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  هلخص:

فهػك مظبػب  – ز كجػؿ  –إف  مـ التف ير مف أشرؼ العمـك لتعمقه بكتاب اهلل 
كؿ العمـك الشر ي  كأ ا ها، كلهذا  يض اهلل تعالى له رجاالن  امكا  مى جمػب 

كالصػحاب   –صػمى اهلل  ميػه ك ػمـ –مف أ كاؿ الظبي  –تعالى  –تف ير كتابه 
 خرهـ لخدمػ  كتابػه اإلمػاـ  كالتابعيف كتابعيهـ، ككاف مف هؤالق الرجاؿ الذيف

ابف جرير الطبرم فػي كتابػه:   جػامب البيػاف  ػف تأكيػؿ أم القػراف   ككػاف لػه 
الحظ األكفر في الكتاب  كالجمب، كلـ يكتؼ بالظقؿ كالجمب بؿ إظه  ارف ككازف 

ا  مى كفؽ  كا ػد التػرجيح التػي ا ػتظبطها فػي بيف اال كاؿ كرجح ما رأه صكابن 
  تمدها المف ركف الذيف جاؤا مف بعده.هذا الكتاب، كالتي ا

 الطبرم،  د  مب ، تبارؾ ،  ـ.ترجيحات،  الكممات المفتاحي  :

 



 الثالثء م اجلس9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 بعض ترجيحات الطبري من خالل

  جزء قد سمع وتبارك وعم

ُِِٖ 
 

Some of Aṭ-Ṭabariy’s Favorable Interpretations: A 

Theoretical Applied Study of the Last Three Parts of the 

Qur᾿ān  

Dr. Mona Abdul Hamid Sayed Abu Zayd, Department 

of Qur᾿ān’s Exegesis and Sciences, Islamic Faculty of 

Women, Assuit, Al-Azhar University 

drmonaabassememّٔ@gmail.com 

Abstract 

The science of Qur᾿ānic interpretation is highly 

respected because it is related to the Book of Allah, 

Glory be to Him, being the source and foundation of all 

the other religious sciences. With the help of Allah, 

Exalted be He, some scholars collected its exegeses as 

told by the Prophet (p.b.u.h.), his companions, their 

successors, and those who followed them. One of the 

scholars who served the Book of Allah is Imam Ibn Jarīr 

Aṭ-Ṭabariy who wrote his book Jami‛u l-Bayān ‛an 

Ta᾿wīli ᾿Āyi l-Qur᾿ān (A Rhetorical Collection on 

Interpreting the Qur᾿ān). He collected and quoted most 

of the writings in this field. However, he did not only 

collect and quote, but he also compared texts and 

selected some as the correct ones according to rules of 

selections laid in his book. The commentators who 

followed him adopted these rules.  

Key words:  favorable – Aṭ-Ṭabariy –– Sūrat Al-

Mujādalah –Sūrat al-Mulk – Sūrat An-Naba᾿  
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 الرحيمبسم هللا الرحمن 

 ادلمذهح
شػركر  مػف بػاهلل كظعػكذ اليػه كظتكب كظ تغفره كظ تعيظه ظحمده هلل الحمد إف

أظف ظا كمف  يئات أ مالظا، مف يهده اهلل فل مضؿ له كمف يضػمؿ فػل هػادم 
 له، كأشهد أف ال إله إال اهلل كحده ال شريؾ له كأف محمدا  بده كر كله.

ظيكا الًَّذيفى  أىيُّهىا يىا } ؽَّ  المَّهى  قيكااتَّ  آمى   .(ُ){ ميٍ ًمميكفى  كىأىٍظتيـٍ  ًإال تىميكتيفَّ  كىال تيقىاًتهً  حى
مىػػؽى ًمٍظهىػػا  } خى ـٍ ًمػػٍف ظىٍفػػسو كىاًحػػدىةو كى مىقىكيػػ ـي الَّػػًذم خى بَّكيػػ يىػػا أىيُّهىػػا الظَّػػاسي اتَّقيػػكا رى

ًظ ىاقن كىاتَّقيػكا المَّػهى  االن كىًثيرنا كى بىثَّ ًمٍظهيمىا ًرجى هىا كى ٍكجى ـى زى ػا الَّػًذم تى ىػاقىليكفى ًبػًه كىاأٍلىٍرحى
ً يبنا { ـٍ رى مىٍيكي ًإفَّ المَّهى كىافى  ى
(ِ).  

ـٍ  ػػالىكي ـٍ أىٍ مى ظيػػكا اتَّقيػػكا المَّػػهى كى يكليػػكا  ىػػٍكالن  ىػػًديدنا ييٍصػػًمٍح لىكيػػ } يىػػا أىيُّهىػػا الَّػػًذيفى آمى
رى يكلى  مىٍف ييًطًب المَّهى كى ـٍ كى ـٍ ذيظيكبىكي يىٍغًفٍر لىكي هي فىقىٍد فىازى فىٍكزنا  ىًظيمنا {كى

(ّ).  
فإف خير مػا بػذلت فيػه األك ػات كالجهػكد حفػظ كتػدبرالقراف الكػريـ وبعد : 

فقد أظزله اهلل تعالى مك ظ  لممؤمظيف كشفاق لما في الصػدكر ،كهػدم كرحمػ  
  لممؤمظيف ، كال  بيؿ الى ذلؾ إال بمعرف  مراده . 

اؽ الهمـ كأ ظـ ما تتظافس فيه األمـ كمف هظا فإف أكـر ما تمتد إليه أ ظ
العمـك الشر ي ، كال شؾ أف  مـ التف ير مف أشػرفها كأ لهػا كأكرمهػا لتعمقػه 
بكتػػاب اهلل تعػػالى، كفػػد  ػػخر اهلل تعػػالى لخدمتػػه المف ػػريف كالفقهػػاق ك ممػػاق 

                                                           

 .َُِ كرة اؿ  مراف اآلي :  (ُ)
  .ُ كرة الظ اق اآلي :  (ِ)
  .ُٕ، َٕ كرة االحزاب اآليتاف:  (ّ)
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المغ  كالبلغ  فاهتمكا بتف يره كبياف معاظيه، كا تظباط األحكػاـ كالفكائػد مظػه، 
ظا كاف يقب مظهـ االختلؼ في التأكيؿ، فيػأتي مػف بعػدهـ مػف المف ػريف كاحيا

المجتهػػػديف ال ػػػتكماؿ هػػػذا العمػػػؿ في ػػػتدرككف الخطػػػأ بالتصػػػكيب كاالخػػػتلؼ 
 .-  -بالترجيح خدم  لكتاب اهلل 

 كفػػي بحثػػي هػػذا  ػػأكرد ظمػػاذج لػػبعض ترجيحػػات االمػػاـ الجميػػؿ محمػػد 
ف  ػف تأكيػؿ آم القػرآف( مػف خػلؿ ابف جرير الطبرم في كتابػه: )جػامب البيػا

 جزق:    د  مب كتبارؾ ك ـ  .
بػالتحقيؽ   ػبقه مػف أ ػكاؿ فػي يظظر أظه الطبرم تف ير في ما أ ظـ كمف

كالتد يؽ، كيقارف بيظها ثـ يقـك بترجيح ما يراه راجحا باالدل  كالبراهيف. أ أؿ 
 اهلل تعالى التكفيؽ كالرشاد كأف يجعمه خالصا لكجهه الكريـ.

 ثاب اختٍاس ادلْضْع: اع
 مكاظ  اإلماـ الطبرم  ظد  مماق الم مميف كاف  كالمف ريف خاص   -ُ
إف الدارس لعمـ التف ير ال يمكظػه أف يتخطػى اإلمػاـ الطبػرم ك ػدـ األخػذ  -ِ

 مف تف يره  كاق في جاظبه األثرم، أك أك جاظبه العممي .  
رئي ي  مف  إف الظهج الترجيح الذم الطبرم  ار  ميه الطبرم يعد د ام  -ّ

 د ائـ مظهجه في التف ير .

إف الترجيح  ظد الطبرم تعبير  ف التزامه بالترجيح في مجاؿ البحػث فػي  -ْ
 العل ات بيف الظصكص التف يري  .

 . –إف شاق اهلل  –الك كؼ  مى أصح األ كاؿ في تف ير اآليات  -ٓ
 لمتعرض ألكجه الخلؼ بيف المف ريف كاثبات  كا د الترجيح. -ٔ
 الرد كاال تدراؾ  ف المف ريف القدامى.لتأصيؿ أدب  -ٕ
البراز جاظب مف حرص المف ريف  مى تصحيح فهػـ المػراد مػف كػلـ اهلل  -ٖ



 الثالثء م اجلس9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 بعض ترجيحات الطبري من خالل

  جزء قد سمع وتبارك وعم

ِِْٖ 
 

 تعالى. 
 أُذاف ادلْضْع: 

 تكضيح مفهـك الترجيحات  ظد العمماق  ام  كالمف ريف خاص .  -أ 
 اظهار مكاظ  هذا العمـ. -ب 
 الك كؼ  مى مظهج ابف جرير الطبرم في الترجيح كاال تدالؿ. -ج 

 درا   الم أل  بعرض ما جاق في كتب التف ير مف بعده، كالفقه كالمغ . -د 

 بياف مك ؼ الطبرم مف اختلفات ال مؼ في التأكيؿ. -ق 

 مظها بياف أهمي  الرجكع إلى كتب ال ابقيف لتمقي العمـك  -ك 
 هٌِدً يف ُزا الثحث: 

 ػػأتظاكؿ فػػي هػػذا البحػػث ترجيحػػات االمػػاـ ابػػف جريػػر الطبػػرم بالدرا ػػ  
ها بأ كاؿ المف ريف الذيف جػاقكا مػف بعػده مػف أهػؿ التف ػير كالحػديث كمقارظت

 –إف شػػاق اهلل تعػػالى  –كالفقػػه كالقػػراقات كالمغػػ  لمكصػػكؿ إلػػى أصػػح اال ػػكاؿ 
 كبياف مظهجه كطريقته في الترجيح. 

فيهػا مػف خػلؿ تف ػير الطبػرم، ثػـ ا قبػه  ؼالمختمػ ؿاذكر اآلي  كاأل ػكا أوال:
 بترجيح الطبرم.

التف ػير  كتػب مػف الطبػرم كخػالؼ كافػؽ مػف بػذكر الم ػأل  هػذه بدرا   أ ـك ثانيا:
 كتف ير ابف كثير كالقرطبي كالبغكم كال مر ظدم كابف  طي  كغيرهـ. 

 الرجكع الى كتب المغ  كالفقه كالقراقات  ظد الحاج . ثالثا:
ا ـك بالترجيح ح ب  كا ػد التػرجيح كاذكػر القا ػدة التػي اظػدرج تحتهػا  رابعا:

 ذا القكؿ.ه
 اذكر ترجيح الطبرم في كؿ م أل  كمدل مكافقته لمصكاب. خامسا:

 أما تكثيؽ المادة العممي  فكاف  مى الظحك التالي: 
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 أ زك اآليات إلى  كرها، كاأل كاؿ إلى مصادرها.  -ُ
 تخريج االحاديث مف مصادرها االصمي   -ِ
ا التعػػػرؼ بػػػالعلـ غيػػػر المشػػػهكربف، كهػػػـ  ميمػػػكف ألف أغمػػػب أ ػػػلـ هػػػذ -ّ

 البحث مف المشهكريف.
 االلتزاـ بطبع  كاحدة لكؿ كتاب. -ْ
  مؿ الفهارس اللزم . -ٓ

ك رت في بحثي  مى خطػ  مككظػ  مػف مقدمػ  كتمهيػد كظمػاذج تطبيقيػ  
 لترجيحات الطبرم، كهي ثماظي  ظماذج كخاتم .

  .المقدم : مقدم  البحث كأ باب اختياره كالهدؼ مظه 

 كضكع، كيشتمؿ  مى: التمهيد: كفيه التعريؼ بمفردات الم 

 التعريؼ باالماـ ابف جرير الطبرم.  أكال:

 التعريؼ بتف ير )جامب البياف  ف تأكيؿ أم القراف(.  ثاظيا:
 تعريؼ الترجيحات ك كا دها.  ثالثا:

  ،كهي ثماظي  مطالب مطالب ك كا د لترجيحات الطبرم. 
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 التوٍِذ 
 أّال: التعشٌف تاالهام اتي خشٌش الطربي 

ُْ: 
د بف جريربف يزيد بف كثير بف غالب االممي الطبرم أبػك جعفػر، كلػد محم

  .(ُ)هػ َُّهػ، كتكفي ببغداد  ظ  ِِْفي )أمؿ( بطبر تاف،  ظ  
رأس المف ريف  مى االطلؽ، جمب مف العمـك مالـ يشاركه فيه أحػد مػف 
أهؿ  صره، فكاف حافظا لمقراف، بصيرا بالمعاظي، فقيهػا بأحكػاـ القػراف،  المػا 

ال ػػػظف كطر هػػػا صػػػحيحها ك ػػػقيمها، كظا ػػػخها كمظ ػػػكخها،  المػػػا بػػػأحكاؿ ب
الصػػحاب  كالتػػابعيف، بصػػيرا بأيػػاـ الظػػاس كأخبػػارهـ، اظفػػرد فػػي الفقػػه بمػػذهب 

  .(ِ)م تقؿ كأ اكيؿ كاختيارات كله اتباع كمقمدكف 
  شٍْخَ:

تمقػػى الطبػػرم العمػػـ  مػػى كثػػرة مػػف العممػػاق ال يمكػػف حصػػرها كلكػػف أذكػػر 
 مظهـ: 

هػػ(، ِْْد بف  بػدالممؾ بػف أبػي الشػكارب مػف رجػاؿ الصػحيح )ت محم
هػػػػػ( كالكليػػػد بػػػف شػػػػجاع )ت ِّْكهظػػػاد بػػػف ال ػػػػرم التميمػػػي الكػػػكفي )ت 

                                                           

 .َُُ/ِطبقات المف ريف لمداكدم:  (ُ)
 بتصرؼ. ٓٗ/ُطبقات المف ريف لم يكطي:  (ِ)
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هػ(، كمحمػد ابػف ِْٓهػ(، كبشير بف معاذ العقدم البصرم الضرير )ت ِّْ
 .(ُ)هػ(، كخمؽ  كاهـ ِْٖحميد الرازم )ت 

  هي تالهٍزٍ:
احب:  الكامػػؿ فػػي ضػػعفاق الرجػػاؿ  )ت  بػػد اهلل بػػف  ػػدم أبػػك أحمػػد صػػ

هػػ(، َّٔهػ(، اإلماـ الحػافظ أبػك القا ػـ  ػميماف بػف أحمػد الطبػرم )ت ّٓٔ
  .(ِ)هػ( كخلئؽ َّٓكالشيخ القاضي أبك بكر أحمد بف كامؿ الككفي )ت 

  ألْال العلواء فٍَ:
)كػػاف ابػػف جريػػر أحػػد االئمػػ  العممػػاق يحكػػـ بقكلػػه كيرجػػب  قاااا الخبياا :

فته كفضمه، ككػاف  ػد جمػب مػف العمػكـ مػا لػـ يشػاركه فيػه أحػد مػف لرأيه لمعر 
أهػػؿ  صػػره، فكػػاف حافظػػا لكتػػاب اهلل تعػػالى  ارفػػا بػػالقراقات بصػػيرا بالمعػػاظي 

 . (ّ) فقيها باألحكاـ  الما بال ظف(
)اإلماـ العالـ المجتهد،  الـ العصر صاحب التصاظيؼ  :وقاا عنه الذهبي

مما كذكاقن ككثرة تصػاظيؼ،  ػؿ أف تػرل العيػكف البديع ، ككاف مف أفراد دهره  
 .(ْ)مثمه(

)كػاف إمامػا فػي فظػكف كثيػرة مظهػا التف ػير كالفقػه  وقاا عنه ابا  خكااا :
كالحديث كالتاريخ كغير ذلؾ، له مصظفات مميح  فػي فظػكف  ديػدة، تػدؿ  مػى 

                                                           

، كاظظػػػر:  ػػػير أ ػػػلـ الظػػػبلق لمػػػذهبي: ُُِ/ّطبقػػػات الشػػػافعي  الكبػػػرل لم ػػػبكي:  (ُ)
ُْ/ِٔٗ. 

