 

ألحد أف يقكؿ: عنى اهلل بالكممات التي ابتمي بيف إبراىيـ شيئا مف ذلؾ بعينو  جائز
دكف شيء، كال عنى بو كؿ ذلؾ، إال بحجة يجب التسميـ ليا: مف خبر عف الرسكؿ 
صمى اهلل عميو كسمـ، أك إجماع مف الحجة. كلـ يصح في شيء مف ذلؾ خبر عف 

 .(1)جب التسميـ لما نقمتوالرسكؿ بنقؿ الكاحد، كال بنقؿ الجماعة التي ي
المفظ يتناكؿ مجمكع ىذه األشياء كيتناكؿ كؿ كاحد منيا، فمك ثبتت الركاية في الكؿ  -2

كجب القكؿ بالكؿ، كلك ثبتت الركاية في البعض دكف البعض فحينئذ يقع التعارض بيف 
 .(2)ىذه الركايات، فكجب التكقؼ كاهلل أعمـ

ألقكاؿ ليست بمتناقضة ؛ ألف ىذا كمو مما ابتمي قاؿ أبك إسحاؽ الزجاج : )كىذه ا -3
 .(3)بو إبراىيـ عميو السالـ(

ىذه األقكاؿ ينبغي أف تحمؿ عمى أف كؿ قائؿ منيا ذكر طائفة مما ابتمى اهلل بو  -4
إبراىيـ، إذ كميا ابتاله بيا، كال يحمؿ ذلؾ عمى الحصر في العدد، كال عمى التعييف، 

كىذه األشياء التي فسر بيا الكممات، إف كانت أقكاالن،  لئال يؤدم ذلؾ إلى التناقض ,
                                                           

 . 15/ 2جامع البيان :  (1)
 . 35/ 4مفاتيح الغيب : ينظر :  (2)
 . 98/ 2الجامع ألحكام القرآن :  (3)
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ف كانت أفعاالن، فيككف إطالؽ الكممات عمييا مجازان ؛  فذلؾ ظاىر في تسميتيا كممات كا 
ألف التكاليؼ الفعمية صدرت عف األكامر كاألكامر كممات , كىذه الكممات لـ يتبيف 

 .(1)فكجب القكؿ بالجميع المراد منيا ال في القرآف ، كال في الحديث الصحيح
 

 المسألة الثانية : ما المراد بالعيد الكارد في اآلية الكريمة ؟
 المراد بػالعيد الكارد في اآلية إلى سبعة أقكاؿ : اختمؼ المفسركف في

 القكؿ األكؿ : عيد اإلمامة .
 .(2)ذكره الرازم , كالعز , كالقرطبي , كاختاره البيضاكم

 القكؿ بما يأتي : استدؿ أصحاب ىذا
 .(3)ما ركم عف مجاىد أنو  قاؿ: ال أجعؿ إمامان ظالمان يقتدل بو -1
 .(4)ما قالو مجاىد: العيد ىنا: اإلمامة ، ال يستحؽ الظالـ اإلمامة -2

 القكؿ الثاني : ديف اهلل تعالى .
 .(5)ذكره العز , كالقرطبي

 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يأتي :
عف أبي العالية قاؿ: قاؿ اهلل: ال يناؿ عيدم الظالميف فعيد اهلل ما ركم عف الربيع 

الذم عيد إلى عباده دينو قاؿ: ال يناؿ ديني الظالميف. كركم عف الربيع بف أنس مثؿ 
 .(6)ذلؾ

 القكؿ الثالث : عيد النبكة .
                                                           

  . 601/ 1البحر المحيط في التفسير : ينظر :  (1)
, وأنوار  108/ 2, والجامع ألحكام القرآن:  160/ 1وتفسير القرآن: ,  37/ 4مفاتيح الغيب: ينظر:  (2)

