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ملخص

وت
وو َمووا َي َ
تتنػػلكؿ هػػذد اسد ارآل ػ ا ػ ّٗ مػػف آلػػكرر اسروػػدق كهػػع لكس ػ ت ػػلس َ  :ي ْم ُحووو المَّو ُ
واء َوُيثِْبو ُ
شو ُ
َو ِع ْن َدهُ أ ُُّم ا ْل ِكتَ ِ
اب ،د ارآلػ تسآلػ ر مرلرنػ تػع تسلآلػ ر لهػؿ اسآلػن ق ا ػق نلػل ترػؼ ولػ للػكاؿ اسمسآلػر ف
تع ا

اسكر م ق مع األدس اسم تمد ول لل تع هذد األلكاؿق كتباق تع صػا هػذد األدسػ ق كمػدل صػا

ػق تػػع آلػػبا اةػػتصؼ اسمسآلػػر ف تػػع ا ػ ق كصػكالن سػ
االآلػػتدالؿ بلػػل ولػ اسرػػكؿ اسمػػذككرق كمػػف ػ ٌػـ تباػ ي
اسرلم اسراجح مف ب ف هذد األلكاؿ اسمت ػددرق اسمػدوـ بلألدسػ ق كاسػذم تػـ استكصػؿ س ػ وبػر لكاوػد ترج ا ػ
م تبػرر ونػػد ولمػػلس استسآلػ ر كولػػكـ اسر ػرمف مػػف اسمترػػدم ف كاسمتػػهةر فق كلػػد جػػلس

هػػذد اسد ارآلػ تػػع تمل ػػد

كمبا فق ضـ كؿ مباػق منلمػل مطلبػ فق ستصػؿ لة ػ انر سػ مجمكوػ مػف اسنتػل إ لهملػلا مكلن ػ اسجمػع
ب ػ ف ك ػػر مػػف األل ػكاؿ استػػع ظػػف ت لػػل االةػػتصؼق بلإضػػلت س ػ وػػدـ صػػا ك ػػر مػػف األدس ػ اسم تمػػد

ول للق ككذسؾ ةطه االآلتدالؿ بب ض األدس اسصا ا ول األلكاؿ اسمذككرر.
الكممات الدالة :استسآل رق استسآل ر اسمرلرفق دراآل مرلرن .

Allah Almighty said: “Allah will erase what He wills, and it will
be established with Him the Mother of the Book”. A
comparative exegesis study in the commentaries of the Sunnis
Abstract
This study deals with verse 39 of Surat Al-Raad, a comparative explanatory study in
the interpretations of the Sunnis, as it stands on the sayings of the interpreters in the verse,
with the evidence relied upon in these sayings, and examines the validity of these
evidence, and the validity of its inference to the aforementioned saying, and then It
examines the reason for the differing interpreters in the verse, leading to the most correct
opinion among these multiple sayings, supported by evidence, which was reached
through weighted rules considered by the scholars of interpretation and the sciences of the
Qur’an from the applicants and the late, and this study came in a preliminary and two
articles, each of which includes two requirements.
Finally, it reached to many of results, the most important results are: the ability to combine
many of the sayings in which the difference is thought, in addition to the incorrectness
* بلا .
** لآلتلذ مشلرؾق اسجلم

األردن .
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ـ

of many of the reliable evidence, as well as the error of inferring benefit of some correct
evidence on some of the said statements.
Kew words: interpretation, Comparative interpretation, A comparative study.

املكدمة.

صـ ول اسرآلكؿ اس ربع األم فق لنزؿ اهلل ول ً اسررمف ًكتلبلن لاكم م لت ٌػـ
اسامد هلل ٌ
را ك ٌؿ شعسق كاسصصر ك ٌ
اسآل ي
تصل مف سدف اك ـ ةب رق اسللـ ِّ
صؿ كآللـ كبلرؾ ول كول مس كصاب اسط ب ف اسطلهر فق كمف تب لـ بإاآللف سػ
ٌ
كـ اسد فق كب دا
ترد لنزؿ اهلل ت لس اسكتلا اساكػ ـق كج لػ م جػزر بلل ػ سػ

ػكـ اس ِّػد فق كلػىض اهلل ت ػلس سػ مػف ولمػلس األمػ اإآلػصم

كلوصملػل ىمػ ٍػف تنػػلكؿ م لتػ بلستسآلػ ر كاسب ػػلفق كلػػد اةتلػػؼ اسمسآلػػركف تػع تسآلػ رهـ سػػب ض ا ػػل اسررمن ػ ق كمػػف ا ػػل استػػع ك ػىػر
ت لل
كدوملل لصالبلل مل لمكػنلـ برػ ار ف كاجػإق منلػل مػل صػحق كمنلػل مػل سػـ بػ دسػ صن
ي
اسةصؼق كت دد ت لل األلكاؿ كا راسق ٌ
وت َو ِع ْنو َودهُ أ ُُّم ا ْل ِكتَو ِ
واب[اسروػػدا ّٗ]ق كمػػف هنػػل جػػلس تك ػرر هػػذد
وو َمووا َي َ
ػلاب ق لكس ػ ت ػػلس ا َ ي ْم ُحووو المَّو ُ
واء َوُيثِْبو ُ
ولػ مػػل للس ػ صػ ي
شو ُ
اسدراآل ق دراآل ينكازف ت لل ب ف األلكاؿ استسآلػ ر اسمب ك ػ تػع تسلآلػ ر لهػؿ اسآلػن ؛ يبغ ػ اسكصػكؿ سػ للػرا األلػكاؿ كلصػكبلل تػع
ٌ
اسكشؼ وف ار ر مراد اهلل ت لس مف هذد ا

رصػرق آلػل ل ف اهلل اس لػ ـ لف
اسكرم ق كك ٌؿ ذسؾ يمالكس ه لػد تصػ ا اسل ى
ػدؼ كلػد تى ي

بصرنل بلسار ر .
ؤت نل مف سدن ولملنق كلف دسٌنل ك ٌ
مشكلة الدراسة.

تاػػلكؿ هػػذد اسد ارآلػ اإجلبػ وػػف الس وؤال الوور يس ا تػػعا مػػل األلػكاؿ استسآلػ ر اسمةتلسػ اسػكاردر تػػع لكسػ ت ػػلس ا َ ي ْم ُحووو
ت َو ِع ْن َدهُ أ ُُّم ا ْل ِكتَ ِ
اب ؟ك تسرع ون األآل ل اسسرو ا ت ا
المَّ ُو َما َي َ
اء َوُيثِْب ُ
ش ُ
ت ؟
ُ .مل األلكاؿ استسآل ر اسكاردر تع لكس ت لس ا َ ي ْم ُحو المَّ ُو َما َي َ
اء َوُيثِْب ُ
ش ُ
ِ.
ّ.

مل األلكاؿ استسآل ر اسكاردر تع لكس ت لس ا َ و ِع ْن َدهُ أ ُُّم ا ْل ِكتَ ِ
اب؟
مل األدس استع اوتمد ول لل اسمسآلركف تع تسآل ر ا اسكر م ؟
اسكر م ؟ كمل األآلبلا استع لد

ْ.

مل مكطف اسةصؼ تع ا

ٓ.

مل اسرلم اسراجح تع اسمآلهس ؟

س اةتصؼ اسمسآلر ف تع تسآل رهل؟

أينية الدراسة.

تظلر لهم اسدراآل ت مل هتعا

ُ -سػػـ تاػػظ م ػ اسماػػك كاإ بػػل -ت مػػل با نػػل -بد ارآل ػ ولم ػ مآلػػترل تجمػػع لل ػكاؿ اسمسآلػػر ف ت لػػلق ػػـ ت ػكازف ب نلػػلق كتيظلػػر
اسركؿ اسراجح مف تلؾ األلكاؿق كسذسؾ تكلع اسبلا لف لف ردمل س اسمكتب اإآلصم

ضلت كسك آل رر تع هذا اسمجلؿ.

ِ -هػػذد اسد ارآل ػ تي ػ ًد م ػػلالن تطب رلػػل ول ػ استسآلػ ر اسمرػػلرف؛ كاسػػذم رػػكـ ولػ جمػػع األلػكاؿ اسمةتلس ػ ػػـ اسمكازن ػ ب نلػػلق ً
كذ ٍكػػر
اسراجح تع ذسؾ مع اسدس ؿق كهذا اسنكع مف اسدراآل س د طلب اس لـ ولم كطلب ولـ تسآل ر اسررمف اسكر ـ ةلص .
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أيداف الدراسة.
تآل

هذد اسدراآل س تار ؽ األهداؼ ا ت ا

ت).
(ي ْم ُحو المَّ ُو َما َي َ
اء َوُيثِْب ُ
ُ -ورض األلكاؿ استسآل ر اسمةتلس اسكاردر تع لكس ت لس ا َ
ش ُ
ِ -ورض األلكاؿ استسآل ر اسمةتلس اسكاردر تع لكس ت لس ا ( َو ِع ْن َدهُ أ ُُّم ا ْل ِكتَ ِ
اب).
ّ-

ظللر األدس استع اوتمد ول لل اسمسآلركف تع تسآل رهـ سلذد ا

ْ -اسكشؼ وف مكطف اسةصؼ بلإضلت س األآلبلا استع لد

ٓ -مالكس اسكلكؼ ول اسركؿ اسراجح مف للكاؿ اسمسآلر ف تع ا
مهًج الدراسة.
ترتضع طب

.

س اةتصؼ اسمسآلر ف تع تسآل ر ا
اسكر م .

اسكر م .

هذد اسدراآل اآلت ملؿ اسمنلهإ ا ت ا

ُ -الموني اسسووتئ ار  ،كذسػػؾ الآلػػترراس مجمكوػ مػػف كتػػا استسآلػ ر اسمت ػػددرق كجمػع للػكاؿ اسمسآلػػر ف منلػل اػػكؿ ا ػ

تلملن ال لن للػرا سػ اسشػمكؿق ترػد ت ٌػـ اصػر م ظػـ األلػكاؿ اسم تبػررق كمػل سػـ
اسكر م ق كهذا االآلترراس كاف سـ كف ٌ
تـ ذكرد مف للكاؿ.
يذكرق ال ةرج وف جمل مل ٌ

ِ -المووني التحميم و اسسووتنبا

 ،كذسػػؾ ستصػػن ؼ األلػكاؿ تػػع ا ػ كتال للػػلق كب ػػلف لآلػػبلا اةػػتصؼ اسمسآلػػر فق كمالكس ػ

اسجمع لك استرج ح ب ف األلكاؿ.

ّ -الموني المئووارن :كذسػؾ سلر ػػلـ ب مل ػ مكازنػ ضػػمن ل نػلس وػػرض األلػكاؿ كلدستلػل سلكصػػكؿ سػ لصػػح األلػكاؿ كلصػػكبلل.

ػلدا ولػ م ػل ر اسربػكؿ كاسػرد اسم تمػدر
كمرلرن اسركؿ استسآل رم ذات مع دس لػ كانآلػجلم م ػ كصػا االآلػتدالؿ بػ ق اوتم ن
(اسلغ كاأل ر كاسآل لؽ كاس رؿ).

الدراسات الشابكة.

سـ نرؼ -تػع اػدكد اطصونػل كبا نػل -ولػ د ارآلػ ولم ػ اةتصػ بد ارآلػ ا ػ اسكرمػ د ارآلػ مرلرنػ ق ال لف اسمسآلػر ف

تنػلكسكا هػػذد ا ػ تػػع تسلآلػ رهـ كغ رهػػل مػػف م ػل اسرػرمف اسكػر ـق ككػػذسؾ لتػلد هػػذد اسد ارآلػ مػف ب ػػض اسد ارآلػل استطب ر ػ ق تػػع
بآلػلـق كاسػدكتكر جلػلد اسنصػ ار ق س إكوراه و الودين :دراسوة
اسةطكط اس لم سلباقق مػف لبرزهػل د ارآلػ صػلسحق جػلد اهلل ٌ
تفسيرية ُمئارنة ،اسجلم األردن  /ومػلدر اسباػق اس لمػعق مجلػ د ارآلػل (ولػكـ اسشػر كاسرػلنكف)ق َُِٓـق مجلػد (ِْ)ق
اس دد (ّ).

خطة الدراسة.

التض طب اسدراآل لف تيرآلَّـ ول اسناك ا تعا
ض لآل ل اسدراآل كلهم تلل كلهداتلل كمنلإ اسدراآل كاسدراآلل
المئدمةا كت لل تي ىر ي
التمييدا است ر ؼ بآلكرر اسرود.
المبحث األول :األقوال التفسيرية

اسآللبر .

اآلية الكريمة وأدلتيا ،و يو م مبان:
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ـ

ت كلدستلل.
الم مب األول :األلكاؿ استسآل ر تع لكس ت لس ا َ ي ْم ُحو المَّ ُو َما َي َ
اء َوُيثِْب ُ
ش ُ
الم مب الثان  :األلكاؿ استسآل ر تع لكس ت لس ا َ و ِع ْن َدهُ أ ُُّم ا ْل ِكتَ ِ
اب كلدستلل.

تفسير اآلية ،والراجح من األقوال ،و يو م مبان:

المبحث الثان  :مو ن الخالف وأسباب اسختالف

الم مب األول :مكطف اسةصؼ كلآلبلا اةتصؼ اسمسآلر ف تع ا

الم مب الثان  :اسراجح مف األلكاؿ تع م ن ا

الخاتمةا كت لل لبرز اسنتل إ كاستكص ل .

.

.

التنًيد :التعريف بشورة الرعد.

سـ ةتلؼ لاد تع تآلػم اسآلػكرر بآلػكرر اسروػدق كلرجػع اسمسآلػركف آلػبا تآلػم تلل سػكركد ذكػر اسروػد ت لػل(ُ)ق ال لنػ اةتيلػؼ

تػػع مك تلػػل كمػػدن تلل(ِ)ق كهػػع مك ػ ولػ مػػل رجاػ اسآلػ كطع ونػػدمل جمػػع ب ػ ف ركا تػػع ابػػف وبػػلس اسمت لرضػػت ف تػػع تاد ػػد

مك كمدن اسآلكرر(ّ)ق ك ػرجح اسبلا ػلف مك ػ اسآلػكرر؛ ألف آلػ لؽ اػلؿ اسآلػكرر ظلػر مك تلػل(ْ)ق مػف تآلػل ساػلؿ اسرآلػكؿ 
تع دوكت ق كت ب ت كتذك رد بلألنب ػلس اسػذ ف لػد آلػبركدق ت ةلطبػ اهلل ك ؤنآلػ ا تػص

بػؾ لوػداؤؾ بػهف كػكف سػؾ لزكاج كذر ػ ق

كمل كلف إةكانؾ اسمرآلل فق تألم شعس رداكف ت ػؾ بػذسؾ كهػـ لمػكف لف اسرآلػؿ لبلػؾ كػذسؾ؛ ال ألجػؿ لل ارضػلـ اسسلآلػدر

كلهكا لـ؟ كاف طلبكا منػؾ م ػ التراكهػل تلػ س سػؾ مػف األمػر شػعس (ٓ)ق هػذد مػف جلنػاق كمػف جلنػا مةػر ترػد اشػتمل
ةصل ص اسآلكر اسمك ق كال ملنع مف كجكد م ل
كلل م

هذد اسآلكرر ول لآللس بل

مدن ت لل(ٔ).