 .ٖٕ/ُتهذيب اال ماق كالمغات لمظككم:  (ِ)
 .َُِ، َُُ/ٓل اف الميزاف لمذهبي:  (ّ)
 .ِٕٔ/ُْ ير أ لـ الظبلق لمذهبي:  (ْ)
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ِِٖٖ 
 

 ع   ممه كغزارة فضمه، ككاف مف االئم  المجتهديف لـ يقمد أحدا، ككاف ثق  
 .(ُ)ظقمه، كتاريخه أصح التكاريخ كأثبتها(في 

 هي أُن هؤلفاتَ

 «التف ػػػير»ككتػػػاب  ،«تػػػاريخ األمػػػـ كالممػػػكؾ»الكتػػػاب المشػػػهكر فػػػي  
الذم لـ يصٌظؼ أحد مثمه، ككتػاب  الم مى  جامب البياف  ف تأكيؿ أم الفراف 

لػػـ أر  ػػكاه فػػي معظػػاه، إال أظػػه لػػـ يتٌمػػه، ككتػػاب ح ػػف فػػي « تهػػذيب اآلثػػار»
، كصريح ال ػظ  ، ك لطيػؼ (ِ)كله في أصكؿ الفقه ،«الجامب»ات  ماه القراق

القكؿ  جمب فيه المذهب الػذم اختػاره، ك اخػتلؼ  ممػاق االمصػار فػي شػرائب 
 .(ّ)االحكاـ 

 ثاًٍا: التعشٌف تتفغري الطربي )خاهع الثٍاى عي تأٌّل أي المشاى(

بمه كال بعػده تف ير يعتبر مف أهـ كتب التف ير  مى االطلؽ فمـ يؤلؼ  
مثمه في مكضك ه، كهك المرجب االكؿ لممف ريف الى يكمظػا هػذا لمػا فيػه مػف 
العمػػـ الغزيػػر، حيػػث جمػػب بػػيف أ ػػكاؿ ال ػػمؼ الصػػالح فػػي التأكيػػؿ كأ ػػكاؿ أهػػؿ 
 المغ  كاال راب، كالقراقات مرجحا بيظها، كم تدركا لها بالتصكيب أك اإلكماؿ.

                                                           

 .ُُٗ/ْكفيات اال ياف:  (ُ)
 .ُُِ/ِطبقات المف ريف لمداكدم:  (ِ)
 .ُّٔ/ِتاريخ بغداد لمخطيب البغدادم:  (ّ)
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ِِٖٗ 
 

 ألْال العلواء يف تفغري الطربي: 

 .(ُ)االماـ الظككم: )ككتاب في التف ير لـ يؤلؼ مثمه( اؿ 
 اؿ  ظه شيخ اال لـ ابف تيميػ : )كأمػا التفا ػير التػي فػي أيػدم الظػاس 
فأصحها تف ير محمد بف جرير الطبرم، فإظػه يػذكر مقػاالت ال ػمؼ باأل ػاظيد 

 .(ِ)الثابت ، كليس فيه بد   كال يظقؿ  ف المتهميف( 
 .(ّ)القراف: لـ ير أكبر مظه كال أكثر فكائد( ك اؿ القفطي: )كله تف ير
)لك  ػافر رجػؿ الػى الصػيف حتػى يحصػؿ لػه  :ك اؿ أبك حامد اإل فرييظي

 .(ْ)كتاب تف ير محمد بف جرير لـ يكف ذلؾ كثيران( 

 هٌِح الطربي يف تفغريٍ: 
 باالطلع  مى تف ير الطبرم يتضح مظهجه فيما يمى: 

كالصػػػػػحاب   -  -ف الظبػػػػػي اال تمػػػػاد  مػػػػػى التف ػػػػػير بالمػػػػػأثكر  ػػػػػ -ُ
 كالتابعيف. 

 أظه ممتـز باإل ظاد في الركايات.  -ِ
 يذكر كلـ أهؿ المغ  مف الككفييف كالبصرييف.  -ّ
 يتعرض لمقراقات ككجكهها كيرجح بيظها.  -ْ

                                                           

، كاظظػػػر: طبقػػػات المف ػػػريف ل دظػػػه كم: ٖٕ/ُتهػػػذيب اال ػػػماق كالمغػػػات لمظػػػككم:  (ُ)
ُ/ْٗ. 

 .ّٖٓ/ُّمجمكع الفتاكل البف تيمي :  (ِ)
 .ٖ/ّإظباة الركاة  ف أظباق الظحاة:  (ّ)
 .ُُّ/ِلمداكدم:  طبقات المف ريف (ْ)
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َِِٗ 
 

 يتعرض لمظا خ كالمظ كخ.  -ٓ
 د ته في ا تظباط االحكاـ الفقهي  مف اآليات القرآظي .  -ٔ
 رهاف. الرد  مى أهؿ البدع بالحج  كالب -ٕ
 ذكر بعض اإل رائيميات ككاف يتعقب أكثرها بالتفظيد كاالبطاؿ.  -ٖ
  ظايته بتكجيه األ كاؿ كالترجيح.  -ٗ
 أظه جمب في تف يره بيف الركاي  كالرأم. -َُ
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ُِِٗ 
 

تعشٌف الرتخٍحاخ ّلْاعذُا ثالثا:  
  تعشٌف الرتخٍح لغح :

التػرجيح مصػػدر رجػػح، )الػراق كالجػػيـ كالحػػاق أصػػؿ كاحػد يػػدؿ  مػػى رزاظػػ  
ػػػحى اٍلًميػػػزىافي يىػػػٍرجيحي ك) .(ُ)ادة، يقػػػاؿ رجػػػح الشػػػيح كهػػك راجػػػح إذا رزف(كزيػػ رىجى

ا(  ( )تىٍرًجيحن ( لىهي ك)رىجَّحى حى . ك)أىٍرجى اظنا( ًفيًهمىا أىٍم مىاؿى ِـّ كىاٍلفىٍتًح )ريٍجحى حي ًبالضَّ يىٍرجى كى
ا( أىٍم أىٍ طىاهي )رىاًجحن
 .(ّ)ك)رجح أحد الرأييف: فضمه كماؿ اليه( .(ِ)

  ح اصطالحا:الرتخٍ
 .(ْ) اؿ الزركشي هك: )تقكي  أحد اإلمارتيف  مى االخرل بما ليس ظاهرأ(

ك اؿ الرازم: )الترجيح تقكي  أحد الطرفيف  مى االخر فيعمـ األ كل فيعمؿ 
  .(ٓ)به كيطرح االخر( 
أف الترجيح  ظد المف ريف هػك: تقكيػ  أحػد القػكليف  مػى  يؤخذ مما سبق

 لشر ي  دؿ  مي  كته، كتضعيؼ أك رد غيره.االخر لدليؿ مف األدل  ا
 غاٌح علن الرتخٍح: 

 لكؿ  مـ هدؼ كغاي  كغاي   مـ الترجيح في التف ير: 
 الك كؼ  مى أصح األ كاؿ كأكالها في مراد اهلل تعالى مف كلمه. -ُ
التمييز بيف الصحيح كالضعيؼ كتظقيػ  كتػب التػراث مػف الضػعيؼ كالشػاذ  -ِ

                                                           

 .ْٖٗ/ِمقاييس المغ  البف فارس:  (ُ)
 .ُُٖ/ُمختار الصحاح لمرزام:  (ِ)
 .ٖٖٓ/ِمعجـ المغ  العربي  المعاصر:  (ّ)
 .ُْٓ/ٖالبحر المحيط في أصكؿ الفقه:  (ْ)
 .ّٕٗ/ٓالمحصكؿ في  مـ االصكؿ لمرازم:  (ٓ)
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ِِِٗ 
 

 كالمكضكع.
 عٌذ ادلفغشٌي: هي لْاعذ الرتخٍح 

 ما يتعمؽ بالعمكـ في القراف.  -ُ
 ما يتعمؽ بال ياؽ القراظي. -ِ
 ما يتعمؽ بر ـ المصحؼ. -ّ
 ما يتعمؽ باألغمب األ ـ مف لغ  العرب.  -ْ
 ما يتعمؽ بالمعاظي الشر ي  في القراف.  -ٓ
 ما يتعمؽ بتصريؼ المفظ.  -ٔ
 ما يتعمؽ بالتقديـ كالتاخير.  -ٕ
 ما يتعمؽ بظاهر القراف. -ٖ
 يق  القراف ك ادته .ما يتعمؽ بطر  -ٗ
 ما يتعمؽ بإجماع الحج  أك  كؿ األكثر  ف الصحاب  كالتابعيف.  -َُ
 ما يتعمؽ باال تعماؿ العربي.  -ُُ
 ما يتعمؽ بال ظ  الظبكي .  -ُِ
 ما يتعمؽ بالتأ يس كالتأكيد.  -ُّ
 ما يتعمؽ بعكد الضمير إلى أ رب مذككر.  -ُْ
 ما يتعمؽ بتكافؽ الضمائر.  -ُٓ

  .(1)ما يتعمؽ بالتقدير ك دمه -ُٔ

                                                           

 .َُّػ فصكؿ في أصكؿ التف ير: د/ م ا د الطيار، ص (ُ)
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ِِّٗ 
 

 

 منارج تطثٍمٍح لرتخٍحاخ الطربي 
 كيشتمؿ  مى:

 ّلاأل طلةادل
 همذم على غريٍ  "لْل اجلوِْس  "لاعذج: المْل اجملوع علٍَ 

اهػػتـ الطبػػرم بػػذكر الخلفػػات الفقهيػػ  فػػي االيػػات القراظيػػ  كرجػػح بعػػض 
األ كاؿ  مى بعض خاص  مػا أجمػب كأتفػؽ  ميػه الفقهػاق ألف إجمػا هـ حجػ  

األ ػػكاؿ، كمػػا يػػرد الػػرأم المخػػالؼ لاجمػػاع كيفمػػا كػػاف  يقػػدـ  مػػى غيػػره مػػف
ػػفٍ } :  كلػػه تعػػالىمصػػدره: مػػف ذلػػؾ مػػا ذكػػره  ظػػد تف ػػير  ـي  يىًجػػدٍ  لىػػـٍ  فىمى  فىًصػػيىا

ٍيفً   .(ُ){ يىتىمىا َّا أىفٍ   ىٍبؿً  ًمفٍ  ميتىتىاًبعىٍيفً  شىٍهرى
  كالشػػهراف المتتابعػػاف همػػا المػػذاف ال فصػػؿ  يقااوا اباا   رياار البباار :

بإفطار في ظهار شيح مظهما إال مف  ذر، فإظه إذا كاف اإلفطار بالعػذر بيظهما 
 ففيه اختلؼ بيف أهؿ العمـ. 

فقػػاؿ بعضػػهـ: إذا كػػاف إفطػػاره لعػػذر فػػزاؿ العػػذر بظػػى  مػػى مػػا مضػػى مػػف  -ُ
. كهػػػذا القػػػكؿ مػػػركم  ػػػف  ػػػعيد بػػػف الم ػػػيب كالح ػػػف ك طػػػاق  الصػػػـك

 كالشعبي.
ـ مػف كفػارة الظهػار، أك ركم  ف  عيد بف الم يب أظه  اؿ في رجؿ صػا

كفػػارة القتػػؿ، كمػػرض فػػأفطر، أك أفطػػر مػػف  ػػذر،  ػػاؿ:  ميػػه أف يقضػػي يكمػػا 
، كال ي تقبؿ صكمه.  مكاف يـك

                                                           

 .ْ كرة المجادل  مف اآلي :  (ُ)
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ِِْٗ 
 

ك اؿ اخركف: ي تقبؿ مػف أفطػر بعػذر أك بغيػر  ػذر، كهػذا القػكؿ مػركم  -ِ
  ف المغيرة  ف ابراهيـ كأبي جعفر. 

تػابعيف فػأفطر،  ف المغيرة  ف إبراهيـ فػي رجػؿ  ميػه صػياـ شػهرييف مت
 .  اؿ: ي تأظؼ، كالمرأة إذا حاضت فأفطرت تقضي

   تشخٍح الطربي:
)كأكلى القكؿ  ظدظا بالصكاب  كؿ مف  اؿ: يبظي المفطر بعذر، كي ػتقبؿ 
 المفطػػر بغيػػر  ػػذر، إلجمػػاع الجميػػب  مػػى أف المػػرأة إذا حاضػػت فػػي صػػكمها

حيضػػها بعػػذر  ب ػػبب الحػػائض إفطػػار ألف فمثمػػه، بعػػذر، المتتػػابعيف الشػػهرييف
  .(ُ)، فكؿ  ذر كاف مف  بؿ اهلل تعالى فمثمه(-  -كاف مف  بؿ اهلل 
  الذساعح ّادلْاصًح:

 كؿ الػذم يػرل أف المفطػر كاؿ تجد الطبرم رجػح القػكؿ األ بالظظر لتمؾ األ

 مب:  الطبرم ماـاإل اتفؽ فقد هذا ك مى ،ي تأظؼ كال كيقضي يكمؿ بعذر
 : )مف مرض في صياـ التظاهر أك  تؿ االماـ مالؾ حيث جاق في المدكظ -ُ

الظفس فأفطر فإظه إذا أصبح ك كم  مى الصياـ صاـ، كبظي  مى ما كاف 
ف صح ك كم  مػى الصػياـ فػأفطر يكمػا بعػد  كتػه  مػى  صاـ  بؿ ذلؾ، كا 

 .(2)الصياـ ا تأظؼ كلـ يبف(

كاالمػػػاـ أحمػػػد فقػػػاؿ: )ال يظقطػػػب التتػػػابب ألظػػػه  ػػػذر مبػػػيح لمفطػػػر أشػػػبه  -ِ

                                                           

 .ِّْ/ِّ :تف ير الطبرم (ُ)
 .ِّّ/ِ :هػ(ُٕٗ)ت  المدكظ  لاماـ مالؾ بف أظس بف  امر االصبحي المدظي (ِ)
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ِِٗٓ 
 

 .(1)المرض(
 ككافؽ الطبرم مف المف ريف في  كله: 

ػفٍ  }: )بي طالب فقاؿأمكي بف  -ُ ـٍ  فىمى ـي  يىًجػدٍ  لىػ ٍيفً  فىًصػيىا { أم:  ميتىتىػاًبعىٍيفً  شىػٍهرى
فمف لـ يجد ما يشترم به ر ب ، فعميه صياـ شهرييف متتػابعيف ال يفصػؿ 
بيظهما كال بيف شيح مف أيامهما بإفطار كهك متعمد، فإف أفطر لعذر بظى 

