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 المستخلص 
بينت اآليات فضل الجهاد في سبيل هللا كما بينت أقسام الجهاد، جهاد فرض عين وجهاد فرض كفاية وبين تقسيم العلماء  

 لألرض إلى قسمين هربا وطلبا، كما بينت هجرة الطلب تنقسم إلى قسمين: طلب دين وطلب دنيا. 
  , التفسير, سورة النساءالقرآنالكلمات المفتاحية: 

Abstract 
    The ayas clarified the virtue of jihad for the sake of God as they clarified the divisions of 

jihad, jihad is an obligation of an individual and jihad is an obligation of adequacy, and 

between the division of scholars of the land into two parts, as seeking virture of religion and 

and pursuing worldly things. 

Keywords: Glorious Qur'an, Exegesis and Surat AL-Nisa  
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 المقدمة      

علم  فيه  وجعل  ونذيرا،  بشيرا  للعالمين  ليكون  عبده  على  القرآن  انزل  الذي  الحمد هلل 
األولين واآلخرين والصالة والسالم على سيدنا محمد الذي جعله هللا هاديا مهديا وسراجا 

 منيرا.
والعلم بكتاب هللا عز وجل ومقاصده ومعانيه  ال أحد ينكر أهمية دراسة العلوم الشرعية  

هو أفضل ما يمكن أن يتعلمه اإلنسان المسلم ألن هللا تعالى خلقنا لنعبده ولن تصح  
عبادتنا إال من خالل فهم كتاب هللا. لذلك فإن علم التفسير من أسمى العلوم الشرعية  

 وإن من يتعلم علوم القرآن فقد أوتي خيرا كثيرا.
ن بحثي هو )فضل الجهاد في سبيل هللا في تفسير فتح المنان لقطب وبعد فإن عنوا 

 دراسة وتحقيق(. 100إلى   95ه من سورة النساء آية 710الدين الشيرازي ت 
فقد بينت اآليات فضل الجهاد في سبيل هللا كما بين البحث أقسام الجهاد وهو قسمين  

قسيم العلماء لألرض : جهاد فرض عين، وجهاد فرض كفاية، كما أشار البحث إلى ت
إلى قسمين هربا وطلبا، فاألول ينقسم إلى ستة أقسام، وهجرة الطلب تنقسم إلى قسمين: 

 طلب دين، وطلب دنيا. 
 جن  يم  ىم  مم  خم حم جم يل ىل مل  خل ُّٱوقال عز وجل: 

 يي  ىي  ميخي  حي  جي  يه  ىه مه  جه ين ىنمن  خن  حن

قال المفسرون: سبب    (1)   َّ زئ  رئ  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ   ٍّ  ٌّ  ٰىٰر  ٰذ 

روى االئمة واللفظة البي داود َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت قَاَل: ُكْنُت إِلَى َجْنِب نزول هذه اآلية ما  

ِ َصلهى هللاُ َعلَ  ِ َصلهى هللاُ َعلَيِه َوَسلهَم فَغَِشيَتْهُ السهِكينَةُ، فََوقَعَْت فَِخُذ َرُسوِل َّللاه ْيِه  َرُسوِل َّللاه

ِ َصلهى هللاُ    و[/85]أ/َوَسلهَم َعلَى فَِخِذي، فََما َوَجْدتُ  أَثْقََل ِمْن فَِخِذ َرُسوِل َّللاه ثِْقَل َشْيٍء 

َي َعْنهُ، فَقَاَل: »اْكتُْب« فََكتَْبُت فِي َكتٍِف: }اَل يَْستَِوي اْلقَاِعُدوَن ِمَن   َعلَْيِه َوَسلهَم، ثُمه ُسر ِ

ِ{ إِلَى آِخِر اآْل  يَِة، فَقَاَم اْبُن أُم ِ َمْكتُوٍم، َوَكاَن َرُجًلا  اْلُمْؤِمنِيَن{ }َواْلُمَجاِهُدوَن فِي َسبِيِل َّللاه
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ِ، فََكْيَف بَِمْن اَل يَْستَِطيُع اْلِجَهاَد  اْلُمَجاِهِديَن، فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاه ا َسِمَع فَِضيلَةَ  أَْعَمى لَمه

ِ َصلهى هللاُ  ا قََضى َكًَلَمهُ َغِشيَْت َرُسوَل َّللاه  َعلَْيِه َوَسلهَم السهِكينَةُ فََوقَعَْت ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن، فَلَمه

ةِ اْْلُولَى، ثُمه   ةِ الثهانِيَِة، َكَما َوَجْدُت فِي اْلَمره فَِخُذهُ َعلَى فَِخِذي َوَوَجْدُت ِمْن ثِقَِلَها فِي اْلَمره

يَا زَ  فَقَاَل: »اْقَرأْ  َعلَْيِه َوَسلهَم  َصلهى هللاُ   ِ َي َعْن َرُسوِل َّللاه يَْستَِوي  ُسر ِ فَقََرأُْت: }اَل  ْيُد« 

َرِر{   َعلَْيِه َوَسلهَم: }َغْيُر أُوِلي الضه ِ َصلهى هللاُ  اْلقَاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن{، فَقَاَل َرُسوُل َّللاه

بِ  نَْفِسي  َوْحَدَها، فَأَْلَحْقتَُها، َوالهِذي   ُ ُكلهَها، قَاَل َزْيٌد: فَأَْنَزلََها َّللاه يَِدِه لََكأَن ِي أَْنُظُر إِلَى  اآْليَةَ 

  ( )  ، وروى البخاري ايضاا عن زيد بن ثابت قال(3) فِي َكتٍِف "  (2) ُمْلَحِقَها ِعْنَد }َصْدعٍ{

ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر    () قال: أملى عليه رسول هللا  

بأموالهم وأنفسهم  ، والمجاهدون في سبيل هللا  يمليها عليه أم مكتوم وهو  ابن  ، فجاءه 

: وهللا يا رسول هللا لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى فأنزل هللا عز وجل  فقال

أن ترض فخذي، ثم سري  وفخذه على فخذي فثقلت على حتى خفت  ( )على رسوله 

 .  (4) عنه فأنزل هللا عز وجل غير أولى الضرر"

 يل  ىل  مل  خل ُّٱلما نزلت    وروى البخاري ومسلم أيضا عن البراء بن عازب 

زيداا فجاء بكتف فكتبها وشكا ابن أم مكتوم ضرارته    ()دعا رسول هللا    َّٱ جم

:  وفي رواية أخرى   ،(5) فنزلت: ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر"

ا فجاءه ومعه  (  )"لما نزلت ال يستوي القاعدون من المؤمنين، قال النبي   ادعوا فًلنا

الدواة واللوح والكتف، فقال: "اكتب ال يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في  

ابن مكتوم، فقال: يا رسول هللا أنا ضرير، فنزلت مكانها    ( ) سبيل هللا" وخلف النبي  

   .(6) ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل هللا"

، قال العلماء: وفي  (7) هذه الرواية الثانية أخرجها ابن اْلثير في كتابه جامع اْلصول

الجهاد في سبيل هللا، والحث عليه اآلية فضل  فقوله: )ال يستوي  هذه  التفسير  واما   ،

أهل   العلماء:  قال  الضرر،  اولي  غير  اليها،  والخارجون  بدر  عن  يعني  القاعدون( 

وفي الخبر ان    (9)،(8)الضرر هم أهل االعذار اذ قل اضرت بهم حتى منعهم }الجهاد{

بِاْلَمِدينَِة ِرَجاالا   /ظ[ 85]أ/() النبي   َما قََطْعتُْم    قال وقد قفل عن بعض غزواته: »إِنه 

َواِدياا، َواَل َسلَْكتُْم َطِريقاا، إِاله َشِرُكوُكْم فِي اْْلَْجِر، َحبََسُهُم اْلعُْذُر«
، فهذا يقتضي أن  (10)

ا، وفي فضل هللا   صاحب العذر يعطى أجر الغازي، قيل يحتمل أن يكون أجره مساويا

استحقاق ال  فضل  وثوابه   على    (11)فيثاب{}  متسع، 

على الفعل، وقيل يعطى أجره من غير تضعيف، والقول    (12) ادقة ما }ال يثاب{النية الص

ْنيَا ْلَْربَعَِة    (14) (: "ان بالمدينة رجاالا"، لقوله ) (13) اْلول هو الصحيح ولقوله: " إِنهَما الدُّ
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نَفٍَر " 
الحديث، وقد تقدم في آل عمران، ومن هذا المعنى ايضا ما ورد في الخبر:    (15) 

"إذا مرض العبد قال هللا تعالى اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة الى ان يبرأ أو  

" اقبضه الىه
، وقد تمسك بعض العلماء بهذه اآلية بان أهل الديوان اعظم اجراا من  (16) 

الشدائد،   في  ويصرفون  بالعطاء،  متملكين  كانوا  لما  الديوان  أهل  الن  المتطوع؛ 

وتروعهم البعوث واْلوامر ،كانوا اعظم من المتطوع؛ وذلك لسكون جأشه، ونعمة باله  

محيريز ابن  قال  ونحوها،  الكبار  الصوارف  من  (17) في  أفضل  العطاء  أصحاب   "  :

: "روعات البعوث تنفي  (18)ة ؛ْلجل ما يحصل لهم من الروع"، قال مكحولعطو تالم

ا من قال إن الغنى افضل من الفقر لذكر هللا  (19) روعات القيامة" ، وتعلق باآلية ايضا

المال الذي يتوصل به الى صالح االعمال، وقد اختلف الناس في هذه المسألة مع اتفاقهم  

على ان ما احوج من الفقر مكروه وما ابطر من الغنى مذموم، فذهب قوم الى ان الغنى  

، قال الماوردي:  (20) افضل؛ الن الغنَي مقتدر، والفقير عاجز ،والقدرة افضل من العجز

