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﷽

المقدمة

الحمد لله الملهم للصواب، والصالة والسالم 

اأوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى  على من 

اأصــاب،  اأو  فاأخطاأ  ما ضل مجتهد  اآلــه وصحبه 

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا 

علماً خالصاً لوجهك يا ربنا.

رسوله  سبحانه  المولى  ــل  اأرسـ فقد  بــعــد؛  اأمـــا 

القران مصدقاً  واأنــزل عليه  الحق،  بالهدى وديــن 

لما بين يديه من الكتاب، ليدبروا اآياته، وليتذكر 

اأولوا اإلألباب، فهو المعجزة الخالدة، حيث اأذعن 

حكمته،  اإلـــى  الحكماء  وركـــن  لبالغته  البلغاء 

واأدهشت علماء التشريع اأحكامه، ما اأقبلت اأمة 

تالوة وعمالً فذلت، وإل اأدبرت عنه اأمة فعزت، 

چچ چ چڇ ڇ  ڇڇ  ڍ   : تعالى  له  ال� قال 

هناك  اأن  ومعلوم  ڈچ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  
ــار اإلــيــهــا بعض  ــقــران وتــفــســيــره اأشــ قــواعــد لــتــدبــر ال

المفسرين هي بمنزلة اإلأساس للبنيان من خاللها 

تعرف اأصــح اإلأقـــوال واأوإلهـــا بالقرب في تفسير 

قاعدة  الباحثان  اختار  حيث  تعالى،  له  ال� كتاب 

له تعالى( في  مام الهرري )رحمه ال� مهمة عند اإلإ

روابــي علوم  في  والريحان  الــروح  تفسيره حدائق 

مـــام  ــقــراآن، وقــد ذكـــرت الــقــاعــدة فــي تفسير اإلإ ال

ذكرها  التي  اإلأمثلة  من خالل  استنباطاً  الهرري 

مام في تفسيره، وكانت منهجية البحث بذكر  اإلإ

القاعدة ومفهومها ثم تاأصيل القاعدة بما يضمن 

في طياته اأقوال العلماء واأدلتها من القراآن والسنة، 

ومن بعد ذلك اأوضح اإلأمثلة التطبيقية ذاكراً قول 

مام الهرري ثم اأذكر بعد ذلك نتيجة الدراسة  اإلإ

البحث  ،وهــذا جهد المقل، فما كــان في هــذا 

ومــا كان  وتعالى،  له سبحانه  ال� فمن  من صــواب 

فيه من نقص اأو تقصير فمن نفسي وهذه صبغة 

في عملي  له  ال� وجــه  اأردت  اأنــي  البشر، فحسبي 

اإإل  هذا، وبذلت قصارى جهد فيه، وما توفيقي 

بالله عليه توكلت واليه اأنيب چ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  

ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ  ىئ ىئ  چ

مشكلة البحث:

تتجلى مشكلة البحث كاألآتي : 

مـــن الــمــفــســريــن يــذكــر اإلأقـــــوال  ــراً  ــي • اأن كــث

المختلفة في اإلآية دون ترجيح فيكتفي بعرضها 

فقط، اأو عرض الراآي الذي يراه راجحاً بكثير من 

التمييز بين اإلأقــوال  الــذي جعل  الشبهات اإلأَمــر 

لزم  لــذا  ملحة،  ضـــرورة  فيها  والتعمق  ودراســتــهــا 

اأَْن تُدرََس ُكُتُب التفسير وُيَّبيََّن فيها صحة  اإلأَمر 

وترجيحات المفسرين اأَو خطؤها، وبيان القواعد 

التي اأقام عليها هؤإلء المفسرون ترجيحاتهم . 

• لما كــان الــرجــوع اإلـــى الــنــص الــقــراآنــي ُيــَعــدُّ 

ــوال  ــ اإلأَق بين  الترجيح  فــي  المهمة  الــقــواعــد  مــن 

اأسلوب  من  والغالب  القراآني  السياق  من خالل 

القران، وغيرها من اإلأَمور المتعلقة بالنص راأيت 
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من اإلأَهمية دراسة هذه القاعدة .  

اأسباب اختيار البحث : 

• الرغبة الملحة في قراءة هذا التفسير الضخم 

المبسوط في حجمه . 

معاني  استنباط  في  الترجيح  قواعد  اأهمية   •

وضبط  الصحيح،  الــوجــه  على  وفهمها  الــقــراآن، 

المتعلقة  إلسيما  الصحيحة  بــقــواعــده  التفسير 

بالنص القراآني، موضع عناية البحث . 

• ما يورثه التعامل مع قواِعِد الترجيح من ملكة 

القران،  فهم  على  تعين  عظيمة  وفــائــدة  علمية، 

ومعرفة تفسيره . 

ماِم الهرري قواعد الترجيح  • بيان مدى اإنزال اإلإِ

المتعلقة بالنص منزلتها بين القواعد . 

اأهداف البحث: 

• معرفة هذه القاعدة من اأهم قواعد الترجيح 

ماِم الهرري . المتعلقة بالنص في تفسير اإلإِ

مام بهذه القاعدة وعدها  • بيان مدى عناية اإلإِ

من قواعد الترجيح المتعلقة بالنص 

ماِم في الترجيح وموقفه  • التعرف على منهج اإلإ

من اإلأَقواِل . 

الدراسات التي سبقت:

التي سبقت وكان من  الدراسات  بحثُت عن 

اأهمها ما ياأَتي. 

• دراسات في قواعد الترجيح المتعلقة بالنص 

الرازي دراسة نظرية  القراآني في ضوء ترجيحات 

بن  الــرحــمــن  عبد  لــه  الــ� عبد  د.  تــاألــيــف  تطبيقية، 

سليمان الرومي .

• قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية 

تطبيقية المؤلف د. حسين الحربي.

• قـــواعـــد الــتــرجــيــح الــمــتــعــلــقــة بــالــنــص عند 

دراســة  والتنوير  التحرير  تفسيره  فــي  عــاشــور   ابــن 

بنت  عبير  الــدكــتــورة  اإِعــــداد  تطبيقية،   تاأصيلية 

له النعيم .  عبد ال�

تيمية دراسة  ابن  الترجيح في تفسير  قواعد   •

التخصص  درجـــة  لنيل  مــقــدمــة  ــة  رســال تطبيقية 

الطالب عبد  القران  التفسير وعلوم  الدكتوراه في 

الرزاق محمد حسن 

• قواعد التفسير جمعاً ودراسة، للدكتور خالد 

بن عثمان السبت . 

منهج البحث: 

الموصول  اإلستنباطي  المنهج  الباحث  تتبع 

المتعلقة  الــقــواعــد  كــل  استقصاء  فــي  بالتحليل 

القاعدة  هــذه  من  الــراجــح  وبيان  القراآني  بالنص 

التي تندرج تحت هذه القواعد والتي نص عليها 

ماُم الهرري في تفسيره حدائق الروح والريحان  اإلإِ

في روابي علوم القران للوصوِل الى نتيجة الدراسة 

م الى مقدمة  وقد اقتضت طبيعة البحث اأن يقسَّ

وثالثة مباحث:

البحث  اأَدبــيــات  تضمنت  فقد  المقدمة  اأمـــا 

ــه  ــت ــمــي الــعــلــمــي وهــــي : مــشــكــلــة الـــبـــحـــث، واأَه
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 الــبــحــث واســبــاب اخــتــيــاره والـــدراســـات السابقة 

والمنهجية المتبعة.