  .(2)ما صاـ كال شيح  ميه، فإف أفطر لغير  ذر ابتدأ(  مى

اهلل تعػالى أ ػذره فػال مر ظدم حيث  اؿ: ) اؿ  طاق: مػف أفطػر بمػرض،  -ِ
بالعذر يبدله، كال ي تأظؼ، ك اؿ طاككس: يقضي كال ب تأظؼ، كهكذا  اؿ 

  .(3)( عيد بف الم يب، فهؤالق كمهـ  الكا ال ي تقبؿ

صػػياـ شػػهرييف متتػػابعيف فػػإف أفطػػر فػػي القرطبػػي إذ  ػػاؿ: )أم: فعميػػه  -ّ
ف أفطػر لعػذر مػف  ػفر أك مػرض فقيػؿ  أثظائهما بغير  ذر ا ػتأظفهما، كا 
يبظػػي،  الػػه: الم ػػيب كالح ػػف كالعطػػاق بػػف أبػػي ربػػاح ك مػػرك بػػف ديظػػار 

 .(4)كالشعبي، كهك أحد  كلى الشافعي كهك الصحيح مف مذهبه(
  .(ٓ) يرهماحياف في تف كهذا أيضا ما ذهب اليه االلك ي كأبك

                                                           

 .ُّٕ/ّ :الكافي في فقه االماـ أحمد بف حظبؿ البف  دام  المقد ي (ُ)
 .ّْٕٓ/ُُ :(هػّْٓ )تماـ مكي بف أبي طالب ي  الى بمكغ الظهآي  لااالهد (ِ)
 .ُْْ/ّ :بحر العمكـ لم مر ظدم (ّ)
 .ّّٖ/ُٕ :الجامب الحكاـ القراف لمقرطبي (ْ)
 .ُّّ/َُ :كالبحر المحيط ألبي حياف، َّٗ/ُْ :تف ير االلك ي :اظظر (ٓ)
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ِِٗٔ 
 

  الرتخٍح :
جمهػكر المف ػريف كالفقهػاق كمعهػـ  أجمػب  ميػه أف مػا  يظهر مما سابق

الطبرم هك الراجح كهك القكؿ: بأف مف أفطر أثظاق الكفارة لعذر أك مرض فإظه 
. ألف لػػيس كػػؿ مخالفػػ  لمظفػػرد مػػا تقػػدح فػػي يبظػػي  مػػى مػػا صػػاـ كال ي ػػتأظؼ

الفػػرد، كمػػف هظػػا يػػرم الطبػػرم أف اإلجمػػاعأل ألف  ػػكؿ األغمػػب مقػػدـ  مػػى  ػػكؿ 
تف ػػػػير المف ػػػػر حتػػػػى يكػػػػكف مقبػػػػكال فػػػػل يخػػػػرج ) ػػػػف أ ػػػػكاؿ ال ػػػػمؼ مػػػػف 

 . (ُ) الصحاب كاألئم  كالخمؼ مف التابعيف ك مماق االم (
مػػػف رحمػػػ  اهلل تعػػػالى بعبػػػاده، فميم ػػػككا  الحكـ فػػػي كفػػػارة الظهػػػاركهػػػذا

 أل ظتهـ كيتقكا اهلل في ظ ائهـ.

                                                           

 .ٔٔ/ُتف ير الطبرم:  (ُ)
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ِِٕٗ 
 

الثاًً طلةادل  
 ا ٌتعلك تاألغلة األعن هي لغح العشبلاعذج: ه

ظزؿ القراف بم اف  ربي مبيف، لذا يتعيف  مى مػف يقػـك بتف ػيره مػف أف 
يحممه  مى األ مب المعركؼ مف كلمهـ، دكف المظكر أك المجهكؿ أك الشاذ، 
أك المهجكر، فإظه  د يككف لمكمم  في لغ  العرب أكثر مف معظى، فيجب  مػى 

عاظي المعركؼ مظها دكف المجكق إلػى الشػاذ كالغريػب، المف ر أف يأخذ مف الم
إال أف إذا دؿ الدليؿ  ميه، ك ػد  مػؿ الطبػرم بهػذه القا ػدة  ظػد تف ػير كممػ  

دُّ  تىعىالىى كىأىظَّهي }  : كله تعالى جد  في  بِّظىا جى ذى  مىا رى اًحبى ن  اتَّخى لىدنا كىالى  صى  .(ُ){ كى
ى ذلػؾ، فقػاؿ بعضػهـ: فأمظػا هؿ التأكيؿ في معظأ)اختمؼ  يقوا الببر :ف

كهػذا ، به كلف ظشرؾ بربظا أحػدا، كأمظػا بأظػه تعػالى أمػر ربظػا ك ػمطاظه ك درتػه
 القكؿ مركم  ف ابف  باس ك تادة كال دم.

ك اؿ اخركف:  ظى بذلؾ جلؿ ربظا كذكره، كهذا القكؿ مركم  ف  كرمػ  
 كمجاهد.

مػركم  ػػف  كهػذا القػكؿ، ك ػاؿ اخػركف: بػؿ معظػي ذلػؾ: تعػػالى غظػى ربظػا
 الح ف.

ك ػػاؿ اخػػركف:  مػػى بػػذلؾ الجػػد الػػذم هػػك أب االب،  ػػالكا ذلػػؾ كػػاف مػػف 
 كهذا القكؿ مركم  ف أبي جعفر.، كلـ جهم  الجف

  .(ِ)ك اؿ اخركف:  ظى بذلؾ ذكره. كهذا  كؿ مجاهد(

                                                           

  .ّ كرة الجف اآلي :  (ُ)
 .ُٓٔ/ِّ :تف ير الطبرم (ِ)
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ِِٖٗ 
 

 تشخٍح الطربي:
ًظػي بػذلؾ: تعالػت  )كأكلى األ كاؿ في ذلؾ  ظدظا بالصكاب  كؿ مػف  ػاؿ:  ي

 ظا ك يدرته ك مطاظه. ظم  رب
ظما  مظا ذلؾ أكلػى بالصػكاب ألف لمجػدِّ فػي كػلـ العػرب معظيػيف أحػدهما  كا 
الجٌد الذم هػك أبػك األب، أك أبػك األـ، كذلػؾ غيػر جػائز أف يكصػؼ بػه هػؤالق 

لىػػٍف } الظفػر الػذيف كصػػفهـ اهلل بهػذه الصػػف ، كذلػؾ أظهػـ  ػػد  ػالكا:  ظَّػػا ًبػًه كى فىآمى
بِّظىا أى  دناظيٍشًرؾى ًبرى ؼ اهلل بأف له كلدنا أك جدِّا أك هك أبػك أب أك أبػك ػكمف كص { حى

ـٌ، فل شٌؾ أظه مف المشركيف.  أ
ػػٌد الػػذم بمعظػػى الحػػظأل يقػػاؿ: فػػلف ذك جػػٌد فػػي هػػذا  كالمعظػػى اآلخػػر: الجى
األمػػر: إذا كػػاف لػػه حػػٌظ فيػػه، كهػػك الػػذم ييقػػاؿ لػػه بالفار ػػي : البىٍخػػت، كهػػذا 

بِّظىػا} لجٌف بقيمهـ: المعظى  صده هؤالق الظفر مف ا ػدُّ رى إف شػاق  { كىأىظَّهي تىعىػالىى جى
 اهلل.

ظىػكا أف حظكتػػه مػف الميمػػؾ كال ػمطاف كالقػدرة كالعظمػػ   اليػ ، فػػل  ظمػا  ى كا 
يكػػكف لػػه صػػاحب  كال كلػػدأل ألف الصػػاحب  إظمػػا تكػػكف لمضػػعيؼ العػػاجز الػػذم 

كة أز جتػه تضطٌره الشهكة البا ث  إلى اتخاذها، كأف الكلد إظما يكػكف  ػف شػه
إلػػى الًك ػػاع الػػذم يحػػدث مظػػه الكلػػد، فقػػاؿ الظفػػر مػػف الجػػٌف:  ػػل ميمػػؾ ربظػػا 
ػػػمطاظه ك درتػػػه ك ظمتػػػه أف يكػػػكف ضػػػعيفنا ضػػػعؼ خمقػػػه الػػػذيف تضػػػطٌرهـ  ك ي

 الشهكة إلى اتخاذ صاحب ، أك ًك اع شيق يككف مظه كلد.
 ك د بيف  ف صح  ما  مظا في ذلؾ إخبػار اهلل  ػظهـ أظهػـ إظمػا ظزهػكا اهلل

ػاًحبى ن كىال }  ف اتخاذ الصاحب  كالكلد بقكلػه:  ػذى صى ػا اتَّخى بِّظىػا مى ػدُّ رى كىأىظَّػهي تىعىػالىى جى
لىدنا يقاؿ مظه: رجؿ جٌدم كجديد كمجدكد: أم ذك حػٌظ فيمػا هػك فيػه، كمظػه  { كى
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ِِٗٗ 
 

  كؿ حاتـ الطائي: 
ـي  دُّكي كا بظي ثيٍعؿو فالغىٍزكي جى كىابي كىال تىٍبكي  أٍغزي كا ًلمىٍف  يًتل يدُّكا الرَّ

(ُ)) (ِ). 
 الذساعح ّادلْاصًح:  
 اتفػػؽ القرطبػػي مػػب الطبػػرم فػػي هػػذا التػػرجيح فقػػاؿ بعػػد اف  ػػرد اال ػػكاؿ: -ُ

كأظه تعالى جلؿ ربظا أف يتخذ صاحب  كال كلدا لل تئظاس  )كمعظى اآلي :
 .(3)كالرب يتعالى  ف االضداد كالظظراق( بهما، كالحاج  اليهما،

دُّ  تىعىالىى كىأىظَّهي )}  اؿ:  (4)كالككراظي -ِ بِّظىا جى  ظمته مف جد فلف  ظـ، أك  { رى
غظػػاه، م ػػتعار مػػف الجػػد بمعظػػي البخػػت. كالغػػرض كصػػفه بالتعػػالى  ػػف 

                                                           

 .ِٓٔ/ِّ :تف ير الطبرم (ُ)
  جػدكـ  مكضػب فػي  حظكػـ:  كفيػه( ُِٖ ، صػػالظصراظي  شعراق) الطائي لحاتـ بيتال (ِ)

 . كالشرؼ األصؿ أك األشراؼ،: كالركابي: شارحه  اؿ. بمعظى كهما
  بكػػػػػار بػػػػػف لمزبيػػػػػر المكفقيػػػػػات األخبػػػػػار(، ُهػػػػػامش ) ُٓٔ/ِّ :تف ػػػػػير الطبػػػػػرم

 مكػي امي ػ: تحقيػؽ، ُُٕ، صػػ (هػػِٔٓ ت) المكػي األ ػدم القرشػي اهلل  بػد بفا
 .ـُٔٗٗ هػُُْٔ الثاظي : ط، بيركت – الكتب  الـ: الظاشر، العاظي

 .ٗ/ُٗ :تف ير القرطبي (ّ)
بف إ ما يؿ بف  ثماف بف أحمد، الهمػداظي، التبريػزم، الكػكراظي، ثػـ القػاهرم، أحمد  (ْ)

مف ػر، كػػردم األصػػؿ، مػػف ، الشػافعي ثػػـ الحظفػػي، شػػهاب الػديف، كيقػػاؿ شػػرؼ الػػديف
بها ظشػأ كتعمػـ، ثػـ رحػؿ إلػى مصػر كأخػذ  ػف كبػار الشػيكخ، كأجػازه أهؿ شهرزكر، ك 

ابػػف حجػػر الع ػػقلظي فػػي الحػػديث. كدرس بالقػػاهرة. كلمػػا كلػػي الفػػاتح ال ػػمطظ  كاله 
 .هػّٖٗ اـ   ضاق الع كر ثـ اإلفتاق، ثـ  ضاق برك ا، كتكفي بالق طظطيظي 

 .َّ/ُاظظر: معجـ المف ريف:  ادؿ ظكيهض: 
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ََِّ 
 

 .(1)الصاحب  كالكلد(

ػدُّ  تىعىػالىى كىأىظَّػهي ي الب ػيط  ػاؿ: )} فكالكاحدم  -ّ بِّظىػا جى أم جللػه ك ظمتػه  { رى
 .(2) اف يتخذ صاحب  كال كلدا(

جػػد ربظػػا ) ػػاؿ جمهػػكر المف ػػريف  :طيػػ  فػػي المحػػرر الػػكجيز  ػػاؿكابػػف   -ْ
ك اؿ الربيب بف أظس ليس هلل تعالى جد كهػذه مقكلػ   ػـك  ...  ظمتهأم:
جهم  الجف جعمكا اهلل تعالى جدا أبا أب.  اؿ كثير مف المف ريف هذا مف 
 .(3)ؿ ضعيؼ(ك 

: عػالى مػى أف معظػى  كلػه ت اتفقػكا أف جمهكر المف ػريف مما سبق يتبي 
دُّ  تىعىالىى كىأىظَّهي } بِّظىا جى  العظم  كالجلؿ.  { رى

 الرتخٍح: 
ترل الباحث  أف الراجح في هذه الم أل  ما ذهب اليه الطبرل كتابعػه فيػه 

  مػػػػا يتعمػػػػؽ  :جمهػػػػكر المف ػػػػريف. ألف هػػػػذا التػػػػرجيح يػػػػدخؿ تحػػػػت  ا ػػػػدة
  .  باال تعماؿ العربي

ألب فهػػك مردكد مػػى  ائميػػه، أمػػا القػػكؿ بأظػػه مػػأخكذ مػػف الجػػد كهػػك أب ا
 المَّػهي  هيػكى   يػؿٍ  }: لتعاليه  بحاظه  ف الصاحب  كالكلد كالظد كالشريؾ.  اؿ تعالى

                                                           

هػػ(: ّٖٗ)ت   ػما يؿ الكػكراظيإحمػد بػف ألفػي تف ػير الكػلـ الربػاظي ي  االماظي اغ (ُ)
ُ/ّْٖ. 