"وهذا مذهب من غلب عليه حب النباهة"، وذهب قوم الى ان الفقر افضل؛ الن الفقير  

لدنيا افضل من مًلبستها، قال الماوردي "وهذا مذهب  تارك والغني مًلبس، وترك ا

من غلب عليه حب السًلمة"، وذهب قوم الى أن التوسط بين الغنى والفقر افضل؛ ْلنه  

يسلم من مذمة الحالين، قال الماوردي: "وهذا مذهب من يرى تفضيل االعتدال، وأن  

 ، ولقد احسن الشاعر الحكيم حيث قال: (21) خيار اْلمور أوسطها

الغنى أ عدم  من  باهلل  عائذاا  ا الى غير مرغب    ال    (22)ومن رغبة يوما
 

: )وغيُر أولي الضرر( ، بالرفع نعت للقاعدون، ومعناه  (23) قرأ أهل الكوفة وأبو عمرو 

، وقرأ أبو حيوة: )غيِر أولي الضرر(، بالكسر  (24) ال يستوي القاعدون غير اولي الضرر

نعت للمؤمنين، ومعناه من المؤمنين الذين هم اولي الضرر من المؤمنين اْلصحاء، 

على االستثناء من القاعدين  /و[  86]أ/ وقرأ أهل الحرمين )غيَر اولي الضرر( بالفتح  

ن شئت نصبته  أو من المؤمنين أي اال اولي الضرر فأنهم يستوون مع المجاهدين، وإ

على الحال من القاعدين، أي ال يستوي القاعدون ْلصحاء أي في حال صحتهم، وجازت 

تقول جائني زيد غير مريض، وما   المعرفة، وهو كما  لفظ  لفظهم  الحال منهم؛ الن 

 ، وهللا اعلم. (25) ذكرناه من سبب النزول يدل على معنى النصب 

تعالى   المَّ ىنمن  خن حن  جن  يم  ىم ٱُّوقوله  ليس  أي  ؤمنون  ، 

القاعدون عن الجهاد من غير عذر، والمؤمنون المجاهدون سواء غير اولي الضرر  
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  ىه  مه  جه ين  ُّ،(26) فأنهم يساوون المجاهدين؛ الن الضرر اقعدهم عنه

" أراد بالقاعدين  ، يعني فضيلة في اآلخرة، قال إبن عباس: َّٱميخي  حي  جي  يه 

؛ ْلن المجاهد باشر  هنا أولي الضرر، فضل هللا المجاهدين على أولي الضرر درجة

الجهاد بنفسه وماله مع النية، وأولو الضرر كانت لهم نية، ولم يباشروا الجهاد فنزلوا  

  َّ ٰىٰر  ٰذ يي ُّيعني المجاهدين والقاعدين،    َّىي  ُّ،  (27) عن المجاهدين درجة"

ٱْلُحْسنَٰى(، يعني في سبيل هللا:  ، يعني الجنة بإيمانهم    ُ يعني    َُِّّّ ُّ)َوَعَد ٱَّلله

   . يعني ثواباا جزيًلا   َّٱرئ  ّٰ  ُّالذين ال عذر لهم وال ضرر،  

 ربيئ   ىئ  نئ  مئ  ٱُّٱفقال عز من قائل:    ثم فسر سبحانه ذلك اْلجر العظيم 

قتادة: (28)  َّ ىبيب  نب  مب  زب  قال  يقال    " ،  في  كان  والهجرة  درجة،  لإلسًلم 

، وقال ابن زيد:  (29) اإلسًلم درجة، الجهاد في الهجرة درجة، والقتل في الجهاد درجة"

 ىق ُّ :"الدرجات هن سبع، وهي التي ذكرها هللا تعالى في سورة براءة حين قال 

 جخ مح جح مج:  ..إلى قوله  ىل مل يك ىك مك لك اك يق

لدرجات سبعون درجة ما بين كل  وقال ابن محيريز: "ا  (31)،(30)َّٱاالية   . .جس مخ

، ويدل عليه ما روى مسلم عن  (32) درجتين حصر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة"

ِ، أَنه َرُسوَل هللاِ َصلهى  قال   ( ) أبي سعيد الخدري أن رسول هللا   : َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِري 

ٍد نَبِيًّ  ْسًَلِم ِديناا، َوبُِمَحمه َربًّا، َوبِاإْلِ َعلَْيِه َوَسلهَم قَاَل: »يَا أَبَا َسِعيٍد، َمْن َرِضَي بِاهللِ  ا، هللاُ 

قَاَل: أَِعْدَها َعلَيه يَا َرُسوَل هللاِ، فَفَعََل، ثُمه قَاَل:  َوَجبَْت لَهُ اْلَجنهةُ«، فَعَِجَب لََها أَبُو َسِعيٍد، فَ 

السهَماِء  بَْيَن  َكَما  َدَرَجتَْيِن  ُكل ِ  بَْيَن  َما  اْلَجنهِة،  فِي  َدَرَجٍة  ِمائَةَ  اْلعَْبُد  بَِها  يُْرفَُع  »َوأُْخَرى 

»اْلِجهَ  قَاَل:  َرُسوَل هللاِ؟  يَا  ِهَي  َوَما  قَاَل:  َسبِيِل هللاِ« َواْْلَْرِض«،  فِي  اُد 
، وروى  (33)   

قال هريرة  أبي  عن  وسلم   : البخاري  عليه  رسول هللا صلى هللا  باهلل  قال  آمن  "من   :

ورسوله وأقام الصًلة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج كان حقاا على هللا أن يدخله  

أوال نبشر    في أرضه التي ولد فيها، فقالوا /ظ[  86]أ/الجنة، جاهد في سبيل هللا أو جلس  

ِ، َما    الناس بقولك،  ُ ِلْلُمَجاِهِديَن فِي َسبِيِل َّللاه فقال: »إِنه فِي الَجنهِة ِمائَةَ َدَرَجٍة، أََعدهَها َّللاه
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َ، فَاْسأَلُوهُ الِفْرَدْوَس، فَإِنههُ    أَْوَسُط  بَْيَن الدهَرَجتَْيِن َكَما بَْيَن السهَماِء َواْلَْرِض، فَإِذَا َسأَْلتُُم َّللاه

ُر أَْنَهاُر الَجنهِة«  - أَُراهُ    -الَجنهِة َوأَْعلَى الَجنهِة   تَفَجه ْحَمِن، َوِمْنهُ  ، فإن  (34) فَْوقَهُ َعْرُش الره

قيل قد ذكر هللا عز وجل في اآلية اْلولى درجة واحدة، وذكر في هذه اآلية درجات 

فضيل المجاهدين على القاعدين  قيل له أما الدرجة اْلولى فلت  فما وجه الحكمة في ذلك؟ 

من غير ضرر وال عذر فضلوا عليهم بدرجات كثيرة، وقيل يحتمل أن تكون الدرجة  

،  (35) اْلولى درجة المدح والتعظيم، والدرجات درجات الجنة ومنازلها كما في الحديث 

 .وهللا أعلم 

يعني رأفة    َّربيئ ُّٱيعني لذنوبهم يسترها ويصفح عنها،  َّىئ ُّٱ وقوله تعالى    

، يعني بهم يتفضل  َّىب ُّٱيعني لذنوب عباده المؤمنين،    َّنب  مب  زبُّٱبهم،  

فيما يحكي    () عليهم بمغفرته ورحمته، عن ابن عمر رضي هللا عنهما، عن النبي  

أيما عبد من عبادي خرج مجاهداا في سبيل هللا ابتغاء    "   عن ربه عز وجل أنه قال: 

ب ما أصاب من أجر أو غنيمة، وأن قبضته  مرضاتي ضمنت له إن أرجعته أرجعته 

 . (36) غفرت له ورحمته" أخرجه النسائي رحمه هللا

 فصل: أقسام الجهاد

عين وفرض كفاية، فأما فرض العين فهو أن    (37)}فرض{  اعلم أن الجهاد ينقسم إلى 

يدخل العدو دار قوم من المؤمنين وبًلدهم فيجب على كل مكلف من الرجال ممن ال  

ضرر به من أهل تلك البلدة الخروج إلى عدوهم دفعاا عن أنفسهم وعن  عذر له وال  

أهليهم وجيرانهم، وسواء في ذلك الحر والعبد والغني والفقير، فيجب على الكافة وهو  

في حق من بعد عنهم من المسلمين فرض كفاية، فإن لم تقع الكفاية بمن نزل بهم العدو  

مين أو بعد عنهم، وإن وقعت الكفاية  فيجب مساعدتهم على من قرب منهم من المسل

يدخل في هذا  االختبار، وال  اْلبعدين إال على طريق  بالمنزول بهم فًل فرض على 

الكفاية الفقراء والعبيد، وإذا كان الكفار قادرين في بًلدهم    (38) الفرض }أعني فرض{

فعلى اإلمام أن ال يخلي كل سنة من غزاة يغزوهم فيها إما بنفسه أو سراياه حتى ال  

  ( 40) الجهاد مع وقوع الكفاية بغيره أن }ال يقعد{  (39) }لمطيق{  يبطل الجهاد، واالختيار 

  :   وعد المجاهدين والقاعدين الثواب، بقوله   عنه ولكن ال يفرض عليه؛ ْلن هللا تعالى 

ولو كان فرضاا على الكفاية الستحق القاعدون عن الجهاد   َّٱٰر  ٰذ يي  ىي ُّ

 /و[ 87]أ/   ، وهللا تعالى أعلم. (41)العقاب ال الثواب 
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تعالى:    يث  ىث نثمث  زث رث  يت  ىت   نت مت زت رت ٱُّٱقوله 

 منزن   رن  مم اميل  ىل  مل  يك  ىك مك  لك اك  يقىق  يف  ىف 

المفسرون: نزلت هذه اآلية في أناس من أهل مكة تكلموا  قال  ،  (42) َّ ين  ىن  نن 

باإلسًلم ولم يهاجروا منهم قيس بن الفاكه بن المغيرة، وقيس بن الوليد بن المغيرة، 

وأشباههما، فلما خرج المشركون إلى بدر خرجوا معهم، فقتلوا مع الكفار فأنزل هللا  

عدد المسلمين دخلهم شك في    ، وقيل انهم لما استحقروا (43) عز وجل فيهم هذه اآلية

ف مسلمين  ادينهم  هؤالء  اصحابنا  كان  ببدر  المسلمون  فقال  الردة،  على  فقتلوا  رتدوا 