 . 104/ 1التنزيل وأسرار التأويل: 
 . 21/ 2جامع البيان :  (3)
 . 428/ 1الهداية الى بلوغ النهاية :  (4)
 108/ 2, والجامع ألحكام القرآن :  160/ 1ينظر : تفسير القرآن :  (5)
 . 411/ 1, و تفسير القرآن العظيم :  223/ 1حاتم : تفسير ابن أبي ينظر :   (6)
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 . (1)ذكره العز , كالقرطبي
 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يأتي :

 .(2)قاؿ ال يناؿ عيدم الظالميف"، يقكؿ: )عيدم، نبكتي(ما ركم عف السدم: " -1
 .(3)ما ركم عف ابف عباس قاؿ : عيدم. نبكتي -2

 القكؿ الرابع : أف المراد بالعيد : رحمتو سبحانو كتعالى .
 .(4)ذكره الرازم , كالقرطبي

 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يأتي :
عف قكلو: }ال يناؿ عيدم ما ركم عف كاصؿ بف السائب قاؿ: سألت عطاء  -1

الظالميف{ قاؿ: ىي رحمتو ال يناليا إال المؤمنكف أىؿ الجنة، كرحمتو في الدنيا عمى 
 .(5)الخمؽ كميـ

 .(6)ما ركم عف عطاء أنو قاؿ : عيدم :أم رحمتي -2

 القكؿ الخامس : طاعة اهلل عز كجؿ .
 .(7)انفرد في ذكره الرازم

 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يأتي : 
ما ركم عف الضحاؾ: ال يناؿ طاعتي عدك لي يعصيني، كال أنحميا إال كليان لي 

 .(8)يطيعني

                                                           

 . 108/ 2, والجامع ألحكام القرآن :  160/ 1تفسير القرآن : ينظر :  (1)
 . 223/ 1, وتفسير ابن أبي حاتم :  20/ 2ينظر : جامع البيان :  (2)
 . 428/ 1الهداية الى بلوغ النهاية :  (3)
 . 108/ 2والجامع ألحكام القرآن : ,  37/ 4ينظر : مفاتيح الغيب :  (4)
 . 185/ 1, والنكت والعيون :  223/ 1ينظر: تفسير ابن أبي حاتم :  (5)
 . 37/ 4مفاتيح الغيب :  (6)
 . 37/ 4ينظر : مفاتيح الغيب :  (7)
 . 411/ 1تفسير القرآن العظيم :  (8)
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 القكؿ السادس :  أنو ال عيد عميؾ لظالـ تطيعو في ظممو .

 .(1)انفرد في ذكره العز بف عبد السالـ
 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يأتي :

الظالميف ، يعني: ال عيد لظالـ ما ركم عف ابف عباس قكلو : ال يناؿ عيدم  -1
 .(2)عميؾ في ظممو، أف تطيعو فيو

ما ركم عف ابف عباس قاؿ : ليس لمظالميف عيد، فإذا عقد عميؾ في ظمـ  -2
 . (3)فأنقضو

 القكؿ السابع : أف العيد ىك األماف مف عذاب اهلل تعالى .
           .                        (4)ذكره الرازم , كالعز بف عبد السالـ

 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يأتي :
ما ركم عف قتادة، في قكلو: }ال يناؿ عيدم الظالميف{ قاؿ: ال يناؿ عيد اهلل في 

 .  (5)اآلخرة الظالميف، فأما في الدنيا فقد نالو الظالـ فأمف بو، كأكؿ كعاش
 

 الترجيح:
تيـ يتبيف أف جميع األقكاؿ مف خالؿ النظر في أقكاؿ المفسريف في ىذه المسألة كأدل

مرادة كال تعارض بينيا كال منافاة فييا , فكؿ ىذه األقكاؿ محرمة عمى الظالميف, فيـ ال 
ينالكف النبكة, كال رحمتو تعالى, كال طاعتو , كال ينالكف الخير كالفالح ألنيـ غير عابديف 