 .ُُّٗ/ُ :التف ير الب يط لمكاحدم (ِ)
 .ّٕٓ/ٓ: المحرر الكجيز في تف ير الكتاب العزيز (ّ)
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َُِّ 
 

ده  مىدي  المَّهي  * أىحى لىـٍ  يىًمدٍ  لىـٍ  * الصَّ لىـٍ  * ييكلىدٍ  كى ػده  كيفيػكنا لىهي  يىكيفٍ  كى تعػالى اهلل  ،(ُ){ أىحى
  . ما يقكؿ الظالمكف  مكا كبيرا

العظم  كالجلؿ كهذا : -بفتح الجيـ  -بف  اشكر: )كالجد يقكؿ الطاهر 
ػػػا} : تمهيػػػد كتكطئػػػ  لقكلػػػه ػػػذى  مى ػػػاًحبى ن  اتَّخى لىػػػدنا كىالى  صى { ألف اتخػػػاذ الصػػػاحب   كى

للفتقار اليها ألظ ها ك كظها كااللتذاذ بصحبتها ككؿ ذلؾ مػف اثػار االحتيػاج، 
الكلػػػد يرغػػػب فيػػػه كاهلل تعػػػالى الغظػػػي المطمػػػؽ، كتعػػػالى جػػػده بغظػػػاه المطمػػػؽ ك 

لل تعاظ  كاألظس به، مب ما يقتضيه مف اظفصاله مف اجزاق كالديه ككػؿ ذلػؾ 
 .(ِ)مف االفتقار كاالظتقاص(

                                                           

 .اإلخلص كرة  (ُ)
 .ِِِ/ِٓالتحرير كالتظكير:  (ِ)
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َِِّ 
 

لثالثا طلةادل  
 الماعذج الثالثح: المْل الزي ٌذل علٍَ الغٍاق أّىل هي غريٍ

 ها مل تْخذ لشٌٌح جية إعواذلا
تػػػاب اهلل تعػػػالى  إذا اختمػػػؼ المف ػػػركف فػػػي تف ػػػير أيػػػ  أك جممػػػ  مػػػف ك

فمظهـ مف يحممه  مى معظى ال يخرجها مف  ياؽ األيات، كمظهـ مػف يحممهػا 
 مػػى معظػػى يخرجهػػا مػػف معػػاظي األيػػات  بمهػػا كبعػػدها كيجعمهػػا معترضػػ  فػػي 

الذم يجعمها داخم  في ما  بمها كما بعػدها  فحمؿ األي   مى التف ير ال ياؽ،
لـ يػرد دليػؿ يمظػب مػف هػذا ؽ مػاأكلى كأح ف، ألظه أكفػؽ لمػظظـ كأليػؽ بال ػيا

 ، أك يصحح غيره .التف ير
ًثيىابىػؾى  } : كلػه تعػالىا ػػتعمؿ الطػػبرم هػذه القا ػدة  ظػد تف ػير   فىطىهِّػػرٍ  كى

}(ُ).  
تأكيؿ في تأكيؿ ذلؾ فقاؿ بعضهـ: ال تمبس ل)اختمؼ أهؿ ا يقوا الببر :

ة كالضػحاؾ ثيابؾ  مى غدرة كال معصي . كاختار هذا القكؿ: ابف  بػاس ك تػاد
 ك كرم ، كا تشهد ابف  باس بقكؿ الشا ر غيلف بف  مم  الثقفي: 

ظي بحمد اهلل ال ثكب فاجر   لب ت كال مف غدرة أتقظب كا 
 كتبعه في هذا اال تشهاد  كرم .

مػػاـ كاختػػار هػػذا القػػكؿ اإل ،ك ػػاؿ اخػػركف: بػػؿ معظػػى ذلػػؾ أصػػمح  ممػػؾ
 مجاهد.

                                                           

 .ْ كرة المدثر اآلي :  (ُ)
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كطهرهػا مػف الظجا ػ . كهػذا ك اؿ اخركف: بؿ معظى ذلػؾ أغ ػمها بالمػاق 
مد بف  ػيريف كابػف زيػد، حيػث  ػاؿ: كػاف المشػرككف ال يتطهػركف، حالقكؿ لم

 .(ُ)فأمره أف يتطهر كيطهر ثيابه( 
 تشخٍح الطربي: 

حيث  ػاؿ: )كهػذا القػكؿ  قكؿ األخير البف  يريف كابف زيدرجح الطبرم ال
 .(ِ)الذم  اله ابف  يريف كابف زيد في أظهر معاظيه(

 عح ّادلْاصًح: الذسا
 هـ: ظاتفؽ مب الطبرم في اختيار القكؿ األكؿ كثير مف المف ريف م

أبػػك حيػػاف فقػػاؿ: )الظػػاهر أظػػه أمػػر بتطهيػػر الثيػػاب مػػف الظجا ػػات، ألف  -ُ
طهػػارة الثيػػاب شػػرط فػػي صػػح  الصػػلة، كيقػػبح أف تكػػكف ثيػػاب المػػؤمف 

ك  ػػػكؿ ابػػػف  ػػػيريف كابػػػف زيػػػد هػػػظج ػػػ ، كالقػػػكؿ بػػػأف الثيػػػاب حقيقػػػ  
افعي، كمف هذه اآلي  ذهب الشافعي إلى كجػكب غ ػؿ الظجا ػ  مػف كالش

 .(3)ثياب المصمي(

ًثيىابىػػؾى } الظ ػػفي  ػػائل: ) -ِ { بالمػػاق  ػػف الظجا ػػ  ألف الصػػلة ال  فىطىهِّػػرٍ  كى
تصح إال بها كهي األكلى فػي غيػره مصػلة أك فقصػر مخالفػ  لمعػرب فػي 

 .(4)(الظجا   تطكيمهـ الثياب كجٌرهـ الذيكؿ إذ ال يؤمف معه إصاب 

)كاألكؿ أكلػى ألظػه :  كاؿ في المعظى المرادك اؿ الشككاظي بعد أف  رد األ -ّ
                                                           

 .بتصرؼ ُِ - َُ/ِّ :تف ير الطبرم (ُ)
 .ُِ/ِّ :المرجب ال ابؽ (ِ)
 .ِّٓ/َُ :البحر المحيط ألبي حياف (ّ)
 .ِٔٓ/ّتف ير الظ في:  (ْ)
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َِّْ 
 

المعظى الحقيقي، كليس في ا تعماؿ الثياب مجاز  ػف غيرهػا لعل ػ  مػب 
 ريظ  ما يدؿ  مى أظػه المػراد  ظػد اإلطػلؽ كلػيس فػي مثػؿ هػذا األصػؿ، 

يػػ  دليػػؿ  مػػى أ ظػػى الحمػػؿ  مػػى الحقيقػػ   ظػػد األطػػلؽ خػػلؼ كفػػي اآل
 .(1)كجكب طهارة الثياب في الصلة(

ًثيىابىػػؾى )}  :ك ػػاؿ الشػػافعي -ْ ك يػػؿ  {  يػػؿ: يصػػمي فػػي ثيػػاب طػػاهرة، فىطىهِّػػرٍ  كى
 .(2)غيرذلؾ، كاألكؿ أشبه(

كخالؼ الطبرم في هذا االختيار كذهب الى القكؿ الثاظي بعض المف ريف 
 مظهـ: 
الجمهكر: هذه األلفاظ  ابف  طي : حيث  اؿ بعد أف ذكر القكليف: )ك اؿ 

  .(ّ)ا تعارة في تظقي  األفعاؿ كالظفس كالعرض( 
فػػي هػػذا الػػرأم األلك ػػي حيػػث اختػػار القػػكؿ بػػالمعظى ابػػف  طيػػ  كتبعػػه 

المجػػازم فقػػد  ػػاؿ )ككممػػات جمهػػكر ال ػػمؼ دائػػرة  مػػى هػػذا المعظػػى فػػي هػػذه 
هػد اآليػ  الكريمػ ، كهػي كممػ   ربيػ  كاظػت العػرب إذا ظكػث الرجػؿ كلػـ يػؼ بع
ذا كفى كأصمح  الكا إف فلظا لطاهر الثياب   .(ْ) الكا إف فلف لدظس الثياب كا 

أمػػا ابػػف كثيػػر كالقرطبػػي كالبغػػكم فقػػد ذكػػركا  ػػدة معػػاف ل يػػ  كاحتممػػكا 
جميب تمؾ المعػاظي ل يػ  فقػاؿ القرطبػي: )لػيس بممتظػب أف تحمػؿ اآليػ   مػى 

                                                           

 .ّٖٗ/ٓ :فتح القدير لمشككاظي (ُ)
 .ِٕ/ُ :لشافعيماـ ااألـ لا (ِ)
 .ِّٗ/ٓ :المحرر الكجيز (ّ)
 .ُُّ/ُٓ :تف ير األلك ي (ْ)
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  .(ُ) مـك المراد فيها بالحقيق  كالمجاز(

  الرتخٍح:
بعد  رض هذه األ كاؿ فالراجح كاهلل أ مـ ما ذهب إليه الطبرم كمف تبعه 
مف أف المراد مػف اآليػ  تطهيػر الثيػاب مػف الظجا ػ  حقيقػ  ألف فػي اآليػ  مػا 

ًثيىابىػؾى }  :يدؿ  مى ذلؾ كهك  كله تعالى بعػده { فهػك  ريظػ  تػدؿ  مػى  فىطىهِّػرٍ  كى
لة، كمػػا ألمػػح إلػػى ذلػػؾ فػػي صػػح  الصػػ طأف المػػراد تطهيػػر الثيػػاب ألظػػه شػػر 

 .(ِ)الشظقيطي في تف يره 
)القػكؿ الػذم يػدؿ  ميػه ال ػياؽ أكلػى  :كهذا الترجيح يظدرج تحت  ا ػدة 

)األصؿ إطلؽ  :مف غيره ما لـ تكجد حج  يجب إ مالها( كيقكيه أيضا  ا دة
 .ما لـ يرد دليؿ يصرفه  ف ظاهره( المفظ  مى ظاهره

في المعظى أف يحمؿ  مػى ظػاهر لفظػه،   اؿ ابف األثير: )أ مـ أف األصؿ
ًثيىابىػػؾى } : كمػػف يػػذهب إلػػى التأكيػػؿ يفتقػػر إلػػى دليػػؿ كقكلػػه تعػػالى {  فىطىهِّػػرٍ  كى

مف لفظ الثياب هك ما يمبس كمف تأكؿ ذهب إلى أف المػراد هػك القمػب  الظاهر
 .(ّ)ال الممبكس، كهذا البد له مف دليؿ، ألظه  دؿ  ف ظاهر المفظ(

                                                           

 :كتف ػػػير البغػػػكم، ِّٔ/ٖ :رتف ػػػير ابػػػف كثيػػػ :كاظظػػػر، ٔٓ/ُٗ :تف ػػػير القرطبػػػي (ُ)
ٓ/ُِْ ،ُِٓ. 

 .ّٗٔ، ّٖٔ/ٖ :أضكاق البياف لمشظقيطي (ِ)
 .ِّ/ُ :المثؿ الثائر في أدب الكاتب كالشا ر البف األثير (ّ)
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 ادلطلة الشاتع
 الماعذج الشاتعح: فٍوا ٌتعلك تالمشاءاخ                     

 ػػرؼ ابػػف الجػػزرم القػػراقات بأظهػػا:    مػػـ بكيفيػػ  اداق كممػػات القػػراف  
، كما أثر ذلؾ  ف أكثػر (ِ)، ك  القراقة  ظ  متبع   (ُ)كاختلفها بعزك الظا م   

ريـ مػف ظقػؿ مػف ألفػاظ القػراف الكػمػا مف صحابي، فيعظي ذلؾ أف القػراقة هػي 
 .(ّ)تلكةن أك تقريران  -  -الر كؿ 

ك د ا تظي الطبػرم فػي تف ػيره ببيػاف القػراقات كتكجيههػا كاختػار الػراجح 
ا } :جػػاق فػػي تف ػػير  كلػػه تعػػالىكاالشػػهر كاألكثػػر ركاة، مظػػه مػػا  ػػكحن  تىٍكبىػػ  ظصي

)كاختمػػػؼ القػػػراق فػػػي  ػػػراقة ذلػػػؾ: فقرأتػػػه  امػػػ  األمصػػػار خػػػل يقػػػكؿ: ، ف(ْ){
اظى }  (ٓ) اصػـ ػكحن بفػتح الظػكف  مػى أظػػه مػف ظعػت التكبػ  كصػفتها، كذيكػػر  { صي

ا( بضـٌ الظػكف، بمعظػى المصػدر مػف  ػكلهـ: ظصػح   ف  اصـ أظه  رأه )ظيٍصكحن
ا كحن  .(فلف لفلف ظيصي

 تشخٍح الطربي:
كأكلى القراقتيف بالصكاب في ذلؾ  راقة مف  رأ بفتح الظكف  مى الصػف  )

                                                           

 .، ط: دار الكتب العممي ، بيركتّ ، صػمظجد المقرئيف البف الجزرم (ُ)
 .معارؼ، تحقيؽ: د/ شك ي ضيؼ، ط: دار الْٗال بع  البف مجاهد:  (ِ)
، ط: دار المجمػػػب ْٔ، ّٔ ، صػػػػاظظػػػر القػػػراقات القراظيػػػ ، د/  بػػػد الهػػػادم الفضػػػمي (ّ)

 .العممي، جدة
 .ٖ كرة التحريـ اآلي :  (ْ)
ك يػؿ:  هػػ،ُِٕ تػكفي بكػر، أبػك ككظيتػه اال ػدم، الكػكفي الظجػكد أبػي بهدل  بف  اصـ (ٓ)

 .كما بعدها ّْٔ/ُ، غاي  الظهاي : ٖٖ/ُغير ذلؾ. اظظر: معرف  كبار القراق: 
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 .(ُ) (ذلؾ لمتكب  إلجماع الحج   مى
 الذساعح ّادلْاصًح:

بػػالظظر لكتػػب القػػراقات كالتف ػػير تجػػد كثيػػر مػػف العممػػاق  ػػد اتفػػؽ مػػب 
 الطبرم في ترجيحه، مظهـ  مى  بيؿ المثاؿ:

ػػػكحان }  كلػػػه تعػػػالى: ابػػػف خالكيػػػه  ػػػاؿ: ) -ُ . يقػػػرأ بضػػػـ الظػػػكف {تىٍكبىػػػ ن ظىصي
كفتحهػا. فالحجػػ  لمػف ضػػـ: أظػه أراد:المصػػدر مػف  ػػكلهـ: ظصػح ظصػػكحا 

ؼ لكا: صمح صمكحا كالحج  لمف فتح: أظه جعمه صػف  لمتكبػ  كحػذكما  ا
الهاق، ألظها معدكلػ   ػف أصػمها، ألف األصػؿ فيهػا ظاصػح ، فممػا  ػدلت 

كالتكبػػػ  ، مػػػف فا ػػػؿ إلػػػى فعػػػكؿ حػػػذفت الهػػػاق مظهػػػا داللػػػ   مػػػى العػػػدؿ
 .(ِ) (الظصكح: التي يعتقد فا مها أظه ال يعاكد فيما تاب مظه أبدا

أبػك بكػر بضػـ الظػكف مػف: تكبػ  ظصػكحا لظشػر: ) ػرأ  اؿ في شرح طيب  ا -ِ
أل يقاؿ: ظصػحت لػه ظصػحا، كظصػكحا، مثػؿ: «ظصح» مى أظه مصدر مف 

 ذهب ذهكبا، كفيه الكصؼ بالمصدر.