،  (44) ولكنهم اكرهوا على الخروج مع المشركين فاستغفروا لهم فأنزل هللا اآلية فيهم

ِل  واْلول هو الصحيح لما روى البخاري عن محمد بن عبدالرحمن قال: قُِطَع َعلَى أَهْ 

ده اْلَمِدينَِة بَْعٌث فَاْكتُتِْبُت فِيِه فَلَِقيُت ِعْكِرَمةَ َمْولَى اْبِن َعبهاٍس فَأَْخبَْرتُهُ فَنََهانِي َعْن ذَِلَك أَشَ 

  النهْهيِ ثُمه قَاَل : أَْخبََرنِي اْبُن َعبهاٍس أَنه نَاساا ِمَن اْلُمْسِلِميَن َكانُوا َمَع اْلُمْشِرِكيَن يَُكث ُِرونَ 

بِِه فَيُِصيُب  َسَواَد اْلُمْشِرِكيَن َعلَى َرُسوِل هللاِ صلى هللا عليه وسلم يَأْتِي السهْهُم فَيُْرَمى 

ُ : }إِنه الهِذيَن تََوفهاُهُم اْلَمًلَئَِكةُ َظاِلِمي  أَْنفُِسِهْم{    أََحَدُهْم فَيَْقتُلُهُ ، أَْو يُْضَرُب فَيُْقتَُل فَأَْنَزَل َّللاه

، ثًلثة منهم يلون قبض أرواح المؤمنين،  . يعني ملك الموت وأعوانه وهم ستة (45) اآليَةَ 

الكفار، يلون قبض أرواح  به ملك الموت وحده، وإنما ذكره بلفظ    وثًلثة  وقيل أراد 

الجمع على سبيل التعظيم، كما يخاطب الواحد بلفظ الجمع، وفي التوفي هنا قوالن:  

ي حشرهم إلى النار، فعلى القول الثاني يكون المراد ، الثانأحدهما: أنه قبض أرواحهم 

   . (46)بالزبانية الذين يلون تعذيب الكفار

يعني بالشرك، وقيل بالمقام في دار الشرك؛ وذلك ْلن هللا   ،   َّ يت  ىت ُّٱوقوله  

حتى يهاجر إليه، ثم نسخ ذلك بعد  ( ) تعالى لم يقبل اإلسًلم من أحد بعد هجرة النبي 

بقوله   مكة  في  ( ) فتح  أخرجاه  َونِيهةٌ«  ِجَهاٌد  َولَِكْن  اْلفَتْحِ،  بَْعَد  ِهْجَرةَ  اَل   "  :

وقيل  (47) الصحيحين وتكثير  ب  َّ يت  ىتُّٱ،  بدر  يوم  المشركين  مع  خروجهم 

هذا   َّنثمث  زث  رث ُّٱسوادهم حتى قتلوا معهم، فضربت المًلئكة وجوههم وأدبارهم، 

لهؤالء الذين قتلوا في أي الفريقين كنتم، في    سؤال توبيخ وتقريع، يعني قالت المًلئكة

ف المشركين،  أو في فريق  المسلمين  المشركين،  ا فريق  بالضعف عن مقاومة  عتذروا 

، يعني عاجزين،   َّىف  يث  ىث نثمث  زث رث  ُّ وهو قوله تعالى إخباراا عنهم 
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كانوا يستطيعون    َّيقىق   يفُّ  إذ  إعتذار غير صحيح،  يعني في أرض مكة، وهذا 

 مل  يك  ىك مك  لك  ُّيعني قال لهم المًلئكة،    َّ رث  ُّالحيل، ويهتدون السبيل،  

وتخرجواَّ  اميل  ىل  المدينة،  إلى  يعني  المشركين،  ،  أظهر  بين    /ظ[ 87]أ/ من 

فأكذبهم هللا في قولهم مستضعفين، وأعلمنا بكذبهم، وفي هذه اآلية دليل على هجران  

ا يعمل    (: )اْلرض التي يعمل فيها بالمعاصي، قال سعيد بن جبير   "إذا رأيت ارضا

 اميل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك ُّفيها بالمعاصي فأخرج منها وتًل هذه االية  

أنه قال: "من فر بدينه من أرض الى أرض، وان كان   () وروي عن النبي   "،(48) َّ

وسلم" عليهما  ومحمد صلى هللا  إبراهيم  رفيق  وكان  الجنة  استوجب  قال  (49) شبراا   ،

لهم   المًلئكة  قول  في  هذا    َّ يقىق  يف  ىف  يث  ىث نثمث  زث ُّالعلماء  يفيد 

جرة واال فلو ماتوا السؤال والجواب أنهم كانوا مسلمين ظالمين ْلنفسهم في تركهما اله

كافرين لم يقل لهم شيء من هذا، وإنما اضرب عن ذكرهم في الصحابة لشدة ما واقعوه، 

من هذه صفته،    َّمم ُّ، وهللا اعلم،  (50) وعدم تعين احدهم باْليمان، واحتمال ردته

ثم إستثنى سبحانه منهم من الضمير الذي هو الهاء والميم في مأواهم، من كان مستضعفا  

وه ابي  حقيقة  بن  كعياش  والولدان  النساء  الرجل وضعفة  زمناء  من  االعذار  أهل  م 

الذين كانوا يدعوا لهم رسول    (51) ربيعة، وسلمة بن هشام، والوليد بن الوليد، وغيرهم

إذا قنت في صًلة الغداة يقول: " اللُهمه أَْنجِ اْلَوِليَد ْبَن اْلَوِليِد، َوَسلََمةَ ْبَن ِهَشاٍم،   ( ) هللا  

ُمَضَر  َوعَ  َعلَى  َوْطأَتََك  اْشُدْد  اللُهمه  اْلُمْؤِمنِيَن،  ِمَن  َواْلُمْستَْضعَِفيَن  َربِيعَةَ  أَبِي  ْبَن  يهاَش 

:"كنت انا وأمي ممن    ()، قال عباس ابن ربيعة  (52) َواْجعَْلَها َعلَْيِهْم َكِسنِي يُوسَُف"

، وذلك أنه كان من الولدان اذ ذاك، وامه هي أم الفضل بنت  (53) عنى هللا بهذه اآلية"

النبي   زوج  ميمونة  اخت  وهي  لبابة  واسمها  لبابة    ( ) الحارث،  اْلخرى  واختها 

، ومنهن  (54) فيهن: "االخوات المؤمنات"  ( ) الصغرى، وكن تسع اخوات قال النبي  

ال في حفيدة ام حفيد، واسمها هويلة، وهن ست شقائق، وثًلث ْلم،  سلمى وحفيدة ويق

وهن سلمى وسًلمة وأسماء بنت قيس الخثعمية، امرأة جعفر بن أبي طالب، فلما قتل  

جعفر بمؤته، تزوجها أبو بكر الصديق، فلما مات أبو بكر تزوجها علي بن ابي طالب 

 .(55) اجمعين رضي هللا عنهم 
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  مي  زي ري  ٰىُّٱٱٱأهل العذر ومن علم ضعفه:   قال عز من قائل مستثني

يقدرون على    (56) َّ  هئ مئ  خئ ٱ حئ  جئ  يي  ىي  ني  يعني ال 

، يعني  َّهئ  مئ  خئٱُّٱ،(57) حيلة، وال نفقة، وال قوة لهم على الخروج من مكة

ا الى المدينة يسلكونه،    مث  هت مت  ختحت  جت  هب  مب  خب حب  ٱُّٱوال يعرفون طريقا

يعني    ،   َّختحت  جت  هب  مب  خب  ُّٱيعني المستضعفين وأهل اْلعذار ،  (58) َّمج  حج 

يتجاوز عنهم بفضله وإحسانه، وعسى من هللا واجب، ْلنه إطماع وترج، وهللا تعالى  

،  قال العلماء في قوله  َّ حج  مث  هت  مت ُّٱ/و[  88]أ/،(59) إذا أطمع عبداا وصله إليه 

في الهجرة، ال ذنب له حتى  فأولئك عسى هللا أن يعفو عنهم اآلية، هذا الذي ال حيلة له 

يعفى عنه ولكن المعنى انه قد يتوهم أنه يجب تحمل غاية المشقة، بل كان يجوز ترك 

الهجرة عند فقد الزاد والراحلة، فمعنى اآلية، فأولئك ال يستقصى عليهم في المحاسبة  

تعالى:  قال هللا  تعالى  َّ حج  مث هت  متٱُّٱ  ولهذا  في حقه  والمستقبل  والماضي   ،

 وقد تقدم معناه وهللا اعلم.  ،(60)واحد 

 خض   حضجض  مص خص  حص  مس خس  حس جس  مخ جخ  مح جح  ٱُّٱ  قوله عز وجل:   

 مك  لك خكحك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع جع  مظ  حط  مض 

تأويل المراغم    (62) هذا شرط وجواب، واختلف العلماء }في{،    (61) َّ خل حل  جل

ا مهاجراا، يعني  (63)فقال مجاهد: المراغم المتزحزح يجد ، وقال الزجاج: معنى مراغما

وإن اختلف    في اْلرض مهاجراا، يعني أن المهاجر لقومه والمراغم لهم بمنزلة واحدة 

الذي   الموضع  اسم  وهو  الهجرة،  حال  في  والمتحول  الذاهب  هو  فالمراغم  اللفظان، 

يراغم فيه، وهو مشتق من الرغام؛ وهو التراب، يقال: رغم أنفه إذا التصق بالتراب؛ 

والتراب ذليل حقير، فجعلوا قولهم رغم أنفه كناية عن  وذلك ْلن اْلنف عضو شريف،  

ا بمعنى هجرته وعاديته، ولم أبال به رغم أنفه ، (64) حصول الذل له، ويقال راغمت فًلنا

أنفه  العدو برغم  الخروج من بًلد  اللغة: هو  أهل  ذلك قول بعض  ، وقيل  (65)ويقوي 

م أي  لهم  ا  مراغما قومه خرج  إذا خرج عن  الرجل  إن  ا،  معناه:  لهم، ومقاطعا ا  غاضبا
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هجرة  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  الى  مصيره  المراغم  (66)ويسمى  الفراء:  وقال   ،