ولػ

صدؽ اسرآلكؿ  ت مل لكاع س مف تراد اهلل بلإسل ق كاسب قق كابطلؿ للػكاؿ

ػدسا كنلل ػ ق كملػد سػذسؾ بلستنك ػ بػلسررمف كلنػ منػزؿ
اسمكذب فق تلذسؾ تكرر اكل للكاسلـ ةمػس مػ ار مكزوػ ولػ اسآلػكرر ب ن

مف اهلل ت لس ق كاالآلتدالؿ ول تسردد ت لس بلإسل بدال ؿ ةلػؽ اس ػلسم فق كنظلملمػل اسػداؿ ولػ انسػرادد بتمػلـ اس لػـ كاسرػدررق
كادمػػلج االمتنػػلف سمػػل تػػع ذسػػؾ مػػف اسػ ِّػن ـ ول ػ اسنػػلسق ػػـ انترػػؿ س ػ تسن ػػد لل ػكاؿ لهػػؿ اسشػػرؾ كم ػزاوملـ تػػع نكػػلر اسب ػػقق

كتلد دهـ لف اؿ بلـ مل اؿ بهم لسلـق كاستذك ر بن ـ اهلل ول اسنػلسق كا بػل

لف اهلل هػك اسمآلػتاؽ سل بػلدر دكف مسلػتلـق كلف

اهلل اس ػػلسـ بلسةسل ػػل كلف األصػػنلـ ال ت لػػـ شػ ل كال تػػن ـ بن مػ ق كاستلد ػػد بػػلساكادق اسجك ػ لف كػػكف منلػػل وػػذاا سلمكػػذب ف كمػػل

اؿ بلألمـ لبللـق كاستةك ؼ مف كـ اسجزاسق كاستذك ر بهف اسدن ل س آل
ا ل

دار لرارق كب لف مكلبرر اسمشرك ف تػع التػراالـ مجػعس

ول ناك مرترالتلـق كمرلبل ذسؾ ب ر ف اسمؤمن ف كمػل لوػد اهلل سلػـ مػف اسة ػرق كلف اسرآلػكؿ  مػل سرػع مػف لكمػ ال

كمل سرع اسرآلؿ-ول لـ اسآلصـ -مف لبل ق كاس نلس ول تر ػؽ مػف لهػؿ اسكتػا ؤمنػكف بػهف اسرػرمف منػزؿ مػف ونػد اهللق كاإشػلرر
س ار ر اسردر كمظلهر اسماك كاإ بل ق كمل تةلؿ ذسؾ مف اسمكاوظ كاس بر كاألم لؿ (ٕ).

املبحث األولا

ت وأدلتًا.
األقوال التفشريية يف قولٌ تعاىلا َ ي ْم ُحو المَّ ُو َما َي َ
اء َوُيثِْب ُ
ش ُ

ت وأدلتًا.
املطلب األولا األقوال التفشريية يف قولٌ تعاىلا َ ي ْم ُحو المَّ ُو َما َي َ
اء َوُيثِْب ُ
ش ُ

ال ب ٌػد مػف اإشػلرر سػ لف األلػكاؿ استسآلػ ر اسمػذككرر يهنػلق مشػترك ه بػ ف وػدد مػف اسمسآلػر ف كمػل آلػ ظلرق كلػد ركزنػل ولػ

اسمسآلر ف.
اسركؿ استسآل رم ذات ق ٌـ ذكرنل مف للؿ ب مف
ٌ
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كجلس

هذد األلكاؿ مع نآلبتلل س لل ل لل كمل هتعا

ت؛ أي :يدعو ثابتًا ال ينسخو ،وىوو المحكوم،
الئول األولَ ( :ي ْم ُحو المَّ ُو َما َي َ
اء)؛ أي :ينسخ من الئرآن ما يشاء َوُيثِْب ُ
ش ُ
لما تئتضيو الحكمة بحسب الوقت.

كممػػف ذىوووب س ػ هػػذا اسرػػكؿ ابػػف لت ب ػ (ٖ)ق كذك ػرد ك ػ هؿ مػػف اسطبػػرم تػػع تسآلػػ رد(ٗ)ق كاسملتر ػػدم(َُ)ق كاس لب ػػع(ُُ)ق
كاسمػػلكردم(ُِ)ق كاسبغػػكم(ُّ)ق كاسزمةشػػرم(ُْ)ق كابػػف اسجػػكزم(ُٓ)ق كاس ػػز بػػف وبػػد اسآلػػصـ(ُٔ)ق كاسب ضػػلكم(ُٕ)ق كلبػػك ا ػػلف(ُٖ)ق
كاسبرلوع(ُٗ)ق كلبك اسآل كد(َِ)ق كا سكآلع(ُِ).
أدلة ىذا الئول عند قا ميو:

َّ
ػلس)ا مػف اسرػرمف .رػكؿا بػدؿ اهلل مػل شػلس ت نآلػة ق ك بػ مػل
 مل ركم وف ابف وبلس لنػ لػلؿا (ى ٍم ياػكا اسلػ ي مػل ىش ي
شلس تص بدس ق (ك ًو ٍن ىددي لي ًـ ا ٍس ًكتى ً
لا)ق رػكؿا كجملػ ذسػؾ ونػدد تػع ٌلـ اسكتػلاق اسنلآلػ كاسمنآلػكخق كمػل بػدؿ كمػل بػ ق ك ًػؿ
ى
ذسؾ تع كتلا(ِِ).
كسـ نرؼ ول ركا كاادر تع كتا اسصالح لك اسآلنف تؤ د لك تركم هذد اسركا (ِّ)ق كلصلرل مل كجدنلد ركا ل

مت ددر مةتلس تع ا

اسكر م منآلكب البف وبػلس لةرجلػل ابػف لبػع اػلتـ تػع تسآلػ رد(ِْ)ق كذكرهػل اسب لرػع تػع األآلػملس

كاسصسل (ِٓ)ق كاسرضلس كاسردر
تصكر لف ابف وبلس تآلر ا

(ِٔ)

ق كهع ركا ل

مةتلس ق كمل ت لػل متنػللض؛ تتػلرر سآلػرهل بلسنآلػ كتػلرر بػهمكر لةػرلق كال

بشكؿ متنللض كمةتلؼ تع كؿ مرر.

ول أ ْ ِ
 مل لةرج ابف لبع التـ وف مجلهد للؿا للس لر ش ا ف لنزؿا وما َك َ ِ
س ٍ
يي ٍوة إَِّس ِبوِْذ ِ
ْن المَّ ِوو
َن َيوْْت َ ِب َ
ان لَر ُ
ََ
(ِٕ)
َّ
ِ
ت ق كاسظلهر لف
شاء َوُيثْب ُ
[اسرودا ّٖ] مل نراؾ ل مامد تملؾ هلل ش نل سرد ترغ مف األمرق تهنزؿ اهللا َ ي ْم ُحوا الم ُو ما َي ُ
ت َو ِع ْن َدهُ أ ُُّم ا ْل ِكتَ ِ
واب[اسروػدا ّٗ]ق كاسار رػ لف
اسركا مآلكل ول لنلل آلبا نزكؿ لكس ت لس ا َ ي ْم ُحو المَّ ُو َما َي َ
اء َوُيثِْب ُ
ش ُ

األمر س س كذسؾق ترد راج نل كتا لآلبلا اسنػزكؿق كسػـ نجػد ػ ت مػل با نػل ػ سة ػ آلػبا نػزكؿ .ت لػ هػذا ال تصػح اسركا ػ سصآلػتدالؿ
بلل ول هذا اسرلم.

الئول الثان  :يمحو اهلل ما يشاء من األسباب ،ويثبت األقدار.

للس استآلػترم(ِٖ)ق كذكػر م نػلد ابػف ك ػر ترػلؿا ف األلػدار نآلػ اهلل مػل شػلس منلػلق ك بػ منلػل مػل شػلس (ِٗ) .كسػـ نجػد

ركم هذا اسرلمق نمل لػد يسلػـ مػف هػذا اسػرلم لف لصػالب تلمػكا ا ػ ولػ ومكملػل كم ٌلػكا بػهلرا شػعس تضػح
مف دس ؿ صر ح ٌ
ب مسلكـ ا

ق تذكركا األلدار؛ ألف كؿ شعس لد ندرج تا ى األلدار كاألآلبلا .كممف ذها س هذا اسركؿ اسآل دم(َّ).

الئول الثالث :يمحو اهلل ما يشاء من أمور ِ
يغيره ،إس الشئاء والسعادة ،والحياة والموت ْنيما س ُي َغ َّيران.
عبادهّ ،
ذك ػرد اسطبػػرم تػػع تسآل ػ رد وػػف مجلهػػد كابػػف وبػػلس(ُّ)ق كاسملتر ػػدم بم نػػلد(ِّ)ق كاسمػػلكردم(ّّ)ق كاسآلػػم لنع(ّْ)ق كاسبغػػكم(ّٓ)ق

كاسن آللبكرم(ّٔ)ق كابف اسجكزم(ّٕ)ق كاس ز بف وبد اسآلصـ(ّٖ)ق كلبك ا لف(ّٗ)ق كنرل اسآل كطع تع اسدر اسمن كر(َْ).
أدلة ىذا الئول عند قا ميو:

ً
اسنبًػػع  لىنػ لىػػل ىؿا ًذا كل ػ اسًن ٍ ً
 مػػل ركاد يا ىذٍسىػ بػػف لآلػ د ىوػػف َّ
ػلؿ
ػكف سىٍ لىػ ق لىػ ى
طسىػ تػػع اسػَّػراـق ىكمضػ ىولىٍلىػػل ةمػػس ىكل ٍىرىب يػ ى
ى
ضع اهللق ك ٍكتا اٍسملؾق تى ريكؿا ل راق لشرع لـ آل د؟ تى ٍر ً
اٍسملؾا ل راق لذكر لـ لٍين ى ؟ تى ٍر ً
ضع اهلل تى ىلسى ق ىك ٍكتا ا ٍسملؾق
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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شاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قولٌ تعاىلَ  :ي ْم ُحو المَّ ُو َما َي َ

ـ

تى ريكؿا ل را مل ٍاألىجؿ؟ كمل اسرزؽ؟ تى ٍر ً
ضع اهلل تى ى لسى ىك ٍكتا ا ٍسملؾ َّـ ىال ي ىزاد ًت ً ىكىال نرص (ُْ).
ى
ى
ى
ى ىى
ى
ق كسكف ال يآلػتدؿ بػ ق تلػ ىس هػل هنػل مكضػع االآلػتدالؿ
كهذا اساد ق صا هحق كسكف رد شكلؿ مكررق ذ لد صح اساد ي
ػلج سػ دس ػػؿ كاضػػح ولػ استةصػ صق كاساػػد ق سػػـ ػػرد تػػع آلػ لؽ تسآلػ ر
ػذهلا سػ تةصػ ص ا ػ بلػػذا اساػػد ق اتػ ي
بػ ق كاسػ ي
ا

ق ٌف اسر لـ بتسآل ر ا
قا ي

سآلر.
اسم ٌ
باد ق نبكم سـ رد تع آل لؽ استسآل رق ي د مف لب ؿ اجتللد ي

ٍ
أم الكتاب الذي س ُي َغيَُّر منو ش ء.
الئول الرابع :إ ّن اهلل يمحو ما يشاء ويثبت من كتاب سوى ّ
ذكرد اسطبرم تع تسآل رد(ِْ) .كمكع ابف لبع طلسا(ّْ)ق كاسملكردم(ْْ)ق كاسرازم(ْٓ)ق كاس ز بف وبد اسآلصـ(ْٔ).
أدلة ىذا الئول عند قا ميو:


مل ركاد لبك اسدرداس وف اسنبع ا لف اهلل  تع صق آللول بر ف مف اسل ؿ نظر تع اسكتػلا اسػذم ال نظػر ت ػ لاػد
(ْٕ)

ل ردق ت ماك مل شلس ك ب مل شلس .
كهذد اسركا استع نرللل اسرازمق سـ نجدهل تع كتػا اسصػالح كاسآلػنفق كاسركا ػ ف ص ٌػا ق تإنلػل ال تيص ِّػرح بكجػكد كتػلب فق

ؼ
كونػػد استار ػػؽ تػػع صػػا اسركا ػ ق كجػػدنل لنلػػل ال تصػ ٌػح آلػػندانق ترػػد لػػلؿ ت ػػ مارػػؽ تسآلػػ ر اسكشػػؼ كاسب ػػلفا اػػد ق ضػػ ه
جدان (ْٖ)ق كللؿ اسل مع تع مجمع اسزكا دا كت ز لدر بػف مامػد األنصػلرمق كهػك منكػر اساػد ق (ْٗ)ق كمػل لف اساػد ق كارد ونػد
(َٓ)
كؿ اسلَّػ ً ً سىػ اسآلَّػم ً
ق ًتػع ين يػز ً
ػق ولػؽ ول ػ ترػلؿا ىكاٍس ىا ًػد ي
اسدارلطنع ق كونػد اس ر لػع تػع اسضػ سلس اسكب ػرق ا ي
لس اسػ ًدٍنىل ىلبًػ ه
ى
ً
ىف ًز ىلدرى ىه ىذا جلس ًتع اًد ً ً بًهىٍسسى و
ق ً
ًً
لظ سى ٍـ ى ٍه ً بًلىل َّ
ىا هد (ُٓ).
ىا ًلد ي
ص ىا ه
لسق ىكىال يتىلبً ي ي ىولىٍلىل مٍنلي ٍـ ل ى
ى
لحق ً َّال ل َّ ى
ت لى
اسن ي
ى ى
وت َو ِع ْن َودهُ أ ُُّم ا ْل ِكتَ ِ
وابق لػلؿا كتلبػلفا
 مل لةرج اسطبرم وف ابف وبلس لن للؿ تع هذد ا ا َ ي ْم ُحو المَّ ُو َما َي َ
اء َوُيثِْب ُ
ش ُ
كتلا ماك من مل شلس ك ب ق كوندد ٌلـ اسكتلا(ِٓ).
ه
كهذد اسركا وف ابػف وبػلسق يرػلؿ ت لػل مػل رػلؿ تػع اسنرطػ األكسػ ق تلألالد ػق وػف ابػف وبػلس تػع هػذد ا ػ سػـ ت بػ ق

ترػد با نػػل تػػع كتػا اسصػػالحق كتػػع كتػا ةلصػ بمرك ػػل ابػػف وبػلسق سػػـ نجػػد ت لػل ركا ػ صػػا ا ت لػل تسآلػ ر سة ػ اسكرمػ ق
كمػػل لف اسرػػكؿ بػػهف اهلل ت ػػلس ونػػدد كتلبػػلف اتػػلج س ػ دس ػ وػؿ لػػلطع؛ ألن ػ مػػف ولػػـ اسغ ػػاق كلل ػ مػػل ن لم ػ لف اهلل ونػػدد اسلػػكح
اسماسكظق كال ن لـ ف كلف ت لك ر مف كتلا.
ت ب

تصح دس صن ول اسركؿ.
بذسؾ لف اسركا ال
ٌ

الئول الخامس :إنو يمحو كل ما يشاء ،ويثبت كل ما أراد.