 ، بمعظى: فا ؿ، أك: مفعكؿ.«الظصح»مف « فعكؿ»كالبا كف بالفتح 

 .(ّ)(التكب  الظصكح: البالغ  التى ال يظكل التائب معها معاكدة المعصي 

                                                           

 .ْٓٗ/ِّتف ير الطبرم:  (ُ)
، ط: ّٕٗ/ُالحج  في القراقات ال بب البف خالكيه:  (ِ) ، تحقيؽ:  بد العاؿ  الـ مكـر

 .دار الشركؽ، بيركت
، تحقيػػػؽ: د/ َٗٓ/ِهػػػ(: ٖٕٓشػػرح طيبػػ  الظشػػػر لمحمػػد بػػػف محمػػد الظػػػكيرم )ت  (ّ)

، ط: دار الكتػػػب العمميػػػ ، كاظظػػػر: غيػػػث الظ فػػػب فػػػي القػػػراقات ال ػػػبب: مجػػػدم با ػػػـك
 .َّْ، َّّ/ٔ، كالحج  لمقراق ال بع : ِٗٓ/ُ
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َِّٖ 
 

ِـّ الظُّػػكًف،   ىػػرىأى اٍلحى ىػػفي كالبغػكم فػػي تف ػػيره  ػاؿ: ) -ّ ػػ ػػكحان ًبضى ػػٍف  ىاًصػـو ظىصي  ى
ػاًحبىهىا ًبتىػٍرًؾ اٍلعىػٍكًد ًإلىػى  ػحي صى كى ىرىأى اٍلعىامَّ ي ًبفىٍتًحهىػا أىٍم تىٍكبىػ ن ذىاتى ظيٍصػحو تىٍظصى

 .(ُ)(مىا تاب مظه

 الرتخٍح: 
يظهر أف الػػراجح كاهلل مػػف  ػػرض أئمػػ  القػػراق ك ممػػاق التف ػػير  ممااا ساابق

، كمػا إف  ػراقة (ِ)أ مـ ما رحجه الطبرم كجمهكر العمماق ألف إجمػا هـ حجػ 
  ضـ الظكف اظفرد بها  اصـ.

ػـ الظُّػكف ) اؿ ابف  بد الرحمف بف زظجم :  ا{ ًبضى كحن  ىرىأى أىبيك بكر }تىٍكبى  ظصي
جعمػػه مصػػدرا مػػف ظصػػح يظصػػح ظصػػحا كظصػػاح  كظصػػكحا مثػػؿ شػػكرت شػػكيكرنا 

جى  ا ييقىػػاؿ ظصػػح كى ػػكحن ٍعظػػى يظصػػحكف ًفيهىػػا ظصي ميك نػػا كى ىعىػػدت  عيػػكدا اٍلمى مى ػػت جي
ا أىم خمص كحن  .الشٍَّيق ظصي

ا كى ىرىأى اٍلبىا يكفى } كحن ٍعظىاهي تىٍكبى  بىاًلغى  ًفي  ظصي مى عىميكهي صف  لمتٍَّكبى  كى { ًباٍلفىٍتح جى
ػا تىقػكؿ رجػؿ صػبكر الظصح أًلىف فعكالن الى يٍ ػتىٍعمؿ ًإالَّ لٍمميبىالىغىػ   ٍصػؼ كىمى ًفػي اٍلكى

ػػاق ًفػػي التٍَّفً ػػير أىف التٍَّكبىػػ  الظصػػكح الًَّتػػي الى يظػػكل مىعهىػػا معػػاكدة جى ، كشػػككر كى
 .(ّ)ك يؿ: ظصكحا بالفتح أم صاد  (
                                                           

، كالقرطبػػػي: ّّْ/ٓتف ػػير ابػػػف  طيػػػ :  :، كاظظػػػرُِِ/ٓمعػػالـ التظزيػػػؿ لمبغػػػكم:  (ُ)
 .ُّٕ/َُ، كالدر المصكف لم ميف الحمب: ُٗٗ/ُٖ

اظظػػػر: الكامػػػؿ فػػػي القػػػراقات كاألربعػػػيف الزائػػػدة  ميهػػػا: أبػػػك القا ػػػـ يك ػػػؼ الهػػػذلي  (ِ)
هػ( حيث غمط القكؿ بضـ الظكف ك اؿ باف اإلختيار هك فتح الظكف: ْٓٔالمغربي )ت 

ُ/َٔٓ. 
  بتصرؼ ي ير. ُْٕ/ُحج  القراقات لعبدالرحمف بف محمد أبك زر   بف زظجم :  (ّ)
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َِّٗ 
 

 ادلطلة اخلاهظ
 الماعذج اخلاهغح: األصل يف األخثاس العوْم ّال ٌذخلِا اخلصْص إال تذلٍل

ـ كخػاص  ػكاق تضػمف هػذا المفػظ حكمػا أك خبػرا المفظ العربي يظق ـ لعػا
كاالصػػؿ فػػي المفػػظ العػػػاـ أف يحمػػؿ  مػػى العمػػػـك إال إذا دؿ دليػػؿ  مػػى  ػػػدـ 

.  العمـك
 ًإظَّهيػـٍ  كىلَّ  كله تعالى: } كمف االمثم   مى ذلؾ ما جاق في تف ير الطبرم 

بًِّهـٍ   ىفٍ  ًئذو  رى كبيكفى  يىٍكمى  .(ُ){ لىمىٍحجي
 كىػلَّ }  :هػؿ التأكيػؿ فػي معظػى  كلػه تعػالىأمػؼ )ك ػد اخت قاا ابا   ريار:

ـٍ  بًِّهـٍ   ىفٍ  ًإظَّهي ًئذو  رى كبيكفى  يىٍكمى  :{ لىمىٍحجي
كهػذا   اؿ بعضهـ معظى ذلؾ: إظهػـ محجكبػكف  ػف كرامتػه. :القكؿ األكؿ

 .(ِ)القكؿ مركم  ف  تادة، كابف ابي مميك 
ؤيػ  القكؿ الثػاظي: ك ػاؿ اخػركف: بػؿ معظػى ذلػؾ: إظهػـ محجكبػكف  ػف ر 

 .(ّ)(ربهـ. كهذا القكؿ مركم  ف الح ف
 تشخٍح اتي خشٌش الطربي: 

يقػػكؿ ابػػف جريػػر: )كأكلػػى اال ػػكاؿ فػػي ذلػػؾ اف يقػػاؿ: اف اهلل تعػػالى ذكػػره 

                                                           

 .ُ كرة المطففيف اآلي :  (ُ)
هػ(، ُُٕ هك أبك بكر  بد اهلل بف  بيد اهلل بف أبي مميك  التيمي )تابف أبي مميك   (ِ)

كثقػػه أبػػك تػػابعي، كأحػػد ركاة الحػػديث، تػػكلى القضػػاق فػػي خلفػػ   بػػد اهلل بػػف الزبيػػر، 
 زر   كأبك حاتـ .

 .ُِٖ/ٓيظظر: تهذيب الكماؿ لممزم: 
 .ِٖٗ/ِْ :تف ير الطبرم (ّ)
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َُِّ 
 

كيحتمػػؿ أف يكػػكف مػػرادا بػػه  أخبػػر  ػػف هػػؤالق أظهػػـ  ػػف رؤيتػػه محجكبػػكف.
الحجاب  ػف كرامتػه كأف يكػكف مػرادا بػه الحجػاب  ػف ذلػؾ كمػه كال داللػ  فػي 
اآلي  تدؿ  مى أف مرادا بذلؾ الحجاب  ف معظػى مظػه دكف معظػى كال خبػر بػه 

 امػت حجتػه. فالصػكاب أف يقػاؿ هػـ محجػكف  ػف رؤيتػه  -  - ف الظبػي 
 .(ُ)ك ف كرامته إذا كاف الخبر  اما كال دالل   مى خصكصه(

 الذساعح ّادلْاصًح: 
جػػاب  ػػف بػػالظظر إلػػى اال ػػكاؿ تجػػد ابػػف جريػػر اختػػار القػػكليف كهمػػا الح

حيػث  .(ِ)بػي طالػبأالرؤي  كالحجاب  ف الكرام  كاتفؽ معه في ذلؾ مكي بف 
لكظهـ  ف ربهـ يكمئذ لمحجكبكف فل يركظه كال يركف شيئا مف كرامتػه   اؿ:  

 (ّ). 
لكف خالفه في ذلػؾ كاختػار القػكؿ األكؿ كثيػر مػف المف ػريف مػظهـ  مػى 

 : بيؿ المثاؿ
ـٍ ًإظَّ  كىلَّ ابف كثير إذ  اؿ: )}  -ُ بًِّهـٍ   ىفٍ  هي ًئذو  رى كبيػكفى  يىٍكمى { أم لهػـ يػـك  لىمىٍحجي

القيام  مظػزؿ كظػزؿ  ػجيف ثػـ هػـ يػـك القيامػ  مػب ذلػؾ محجكبػكف  ػف 
                                                           

 .َِٗ/ِْ: تف ير الطبرم (ُ)
مكػػي بػػف أبػػي طالػػب: مكػػي بػػف أبػػي طالػػب حمػػكش بػػف محمػػد بػػف مختػػار األظدل ػػي  (ِ)

 ػػالـ بالتف ػػير كالعربيػػ ، مقػػرئ، مػػف أهػػؿ القيػػركاف، كبهػػا ظشػػأ  ق ػػيي، أبػػك محمػػد:ال
كتعمػػـ، كحػػج، ف ػػمب بمصػػر كمكػػ ، ك ػػاد إلػػى بمػػده، كأ ػػرأ بهػػا. ثػػـ دخػػؿ  رطبػػ  أيػػاـ 

هػ( كخطب كأ رأ بجامعها، فعػل ذكػره، كرحػؿ الظػاس ّّٗالمظفر بف أبي  امر  ظ  )
 هػ(. ّْٕ) ظ  رطب  إليه. مات بق

 .ْٖٔ/ِجـ المف ريف:  ادؿ ظكيهض: اظظر: مع
 .ُّٖٖ/ُِ :ي اكتاب الهد (ّ)
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ُُِّ 
 

 .(1)رؤي  ربهـ كخالقهـ( 

)ككمػػا أظهػػـ اليػػـك ممظك ػػكف  ػػف معرفتػػه فهػػـ غػػدا  :القشػػيرم حيػػث  ػػاؿ -ِ
 .(2)ممظك كف  ف رؤيته( 

ؿ  مى اف اهلل تعالى يرم في االخرة، لكال الزجاج  اؿ: )كفي هذه اآلي  دلي -ّ
ذلؾ لما كاف في هذه اآلي  فائدة كال خ ػت مظزلػ  الكفػار بػاظهـ يحجبػكف 

 . - )(3) - ف اهلل 

)ك مػػى االكؿ الجمهػػكر كاظهػػـ  : ػػكاؿ العممػػاقأف ذكػػر أالقرطبػػي  ػػاؿ بعػػد  -ْ
 .(4)محجكبكف  ف رؤيته فل يركظه( 

ػفٍ  ًإظَّهيػـٍ  }حقػا   { كىػلَّ  ػاؿ: )}  جلؿ الػديف المحمػي -ٓ بًِّهػـٍ   ى ًئػذو  رى يػـك {  يىٍكمى
كبيكفى  }القيام     .(5){ فل يركظه  لىمىٍحجي

البقػػا ي  ػػاؿ: )كيكػػكف المػػراد الحجػػاب  ػػف الرؤيػػ  كيكػػكف فيهػػا البشػػارة  -ٔ
  .(6)لممكمظييف بها( 

  الرتخٍح:
ظهـ محجكبػػكف  ػػف أبػػ :الػػراجح هػػك القػػكؿ الثػػاظي القائػػؿ  أتاار  الباةثاا  

                                                           

 .ُّٓ/ٖ: تف ير ابف كثير (ُ)
 .َُٕ/ّ :لطائؼ االشارات لمقشيرم (ِ)
 .ّٗٗ/ٓ :القراف كا رابه لمزجاج ظيمعا (ّ)
 .ُّٔ/ُٗ :القراف لمقرطبي ألحكاـالجامب  (ْ)
 .ٕٕٗ/ُ :تف ير الجلليف (ٓ)
 .ّْْ/ُِ :ظظـ الدرر لمبقا ي (ٔ)
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ُِِّ 
 

ف فيه زيادة تح ر مظهـ كظدـ  مى ما فرط مظهـ مف الشرؾ باهلل بهـ أل رؤي  ر 
كػـر الكرامػات كالحجػاب  ػف أتعالى في يـك ال يظفػب فيػه الظػدـ فرؤيػ  اهلل هػي 

ذلػػؾ هػػك الخ ػػراف المبػػيف، فكمػػا حجبػػكا اظف ػػهـ فػػي الػػدظيا  ػػف رؤيػػ  ديظػػه 
  .خرة  ف رؤيتهكشر ه حجبكا في اآل

ئمػػتهـ كػػابف كثيػػر أه جمهػػكر المف ػػريف ك م اتفػػؽ  ميػػأف هػػذا الػػر أكمػػا 
  .كالقرطبي كابف الجكزم كغيرهـ
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ُِّّ 
 

غادطال طلةادل  
 الماعذج الغادعح: ها ٌتعلك تطشٌمح المشاى 

إذا تظػػازع المف ػػركف فػػي تف ػػير أيػػ  أك جممػػ  أك لفظػػ  مػػف كتػػاب اهلل 
تعالى فأكلى األ كاؿ بالصػكاب هكالقػكؿ الػذم يكافػؽ ا ػتعماؿ القػراف مػف غيػر 

الظػػزاع،  ػػكاق كػػاف ذلػػؾ فػػي األلفػػاظ المفػػردة أك فػػي التراكيػػب، ك ػػكاق مكضػػب 
بأف كاف لمكضػب الظػزاع ظظػائر ك ػب  –ا تعماال أغمبيا  -أكاف ذلؾ األ تعماؿ 

أك  -فيهػػا الظػػزاع كلكػػف الكثػػرة الكػػاثرة مػػف األ ػػتعماؿ ممػػا اتفػػؽ  مػػى معظػػاه 
تفقا  ميه، غير بأف يككف ا تعمالها في جميب مكاردها في  القراف م –مطردا 

مكضػػب الخػػلؼ بػػأف يقػػكؿ المف ػػر فػػي أيػػ  جميػػب ظظائرهػػا فػػي القػػراف  مػػى 
 .(ُ)خلؼ هذا القكؿ، أك  ادة أ مكب القراف

مىى ًإظَّهي }  ك د جاقت هذه القا دة في تف ير الطبرم لقكله تعالى:  رىٍجًعهً   ى
مىػى} :  كله تعػالىاختمؼ أهؿ التأكيؿ في الهاق التي في )قاؿ: ، ف(ِ){ لىقىاًدره    ى
 : مى ما هي  ائدة { رىٍجًعهً 
فقاؿ بعضهـ:  ائدة  مى الماق ك الكا معظى الكلـ: إف اهلل  ادر  مػى رد  -ُ

الظطفػػ  فػػي المكضػػب الػػذم خرجػػت مظػػه لقػػادر، كهػػذا القػػكؿ مػػركم  ػػف 
 . كرم  كمجاهد

ظ اف كما كاف  بؿ أف يخمقه ك اؿ اخركف: بؿ معظى ذلؾ: إظه  مى رد اإل  -ِ
 .كهذا  كؿ الضحاؾ مظه.

                                                           

 .ُِٕ ، صػاظظر:  كا د الترجيح  ظد المف ريف دكتكر ح يف الحربي (ُ)
 .ٖ كرة الطارؽ اآلي :  (ِ)
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ُِّْ 
 

ك اؿ اخركف: بؿ معظى ذلؾ إظه  مى حبس ذلؾ الماق لقادر. كهذا القػكؿ  -ّ
 .(ُ)مركم  ف ابف زيد

لػى حػاؿ الصػػغر إظ ػاف مػف الكبػر اإل  عػػ ظػه  ػادر  مػى رجأ ػالكا: المعظػى  -ْ
   .يضا مركم  ف الضحاؾأكهذا 

 ، فالهػػاق: إظػه  مػى إحيائػه بعػد مماتػه لقػادرركم  ػف  تػادة أف معظاهػاك  -ٓ
  ائدة  مى اإلظ اف(.