 المضطرب والمذهب في اْلرض، وأنشد الزجاج في المعنى: 
 

المحل  داني  غير  بلد  والمضطرب    إلى  المراغم    ( 67)بعيد 
 

ا يذهب إليه إذا رأى   ، هذا قول أهل  (68) ما يكرههفعلى هذا يكون معنى اآلية، يجد مذهبا

: يجد متحوالا يتحول إليه من أرض ( )  ، وقال ابن عباس اللغة في معنى المراغمة 

ا ينقلب إليه، وقيل:   إلى أرض، وقال مجاهد: يجد متزحزحاا عما يكره، وقيل: يجد منقلبا

يقال  واحدة،  والمهاجرة  المهاجرة    المراغمة  وسميت  هاجرتهم،  أي  قومي  راغمت 

، يعني في الرزق وهذا  َّ حضجض  ُّ، وقوله:  (69)اغمة؛ ْلنه يهاجر قومه برغمهم مر

والضحاك، وقال قتادة: يعني سعة من الضًللة إلى الهدى،    (70) قول ابن عباس والربيع

، قال بعضهم وهذا  (72)، وقال االمام مالك: السعة سعة البًلد (71) ومن العيلة الى الغنى

المعاقل، تكون السعة  /ظ[  88]أ/القول أشبه بفصاحة العرب، فإن بسعة اْلرض وكثرة  

ونحو هذا    (73) في الرزق، واتساع الصدر لهمومه وفكره وغير ذلك من وجوه الفرح

 المعنى قول الشاعر: 
 

قطعي  رام  خليل  إذا  عريضا   وكنت  منفسحاا  ورائي    ( 74) وجدت 
 

االمام مالك رحمه هللا: هذه اآلية دالة على أنه ليس الحد المقام بأرض يسب فيها  قال  

 ، وهللا اعلم. (75)السلف ويعمل فيها بغير الحق

لما نزلت اآلية التي قبل هذه سمعها رجل من بني ليث شيخ كبير    ( )   قال ابن عباس 

 عز وجل وإني ْلجد وهللا ما أنا ممن استثنى هللا  مريض يقال له جندع بن ضمرة فقال: 

حيلة، ولي من المال ما يبلغني إلى المدينة، وأبعد منها وهللا ال أبيت الليلة بمكة أخرجوني  

فخرجوا به يحملونه على سرير حتى أتوا به التنعيم فأدركه الموت، فصفق بيمينه على  

، فبلغ  اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعك رسولك ثم مات   شماله ثم قال 

، وأوفى أجراا، (76) فقالوا لو وافى المدينة لكان أتم لهجرة  () خبره أصحاب رسول هللا  

 مظ  حط  مض  خض  ٱُّٱ:  وضحك المشركون وقالوا ما أدرك ما طلب فأنزل هللا عز وجل 
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 مف  ٱُّٱ، يعني قبل بلوغه إلى مهاجره:  (77)   َّخف  حف جف  مغ  جغ  مع جع 

هللا بإيجابه على نفسه بحكم  ، يعني فقد وجب أجر هجرته على    َّ خكحك  جك  مق  حق 

، قال عكرمة مولى ابن عباس  (78) الوعد والتفضل والكرم ال وجوب استحقاق وتحتم

(" :)"وفي قول عكرمة هذا  (79) طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرة سنة حتى وجدته ،

ا، وأن االعتناء به حسن ،والمعرفة به فضل، ونحوه   دليل على شرف هذا العلم قديما

ا قول  عن المرأتين اللتين    ( ) مكثت سنين أريد أن أسأل عمر  (: ")ابن عباس    ايضا

، والذي ذكره عكرمة هو ضمرة  (80) ما يمنعني إال مهابته"(  ) تظاهرتا على رسول هللا  

، ويقال  (81) بن العيص أو العيص بن ضمرة بن زنباع حكاه الطبري عن سعيد بن جبير

فيه ضميرة أيضا ويقال: جندع بن ضمرة من بني ليث، وكان من المستضعفين بمكة،  

وكان مريضا فلما سمع ما أنزل هللا في الهجرة قال أخرجوني فَهيء له فراش وسرير  

ثم وضع عليه وخرج به فمات في الطريق بالتنعيم فأنزل هللا اآلية فيه، وذكر ابن عبد  

، وهو اخو  ()بن حزام بن خويلد ابن أخي خديجة ام المؤمنين    البر: إنه قيل فيه خالد 

في الطريق فمات /و[  89]أ/حكيم بن حزام، وأنه هاجر الى ارض الحبشة فنهشته حية  

اآلية" فيه  الحبشة فنزلت  يبلغ أرض  أن  أنه  (82) قبل  العربي  ابن  أعلم، وحكى  ، وهللا 

عن عكرمة أنه جندب   حبيب بن ضمرة، وقيل: جندب الضمري ذكره السدي، وحكي

،  (83)بن ضمرة الجندعي، وحكي عن ابن جابر: أنه ضمرة بن بغيض الذي من بني ليث 

، وهللا  (85) : أنه ضمرة بن ضمرة بن نعيم، وقيل: ضمرة بن خزاعة(84) وحكى المهدوي

نزلت:   لما  قال:  قتادة   ىت   نت  مت زت رت ُّٱأعلم. وروى معمر عن 

ا لي من غيره إني لدليل بالطريق،  قال رجل من المسلمين وهو مريض أم  َّ يت 

وإني لموسر، فاحملوني، فحملوه فأدركه الموت في الطريق، فقال أصحاب رسول هللا  

(:)  وقد مات بالتنعيم وجاء بنوه إلى النبي      لو بلغ إلينا لتم أجره(  )  وأخبروه بالقصة

 مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع جع  مظ  حط  مض  خض  ٱُّٱ(86) فنزلت هذه اآلية

وكان اسمه ضمرة بن جندب ويقال جندب بن ضمرة على ما    َّ خكحك  جك  مق  حق 

   .لما كان منه في الشرك، رحيما حين قبل توبته َّحل  جل  مك لك  ٱُّٱتقدم،  

علم أن العلماء قسموا الذهاب في اْلرض قسمين هربا وطلبا فاْلول ينقسم إلى ستة  او

   : أقسام
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الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار اإلسًلم وكان ذلك فرضا في أول    األول: 

اإلسًلم وفي مدة حياة النبي صلى هللا عليه وسلم وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم  

حيث كان، فإن بقي    ( ) القيامة، والهجرة التي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي  

 .   في دار الحرب عصى ويختلف في حاله

الخروج من أرض البدعة، قال ابن القاسم: "سمعت مالكا يقول: ال يحل ْلحد   الثاني:

، قال ابن العربي: وهذا صحيح فإن المنكر إذا لم  (87) يقيم بأرض يسب فيها السلف"

  هل مل خل  حل جل مك لك خك ُّٱٱتقدر أن تغيره فزل عنه، قال هللا تعالى:

 .  (88) َّ مي خي حي جي ٰه مه جه......الى قوله تعالى:  

  الخروج من أرض غلب عليها الحرام، فإن طلب الحًلل فرض على كل مسلم   الثالث:

.   

الفرار من اْلذية في البدن، وذلك فضل من هللا أْرَخص فيه فإذا خشي االنسان   الرابع:

على نفسه فقد أذن هللا له في الخروج عنه، والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك المحذور، 

 يث  ىث ٱُّٱ  يم عليه السًلم فإنه لما خاف من قومه قال:وأول من فعل ذلك إبراه 

وقال:  (89) َّمك لك اك يق  ىقيف  ىف  مع  جع  مظ حط مض ٱُّٱ، 

 حيجي  ٰه  مه  جه ُّٱ  ، وقال تعالى مخبرا عن موسى عليه السًلم: (90) َّ جغ 

 /ظ[ 89]أ/ . (91)َّ

خوف المرض في البًلد الوخمة والخروج منها إلى اْلرض النزهة ، وقد    الخامس:

أذن النبي صلى هللا عليه وسلم للرعاة حين استوخموا المدينة أن يخرجوا إلى المسرح  

، وقد استثني من ذلك الخروج من  (92) فيكونوا فيه حتى يصحوا حين سقمت أجسادهم

وقد تقدم بيانه في    (93) () يح عن نبيه  الطاعون، فمنع هللا سبحانه منه بالحديث الصح

 البقرة،  

مال    السادس: حرمة  فإن  والمصادرات،  كالغرامات  المال  في  اْلذية  خوف  الفرار 

   .كد، فهذا قسم هجرة الهرب أأ  المسلم كحرمة دمه، وكذا خشيته اْلذية في االهل، وهو

فأما طلب الدين فيتعدد واما قسم هجرة الطلب فتنقسم الى قسمين، طلب دين وطلب دنيا،  

 ىت  نت مت ُّٱ  بتعدد أنواعه إلى تسعة أقسام اْلول: سفر العبرة، قال هللا تعالى:
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ذا    (94) َّ يفىف  يث ىث نث مث  زث رث يت إن  ويقال  كثير،  وهو 

القرنين عليه السًلم إنما طاف الدنيا ليرى عجائبها، وقيل لينفذ الحق فيها، الثاني: سفر  

، الثالث: سفر الجهاد وله أحكامه، الرابع: سفر  الحج واْلول وإن كان ندبا فهذا فرض 

المعاش فقد يتعذر على الرجل معاشه مع اإلقامة فيخرج في طلبه ال يزيد عليه من  

صيد أو إحتطاب أو إحتشاش فهو فرض عليه، الخامس: سفر التجارة والكسب الزائد  

 زئ رئ ّٰ ُّٱ  على القوت وذلك جائز بفضل هللا تعالى، قال عز وجل:

، يعني التجارة وهي نعمة منه هللا بها في سفر  (95)َّزبرب  يئ ىئ نئ  مئ

الحج فكيف إذا انفردت، السادس: في طلب العلم وهو مشهور، السابع: السفر الى البقاع  

الحديث، الثامن:    (96) ال تشد الرحال إال إلى ثًلثة مساجد"(: " )الشريفة، قال النبي  

