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  االجتاهات األصولوة يف عموم قوله 

 ُكم َوَما َتعُبُدوَن ِمن ُدوِن َم أَىُتمٱإِىَّ ِ َحَصُب َجَهنَّ ا َو    َّللَّ  (1)ِرُدوَن اََلَ

  ) لفظاً أو معنى ومنطلقاته (  

 إعداد

 د . أمحد بن عايل معافا

 مىجس عن البحث

الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل وطؾك آلف وصحبف ومـ 

 وٓه أما بعد...

َوَما َتعُبُدوَن ِمن  إِكَُّؽميتـاول هذا البحث دراسة أصقلقة مؼاركة لعؿقم ققلف تعالك : ﴿

،وتـاولفا لؽؾ ما يدخؾ فقفا مـ الؿالئؽة (2)﴾ ِرُدونَ اَلَفا َو   مهَّللِ َحَصُب َجَفـََّم َأكتُ ٱُدوِن 

حقث تبقأت هذه أية مؽاكة رفقعة يف آستدٓل : وإكبقاء والصالحقـ لػظا أو معـك 

 الؼرآين طـد إصقلققـ،وجعؾت أصال لؾؼقل بالعؿقم.

 يةبقان طؿقم هذه أ يفإصقلققـ الؽشػ طـ مقاقػ ويفدف يف الجؿؾة  إلك 

ل هبا طؾك إققال إصقلقة كالـسخ أو العؿقم الؾػظل أو الؿعـقي،حقث إن آستدٓو

                                                        

 ( . 98سقرة إكبقاء : مـ أية  )( 1)

 ( التخريج السابؼ .  2)



﴿ ﴾  

483 

آستدٓل هبا طؾك الؼقل بالعؿقم الؾػظل لقس بؿقضع إجؿاع :بؾ كان مثار خالف كبقر 

بقـ إصقلققـ بؿختؾػ تقجفاهتؿ ،فاتجاه قائؾ بدٓلة أية طؾك أية طؾك العؿقم مـ 

القاردة يف أية تتـاول الؿالئؽة والؿسقح وطزير والصالحقـ  "ما" جفة الؾػظ ،فؾػظة

 مـ جفة الؾػظ،وارتباط أية التل بعدها هبا كسخا أو تخصقصا.

هَّللِ َحَصُب َجَفـََّم َأكُتم ٱ ِكَُّؽم َوَما َتعُبُدوَن ِمن ُدوِن إالقاردة يف ققلف تعالك :﴿ "ما "لػظة 

ول الؿالئؽة والؿسقح وطزير والصالحقن مؿـ طبد مـ دون ٓ تتـا  (1)﴾  ِرُدونَ اَلَفا َو  

ـَّا ٱإِنَّ اهلل،وٓ ارتباط بقـفا وبقـ ققلف ﴿ ُأْوَل  ئَِك َعـَفا  لُحسـَى   ٱلَِّذيَن َسَبَؼت َلُفم مِّ

 كػة.لٓ كسخا وٓ تخصقصا :بؾ هل آية مست (2)﴾ُمبَعُدونَ 

تتـاول الؿالئؽة والؿسقح وطزير  القاردة يف أية ٓ "ما"واتجاه قائؾ بعدمف، فؾػظة 

 والصالحقن،وٓ ارتباط بقـفا وبقـ ما بعدها ٓ كسخا وٓ تخصقصا:بؾ هل آية مستاكػة. 

ويضؿ كؾ اتجاه جؿؾة مـ إققال إصقلقة ،وقد تـاولت صقرة الؿسللة وحررت 

محؾ الـزاع  وذكرت إققال واستؼرأت أدلة هذه آتجاهات وما ورد طؾقفا مـ 

اضات ومـاقشات،ووازكت بقـ إققال ورجحت ما ضفر لل وذكرت سبب اطرت

 الخالف .