ذكػرد اسطبػػرم تػػع تسآلػ رد(ّٓ)ق كلػػد نرػػؿ اسبرػػلوع وػػف اسػرازم تػػع اسلكامػػع مػػل كضػػح اسم نػ ترػػلؿا كلػػد لك ػػركا اسرػػكؿ ت لػػلق

كولػ اسجمل ػ تكػػؿ مػػل تت لػػؽ ب ػ اسمش ػ

مػػف اسكل نػػل تلػػك بػ ف ماػػك كا بػػل ق ماػػك بلسنآلػػب س ػ اسصػػكرر استػػع ارتس ػ ق بػػل

بلسنآلب س اسصكرر اس لن ق كاسرضلس األزسػعق كاسمشػ

اسربلن ػ مصػدر هػذا اسماػك كاإ بػل ق تلػذسؾ هػك اسرضػلس كهػذا هػك اسرػدرق

تلسرضػلس مصػػدر اسرػػدرق كاسرػدر مظلػػر اسرضػػلسق كاهلل ت ػػلس كصػسلت منػزد وػػف استغ ػر .كسمػػل تػػـ مػػل لراد ممػل ت لػػؽ بتػػهسسلـق كةػػتـ

بهن آلبالن س ؿ مل شلس مف ترد ـ كتهة ر كماك كا بل (ْٓ).
دليل ىذا الئول عند قا ميو:

مل لةرج اإملـ اسطبرم وف لبع و ملف َّ
دمق لف ومر بف اسةطلا للؿ كهك طكؼ بلسب
اسن ٍل ٌ

ك بكعا اسللـ ف كن
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ً
ذنبػػل تلما ػ ق تإنػػؾ تماػػك مػػل تشػػلس كت ب ػ ق كونػػدؾ لـ اسكتػػلاق تلج ل ػ آل ػ لدرن كمغس ػررن (ٓٓ) .كاسركا ػ
كتب ػ ولػػع ش ػ ٍركر لك ن
ذكرهل اسبةلرم تع استلر اسكب ر(ٔٓ)ق كلبك و ملف اسنلدم ر (ٕٓ).
ثبوت آخورين ،وىوذا و
الئول السادس :يمحو من قد حان أجمو ،ويثبت من لم يجو أجموو إلوج أجموو ،ويمحوو قروًنوا وُي ُ
معنج اآلجال(.)٘ٛ

ذكرد اسطبرم تع تسآل رد كذها س (ٗٓ)ق كذكرد اسملكردم(َٔ)ق كاسبغكم(ُٔ)ق كاسزمةشػرم(ِٔ)ق كابػف اسجػكزم(ّٔ)ق كلبػك

ا لف(ْٔ)ق كابف وج ب (ٓٔ).
دليل ىذا الئول عند قا ميو:

ت َو ِع ْن َدهُ أ ُُّم ا ْل ِكتَ ِ
ابق رػكؿا ماػك مػف
مل لةرج اإملـ اسطبرم وف اساآلف تع لكس ا َ ي ْم ُحو المَّ ُو َما َي َ
اء َوُيثِْب ُ
ش ُ
اع جرم س لجل (ٔٔ).
جلس لجل تذهاق كاسم ب اسذم هك ٌّ
كتسآلػ ر اساآلػػف ي ػػد مػػف لب ػػؿ ذكػػر ب ػػض لتػراد اس ػػلـق لك ت ب هػر بم ػػلؿ كضػػح اسم نػ اس ػػلـق كهػػذا اسمآلػػلؾ تػػع استسآلػ رق
سآلر.
اسم ٌ
مف طرؽ اسآللؼ اسم لكدر تع است ب ر وف استسآل رق كهك كذسؾ راجعه الجتللد ي

الئول السابع :يغفر ما يشاء من ذنووب عبواده ،ويتورك موا يشواء وال يغفور .أو إذا أسومم المورء و آخور عموره ،محيوت
سي اتوْ ،بدلت حسنات ،ومن كفر آخر عمره ُختم لو بالكفر ،مم ينتفع بْعمالو الصالحة الت كان قد عمميا.

ذكرد اسطبرم تع تسآل رد(ٕٔ)ق كاسملتر دم(ٖٔ)ق كاسملكردم(ٗٔ)ق كاسبغكم(َٕ)ق كاسزمةشرم(ُٕ)ق كابف اسجكزم(ِٕ).

سـ صرح لصالا هذا اسرلم بدس للـق ال آل مل كلف هذا اسرلم كلف لد ينرؿ ول آلب ؿ است داد كاستم ؿ ول اسم نػ ق ال
ول لن لكؿ م تمد دكف ل رد.
الئول الثامن :ما يكتب الحفظة من األعمال واأل عال يمح عنيا ما س جزاء ليا وس ثواب؛ ويبئ ما لو الجزاء والثواب
مكتوبا كما ىو.
ويترك
ً
ذك ػرد اسملتر ػػدم(ّٕ)ق كاسآلػػمرلندم(ْٕ)ق كاسمػػلكردم(ٕٓ)ق كاسبغػػكم(ٕٔ)ق كاسزمةشػػرم(ٕٕ)ق كاسن آلػػلبكرم(ٖٕ)ق كابػػف اسجػػكزم(ٕٗ)ق
كاسرازم(َٖ)ق كذكرد اسس ركزمبلدم تع تنك ر اسمربلس(ُٖ).
دليل ىذا الئول عند قا ميو:
مل ركم وف ول شػ -رضػع اهلل ونلػل -لنلػل للسػ ا ف اساسظػ ذا رت ػ
ة رق ماك اهلل مل ب نلمل مف اسآل ل ق كاف سـ كف تع لكس كمةرد اآلنل ق ب

د ػكاف اس بػدق تػإف كػلف تػع لكسػ كمةػرد
مل ت مف اسآل ل (ِٖ).

كلػد لكرد اسآلػػمرلندم تػػع باػر اس لػػكـ هػػذد اسركا ػ ىق بػػص تةػػر إق كسػـ نرػػؼ -تػػع اػدكد مػػل با نػػل -ولػ مصػػدر هػػذا

اساد ق ال تع كتا اسصالح كال اسآلنف كال تع مآلند ول ش البف لبع داكد.

الئول التاسع :يئض عمج العبد البالء ،يدعو العبد ،يزول عنو كما روي
ذكرد اسآلمرلندم(ّٖ)ق كاسرازم(ْٖ).

البالَ َء".
اء َيُرُّد َ
الخبر" :الد َ
ُّع ُ
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قولٌ تعاىلَ  :ي ْم ُحو المَّ ُو َما َي َ
أدلة ىذا الئول عند قا ميو:

كـ اسر لم

(ٖٓ)

ـ

ق كلف اسدولس رد اسبصس.

لالد ق ك رره تع هذا اسمكضكعق مسلدهل لف اسدولس كاسردر ت لسجلف ات
صػػل تػػع تسآل ػ ر ا ػ اسكر مػ ق كول ػ تػػرض صػػا هػػذد اسركا ػػل ق تلػػع ماتلج ػ سمز ػػد
كسكػػف هػػذد األالد ػػق س آل ػ ن ل

ػق نلػػل سػػـ تػػرد تػػع اسصػػالح كال تػػع اسآلػػنفق كتػػع اسجػػلمع اسصػػا ح سلآلػػنف كاسمآلػػلن دق ب ػػد ذكػػر لكسػ ا
باػػق كتار ػػؽق ا ػ ي
(ٖٔ)
ً
ً ً
ض َّ
لس ىكىال ى ًز يد ًتع اٍس ي يم ًر ً َّال اٍسبًًر ق ل ػؿا ف
ىو ٍف ىٍكىب ى
لس ًال اس ًد ىو ي
لف ىم ٍكسى ىر يآلكؿ اهلل  لىل ىؿا لىل ىؿ ىر يآلك يؿ اهلل  :ىال ى يرًد اٍسرى ى ى
(ٕٖ)
كرد اسرضلس مف هذا اسبلا .
هذا مجلزق تلسز لدري مجلز بم ن لف اهلل بلر ي
ؾ تع اس مرق تكهن زاد تص ض ع من شعسق ٌ
اسبتداء بمحو؛ لويس عموج أن كوان مثبتًوا محواه ،ولكون أنشوْه ىكوذا ممحووا؛ وىوو كئولوو:
الئول العاشر :أن أنشْه
وع
آي َة المَّ ْي ِل} [اإآلراسا ُِ] ليس أنو كان منشْ كوذا ثوم محو ؛ ولكون أنشوْه و اسبتوداء
ِّ
{ َ َم َح ْوَنا َ
{رَ َ
ممحووا ،وكئولووَ :
السماو ِ
ات} [اسرودا ِ] ليس أنيا كانت موضوعة ثم ر عيا؛ ولكن أنشْىا مرتفعة كما ى  ،عمج ذلك ىذا.
َّ َ َ
ذك ػرد اسملتر ػػدم(ٖٖ)ق كلر ػػا مػػف ذسػػؾ لػػلؿ اسرش ػ رما اسمش ػ ال تت لػػؽ بلساػػدكقق كاسماػػك كاإ بػػل متصػػصف بلساػػدكق.

تصػػسل ذا اساػػؽ-آلػػبالن  -مػػف كصمػ كولمػ ق كلكسػ كاكمػ ال تػػدةؿ تاػ اسماػػك كاإ بػػل ق كانمػػل كػػكف اسماػػك كاإ بػػل
مف صسل

ت ل اسماك رجع س اس دـق كاإ بل

س اإاداق (ٖٗ).

كللؿ ابف وط ػ تػع ذسػؾا كتةػبط اسنػلس تػع م نػ هػذد األسسػلظق كاسػذم ػتةلص بػ مشػكلللا لف ن ترػد لف األشػ لس استػع
لػػدرهل اهلل ت ػػلس تػػع األزؿ كولملػػل باػػلؿ مػػل ال صػػح ت لػػل ماػػك كال تبػػد ؿق كهػػع استػػع بتػ تػػع ليًـ اٍس ًكتػ ً
ػلا كآلػػبؽ بلػػل اسرضػػلسق

كهذا مركم وف ابػف وبػلس كل ػرد مػف لهػؿ اس لػـق كلمػل األشػ لس استػع لػد لةبػر اهلل ت ػلس لنػ بػدؿ ت لػل ك نرػؿ ك سػك اسػذنكا ب ػد
ترر رهػػلق ككنآلػ م ػ ب ػػد تصكتلػػل كاآلػػتررار اكملػػل -تس لػػل رػػع اسماػػك كاست ب ػ ت مػػل ر ػػدد اساسظػ كناػػك ذسػػؾق كلمػػل ذا رد األمػػر
سلرضػػلس كاسرػػدر ترػػد ماػػل اهلل مػػل ماػػل ك ب ػ مػػل ب ػ  .كجػػلس اس بػػلرر مآلػػترل بمجػػعس اسا ػكادقق كهػػذد األمػػكر ت مػػل آلػػتهنؼ مػػف
اسزملف ت نتظر اسبشر مل ماك لك مل ب كباآلا ذسؾ ةكتلـ كرجلؤهـ كدولؤهـ (َٗ).
أدلة ىذا الئول عند قا ميو:


من اسستعمال الئرآن لأللفاظ:



من أصول العئيدة:

مماكا تػع
مماكا .تلهلل ج ؿ اسمماك
آي َة المَّ ْي ِل) س س لن كلف منشه كذا ـ ماع؛ كسكف لنشهد تع االبتداس
ل
( َ َم َح ْوَنا َ
ن
لصل ال لن كلف م بتل ٌـ مالد.
و
شعس لب  .كمل لشلر سذسؾ ابف وط .
لف اسماك كاإ بل ت مل تردد اسبشرق لمل وند اهلل تك ٌؿ
هذا بلإضلت س لف اسماك كاإ بل متصػصف بلساػدكقق كاساػدكق لم هػر مت لػؽ بػهمكر اسبشػرق كاسمشػ ال تت لػؽ بلساػدكقق

شعس مةرق كمل لشلر سذسؾ اسرش رم(ُٗ).
تدؿ ول لف اسمماك هكذا تع لصل كاسم ب هكذا تع لصل ق كسكن بمر لس اسبشر ه

ويغيرىوا عون
ت) :المعنج َّ
أن المَّو سبحانو يمحوو مون األموور موا يشواءّْ ،
(ي ْم ُحو المَّ ُو َما َي َ
اء َوُيثِْب ُ
الئول الحادي عشرَ :
ش ُ
(ٕ)ٜ
ِ
ع ْممو .
ق
وتغييرهُ ،ويثبتيا
ق
س َب َ
س َب َ
ع ْممو َم ْح ُوهُ
َ
س َب ما َ
الحالة الت َي ْنئُمُيا إِلييا َح َ
أحواليا مما َ
ُ
ممكف ورصنق تلهلل ت لس ماك كي ب مل لراد لف بت ك ماكدق كهك بذسؾ
للس اس لسبع كذها س ق كهك لك هؿ كج ق
ه
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ػلدق .كهػػذا
ػبؽ تػػع ولػًػـ اهلل ت ػػلس األزسػػعق كسكنػ تػػع ولػػـ اسبشػػر اػ ه
ػدر مآلػ ه
لر ػ ه
ػا مػػف اسرػػكؿ اسآلػػلبؽق تػػلسماك كاإ بػػل ي مرػ ه
جدا مف اسرلم اسآللبؽ.
ا ن
تنلآلا مع تنز اهلل ت لس وف اساكادقق كهذا اسرلم لر ه
ت
الئول الثان عشر :يمحو المعر ة عن قمب َمن يشاء َوُيثِْب ُ
ذكرد اسآلمرلندم(ّٗ)ق كسـ صرح بدس ؿ ول .

قمب َمن يشاء.

ت يعن األبناء.
شاء يعن اآلباء َوُيثِْب ُ
الئول الثالث عشرَ :ي ْم ُحو المَّ ُو ما َي ُ
ذك ػرد اس لبػػع(ْٗ)ق كهػػذا اسرػػكؿ كاف كػػلف م نػػلدي تػػع ذات ػ صػػا النق تمػػك ا بػػلس ي ػػد ما ػكان كاألبنػػلس بلت ػلنق تإن ػ ال
اسماك بماك ا جلؿ كاسرركف(ٓٗ).
تآلر
تصسـ مع ا اسكر م كآل لللل .كهذا اسرلم لر ه
ا مف اسركؿ اسذم ى
ى
ت يعن الشمس.
شاء يعن الئمر َوُيثِْب ُ
يم ُحو االمَّ ُو ما َي ُ
الئول الرابع عشرْ :
ذكرد اس لبع(ٔٗ)ق كاسرازم(ٕٗ)ق كاسررطبع(ٖٗ)ق كلبك ا لف(ٗٗ)ق كهك لكؿ اسآلدم.
دليل ىذا الئول عند قا ميو:
ا

ا

وار م ْب ِ
آي َة المَّْي ِول َو َج َع ْم َنوا َ َّ
ص َورةً[اإآلػراسا ُِ]ق كسكػف هػؿ مرصػكد
اآلتدؿ لصالا هذا اسركؿ بركس ت ػلس ا َ َ م َح ْوَنا َ
آيو َة الن َي ِ ُ

يهنل ماك اسشمس كاسرمر؟ تلسدس يؿ سـ صح كج االآلتدالؿ ب ق تماػك اسل ػؿ صػا هح تػع ذاتػ ق كسكػف هػؿ ه ىػك اسمرصػكد تػع
اسكر م ماؿ اسباق؟

الئول الخامس عشر :يمحو الدنيا ويثبت اآلخرة.
ذكرد اسرازم(ََُ)ق كاسررطبع(َُُ).

كسـ صرح لصالا هذا اسركؿ بدس ؿق نمل هك نتلج االجتللد كاستم ؿ سمل مف ار اسماك اإ بل .
الممحوة.
الئول السادس عشر :يمحو من الش ار ع والكتب
ّ
استكرارق كاإنج ؿ كاسزبكرق كاسم بػ

تع استكرار كاإنج ؿ مل شلس ك ب

هػك اسرػرمف اسػذم لنػزؿ ولػ مامػد  .لك نآلػ مػف اسشػ ار ع كاألاكػلـ اسمتردمػ

اسررمف.

ذه ػػا س ػ ػ كاةت ػػلرد اسآل ػػمرلندم(َُِ)ق كاسػ ػرازم(َُّ)ق كاسرلآل ػػمع(َُْ)ق كلب ػػك زهػ ػرر(َُٓ)ق كاسرطػػػلف(َُٔ)ق كدركزر(َُٕ)ق

كلصالا اسمنتةا(َُٖ).

دليل ىذا الئول عند قا ميو:
آل لؽ ا

اسكر مػ ق تسػع ا ػ رد سشػبلل

ك ػرر ل لرهػل اسكسػلرق لػلسكاا سػك كػلف رآلػكالن مػف ونػد اهلل سكػلف لم شػعس

طلبنل من مف اسم ج از لت ب كسـ تكلؼ كسمل سـ كف األمر كذسؾ ولمنل لن س س برآلكؿق تهجلا اهلل ون بركس ا َ و َما
وول أ ْ ِ
َكو َ ِ
سو ٍ
ييو ٍوة إَِّس ِب وِْذ ِ
ْن المَّ و ِو[اسروػػدا ّٖ]ق كترر ػردا لف اسم ج ػزر اسكااػػدر كلت ػ تػػع ازس ػ اس ػػذر كاس لػ ق كتػػع
َن َي وْْت َ ِب َ
وان ل َر ُ
اسا َّج ػ كاسب ن ػ ق تهمػػل اس از ػػد ول لػػل تلػػك مسػػكض س ػ مش ػ اهلل ت ػػلس ف شػػلس لظلرهػػل كاف شػػلس سػػـ ظلرهػػلق كال
ظلػػلر ي
اوتراض ألاد ول تع ذسػؾ .كلػلسكاا سػك كػلف تػع دوػكل اسرآلػلس مارلػل سمػل نآلػ األاكػلـ استػع نػص اهلل ت ػلس ولػ

بكتلػل تػع
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شاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قولٌ تعاىلَ  :ي ْم ُحو المَّ ُو َما َي َ

ـ

اسش ار ع اسمتردمػ ناػك استػكرار كاإنج ػؿق سكنػ نآلػةلل كارتلػل ناػك تار ػؼ اسربلػ ق كنآلػ لك ػر لاكػلـ استػكرار كاإنج ػؿق تكجػا لف
ت َو ِع ْن َدهُ أُُّم ا ْل ِكتَ ِ
ضػل لف كػكف
ال ككف نبنل ارنل .تهجلا اهلل  ون بركسػ ا َ ي ْم ُحو المَّ ُو َما َي َ
اء َوُيثِْب ُ
اب[اسروػدا ّٗ] .ك مكػف ل ن
ش ُ
لكس ا لِ ُك ّْل أ ِ
اب[اسرودا ّٖ] كلسمردم سترر ر هذا اسجكاا (َُٗ).
َج ٍل كتَ ٌ
َ
الئول السابع عشر :ظاىر اآلية العموم

كل ش ء كما يئتضيو ظاىر المفظ.