يارة  ز  السفر الى الثغور المرابط بها والذب عن حرمة اإلسًلم، التاسع: السفر الى 

زار رجل أخا له في قرية فأرصد هللا له  ( ")اإلخوان في هللا تعالى، قال رسول هللا  

ملكا على مدرجته فقال أين تريد فقال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك من نعمة  

ا عليه قال ال غير أني أحببته في هللا قال فإني رسول هللا إليك بأن هللا قد أحبك كما  تربه

وغيره، وقال بعض العلماء: ويدخل في حكم اآلية من قصد    (97) أحببته فيه" رواه مسلم

،  (98) فعل طاعة من الطاعات ثم عجز عن اتمامها كتب هللا له ثواب تلك الطاعة كامًلا 

تب له أجر ذلك القدر الذي عمل وأتى به، أما إتمام اْلجر فًل، وقال بعضهم: إنما يك 

الترغيب في الهجرة، /و[  90]أ/والقول اْلول أصح؛ الن اآلية انما نزلت في معروض  

وإن من قصدها ولم يبلغها بل مات دونها فقد حصل له ثواب الهجرة كامًلا، فكذلك كل  

   .(99) وابها كامًلا من قصد فعل طاعة ولم يقدر على اتمامها كتب له ث

  َّهن  من خن  حن جن مم خم حم  جم  هل مل ٱُّٱ  قوله عز وجل:

بيانه، وقوله:  وتقدم  فيها،  السفر  هو  اْلرض  في  الضرب  العلماء:  قال   خم ٱُّاآلية، 

إلى    َّ جن  مم  أربع ركعات  يعني من  الصًلة  تقصروا من  أن  وإثم  أي حرج 

ركعتين، وذلك في صًلة الظهر والعصر والعشاء، وأصل القصر في اللغة: التضييق،  

، وقيل معنى قصر الصًلة: جعلها قصيرة بترك  (100)وقيل: هو ضم الشيء إلى أصله

ا  ا في تفسير قصر  ، ولهذا السبب ذكرو(101) بعض ركعاتها أو بعض أركانها ترخيصا

قولين،  اآلية  في  المذكورة  الصًلة    الصًلة  رد  وهو  الركعات  عدد  في  أنه  أحدهما: 
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الرباعية إلى ركعتين، والقول الثاني: أن المراد بالقصر إدخال التخفيف في أدائها، وهو   

الركوع والسجود  ، والقول اْلول أصح، ويدل عليه  أن يكتفي باإليماء واإلشارة عن 

ي قوله أن تقصروا من الصًلة، ولفظه من هنا للتبعيض، وذلك يوجب جواز  لفظة من ف 

االقتصار على بعض الصًلة، فثبت بهذا أن تفسير القصر بإسقاط بعض ركعات الصًلة  

   . أولى

   . ، يعني يغتالكم ويقتلكم في الصًلةَّجي  ٰه   مه  جه ٱُّ  وقوله:

بحال الخوف، ، ذهب داود الظاهري: إلى أن جواز القصر مخصوص  َّخي  حي ٱُّ

، وْلن عدم  َّخي  حي  جي  ٰه   مه  جه ٱُّ  واستدل على صحة مذهبه بقوله تعالى:

الشرط يقتضي عدم المشروط، فعلى هذا ال يجوز القصر عند اْلمن، وال يجوز رفع  

، وذهب جمهور أهل  (102)هذا الشرط بخبر اآلحاد؛ ْلنه يقتضي نسخ القرآن بخبر واحد 

لسفر جائز، ويدل عليه ما روي َعْن يَْعلَى ْبِن  العلم: إلى أن القصر في حال اْلمن في ا

ًَلةِ إِنْ  : }أَْن تَْقُصُروا ِمَن الصه ُ َعزه َوَجله   أَُميهةَ قَاَل: قُْلُت ِلعَُمَر ْبِن اْلَخطهاِب: إِنهَما قَاَل َّللاه

يَْفتِنَُكُم الهِذيَن َكفَُروا{ ]الن َِساء:   ُ  [ ، فَقَْد أَِمَن النه 101ِخْفتُْم أَْن  اُس. فَقَاَل ُعَمُر َرِضَي َّللاه

فَقَاَل: »َصَدقَةٌ   َعلَْيِه َوَسلهَم  ِ َصلهى هللاُ  ِمْنهُ، فََسأَْلُت َرُسوَل َّللاه ا َعِجْبَت  ِممه َعْنهُ: َعِجْبُت 

ُ َعزه َوَجله بَِها َعلَْيُكْم، فَاْقبَلُوا َصَدقَتَهُ« أخرجه مسلم  بن  .، وعن عبدهللا (103) تََصدهَق َّللاه

خالد بن أسيد أنه قال البن عمر كيف تقصرو الصًلة، وإنما قال هللا تعالى: )ليس عليكم  

جناح أن تقصروا من الصًلة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا(، فقال ابن عمر: يا ابن  

َ َعزه َوَجله   ( )إن رسول هللا    أخي   وسلم أتانا ونحن ضًلل فعلمنا فكان فيما علمنا أَنه َّللاه

أََمَرنَا أَْن نَُصل َِي َرْكعَتَْيِن فِي السهفَِر"
 /ظ[ 90]أ/ . (104) 
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 الهوامش 
 

 . 95سورة النساء ( 1)

 ) صدع(.( في نسخة االصل ) الصدع( والحديث عند أبي داود 2)
ْذر: ( 3) ، 4/161سننننن أبننني داود، كتنننناب الجهننناد، بنننناب الرخصنننِة فننني القعننننود منننن العننننُ

 .2507برقم: 
 .4316، برقم: 4/1677النساء: ( صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة 4)
 .2676، برقم: 3/1042( صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير: 5)
 .4318، برقم: 4/1677كتاب التفسير، سورة النساء: صحيح البخاري، ( 6)
جنننامع اْلصنننول فننني أحادينننث الرسنننول، مجننند الننندين أبنننو السنننعادات المبنننارك بنننن  (7)

لشنننيباني الجنننزري ابنننن اْلثينننر )المتنننوفى محمننند بنننن محمننند بنننن محمننند ابنننن عبننند الكنننريم ا

هننننن(، تحقيننننق : عبنننند القننننادر اْلرنننننؤوط، مكتبننننة الحلننننواني، مكتبننننة دار البيننننان، 606: 

 .528، برقم: 2/68الطبعة : اْلولى: 
 ( في نسخة االصل ) الجاهاد(.8)
 .3/1043تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم: ( ينظر:  9)
اِد: سننننن ابنننن ماجنننه، كتننناب الجهننناد، ( 10) ْن اْلِجهنننَ ْذُر عنننَ هُ اْلعنننُ ْن َحبَسنننَ اُب منننَ ، 4/59بنننَ

 . قال المحقق: حديث صحيح.2765برقم: 
 ( في نسخة االصل )فيثبت(.11)
 ( في نسخة االصل )سبب(.12)
 .342/ 5( ينظر: الجامع ْلحكام القرآن: 13)
 ه.جسبق تخري( 14)
ِة ( 15) ا النننندُّْنيَا ْلَْربَعننننَ َو نننننص الحننننديث: " إِنهمننننَ ا فَهننننُ االا َوِعْلمننننا ُ مننننَ هُ َّللاه ٍد َرَزقننننَ ٍر، َعبننننْ نَفننننَ

ٍد  اِزِل، َوَعبنننْ ِل اْلَمننننَ ذَا بِأَْفضنننَ ا، فَهنننَ ِ فِينننِه َحقنننًّ ُم َّلِله هُ، َويَْعلنننَ ُل فِينننِه َرِحمنننَ هُ، َويَصنننِ ي فِينننِه َربنننه يَتهقنننِ

ِة  اِدُق الن ِينننه َو صنننَ االا فَهنننُ هُ منننَ ْم يَْرُزقنننْ ا َولنننَ ُ ِعْلمنننا هُ َّللاه ُت َرَزقنننَ االا لَعَِملنننْ ي منننَ ْو أَنه لنننِ وُل: لنننَ يَقنننُ

وَ  ا، فَهنننُ هُ ِعْلمنننا ْم يَْرُزقنننْ االا َولنننَ ُ منننَ هُ َّللاه ٍد َرَزقنننَ َواٌء، َوَعبنننْ ا سنننَ ِه فَأَْجُرهُمنننَ َو بِنِيهتنننِ ًلٍَن فَهنننُ ِل فنننُ  بِعَمنننَ

ُل فِينننِه َرحِ  هُ، َوالَ يَصنننِ ي فِينننِه َربنننه ٍم الَ يَتهقنننِ ِر ِعلنننْ ِه بِغَينننْ ي َمالنننِ بُِط فنننِ ِ فِينننِه يَخنننْ ُم َّلِله هُ، َوالَ يَْعلنننَ منننَ

ي ْو أَنه لنننِ وُل: لنننَ َو يَقنننُ ا فَهنننُ االا َوالَ ِعْلمنننا ُ منننَ هُ َّللاه ْم يَْرُزقنننْ ٍد لنننَ اِزِل، َوَعبنننْ ِث اْلَمننننَ ذَا بِأَْخبنننَ ا، فَهنننَ  َحقنننًّ

َواٌء". سنننننن الترمننننذي ا سننننَ ِه فَِوْزُرهُمننننَ َو بِنِيهتننننِ ًلٍَن فَهننننُ ِل فننننُ ُت فِيننننِه بِعَمننننَ االا لَعَِملننننْ ، كتنننناب مننننَ

ٍر:  ِة نَفننننَ ُل أَْربَعننننَ ُل النننندُّْنيَا َمثننننَ اَء َمثننننَ ا جننننَ اُب مننننَ . قننننال 2325، بننننرقم: 4/141الزهنننند، بننننَ
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 الترمذي: َهذَا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

.قننننال فنننني مصننننابيح التنننننوير 10917، بننننرقم: 3/231ُمصنننننف ابننننن أبنننني شننننيبة: ( 16)

 (: الحديث صحيح. 1/392على صحيح الجامع الصغير )
عبننند هللا بنننن محيرينننز ابنننن جننننادة بنننن وهنننب اإلمنننام الفقينننه القننندوة الربننناني، قنننال  (17)

النننذهبي: »كنننان منننن العلمننناء العننناملين، ومنننن سنننادة التنننابعين«، منننات فننني دولنننة الوليننند. 