إكؽم وما عؿوم ،عؿوم لػظي،عؿوم معـوي ،اتجاه أصولي ،الؽؾؿات الؿػتاحقة :

 .تعبدون من دون اهَّلل 

                                                        

 ( مـ سقرة إكبقاء .98( أية )1)

 ( مـ سقرة إكبقاء .101(  أية )2)
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Fundamentalist Trends In General 

﴾ ِرُدونَ ا  كُتم َلَفا وَ أَ  َجَفـَّمَ  َحَصُب  هَّللِ ٱَوَما َتعُبُدوَن ِمن ُدوِن  إِكَُّؽم﴿  

(Word Or Meaning And Its Terms) 
Ahmed bin Ayel Moafa 

  Department of Sharia، College of Sharia and Law، Jazan University، Saudi Arabia  

Email: Ahmadm@jazanu.edu.sa  
Abstract :  

Praise be to God، Lord of the worlds، and prayers and peace be upon the 
Messenger of God، his family، companions، and loyalty. 

  The paper examines a fundamentalist study in contrast to the general 
statement of God Almighty :  

 ﴾ ِرُدونَ اَأكُتم َلَفا َو  هَّللِ َحَصُب َجَفـََّم ٱَوَما َتعُبُدوَن ِمن ُدوِن  إِكَُّؽم﴿

 And dealt with everything that enters in it from the angels and the prophets 
and the righteous words or meaning، as this verse assumed a high position in the 
Quranic reasoning among the fundamentalists، and it was originally used to say 
the general. 

It aims in the sentence to reveal the positions of the fundamentalists in 
explaining the general nature of this verse and inferring it to fundamentalist 
sayings such as transcription or verbal or moral generalization، as inferring it to 
the colon in the verbal general is not a subject of consensus; Rather، there was a 
major dispute between the fundamentalists with their different orientations، for a 
trend that said the significance of the verse to the verse in general from the side 
of the word، for the word “what” contained in the verse from the angels، Christ، 
Azir and the righteous from the side of the word، and the link of the verse after it 
with copies or specialization. 

The word "what" mentioned in the Almighty saying: 

ِرُدونَ اَو   َلَفا َأكُتم َجَفـَّمَ  َحَصُب  هَّللِ ٱ ُدونِ  ِمن َتعُبُدونَ  َوَما إِكَُّؽم  

The angels، Christ، Azir and the righteous who worshiped without God are not 
covered، nor is there any connection between them and his saying: 

ـَّا  َسَبَؼتلَِّذيَن ٱإِنَّ ﴿   ﴾  ـَى   ُأْوَل  ئَِك َعـَفا ُمبَعُدونَ ُحسلٱَلُفم مِّ

 Neither copies nor assignments; rather، it is a verse appealed. 
And the direction of one who says it is not، as the word "what" in the verse 

does not deal with angels، Christ، Azir and the righteous، nor is there any link 
between them and what comes after them، not copies or assignments; rather، it 
is a verse that is resumed. 

Each direction includes a number of fundamentalist sayings، I have taken a 
picture of the issue، liberated the subject of the conflict، mentioned the 
statements، and read the evidence of these trends and the received objections 
and discussions، and balanced the statements and suggested what appeared to 
me and mentioned the reason for the dispute. 

Key words: pan، verbal pan، moral pan، fundamentalist direction، 

 . ﴾ هَّللِ ٱ ُدونِ  ِمن َتعُبُدونَ  َوَما إِكَُّؽم ﴿ 
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 المقذمت

الحؿددد هلل وكػددك وصددالة وسددالما طؾددك الـبددل الؿصددطػك،وطؾك آلددف وصددحبف ومددـ   

 اقتػك، أما بعد.. 

ق كدالم فنن لالستدٓل الؼرآين طؾك الؿسائؾ إصقلقة أهؿقة طظؿك ومؽاكة كربى ،فف

 والـددقر الحؽدقؿ الدذكر هدق ، الؿتدقـ وحبؾددف إطظدؿ وبابدف–اكقدف ومع حروفدف–اهلل تعدالك 

مدـ اطتصدؿ بدف هددي ومدـ  ، إدلة ومرجع الؽربى الحجة ،هق الؿستتبقـ والحؼ الؿبقـ

 زاغ طـف ضؾ وشؼل، الذي ٓ يلتقف الباصؾ مـ بقـ يديف وٓ مـ خؾػف .