 تشخٍح الطربي: 
 اؿ: )كأكلى اال ػكاؿ فػي ذلػؾ بالصػكاب  ػكؿ مػف  ػاؿ معظػى ذلػؾ: إف اهلل 

االظ ػػاف المخمػػكؽ مػػف مػػاق دافػػؽ بعػػد مكتػػه حيػػا كهيئتػػه  بػػؿ  تعػػالى  مػػى رد
 .(ِ)...( مماته لقادر

  الذساعح ّادلْاصًح:
 :معظى  كله تعػالى رجح االماـ ابف جرير الطبرم القكؿ االخير القائؿ باف

مىػػػى رىٍجًعػػػًه لىقىػػػاًدره { أم  مػػػى إحيائػػػه بعػػػد مكتػػػه كأف الهػػػاق راجعػػػ   } ًإظَّػػػهي  ى
 لاظ اف.

 كهذا القكؿ اختاره اكثر المف ريف مظهـ: 
ابف كثير حيث  اؿ: )إظه  مى رجب هذا االظ اف المخمكؽ مف ماق دافؽ،  -ُ

                                                           

هػػ( كهػك مػف مف ػرم ُِٖابف زيػد هػك:  بػد الػرحمف بػف زيػد بػف أ ػمـ العػدكم )ت  (ُ)
 ( ركاي  في التف ير. ََُٖأتباع التابعيف، أكرد له الطبرم )

، ِٔٓ/ُ، كطبقػات المف ػريف لمػداكدم: ُٕٕ/ٔاظظر: تهذيب التهذيب البػف حجػر: 
 .ِٔٓ/ُكمعجـ المف ريف لعادؿ ظكيهض: 

 .ّٖٓ/ِْتف ير ابف جرير:  (ِ)
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 بعض ترجيحات الطبري من خالل

  جزء قد سمع وتبارك وعم

ُِّٓ 
 

 مػى البػدق  ػدر  أم إ ادتػه كبعثػه إلػى الػدار االخػرة لقػادر، ألف مػف  ػدر
 .(1) مى اإل ادة(

الزجاج إذ  اؿ: )كجاق أيضا  مى رجعه  مى بعث االظ اف، كيشػهد لػه }  -ِ
  .(3)أم أظه لقادر  مى بعثه يـك القيام ( (2){ ال َّرىاًئري  تيٍبمىى يىٍكـى 

مىى رىٍجًعًه لىقىاًدره { ال مر ظدم فقاؿ: ) -ّ يعظي  مى بعثه كا  ادته بعػد } ًإظَّهي  ى
باق كترائب االمهات لقػادر، ادر، كيقاؿ:  مى رجعه إلى صمب اآلالمكت لق

 .(4)كاألكؿ أصح ألظه:  اؿ  يـك تبمى ال رائر  يعظي الضمائر(

مىػػى رىٍجًعػػًه لىقىػػاًدره { مكػػي بػػف أبػػي طالػػب  ػػاؿ:  -ْ إف اهلل تعػػالى  :أم)} ًإظَّػػهي  ى
 .(5)في يـك تختبر فيه ال رائر( ر مى رد هذا االظ اف المظكر لمبعث لقاد

  الرتخٍح:
  :تػػرل الباحثػػ  أف اختيػػار الطبػػرم هػػك الػػراجح الظػػه رجحػػه  مػػى  ا ػػدة

ما يتعمؽ بطريق  القراف  ، كمػف المعمػـك ايضػا أف المحػكر اال ا ػي ل ػكرة   
الطارؽ هك تقرير البعػث كتأكيػده فهػذا التف ػير هػك المظا ػب لمحػكر ال ػكرة 

ظمػػا  مػػت هػػذا أكلػػى  ك ػػياؽ االيػػات كلػػذا  ػػاؿ الطبػػرم فػػي  ػػبب التػػرجيح: )كا 
} ًإظَّػهي  :{ فكػاف فػي اتبا ػه  كلػه ال َّػرىاًئري  تيٍبمىػى يىػٍكـى } : األ كاؿ بالصػكاب لقكلػه

                                                           

 .ُٖٗ/ْتف ير ابف كثير:  (ُ)
 .ٗ كرة الطارؽ اآلي :  (ِ)
 .ُِّ/ٓمعاظي القراف كا  رابه لمزجاج:  (ّ)
 .ْٕٓ/ّ :م مر ظدمل العمكـ بحر=  ال مر ظدمتف ير  (ْ)
 .ُٖٔٗ/ُِ :ي  ألبي محمد مكي بف أبي طالباإلى بمكغ الظهي  االهد (ٓ)
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 بعض ترجيحات الطبري من خالل

  جزء قد سمع وتبارك وعم

ُِّٔ 
 

مىى رىٍجًعػًه لىقىػاًدره { ، ظبػأ مػف أظبػاق القيامػ  داللػ   مػى أف ال ػابؽ أيضػا مظػه  ى
عػد مماتػػه  مػى إحيػاقه ب { يقػكؿ تعػالى ذكػره: إظػه ال َّػرىاًئري  تيٍبمىػى يىػٍكـى }  :كمظػه

 مػي رجعػه  لقادر يـك تبمى ال رائر، فاليـك صف  مف الرجب، ألف المعظػى: إظػه
 .(ُ)يـك تبمى ال رائر لقادر(

كلذا  اؿ ابػف تيميػ : )فمػف تػدبر القػراف كتػدبر مػا  بػؿ االيػ  كمػا بعػدها، 
ك رؼ مقصكد القراف :تبيف له المراد ك رؼ الهدل كالر ػال ، ك ػرؼ ال ػداد، 

كاال كجػاج، كأمػا تف ػيره بمجػرد مػا يحتممػه المفػظ المجػرد،  مف مػف االظحػراؼ
 .(ِ) ف  ائر ما يبيف معظاه، فهذا مظشأ الغمط مف الغالطيف(

ك اؿ ابف جزم الكمبي: )مف أكجه الترجيح: أف يشهد بصح  القكؿ  ياؽ 
 .(ّ)الكلـ، كيدؿ  ميه ما  بمه، كما بعده(

                                                           

  .ّٖٓ/ِْ :تف ير ابف جرير (ُ)
 . ْٗ/ُٓمجمكع الفتاكل  (ِ)
 .ٗ/ُالت هيؿ لعمـك التظزيؿ البف جزم الكمبي:  (ّ)
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ُِّٕ 
 

غاتعال طلةادل  
 همذم على غريٍ  -  -ً الماعذج الغاتعح: تفغري الٌث

الظبػػي هػػك المبػػيف لمقػػراف الكػػريـ كلػػيس احػػد مػػف البشػػر أ مػػـ بكػػلـ اهلل 
تعػػالى مػػف ظبيػػه كمصػػطفاه، فػػاهلل تعػػالى لمػػا اظػػزؿ  ميػػه الكتػػاب أمػػره ببياظػػه 
كتكضيحه، ككما  مـ الظبي أصحابه ألفاظ القراف  ممػه أيضػا معاظيػه ،فال ػظ  

 مكضح  لمقراف شارح  له.
، (ُ){ اٍلكىػٍكثىرى  أىٍ طىٍيظىػاؾى  ًإظَّػا  كله تعػالى:}ابف جرير الطبرم فى  ك د ا تمد

هك ظهػر فػي فقاؿ بعضهـ: معظى الككثر، اختمؼ اهؿ التأكيؿ في ك ) حيث  اؿ:
، ابػف  بػاسابػف  مػر، ك كهذا  كؿ ، --الجظ  أ طاه اهلل تعالى ظبيه محمد 

 .ك ائش ، كأظس، كمجاهد، كأبك العالي 
ابف  باس، ك عيد بػف جبيػر،  كؿ  ذاكه ه الخير الكثير،: أظك اؿ أخركف

 ك كرم ، كمجاهد، ك تادة.
 كهػػذا فػػي الجظػػ ، -  -ف: هػػك حػػكض أ طيػػه ر ػػكؿ اهلل ك ػػاؿ اخػػرك

  طاق(.
 يتشخٍح الطرب

كأكلى هذه األ كاؿ بالصكاب  ظدم،  كؿ مػف  ػاؿ: هػك ا ػـ الظهػر الػذم )
 بالكثرة، لًعظىـ  دره.في الجظ ، كصفه اهلل  -  -أي طيه ر كؿ اهلل 

ظمػػا  مظػػا ذلػػؾ أكلػػى األ ػػكاؿ فػػي ذلػػؾ، لتتػػابب األخبػػار  ػػف ر ػػكؿ اهلل   كا 
-  -  ف أظػس... ثـ  اؽ حديثظا بأف ذلؾ  -  -  ػاؿ:  ػاؿ ر ػكؿ اهلل 

                                                           

 .ُ كرة الككثر اآلي :  (ُ)
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 بعض ترجيحات الطبري من خالل

  جزء قد سمع وتبارك وعم

ُِّٖ 
 

-  -  :  ػػًرجى ًبػػي إلػػى ال َّػػماق، أىتىٍيػػتي  مػػى ظىٍهػػرو حافىتػػاهي ً بػػابي المٍُّؤليػػًؤ ػػا  ي لمَّ
ؼ،  يمتي  كَّ ، فػأٍهكىل الميجى بُّػؾى ؟  اؿ: هىذىا الكىػٍكثىري الَّػًذم أٍ طىػاؾى رى : ما هىذىا يا ًجٍبًريؿي

  .(ِ)((ُ)   المىمؾي ًبيىًدًه، فاٍ تىٍخرىجى ًطيظىه ًمٍ كنا أذفىرى 
 الذساعح ّادلْاصًح: 
فػي المػػراد ابف جريػر تجػده  ػػد ذكػر اخػتلؼ المف ػريف تف ػير بػالظظر الػى 

 .هك ا ـ الظهر الذم أ طيه ر كؿ اهلل في الجظ بالككثر كاختار القكؿ بأظه: 
 كاتفؽ معه في هذا االختيار:

ظًَّ .) حيث  اؿ: ابف كثير -ُ   .(3)(كا تدؿ بعدة أحاديث أىظَّهي ظىٍهره ًفي اٍلجى

أكثر المف ريف  مى أف الككثر ظهر في الجظ  يدؿ  ميه : )كالكاحدم  ائل -ِ
  .(4)(مف أخبرظا، ثـ أكرد  دة أحاديث ...

كالمعركؼ : أظه ظهر في الجظ  أ طاه اهلل تعالى ر ػكؿ اهلل  اؿ: )غكم الب -ّ
-  - (5)(كما جاق في الحديث.  

ك ػػاؿ ابػػف تيميػػ : كالمقصػػكد أف الكػػكثر ظهػػر فػػي الجظػػ ، كهػػك مػػف الخيػػر  -ْ
ممػػا  كغيػره كهػذا كاألخػرة، الػدظيا فػي ر ػكله تعػالى اهلل أ طػاه الػذم الكثيػر
 .(ْ)القيام ( يـك إلى أمته أجكر مثؿ هك الذم األجر مف تعالى اهلل يعطيه

                                                           

 أخرجه البخارم في صحيحه، كتاب: التف ير، باب:  كرة الككثر.  (ُ)
 . ْٗٔ، ْٖٔ/ِْ :طبرمتف ير ال (ِ)
 .ْٖٗ/ٖ: تف ير ابف كثير (ّ)
 .َٔٓ/ْ لك يط لمكاحدم:ا (ْ)
 .ُّْ/ٓ ف ير البغكم = معالـ التظزيؿ:ت (ٓ)
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ُِّٗ 
 

 
  الرتخٍح:

بػػأف المػػراد ه الطبػػرم كمػػف كافقػػه يػػذهػػب إل الػػراجح مػػا تاارا الباةثاا  أ 
بالككثر هك الظهرالذم أ طػاه اهلل تعػالى لمظبػي فػي الجظػ  لداللػ  ال ػظ   ميػه، 

  .ألظه إذا ثبت الحديث ككاف في معظى أحد األ كاؿ فهك مرجح له  مى غيره
 بػالظهرمف لفػظ الظبػي  -يعظػى الكػكثر  -ابػف حجػر: )ثبػت تخصيصػه   اؿ

-  - فل معدؿ  ظه)(ُ).  

                                                           

 .   ُّٓ/ُٔمجمكع الفتاكل البف تيمي :  (ُ)
 .ِّٕ/ٖفتح البارم بشرح صحيح البخارم البف حجر الع قلظي:  (ٓ)
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  جزء قد سمع وتبارك وعم

َِِّ 
 

ثاهيال طلةادل  
 الماعذج الثاهٌح: العربج تعوْم اللفظ ال خبصْص الغثة

ا تبار  مـك المفظ دكف خصكص ال بب فيما إذا لـ يكف هظاؾ معارض، 
يكجد  ميه دليؿ اخر بقػى لذا فإف فهـ العمـك م تفاد مف طريؽ اخر، فإف لـ 

ٍيػؿه  } :جػاق فػي بيػاف  ػبب ظػزكؿ  كلػه تعػالى  مى خصكصه، مثاؿ ذلػؾ مػا  كى
 .(ُ){ ليمىزىةو  هيمىزىةو  ًلكيؿِّ 

لتف ػير  مكافقػا راه مػا رجػح ثػـ المف ػريف  ػف اال كاؿ جرير ابف ذكر حيث
ٍيػػػؿه  } :اآليػػػ  فقػػػاؿ: )كاختمػػػؼ فػػػي المعظػػػي بقكلػػػه تعػػػالى ػػػزىةو  ًلكيػػػؿِّ  كى فقػػػاؿ {  هيمى

بعضػػهـ:  ظػػي بػػذلؾ رجػػؿ مػػف أهػػؿ الشػػرؾ بعيظػػه، فقيػػؿ هػػك جميػػؿ بػػف  ػػامر 
 الجمحي، ك يؿ هك االخظس بف شريؾ. كهذا القكؿ مركم  ف ابف  باس.