ذكرت في المبحث اإلأول : توضيح القاعدة: 

اأُعرَفَّ بالقاعدة تعريفاً جامعاً مانعاً من كتب اأئمة 

التفسير وكذلك من كتب علوم القران وكتب اللغة 

واإلصالح بحسب اأَلفاِظ القاعدة 

تاأصيل  فيه  الثاني: فقد ذكــرت  المبحث  اأمــا 

للقاعدة  تــاأصــيــالً  اأذكـــر  الــعــلــمــاء،  الــقــاعــدة عند 

من كتب التفسير ُمعّززاً ذلك باإلأدلة من القران 

جماع وقول الصحابة  الكريم والسنة النبوية واإلإِ

وبينت في المبحث الثالث: اإلأمثلة التطبيقية 

الهرري  اإلمــام  واأَقـــواِل  اأبين  القاعدة:  هــذه  على 

له في القاعدة من خالل اإلأَمثلة التطبيقية  رحمه ال�

ماُم في تفسيره ُمبيّناً نتيجة الدراسة  التي عرضها اإلإِ

لُت اإِليها:  التي توصَّ

اأهم  فيها  وبيّنُت  بالخاتمة:  البحث  وختمت 

اإلــيــهــا مــن خــالل كتابتي  ــلــُت  تــوصَّ الــتــي  النتائج 

للبحث .

* * *

قاعدة : األأصل اإطالق اللفظ على ظاهره)١(

ما لم يرد دليل)٢(يصرفه عن ذلك

المبحث األأول

توضيح القاعدة

اإذا اختلف المفسرون في تفسير اآية من كتاب 

بين موعد التقديم  له تعالى وكان خالفهم دائراً  ال�

اأَنَّ اإلأصل في الكالم  والتاأخير في اإلآية َفاإلأْولى 

اإإل  بالترتيب، وإل يستقل على اإلأصــل  قــال  َمــن 

بدليل واضح وقرينة بينة)3(.

اأَْن تُحَمَل  القراآن  وكذلك اإلأصل في نصوص 

ظاهر  يقتضيه  ما  بحسب  وتَُغيّر  ظواهرها،  على 

عن  الوحي  باألفاظ  يعدل  اأن  يجوز  وإل  اللفظ، 

ظاهرها اإإل بدليل واضح يجب الرجوع اإليه )٤(.

المراد منه  )١( الظاهر في اإلصطالح: هو اسم لكالم ظهر 

للسامع بالصيغة نفسها، ويكون محتمالً للتاأويل والتخصيص، 

وقيل : ما ظهر المراد منه للسامع بالكالم نفسه، كقوله تعالى: 

له البيع وحرم الربا(، وقوله تعالى:)فانكحوا ما طاب  )واحل ال�

لكم(، وضده : الخفي وهو ما إل ينال المراد اإإل بالطلب كقوله 

للجرجاني :١/١٤3،  التعريفات،  ينظر:  الربا(،  تعال:)وحرم 

التعريفات الفقهية :١3٩/١ .   

)٢( الدليل في اإلصطالح : ما يلزم من العلم به العلم بشيء 

مام اإلأمدي قائالً : هو ما يمكن التوصل به اإلى  اأخر، وعرفه اإلإ

العلم بمطلوب خبري، وهو مقسم اإلى عقلي محض وسمعي 

محض، ينظر : الحدود اإلأنيقة :8٠/١، والتعريفات الفقهية : 

حكام لالآمدي:١/٢8   ٩6/١، واإلإ

)3( ينظر: دراسات ترجيحات الشيخ الشنقيطي ،3٩/١ .

عبير  الدكتورة  بالنص،  المتعلقة  الترجيح  قواعد   : ينظر   )٤(

بنت النعيم : ١٩٩/١ .
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المبحث الثاني 

تاأصيل القاعدة 

واأنَّ اإّطالق اللفظ على حاله، اأي :ظاهره، فهو 

اإضافة ؛إلأنه يشمل كل ما ذكره، اإإل اأنُه يقيَّد في 

اإِنَّ ذكره تعالى اأعلى  تاأصيل مفهوم عظيم، وهو 

من كل شيء، بل هو غاية كل عمل صالح)١(، 

قال تعالى:چ ائ  ائ ەئەئچ)٢(.

لــه( فــي ترجيحاته  ــ� ذكـــر ابـــن الــقــيــم )رحــمــه ال

ــذه الــــقــــاعــــدة، قــــائــــالً فــــي قــولــه  ــ بـــخـــصـــوص هــ

تعالى:چڭ ۇ ۆ ۆچ)3(، في هذه اإلآيتين 

الرجز  الــثــوب حقيقة وحــمــل  اأمــريــن هما طــهــارة 

على حقيقته، ومن معاني الرجز المعاصي، واأّن 

اإلأصل في المعنى اأن يحمل اللفظ على ظاهره 

في اللغة، والظاهر من لفظ الثياب، هو ما يلبس 

من المالبس، وَمن قاله بخالف ذلك فهو مجاز، 

إل يجوز صرف الكالم اإليه اإإل بدليل؛ إلأنه عدول 

)٤(. وقد  دلــيــل على ذلــك  اللفظ وإل  عــن ظــاهــر 

في  النعيم  له  ال� عبد  بنت  عبير  الدكتورة  ذكــرت 

اللفظ  اإذا وجد جاز صرف  اأن الدليل  اأطروحتها 

ا اأن يكوَن دليالً عقلياً  عن ظاِهرِه، اإذ اإن الدليل اإِمَّ

ظاهراً اأو سمعياً ظاهراً، اأما الدليل العقلي الظاهر: 

)١( ينظر : التفسير الماأمون على منهج التنزيل : 5/6٩٢ . 

ية :)٤5( . )٢( سورة العنكبوت، من اإلآ

ية: )5( . )3( سورة المدثر، اإلآ

)٤( ينظر : اختيارات ابن القيم : ١/86 . 

الظاهر غير  واأن  الــمــراد،  به كل  يعلم  الــذي  فهو 

چک  ک ک  تعالى:  قوله  مثل  وذلــك  مـــراد، 

اأنَّ  المستمع  يعلم  ڳچ)5(،  ڳ  گ ڳ  گگ گ  
الخالق إل يدخل فــي هــذا الــعــمــوم، واأمـــا اإلأدلــة 

السمعية فهي الدإلإلت في الكتاب والسنة التي 

تصرف بعض الظواهر)6(.