ذها س اسكاادم(َُُ)ق كابف وط لل صنا كهػذا استةصػ ص تػع ا جػلؿ لك ل رهػل ال م نػ سػ ق كانمػل اآلػف مػف

األلكاؿ هنل مل كلف ولمل تع جم ع األش لسق تمف ذسػؾ لف كػكف م نػ ا ػ لف اهلل ت ػلس

غ ػر األمػكر ولػ لاكاسلػلق لونػع

مػػل مػػف شػػهن لف غ ػػر -ول ػ مػػل لػػدمنلد -ت ماػػكد مػػف تلػػؾ اسالسػ ك بت ػ تػػع استػػع نرل ػ س لػػل (ُُُ) .كذك ػرد ابػػف اسجػػكزم مػػف
(ُُْ)
(ُُّ)
(ُُِ)
ػا ت م ػ يـ كػػؿ مػػف اسماػػك
ضػػمف األل ػكاؿ ق كذك ػرد اس ػرازم ق كذهػػا س ػ اسررطبػػع ق كلبػػك اسآل ػ كد لػػل صنا كاألنآلػ ي
كاإ بل س شمؿ اسكؿ  )ُُٓ( ...كذها س اسشككلنع(ُُٔ)ق كاسرنكجع(ُُٕ)ق كوبد اسكر ـ اسةط ا(ُُٖ)ق كابف ولشكر(ُُٗ).

رد ترلؿ مل نص ا للؿ ابف جزما كهذا تردد اسرلوػدر اسمرػررر بػهف اسرضػلس كاسرػدر
كلد ذكر ابف وج ب لف ابف جزم ٌ
ال تبدؿق كولـ اهلل ال تغ ر (َُِ).
ـ ورا لل صنا لمل اسرضلس اسمبرـ كهكا ولـ اهلل اسرد ـ اسذم اآلته ر اهلل ب ق تص شؾ لن ال تبػدؿ كال تغ ػرق كلمػل اسرضػلس

اسػػذم بػػرز سػ ولػػـ اسةص ػػؽ مػػف اسمص ك ػ كل ػػرهـق ت رػػع ت ػ اسماػػك كاإ بػػل ؛ كذسػػؾ لف اساػػؽ ت ػػلس لػػد يطل لػػـ ولػ ب ػػض
األلض ق كهع ونػدد متكلسػ ولػ لآلػبلا كشػركطق ةس لػل وػنلـ برلرتػ ق س ظلػر اةتصلصػ بػلس لـ اسار رػعق تػإذا لراد اسمص كػ
لف نسذكا ذسؾ األمر ماػلد اهلل ت ػلس ق كل بػ مػل ونػدد تػع ولػـ ل بػ ق كهػك ليًـ اسكتػلاق اتػ لػلؿ ب ضػلـا ف اسلػكح اسماسػكظ سػ

جلتلفا جل تلع ولسىـ اسغ اق كت اسرضلس اسمبرـق كجل تلع ولسىـ اسشللدرق كت اسرضلس اسذم يػرد كي ٍماػ ؛ ألنػ لػد تكتػا ت ػ
لمػػكرق كهػػع متكلسػ ولػ شػػركط كلآلػػبلا تػػع ولػػـ اسغ ػػاق سػػـ تظلػػر تػػع هػػذد اسجلػ استػػع تلػػع ىوػػلسىـ اسشػػللدرق ت رػػع ت لػػل اسماػػك
كاإ بل ق كبلذا ندتع شكلال كركس تع اساد قا «ال ريد اسرىضلس ال اس ًدولسق ً
اسرًاـ تز يد تع اس ي يمر» (ُُِ).
كصل ي َّ
ى ي
ى ى
ىي
ً
ً
ً
ً
ً
ػلس] م ىػف ا ٍس ي يم ً
ػع تىرىػ ًدًـ
[مػل ىش ي
ػكـ ىم ى
(مػل) تػع لى ٍكسػ ا ى
وقد رد الشوكان عموج ابون عجيبوة ئوال :ىك ٍاأل َّىك يؿ ل ٍىكسىػ ىك ىمػل تيس يػددي ى
ػلا ًتػػع لىكسًػ ً ا [سً يكػ ِّػؿ ل و ً
ػلا]ق كمػػع لىكسًػ ً ا [ك ًو ٍنػ ىػددي لي ًـ ا ٍس ًكتػ ً
ًذ ٍكػ ًػر ا ٍس ًكتىػ ً
اد ًمػ ىػف
ىصػلي يق ىك يهػ ىػك اسلَّػ ٍك يح ا ٍس ىم ٍاسيػػكظيق تىػػل ٍس يم ىر ي
ى
ىما ل ٍ
ػلا]؛ ل ٍ
ىجػػؿ كتػ ه ى ى ى ٍ
ٍ
ى
ً ً
ػكظ تى يكػكف ىكل ٍس ػ ىػدًـق ك ٍبًػ ي مػل ىش ً ً ً
ا ٍ ػ ً لَّىنػ ماػك مػل ىشػلس ًم َّمػػل ًتػع اسلَّػك ًح ا ٍسم ٍاسي ً
ػلؤدي ىكلى ىػد يردي ىولىػ
ػلس م َّمػل ت ػ تىى ٍج ًػرم ت ػ لى ى
ى ي ى ىي
ى
ضي
ى ى ي
ي ىٍ ي ى ى ي
ٍ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ىا ىآلػػا ىمػػل تى ٍرتىضػ ىمشػ ىتي يق ك ىهػ ىذا ىال ي ىنػػلتع ىمػػل ىىبػ ى ىو ٍنػ ي  مػ ٍػف لى ٍكسػ ا « ىجػ َّ
ؾ أل َّ
ىف ا ٍس ىم ٍاػ ىػك ىك ٍاإ ٍىبػػل ى يهػ ىػك مػ ٍف
ػؼ ا ٍس ىرلىػ يػـ»؛ ىكىذسػ ى
ى
ً (ُِِ)
ً
َّ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
.
ؽ
ؽ ىك ىمل يه ىك ىةلس ه
ضلدي اسلَّ ي يآل ٍب ىا ىلن ي .ىكل ىؿا َّف ل َّيـ ا ٍسكتىلا يه ىك و ٍل يـ اسل تى ى لسى ب ىمل ىةلى ى
يج ٍملى ىمل لى ى
ولـ تع ك ٌؿ شعسق ال لننل آلنرل لف اسآل لؽ آل ادد ك ةصػص
اساؽ لف اسركؿ ماتم هؿ سلصكااق
ك ٌ
تلسماك كاإ بل ي ه
ي
سنل هذا اس مكـ  -كمل آل هتع -كاسذم آل ةصص اسآل لؽ آل ككف مف جمل مل يما كمل ي ىب .
كب د ورض ا راس كلدستللق مكف جملسلل كتلة صللق كنرل لنلل اتجل تع اتجلهل ص ا
استجاه األول :ذها س تاد د اسمرصكد بلسماك اإ بل ا كهؤالس انرآلمكا س مراس ودرا

األول :لف اسمرصكد بلل مل نآل اهلل مف اسررمف كمل بت تص نآلة .
الثان  :ذها س تاد د اسمماك كاسم ب كم ؿ سذسؾ بهم ل ا (اسشمس كاسرمػر) (ا بػلس كاألبنػلس) (ا جػلؿ كاسرػركف) (اسا ػلر
كاسمك ) (اسآل ل

كاساآلنل ) (اسجلؿ كاسم رت ) (اسكتا اسآلملك اسآللبر كاسررمف).
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??? ??????? ???????( be established with Him the Mother of the Book”. A comparative exegesis study in the commentaries of the Sunnis ???? ?????:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تكى رماى وعبد اهلل الزيوت

والثالث :ذها س لف ظلهر ا

اس مكـ تع ك ٌؿ شعسق كاسماك كاإ بل

مف جمل مل لضلد اهلل .

استجاه الثان  :ذها س تاد د اسكتلا اسذم ما من ق كاوتبر اسكتلا كتلبلف؛ كتلا ت تغ ػرق ككتػلا مةػر لبػ

األصػؿ .كهػؤالس مشػػترككف مػع االتجػػلد اسآلػلبؽق ال لنلػـ لشػػلركا سلػذد اسجز ػ ق تسرلػكا بػ ف اسمشػ
كاإ بل

هػك

كاإرادرق تج لػكا اسماػػك

مت لؽ بلسمش ق لمل مل ت لؽ بلإرادر تص تطرؽ س تغ ر لك تبد ؿ.

استجاه الثالث :ذها س لف اسمماك كاسم ب

هكذا لنشهد اهللق تلك ونػدد مماػك تػع األصػؿ لك م بػ

تػع األصػؿق كسكػف

بلسنآلب سلبشر ةتلؼ اسنظر؛ ألف اسماك كاإ بل متصصف بلسادكق بلسنآلب سنػل ناػف اسبشػرق لمػل ونػد اهلل تهصػؿ اإنشػلس مػل ماػك
لك بل .

املطلب الثانيا األقوال التفشريية يف معهى قولٌ تعاىلا َ و ِع ْن َدهُ أ ُُّم ا ْل ِكتَ ِ
اب وأدلتًا.

سآل ور كاا وػدق نمػل لػد شػترؾ ت ػ وػدد مػف اسمسآلػر فق كاسترك ػز
سم ٌ
كاأللكاؿ استسآل ر اسمذككرر يهنلق س س كؿ لكؿ منلل ي
هنل ول ذا اسركؿ استسآل رمق كلد جلس هذد األلكاؿ مع نآلبتلل س لل ل لل ول اسناك ا تعا
الئول األول :عنده الحالل والحرام.

(ُِْ)

ذكرد اسطبرم(ُِّ)ق كاسملكردم

(ُِٓ)

ق كاس ز بف وبد اسآلصـ

.

دليل ىذا الئول عند قا ميو:

مػل لةرجػ اإمػػلـ اسطبػػرم ملسػػؾ بػػف د نػلر لػػلؿا آلػػهس اساآلػػفا للػ ا (ل ًـ اسكتػػلا)ق لػلؿا اساػػصؿ كاساػراـق لػػلؿا للػ سػ ا

تمل (اسامد هلل را اس لسم ف) للؿا هذد ل ًـ اسررمف(ُِٔ).

كهذا اسركؿ نتلج اجتللدق كلد ككف مف بلا استم ؿ ول اسم ن ق كسكن س س ك ٌؿ اسم ن .

الئول الثان  :عنده جممة الكتاب وأصمو ،وىو الموح المحفووظ كتوب يوو كو ّل شو ء قبول أن يخمئيوم ،وأم الكتواب ،أصول
ك ّل كتاب و يو أصل الش ار ع الثابت الذي س يتغير ،وىو الموح المحفوظ؛ ألن كل كا ن مكتوب يو(ُِٕ).
كممػ ػ ػػف ذهػ ػ ػػا س ػ ػ ػ هػ ػ ػػذا اسرػ ػ ػػكؿ اسطبػ ػ ػػرم(ُِٖ)ق كاسآلػ ػ ػػمرلندم(ُِٗ)ق كاسمػ ػ ػػلكردم(َُّ)ق كاسرش ػ ػ ػ رم(ُُّ)ق كاسكااػ ػ ػػدم(ُِّ)ق

كاسزمةشرم(ُّّ)ق كابف اسجكزم(ُّْ)ق كاسرازم(ُّٓ)ق كاس ز بػف وبػد اسآلػصـ(ُّٔ)ق كابػف جػزم اسكلبػع(ُّٕ)ق كلبػك اسآلػ كد(ُّٖ)ق كابػف
وج ب ػ ػ ػ (ُّٗ)ق كاسآل ػ ػ ػ دم(َُْ)ق كاأل بػ ػ ػػلرم(ُُْ)ق كمامػ ػ ػػد آل ػ ػ ػ د طنطػ ػ ػػلكم(ُِْ)ق كلصػ ػ ػػالا استسآل ػ ػ ػ ر اسم آلػ ػ ػػر(ُّْ)ق كلصػ ػ ػػالا

اسمنتةا(ُْْ)ق كاسزا لع(ُْٓ).
أدلة ىذا الئول عند قا ميو:
-

مػػل ركم وػػف اسنبػػع  لن ػ لػػلؿا كػػلف اهلل كال شػػعس م ػ ػػـ ةلػػؽ اسلػػكح كل ب ػ

-

مل لةرج اإملـ اسطبرم وف لتلدر لن للؿ تع م ن لكس ت لس ا َ و ِع ْن َدهُ أ ُُّم ا ْل ِكتَ ِ
ابا جمل اسكتلا كلصل

اسآللو

(ُْٔ)

(ُْٕ)

ق كلصؿ اساد ق وند اسبةلرم

.

ت ػ لا ػكاؿ جم ػػع اسةلػػؽ س ػ ل ػػلـ
(ُْٖ)

.

تمدا ول دس ؿ ورلػعق ترػلؿ مػل نصػ ا كلكسػ األلػكاؿ تػع ذسػؾ بلسصػكاا لػك يؿ مػف
كلد رجح اإملـ اسطبرم هذا اسم ن يم ن
(و ِع ْن َدهُ
للؿا كوندد لصؿ اسكتلا كجملت ق كذسؾ لن ت لس ذكرد لةبر لن ي
ماك مل شلس ك ب مل شلسق ـ ورَّا ذسؾ بركس ا َ
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1442 ،)2ي2021/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٜٗ
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شاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قولٌ تعاىلَ  :ي ْم ُحو المَّ ُو َما َي َ

ـ

ِ ِ
ماكق كجملتي تع كتلا سد (ُْٗ).
أ ُُّم ا ْلكتاب)ق تكلف ب نِّنل لف م نلد .كوندد لصؿ اسم ٌب من ك ى
اسم ٌ
ا مل سآلَّػر بػ (أ ُُّم ا ْل ِك ِ
ً ً
تواب) :لنػ كتػلا األم ً
اسمجزكمػ ً استػع ل ٍػد
ػكر
لصك ي
ى
كبناك هذا للؿ اس لسبعق كنص وبلرت ا ك ى
كتماػ
بمػل هػك كػل هفق كآلػبؽ لالَّ تب َّػدؿ ك برىػ
اسما يػك كاست ب ػ تػع األمػكر استػع لػد ىآل ىػب ى
ىآلىب ى
ٍ
ؽ تػع اسرضػلس ٍ
لف تب َّػدؿ ى
ؽ اسرضلس ت لػل ى
كتي ٍىب ى (َُٓ).

عوالم بجميوع المعموموات مون الموجوودات والمعودومات وان
الئول الثالث :إن أم الكتاب ىو عموم اهلل تعوالجْ ،نوو تعوالج ٌ
ق ُم َّ
أن عمم اهلل تعالج بيا با ٍ
نزه عن التغير.
تغيرت ،إس َّ
(ُْٓ)
(ُّٓ)
(ُِٓ)
(ُُٓ)
(و ِع ْن َودهُ أ ُُّم
ذكرد اسرازم ق كاس ز بف وبد اسآلصـ ق كاسررطبع ق كابف ولدؿ اسانبلع ق كاسمرالع لل صنا َ

ا ْل ِك ِ
تاب) هك ولـ اهللق كجم ػع مػل كتػا تػع صػاؼ اسمص كػ ال رػع ا مػل رػع ال مكاترنػل سمػل بػ ت ػ تلػك ٌلـ سػذسؾق تكهنػ ل ػؿ
ماك مل شلس ماكد ك ب

مل شلس كهك لب وندد تع ولم األزسع اسذم ال ككف شعس ال كتؽ مل ت (ُٓٓ).