  امر. بظي جميب في ظزلت حدأل بخاص  لي ت  اؿ: كر اق  ف الح ف ك ف
ك اؿ بعض أهؿ العربي : هذا مػف ظػكع مػا تػذكر العػرب ا ػـ الشػيح العػاـ 

 .تقصد به الكاحد كهي
ك اؿ اخركف: بؿ معظي به كؿ مف كاظت هذه الصف ، كلـ يقصد بػه  صػد 

ٍيػػؿه  } :كهػػذا القػػكؿ مػػركم  ػػف مجاهػػد حيػػث  ػػاؿ فػػي  كلػػه تعػػالى اخػػر.  ًلكيػػؿِّ  كى
 .(ِ){ لي ت بخاص  ألحد( ليمىزىةو  هيمىزىةو 

   :تشخٍح الطربي
 تعػالى  ػػـ يقػكؿ الطبػرم: كالصػكاب مػف القػكؿ فػي ذلػؾ أف يقػاؿ: إف اهلل

                                                           

 .ُ كرة الهمزة اآلي :  (ُ)
   ٖٗٓ، ٕٗٓ/ِْجرير: تف ير ابف  (ِ)
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ُِِّ 
 

بالقكؿ كؿ همزة لمزة، كؿ مف كػاف بالصػف  التػي كصػؼ هػذا المكصػكؼ بهػا، 
 .(ُ) بيمه كائظا ما كاف مف الظاس(

  الذساعح ّادلْاصًح:
 ػباب الظػزكؿ تجػد أظػه اتفػؽ مػب الطبػرم فػي أبالظظر الى كتب التف ير ك 
 ترجيحه كاختياره لقكؿ مجاهد: 

ٍيؿه  } :ابف أبي زمظيف إذ  اؿ: ) كله -ُ ػزىةو  ًلكيػؿِّ  كى ػزىةو  هيمى { كهػك الػذم يطعػف  ليمى
 .(2) مى الظاس(

ك ػػاؿ المػػاكردم كالقرطبػػي بعػػد اف ذكػػرا اخػػتلؼ الف ػػريف: )أظهػػا مر ػػم   -ِ
 مى العمـك مف غير تخصػيص كهػك  ػكؿ االكثػريف،  ػاؿ مجاهػد: لي ػت 

ك اؿ الفػراق: يجػكز أف يػذكر  ،بخاص  الحد، بؿ لكؿ مف كاظت هذه صفته
 .(3)قصد به الخاص(الشح العاـ كي

 خػػظس االيجػػي فػػي جػػامب البيػػاف فػػي تف ػػير القػػراف فقػػاؿ: )ظزلػػت فػػي األ -ّ
 .(4)بف شريؾ أك غير. ك ف مجاهد: هي  ام (ا

كػاف  ظػهأل  شػريؾ بػف خػظساأل في ال كرة )ظزلت  اؿ: حيث الكمبي جزم ابف -ْ
المغيػرة.  بػف الكليػد فػي :ك يػؿ خمػؼ، بػف أمي  في :ك يؿ بالظاس، الك يع  كثير
 .(5)في كؿ مف اتصؼ بهذه الصفات( لفظها مب ذلؾ  مى العمـكك 

                                                           

 ٖٗٓ/ِْ تف ير ابف جرير: (ُ)
 .ُُٔ/ٓ :تف ير القراف البف زمظيف (ِ)
 .ُّٖ/ّ :كتف ير القرطبي، ّّٔ/ٔ :الظكت كالعيكف لمماكردم (ّ)
 .ُِٗ/ْ :تف ير االيجي جامب البياف في تف ير القراف (ْ)
 .ُِٓ/ِ :الت هيؿ لعمـك التظزيؿ البف جزم الكمبي (ٓ)
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ِِِّ 
 

ك اؿ الشككاظي في فتح القدير: )كاآلي  تعـ كؿ مف كػاف متصػفا بػذلؾ كال  -ٓ
يظافيه ظزكلها  مى  بب خاص، فإف اال تبػار بعمػـك المفػظ ال بخصػكص 

 .(1)ال بب(
 كاختمؼ مب الطبرم كذهب الى أظها خاص  كؿ مف: 

قػاؿ: ) ػاؿ بعضػهـ: ظزلػت فػي االخػظس بػف شػريؾ الكاحدم فػي الك ػيط ف -ُ
كػػاف يممػػز الظػػاس كيغتػػابهـ، ك ػػاؿ مقاتػػؿ: ظزلػػت الكليػػد بػػف المغيػػرة، كػػاف 

  .(2)مف كرائه، كيطعف  ميه في كجهه( -  -يغتاب الظبي 
ٍيؿه  )} القاهر الجرجاظي  اؿ: أبك بكر  بد -ِ {  اؿ الكمبي: ظزلت  هيمىزىةو  ًلكيؿِّ  كى

 ك ػػػػػػػاؿ مقاتػػػػػػػؿ: ظزلػػػػػػػت فػػػػػػػي الكليػػػػػػػد فػػػػػػػي االخػػػػػػػظس بػػػػػػػف شػػػػػػػريؾ، 
 .(ّ)بف المغيرة(ا

 الرتخٍح: 
مػى  ا ػدة:  ظه رجحه ذهب اليه الطبرم هك الراجح أل  ترل الباحث  أف ما

ليػه جمهػكر إ، كهػك أيضػا مػا ذهػب   العبرة بعمـك المفظ ال بخصكص ال بب  
المف ػػػريف، كاآليػػػ  فيهػػػا تأديػػػب كتهػػػذيب لمم ػػػمميف بػػػاف يبتعػػػدكا  ػػػف هػػػذه 

التى تأكؿ الح ظات كما تاكؿ الظار الحطب، فهػي مػف صػفات الكفػار، الصفات 
 بجاظب ذلؾ فيها ايذاق لمم مميف.

ف إ ػباب ظزكلهػا باطػؿ، فػأف  مػى آر قػاؿ ابف تيمي : )ك صر  مكمات ال 
 يػػات ظزلػػت بأ ػػباب ا تضػػت ذلػػؾ، ك ػػد  مػػـ أف شػػيئا مظهػػا لػػـ يقصػػر امػػ  اآل

                                                           

 .َِٔ/ٓ: لمشككاظي رفتح القدي (ُ)
 .ّٓٓ/ْ :الك يط لمكاحدم (ِ)
 .ُُٕٔ/ْ :ألبي يكر  بد القاهر الجرجاظي م كال كردرج الدرر في تف ير اآل (ّ)
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ِِّّ 
 

 .(ُ) مى  ببه( 
... لػـ   ير: ) كلهـ هذه اآلي  ظزلت في كذاكيقكؿ في مقدم  أصكؿ التف

كلػه قيقصدكا أف حكـ اآلي  مخػتص بأكلئػؾ اال يػاف دكف غيػرهـ فػإف هػذا ال ي
  .(ِ)م مـ كال  ا ؿ  مى االطلؽ( 

                                                           

 .ّْٔ/ُٓ :مجمكع فتاكل ابف تيمي  (ُ)
 .بتصرؼ كاختصار ٕٓ، ْْ ػص ،صكؿ التف يرأمقدم  في  (ِ)
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 اخلامتح 
خمػؽ  أشػرؼ  مػى كال ػلـ كالصػلة الصالحات، تتـ بظعمته الذم هلل الحمد

 وبعد؛؛بد كته الى يـك الديف. اهلل  يدظا محمد ك مى أله كصحبه كمف د ا 
فقد كفقظي اهلل تعالى بكرمه كمظته إلى إتماـ هذا البحػث، كمػا تػكفيقي اال 
باهلل  ميه تككمت كاليه أظيب، كح بي أظي ا تطعت بهذا البحث  اهمت بقدر 
ضئيؿ في خدم  القراف الكريـ، كأف أكضح بعػض الصػكر  ػف  كا ػد التػرجيح 

  ظد الطبرم. 
 كش تعض الٌتائح ادلغتخلصح هي ُزا الثحث: ّيف اخلتام أر

لمامػػه ابػػف جريػػر الطبػػرم  تك ػػبظهػػر اهتمػػاـ ك مػػف خػػلؿ هػػذا البحػػث  -ُ كا 
ػػح بظػػاقن  مػػى ككازف بػػيف اال ػػكاؿ  بشػػتى أظػػكاع العمػػـك الشػػر ي  حيػػث رجَّ

فهمه لداللػ  اآليػات، كداللػ  ال ػظ  الظبكيػ  كاآلثػار، كبظػاقن  مػى القكا ػد 
 كظحكها.اقات كالقر المغكي  كاإل رابي  

 ع  كغزارة  مـ االماـ ابف جرير الطبرم مما جعمه أهػل لل ػتدراؾ  مػى  -ِ
 أهؿ التف ير كالحديث كالفقه كالمغ  كغيرها.

ترجيحات ابف جريػر متظك ػ  مظهػا مػا كػاف فػي ا ػباب الظػزكؿ كمظهػا مػا  -ّ
 كاف في المغ  كماكاف في التأكيؿ كالفقه كالقراقات.

 قكؿ الذم تؤيده اآليات القرآظي .ر  مى تقديـ الجريحرص ابف  -ْ
 تقديـ ابف جرير أ كاؿ الجمهكر  مى  كؿ غيرهـ، ك د يعده اجما ا. -ٓ
بال ياؽ القرآظي، فهك كثيران ما يرٌجح بعض األ كاؿ بظاقن جرير ا تظى ابف  -ٔ

 مى مظا بته لم ياؽ، كما حرص  مى ترجيح القكؿ الذم ال يصادـ ظظـ 
مػػػى صػػػح  المعظػػػى فػػػي التػػػرجيح بػػػيف ، فكػػػاف يعتمػػػد  اآليػػػ  كال ترتيبهػػػا
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 اال كاؿ.
 مى التعرؼ  مى  ادات القرآف كمعهكده فػي التف ػير، جرير حرص ابف  -ٕ

 أ مكب القرآف في الترجيح بيف األ كاؿ. كا تمد
ظدرة االختلفات العقديػ  فػي تف ػير الطبػرم، كذلػؾ لقربػه زمظػه مػف  هػد  -ٖ

 . -  -الظبي 
 ـلتف ػير بعػد ذكػر اختلفػاتهحرص ابف جرير  مى ذكر ظص أ ػكاؿ أهػؿ ا -ٗ

مختصرة بقكله: ذكر مػف  ػاؿ ذلػؾ، ثػـ يػذكر األ ػكاؿ الػكاردة فػي الم ػأل  
 ك ائميها.

 صٍغ الرتخٍح عٌذ الطربي:
 مف صيغ الترجيح  ظد ابف جرير:

األغمب كاأل ـ في ترجيحه: الصػكاب مػف القػكؿ، كأكلػى القػكليف فػي ذلػؾ  - أ
  ظدظا بالصكاب.

ي ذلػػػؾ، ال ا ػػػتجيز إال ..، كأكلػػػى األ ػػػكاؿ أكلػػػى القػػػراقتيف بالصػػػكاب فػػػ - ب
 بالصكاب  ظدم.

  التْصٍاخ:
كاال ػتدراكات  الترجيحػات بدرا ػ  باالهتمػاـ التف ػير   ػـ فػي البػاحثيف أكصي

 ظد المف ريف كا تيعابهاأل ألظها ت ا د  مى الفهـ الصحيح لليات، كخاصػ  
عبػػارات التػػي  ظػػد  امػػ  الم ػػمميف الػػذيف يحبػػكا فهػػـ معػػاظي القػػراف بػػارجح ال

تظا ب م تكيات الفكر لديهـأل ألف غاي   مـ الترجيح معرف  أصح األ كاؿ فػي 
التف ير كأكالها بالقبكؿ، كمف ثـ العمؿ بها ا تقادان إف كاظت مف أيات األحكاـ 

 العممي ، كأدبا ك مككا إف كاظت مف ايات األخلؽ كاالداب . 
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 ادلشاخع ّادلصادس 
 زله(. القراف الكريـ )جؿ مف أظ 
 المؤلؼ: الشافعي أبك  بداهلل محمد بف إدريس بف العباس األـ،  -ُ

بف  ثماف بف شافب بف  بد المطمب بف  بد مظاؼ المطمبي القرشي ا
، بدكف طبع ، ط: بيركت ،الظاشر: دار المعرف ، هػ(َِْالمكي )ت 
 .ـَُٗٗ هػَُُْ ظ  الظشر: 

 يف أبك الح ف  مي إظباه الركاة  مى أظباه الظحاة، المؤلؼ: جماؿ الد -ِ
هػ(، المحقؽ: محمد أبك الفضؿ إبراهيـ، ْٔٔبف يك ؼ القفطي )ت ا

بيركت،  ،القاهرة، كمؤ    الكتب الثقافي  ،الظاشر: دار الفكر العربي
 ـ.ُِٖٗهػ َُْٔط: األكلى 

أظكار التظزيؿ كأ رار التأكيؿ، المؤلؼ: ظاصر الديف أبك  عيد  بد اهلل  -ّ
هػ(، المحقؽ: محمد ٖٓٔم البيضاكم )ت بف  مر بف محمد الشيراز ا

بيركت، ط:  ، بد الرحمف المر شمي، الظاشر: دار إحياق التراث العربي
 .هػُُْٖاألكلى 

 إيجاز البياف  ف معاظي القرآف، المؤلؼ: محمكد بف أبى الح ف  -ْ
، هػ(َٓٓبف الح يف الظي ابكرم أبك القا ـ، ظجـ الديف )ت ظحك ا

 ،قا مي، الظاشر: دار الغرب اإل لميحظيؼ بف ح ف ال د/المحقؽ: 
 . هػُُْٓبيركت، ط: األكلى 

البحر المحيط في أصكؿ الفقه، المؤلؼ: أبك  بد اهلل بدر الديف محمد  -ٓ
هػ(، الظاشر: دار الكتبي، ط: ْٕٗبف  بد اهلل بف بهادر الزركشي )ت ا

 ـُْٗٗهػ ُُْْاألكلى 
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 ت بف أحمد تاريخ بغداد، المؤلؼ: أبك بكر أحمد بف  مي بف ثاب -ٔ
بشار  كاد  د/هػ(، المحقؽ: ّْٔبف مهدم الخطيب البغدادم )ت ا

هػ ُِِْاألكلى ، ط: بيركت ،معركؼ، الظاشر: دار الغرب اإل لمي
 .ـََِِ

تحرير المعظى ال ديد كتظكير العقؿ الجديد مف »= التحرير كالتظكير  -ٕ
، المؤلؼ: محمد الطاهر بف محمد بف محمد «تف ير الكتاب المجيد

هػ(، الظاشر: الدار التكظ ي  ُّّٗ تلطاهر بف  اشكر التكظ ي )ا
 .هػُْٖٗ ظ  الظشر: ، تكظس ،لمظشر

 جماؿ: المؤلؼ، (الكريـ القرآف غريب) الغريب تف ير في األريب تذكرة -ٖ
، (هػٕٗٓ ت) الجكزم محمد بف  مي بف الرحمف  بد الفرج أبك الديف
 – بيركت العممي ، الكتب دار: الظاشر، ال يد فتحي طارؽ: تحقيؽ
 .ـََِْ هػُِْٓ األكلى: ط، لبظاف

تف ير أبي ال عكد = إرشاد العقؿ ال ميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ،  -ٗ
المؤلؼ: أبك ال عكد العمادم محمد بف محمد بف مصطفى )ت 

 بيركت -هػ(، الظاشر: دار إحياق التراث العربي ِٖٗ
)محمد بف أحمد(  مؤلؼ األصؿ: جلؿ الديف المحمي، تف ير الجلليف -َُ

هػ(، كجلؿ الديف ال يكطي ) بد الرحمف بف أبي بكر( )ت ْٖٔ)ت 
الشارح:  بد الكريـ بف  بداهلل بف  بد الرحمف ، هػ( الشافعيافُُٗ

 .دركس مفرغ  مف مك ب الشيخ الخضير، بف حمد الخضيرا
  محمد بف ظصر الميث أبك: المؤلؼ، العمـك بحر=  ال مر ظدم تف ير -ُُ

 دار ،مطرجي محمكد/ د: تحقيؽ، الحظفي الفقيه ال مر ظدم ـإبراهي بفا
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 .بيركت – الفكر دار: الظشر
 جامب البياف في تأكيؿ القرآف، المؤلؼ: محمد =  تف ير الطبرم -ُِ

بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )ت ا
هػ(، المحقؽ: أحمد محمد شاكر، الظاشر: مؤ    الر ال ، ط: َُّ
 ـ.َََِهػ َُِْاألكلى 

  ي ى بف  بداهلل بف محمد  بداهلل أبك: المؤلؼ، العزيز القرآف ف يرت -ُّ
 ت) المالكي زىمىًظيف أبي بابف المعركؼ اإللبيرم المرم، محمد بفا