ــالم  ــابــه اأعــ ــقــيــم فـــي كــت ــن ال ــ مــــــام اب ــر اإلإ ــ وذكـ

الموقعين ِمن اأنَّ قوَلكُم: اأنَّ عمَر كتب اإلى شريح 

لــه، فــان لــم يكن في  الــ� اأقــض بما فــي كتاب  اأن 

له، فان لم يكن  له فبما في سنة رسول ال� كتاب ال�

له، فبما قضى الصالحون، فهذا  في سنة رسول ال�

التقليد،  بطالن  على  عليكم  الحجج  اأظهر  من 

ما سواه،  على  بالكتاب  الحكم  يقدم  اأمــره  فاإنه 

فــاإن لم يجده في الكتاب ووجــده في السنة لم 

يلتفت اإلى غيرها فان لم يجده في السنة قضى 

بما قضى به الصالحون، وهــذا الــذي ذكــره ابن 

الناس  اإّن من  قائال  اأن يصل ويحذر،  اأراد  القيم 

استبان لهم في الكتاب والسنة اأو قول الصحابة 

خالف ذلك لم يلتفتوا اإليه ولم ياأخذوا شيئاً منه 

داإلً  وكــان  النص  اإذا جاء  و قلدوه،  بقول من  اإإل 

اإذ  بــه،  يعتد  وإل  اإلستشهاد  يسقط  منه  وظــاهــراً 

إل اجتهاد مع النص، وهذا ما اأقره السلف، فاإن 

اأو السنة فال  وجد النص سواء كان من الكتاب 

اإلى اإلجتهاد ؛ لكون النص اأصبح ظاهراً  وجود 

ية : )6٢( . )5( سورة الزمر، اإلآ

)6( ينظر : قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور، 

الدكتورة عبير بنت النعيم : ٢٠٠/١ 
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له اأعلم)١(. وإل خالف في ذلك وال�

مام ابن تيمية في مجموع الفتاوى على  واأقّر اإلإ

مام احمد )رحمه لله تعالى( من ذكره  ما قاله اإلإ

الجمع  وبــيــان  معارضة  بينها  يقال  التي  اإلآيـــات 

اأحد  من  يظهر  لما  فيه مخالفة  كــان  وان  بينها، 

اإلآيتين اأو حمل اأحدهما على المجاز، وكالمه في 

هذا اأكثر من كالم غيره من اإلأئمة المشهورين، 

وجاز اتفاق المفسرين على اأن تفسير اأحد اإلآيتين 

؛  ظاهره  عن  الكالم  ويصرف  اإلأخـــرى،  بظاهر 

إلأنه إل يجوز صرف القراآن عن فحواه بغير دإللة 

له وسنة رسوله والسابقين عما تقدم،  من كتاب ال�

ووضح ذلك في قوله تعالى چىائ  ائ 

مثل  ۈئۈئچ)٢(،  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ 
ا وإل غائباً  قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص ) اإنكم إل تدعون اأَصمَّ

اإنما تدعون سميعاً قريباً، اإن الذي تدعونه باأقرب 

اإلى اأحدكم من عنق راحلته()3(. فاأما لفظ القرب 

فهو مثل لفظ الدنو، وضد القرب البعد، فاللفظ 

ظاهر في اللغة، فاأما اأن يحمل عليه على ما يقال: 

اإنه الظاهر الذي دل عليه السياق اأو على خالف 

الظاهر لدإللة بقية النصوص، وقد روى الطبراني 

وغيره اأنهم ساألوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص )اأقريب ربنا فنناجيه اأم 

)١( ينظر اأعالم الموقعين، ابن القيم : ٢/٢٤6 . 

ية :)١8( . )٢( سورة البقرة، من اإلآ

يــمــان، باب  اإلإ الــبــخــاري فــي صحيحه، كتاب  اأخــرجــه   )3(

رواية  وفي   ،)٢83٠( برقم  شرفا، 3/١٠٩١،  اإذا عال  التكبير 

لمسلم، كــتــاب الــذكــر والـــدعـــاء والــتــوبــة واإلســتــغــفــار، بــاب 

استحباب خفض الصوت بالذكر، ٢٠٧٧/٤، برقم )٢٧٠٤( . 

اإذا سالك  له تعالى قوله )و بعيد فنناديه)٤( فاأنزل ال�

عبادي عني فاني قريب()5(.

قــولــه تعالىچ ې ى  الــــرازي فــي  مــــام  ــال اإلإ وقـ

ى ائ ائ ەئ  ەئ    وئ وئ ۇئچ)6(
له  ال� اأن  يقتضي  الــكــالم  هــذا  اأن ظاهر  واعــلــم 

تيان فاأطاعا وامتثال  تعالى اأمر السماء واإلأرض باإلإ

وعند هذا حصل في اإلآية قوإلن : 

على  اإلآيــــة  ــذه  هـ تــجــري  اأن   : األأول  الــقــول 

تيان  باإلإ اأمرهما  تعالى  له  ال� :اإنَّ  فتقول  ظاهرها، 

ــذا غير  ــاأطــاعــاه، قـــال الــقــائــلــون بــهــذا الــقــول وهـ ف

اأن  الجبال  اأمــر  تعالى  له  ال� اأن  تــرى  اأإَل  مستبعد، 

: چژ  فــقــال  الــســالم،  عليه  داود  مــع  تنطق 

قال:  للجبل  تجلى  تعالى  له  وال�  ژ ڑ ڑچ 

له تعالى اأنطق اإلأيدي  چ ى  ائ  ائ ەئچ  وال�
األسنتهم  عليهم  تشهد  )يـــوم  فــقــال:  واإلأرجـــــل 

كان  اإذا  و يعملون(  كانوا  بما  واأرجلهم  واأيديهم 

ذات  في  له  ال� يخلق  اأن  يستبعد  فكيف  كذلك 

الــســمــاء واإلأرض حــيــاة وعــقــال وفــهــمــا، ثــم يوجه 

اإلأمر والتكليف عليهما، ويتاأكد هذا اإلحتمال 

بوجوه كان منها..

اإذا  )٤( اأخرجه الطبراني في كتابه، باب تاأويل قوله عز وجل }و

ساألك عبادي عني فاإني قريب اأجيب دعوة الداع اإذا دعان{: 

اإلأصول  ينظر : جامع  اإسناده صحيح،   : برقم )١٠(   ٢5/١

،٤٢/٢، برقم )٤88( 

ـــن تــيــمــيــة الـــحـــرانـــي :  ــاوى، إلبـ ــتـ ــفـ )5( يــنــظــر : مــجــمــوع الـ

 . ٢١،٢٢،٢3/6

ية : )١١( .  )6( سورة فصلت، من اإلآ
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اإذا  اإإل  ظــاهــره  على  اللفظ  حمل  اإلأصـــل  اإّن 

ــراُؤُه  ــ اإِجـ  منع منه مــانــع وهــا هنا إل مــانــع فــوجــب 

على ظاهره .