كهػذا اسرػػكؿ لػػد ال ت ػػلرض مػػع اسرػػكؿ اسآلػػلبؽ؛ ذ نػ مػػف ولػـ اهلل ت ػػلس ق تػػص ت ػػلرضق كسكػػف ال كجػػد دس ػػؿ مػػف اسمنرػػكؿ
دوػـ لر ػ بركسػ
ضػل ممػف ذهػا سػ هػذا اسػرلم ٌ
دوـ صا هذا اسرلمق كهذا ال نع لف اسػرلم ل ػر ماتمػؿ سلصػكااق ال لف ب ن
ت ػػلس ا ومووا تَس وئُ ُ ِمو ْون ورقَو ٍوة إَِّس يعمَميووا وَس حَّبو ٍوة ِ و ظُمُمو ِ
س إَِّس ِ و ِكتَو ٍ
َ َوَس َر ْو ٍوب َوَس َيوواِب ٍ
وات ْاأل َْر ِ
واب ُمِبو ٍ
وين[األن ػػلـا ٗٓ]
َْ ُ َ َ َ
ََ ْ
ََ
َ
(ُٔٓ)
مآلتدالن بلآلت ملؿ اسررمف سلسظ اسكتلا بم ن اس لـ تع آل لؽ مةر .
لاآلف ابف ولشكر ا ىف ربط ب ف هػذد ا ػ كا ػ اسآلػلبر ترػلؿا ك(أ ُُّم ا ْل ِك ِ
تواب) ال مالسػ شػعس مضػلؼ سػ اسكتػلا
كلد
ى
ِ
ِ
واب) .تػػإف طرر ػ وػػلدر اسنك ػرر باػػرؼ است ر ػػؼ لف تكػػكف اسم ػػلدر و ػ ف األكس ػ بػػهف ج ػػؿ
َجو ٍول كتَو ٌ
اسػػذم ذكػػر تػػع لكس ػ ا (ل ُكو ّْول أ َ

ػلز ت مػػل شػػب األـ تػػع ككنلػػل
است ر ػػؼ ت ر ػػؼ اس لػػد؛ لما كونػػدد لـ ذسػػؾ اسكتػػلاق كهػػك كتػػلا األجػػؿ .تكلم ػ (لـ) مآلػػت مل مجػ نا

لصصن سمل تضلؼ س (لـ)؛ ألف األـ تكسد منلل اسمكسػكد تك ػر طػصؽ (لـ) اسشػعس ولػ لصػل ق تػلألـ هنػل مػراد بػ مػل هػك لصػؿ
ِ
ِ
اب[اسرودا ّٖ]ق لما سمل ماػكق كا بػل اسمشػ ل مظػلهر سػ كصػلدرر
سلماك كاإ بل اسلذ ف همل مف مظلهر لكس ا ل ُك ّْل أَ َج ٍل كتَ ٌ
ونػ ق تػهـ اسكتػػلا هػك ولػػـ اهلل ت ػلس بمػػل آلػ ر د ماػػكد كمػل آلػ ر د بلتػ كمػل ترػػدـ .كاس ند ػ وند ػ االآلػت لر بػػلس لـ كمػل تصػػرؼ
ون ػ ؛ لما كتػػع ملك ػ كولم ػ لـ اسكتػػلا ال طلػػع ول لػػل لاػػد .كسكػػف اسنػػلس ػػركف مظلهرهػػل دكف اطػػص وع ول ػ مػػدل بػػل تلػػؾ
اسمظلهر كزكاسلل؛ لما لف اهلل اسمتصرؼ بت ف ا جػلؿ كاسمكال ػ ق تج ػؿ سكػؿ لجػؿ اػ لدا م ننػلق ت كػكف لصػؿ اسكتػلا ولػ هػذا

استسآل ر بم ن كل كللودت (ُٕٓ).
الئول الرابع :أم الكتاب :الذكر.

ذكرد اسطبرم(ُٖٓ)ق كاسملكردم

(ُٗٓ)

(َُٔ)

ق كاس ز بف وبد اسآلصـ

.

دليل ىذا الئول عند قا ميو:

مل لةرج اإملـ اسطبرم وف ابف وبلس لن للؿا (كوندد لـ اسكتلا) اسذكر (ُُٔ).
اسمنآلكب البف وبلس تع هذد ا

ت تكرهل شكلال

ودرق تلـ نجد ركا صا ا

لف اسركا ل
كلد ذكرنل ت مل تردـ ٌ
البف وبلس تع تسآل ر ا اسكرم ق كهػذا اسرػكؿ باػد ذاتػ لػد ال ػد دسػ صن كنصػلن تػع تسآلػ ر ا ػ ق كسكػف ولػ تػرض صػات ق
ور ِم ْن َبعِد ّْ
ترد ككف لد اآلتدؿ ابف وبلس بركس ت لس ا َ ولَئَ ْد َكتَْب َنا ِ َّ
الزُب ِ
الذ ْك ِر[األنب لسا َُٓ] ول اوتبلر لف
ْ
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??? ??????? ???????( be established with Him the Mother of the Book”. A comparative exegesis study in the commentaries of the Sunnis ???? ?????:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تكى رماى وعبد اهلل الزيوت

اسذكر هك اسلكح اسماسكظق ت ككف بذسؾ مكاترلن سلركؿ األكؿ مف لف اسمرصكد بهـ اسكتلا اسلكح اسماسكظق تص ت لرض.
الئول الخامس :عنده الذي يعارَ بو كتب المال كة.

ذكرد اسملتر دم(ُِٔ)ق كاسرازم بم نلد(ُّٔ)ق كسـ صرح لاد بدس ؿ ول صا هذا اسركؿق كسػـ صػراكا لهػك اسلػكح اسماسػكظ

لـ ملذا.
الموح المحفوظ.

الئول السادس :أُم الكتاب الذي يستنسخ منو الكتب الت أنزلت عمج األنبياء والرسل؛ وىو

(ُْٔ)
ا مف لكؿ مف للؿ ن اسلكح اسماسكظ.
كممف ذكرد اسملتر دم ق كسـ صرح بدس ؿ ول صا هذا اسركؿق كهك لر ه

الئول السادس :الئضاء المبرم الذي س زيادة يو وس نئصان .وىذا موجود

الموح المحفوظ.

كممف ذها س هذا استآلترم(ُٓٔ)ق كس ؿ لصالا هذا اسركؿ اوتمدكا ول لف اسكتلا كتلبػلفق كهػذد اسػدوكل ل ػر

مدوم بدس ؿ.

الئول السابع :جممة ذلك عنده

أم الكتاب ،ما ينسخ ،وما س ينسخ .وىو الموح المحفوظ.

(ُٔٔ)

كهك لكؿ لتلدرق كابف ز د كابف جر إق كولم اسمسآلر فق كهك شلهد سجكاز اسنآل تع اسررمف

.

كمػػف لةػػذ بلػػذا اسرػػكؿ اوتمػػد ولػ لف اسمرصػػكد مػػف اسجػػزس األكؿ مػػف ا ػ لف اهلل نآلػ مػػل شػػلس ك بػ مػػل شػػلس كونػػدد
اسلكح اسماسكظ اسذم ت مل نآل كمل سـ نآل ق ترد رلل هؤالس اسمرصكد بهـ اسكتلا هنل اسلكح اسماسكظ.
ويمكن إجمال اآلراء السابئة

ثالث اتجاىات:

ولـ اهلل ت لس اسرد ـ لك اسلكح اسماسكظ اسذم ت ولـ اهلل ت لس .
األول :ذها س لف لـ اسكتلا ي
الثان  :ذها س لف لـ اسكتلا تع اسلكح اسماسكظ.

والثالث :ذها س لف لـ اسكتلا اساصؿ كاساراـ.

املبحث الثاني:

موطو اخلالف وأسباب االختالف يف تفشري اآلية ،والراجح مو األقوال.
املطلب األول :موطو اخلالف وأسباب االختالف يف تفشري اآلية.
ت).
أوسً :مو ن الخالف وأسباب اسختالف
(ي ْم ُحو المَّ ُو َما َي َ
اء َوُيثِْب ُ
تفسير قولو تعالجَ :
ش ُ
ذا تهملنل األلكاؿ استسآل ر اسمذككررق كلدس هذد األلكاؿق كاذا نظرنل س اسكتا استػع ليتػرد سلاػد ق وػف لآلػبلا االةػتصؼ
ً
اسشعس اسذم يما كاسشعس اسػذم ي بػ ق تػذهبكا ت لػل
نصا ول تاد د
نجد لف
ى
ب ف اسمسآلر فق ي
اسةصؼ تع هذد ا اسكرم يم ه
مذاها مت ددرق كاةتلسكاق تلذا مكطف اسةصؼق ك رجع اةتصتلـ س آلبب فا
أحدىماا اإلجمال والعموم و اآليوة الكريموةا تػذكر آلػبالن ي لنػ ماػك (موا شػلس ك بػ )ق تهجمػؿ اسلسػظ تلاتمػؿ دالال
اتلج س ب لف كتسص ؿق كهذا اإجمػل يؿ تػع ا ػ لػد
مت ددر .كاالةتصؼ بآلبا اإجملؿ ك رق ا ي
ق رد اسلسظ مجمصنق ك ي

(ُٕٔ)
رد ب لن تع م لةرلق لك تع اسآلن اسنبك ت صلر س ا ن ذق لك بر ب لن سصجتلػلدق ت رػع ت ػ االةػتصؼ ق تملمػلن

اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1442 ،)2ي2021/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٔ٘

13

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 17 [2021], Iss. 2, Art. 12

شاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قولٌ تعاىلَ  :ي ْم ُحو المَّ ُو َما َي َ

ـ

كمل تع هذد؛ تلسظ (مل) اسمكصكس داس ول اس مػكـق كهػذا لدل بلسمسآلػر ف سػ االةػتصؼ ت مػل رػع ت ػ اسماػك كاإ بػل ؛

لما مجلؿ اسماك كاإ بل (ُٖٔ).

وثانييمواا إغفووال السوياق( :)ٜٔٙتإلسػػلؿ و و
ػدد مػػف اسمسآلػر ف سآلػ لؽ ا ػ ق لدل سػ كػؿ هػذد ا راس اسمةتلسػ ق تلػػك نظػركا سػ
اسآل لؽ سترلص
يكلع تع استجز

دا رر االةػتصؼ كىللَّػ

االاتمػلال ق تتناصػر اسة ػل ار ك تاػدد اسمػرادق ال لف لةػذ ا ػ كنزولػل مػف آلػ لللل

كوػدـ اساكػـ بصػكرر متكلملػ آلػل م ق كهػذا مػل سػكاظ تػع ك ػر مػف ا راس استػع تآلػر اسماػك كاإ بػل بصػكرر
اسكر م .

ال تتصسـ كآل لؽ ا

ول لف االةتصؼ ب ف ب ض ا راس اةتصؼ تنػكع مكػف اسجمػع ب نلػلق كمنلػل مػل ال يمكػف اسجمػع ب نلػلق كلبػرز لآلػبلا

االةػػتصؼ مػػل تمػ

اإشػػلرر س ػ ق مػػف جمػ و
ػلؿ سلسػػظ لك ومكمػ ق كالسػػلؿ سلآلػ لؽ كهػػذا لدل بػػب ض اسمسآلػػر ف لف سآلػػركا ا ػ

باد وق مشترؾ مع ا

تع ب ض استسلص ؿ ال لف كج االآلتدالؿ ب ال صح؛ ذ ن س س نصلن تع تسآلػ ر ا ػ ق كسػـ ػرد

هذا اساد ق كتسآل ر ستلؾ ا

نظر.
ماض اجتللد كت
اسكر م ق تكلف األمر
ى
ه

ثانياً :مو ن الخالف وأسباب اسختالف

قولو تعالجَ ( :و ِع ْن َدهُ أ ُُّم ا ْل ِكتَ ِ
اب).

كمف مكطف اسةصؼ هنل تع تاد د مله (لـ اسكتػلا)ق كمػل ظلػر مػف ت ػدد األلػكاؿ ت لػلق كاالةػتصؼ تػع اسم نػ
اسمراد مف هذد اسجمل اسررمن

رجع س آلبب فا

أحوودىماا وػػدـ كركد اػػد ق نبػػكم صػػر ح صػػا ح اػػدد اسمرصػػكد بػػهـ اسكتػػلا تػػع هػػذد ا ػ تاد ػػدانق تةضػػع األمػػر الجتلػػلد
اسصػالب كاستػلب ف كمػػف ب ػدهـق تتػػلرر هػك اساػصؿ كاساػراـ كتػلررن هػػك اسكتػلا اسػػذم ال ماػ منػ شػػعس كال تغ ػر كتػػلرر هػك اسلػػكح

اسماسكظق كتلرر هػك ول يػـ اهلل تػع اسلػكح اسماسػكظ .كاذا لردنػل لف نػرجحق تلػك اسلػكح اسماسػكظ كلصػؿ اسكتػلا كجملتػ ككنػ منآلػكا
البف وبلس.

ػا تػع اسرػرمف اسكػر ـ ػػصق مػ ار ق
وثانييمواا لسػػلؿ دالسػ اآلػػت ملؿ اسرػرمف اسكػػر ـ سلػذا اسمرٌكػػا؛ (لـ اسكتػلا)ا ترػػد كرد هػذا استرك ػ ي

م ػرر تػػع آلػػكرر مؿ وم ػرافا ٕق كم ػرر تػػع آلػػكرر اسزةػػرؼا ْق كاس لس ػ هنػػل تػػع اسروػػدا ّٗق كاآلػػت ملؿ اسمركػػا تػػع آلػػكرر اسزةػػرؼ

كمكض هػح سدالسػ اآلػت ملس تػع آلػػكرر اسروػدق تسػع اسزةػرؼ لػلؿ ت ػلس ا حووم َوا ْل ِكتَ ِ
واب ا ْل ُمِب ِ
وين إَِّنوا َج َع ْمَنوواهُ قُْرآًنوا َعَرِبيِّوا لَ َعمَّ ُكو ْوم
ػا
لر ه
ٌ
ِ
ِ
وون وِاَّن ُ ِ
ِ
ِ ِ
ويم[اسزةػرؼا ُ]ْ-ق تػػدؿ لف اسرػرمف اسكػر ـ مكجػكد ونػػد اهلل تػع لـ اسكتػلاق كاذا نظرنػػل
تَ ْعئمُ َ َ
وو و أ ُّْم ا ْلكتَواب لَ َود ْي َنا لَ َعمو ّّ َحك ٌ
ين َكفَ ُوروا ِو تَ ْك ِوذ ٍ
وو
يبَ ،والمَّ ُ
س آلكرر اسبركج نجد م مصرا ن لف اسررمف اسكر ـ مكجكد تع اسلكح اسماسكظق ترلؿ ت لس ا َب ِول الَّ ِوذ َ
آن م ِجيو ٌود ِ ،و لَووو ٍح م ْحفُو ٍ
ِ
ِ
ِ
ووظ[اسبػػركجا ُٗ]ِِ-ق تبػػلسجم ًع ب ػ ف ا تػ فق نجػ يػد لف لـ اسكتػػلا كاسلػػكح
ْ َ
مو ْون َوَار ِيو ْوم ُمحووي ٌَ ،بو ْول ُىو َوو قُو ْور ٌ َ
اسماسكظ شعس كااد مشترؾ .كتع است ب ر ون بهـ اسكتلا تلرر كبلسلكح اسماسكظ تلرر دالال مرصكدرق س س هنل ماؿ با لل.