ي اآلخرة , كأف كاف لديف اهلل الذم ىك اإلسالـ , ككذلؾ ال أماف ليـ في الدنيا كال ف

                                                           

 . 160/ 1تفسير القرآن :  (1)
 . 22/ 2جامع البيان :  (2)
 . 174/ 1غرائب التفسير وعجائب التأويل :  (3)
 . 160/ 1, وتفسير القرآن :  37/ 4ينظر : مفاتيح الغيب :  (4)
 . 411/ 1تفسير القرآن العظيم :  (5)
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القكؿ أكلى ؛ ألف ىك الذم يؤيده سياؽ اآلية الكريمة , كفي ذلؾ أقكاؿ عمماء المفسريف 
 ككما يأتي : 

القكؿ األكؿ أكلى ألف قكلو: كمف ذريتي طمب لتمؾ اإلمامة التي كعده بيا بقكلو:  -1
عف ذلؾ السؤاؿ  إني جاعمؾ لمناس إمامان فقكلو: ال يناؿ عيدم الظالميف ال يككف جكابان 

 .(1)إال إذا كاف المراد بيذا العيد تمؾ اإلمامة
كالظاىر مف ىذه األقكاؿ: أف العيد ىي اإلمامة ؛ ألنيا ىي المصدر بيا، فأعمـ  -2

 .(2)إبراىيـ أف اإلمامة ال تناؿ الظالميف
 .(3)قاؿ ابف الخطيب: كاألكؿ أكلى؛ ألنو جكاب لسؤاؿ اإلمامة -3

مامة أمر عظيـ ال يناليا مف كانت نفسو منغمسة في الشبيات خالصة القكؿ : فاإل
نما يناليا  كفعؿ المنكرات , ككذلؾ ال يناليا مف دّس كدنّس نفسو في الظمـ كالطغياف , كا 
مف كممت صفاتو كأخالقو كطبؽ أكامر اهلل تعالى حتى يناؿ الفكز كالفالح في الدنيا 

 كاآلخرة .
 
 جض مص خص حص مح  خس حس جس جح جخُّٱ ( ما جاء في قكلو تعالى2) 

 .(4) َّ مف  خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خضحض
 فييا مسألة كاحدة : 

 الكارد في اآلية الكريمة ؟َّ جض مصُّبقكلوما المقصكد 
 إلى خمسة أقكاؿ : َّ جض مصُُّّاختمؼ المفسركف في المقصكد بقكلو

 القكؿ األكؿ : أف المقاـ ىك الحجر المعركؼ في المسجد , كىك مقاـ سيدنا ابراىيـ .
 .(1)رجحو الرازم , كالعز , كالقرطبي , كالبيضاكم

                                                           

 . 37/ 4مفاتيح الغيب :  (1)
 . 604/ 1ينظر : البحر المحيط في التفسير :  (2)
 . 456/ 2اللباب في علوم الكتاب :  (3)
 . 125البقرة اآلية : سورة  (4)
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 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يأتي :
ركم عف سعيد بف جبير عف ابف عباس أف إبراىيـ عميو السالـ كاف يبني البيت  ما -1

سماعيؿ يناكلو الحجارة كيقكالف: ربنا تقبؿ منا إنؾ أنت السميع العميـ فمما ارتفع  كا 
البنياف كضعؼ إبراىيـ عميو الصالة كالسالـ عف كضع الحجارة قاـ عمى حجر كىك 

 .(2)مقاـ إبراىيـ عميو السالـ
ا ركم عف جابر بف عبد اهلل , كابف عباس , كقتادة : أنو الحجر الذم تعرفو م -2

 .(3)الناس اليـك الذم يصمكف عنده ركعتي طكاؼ القدكـ
أقكؿ : إف في ىذا المقاـ داللة كاضحة كصريحة عمى نبكة إبراىيـ )عميو السالـ(؛ فإف 