القول الثاني : اإن قوله تعالى )فقال لها ولالأرض 

اتــيــا طــوعــاً اأو كــرَهــاً قــالــتــا اأتــيــنــا طــائــعــيــن(، ليس 

المراد منه توجيه اإلأمر والتكليف على السموات 

فلم  تكوينهما  اأراد  اأنــه  منه  الــمــراد  بل  واإلأرض، 

عليه  ورد  اإذا  المطيع  كــالــمــاأمــور  عليه،  يمتنعا 

اأن هذا عــدول على  اأمــر اإلأمير المطاع ، واعلم 

اإنما جاء العدول اإذا قام دليل على اأنه  الظاهر، و

إل يمكن اإجراؤه على ظاهره)١( . 

ــام الــطــبــري فــي تــفــســيــره عــن هــذه  ــ مـ وذكــــر اإلإ

القاعدة قائالً: اإن كان البعض الظاهر داإلً على 

اأنه  يــدل  وهــذا  ذلــك،  من  وكافياً  الباطن  البعض 

إل يجوز ترك الظاهر المفهوم من الكالم الباطن 

اأن يكون له دإللة،  اإلى باطن وإل دإللة له إلبد 

تعالى:چڤ ڤ ڤ   قوله  تركه، مثل  وإل يجوز 

له جل ثناؤه عباده بمساأَلة  ڦچ)٢( ؛إلأن قد اأمر ال�

المستقيم،  للصراط  الهداية  منه  وطلب  المعونة 

له  اأن النعمة التي اأنعم ال� اإبــدال منه كان معلوماً  و

لطريقهم،  الــهــدايــة  بمساأَلة  اأمــرنــا  مــن  على  بها 

فكان  المستقيم،  والــصــراط  القويم  المنهاج  هو 

ظــاهــر مــا ظــهــر مــن ذلـــك مــع تــجــاور الكلمتين 

َبيََّن ذلك في وصف  َتكراره، وكذلك  عن  مغنياً 

)١( ينظر : مفاتيح الغيب، للرازي: 5٤٩/٢٧، 55٠ .

ية :)٧( . )٢( سورة الفاتحة، من اإلآ

َبيََّن  اإذ  وصفاتهم،  والكفار  وصفاتهم  المؤمنين 

فجعل  الكفار صنفين،  ووصف  اأنهما صنفان، 

من  ميؤساً  عليه  مختوماً  قلبه  مطبوعاً  اأحــدهــمــا 

يمان وستر  اإيمانه، واإلآخر: منافقاً يرائي باإظهار اإلإ

َم  َقسَّ المؤمنين،  َم  َقسَّ فكما  الباطن،  في  النفاق 

اإلى اأن هناك ظاهراً داإلً على  اإذ تصل  الكافرين 

يمان لديهم وإل  بعض الباطن، مثل : وصف اإلإ

يجوز اإحالة الظاهر اإلى باطن من التاأويل)3(.

بــقــولــه:  الــظــاهــر  مــعــنــى  الشنقيطي  َبـــيَّـــَن  ــد  وقـ

َة  عامَّ اإنَّ  الظاهَر:  ُمبَّيًنا  البيان  اأضـــواء  كتابِه  في 

المسلميَن إل يجوز لهم العدول عن ظاهر كتاب 

اإلأحــوال  r، في حــال من  نبيه محمد  له وسنة  ال�

وبوجه من الوجوه حتى يقوم دليل شرعي صارف 

عن الظاهر اإلى المحتمل المرجوح، والقول باأنَّ 

الكفر  اأصــول  من  والسنة  الكتاب  بظاهر  العمل 

اإنــمــا  لــه وســنــة نبيه، و الــ� ــَة عــن عــالــم بكتاب  ــتَّّ ــَبّ ال

ن إل علم له بالكتاب والسنة ؛ وذلك  يصدر عمَّ

مام الشنقيطي في هذا  َح ذلَك اإلإ لجهله، اإذ َوضَّ

المثال عــن هــذه الــقــاعــدة قــائــالً فــي قــولــه تعالى 

چہہہچ)٤(، فظاهر هذه اإلآية منحصر باأنَّ 

َبــيَّــَن ذلــك بكون الطالق  الــطــالَق مــرتــان، ولكن 

مرتين يملك الرجعة إل مطلقاً، والطالق ثالثاً إل 

يحل له اإإل بعد زوج اآخر، فقال تعالى چىئ ی 

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحبچ)5(، فيها انصرف 

)3( ينظر :جامع البيان، للطبري : ٧٩/١ ،٢٤٧ ،3٧٧/٢ . 

ية :)٢٢٩( . )٤( سورة البقرة، من اإلآ

ية:)٢3٠( . )5( سورة البقرة، من اإلآ
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معنى ظاهر اإلآية بدليل قراآني اآخر اأو يكون صارفاً 

ِة )١(. نَّّ من السُّ

* * *

)١( ينظر : اأضواء البيان : ٢/٧ــ٢٩، مختصر البيان في توضيح 

منهج التفسير: ٤/١ . 

المبحث الثالث

األأمثلة التطبيقية

مــــــام  ــه اإلإ ــ ــي ــ ــــب اإل ــا ذهـ ــبـــاحـــث مــ ســـيـــوضـــح الـ

 الهرري واستدإلإلته على هذه القاعدة في ضوء 

اإلأمثلة اإلآتية .

المثال األأول: مثال غضب ال�له تعالى .. 

قوله تعالى:چ ڦ ڦڦ  ڄ ڄچ)٢(.

ما  المثال على  الدخول في توضيح هذا  قبل 

مام الهرري إلبد من توضيح اختالف اأئمة  قاله اإلإ

له تعالى ؟ التفسير في معنى غضب ال�

اختلفوا في معنى الغضب من ال�له عز وجل، 

اإلى ثالثة اأقوال : 

)١( هو اإرادة اإلنتقام من العصاة.

)٢( هو جنس من العقاب ُيضادُّ الرضا. 

 )3(هـــــــو ذم الـــعـــصـــاة عـــلـــى قـــبـــح اأفـــعـــالـــهـــم. 

له تعالى العصاة من المؤمنين،  وإل يلحق غضب ال�

بل يلحق الكافرين)3(.

له تعالى يكون على َمن غضب   اإذ اأنَّ غضب ال�

عليه من خلقه، وهو اإحالل عقوبته بَمن غضب 

اإما في اآخرته)٤( . عليه، اإِما في دنياه، و

ية : )٧( .  )٢( سورة الفاتحة، من اإلآ

 ،١٢3/١ للثعلبي:  والــبــيــان،  الــكــشــف  تفسير   : ينظر   )3(

 . ١٢3/3

له : ١/٢٠3 .  )٤( ينظر : قواعد الترجيح، لعبير بنت عبد ال�
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مام الهرري في تفسيره حدائق الروح والريحان  قاعدة اإطالق اللفظ على الظاهر ودإلإلتها عند اإلإ

ومن اإلأدلة المذكورة عن الغضب من الكتاب 

والسنة واأقوال الصحابة هي..

ھ  ھ  ہ   تعالى:چہ  قــولــه   )١

ھ ھچ)١(.
تعالى:چڄ  ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ  چ  قوله   )٢

چچ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ  چ)٢(.