ق وػف ا ػل اسماكمػل كاسمتشػلبلل ق كلف اسماكمػل ق
لمل اآلت ملؿ اسمركا تع آلكرر مؿ ومرافق
تمةتلؼ للػ صنق تلػك اػد ه
ه

هف لـ اسكتلاق كاسكتلا هنل مرصكد ب اسررمف اسكرـق تلسماكمػل لصػل كجملتػ ؛ لما اسرػرمف اسكػرـ ال اسلػكح اسماسػكظق تلآلػت ملسلل
يهنل ةتلؼ وف اآلت ملسلل تع ا ت ف اسآللبرت ف الةتصؼ آل للللق كاهلل ت لس لولـ.
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املطلب الثاني :الراجح مو األقوال يف معهى اآلية.
ت) ودليمو.
أوسً :الراجح من األقوال
معنج قولوَ ( :ي ْم ُحو المَّ ُو َما َي َ
اء َوُيثِْب ُ
ش ُ
ب ػد االطػصع ولػ األلػكاؿ استسآلػ ر تػع هػػذد اسجملػ اسررمن ػ اسكر مػ ق كمنللشػ لدستلػلق نجػ يػد لف اسػرلم األلػرا سػ
اسصكااق هكا لكؿ مف للؿ ف اسمرصكد ب نآل ي اسشػ ار عق كتػؽ مػل ترتضػ اكمػ اهللق ككػ ٌؿ ذسػؾ مرػدر تػع ولمػ األزسػع اسمآلػبؽق
كممل يآلتهنس ب كدس ؿ سلذا استرج حا
قاعدة :دةل يؿ اسكصـ تع م لنع مػل لبلػ كمػل ب ػدد لكسػ مػف اسةػركج بػ ونلمػلق ال بػدس وؿ جػا استآلػل ـ سػ  .تػإذا تنلزوػ

ػؽ بلسآلػ لؽ مػل سػـ
األلكاؿ تع تسآل ر م ق تإف اسركؿ اسذم تصسـ مع اسآل لؽ هػك اسػذم يامػؿ استسآلػ ير ول ػ ؛ ألنػ لكتػؽ سلػنظـ كلس ي
رد دس هؿ منع مف هذا استسآل ر لك صاح ل رد(َُٕ).
كبنلس ول هذد اسرلودرق ننرؿ لكؿ اسرلآلمع -رام اهلل -تل لَّ تضمف اسركؿ اسسصؿ تع اسمآلهس ق ا ق للؿ مل نص ا
ن

سمطلا ملق لف دلؽ اسنظر ت تدل رل از داق ترد ككف آل لؽ ا ػ ألمػر ال اتمػؿ

ٌف مل آلتدؿ ب اسك ر مف ا ل
ظلف لن آلتدؿ بلل تع باق مةرق كلػد ؤكػدد مػل ػراد مػف طبػلؽ ك ػر مػف لربػلا استصػلن ؼ ولػ ذسػؾق كانمػل
ظف ٌ
ل ردق ك ٌ
وت َو ِع ْن َودهُ أ ُُّم ا ْل ِك ِ
تواب تكػـ
اسمدار ول تلـ األآللكا كاسآل لؽ كاسآلبلؽ .يةذ سؾ م صن لكس ت لس ا َ ي ْم ُحووا المَّ ُ
شواء َوُيثِْب ُ
وو موا َي ُ
تػػرل مػػف آلػػتدؿ بلػػل ولػ اس لػػـ اسم لٌػػؽق كماػػك مػػل تػػع اسلػػكح اسػػذم آلػػمكن (سػػكح اسماػػك كاإ بػػل ) ك ػػكردكف مػػف اإشػػكلال
لف هػػذد ا ػ ق سػػك تم ٌػػف ت لػػل اسرػػلر ق س لػػـ لنلػػل تػػع م نػ ل ػػر مػػل
كاألجكبػ مػػل ال جػػد اسكالػػؼ ول ػ مرن ػػل كال مطم ننػػل .مػػع ٌ
تكهمكف؛ كذسؾ لنلـ كػلنكا رتراػكف ولػ رآلػكؿ اهلل  تػع لكا ػؿ اسب ػ ق لف ػهتع بك ػ كك ػ مكآلػ كو آلػ  .تكهمػل لف ذسػؾ

اساآلٌ انرض دكرهػل كذهػا
لف دكر تلؾ ا ل
اسنبع تع كؿ زملف كمكلف تهولملـ اهلل ت لس ٌ
ٌ
هك للص مل دؿ ول نبكر ٌ
استبصػر .كاف تلػؾ ا ػل ما ػ كمػل ماػع وصػرهل.
وصرهل .كلد اآلت ٌد اسبشر ٌ
سلتنب س ا اس رل ػ كهػع م ػ االوتبػلر ك ٌ
وول أ ْ ِ
كلد ل ب ت لس ل رهل ممل هك لجل كلكضح كلد ٌؿ ول اسدوكر .كهك لكس ت لس لبلللا وما َك َ ِ
س ٍ
يي ٍوة إَِّس
َن َيوْْت َ ِب َ
وان لَر ُ
ٌ
ََ
(ُُٕ)
ْن المَّ ِو لِ ُك ّْل أ ِ
َّ
ت َو ِع ْن َدهُ أ ُُّم ا ْل ِكتَ ِ
ِ
ِبِْذ ِ
.
اب[اسرودا ّٖق ّٗ]
ب
ث
ي
و
اء
ش
ي
ا
م
و
م
ال
و
ح
م
ي
*
ْ
ُ َ َ َ ُ َُ ُ
اب َ ْ ُ
َج ٍل كتَ ٌ
َ
معنج قولوَ ( :و ِع ْن َدهُ أ ُُّم ا ْل ِكتَ ِ
اب) وأدلتو.
ثانياً :الراجح من األقوال
نجد لف اسػرلم األلػرا سػ اسصػكااق
ب د االطصع ول األلكاؿ استسآل ر تع هذد اسجمل اسررمن اسكرم ق كمنللش لدستللق ي

ؾق كممل يآلتهنس ب كدس ؿ سلذا استرج حا
هكا لف اسمرصكد بهـ اسكتلا اسلكح اسماسكظ كهك داة هؿ تع ولـ اهلل ت لس بص ش ٌ
أوسً :اسستعمال الئرآن ليذا المركبق كهك مل تردـ اساد ق ون ذكر آلبا اةتصؼ اسمسآلر ف تع هذد اسجمل اسررمن .
ثانيا :المغةا تركؿ اهلل ت لس ا َ و ِع ْن َدهُ أ ُُّم ا ْل ِكتَ ِ
ػعس ونػد اهللق
ً
اب نعا لصؿ ك ٌؿ شعسق كاس را تركؿ ألصػؿ اسشػعس لـق تلػك ش ه
ت لصؿ كؿ شعسق كبمل لف اسماك كاإ بل مرصكد بػ ماػك اسشػ ار عق تػهـ اسكتػلا يهنػل هػع لصػ يؿ اسشػ ار ع كهػع مكجػكدر
تع اسلكح اسماسكظ .للؿ اس ارلػاا لـ اسكتػلاا اسلػكح اسماسػكظ كذسػؾ سكػكف اس لػكـ كللػل منآلػكب س ػ كمتكسٌػدر منػ (ُِٕ).
كل ؿ سمك لـ اسررل؛ ألنلل لكؿ األرض كلصلللق كمنلل يد ًاى (ُّٕ).
ثالثًا :مل كرد صػا ح اسبةػلرم وػف لتػلدرق لف اسمرصػكد بػهـ اسكتػلاا جملػ اسكتػلا كلصػل (ُْٕ)ق كلصػ يؿ اسكتػا اسآلػملك كاسرػرمف
مػػف اسلػػكح اسماسػػكظ كمػػل لشػ ر آلػػلبرلنق ت كػػكف اسمرصػػكد بػػهـ اسكتػػلا اسلػػكح اسماسػػكظ .كهػػذا ربمػػل ػػد شػػلهدا سغك ػلن لك ػػر مػػف
ككن ل انرق ال لف لكؿ استلب ع تع اسلغ

د اج كدس صن؛ ألنلـ األلرا س وصر االاتجلج اسلغكم.
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شاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قولٌ تعاىلَ  :ي ْم ُحو المَّ ُو َما َي َ

ـ

اخلامتة.
اسامد هلل اسذم بن مت تتـ اسصلسال ق كاسصصر كاسآلصـ ول نب نل مامد كول مسػ كصػاب لجم ػ فق تب ػد لف م َّػف

اهلل ول نل بإتملـ هذد اسدراآل ق نذكر اسنتل إ كاستكص ل ق كذسؾ ول اسناك ا تعا
أوسً :النتا  :ك مكف جلزهل تع اسنرلط اسمكجزر ا ت ا
ُ -لبرز لآلبلا اةتصؼ اسمسآلر ف تع ا
األلكاؿ استسآل ر كت ددهل.

ِ -األلكاؿ استسآل ر اسمةتلس تع ا

اسكر مػ ق ارجػعه سػ ومكملػل كاجملسلػل كالسػلؿ آلػ للللق تػهدل سػ اةػتصؼ

اسكرم ق منلل مل مكف اسجمعي ب ن ؛ ككن تم صن سمػل ماػ كي بػ ق كمنلػل مػل ال يمكػف

اسجمعي ب ن ي.
ّ -ك هر مف األدس استع اوتبرهل اسمسآلركف ولضػدر ار لػـق تبػٌف لف كجػ االآلػتدالؿ بلػل ل ػر دل ػؽق كمػل لنلػل سػـ تػرد ككنلػل
صات .

نصلن تع تسآل ر ا اسكرم ق كجزهس منلل سـ ت ب
اوتملد اسآل ل ً
ؽ كمرجح للكل كلر ن ر آل تع بل
تـ
ي
ٌْ -
تع ذاتلل.

اسرلم اسراجحق رلـ ااتملؿ ب ض األلكاؿ األةػرل كصػاتلل

ػلدر جػدان ت رضػلـ ستصػا ح لك تضػ ؼ
ٓ-
ى
للا اوتمػلد نآلػب كب ػرر اسمسآلػر ف تػع تسآلػ ر هػذد ا ػ اسكرمػ ولػ األ ػرق كن ه

اسركا ػػل اسم ركض ػ كهدس ػ ول ػ اسرػػكؿ استسآل ػ رمق كهػػذا ان كػػس بػػدكرد ول ػ اوتملد ػ كمك كل ػ نآلػػب كب ػرر مػػف األل ػكاؿ
اسكاردر تع ا

اسكر م .

ثانيا :التوصيات:
ً
كصع اسبلا لف بلالهتملـ بلسدراآلل

استسآل ر اسمرلرن سة ل

اسررمن استع اةتلؼ ت لل بػ ف ل مػ استسآلػ ر؛ ألهم ػ

هػػذا اسنػػكع مػػف اسد ارآلػػل كدكرد تػػع اسكشػػؼ وػػف ا راس اسمت ػػددر كب ػػلف مػكاطف اسةػػصؼ كلآلػػبلبللق كسمػػل ت لػػل مػػف است ػػرض سمنلج ػػل
استرج ح ب ف األلكاؿ كت ل للل كمنللش لدستلل.

رب العالمين.
وآخر دعواىم أن الحمد هلل ّْ

اهلوامش.
ُّّٗهػ)ق التحرير والتنويرق تكنسق اسدار استكنآل سلنشرق ُْٖٗهػق جُّق صٕٓ.

(ُ) ينظرا مامد اسطلهر بف ولشكرق (
(ِ) ينظػػرا مامػػد بػػف وبػػد اهلل اسزركشػػعق (

ْٕٗه ػ)ق البرىووان و عموووم الئورآنق تار ػػؽا مامػػد لبػػك اسسضػػؿ بػراه ـق دار ا ػػلس

اسكتا اس رب و آل اسبلب اسالبع كشركل ق ُّٕٔقُٕٗٓ/ـق طُق جُق صُٖٖ.

(ّ) ينظػػرا جػػصؿ اسػػد ف اسآل ػ كطعق (

ُُٗهػ ػ)ق اإلتئووان و عموووم الئ ورآنق تار ػػؽا مامػػد لبػػك اسسضػػؿ ب ػراه ـق مصػػرق اسل ػ

اسمصر اس لم سلكتلاق ُّْٗهػُْٕٗ /ـق جُق صْٖ.

لـ اسررلق ُِّْهػق طُق صُُْ.ُُٓ+

(ْ) ينظرا ردر اهلل اسطلاعق دسلة السياقق مك اسمكرم ق جلم
(ٓ) وبد اسرامف بف نلصر اسآل دمق ( ُّٕٔهػ)ق تيسير الكريم الرحمن
مؤآلآل اسرآللس ق َُِْهػَََِ/ـق طُق جُق صُْٗ.

تفسير كالم المنانق تار ؽا وبػد اسػرامف اسلك اػؽق
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??? ??????? ???????( be established with Him the Mother of the Book”. A comparative exegesis study in the commentaries of the Sunnis ???? ?????:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تكى رماى وعبد اهلل الزيوت
(ٔ) مامد شسلوتربلنعق المك والمدن ق بص دار نشرق بص تلر ق صَُ .كينظرا نةب مف ولملس استسآل ر كولكـ اسررمفق التفسوير
الموضوع لسور الئرآن الكريم ،جلم اسشلرل ق كل اسدراآلل اس ل ل كاسباق اس لمعق ُُّْقََُِ/ـق جّق صّٔٓ.
(ٕ) ابف ولشكرق التحرير والتنويرق جُّق صٕٔ.ٕٕ+
ِٕٔهػ)ق غريب الئرآنق تار ؽا آل د اسلالـق بص دار نشرق بص تلر ق جُق صُٔٗ.

(ٖ) وبد اهلل بف مآللـ بف لت ب ق (
(ٗ) مامد بف جر ر اسطبرمق (

َُّهػ)ق جامع البيان

(َُ) لبك منصكر اسملتر دمق (

ّّّهػ)ق تْويالت أىل السنة ،تار ؽا د .مجدم بلآللكـق ب رك ق دار اسكتا اس لم ق ُِْٔهػػ/

َََِـق طُق جُٔق صْٖٓ.

تْويل الئرآنق تار ؽا لامد مامد شلكرق مؤآلآل اسرآلػلس ق َُِْق/

ََِٓـق طُق جٔق صِّٓ.

(ُُ) لبػك آلػالؽ اس لبػعق ( ِْٕه ػ)ق الكشوف والبيووان عون تفسووير الئورآنق تار ػؽا اإمػػلـ لبػع مامػد بػػف ولشػكرق ب ػرك ق دار ا ػػلس
استراق اس ربعق ُِِْهػََِِ/ـق طُق جٓق صِٖٗ.

(ُِ) ولػػع بػػف مامػػد اسمػػلكردمق ( َْٓهػ ػ)ق النكووت والعيووونق تار ػػؽا اسآل ػ د ابػػف وبػػد اسمرصػػكد بػػف وبػػد اسػػرا ـق ب ػػرك ق دار اسكتػػا
اس لم ق جّق صُُٖ.

(ُّ) اساآل ف بف مآل كد اسبغكمق (

َُٓهػ)ق معالم التنزيل

استراق اس ربعق َُِْهػق طُق جّق صِٔ.

تفسير الئرآنق تار ػؽا وبػد اسػرزاؽ اسملػدمق ب ػرك ق دار ا ػلس

(ُْ) مامػكد بػف ومػرك اسزمةشػرمق ( ّٖٓه ػ)ق الكشواف عون حئووا ق غووامَ التنزيولق ب ػرك ق دار اسكتػلا اس ربػعق َُْٕهػػق طّق
جِق صّْٓ.

(ُٓ) ابف اسجكزمق وبد اسرامف بف ولعق ( ٕٗٓه ػ)ق زاد المسوير و عموم التفسويرق تار ػؽا وبػد اسػرزاؽ اسملػدمق ب ػرك ق دار اسكتػلا
اس ربعق ُِِْهػق طُق جِق صََٓ.

(ُٔ) وز اسػد ف بػف وبػد اسآلػصـق ( َٔٔه ػ)ق تفسوير الئورآن ،تار ػؽا وبػد اهلل اسػكهبعق ب ػرك ق دار ابػف اػزـق ُُْٔهػػُٗٗٔ/ـق طُق
جِق صُٔٓ.

(ُٕ) وبد اهلل بف ومر اسب ضلكمق (

ٖٓٔهػ)ق أنوار التنزيل وأسرار التْويلق تار ؽا مامد اسمروشلعق ب رك ق دار ا لس استراق

اس ربعق ُُْٖهػق طُق جّق صَُٗ.