 في ذلؾ معجزة لو.اهلل جعؿ الحجر تحت قدميو كالطيف, حتى دخمت قدمو فيو, ككاف 
 القكؿ الثاني : المراد بالمقاـ ىك الحج كمو .
 .(4)ذكره الرازم , كالعز , كالقرطبي , كالبيضاكم

 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يأتي :
 .(5)ما ركم عف مجاىد: "كاتخذكا مف مقاـ إبراىيـ مصمى" قاؿ: الحج كمو -1
 .(6)ما ركم عف ابف عباس: أف المقاـ : ىك الحج كمو -2

 القكؿ الثالث : المقاـ ىك الحـر كمو .
 .(1)ذكره الرازم , كالعز , كالقرطبي , كالبيضاكم

                                                                                                                                                      

, وأنوار  112/ 2, والجامع ألحكام القرآن :  161/ 1, وتفسير القرآن :  44/ 4ينظر : مفاتيح الغيب :  (1)
 . 105/ 1التنزيل وأسرار التأويل : 

 . 44/ 4مفاتيح الغيب :  (2)
 . 112/ 2الجامع ألحكام القرآن :  (3)
, وأنوار  113/ 2, والجامع ألحكام القرآن :  161/ 1ر القرآن : , وتفسي 44/ 4ينظر : مفاتيح الغيب :  (4)

 . 105/ 1التنزيل وأسرار التأويل : 
 . 33/ 2جامع البيان :  (5)
 . 431/ 1الهداية الى بلوغ النهاية :  (6)
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 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يأتي :
ما ركم عف ابف عباس: كاتخذكا مف مقاـ إبراىيـ مصمى قاؿ: مقاـ إبراىيـ الحـر  -1
 .(2)كمو
    .(3)ما ركم عف مجاىد : أف مقاـ إبراىيـ الحـر كمو -2

 القكؿ الرابع : أنو عرفة كمزدلفة كالجمار .
 .(4)ذكره الرازم , كالعز , كالقرطبي

 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يأتي :
ما ركم عف عطاء بف أبي رباح، في قكلو: }كاتخذكا مف مقاـ إبراىيـ مصمى{، قاؿ: 

  . (5)مقامو: عرفة كالمزدلفة كالجمار
 الطكاؼ .القكؿ الخامس : أنو األمر بركعتي 

 .(6)انفرد في ذكره البيضاكم
 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يأتي :

ما ركم عف جابر أنو عميو الصالة كالسالـ: لما فرغ مف طكافو عمد إلى مقاـ إبراىيـ 
 .(7)فصمى خمفو ركعتيف كقرأ: كاتخذكا مف مقاـ إبراىيـ مصمى

 الترجيح:
بعد النظر في أقكاؿ المفسريف في ىذه المسألة يتبيف أف القكؿ األكؿ ىك الراجح كذلؾ 

 لما يأتي : 
                                                                                                                                                      

وأنوار ,  113/ 2, والجامع ألحكام القرآن :  161/ 1, وتفسير القرآن :  44/ 4مفاتيح الغيب : ينظر :  (1)
 . 105/ 1التنزيل وأسرار التأويل : 

 . 226/ 1تفسير ابن أبي حاتم :  (2)
 . 44/ 4مفاتيح الغيب :  (3)
 . 113/ 2, والجامع ألحكام القرآن :  161/ 1, وتفسير القرآن :  44/ 4ينظر : مفاتيح الغيب :  (4)
 . 113/ 2, والجامع ألحكام القرآن :  214/ 1تفسير مجاىد : ينظر :  (5)
 . 105/ 1أنوار التنزيل وأسرار التأويل :  (6)
 . 105/ 1أنوار التنزيل وأسرار التأويل :  (7)
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ىك القكؿ الذم يؤيده الحديث الشريؼ: عف أنس بف مالؾ قاؿ: قاؿ عمر بف  -1
الخطاب رضي اهلل عنو، كافقت ربي في ثالث: فقمت يا رسكؿ اهلل، لك اتخذنا مف مقاـ 