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چ  ــالـــى:  ــعـ تـ ــه  ــولـ قـ  )3( 

ٺ ٺچ)3( عن مالك بن دينار قال: )ما ضرب 
له  عبد بعقوبة اأعظم من قسوة قلبه ،وما غضب ال�

تعالى على قوم اإإل نزع منهم الرحمة()٤(.

له عنه«:  )٤( قال علي بن اأبي طالب »رضي ال�

ــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عن  )اأفــضــل الــجــهــاد اإلأمــ

بالمعروف  اأمــر  فمن  الفاسقين،  وشناآن  المنكر، 

اأرغــم  المنكر  عــن  نهى  ومــن  المؤمن،  شــد ظهر 

اأنف المنافق، ومن شناأ المنافقين وغضب لله عز 

له تعالى له()5(. وجل غضب ال�

له« في قوله }غير  مام الهرري »رحمه ال� قال اإلإ

اأنعمت  }الــذيــن  مــن  بـــدل  عليهم{  الــمــغــضــوب 

الكالم  تقدير  اأي:  كــل  مــن  كــل  بــدل  عليهم{ 

صراط غير اليهود الذين غضبت عليهم وخذلتهم، 

ڇ  ڇ  چڇ  فيهم:  تعالى  لقوله  منهم؛  وانتقمت 

ية :)55( . )١( سورة الزخرف، من اإلآ

ية :)6٠( . )٢( سورة المائدة، من اإلآ

ية : )٢٢( . )3( سورة الزمر، من اإلآ

عانة، للخطيب الشربيني :  )٤( ينظر : السراج المنير في اإلإ

. ٤٤١/3

)5( ينظر : تنبيه الغافلين، السمرقندي : 8/١ برقم ١٧٤.

المغضوب  غــيــر  قــيــل:  وكــذلــك  ڍچ)6(  ڇ 

اإليه  اأن ما ذهب  الباحث  عليهم بالبدعة، ويرى 

مام الهرري يمكن اإيجازه باإلآتي : اإلإ

)١( وفقنا اإليه طريق الهدى والرشاد التي هي 

طريق اإلأنبياء والمؤمنين.

له عن طريق اأهل الغضب والضالل  )٢( جنبنا ال�

التي هي طريق الكفار والمنافقين.

قال:    النبي  اأن  الحديث:   )3( ورد في 

اإن الضالين هم  »اإن المغضوب عليهم اليهود، و

النصارى«)٧(.

)٤( اإنما سمي كل من اليهود والنصارى بما 

اأن كال منهم مغضوب عليه وضــال؛  ذكــر، مع 

إلختصاص كل منهما بما غلب عليه . 

عليهم  الــمــغــضــوب  يـــقـــال:  اأن  يــمــكــن   )3(

الُمنَعَم  إلأنَّ  بالله؛  الجاهلون  والضالون  العصاة، 

لذاته،  الحق  معرفة  بين  للجمع  ــَق  ُوفَـّ َمــن  عليه 

اختل  مــن  لــه  المقابل  بــه، وكـــان  للعمل  والــخــيــر 

بالعمل  والمخل  والعاملة،  العاقلة  َتيِه  قُوَّ اإحــدى 

القاتل  فــي  تعالى  لقوله  عليه؛  مغضوب  فــاســق 

له عليه{)8(. عمدا: }وغضب ال�

الُمنَعَم عليهم  اأنَّ  الهرري  مــام  لنا اإلإ وَبيََّن   )١

هم الذين سلموا من الغضب والضالل، اأو صفة 

ية : )6٠( .  )6( سورة المائدة، من اإلآ

)٧( اأخــرجــه ابــن حــبــان فــي صحيحه، كــتــاب اأخــبــاره r عن 

له عنهم اأجمعين (، باب ذكر َعِديَّ  مناقب الصحابة )رضي ال�

له عنه( : ١8٤/١6 , برقم )٧٢٠6(،  بن حاتم الطائي )رضي ال�

اإسناده صحيح، ينظر : مجمع الزائد ومنبع الفوائد، 6/٢١٢ .   

ية: )6٠( . )8( سورة المائدة, من اإلآ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منتظر وديع رشيد الهيتي - عبد القادر عبد اللطيف القيسي 

له مبينة، اأو مقيدة على معنى: اأنهم جمعوا بين 

يــمــان،  اإلإ نعمة  وهــي  المطلقة،  النعمة  نعمتين 

وبين السالمة من الغضب والضالل.

هو  الغضب  اأنَّ  اأيــضــاً  لنا  الــهــرري  وَبــيَّــَن   )٢

رادة اإلنتقام، ومعنى الغضب في   ثوران النفس إلإ

الــعــقــوبــة، فــهــي صــفــة ذاتـــه،  اإرادة  لـــه:  ــ� الـ  صــفــة 

اأو نفس العقوبة. 

مـــام  ــام الــهــرري قــول اإلإ مــ 3( ثــم نقل اإلــيــنــا اإلإ

اإرادتــه  له  ال� غضب  اإنَّ   : تفسيره  في  الزمخشري 

واأن  بــهــم،  العقوبة  ــزال  ــ اإن و العصاة  مــن  اإلنــتــقــام 

اإذا غضب على َمن  الملك  يفعله  يفعل بهم ما 

تحت يده )١(.

ــة هـــذا الــمــثــال  ــ نــتــيــجــة الـــدراســـة : بــعــد دراسـ

ــقــاعــدة تــبــيــن للباحث  ــمــنــدرج تــحــت هـــذه ال  ال

ما ياأتي: 

لـــه غير  الـــ� ١( اأطـــلـــق عــلــى الــعــاصــيــن لـــديـــن 

ــل الــجــهــل والــكــفــر )وإل  ــ الــمــغــضــوب وعـــلـــى اأهـ

الضالين(، قيل :غير المغضوب هم اليهود، وإل 

الضالين هم النصارى .

اليهود  خــص  قــد  وتعالى  سبحانه  لــه  الــ� اأن   )٢

ــداوة، ودلــيــل ذلــك ما  اأشــد عـ بالغضب لكونهم 

له عنه( في قوله غير المغضوب  قراأ عمر )رضي ال�

عليهم وغير الضالين . 

له تعالى،  3( اإنَّ صفة الغضب إل تجوز على ال�

إلأن اأصل الغضب هو الغلظة واأنه نوع من العقوبة 

)١( ينظر : حدائق الروح والريحان، للهرري : 8٠/١ 8١ .

سميت غضباً كما سميت نعمه رحمة . 