بآسدتدٓل بدالؼرآن الؽدريؿ  -ختالف مشدارهبؿ طؾك ا-ولؼد كاكت طـاية إصقلققـ 

طؾك الؿطالدب إصدقلقة كبقدرة ،وتـدقع كظدرهؿ يف وجدقه اسدتـباصف وتلمدؾ آياتدف  زيدرة، 

 فابتدأوا بآستدٓل بف وقّدمقه يف كتبفؿ ،وزخرت بف مصـػات جؿاطة مـفؿ.

ددف البدداحثقن الؿعاصددرون إلددك جؿددع هددذه آسددتدٓٓت مددـ الؿصددـػات  وقددد تقج 

صقلقة وحصرها، وطؿؾقا طؾك دراستفا، مؿا يذكر ويشؽر  قر أن هذا الجفد الؿبدار  إ

بحاجدة إلدك تضدافر الجفدقد ٓسدتؽؿالف وإْتؿامددف، وذلدؽ بالتقجدف إلدك الـظدر  يف أيددات 

الؼرآكقددة الجامعددة إصددقل مـفددا ،والتددل اسددتـدت طؾقفددا  ققاطددد إصددقل يف إبددقاب 

ػ إصدقلققـ يف آسدتدٓل هبدا، ودراسدتفا مدـ إصقلقة، والؽشػ طـ اختالف مقاقد

 جؿقع الجقاكب دراسة وافقة مستػقضة.

هَّللِ َحَصُب ٱ ُدونِ  ِمن َتعُبُدونَ  َوَما ِكَُّؽم ﴿إومـ تؾؽ أيات الجامعات ققلف تعالك :

 ،فؼد استدل هبا إصقلققن طؾك  جؿع مـ الؿسائؾ إصقلقة(1)﴾ ِرُدونَ ا  وَ  َلَفاَجَفـََّم َأكُتم 

                                                        

 ( مـ سقرة إكبقاء.98( أية )1)
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وأن  بالعؿوم الؼقل أصل هذه أية "،وُجِعؾت أصال لؾؼقل بالعؿقم ، يؼقل الؼرصبل :

،وتبايـت فقفا إكظار واختؾػت فقفا التقجفات حتك بقـ (1)"لف صقغا مخصقصة 

الؿذهب العؼدي أو الػؼفل القاحد،فؿا هل مقاقػ إصقلققـ يف آستدٓل هبذه أية 

ؽة والؿسقح وطزير لػظا ولغة أو كظرا ومعـك طؾك العؿقم،وهؾ تـاولت الؿالئ

وققاسا؟،وما هل إققال إصقلقة الؿـطقية تحت هذه الؿقاقػ؟،وما أدلتفؿ ؟ وما 

  سبب خالففؿ ؟ وما الراجح يف ذلؽ يف كظر الباحث؟.

 هَّللِ ٱ ُدونِ  ِمن َتعُبُدونَ  َوَما ﴿إِكَُّؽم وأسؿقته : )االتجاهات األصولقة يف عؿوم قوله

ِرُدونَ  َلَفا َأكُتم َجَفـَّمَ  ُب َحَص   ومـطؾؼاته(.لػظا أو معـى   (2)﴾ َو 

 : 

طـايددة إصددقلققـ بآسددتدٓل هبددذه أيددة طؾددك وجددف الخصددقص طؾددك اخددتالف  -1

تقجفاهتؿ العؼدية ومـطؾؼاهتؿ العؾؿقدة،حقث تعدد هدذه أيدة مدـ أيدات الدقاردة يف 

 ٕصقلقة و قرها.طامة الؿصـػات ا

ضفقر الخالف الؿبؽر يف آستدٓل هبدذه أيدة طؾدك الؿسدائؾ إصدقلقة بدقـ الػدر  -2

الؿختؾػددة الؿصددـػة يف أصددقل الػؼف،فؼددد ضفددر آسددتدٓل بجددزء مـفددا طـددد ا مددام 