. كالقكؿ الذم يؤيده (1)َّ    خضحض جض مص خص حصُّٱ  إبراىيـ مصمى، فنزلت
الحديث يككف أقكل كأرجح مف غيره   كيؤيد ذلؾ قاعدة الترجيح التفسيرية :) إذا ثبت 

 .(2)الحديث, ككاف في معنى أحد األقكاؿ فيك مرجح لو عمى ما خالفو(
 ىك القكؿ الذم رجحو جميكر المفسريف, ككما يأتي : -2
 القكؿ األكؿ أكلى كيدؿ عميو كجكه.  -أ

 األكؿ: ما ركل جابر أنو عميو السالـ لما فرغ مف الطكاؼ أتى المقاـ كتال قكلو تعالى:
, فقراءة ىذه المفظة عند ذلؾ المكضع تدؿ عمى  َّ  خضحض جض مص خص حصُّٱ 

 أف المراد مف ىذه المفظة ىك ذلؾ المكضع ظاىر. 
الثاني: أف ىذا االسـ في العرؼ مختص بذلؾ المكضع كالدليؿ عميو أف سائال لك سأؿ 

 المكي بمكة عف مقاـ إبراىيـ لـ يجبو كلـ يفيـ منو إال ىذا المكضع . 
الثالث: ما ركم أنو عميو الصالة كالسالـ مر بالمقاـ كمعو عمر ابف الخطاب رضي 

ـ أبينا إبراىيـ؟ قاؿ: بمى. قاؿ: أفال نتخذه اهلل عنو فقاؿ: يا رسكؿ اهلل أليس ىذا مقا
 .(3)مصمى؟ قاؿ: لـ أكمر بذلؾ، فمـ تغب الشمس مف يكميـ حتى نزلت اآلية

 .(4)كالصحيح في المقاـ القكؿ األكؿ ، حسب ما ثبت في الصحيح -ب
كاتفؽ المحققكف عمى القكؿ األكؿ كرجح بحديث عمر: أفال نتخذه مصمى، كبقراءة  -ت

صمى اهلل عميو كسمـ( لما فرغ مف الطكاؼ كأتى المقاـ: كاتخذكا مف مقاـ رسكؿ اهلل )
إبراىيـ مصمى، فدؿ عمى أف المراد منو ذلؾ المكضع، كألف ىذا االسـ في العرؼ 

                                                           

رواه البخاري في صحيحو : كتاب الصالة, باب باب ما جاء في القبلة، ومن لم ير اإلعادة على من سها، فصلى  (1)
 ( .402, ) 89/ 1إلى غير القبلة :  

 . 1/189قواعد الترجيح عند المفسرين :  (2)
 . 44/ 4مفاتيح الغيب :  (3)
 . 113/ 2ينظر : الجامع ألحكام القرآن :  (4)
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مختص بذلؾ المكضع، كألف الحجر صار تحت قدميو في رطكبة الطيف حيف غاصت 
 .(1)مف اختصاص غيرهفيو رجاله، كفي ذلؾ معجزة لو، فكاف اختصاصو بو أقكل 

 زت مت زت رتيب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئُّٱ ( ما جاء في قكلو تعالى3)
 .(2) َّ مت

 الكاردة في اآلية الكريمة ؟َّ ىبُّفييا مسألة كاحدة :ما المراد بقكلو تعالى
 إلى ثالثة أقكاؿ : َّ ىبُّاختمؼ المفسركف في المراد بقكلو تعالى

 كالفقو كالعمؿ بيا كاتباعيا.القكؿ األكؿ : معرفة أمكر الديف 
 .(3)ذكره الرازم , كالعز , كالقرطبي , كاختاره البيضاكم

 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يأتي :
ما ركم عف ابف كىب قاؿ: قمت لمالؾ: ما الحكمة؟ قاؿ: المعرفة بالديف، كالفقو  -1

 .(4)في الديف كاالتباع لو
: ك"الحكمة" المعرفة بالديف ، كالفقو في ما ركم عف مالؾ , كابف كىب , كابف زيد  -2

 . (5)التأكيؿ  كالفيـ الذم ىك سجية كنكر مف اهلل تعالى
 القكؿ الثاني : سنة رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( كبياف شرائع اإلسالـ كأحكامو .