 .4/495ينظر: سير اعًلم النبًلء: 
ول بننننن عبنننند هللا، أبننننو عبنننند هللا الدمشننننقي، التننننابعي، الفقيننننه، عننننالم أهننننل ( 18) َمْكحننننُ

هننننن(، ينظننننر: سننننير أعننننًلم النننننبًلء: 116، ثقننننة كثيننننر اإلرسننننال، تننننوفي سنننننة )الشننننام

5/155. 
 .5/343ينظر: الجامع ْلحكام القرآن: ( 19)
 .2/98ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ( 20)
، غرائننننب القننننرآن ورغائننننب الفرقننننان: 5/343الجننننامع ْلحكننننام القننننرآن: ( ينظننننر: 21)

2/352. 
 .5/343حكام القرآن: ينظر: الجامع ْل (22)
ه 70أبنننو عمنننرو بنننن العنننًلء بنننن عمنننار المنننازني العمنننروي التميمننني، ولننند سننننة ( 23)

فننني مكننننة، كننننان أحننند القننننراء السننننبعة، وشنننيخ العربيننننة والقننننراءة، أوحننند أهننننل زمانننننه، 

بننننرز فنننني الحننننروف، وفنننني النحننننو، كننننان مننننن أعلننننم الننننناس بننننالقراءات والعربيننننة، 

ينننه اإلمامنننة فننني القنننراءة بالبصنننرة، وهنننو أحننند والشنننعر، وأينننام العنننرب، وقننند إنتهنننت إل

، وفينننننننات 115/ 14ه. ينظنننننننر: النننننننوافي بالوفينننننننات:154التنننننننابعين، تنننننننوفي سننننننننة 

 .466/ 3اْلعيان:
، ينظنننننر الحجنننننة فننننني القنننننراءات 11/192( ينظنننننر: التفسنننننير الكبينننننر للنننننرازي: 24)

 . 126السبع: البن خالويه 
الهدايننننننة الننننننى بلننننننو  النهايننننننة: ، 1/265ينظننننننر: معنننننناني القننننننرآن ل خفننننننش: ( 25)

2/1435. 
 .1/682معالم التنزيل في تفسير القرآن: ( ينظر:  26)
، لبنننننناب التأويننننننل فنننننني معنننننناني التنزيننننننل: 1/468ينظننننننر: تفسننننننير السننننننمعاني: ( 27)

1/581. 
 . 96سورة النساء ( 28)

 .1/415ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل: ( 29)
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 .122-121( التوبة: 30)
 .3/213 البيان في مقاصد القرآن: فتحُ ( ينظر:  31)
 .9/98( ينظر: تفسير الطبري: 32)
ي ( 33) ِد فننننِ الَى ِلْلُمَجاهننننِ دههُ هللاُ تَعننننَ ا أَعننننَ اِن مننننَ اُب بَيننننَ صننننحيح مسننننلم، كتنننناب اإلمننننارة، بننننَ

 .1884، برقم: 3/1501اْلَجنهِة ِمَن الدهَرَجاِت: 
علنننننى المننننناء {: صنننننحيح البخننننناري، كتننننناب التوحيننننند، بننننناب } وكنننننان عرشنننننه ( 34)

 .6987، برقم: 6/2700
 .4/37، البحر المحيط: 1/456ينظر: زاد المسير في علم التفسير: ( 35)
سننننن النسننننائي، كتننناب الجهنننناد بننناب ثننننواب السنننرية التنننني تخفنننق، حكننننم المحنننندث ( 36)

 ( .3126رقم الحديث ) 6/18صحيح، 
 في نسخة اْلصل )فر(.( 37)
 وال يستقيم الكًلم اال بتثبيتها.   ( ساقط في نسخة اْلصل، وثابتة في )ب(38)
 في نسخة اْلصل )المطيق( والصحيح ما في )ب(.( 39)
 في نسخة اْلصل ) ال يعقد(.( 40)
 .1/582ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل: ( 41)
 . 97سورة النساء ( 42)

 .5/345ينظر: الجامع ْلحكام القرآن: ( 43)
 .5/345( ينظر: المصدر السابق: 44)
صنننحيح البخننناري، كتننناب الفنننتن، بننناب منننن كنننره أن يكثنننر سنننواد الفنننتن والظلنننم: ( 45)

 .6647، برقم: 6/2596
، منننراح لبينننند لكشننننف معنننننى 582/ 1ينظنننر: لبنننناب التأويننننل فننني معنننناني التنزيننننل: ( 46)

القننننرآن المجينننند، محمنننند بننننن عمننننر نننننووي الجنننناوي البنتننننني إقليمننننا، التننننناري بلنننندا 

 –ن الصنننننناوي، دار الكتنننننب العلمينننننة هنننننن(، المحقنننننق: محمننننند أمننننني1316)المتنننننوفى: 

 .1/221هن:  1417 -بيروت، الطبعة: اْلولى 
صنننننحيح البخننننناري، كتننننناب الجهننننناد والسنننننير، بننننناب فضنننننل الجهننننناد والسنننننير: ( 47)

تْحِ 2631، بننننرقم: 3/1025 َد فننننَ ِة بَعننننْ اُب اْلُمبَايَعننننَ ، صننننحيح مسننننلم، كتنننناب اإلمننننارة، بننننَ

اِد َوالْ  ًَلِم َواْلِجهننننَ سننننْ ى اإْلِ ةَ َعلننننَ تْحِ: َمكننننه َد اْلفننننَ َرةَ بَعننننْ ى اَل ِهجننننْ اِن َمْعنننننَ ِر، َوبَيننننَ ، 3/1488َخيننننْ

 .1864برقم: 
 .55/ 20، تفسير الطبري: 2/637ينظر: تفسير يحيى بن سًلم: ( 48)
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التوضنننيح لشنننرح الجنننامع الصنننحيح، ابنننن الملقنننن سنننراج الننندين أبنننو حفنننص عمنننر ( 49)

ق: دار الفننننًلح هننننن(، المحقنننن 804بننننن علنننني بننننن أحمنننند الشننننافعي المصننننري )المتننننوفى: 

سننننوريا، الطبعننننة: اْلولننننى،  –للبحننننث العلمنننني وتحقيننننق التننننراث، دار النننننوادر، دمشننننق 

 .22/262م:  2008 -هن  1429
، التفسننننننير الوسننننننيط للطنطنننننناوي: 5/346ينظننننننر: الجننننننامع ْلحكننننننام القننننننرآن: ( 50)

3/277. 
 .2/119ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ( 51)
ي صنننحيح مسنننلم، ( 52) وِت فنننِ تِْحبَاِب اْلقُننننُ اُب اسنننْ كتننناب المسننناجد ومواضنننع الصنننًلة، بنننَ

ًَلةِ إِذَا نََزلَْت بِاْلُمْسِلِميَن نَاِزلَةٌ:   .657، برقم: 1/466َجِميعِ الصه
 .4312، برقم: 4/1675صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النساء: ( 53)
بننننني صنننننلى هللا علينننننه ( ننننننص الحنننننديث: " اْلخنننننوات المؤمننننننات: ميموننننننة زوج الن54)

وسننننلم، وأم الفضننننل امننننرأة العبنننناس، وأسننننماء بنننننت عمننننيس امننننرأة جعفننننر، وامننننرأة 

 .360، برقم: 24/131المعجم الكبير: حمزة هي أختهن ْلمهن ". 
 .5/346ينظر: الجامع ْلحكام القرآن: ( 55)
 . 98سورة النساء ( 56)

علنننننوم  ، اللبننننناب فننننني1/284النننننوجيز فننننني تفسنننننير الكتننننناب العزينننننز: ( ينظنننننر: 57)

 .6/592الكتاب: 
 . 99سورة النساء ( 58)

، لبننننناب التأوينننننل فننننني معننننناني التنزينننننل: 1/92ينظنننننر: الكشنننننف للزمخشنننننري: ( 59)

1/416. 
 .5/347ينظر: الجامع ْلحكام القرآن: ( 60)
 . 100سورة النساء ( 61)

 ( ساقط في نسخة االصل.62)
محمننننند بنننننن تفسنننننير الماتريننننندي )تنننننأويًلت أهنننننل السننننننة(، محمننننند بنننننن ( ينظنننننر: 63)

هننننن(، المحقننننق: د. مجنننندي باسننننلوم، 333محمننننود، أبننننو منصننننور الماترينننندي )المتننننوفى: 

م:  2005 -هننننننن  1426بيننننننروت، لبنننننننان، الطبعننننننة: اْلولننننننى،  -دار الكتننننننب العلميننننننة 

 .2/101، المحرر  الوجيز في تفسير القرآن العزيز: 3/336
تنزينننننل: ، لبننننناب التأوينننننل فننننني معننننناني ال1/556ينظنننننر: الكشننننناف للزمخشنننننري: ( 64)

1/416. 
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 .1/416ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل: ( 65)
 .1/416( ينظر: المصدر السابق: 66)
 .2/1444ينظر: الهداية إلى بلو  النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره: ( 67)
 .1/417ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل:  (68)
 .3/373القرآن: ينظر: الكشف والبيان عن تفسير ( 69)
ع بننننن أنننننس بننننن زينننناد، البكننننري الخراسنننناني، المننننروزي، البصننننري، ذكننننره ( 70) بِيننننْ الره

ابنننن حبنننان فننني الثقنننات، وقنننال عننننه النننذهبي: كنننان عنننالم منننرو فننني زماننننه، تنننوفي سننننة 

، وسنننننير أعنننننًلم 4/228(، 2637هنننننن(، ينظنننننر: الثقنننننات البنننننن حبنننننان بنننننرقم: )139)