 .(3) الشافعل، وأوردها يف باب بقان ما كزل مـ الؽتاب طام الظاهر يراد بف كؾف الخاص

الؿحؼؼددقـ هددذه أيددة بتصددـقػ رسددالة يف تػسددقر واطددرتاض ابددـ تخصددقص بعددض  -3 

 الزبعرى وجقابف.

                                                        

 (.6/226( أحؽام الؼرآن لؾؼرصبل )1)

 ( مـ سقرة إكبقاء.98( أية )2)

 (.62( الرسالة )3)
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خؾق الؿؽتبات ومظان الؿعؾقمات مـ وجدقد دراسدة وافقدة لفدذا الؿقضدقع يف بحدث -4

 مستؼؾ يجؿع شتات الؿقضقع ويجؾل الخالف فقف.

ت وجقد اختالف يف أثار  وإحاديدث الدقاردة يف سدبب كدزول هدذه أيدة: والزيدادا-5

الددقارد يف قصددة ابددـ الزبعرى،وهددل بحاجددة إلددك بقددان الصددحقح مـفددا الددذي يصددؾح 

لالستدٓل بف طؾك الؿسائؾ إصقلقة،والضعقػ الذي ٓ يحتج بف،وقد جعؾ ا مام 

الطحاوي هذه إحاديث يف الؿشؽالت مـ أثار: فؼال :باب بقدان مشدؽؾ مدا روي 

 .(1)﴾ هَّللِ ٱ ُدونِ  ِمن َتعُبُدونَ  َوَما إِكَُّؽم﴿:يف الؿراد بؼقل اهلل طزو جؾ  طـ رسقل اهلل 

هذا البحث يسفؿ يف التدققؼ يف آستدٓل بأيات الؼرآكقة طؾك الؿسائؾ إصقلقة، -6 

ويؾػت الـظر لؾتعؿدؼ يف الـظدر يف مقاقدػ إصدقلققـ يف آسدتدٓل بدبعض أيدات 

 والـصقص الشرطقة .

ستدٓل هبذه أية والجاكب التطبقؼل الؿتؿثدؾ يف الجؿع بقـ الجاكب التلصقؾل يف آ-7 

إطؿال ققاطد التعارض والرتجقح بقـ أثار الؿتعارضة القاردة يف بقدان سدبب كدزول 

 أية . 

هذه الؿسللة مع أهؿقتفدا لدؿ تلخدذ حؼفدا مدـ التددققؼ والبحدث ٓ بشدؽؾ مـػدرد،وٓ -8

 ٕصقلقة.ضؿـ مشاريع آستدٓل بأيات الؼرآكقة طؾك الؿسائؾ ا

: 

إتؿام ما شرع فقف الباحثقن يف دراسة استدٓل إصقلققـ بأيدات الؼرآكقدة حقدث أن  -1

هذا الؿقضقع يمدي إلك مزيد مـ التدققؼ والتعؿؼ يف صحة آستدٓل هبذه أيدات 

 طؾك جؿؾة مـ إققال إصقلقة ،والؽشػ طـ مـطؾؼاهتا وبقان الراجح مـفا.

                                                        

 ( مـ سقرة إكبقاء.98( مـ أية )1)
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طـ مقاقػ إصقلققـ يف بقان طؿقم هذه أية وآستدٓل هبا طؾك إققال الؽشػ  -2

إصقلقة كالـسخ أو العؿقم الؾػظل أو الؿعـقي،وأن أية لقسدت مقضدع إجؿداع يف 

 آستدٓل هبا طؾك بعض هذه إققال،وبقان الراجح الذي يراه الباحث.