 .(6)ذكره الرازم , كالعز , كالقرطبي
 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يأتي :

أنو قاؿ : الحكمة: السنة ، كبياف النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( ما ركم عف قتادة 
 .(1)لمشرائع

                                                           

 . 610/ 1البحر المحيط في التفسير :  (1)
 . 129سورة البقرة اآلية :  (2)
, وأنوار  131/ 2القرآن : , والجامع ألحكام  163/ 1, وتفسير القرآن :  59/ 4ينظر : مفاتيح الغيب :  (3)

 . 106/ 1التنزيل وأسرار التأويل : 
 . 87/ 3جامع البيان :  (4)
 . 131/ 2الجامع ألحكام القرآن :  (5)
 . 131/ 2, والجامع ألحكام القرآن :  163/ 1, وتفسير القرآن :  59/ 4ينظر : مفاتيح الغيب :  (6)
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 كأجيب عف ذلؾ :
إف الحكمة ىي سنة رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ(, كىك قكؿ قتادة، قاؿ أصحاب 
الشافعي رضي اهلل عنو: كالدليؿ الذم يثبت أف المراد بالحكمة ىي السنة ىك ذكر تالكة 

عميمو ثانيان , ثـ عطؼ عميو الحكمة , فكجب أف يككف المراد مف الحكمة الكتاب أكالن  كت
 .(2)شيئان خارجان عف الكتاب، كليس ذلؾ إال سنة الرسكؿ عميو الصالة السالـ

 القكؿ الثالث : أف الحكمة ىي الفصؿ بيف الحؽ كالباطؿ .
 .(3)انفرد في ذكره الرازم

 استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يأتي : 
 .(4)و أبك حفص النعماني : الحكمة ىي الفصؿ بيف الحؽ كالباطؿما قال 

 الترجيح: 
مف خالؿ النظر في ىذه المسألة يظير كيتبيف أف جميع األقكاؿ مرادة كيمكف الجمع 
بينيما  فالقكؿ األكؿ ىك معرفة الديف كأصكلو كفيمو , كالقكؿ الثاني ىك سنة رسكؿ اهلل 

قكالف مترابطاف كمتداخالف ؛ ألف معرفة شرائع الديف )صمى اهلل عميو كسمـ( , كىذاف ال
كفيمو ال تتـ إال ببياف رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( , كالقكؿ الثالث ىك الفصؿ بيف 
الحؽ كالباطؿ , فيذه األقكاؿ كميا تنطبؽ عمى مف اتصؼ بالحكمة كالصكاب في القكؿ 

 كالعمؿ 
أقكؿ : الحكمة : ىي صفة حميدة كجمّية يقذفيا اهلل تعالى في قمكب أكلياءه ؛ لكي 

يذىب كيزيؿ عنيـ ىمـك الدنيا كشيكاتيا , كيحبب في قمكبيـ نعيـ اآلخرة كرضى اهلل 
 تعالى .  

  
                                                                                                                                                      

 .  445/ 1, وتفسير القرآن العظيم :  626/ 1البحر المحيط في التفسير : ينظر :  (1)
 . 59/ 4ينظر : مفاتيح الغيب :  (2)
 . 59/ 4مفاتيح الغيب :  (3)
 . 493/ 2اللباب في علوم الكتاب :  (4)
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 الخاتمة

, الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات , كبكرمو تقبؿ الطاعات كتغفر الزالت كاليفكات 
كتناؿ برحمتو أعمى الدرجات , كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف سيدنا 

 كحبيبنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ تسميمان كثيران .