 بف محمد -  كاش  بف ح يف  بداهلل أبك: المحقؽ، (هػّٗٗ
 ألكلىا: ط، القاهرة ،مصر ،الحديث  الفاركؽ: الظاشر، الكظز مصطفى
 .ـََِِ هػُِّْ

تف ير القرآف العظيـ، المؤلؼ: أبك الفداق إ ما يؿ بف  مر بف كثير  -ُْ
 هػ(، المحقؽ:  امي ْٕٕالقرشي البصرم ثـ الدمشقي )ت 

بف محمد  لم ، الظاشر: دار طيب  لمظشر كالتكزيب، ط: الثاظي  ا
 .ـُٗٗٗهػ َُِْ

 مي بف  تف ير الماكردم = الظكت كالعيكف، المؤلؼ: أبك الح ف -ُٓ
بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشهير بالماكردم )ت امحمد 
هػ(، المحقؽ: ال يد ابف  بد المقصكد بف  بد الرحيـ، الظاشر: َْٓ

 .لبظاف ،بيركت  -دار الكتب العممي  
 تهذيب األ ماق كالمغات، المؤلؼ: أبك زكريا محيي الديف يحيى  -ُٔ

ه كتصحيحه كالتعميؽ  ميه  ظيت بظشر ، هػ(ٕٔٔبف شرؼ الظككم )ت ا
يطمب ، كمقابم  أصكله: شرك  العمماق بم ا دة إدارة الطبا   المظيري 
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 ف.لبظا –مف: دار الكتب العممي ، بيركت 
 تهذيب الكماؿ في أ ماق الرجاؿ، المؤلؼ: يك ؼ بف  بد الرحمف  -ُٕ

بف يك ؼ، أبك الحجاج، جماؿ الديف ابف الزكي أبي محمد القضا ي ا
بشار  كاد معركؼ، الظاشر:  /هػ(، المحقؽ: دِْٕم )ت الكمبي المز 

 ـ.َُٖٗ هػََُْبيركت، ط: األكلى  -مؤ    الر ال  
الجامب ألحكاـ القرآف = تف ير القرطبي، المؤلؼ: أبك  بد اهلل محمد  -ُٖ

بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األظصارم الخزرجي شمس الديف ا
براهيـ أطفيش، تحقيؽ: أحمد البردكظي كا  ، هػ(ُٕٔالقرطبي )ت 

 .ـُْٔٗهػ ُّْٖالقاهرة، ط: الثاظي  ، الظاشر: دار الكتب المصري 
 حكالي ت) زظجم  ابف زر   أبك محمد، بف الرحمف عبدل القراقات حج  -ُٗ

 دار: الظاشر، األفغاظي  عيد: حكاشيه كمعمؽ الكتاب محقؽ، (هػَّْ
 .الر ال 

 اهلل  بد أبك خالكيه، بف أحمد بف مح يفل ال بب القراقات في الحج  -َِ
 دار: الظاشر، مكـر  الـ العاؿ  بد /د: المحقؽ، (هػَّٕ ت)

 .هػَُُْ الرابع : ، طبيركت ،الشركؽ

 األصؿ، الفار يٌ  الغفار  بد بف أحمد بف مح فل ال بع  لمقراق الحج  -ُِ
، جكيجابي بشير -  هكجي الديف بدر: المحقؽ، (هػّٕٕ ت)  مي أبك

 دار: الظاشر، الد اؽ يك ؼ أحمد - رباح العزيز  بد: كد قه راجعه
 .ـُّٗٗ هػُُّْ الثاظي : ، طبيركت/  دمشؽ - لمتراث المأمكف

 ،الجرجاظي القاهر  بد بكر ألبي كال كر اآليات تف ير فى الدرر رجد -ِِ
 ـ.ََِٖهػ ُِْٗ كلى: أط، بريطاظيا، الحكم  مجم  دار :ط
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َِّّ 
 

ج المؤلؼ: جماؿ الديف أبك الفر  في  مـ التف ير، زاد الم ير -ِّ
هػ(، المحقؽ: ٕٗٓبف  مي بف محمد الجكزم )ت ا بدالرحمف 

بيركت، ط: األكلى  ، بدالرزاؽ المهدم، الظاشر: دار الكتاب العربي
 .هػُِِْ

  محمد، بف محمد بف محمدل العشر القراقات في الظشر طيب  شرح -ِْ
ٍيرم الديف محب القا ـ، أبك  الكتب دار: الظاشر، (هػٕٖٓ ت) الظُّكى

  عد  ركر محمد مجدم /الدكتكر: كتحقيؽ تقديـ، ركتبي – العممي 
 .ـََِّ هػُِْْ األكلى: ، طبا مـك

 الصحاح تاج المغ  كصحاح العربي ، المؤلؼ: أبك ظصر إ ما يؿ -ِٓ
تحقيؽ: أحمد  بد الغفكر ، هػ(ّّٗبف حماد الجكهرم الفارابي )ت ا

  هػَُْٕالرابع  ، ط: بيركت ، طار، الظاشر: دار العمـ لمملييف
 ـ.ُٕٖٗ

طبقات الحفاظ لمذهبي مؤلؼ: شمس الديف أبك  بداهلل محمد بف أحمد  -ِٔ
هػ(، الظاشر: دار الكتب ْٖٕبف  ثماف بف  ىاٍيماز الذهبي )ت ا

 .ـُٖٗٗهػ ُُْٗلبظاف، ط: األكلى  - بيركت ،العممي 
طبقات الشافعي  الكبرل، المؤلؼ: تاج الديف  بد الكهاب بف تقي الديف  -ِٕ

 /محمكد محمد الطظاحي د /المحقؽ: دهػ(، ُٕٕال بكي )ت 
، ط:  بدالفتاح محمد الحمك، الظاشر: هجر لمطبا   كالظشر كالتكزيب

 .هػُُّْالثاظي  
طبقات المف ريف العشريف، المؤلؼ:  بد الرحمف بف أبي بكر، جلؿ  -ِٖ

هػ(، المحقؽ:  مي محمد  مر، الظاشر: ُُٗالديف ال يكطي )ت 
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 هػ.ُّٔٗ القاهرة، ط: األكلى ،مكتب  كهب 
طبقات المف ريف لمداككدم، المؤلؼ: محمد بف  مي بف أحمد، شمس  -ِٗ

 ،هػ(، الظاشر: دار الكتب العممي ْٓٗالديف الداككدم المالكي )ت 
راجب الظ خ  كضبط أ لمها: لجظ  مف العمماق بإشراؼ ، بيركت
 .الظاشر

طبقات المف ريف، المؤلؼ: أحمد بف محمد األدظه كم مف  مماق  -َّ
هػ(، المحقؽ:  ميماف بف صالح ُُحادم  شر )ت ؽ القرف ال

هػ ُُْٕ ال عكدي ، ط: األكلى ،الخزم، الظاشر: مكتب  العمـك كالحكـ
 .ـُٕٗٗ

 المؤلؼ: أحمد بف إ ما يؿ ، ي  األماظي في تف ير الكلـ الرباظياغ -ُّ
، هػ(ّٖٗبف  ثماف الككراظي، شهاب الديف الشافعٌي ثـ الحظفي )ت ا

درا   كتحقيؽ: محمد ، إلى آخر  كرة الظاسمف أكؿ  كرة الظجـ 
الظاشر: جامع  صا ريا كمي  العمـك ، مصطفي كككصك )ر ال  دكتكراه(

 .ـََِٕهػ ُِْٖ اـ الظشر: ، تركيا ،االجتما ي 
 الجزرم، ابف الخير أبك الديف شمسل القراق طبقات في الظهاي  غاي  -ِّ

، تيمي  ابف مكتب : الظاشر، (هػّّٖت ) يك ؼ بف محمد بف محمد
 .برج ترا ر. ج هػُُّٓ  اـ مرة ألكؿ بظشره  ظي

 غرائب القرآف كرغائب الفر اف، المؤلؼ: ظظاـ الديف الح ف  -ّّ
هػ(، المحقؽ: الشيخ َٖٓبف ح يف القمي الظي ابكرم )ت ابف محمد ا

بيركت، ط: األكلى  – العممي زكريا  ميرات، الظاشر: دار الكتب 
 .هػُُْٔ
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ِِّّ 
 

  دار :ط ،الطيار  ميماف بف م ا د /د ،التف ير أصكؿ في فصكؿ -ّْ
 هػ.ُِْٖ: الثالث  ط ،الجكزم ابف

بي جعفر الظحاس، تحقيؽ: أحمد خطاب العمر، القطب كاالئتظاؼ أل -ّٓ
 .هػُّٖٗ : األكلىمطبع  العاظي، بغداد، ط

 :ط ،القا ـ دار :ط، الحربي ح يف /د ،المف ريف  ظد الترجيح  كا د -ّٔ
 ػ.هُُْٕ كلىأ

اـ أحمد بف حظبؿ البف  دام  المقد ي، ط: دار الكافي في فقه االم -ّٕ
 الكتب العممي ، ط: األكلى.

   مي بف يك ؼل  ميها الزائدة كاألربعيف القراقات في الكامؿ -ّٖ
 اليشكرم الهيذىلي القا ـ أبك  كاده بف  قيؿ بف محمد بفا جبارة بفا

، الشايب رفا ي بف ال يد بف جماؿ: المحقؽ، (هػْٓٔ ت) المغربي
 .ـََِٕ هػُِْٖ األكلى: ، طكالظشر لمتكزيب  ما مؤ   : الظاشر

 لطائؼ اإلشارات = تف ير القشيرم، المؤلؼ:  بد الكريـ بف هكازف -ّٗ
هػ(، المحقؽ: إبراهيـ الب يكظي، ْٓٔبف  بد الممؾ القشيرم )ت ا

 .الثالث ، ط: مصر ،الظاشر: الهيئ  المصري  العام  لمكتاب
 اهلل ظصر الديف ضياق الفتح بك، أ ركالشا الكاتب ادب فى الثائر المثؿ -َْ

 الديف محي محمد :تحقيؽ ،األثير بابف المعركؼ الكريـ  بد بف محمد
 .بدكف :ط ،القاهرة ،الحمبي البابي مصطفي مطبع  ،الحميد  بد

المؤلؼ: تقي الديف أبك العباس أحمد بف  بد الحميـ ، مجمكع الفتاكل -ُْ
 الرحمف بف محمد  المحقؽ:  بد، هػ(ِٖٕبف تيمي  الحراظي )ت ا
الظاشر: مجمب الممؾ فهد لطبا   المصحؼ الشريؼ، ، بف  ا ـا
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ِّّّ 
 

 هػُُْٔ اـ الظشر: ، المديظ  الظبكي ، المممك  العربي  ال عكدي 
 .ـُٓٗٗ

محا ف التأكيؿ، المؤلؼ: محمد جماؿ الديف بف محمد  عيد بف  ا ـ  -ِْ
 هػ(، المحقؽ: محمد با ؿ  يكف ال كد،ُِّّالحلؽ القا مي )ت 

 .هػُُْٖبيركت، ط: األكلى   ،الظاشر: دار الكتب العممي
المحصكؿ، المؤلؼ: أبك  بداهلل محمد بف  مر بف الح ف بف الح يف  -ّْ

، هػ(َٔٔالتيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم )ت 
طه جابر فياض العمكاظي، الظاشر: مؤ     د/درا   كتحقيؽ: 

 .ـُٕٗٗهػ ُُْٖالثالث  ، ط: الر ال 
هػ(، ُٕٗالمدكظ  لاماـ مالؾ بف أظس بف  امر االصبحي المدظي ت  -ْْ

 ط: دار الكتب العممي .

معالـ التظزيؿ في تف ير القرآف = تف ير البغكم، المؤلؼ: محيي  -ْٓ
ال ظ ، أبك محمد الح يف بف م عكد بف محمد بف الفراق البغكم 

دار  هػ(، المحقؽ:  بد الرزاؽ المهدم، الظاشر:َُٓ تالشافعي )
 .هػَُِْ: األكلى ، طبيركت، إحياق التراث العربي

   هؿ، بف ال رم بف إبراهيـ: المؤلؼ، كا  رابه القرآف معاظي -ْٔ
، شمبي  بده الجميؿ  بد: المحقؽ، (هػُُّ ت) الزجاج إ حاؽ
 .ـُٖٖٗ هػَُْٖ األكلى: ، طبيركت – الكتب  الـ: الظاشر

د مختار  بد الحميد أحم /معجـ المغ  العربي  المعاصرة، المؤلؼ: د -ْٕ
، ط: هػ( بم ا دة فريؽ  مؿ، الظاشر:  الـ الكتبُِْْ مر )ت 
 .ـََِٖهػ ُِْٗاألكلى 
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ِّّْ 
 

المؤلؼ: ، «مف صدر اإل لـ كحتى العصر الحاضر»معجـ المف ريف  -ْٖ
،  دـ له: ميفتي الجمهكري  المبظاظي  الشٍَّيخ ح ف خالد،  ادؿ ظكيهض

 ،كالترجم  كالظشر، بيركتالظاشر: مؤ    ظكيهض الثقافي  لمتأليؼ 
أبك يا ر  :أ ده لمشامم ، ـُٖٖٗهػ َُْٗلبظاف، ط: الثالث  

 .الجزائرم
معجـ مقاييس المغ ، المؤلؼ: أحمد بف فارس بف زكرياق القزكيظي  -ْٗ

ال لـ محمد هاركف،  هػ(، المحقؽ:  بدّٓٗالرازم، أبك الح يف )ت 
 .ـُٕٗٗهػ ُّٗٗ اـ الظشر: ، الظاشر: دار الفكر

  أحمد العباس أبك الديف تقى ل ماـ التف ير أصكؿ فى م مقد -َٓ
هػ( ِٖٕ )ت الحظبمي الحراظي تيمي  بف محمد بف الحميـ  بد بفا

 ـ.َُٖٗهػَُّٗ بيركت لبظاف، ،الحياة مكتب 

 ظظـ الدرر في تظا ب اآليات كال كر، المؤلؼ: إبراهيـ بف  مر  -ُٓ
هػ(، الظاشر: ٖٖٓبف ح ف الرباط بف  مي بف أبي بكر البقا ي )ت ا

 .دار الكتاب اإل لمي، القاهرة
ي  في  مـ معاظي القرآف كتف يره، كأحكامه، اي  إلى بمكغ الظهاالهد -ِٓ

كجمؿ مف فظكف  مكمه، المؤلؼ: أبك محمد مكي بف أبي طالب 
ٌمكش بف محمد بف مختار القي ي القيركاظي ثـ األظدل ي القرطبي  حى

ائؿ جامعي  بكمي  هػ(، المحقؽ: مجمك   ر ّْٕالمالكي )ت 
الشاهد  /أ.د :جامع  الشار  ، بإشراؼ ،الدرا ات العميا كالبحث العممي

كمي  الشريع   ،البكشيخي، الظاشر: مجمك   بحكث الكتاب كال ظ 
 .ـََِٖهػ ُِْٗجامع  الشار  ، ط: األكلى  ،كالدرا ات اإل لمي 
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مس الديف كفيات األ ياف كأظباق أبظاق الزماف، المؤلؼ: أبك العباس ش -ّٓ
أحمد بف محمد بف إبراهيـ بف أبي بكر بف خمكاف البرمكي اإلربمي )ت 

 .بيركت ،هػ(، المحقؽ: إح اف  باس، الظاشر: دار صادرُٖٔ

 
 
 