(ُٖ) لبك ا لف مامد بف كآلؼ األندسآلعق ( ْٕٓه ػ)ق البحر المحي
جٔق صّٕٗ.

(ُٗ) براه ـ بف ومر اسبرلوعق ( ٖٖٓهػ)ق نظم الدرر

التفسويرق تار ػؽا صػدلع جم ػؿق ب ػرك ق دار اسسكػرق َُِْهػػق

تناسب اآليات والسورق اسرلهررق دار اسكتلا اإآلصمعق جَُق صُّٔ.

(َِ) لبك اسآل كد اس ملدمق ( ِٖٗهػ)ق إرشاد العئل السميم إلج مزايا الكتاب الكريمق ب رك ق دار ا لس استراق اس ربعق جٓق صِٕ.
(ُِ) مامكد بف وبد اهلل ا سكآلعق (

َُِٕهػ)ق روح المعان

ب رك ق دار اسكتا اس لم ق ُُْٓهػق طُق جٕق صَُٔ.

تفسير الئرآن العظويم والسوبع المثوان ق تار ػؽا ولػع وط ػ ق

(ِِ) اسطبرمق جامع البيان ،جُٔق صْٖٓ.

(ِّ) تبَّف مف ةصؿ اسرجكع س كتلا (تسآل ر ابف وبلس كمرك لت تع استسآل ر مػف كتػا اسآلػن ) وػدـ كجػكد هػذد اسركا ػ كال ل رهػل
مػػف اسركا ػػل

ومروياتو

اسمنآلػػكب البػػف وبػػلس تػػع تسآلػ رد سلػػذد ا ػ  .ينظػػرا اسام ػػدمق وبػػد اس ز ػػز بػػف وبػػد اهللق تفسووير ابوون عبوواس
التفسير من كتب السنةق جلم لـ اسررلق كل اسشر كاسدراآلل اإآلصم ق صَّٓ.

(ِْ) ينظرا لبك بكر وبد اسرزاؽ اسصن لنعق ( ُُِهػ)ق تفسير عبد الرزاقق تار ؽا مامكد وبددق ب رك ق دار اسكتا اس لم ق ُُْٗهػق
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شاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قولٌ تعاىلَ  :ي ْم ُحو المَّ ُو َما َي َ
طُق جِق صِّٕ.ِّٗ+

(ِٓ) لب ػػك بك ػػر لام ػػد اسب لر ػػعق (

ـ

ْٖٓه ػ ػ)ق األسوووماء والصوووفات لمبييئووو ق تار ػػؽا وب ػػد اهلل اسالش ػػدمق ج ػػدرق مكتبػ ػ اسآلػ ػكادمق

ُُّْهػُّٗٗ/ـق طُق جُق صُّٖ.

(ِٔ) لبك بكر لامد اسب لرعق (

ْٖٓهػ)ق الئضاء والئدرق تار ؽا مامد مؿ ولمرق اسر لضق مكتب اس ب كلفق ُُِْهػَََِ/ـق

طُق جُق صُِْ.ُِٕ -

(ِٕ) ابف لت ب ق غريب الئرآنق جُق صُٔٗ .لةرج اسطبػرم تػع جػلمع اسب ػلف ُْٖٕٔ /ق كابػف لبػع شػ ب كابػف اسمنػذر كابػف لبػع اػلتـ
كمل تع اسدر اسمن كر سلآل كطعق ُِِْ/ق كذكرد ون اسآلمرلندم تع بار اس لكـ ق ِ .ُٗٔ/كسـ نرؼ ول اكـ سلركا .

(ِٖ) استآل ػػترمق آل ػػلؿ ب ػػف وب ػػد اهلل (
ُِّْهػق طُق جُق صٖٓ.

(ِٗ) آلملو ؿ بف ومر بف ك ر (

ِّٖه ػ ػ)ق تفسوووير التسوووتريق تار ػػؽا مام ػػد و ػػكف اسآل ػػكدق ب ػػرك ق دار اسكت ػػا اس لم ػ ػ ق

ْٕٕهػ)ق تفسير الئرآن العظيمق تار ؽا آللمع بف مامػد آلػصم ق دار ط بػ سلنشػر كاستكز ػعق

َُِْهػُٗٗٗ/ـق طِق جْق صْٗٔ.

(َّ) اسآل دمق تيسير الكريم الرحمن

تفسير كالم المنانق صُْٗ.

(ُّ) اسطبرمق جامع البيان ،جُٔق صْٕٕ.ْٕٗ-

(ِّ) اسملتر دمق تْويالت أىل السنة ،جٔق صِّٓ.
(ّّ) اسملكردمق النكت والعيونق جّق صُُٕ.

(ّْ) ينظػػرا لبػػك اسمظسػػر منصػػكر اسآلػػم لنعق (
اسر لضق دار اسكطفق ُُْٖهػُٕٗٗ-ـق طُق جّق صٗٗ.
(ّٓ) اسبغكمق معالم التنزيل

ْٖٗه ػ)ق تفسووير الئورآنق تار ػػؽا لآلػػر بػػف بػراه ـ كلنػ ـ بػػف وبػػلس بػػف لنػ ـق

تفسير الئرآنق جّق صِٔ.

(ّٔ) لبك اسرلآلـ مامػكد اسن آلػلبكرمق (

َٓٓه ػ)ق إيجواز البيوان عون معوان الئورآنق تار ػؽا ان ػؼ بػف اآلػف اسرلآلػمعق ب ػرك ق

دار اسغرا اإآلصمعق ُُْٓهػق طُق جُق صْٕٓ.

(ّٕ) ابف اسجكزمق زاد المسير

عمم التفسيرق جِق صََٓ

(ّٖ) وز اسد ف بف وبد اسآلصـق تفسير الئرآن ،جِق صُٔٓ.
(ّٗ) لبك ا لف األندسآلعق البحر المحي

(َْ) جصؿ اسد ف وبد اسرامف اسآل كطعق (

التفسيرق جٔق صّٕٗ.

ُُٗهػ)ق الدر المنثورق ب رك ق دار اسسكرق جْق صٗٓٔ.

(ُْ) اسآلػػم لنعق تفسووير الئ ورآنق جّق صٗٗق ينظػػرا صػػا ح اإمػػلـ مآلػػلـق تار ػػؽا مامػػد تػؤاد وبػػد اسبػػللعق ب ػػرك ق دار ا ػػلس
يم ػ ً ك ًكتىلب ػ ً ًرٍزًل ػ ً كلىجلً ػ ً كوملً ػ ً ك ىشػػرىلكتً ً
ػلا ىك ٍ ًسَّ ػ ً ىة ٍل ػ ً
ػع ًتػػع ىب ٍ
ؽ ا ٍ ىد ًمػ ِّ
طػ ًػف ل ِّ ى ى
است ػراق اس ربػػعق جْق صَِّٖق كتػػلا اسرػػدرق ىبػ ي
ى ى ى ىى ى ى
لدتً ً ق حا ِْٔٔ.
ىك ىآل ى ى
(ِْ) اسطبرمق جامع البيان ،جُٔق صَْٖ.
(ّْ) مكع بف لبع طلسا اسر آلعق (
كاسباق اس لمعق جلم

ّْٕهػ)ق اليداية إلج بموغ النياية ،تار ؽا مجمكوػ رآلػل ؿ جلم ػ بكل ػ اسد ارآلػل

اسشلرل ق بإشراؼ ل .دا اسشلهد اسبكشػ ةعق مجمكوػ باػكق اسكتػلا كاسآلػن ق كل ػ اسشػر

اإآلصم ق ُِْٗهػََِٖ/ـق طُق جٓق صّّٕٓ.

اس ل ػل

كاسد ارآلػل

(ْْ) اسملكردمق النكت والعيونق جّق صُُٕ.

(ْٓ) تةر اسد ف مامد بف ومر اسرازم ( َٔٔق)ق مفاتيح الغيبق ب رك ق دار ا لس استراق اس ربعق َُِْقق طّق جُٗق صِٓ.
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??? ??????? ???????( be established with Him the Mother of the Book”. A comparative exegesis study in the commentaries of the Sunnis ???? ?????:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تكى رماى وعبد اهلل الزيوت
(ْٔ) وز اسد ف بف وبد اسآلصـق تفسير الئرآن ،جِق صُٔٓ.
(ْٕ) تةر اسد ف اسرازمق مفاتيح الغيبق جُٗق صِٓ.

(ْٖ) لبك آلالؽ لامد بف براه ـ اس لبعق الكشف والبيان عن تفسير الئرآنق جدرق دار استسآل رق ُّْٔهػػَُِٓ/ـق طُق جُٓق
صِّّ.

َٕٖهػ)ق مجمع الزوا د ومنبع الفوا د ،تار ػؽا اآلػلـ اسػد ف اسردآلػعق اسرػلهررق مكتبػ اسردآلػعق

(ْٗ) ولع بف لبع بكر اسل مع (

ُُْْهػُْٗٗ/ـق جَُق صُٓٓ .كينظرا لامد بف ومرك اسبزارق ( ِِٗه ػ)ق مسند البزار المنشوور باسوم البحور الزخوارق

تار ؽا ماسكظ اسرامف ز ف اهللق (ارؽ األجزاس مف ُ س ٗ)ق كولدؿ بف آل د (ارؽ األجزاس مف َُ سػ ُٕ)ق كصػبرم وبػد
اسةػلسؽ اسشػلت ع (ارػؽ اسجػػزس ُٖ)ق اسمد نػ اسمنػكررق مكتبػ اس لػػكـ كاساكػـق (بػدل

ُٖٖٗـق كانتلػ

ََِٗـ)ق طُق جَُق

ُُّه ػ)ق كتواب التوحيود واثبوات صوفات الورب  ،تار ػؽا وبػد اس ز ػز

صُٕ .ينظرا ابف ةز م ق مامد بف آلػالؽق (
ابف براه ـ اسشلكافق اسر لضق مكتب اسرشدق ُُْْهػُْٗٗ/ـق طٓق جُق صِِّ.

(َٓ) ينظ ػػرا ول ػػع ب ػػف وم ػػر اس ػػدارلطنع ( ّٖٓه ػ ػ)ق كتوووواب النووووزولق تار ػػؽا ول ػػع ب ػػف مام ػػد اسسر ل ػػعق َُّْهػ ػػُّٖٗ/ـق طُق جُق
صُُٓ.

(ُٓ) مام ػػد ب ػػف وم ػػرك اس ر ل ػػعق (

ِِّه ػ ػ)ق الضوووعفاء الكبيووورق تار ػػؽا وب ػػد اس ط ػػع لل ج ػػعق ب ػػرك ق دار اسمكتبػ ػ اس لم ػ ػ ق

َُْْهػُْٖٗ/ـق طُق جِق صّٗ.

(ِٓ) اسطبرمق جامع البيان ،جُٔق صَْٖ.
(ّٓ) اسطبرمق جامع البيان ،جُٔق صُْٖ.
(ْٓ) اسبرلوعق نظم الدرر

تناسب اآليات والسورق جَُق صِّٔ.ّّٔ+

(ٓٓ) اسطبرمق جامع البيان ،جُٔق صُْٖ.
ِٔٓهػ)ق التاريخ الكبير ،دا رر اسم لرؼ اس ملن ق ا در مبلد – اسػدكفق طبػع تاػ

(ٔٓ) ينظرا اسبةلرمق مامد بف آلملو ؿق (
مرالب ا مامد وبد اسم د ةلفق جٕق صّٔ.

(ٕٓ) ينظػػرا مؿ و آلػ ق وبػػد اسآلػػصـ بػػف ماآلػػفق دراسووة نئديووة و المرويووات الوواردة و شخصووية عموور بوون الخ وواب وسياسووتو
اإلدارية  ،طُق وملدر اسباق اس لمع بلسجلم اإآلصم ق اسمد ن اسمنكررق اسمملكػ اس رب ػ اسآلػ كد ق ُِّْهػػََِِ/ـق
جُق صُٖٕ.

(ٖٓ) اسب ضلكمق أنوار التنزيل وأسرار التْويلق جّق صَُٗ.
(ٗٓ) اسطبرمق جامع البيان ،جُٔق صْٖٔ.

(َٔ) اسملكردمق النكت والعيونق جّق صُُٖ.
(ُٔ) اسبغكمق معالم التنزيل

تفسير الئرآن ،جّق صِٕ.

(ِٔ) اسزمةشرمق الكشاف عن حئا ق غوامَ التنزيلق جِق صّْٓ.
(ّٔ) ابف اسجكزمق زاد المسير

عمم التفسيرق جِق صََٓ

(ْٔ) لبك ا لف األندسآلعق البحر المحي

التفسيرق جٔق صّٖٗ.

(ٓٔ) لامػػد بػػف مامػػد بػػف وج بػ ق ( ُِِْه ػ)ق البحوور المديوود و تفسووير الئورآن المجيوود ،تار ػػؽا لامػػد وبػػد اهلل اسررشػػع رآلػػصفق
اآلف وبلس زكعق اسرلهررق بص دار نشرق ُُْٗهػق جّق صّٓ.

(ٔٔ) اسطبرمق جامع البيان ،جُٔق صْٖٔ.
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ـ

(ٕٔ) اسطبرمق جامع البيان ،جُٔق صْٕٖ.

(ٖٔ) ينظرا اسملتر دمق تْويالت أىل السنة ،جٔق صّّٓ.
(ٗٔ) اسملكردمق النكت والعيونق جّق صُُٖ.
(َٕ) اسبغكمق معالم التنزيل

تفسير الئرآنق جّق صِٕ.

(ُٕ) اسزمةشرمق الكشاف عن حئا ق غوامَ التنزيلق جِق صّْٓ.
(ِٕ) ابف اسجكزمق زاد المسير

عمم التفسيرق جِق صََٓ.

(ّٕ) اسملتر دمق تْويالت أىل السنةق جٔق صّّٓ.
(ْٕ) لبك اسل ق نصر اسآلمرلندمق (

ّّٕهػ)ق بحر العمومق بص دار نشرق جِق صُِّ.

(ٕٓ) اسملكردمق النكت والعيونق جّق صُُٖ.
(ٕٔ) اسبغكمق معالم التنزيل

تفسير الئرآنق جّق صِٔ.

(ٕٕ) اسزمةشرمق الكشاف عن حئا ق غوامَ التنزيلق جِق صّْٓ.
(ٖٕ) اسن آللبكرمق إيجاز البيان عن معان الئرآنق جُق صْٕٓ.
(ٕٗ) ابف اسجكزمق زاد المسير

عمم التفسيرق جِق صََٓ

(َٖ) تةر اسد ف اسرازمق مفاتيح الغيبق جُٗق صُٓ.

(ُٖ) مامػػد بػػف رػػكا اسس رك مزبػػلدمق ( ُٕٖهػ ػ)ق تنوووير المئبوواس موون تفسووير ابوون عبوواسق نآلػػاا س بػػد اهلل بػػف وبػػلس -رضػػع اهلل
ونلمل( -

ٖٔهػ)ق سبنلفق دار اسكتا اس لم ق صَُِ.

(ِٖ) اسآلمرلندمق بحر العمومق جِق صُِّ.
(ّٖ) اسآلمرلندمق بحر العمومق جِق صُِّ.

(ْٖ) تةر اسد ف اسرازمق مفاتيح الغيبق جُٗق صُٓ.

(ٖٓ) ينظرا اسبزارق مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارق جُٖق صُُٗ.
(ٖٔ) مامد بف و آل استرمذمق ( ِٕٗقق سنن الترمذيق تار ؽا لامػد مامػد شػلكر (ج ػ ُق ِ)ق كمامػد تػؤاد وبػد اسبػللع (ج ػ
ّ)ق كابراه ـ وطكر وكض اسمدرس تع األزهػر اسشػر ؼ (ج ػ ْق ٓ)ق مصػرق شػرك مكتبػ كمطب ػ مصػطس اسبػلبع اسالبػعق

اآلف لر ا.
ق
طِق ُّٓٗهػُٕٗٓ /ـق جْق صْْٖ .ركاد استرمذم كل ؿ ت ا اد ه
ه
(ٕٖ) ينظرا صل ا وبد اسجبلرق الجامع الصحيح لمسنن والمسانيدق َُِْـق جّق صَْٕ.
(ٖٖ) اسملتر دمق تْويالت أىل السنةق جٔق صِّٓ.
(ٖٗ) وبػػد اسكػػر ـ بػػف هػكازف اسرشػ رمق (
سلكتلاق طّق جِق صِّْ.