: 

ؿملػات وففارس الرسائؾ العؾؿقة: لؿ أجد دراسة بعد البحث وآصالع يف الؽتب وال

مستؼؾة يف تـاول هذا الؿقضقع،كؿا لؿ أجده طـد مـ بحث مقضدقع آسدتدٓل بدالؼرآن 

الؽريؿ طؾك الؿسائؾ إصقلقة:فؿا كتب يف هدذا الجاكدب يتـداول جؿدع واسدتؼراء إدلدة 

التل تتجدف إلدك التعؿدؼ  الؼرآكقة طؾك آستدٓل بالؿسائؾ إصقلقة، خالفا لفذه الدراسة

يف استدٓل إصقلققـ هبذه أيدة،وتعرض تقجفداهتؿ الؿختؾػدة  يف اسدتثؿارها يف كصدرة 

 إققال.

 يتؽون البحث من مؼدمة وتؿفقد وستة مباحث وخاتؿة .

الؿؼدمة طـ أهؿقدة الؿقضدقع وأسدباب اختقداره والدراسدات السدابؼة وخطدة البحدث 

 ومـفجف.

 مطؾبان : تؿفقد وفقه 

 : تعريػ العؿقم لغة واصطالحا.الؿطؾب األول 

 : أقسام العؿقم مـ جفة صريؼف ،والػر  بقـفؿا .الؿطؾب الثاين 

 . الؿبحث األول :تصوير الؿسللة 

 . الؿبحث الثاين :تحرير محل الـزاع 

 .الؿبحث الثالث : االتجاهات األصولقة يف محل الخالف يف الؿسللة 
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 ه األول الؼائعل بداللعة اةيعة عؾعى العؿعوم معن جفعة الؾػع  الؿبحث الرابع  : االتجعا

 وفقه مطالب : والؾغة وأدلتفم ومـطؾؼفم،

 الؼائؾقن بدٓلة أية طؾك العؿقم الؾػظل آستغراقل، :الؿطؾب األول 

 وكسخفا بأية التل بعدها.

 : الؼددائؾقن بدٓلددة أيددة طؾددك العؿددقم الؾػظددل آسددتغراقل ، الؿطؾععب الثععاين 

 صفا بأية التل بعدها.وتخصق

  داللععة اةيععة عؾععى العؿععوم مطؾؼععا الؿبحععث الخععامس : االتجععاه الثععاين الؼائععل بعععدم

 وفقه مطالب: داللتفا عؾى العؿوم من غقر جفة الؾغة ، أو

 . الؿبحث السادس : الؿوازكة والترجقح 

 .الؿبحث الساب  :سبب الخالف 

 تي :سرت يف كتابة هذا البحث عؾى ما يل

الجؿع بقـ الؿـفج آستؼرائل الؼائؿ طؾك التتبع لؾؿصادر والؿراجدع إصدقلقة أوال :

مع  آستػادة مـ كتب التػسقر وبقـ الؿـفج التحؾقؾل الؼائؿ طؾك الـظر والتلمؾ يف إدلة 

 وكالم العؾؿاء .

 العـايددة بددالتقثقؼ لؽددؾ مددا أذكددر ،وآطتؿدداد طؾددك الؿصددادر إصددقؾة ،وطددزوثاكقععا :

 الـصقص إلك الؽتب مباشرة حسب ا مؽان.

ا حالة إلك الؿصدر بذكر اسؿف  ومملػف والجدزء والصدػحة إذا  كدان الـؼدؾ مـدف  ثالثا :

 ."يـظر  "بالـص،وبذكر ذلؽ يف حال الـؼؾ بالؿعـك مسبققا بؽؾؿة 

 رسؿ أيات بالرسؿ العثؿاين،مع طزوها إلك سقرها وبقان أرقامفا.رابعا:



–
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 تمهيذ

ا وطؿقما،ففق  العؿقم اسؿ مصدر مـ طؿ  الؿضعػ، يؼال :طؿ  الشلء بالـاس يُعؿُّ طؿًّ

 .(2)"العقـ والؿقؿ أصؾ صحقح واحد ،يدل طؾك الطقل والؽثرة والعؾق "و "(1)طام 

 ومن معان هذا األصل يف الؾغة : 