٤(كذلك الحديث الوارد عن عمرو بن شريد، 

قــال: “ مر بي رسول  اأبيه الشريد بن سويد   عن 

لــه ملسو هيلع هللا ىلص واأنـــا جالس هــكــذا، وقــد وضعت يدي  الــ�

يدي  اآلية  على  واتكاأت  ظهري،  اليسرى خلف 

.
فقال: »اأتقعد قعدة المغضوب عليهم«)٢(

5( مــذهــب اأهــــل الــســنــة والــجــمــاعــة اإثــبــات 

بالله  قائمتان  صفتان  واأنهما  والرحمة  الغضب 

يستلزم  وإل  والفعلية،  الــذاتــيــة  الــصــفــات  كسائر 

يقول  ،كما  للمخلوق  مشابهته  ذلــك  من  شــيء 

التي  السبع  الــصــفــات  فــي  ذلــك  اإلأشـــاعـــرة مثل 

يــثــبــتــونــهــا؛ ولــذلــك يــلــزمــهــم اأن يــقــولــوا فــي سائر 

اأثبتوه،  فيما  قولهم  نظير  ينفونها  التي  الصفات 

والغضب الذي يفسر باأنه غليان دم القلب طلبا 

لــالنــتــقــام هــو غــضــب الــمــخــلــوق، ولــيــس غضب 

اأنــه  يتبين  وبــهــذا  الــمــخــلــوق،   الــخــالــق كغضب 

العقوبة.  اأو  رادة  بـــاإلإ الغضب  لتاأويل  موجب  إل 

ويلزم المتاأول فيما تاأوله نظير ما فر منه؛ اإذ القول 

رادة كالقول في الغضب)3(. في اإلإ

ــبــات  ــواجـــب اإث 6( نــصــل اإلــــى نــتــيــجــة هـــي الـ

الغضب وسائر الصفات على الوجه الالئق بالله، 

والكبر  التواضع  ابن حبان في صحيحه، كتاب  اأخرجه   )٢(

والعجب، باب ذكر الزجر عن اتكاء المرء على يده اليسرى 

خلف ظهره في جلوسه : ٤88/١٢، برقم )56٧٤(، اإسناده 

صحيح، ينظر : جامع اإلأحاديث، للسيوطي : 3٠٩/١ . 

العقدية  المخالفات  على  البراك  الشيخ  تعليقات  ينظر:   )3(

في فتح الباري : ٢٩٢/6، شرح العقيدة الطحاوية، للبراك : 

.353/١
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وإل  تمثيل  وإل  تكييف  غير  مــن  الحقيقة  وعــلــى 

تحريف وإل تعطيل )١(. 

المثال الثاني: مثال الميزان ..

ڦ  ڦ  ڤ    ڤ  ڤ    ڤ  چ  تعالى:  قوله 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ 

.
چ چچ چ ڇ  ڇچ)٢( 

لــه  ــهــرري رحــمــه الــ� مــــام ال  يـــرى الــبــاحــث اأن اإلإ

ـــَصـــهـــا بــنــقــاٍط  ــراَد بـــالـــمـــوازيـــن وَلـــخَّ ــ ــ ــُم ــ ــ ــَن ال ــ ــيَّـ ــ  َبـ

عديدٍة وكاإلآتي:

ــوزن بها  ــ ــة الــتــي ت ــعــادل 1( نــضــع الــمــوازيــن ال
صحائف اإلأعــمــال، ونحضرها إلأجــل جــزاء يوم 

القيامِة.

2( الالم للتعليل. وقيل: بمعنى في؛ اأي: في 
يوم القيامة.

م.  3( توزن اإلأعمال باعتبار التجوهر والتجسُّ
يظلم  فال  بينهم،  العدل  الــوزن  اأو  الــمــراد   )4
عباده مثقال ذرة فَمن اأحاطت حسناته بسيئاته، 

بسيئاته،  حسناته  ذهبت  اأي:  مــوازيــنــه؛  ثقلت 

موازينه؛  َخفَّت  بحسناته  سيئاته  اأحــاطــت  وَمــن 

اأي: ذهبت سيئاته بحسناته.

5( والموازين: جمع ميزان: والوزن معرفة قدر 
الشيء، وجمع الموازين باعتبار تعدد اإلأعمال، اأو 

إلأنَّ لكل شخص ميزانا، واأفرد القسط؛ إلأنه مصدر 

)١( ينظر : التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري، 

علي الشبل : ١/٢3 . 

ية: )٤٧( . نبياء اإلآ )٢( سورة اإلأ

وصـــف بــه مــبــالــغــة كــرجــل عــــدل، حــيــث وصــف 

الموازين بالقسط؛ إلأنها قد إل تكون مستقيمة. 

بلفظ  المواضع  بعض  في  الموازين  ذكــر   )6
بلفظ  بعضها  وفــي  بالمحاسبة،  اعتبارا  الــواحــد، 

الجمع اعتبارا بالمحاسبين، 

الــمــيــزان  بــذلــك؛ إلأنَّ  الــمــوازيــن   ٧( وصـــف 

مستقيم،  غير  يكون  وقــد  مستقيما،  يكون  قد 

على  تجري  الموازين  تلَك  اأَنَّ  تعالى  له  ال� َفَبيََّن 

َحدَّ العدِل)3(.

نتيجة الدراسة:

ــام الـــهـــرري فــي تفسيره  ــ مـ بــعــد عـــرض قـــول اإلإ

توصل الباحث اإلى اإلآتي 

١( اإلأصل اإطالق اللفظ .

ــقــاعــدة ،ويــمــكــن  ــذ الـــهـــرري بــهــذه ال ٢( اأخــ

مالحظة ذلك من اإلأمثلة، اإذ اأخذ بظاهر اللفظ . 

3( عدم ذكره ما يصرف اللفظ عن ظاهره ؛ 

لوضوح المراد من اإلآيات الشريفة في المواضع 

التي ذكرها .

ــقــاعــدة، ولــم  ــل الـــهـــرري هـــذه ال ــَفــصِّ ــم ُي ٤( ل

الذي  من كالمه  بها ضمناً  اأخذ  يذكرها، لكنه 

فّسر به اإلآيات المذكورة . واأَرى اأنه سبب عدم 

الهرري  ــام  مـ اإلإ اأَنَّ  صــراحــًة  القاعدة  لهذه  ذكــره 

تاأصيل  مــن  اأكــثــر  والــبــيــان  التفسير  غايته  كــانــت 

القاعدة وذكرها . 

)3( ينظر : حدائق الروح والريحان، للهرري :8١/١ .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منتظر وديع رشيد الهيتي - عبد القادر عبد اللطيف القيسي 

الخاتمة

الــحــمــد لــلــه الــتــمــام، والــصــالة والــســالم على 

سيدنا محمد مسك الختام، وعلى اآله واأصحابه 

نجوم الظالم، 

وبعد؛ فما اإن انتهيت من كتابة هذا البحث 

األخصها  نتائج  ذهــنــي  فــي  تجمعت   الــمــتــواضــع 

في اإلآتي:

١( ُيَعدُّ كتاب تفسير حدائق الروح والريحان 

من الكتب المهمة في التفسير من حيث تناوله 

كثيراً من القواعد التفسيرية والتي توضح دإلإلت 

اأدق وجــه  عــلــى  وفــهــم معانيها  وتــدبــرهــا  ــات  ــ اإلآي

له تعالى .  واأقرب اإلى مراد ال�

٢( اأنَّ دراسة مثل هكذا قواعد تؤدي اإلى اإعطاِء 

رصيٍد علميًّ غزيٍر، وكذلك تكسب ملكة واسعة 

في التعرف واإلطالع على اأقوال اأئمة التفسير .