ْٓٔه ػ)ق ل ووا ف اإلشوواراتق تار ػػؽا بػراه ـ اسبآلػ كنعق مصػػرق اسل ػ اسمصػػر اس لمػ

(َٗ) وبػػد اساػػؽ بػػف للسػػا بػػف وط ػ ق ( ِْٓه ػ)ق المحوورر الوووجيز و تفسووير الكتوواب العزيووزق تار ػػؽا وبػػد اسآلػػصـ وبػػد اسشػػلتع
مامدق ب رك ق دار اسكتا اس لم ق ُِِْهػق طُق جّق صُّٕ.

(ُٗ) ينظرا اسرش رمق ل ا ف اإلشاراتق جِق صِّْ.
(ِٗ) وبد اسرامف بف مامد اس لسبعق ( ٕٖٓهػ)ق الجواىر الحسان

تفسير الئرآنق تار ؽا مامد ولع م كض كوػلدؿ لامػد

وبد اسمكجكدق ب رك ق دار ا لس استراق اس ربعق ُُْٖهػق طُق جّق صِّٕ.

(ّٗ) اسآلمرلندمق بحر العمومق جِق صُِّ.

 ٕ٘ٛـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1442 ،)2ي2021/م

20

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol17/iss2/12

??? ??????? ???????( be established with Him the Mother of the Book”. A comparative exegesis study in the commentaries of the Sunnis ???? ?????:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تكى رماى وعبد اهلل الزيوت
(ْٗ) اس لبعق الكشف والبيان عن تفسير الئرآنق جٓق صِٖٗ.
(ٓٗ) ينظرا اسرلم اسآللدسق ىذا البحثق صُُ.
(ٔٗ) اس لبعق الكشف والبيان عن تفسير الئرآنق جٓق صِٖٗ.
(ٕٗ) تةر اسد ف اسرازمق مفاتيح الغيبق جُٗق صُٓ.
(ٖٗ) مامد بف لامد اسررطبعق (

ُٕٔهػ)ق الجامع ألحكام الئورآنق تار ػؽا لامػد اسبردكنػع كابػراه ـ لطسػ شق اسرػلهررق دار اسكتػا

اسمصر ق ُّْٖهػُْٗٔ/ـق طِق جٗق صِّّ.

التفسيرق جٔق صّٖٗ.

(ٗٗ) لبك ا لف األندسآلعق البحر المحي

(ََُ) تةر اسد ف اسرازمق مفاتيح الغيبق جُٗق صُٓ.
(َُُ) اسررطبعق الجامع ألحكام الئرآنق جٗق صِّّ.
(َُِ) اسآلمرلندمق بحر العمومق جِق صُِّ.

(َُّ) تةر اسد ف اسرازمق مفاتيح الغيبق جُٗق صَٓ.
(َُْ) مامػػد جمػػلؿ اسػػد ف اسرلآلػػمعق (

ُِّّهػ ػ)ق محاسوون التْويووولق تار ػػؽا مامػػد بلآلػػؿ و ػػكف اسآلػػكدق ب ػػرك ق دار اسكتػػا

اس لم ق ُُْٖهػق طُق جٔق صُِٗ.

(َُٓ) مامد بف لامد لبك زهررق (
(َُٔ) براه ـ اسرطلفق (

ُّْٗهػ)ق زىرة التفاسيرق دار اسسكر اس ربعق جٖق صّٕٔٗ.

َُْْهػ)ق تيسير التفسيرق بص دار نشرق جِق صِِٖ.

(َُٕ) مامد وز دركزرق التفسير الحديثق اسرلهررق دار ا لس اسكتا اس رب ق ُّّٖهػق جٓق صّٓٓ.ْٓٓ+
(َُٖ) سجنػ مػػف ولمػػلس األزهػػرق المنتخووب و تفسووير الئ ورآن الكووريمق مصػػرق اسمجلػػس األولػ سلش ػؤكف اإآلػػصم ق طبػػع مؤآلآل ػ
األهراـق ُُْٔهػُٗٗٓ-ـق طُٖق جُق صُّٔ.

(َُٗ) تةر اسد ف اسرازمق مفاتيح الغيبق جُٗق صَٓ.
(َُُ) لبك اساآلف ولع بف لامد اسكاادمق (

ْٖٔهػ)ق الوجيز

اسرلـق دمشؽق اسدار اسشلم ق ُُْٓهػق طُق جُق صٕٓٓ.

(ُُُ) ابف وط ق المحرر الوجيز
(ُُِ) ابف اسجكزمق زاد المسير

تفسير الكتاب العزيزق تار ؽا صسكاف داككدمق ب ػرك ق دار

تفسير الكتاب العزيزق جّق صُّٕ.
عمم التفسيرق جِق صََٓ.

(ُُّ) تةر اسد ف اسرازمق مفاتيح الغيبق جُٗق صُٓ.
(ُُْ) اسررطبعق الجامع ألحكام الئرآن ،جٗق صِّٗ.
(ُُٓ) لبك اسآل كدق إرشاد العئل السميم إلج مزايا الكتاب الكريمق جٓق صِٕ.
(ُُٔ) مامد بف ولع اسشككلنعق (
جّق صَُٓ.

َُِٓه ػ)ق تح الئوديرق دمشػؽق دار ابػف ك ػرق ب ػرك ق دار اسكلػـ اسط ػاق ُُْْهػػق طُق

مئاصد الئرآنق ونع بطب ػ ً كل ٌػدـ سػ كراج ػ ا ةػلدـ اس لػـ ىوبػد
تح البيان
(ُُٕ) مامد صد ؽ ةلف اسرنكجعق ( َُّٕهػ)ق ُ
اسمكتب اس صرَّ
اسن ٍشرق ُُِْهػُِٗٗ/ـق جٕق صٗٔ.
اهلل بف براه ـ
سلطبلو ك ٌ
ى
ى
األنصلرمق ب رك ق ى
(ُُٖ) وبد اسكر ـ اسةط اق ( َُّٗهػ)ق التفسير الئرآن لمئرآنق اسرلهررق دار اسسكر اس ربعق جٕق صُِْ.
(ُُٗ) ابف ولشكرق التحرير والتنوير ،جُّق صُٓٔ.
(َُِ) ابف وج ب ق البحر المديد

تفسير الئرآن المجيدق جّق صّٓ.
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اآلف لر ا.
ق
(ُُِ) ابف وج ب ق البحر المديد
تفسير الئرآن المجيدق جّق صّٓ .ركاد استرمذمق كللؿا اد ه
ه
(ُِِ) اسشككلنعق تح الئديرق جّق صَُٔ.
(ُِّ) اسطبرمق جامع البيانق جُٔق صَْٗ.

(ُِْ) اسملكردمق النكت والعيونق جّق صُُٖ.

(ُِٓ) وز اسد ف بف وبد اسآلصـق تفسير الئرآن ،جِق صُٔٓ.
(ُِٔ) اسطبرمق جامع البيانق جُٔق صَْٗ.

َُٕه ػ)ق تفسووير النسوف (موودارك التنزيول وحئووا ق التْويول) ،تار ػؽا كآلػػؼ ولػع بػػد كمق

(ُِٕ) وبػد اهلل بػف لامػػد اسنآلػسعق (

ب رك ق دار اسكلـ اسط اق ُُْٗهػُٖٗٗ/ـق طُق جِق صُٖٓ.

(ُِٖ) ينظرا اسطبرمق جامع البيانق جُٔق صَْٗ.
(ُِٗ) ينظرا اسآلمرلندمق بحر العمومق جِق صُِّ.
(َُّ) اسملكردمق النكت والعيونق جّق صُُٖ.

(ُُّ) اسرش رمق ل ا ف اإلشاراتق جِق صِّٔ.
(ُِّ) اسكاادمق الوجيز

تفسير الكتاب العزيزق جُق صٕٓٓ.

(ُّّ) اسزمةشرمق الكشاف عن حئا ق غوامَ التنزيلق جِق صّْٓ.
(ُّْ) ابف اسجكزمق زاد المسير

عمم التفسيرق جِق صََٓ.َُٓ+

(ُّٓ) تةر اسد ف اسرازمق مفاتيح الغيبق جُٗق صِٓ.

(ُّٔ) وز اسد ف بف وبداسآلصـق تفسير الئرآن ،جِق صُٔٓ.
(ُّٕ) مامد بف جزم اسكلبعق (

ُْٕهػ)ق التسييل لعموم التنزيلق تار ؽا وبد اهلل اسةلسدمق ب ػرك ق شػرك دار األرلػـ بػف لبػع

األرلـق ُُْٔهػق طُق جُق صَْٕ.

(ُّٖ) لبك اسآل كدق إرشاد العئل السميم ،جٓق صِٕ.
(ُّٗ) ابف وج ب ق البحر المديد ،جّق صّٓ.
(َُْ) اسآل دمق تيسير الكريم الرحمن
(ُُْ) براه ـ بف آلملو ؿ األ بلرم (

تفسير كالم المنانق صُْٗ.

ُُْْهػ)ق الموسوعة الئرآنيةق مؤآلآل آلجؿ اس راق َُْٓهػق جَُق صَُٔ.

(ُِْ) مامد آل د طنطلكمق التفسير الوسي لمئرآن الكريم ،اسرلهررق دار نلض مصر سلطبلو كاسنشػر كاستكز ػعق ُٕٗٗـق طُق جٕق
صْْٗ.

(ُّْ) نةب مف لآللتذر استسآل رق التفسير الميسرق اسآلػ كد ق مجمػع اسملػؾ تلػد سطبلوػ اسمصػاؼ اسشػر ؼق َُّْهػػََِٗ/ـق طِق
جُق صِْٓ.

(ُْْ) سجن مف ولملس األزهرق المنتخب

تفسير الئرآن الكريمق جُق صُّٔ.

(ُْٓ) كهب بف مصطس اسزا لعق التفسير الوسي  ،دمشؽق دار اسسكرق ُِِْهػق طُق جِق صُُٕٓ.
(ُْٔ) تةر اسد ف اسرازمق مفاتيح الغيب ،جُٗق صِٓ.

(ُْٕ) ينظرا مامد بف آلػملو ؿ اسبةػلرم ( ِٔٓه ػ)ق الجوامع المسوند الصوحيح ،تار ػؽا مامػد زه ػر بػف نلصػر اسنلصػرق دار
عمَ ْي ِو[اسركـا
يدهُ َو ُى َو أ ْ
ق ثَُّم ُي ِع ُ
لس ًتع لى ٍك ًؿ اسلَّ ً تى ىلسى ا َ و ُى َو الَّ ِذي َي ْب َدأُ ال َخ ْم َ
َى َو ُن َ
طكؽ اسنجلرق كتا بدس اسةلؽق ىب ي
لا ىمل ىج ى
ِٕ]ق حا ُُّٗق ُِِْهػق طُق جْق صَُٓ.
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??? ??????? ???????( be established with Him the Mother of the Book”. A comparative exegesis study in the commentaries of the Sunnis ???? ?????:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تكى رماى وعبد اهلل الزيوت
(ُْٖ) اسطبرمق جامع البيانق جُٔق صَْٗ.
(ُْٗ) اسطبرمق جامع البيانق جُٔق صُْٗ.ِْٗ+
(َُٓ) اس لسبعق الجواىر الحسان

تفسير الئرآنق جّق صِّٕ.

(ُُٓ) تةر اسد ف اسرازمق مفاتيح الغيبق جُٗق صِٓ.
(ُِٓ) وز اسد ف بف وبداسآلصـق تفسير الئرآن ،جِق صُٔٓ.
(ُّٓ) اسررطبعق الجامع ألحكام الئرآنق جٗق صّّّ.
(ُْٓ) ومر بف ولع بف وػلدؿ اسانبلػعق (

ٕٕٓه ػ)ق المبواب و عمووم الكتوابق تار ػؽا وػلدؿ لامػد وبػد اسمكجػكد كولػع مامػد

م كضق ب رك ق دار اسكتا اس لم ق ُُْٗهػُٖٗٗ/ـق طُق جُُق صِِّ.

(ُٓٓ) لامػػد بػػف مصػػطس اسم ارلػػعق ( ُُّٕهػ ػ)ق تفسووير المراغ و ق مصػػرق مطب ػ مصػػطس اسبػػلبع اسالبػػع كلكالددق ُْٔٗـق طُق
جُّق صُُٔ.

(ُٔٓ) ينظرا اسةط اق التفسير الئرآن لمئرآنق جٕق صُِْ.
(ُٕٓ) ابف ولشكرق التحرير والتنوير ،جُّق صُٖٔ.

(ُٖٓ) اسطبرمق جامع البيانق جُٔق صُْٗ .كللؿ اسطبرما ال لدرم ت ابف جر إ لـ ال.
(ُٗٓ) اسملكردمق النكت والعيونق جّق صُُٖ.
(َُٔ) وز اسد ف بف وبداسآلصـق تفسير الئرآن ،صُٔٓ.
(ُُٔ) اسطبرمق جامع البيانق جُٔق صُْٗ.
(ُِٔ) اسملتر دمق (تْويالت أىل السنة) ،جٔق صّّٓ.
(ُّٔ) تةر اسد ف اسرازمق مفاتيح الغيبق جُٗق صِٓ.
(ُْٔ) اسملتر دمق (تْويالت أىل السنة) ،جٔق صّّٓ.
(ُٓٔ) استآلترمق تفسير التستريق جُق صٖٓ.
(ُٔٔ) مكع بف لبع طلساق اليداية إلج بموغ النياية ،جٓق صّْٕٓ.
(ُٕٔ) ينظرا مامد بف وبد اسرامف اسشل عق أسباب اختالف المفسرينق اسآل كد ق مكتب اس ب كلفق ُُْٔهػُٗٗٓ/ـق طُق صٖٔ.

(ُٖٔ) ينظرا آل كد بف وبد اهلل اسسن آللفق اختالف المفسرين أسبابو وآثارهق اسر لضق دار شب ل لق ُُُْٖٕٗٗ/ـق طُق صُِٔ.
(ُٗٔ) ينظرا اسشل عق أسباب اختالف المفسرينق صٖٗ.
(َُٕ) اآل ف بف ولع اساربعق مختصر قواعد الترجيح عند المفسرينق اسر لضق دار ابف اسجكزمق ُِْٗهػق طُق صَٓ.
(ُُٕ) اسرلآلمعق محاسن التْويلق جٔق صُِٗ.
(ُِٕ) اس ارلػا اساآلػ ف بػػف مامػد األصػسللنعق ( َِٓه ػ)ق المفوردات و غريوب الئورآنق تار ػؽا صػسكاف اسػػداكدمق ب ػرك ق دار اسرلػػـق
دمشؽق اسدار اسشلم ق ُُِْهػق طُق جُق صٖٓ.

(ُّٕ) ينظرا اساآل ف بف مآل كد اسبغػكمق ( ُٔٓق)ق شورح السونةق تار ػؽا شػ ا األرنػؤكطق مامػد زه ػر اسشػلك شق دمشػؽق ب ػرك ق
اسمكتا اإآلصمعق طِق َُّْهػُّٖٗ /ـق جّق صْٖق اسرالا األصسللنعق المفردات

غريب الئرآنق جُق صٖٓ.

َ عمَ ْي َنوا ربُّو َك ،قَوا َل :إَِّن ُكوم م ِ
ِ ِ
ون[اسزةػرؼا ٕٕ]ق حُْٖٗق
لا لى ٍكسًػ ً ا َ وَن َ
واكثُ َ
واد ْوا َيوا َمالو ُك ل َوي ْئ ِ َ
(ُْٕ) اسبةلرمق صحيح البخاريق ىب ي
َ
ْ َ
يد ِ لَو ٍح م ْحفُ ٍ
وظ[اسبركجا ِِ]ق جٗق صَُٔ.
آن َم ِج ٌ
لا لى ٍك ًؿ اسلَّ ً تى ىلسى ا َ ب ْل ُى َو قُ ْر ٌ
كب ي
جٔق صَُّق ى
ْ َ
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