 .6/169النبًلء: 
 .9/121ي: ينظر: تفسير الطبر( 71)
 .2/119ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ( 72)
 .5/348ينظر: الجامع ْلحكام القرآن: ( 73)
ينظنننر: زهنننر اْلكنننم فننني اْلمثنننال والحكنننم، الحسنننن بنننن مسنننعود بنننن محمننند، أبنننو ( 74)

هنننن(، المحقننننق: د محمننند حجنننني، د محمنننند 1102علننني، نننننور الننندين اليوسنننني )المتننننوفى: 

المغنننننرب، الطبعنننننة:  –دار الثقافنننننة، الننننندار البيضننننناء  -جديننننندة اْلخضنننننر، الشنننننركة ال

 .1/97م:  1981 -هن  1401اْلولى، 
، الهدايننننننة الننننننى بلننننننو  النهايننننننة: 348/ 5ينظننننننر: الجننننننامع ْلحكننننننام القننننننرآن: ( 75)

2/443. 
 ( في نسخة )ب( لهجرته.76)
 .5/349، الجامع ْلحكام القرآن: 1/385( ينظر: تفسير بحر العلوم: 77)
، اللبنننناب فنننني علننننوم الكتنننناب: 1/584لبنننناب التأويننننل فنننني معنننناني التنزيننننل: ( ينظننننر: 78)

6 /597. 
 .5/348ينظر: الجامع ْلحكام القرآن: ( 79)
ينظنننر: تلقنننيح فهنننوم أهنننل اْلثنننر فننني عينننون التننناريخ والسنننير، جمنننال الننندين أبننني ( 80)

هنننن[، شنننركة دار اْلرقنننم بنننن أبننني 597 -هنننن 508الفنننرج عبننند النننرحمن ابنننن الجنننوزي ]

 .1/407: 1997بيروت، الطبعة: اْلولى،  –اْلرقم 
 .9/114ينظر: تفسير الطبري: ( 81)
ينظنننر: التسنننهيل لعلنننوم التنزينننل، أبنننو القاسنننم، محمننند بنننن أحمننند بنننن محمننند بنننن ( 82)

هننننن(، المحقننننق: النننندكتور عبنننند 741عبنننند هللا، ابننننن جننننزي الكلبنننني الغرننننناطي )المتننننوفى: 
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 -بينننننروت، الطبعنننننة: اْلولنننننى  –اْلرقنننننم هللا الخالننننندي، شنننننركة دار اْلرقنننننم بنننننن أبننننني 

 .1/206هن:  1416
 .5/349ينظر: الجامع ْلحكام القرآن: ( 83)
أحمننند بنننن عمنننار بنننن أبننني العبننناس اإلمنننام أبنننو العبننناس المهننندوي ، رحنننل وقنننرأ ( 84)

علنننى محمننند بنننن سنننفيان وعلنننى جنننده ْلمنننه مهننندي بنننن إبنننراهيم وأبننني الحسنننن أحمننند بنننن 

عبننند هللا النننذهبي أننننه قنننرأ علنننى أبننني بكنننر  محمننند القنطنننري بمكنننة وذكنننر الحنننافظ أبنننو

أحمنننند بننننن محمنننند البراثنننني، وألننننف التواليننننف منهننننا التفسننننير المشننننهور والهدايننننة فنننني 

هنننننن. ينظنننننر: جنننننذوة المقتنننننبس فننننني ذكنننننر والة  430القنننننراءات السنننننبع، تنننننوفي فننننني 

اْلننننندلس،  محمنننند بننننن فتننننوح بننننن عبنننند هللا بننننن فتننننوح بننننن حمينننند اْلزدي الميننننورقي 

هنننن(، الننندار المصنننرية للتنننأليف 488 بنننن أبننني نصنننر )المتنننوفى: الَحِميننندي أبنننو عبننند هللا

 .1/114م:  1966القاهرة،  –والنشر 
 .4/44ينظر: البحر المحيط في التفسير: ( 85)
 . 5/349ينظر: الجامع ْلحكام القرآن:( 86)
 .335/ 18ينظر: البيان والتحصيل البن رشد: ( 87)
 .68( االنعام:  88)
 .26( العنكبوت:  89)
 .99ات: ( الصاف90)
 .21( القصص: 91)
، 4/1535صنننننحيح البخننننناري، كتننننناب المغنننننازي، بننننناب قصنننننة عكنننننل وعريننننننة: ( 92)

 .3956برقم: 
هُ  الحنننديث فننني مسنننلم:" ( 93) ْن أَبِينننِه، أَننننه اٍص، عنننَ ي َوقنننه ِن أَبنننِ ْعِد بنننْ ِن سنننَ اِمِر بنننْ ْن عنننَ عنننَ

وِل هللاِ  ْن َرسنننُ ِمْعَت منننِ اذَا سنننَ ٍد: منننَ َن َزينننْ اَمةَ بنننْ أَُل أُسنننَ ِمعَهُ يَسنننْ ي سنننَ لهَم فنننِ ِه َوسنننَ لهى هللاُ َعلَينننْ  صنننَ

ٌز أَْو  اُعوُن ِرجنننْ لهَم: »الطنننه ِه َوسنننَ لهى هللاُ َعلَينننْ وُل هللاِ صنننَ اَل َرسنننُ اَمةُ: قنننَ اَل أُسنننَ اُعوِن؟ فَقنننَ الطنننه

أَرْ  ِه بنننِ ِمْعتُْم بنننِ إِذَا سنننَ ْبلَُكْم، فنننَ اَن قنننَ ْن كنننَ ى منننَ َرائِيَل أَْو َعلنننَ ي إِسنننْ ى بَننننِ َل َعلنننَ ذَاٌب أُْرسنننِ ٍض، عنننَ

هُ«. كتنننناب  ا ِمننننْ َرارا وا فنننِ ًَل تَْخُرجنننُ ا، فننننَ تُْم بِهنننَ أَْرٍض َوأَننننْ َع بنننِ ِه، َوإِذَا َوقننننَ َدُموا َعلَينننْ ًَل تَقنننْ فنننَ

يََرةِ َواْلَكَهانَِة َونَْحِوَها:   .2218، برقم: 4/1747السًلم، بَاُب الطهاُعوِن َوالط ِ
 .9( الروم: 94)
 .198( البقرة: 95)
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اِجَد: صننننحيح مسننننلم، كتنننناب ( 96) ِة َمسننننَ ى ثًََلثننننَ اُل إاِله إِلننننَ حننننَ دُّ الر ِ اُب اَل تُشننننَ الحننننج، بننننَ

 .1397، برقم: 2/1014
ي هللاِ: ( 97) ِ فنننننِ ب  ِل اْلحنننننُ ي فَضنننننْ اٌب فنننننِ صنننننحيح مسنننننلم، كتننننناب البنننننر والصنننننلة، بنننننَ

 .2567، برقم: 4/1988
 .11/15ينظر: التفسير الكبير للفخر الرازي: ( 98)
 .2/112يح تفسير الجًللين للدقائق الخفية: ينظر: الفتوحات اإللهية بتوض( 99)
، فننننتُح البيننننان فنننني مقاصنننند 1/548ينظننننر: لبنننناب التأويننننل فنننني معنننناني التنزيننننل: ( 100)

 .3/220القرآن: 
ينظننننر: المفننننردات فنننني غريننننب القننننرآن، أبننننو القاسننننم الحسننننين بننننن محمنننند )ت ( 101)

 .1/450هن(، تحقيق: محمد سيد كيًلني، دار المعرفة، لبنان: 502
 .11/203: التفسير الكبير للرازي: ينظر( 102)
ِرَها: ( 103) افِِريَن َوقَصنننننْ ًَلةِ اْلُمسنننننَ اُب صنننننَ كتننننناب صنننننًلة المسنننننافرين وقصنننننرها، بنننننَ

 .686، برقم: 1/478
 . 456، برقم: 1/245سنن النسائي: ( 104)
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 المصادر والمراجع

السننننمرقندي الفقيننننه بحننننر العلننننوم، أبننننو الليننننث نصننننر بننننن محمنننند بننننن إبننننراهيم  .1

 –هنننننن(، تحقينننننق: د.محمنننننود مطرجننننني، دار الفكنننننر 373الحنفننننني )المتنننننوفى: 

 بيروت.
البحننننر المحننننيط فنننني التفسننننير، أبننننو حيننننان محمنننند بننننن يوسننننف بننننن علنننني بننننن  .2

هنننننن(، المحقنننننق: 745يوسنننننف بنننننن حينننننان أثينننننر الننننندين اْلندلسننننني )المتنننننوفى: 

 هن. 1420بيروت،  –صدقي محمد جميل، دار الفكر 
التنزينننل، أبنننو القاسنننم، محمننند بنننن أحمننند بنننن محمننند بنننن عبننند هللا،  التسنننهيل لعلنننوم .3

هننننن(، المحقننننق: النننندكتور عبنننند 741ابننننن جننننزي الكلبنننني الغرننننناطي )المتننننوفى: 

بينننروت، الطبعنننة: اْلولنننى  –هللا الخالننندي، شنننركة دار اْلرقنننم بنننن أبننني اْلرقنننم 

 هن. 1416 -
 تفسننننير السننننمعاني، أبننننو المظفننننر، منصننننور بننننن محمنننند بننننن عبنننند الجبننننار أبننننن .4

أحمنننننند المننننننروزى السننننننمعاني التميمنننننني الحنفنننننني ثننننننم الشننننننافعي )المتننننننوفى: 

هننننن(، المحقننننق: ياسننننر بننننن إبننننراهيم وغنننننيم بننننن عبنننناس بننننن غنننننيم، دار 489

 م.1997 -هن1418السعودية، الطبعة: اْلولى،  –الوطن، الرياض 
تفسنننير القنننرآن العظنننيم البنننن أبننني حننناتم، أبنننو محمننند عبننند النننرحمن بنننن محمننند  .5

المننننننذر التميمننننني، الحنظلننننني، النننننرازي ابنننننن أبننننني حننننناتم بنننننن إدرينننننس بنننننن 

هننننن(، المحقننننق: أسننننعد محمنننند الطيننننب، مكتبننننة نننننزار مصننننطفى 327)المتننننوفى: 