 فبعد ىذا الجيد المتكاضع قد خرجت بنتائج أضعيا في خاتمة ىذا البحث ككما يأتي : 

حكؿ تبايف الرأم كالمعنى االختالؼ أمر طبيعي , كليس أمر غريب ككنو يدكر  -1
بيف العمماء كىذا ال يفسد في الكد قضية , فتراىـ يحب بعضيـ البعض اآلخر , فمـ 
أجد مف يتطاكؿ عمى اآلخر بؿ كاف لكؿ مفسر كجية نظر مقبكلة عند اآلخريف , ال 
كما يفعؿ بعض المتصفحيف في زماننا , فترل كؿ كاحد منيـ يقدح كيطعف بأخيو , 

 أخالؽ ديننا الحنيؼ .كىذا ليس مف 

قمة أخطاء عمماء التفسير الذيف تناكلت تفاسيرىـ في القرف السابع اليجرم , كىذه  -2
لـ تأِت إال بعد جيد كبير في التقصي لمحقائؽ كاظيارىا لمكصكؿ إلى أصدؽ األقكاؿ , 

 كىذه تعتبر مف أىـ المميزات في تفاسيرىـ. 

كتان كبيران بيف كتب التفسير , فبعضيا تذكر مف خالؿ دراستي لممكضكع تبيف لي تفا -3
األدلة فقط , كبعضيا تذكر األقكاؿ كاألدلة عمييا , كالبعض اآلخر تذكر ضعؼ األقكاؿ 
دكف ترجيح كبعضيا تذكر المسائؿ الفقيية , كمسائؿ القراءات , كبعضيا تستخدـ مبدأ 

 الترجيح كعدمو في األحياف األخرل . 
مفسريف ىذا القرف تبيف لي مدل التأثر الكاضح بمف سبقيـ مف خالؿ دراسة أقكاؿ  -4

 كاعتمدكا عمى سرد أقكاليـ في أغمب األحياف .
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 المصادر كالمراجع
 القرآف الكريـ

أنكار التنزيؿ كاسرار التأكيؿ : ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف  .1
الرحمف ىػ( , تحقؽ: محمد عبد 685محمد الشيرازم البيضاكم )المتكفى: 
 ىػ . 1418,  1بيركت , ط –المرعشمي , دار إحياء التراث العربي 

البحر المحيط في التفسير : ألبي حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ  .2
ىػ( ، تحقيؽ : صدقي محمد 745بف حياف أثير الديف األندلسي )المتكفى: 

 ىػ . 1421بيركت ، د . ط ، –جميؿ ، دار الفكر 
تفسير القرآف : ألبي محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السالـ بف أبي القاسـ  .3

ىػ( , 661بف الحسف السممي الدمشقي ، الممقب بسمطاف العمماء )المتكفى: 
،  1بيركت , ط –تحقيؽ : الدكتكر عبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي , دار ابف حـز 

 ـ .1996 -ىػ1416
حمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر تفسير القرآف العظيـ : ألبي م .4

ىػ( , تحقيؽ : أسعد 327التميمي  الحنظمي الرازم ، ابف أبي حاتـ )المتكفى: 
, 3المممكة العربية السعكدية , ط -محمد الطيب  مكتبة نزار مصطفى الباز 

 ـ . 1999-ىػ 1419
قرشي البصرم تفسير القرآف العظيـ :البي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير ال .5

ىػ( , تحقيؽ: سامي بف محمد سالمة , دار طيبة 774ثـ الدمشقي )المتكفى: 
 ـ. 1999 -ىػ 1421, 2كالتكزيع , طلمنشر 

تفسير مجاىد :البي الحجاج مجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي المخزكمي  .6
 ىػ( , تحقيؽ: الدكتكر محمد عبد السالـ أبك النيؿ,  دار الفكر114)المتكفى: 