ِة الذين كانت  مام الهرري من اإلأئمَّ 3( اأَنَّ اإلإ

لــه اإســهــامــات واســعــة فــي شتى مــجــاإلت العلوم 

وكان لديه باع طويل في التفسير وغيره .

٤( اأَنَّ اأساس فهم القران يجب اأن يكوَن مبنياً 

على قواعد تفسيره، لكن إل يكون المعنى المراُد 

منها بعيداً عن التاأويل ويكون قائلها ُعرضًة للنقد، 

ِر الفكري .  واأقرب اإلى وصفه بالتصحُّ

5( اإلأصل في نصوص القراآن اأن تَُحمَل على 

ظواهرها، وتَُغيَُّر حسب ما يقتضيه ظاهر اللفظ، 

وإل يجوز اأن يعدل باألفاظ الوحي عن ظاهرها اإإل 

بدليل واضح

فيه على  مباركاً  كثيراً طيباً  لله حمداً  والحمد 

ــيــن على مــا يــّســَرُه  الــتَّــامَّ الــتــمــام، والشكر والــثــنــاء 

الــنــاظــريــن  ينفعنا وكـــل  اأن  لــه  ــ� ال  واأعـــــان، ســائــلــيــن 

فيه بما فيه صواب.

* * *
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مام الهرري في تفسيره حدائق الروح والريحان  قاعدة اإطالق اللفظ على الظاهر ودإلإلتها عند اإلإ

المصادر 

- بعد القراآن الكريم.

حسان في تقريب صحيح ابن حبان،  ١( اإلإ

اأحــمــد بــن حبان بــن معاذ  محمد بــن حبان بــن 

ــي،  ــدارمـ بـــن َمـــْعـــبـــَد، الــتــمــيــمــي، اأبــــو حـــاتـــم، الـ

 الــُبــســتــي )الــمــتــوفــى: 35٤هــــــ(، تــرتــيــب: اإلأمــيــر 

)المتوفى:  الفارسي  بلبان  بن  علي  الدين  عــالء 

اأحــاديــثــه وعــلــق عليه:  ٧3٩ هــــ(، حققه وخـــرج 

شعيب اإلأرنــــــؤوط، مــؤســســة الــرســالــة، بــيــروت، 

م   ١٩88  - ـــ  ــ هـ  ١٤٠8 اإلأولـــــــــــى،  ــة:  ــعـ ــبـ ــطـ  الـ

عدد اإلأجزاء: ١8.

حكام في اأصول اإلأحكام، اأبو الحسن  ٢( اإلإ

سيد الدين علي بن اأبي علي بن محمد بن سالم 

الثعلبي اإلآمدي )المتوفى: 63١هـ(، الناشر: دار 

الكتاب العربي - بيروت، الطبعة اإلأولى، ١٤٠٤، 

تحقيق: د. سيد الجميلي، عدد اإلأجزاء: ٤.

3( اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير 

اإلــى اآخــر الــقــراآن الكريم  مــن اأول ســورة الكهف 

دراسة وموازنة.

بالقراآن،  الــقــراآن  اإيضاح  في  البيان  اأضــواء   )٤

محمد اإلأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 

ـــ(،  ــ ١3٩3هـ  : )الــمــتــوفــى  الشنقيطي  الــجــكــنــي 

الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت 

- لبنان ،عام النشر : ١٤١5 هـ - ١٩٩5 مـ .

الــعــالــمــيــن،  عـــن رب  الــمــوقــعــيــن  اإعــــــالم   )5

ــوب بن  ــ الــمــؤلــف: مــحــمــد بـــن اأبــــي بــكــر بـــن اأيـ

)المتوفى:  الجوزية  قيم  ابن  الدين  سعد شمس 

اإبراهيم،  ٧5١هـــ(، تحقيق: محمد عبد السالم 

الطبعة:  يــيــروت،   - العلمية  الكتب  دار  الناشر: 

اإلأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م، عدد اإلأجزاء:٤.

الـــفـــقـــهـــيـــة، مــحــمــد عــمــيــم  الـــتـــعـــريـــفـــات   )6

حسان المجددي البركتي، الناشر: دار الكتب  اإلإ

 العلمية، الطبعة: اإلأولــى، ١٤٢٤هـــ - ٢٠٠3م، 

عدد اإلأجزاء: ١. 

٧( التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين 

ضبطه  8١6هـــ(  )المتوفى:  الجرجاني  الشريف 

الناشر:  باإشراف  العلماء  من  وصححه: جماعة 

دار الكتب العلمية بيروت -لبنان الطبعة: اإلأولى 

١٤٠3هـ -١٩83م.

المخالفات  على  البراك  الشيخ  تعليقات   )8

الباري، المؤلف: عبد الرحمن  العقدية في فتح 

بــن نــاصــر الـــبـــراك، الــمــحــقــق: عــبــد الــرحــمــن بن 

التعليقات  طبعت  الــنــاشــر:  الــســديــس،  صــالــح 

بحاشية )فتح الباري( طبعة دار طيبة .

ــاأمـــون عــلــى مــنــهــج الــتــنــزيــل  ٩( الــتــفــســيــر الـــمـ

على  الكريم  القراآن  تفسير  المسنون،  والصحيح 

الــقــراآن  الوحيين:   - العظيمين  اإلأصــلــيــن  منهاج 

والسنة الصحيحة - على فهم الصحابة والتابعين. 

المؤلف:  معاصر،  شامل  فقهي  منهجي  تفسير 

اإلأستاذ الدكتور ماأمون حموش، المدقق اللغوي: 

اأحمد راتب حموش، الناشر: )المؤلف(، الطبعة: 

اإلأولى، ١٤٢8 هـ - ٢٠٠٧ م، عدد اإلأجزاء: 8 .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منتظر وديع رشيد الهيتي - عبد القادر عبد اللطيف القيسي 

١٠( تفسير حدائق الروح والريحان في روابي 

محمد  العالمة  الشيخ  المؤلف:  ــقــراآن،  ال علوم 

ــهــرري  لـــه اإلأرمـــــي الــعــلــوي ال ــيـــن بـــن عــبــد الـــ� اإلأمـ

ــراف ومــراجــعــة: الــدكــتــور هاشم  ــ الــشــافــعــي، اإشـ

دار  الــنــاشــر:  مــهــدي،  بــن حسين  عــلــي   محمد 

اإلأولــى،  الطبعة:  لبنان،   - بيروت  النجاة،  طــوق 

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م، عــدد اإلأجـــزاء: 33 )3٢ 

ومجلد للمقدمة( . 

اإلأنــبــيــاء  سيد  بــاأحــاديــث  الغافلين  تنبيه   )١١

الليث  اأبـــو  الــمــؤلــف:  للسمرقندي،  والمرسلين 

نصر بن محمد بن اأحمد بن اإبراهيم السمرقندي 

)المتوفى: 3٧3هـــ(، حققه وعلق عليه: يوسف 

 - ابــن كثير، دمشق  دار  الــنــاشــر:  بــديــوي،  علي 

الثالثة، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م،  الطبعة:  بيروت، 

عدد اإلأجزاء: ١.