 هن. 1419 -المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة  -الباز 
تفسنننير الماتريننندي )تنننأويًلت أهنننل السننننة(، محمننند بنننن محمننند بنننن محمنننود، أبنننو  .6

هنننننن(، المحقنننننق: د. مجننننندي باسنننننلوم، دار 333منصنننننور الماتريننننندي )المتنننننوفى: 

 م. 2005 -هن  1426بيروت، لبنان، الطبعة: اْلولى،  -الكتب العلمية 
تلقنننيح فهنننوم أهنننل اْلثنننر فننني عينننون التننناريخ والسنننير، جمنننال الننندين أبننني الفنننرج  .7

هنننن[، شنننركة دار اْلرقنننم بنننن أبننني 597 -هنننن 508عبننند النننرحمن ابنننن الجنننوزي ]

 .1997لى، بيروت، الطبعة: اْلو –اْلرقم 
جنننامع البينننان فننني تأوينننل القنننرآن، محمننند بنننن جرينننر بنننن يزيننند بنننن كثينننر بنننن  .8

هننننن(، تحقيننننق: أحمنننند 310غالننننب اآلملنننني، أبننننو جعفننننر الطبننننري )المتننننوفى: 

 م. 2000 -هن  1420محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: اْلولى، 
الجننننامع الصننننحيح المختصننننر) صننننحيح البخنننناري(،  محمنننند بننننن إسننننماعيل أبننننو  .9

البخنننناري الجعفنننني، تحقيننننق: د. مصننننطفى ديننننب البغننننا، دار ابننننن كثيننننر،  عبنننندهللا

 .1987 – 1407بيروت، الطبعة الثالثة،  –اليمامة 
الجنننامع ْلحكنننام القنننرآن، أبنننو عبننند هللا محمننند بنننن أحمننند بنننن أبننني بكنننر بنننن فنننرح  .10

هننننننن(،  671اْلنصنننننناري الخزرجنننننني شننننننمس النننننندين القرطبنننننني )المتننننننوفى: 
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الم الكتنننننب، الريننننناض، المملكنننننة المحقنننننق: هشنننننام سنننننمير البخننننناري، دار عننننن 

 م. 2003هن/  1423العربية السعودية، الطبعة: 
رجنننال صنننحيح مسنننلم، أحمننند بنننن علننني بنننن محمننند بنننن إبنننراهيم، أبنننو بكنننر ابنننن  .11

ه )المتنننننوفى:   –هنننننن(، المحقنننننق: عبننننند هللا الليثننننني، دار المعرفنننننة 428َمْنُجوينننننَ

 .1407بيروت، الطبعة: اْلولى، 
ال النننندين أبننننو الفننننرج عبنننند الننننرحمن بننننن زاد المسننننير فنننني علننننم التفسننننير، جمنننن  .12

هنننننن(، المحقنننننق: عبننننند النننننرزاق 597علننننني بنننننن محمننننند الجنننننوزي )المتنننننوفى: 

 ه. 1422 -بيروت، الطبعة: اْلولى  –المهدي، دار الكتاب العربي 
زهنننر اْلكنننم فننني اْلمثنننال والحكنننم، الحسنننن بنننن مسنننعود بنننن محمننند، أبنننو علننني،  .13

محمننننند حجننننني، د  هنننننن(، المحقنننننق: د1102ننننننور الننننندين اليوسننننني )المتنننننوفى: 

 –دار الثقافننننننة، النننننندار البيضنننننناء  -محمنننننند اْلخضننننننر، الشننننننركة الجدينننننندة 

 م. 1981 -هن  1401المغرب، الطبعة: اْلولى، 
سنننننن أبنننني داود، أبننننو داود سننننليمان بننننن اْلشننننعث بننننن إسننننحاق بننننن بشننننير بننننن  .14

تاني)المتوفى:  ِجسننننننْ ه(، المحقننننننق: شننننننعَيب 275شننننننداد بننننننن عمننننننرو اْلزدي الس ِ

د -اْلرننننننؤوط  ل قنننننره بللننننني، دار الرسنننننالة العالمينننننة، الطبعنننننة:  مَحمنننننه كامنننننِ

 م.2009 -ه1430اْلولى، 
السننننن الكبنننرى وفننني ذيلنننه الجنننوهر النقننني، أبنننو بكنننر أحمننند بنننن الحسنننين بنننن  .15

علننننني البيهقننننني، مؤلنننننف الجنننننوهر النقننننني: عنننننًلء الننننندين علننننني بنننننن عثمنننننان 

المنننننارديني الشنننننهير بنننننابن التركمننننناني، مجلنننننس دائنننننرة المعنننننارف النظامينننننة 

 هن. 1344في الهند ببلدة حيدر آباد،  الطبعة: اْلولى ن الكائنة 
غرائنننب القنننرآن ورغائنننب الفرقنننان، نظنننام الننندين الحسنننن بنننن محمننند بنننن حسنننين  .16

هننننن(، المحقننننق: الشننننيخ زكريننننا عميننننرات، 850القمنننني النيسننننابوري )المتننننوفى: 

 ه. 1416 -بيروت، الطبعة: اْلولى  –دار الكتب العلميه 
ن، أبنننو الطينننب محمننند صنننديق خنننان بنننن حسنننن بنننن فنننتُح البينننان فننني مقاصننند القنننرآ .17

وجي )المتنننننوفى:  هنننننن(، 1307علننننني ابنننننن لطنننننف هللا الحسنننننيني البخننننناري الِقننننننه

اري، الَمكتبنننننة العصنننننريهة للطبَاعنننننة  تحقينننننق: َعبننننند هللا بنننننن إبنننننراهيم اْلنصنننننَ

 م. 1992 -هن  1412بَيروت،  –والن ْشر، َصيَدا 
ئق الخفيننننة، سننننليمان بننننن الفتوحننننات اإللهيننننة بتوضننننيح تفسننننير الجًللننننين للنننندقا .18

ه(، تحقينننننق: إبنننننراهيم شنننننمس 1204عمنننننر العجيلننننني المشنننننهور بالجمنننننل )ت: 

 بيروت. -الدين، دار الكتب العلمية
الكشنننناف عننننن حقننننائق التنزيننننل وعيننننون اْلقاويننننل فنننني وجننننوه التأويننننل، أبننننو  .19

القاسننننم محمننننود بننننن عمننننر الزمخشننننري الخننننوارزمي، تحقيننننق: عبنننند الننننرزاق 

 بيروت. –لعربي المهدي، دار إحياء التراث ا
لبننناب التأوينننل فننني معننناني التنزينننل، عنننًلء الننندين علننني بنننن محمننند بنننن إبنننراهيم  .20
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 م. 1979هن / 1399بيروت،  –البغدادي الشهير بالخازن، دار الفكر 

المحنننرر النننوجيز فننني تفسنننير الكتننناب العزينننز، أبنننو محمننند عبننند الحنننق بنننن غالنننب  .21

متننننوفى: بننننن عبنننند الننننرحمن بننننن تمننننام بننننن عطيننننة اْلندلسنننني المحنننناربي )ال

 –هننننن(، المحقننننق: عبنننند السننننًلم عبنننند الشننننافي محمنننند،  دار الكتننننب العلميننننة 542

 هن. 1422 -بيروت، الطبعة: اْلولى 
المصننننف فننني اْلحادينننث واآلثنننار، أبنننو بكنننر بنننن أبننني شنننيبة، عبننند هللا بنننن محمننند  .22

هنننن(، المحقنننق: 235بنننن إبنننراهيم بنننن عثمنننان بنننن خواسنننتي العبسننني )المتنننوفى: 

الريننننناض، الطبعنننننة: اْلولنننننى،  –الرشننننند  كمنننننال يوسنننننف الحنننننوت، مكتبنننننة

1409. 
معنننالم التنزينننل فنننني تفسنننير القنننرآن، محينننني السننننة ، أبنننو محمنننند الحسنننين بننننن  .23

هنننن(، تحقينننق 510مسنننعود بنننن محمننند بنننن الفنننراء البغنننوي الشنننافعي )المتنننوفى : 

بينننننروت، الطبعنننننة : –: عبننننند النننننرزاق المهننننندي، دار إحيننننناء التنننننراث العربننننني 

 ه. 1420اْلولى ، 
ن، أبنننو زكرينننا يحينننى بنننن زيننناد بنننن عبننند هللا بنننن منظنننور النننديلمي معننناني القنننرآ .24

هننننن(، تلمحقننننق: أحمنننند يوسننننف النجنننناتي / محمنننند علنننني 207الفننننراء )المتننننوفى: 

 –النجننننار / عبنننند الفتنننناح إسننننماعيل الشننننلبي، دار المصننننرية للتننننأليف والترجمننننة 

 مصر، الطبعة: اْلولى.
ي الشنننامي، أبنننو المعجنننم الكبينننر، سنننليمان بنننن أحمننند بنننن أينننوب بنننن مطينننر اللخمننن  .25

هننننن(، المحقننننق: حمنننندي بننننن عبنننند المجينننند 360القاسننننم الطبراننننني )المتننننوفى: 

 القاهرة، الطبعة: الثانية. –السلفي،  مكتبة ابن تيمية 
الهدايننننة إلننننى بلننننو  النهايننننة فنننني علننننم معنننناني القننننرآن وتفسننننيره، وأحكامننننه،  .26

وش بنننن محمننند  وجمنننل منننن فننننون علومنننه، أبنننو محمننند مكننني بنننن أبننني طالنننب َحمننن 

مختننننار القيسنننني القيرواننننني ثننننم اْلندلسنننني القرطبنننني المننننالكي )المتننننوفى: بننننن 

هنننننن(، المحقنننننق: مجموعنننننة رسنننننائل جامعينننننة بكلينننننة الدراسنننننات العلينننننا 437

جامعنننننة الشنننننارقة، بإشنننننراف أ. د: الشننننناهد البوشنننننيخي،  -والبحنننننث العلمننننني 

 -كليننننة الشننننريعة والدراسننننات اإلسننننًلمية  -جموعننننة بحننننوث الكتنننناب والسنننننة 

 م.2008 -هن  1429الطبعة: اْلولى،  جامعة الشارقة،
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