 ـ . 1989 -ىػ  1411، 1اإلسالمي الحديثة، مصر , ط
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جامع البياف في تأكيؿ القرآف : لمحمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب  .7
ىػ( , تحقيؽ : أحمد محمد شاكر , 311اآلممي  أبي جعفر الطبرم )المتكفى: 

 ـ .2111 -ىػ1421،  1مؤسسة الرسالة , ط
ر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمك  .8

كسننو كأيامو = صحيح البخارم : لمحمد بف إسماعيؿ أبي عبداهلل البخارم 
الجعفي , تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر,  دار طكؽ النجاة )مصكرة 

 ىػ .1422، 1عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي( , ط
د اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح الجامع ألحكاـ القرآف : ألبي عب .9

ىػ( , تحقيؽ : أحمد 671األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي )المتكفى: 
براىيـ أطفيش , دار الكتب المصرية   -ىػ 1384،  2القاىرة , ط –البردكني كا 

 ـ .1964
سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة : ألبي عبد  .11

محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم الرحمف 
 1412، 1الممكمة العربية السعكدية , ط -األلباني , دار المعارؼ، الرياض 

 ـ . 1992ىػ / 
غرائب التفسير كعجائب التأكيؿ : لمحمكد بف حمزة بف نصر، أبي القاسـ  .11

ىػ( , دار القبمة 515حك برىاف الديف الكرماني، كيعرؼ بتاج القراء )المتكفى: ن
 بيركت , د. ط , د. ت . –جدة، مؤسسة عمـك القرآف  -لمثقافة اإلسالمية 

الفردكس بمأثكر الخطاب : لشيركيو بف شيردار بف شيرك يو بف فناخسرك،  .12
ىػ( , تحقيؽ: السعيد بف بسيكني 519أبك شجاع الديممّي اليمذاني )المتكفى: 

 ـ .1986 -ىػ  1416,  1كت , طبير  –زغمكؿ , دار الكتب العممية 
قكاعد الترجيح عند المفسريف : لحسيف بف عمي بف الحسيف الحربي , دار  .13

 ـ .1996 –ق 1417،  1القاسـ  ، ط
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الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف : ألحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي، أبي  .14
جعة ىػ( ، تحقيؽ: اإلماـ أبك محمد بف عاشكر ، مرا427إسحاؽ )المتكفى: 

لبناف ،  –كتدقيؽ: األستاذ نظير الساعدم ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت 
 ـ . 2112 -، ىػ 1422 1ط
المباب في عمكـ الكتاب : ألبي حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ  .15

ىػ( , تحقيؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد 775الحنبمي الدمشقي النعماني )المتكفى: 
بيركت / لبناف,  -د معكض , دار الكتب العممية المكجكد كالشيخ عمي محم

 ـ .1998-ىػ  1419، 1ط
مفاتيح الغيب : ألبي عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي  .16

ىػ( , دار إحياء 616الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم )المتكفى: 
 ـ .2111 -ىػ1421, 3بيركت , ط –التراث العربي 

عيكف : ألبي الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم النكت كال .17
البغدادم، الشيير بالماكردم , تحقيؽ: السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ, 

 بيركت / لبناف, د. ط , د.ت . -دار الكتب العممية 
اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره، كأحكامو، كجمؿ مف  .18

البي محمد مكي بف أبي طالب َحّمكش بف محمد بف مختار  فنكف عمكمو:
ىػ( , تحقيؽ: 437القيسي القيركاني ثـ األندلسي القرطبي المالكي )المتكفى: 

جامعة  -مجمكعة رسائؿ جامعية بكمية الدراسات العميا كالبحث العممي 
 -الشارقة، بإشراؼ أ. د: الشاىد البكشيخي  مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة 

 -ىػ  1429، 1امعة الشارقة طج-ة الشريعة كالدراسات اإلسالمية كمي
 ـ.2118