١٢( التنبيه على المخالفات العقدية في فتح 

العزيز بن علي  الباري، المؤلف : علي بن عبد 

الشبل، تقريظ لكبار العلماء :عبد العزيز بن باز، 

صــالــح الــفــوزان، وهــو اإكــمــال لما بـــداأه سماحة 

بــاإشــارتــه  الفتح  على  بــاز  بــن  الــعــزيــز  عبد  الشيخ 

ومتابعته ومراجعته وقراءته . 

على جمع  )ويشتمل  اإلأحاديث  جامع   )١3

الجوامع للسيوطى والجامع اإلأزهر وكنوز الحقائق 

للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى(، عبد الرحمن 

اأبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:  بن 

اأحاديثه: فريق  ٩١١هـــ(، ضبط نصوصه وخــرج 

من الباحثين باإشراف د على جمعة )مفتي الديار 

الــمــصــريــة(، طــبــع عــلــى نــفــقــة: د حــســن عباس 

زكى، عدد اإلأجزاء: ١3 .

الــقــراآن، محمد  تــاأويــل  ١٤(جــامــع البيان فــي 

اإلآمــلــي،  بــن غالب  بــن كثير  يزيد  بــن   بــن جرير 

اأبــــــو جــعــفــر الـــطـــبـــري )الـــمـــتـــوفـــى: 3١٠هـــــــــ(، 

 المحقق: اأحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، 

عدد  م،   ٢٠٠٠  - هـــ   ١٤٢٠ اإلأولــــى،  الطبعة: 

اإلأجزاء: ٢٤. 

١5( الجامع المسند الصحيح المختصر من 

له ملسو هيلع هللا ىلص وسننه واأيامه  صحيح البخاري،  اأمور رسول ال�

له البخاري الجعفي،  محمد بن اإسماعيل اأبو عبدال�

المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: 

باإضافة  السلطانية  النجاة )مصورة عن  دار طوق 

ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: اإلأولى، 

١٤٢٢هـ، عدد اإلأجزاء: ٩.

١6( الحدود اإلنيقة والتعريفات الدقيقة، زكريا 

اإلأنــصــاري، زين  اأحمد بن زكريا  بن محمد بن 

)المتوفى: ٩٢6هـ(،  السنيكي  يحيى  اأبو  الدين 

الطبعة  بــيــروت،  الــمــعــاصــر  الــفــكــر  الــنــاشــر : درا 

اإلولى، ١٤١١، عدد اإلجزاء :١ . 

اإلأمين  الشيخ محمد  ترجيحات  ١٧( دراســة 

الشنقيطي في تفسيره اأضواء البيان من اأول سورة 

النور اإلى اآخر سورة المجادلة جمعاً ودراسة، رسالة 

مقدمة لنيل درجة الماجستير في القراآن وعلومه، 

اإعداد الطالب : عبدالماجد بن محمد ولي بن 

محمد علي اإبراهيم، اإشراف : اإلأستاذ الدكتور 

محمد محمد زناتي عبدالرحمن، اإلأستاذ بقسم 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مام الهرري في تفسيره حدائق الروح والريحان  قاعدة اإطالق اللفظ على الظاهر ودإلإلتها عند اإلإ

القراآن وعلومه ١٤٢3ه ـ

معرفة  على  عــانــة  اإلإ فــي  المنير  الــســراج   )١8

بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير، المؤلف: 

ــمـــد الــخــطــيــب  شــمــس الـــديـــن، مــحــمــد بـــن اأحـ

الناشر:  )المتوفى: ٩٧٧هـ(،  الشافعي  الشربيني 

النشر:  عام  القاهرة،   - )اإلأميرية(  بــوإلق  مطبعة 

١٢85 هـ، عدد اإلأجزاء: ٤

١٩( قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن 

عاشور في تفسيره التحرير والتنوير دراسة تاصيلية 

النعيم،  بنت عبد  الطالب عبير  اعــداد  تطبيقية، 

درا  الــرومــي،  الرحمن  عبد  بــن  فهد  اأ.د.  تقديم 

التدمرية، الطبعة اإلولى ١٤36 ه ٢٠١5 م . 

الـــقـــراآن،  تفسير  عــن  والــبــيــان  الــكــشــف   )٢٠

الثعلبي  اإبراهيم  اأحمد بن  اإسحاق  اأبو  المؤلف: 

ـــ(، اأشـــرف عــلــى اإخــراجــه:   )الــمــتــوفــى: ٤٢٧ هـ

ــزالـــي،  ــغـ الـ حـــســـن  د.  ــان،  ــمـ ــثـ ــاعـ بـ صـــــالح   د. 

الناشر:  بــاشــه،  اأمــيــن  اأ. د.  اأ. د. زيــد مــهــارش، 

دار التفسير، جدة - المملكة العربية السعودية، 

،عــدد  م   ٢٠١5 - هـــ  اإلأولـــى، ١٤36  الطبعة: 

اإلأجزاء: 33.

الدين  الفوائد، نور  الزوائد ومنبع  ٢١( مجمع 

علي بن اأبي بكر الهيثمي، دار الفكر، بيروت - 

١٤١٢ هـ، عدد اإلأجزاء: ١٠.

اأبـــو  الـــديـــن  تــقــي  الـــفـــتـــاوى،  ٢٢( مــجــمــوع 

العباس اأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 

الرحمن  عبد  المحقق:  ٧٢8هــــ(،  )الــمــتــوفــى: 

الملك  الــنــاشــر: مجمع  قــاســم،  بــن  بــن محمد 

فــهــد لــطــبــاعــة الــمــصــحــف الــشــريــف، الــمــديــنــة 

النشر:  العربية السعودية، عام  المملكة  النبوية، 

١٤١6هـ/١٩٩5م.

بنقل  الــمــخــتــصــر  الــصــحــيــح  الــمــســنــد   )٢3

لــه ملسو هيلع هللا ىلص، مسلم  الــعــدل عــن الــعــدل اإلـــى رســـول الــ�

النيسابوري  القشيري  الحسن  اأبــو  الحجاج  بن 

 )الــمــتــوفــى: ٢6١هــــــ(، الــمــحــقــق: مــحــمــد فــؤاد 

 عبد الباقي، الناشر: دار اإحياء التراث العربي - بيروت، 

عدد اإلأجزاء: 5 .

اأحمد  بــن  سليمان  اإلأوســــط،  المعجم   )٢٤

بن اأيوب بن مطير اللخمي الشامي، اأبو القاسم 

طارق  المحقق:  36٠هـــ(،  )المتوفى:  الطبراني 

المحسن بن  بــن محمد ، عبد  لــه  الــ� بــن عــوض 

القاهرة، عدد   - الحرمين  دار  الحسيني،  اإبراهيم 

اإلأجزاء: ١٠.

له  ٢5( مفاتيح الغيب التفسير الكبير، اأبو عبد ال�

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 

الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

التراث  اإحياء  دار  الناشر:  6٠6هــــ(،  )المتوفى: 

العربي - بيروت، الطبعة: الثالثة - ١٤٢٠ هـ.

* * *