 .(3)عطقة  :إذا شؿؾفؿ،والعامة ضد الخاصةومـف ققلفؿ :طؿفؿ الخقر وبال الشؿول:-1

 : (4)ومـف ققلفؿ العؿ :وهق الجؿاطة مـ الـاس والخؾؼ الؽثقر  الؽثرة:-2

 .(5)ومـف ققلفؿ :طؿ  إذا صال،وكبات يعؿقم أي صقيؾ الطول والعؾو:-3

:فؼد ُطّرف العؿقم بتعريػات طديدة تعقد يف الجؿؾة مـ جفة  وأما يف االصطالح

 إلك اتجاهقـ رئقسقـ: آستغرا  وطدمف 

االتجاه األول :تعريف العام بوضعه الؾغوي  بالداللة عؾى الؽثرة واالجتؿاع دون 

 االستغراق واالستقعاب،فقشؿل االستغراق لجؿق  األفراد وغقره مؿا هو دوكه.

فف بذلؽ جؿع مـ إصقلققـ الؼقل الؿشتؿؾ طؾك شقئقـ "كالباقالين بؼقلف : (6)وقد طر 

                                                        

(،والؼامقس 12/426(،ولسان العرب ٓبـ مـظقر)1/94ادة )طؿؿ ( يف: العقـ لؾخؾقؾ بـ أحؿد )(  يـظر م1)

 (.1472الؿحقط )

 (.4/15( يـظر :مؼايس الؾغة ٓبـ فارس )2)

 (.12/426(، ولسان العرب ٓبـ مـظقر )191(يـظر مختار الصحاح)3)

 (.4/17(، ومؼايس الؾغة ٓبـ فارس )2/385(،وإفعال )12/426( يـظر : ولسان العرب ٓبـ مـظقر )4)

 (.4/16(، ومؼايس الؾغة ٓبـ فارس )2/385(، وإفعال )12/426( يـظر :لسان العرب ٓبـ مـظقر )5)

(،والقاضح 2/5(، والتؾخقص لؾجقيـل )1/140(،والعدة ٕبل يعؾك )142(  يـظر : الحدود ٓبـ فقر  )6)

 (.1/91ٓبـ طؼقؾ )
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،ومـ أجؿعفا (2)"ما شؿؾ شقئقـ فصاطدا شؿقٓ واحدا "وابـ طؼقؾ بؼقلف :،(1)"فصاطدا

 . (3)"الؾػظ القاحد الدال طؾك مسؿققـ فصاطدا مطؾؼا معا "تعريػ السقػ أمدي :

االتجاه الثاين :  تؼققده باالستغراق لجؿق  األفراد واستقعابه لفا، فال يشؿل ما دلَّ عؾى 

 الؽثرة فؼط دون االستقعاب.شقئقن فصاعدا أو ما اجتؿ  فقه 

الؽالم الؿستغر  "،مـفؿ أبق الحسقـ البصري: (4)وإلقف ذهب جؿع مـ إصقلققـ

الؾػظ الؿستغر  لجؿقع ما يصؾح  "والرازي يف محصقلف بؼقلف :،(5)"لجؿقع ما يصؾح لف 

 .(6)"لف بحسب وضع واحد 

مـ  قر  الؾػظ الؿستغر  لجؿقع ما يصؾح لف "ومـ أجؿعفا تعريػ الزركشل 

 .(7)"حصر

 

وهق شؿقل أمر لؿتعدد مـ جفة الصقغ والعبارات ،وهق العؿقم الؿعروف طـد  

 إصقلققـ ،كالعؿقم الؿػفقم مـ لػظ كؾ وجؿقع وكحقها مـ ألػاظ العؿقم .

بطريؼ   وهق شؿقل أمر لؿتعدد وتـاولف لف تـاوٓ كؾقا الؼسم الثاين :العؿوم الؿعـوي :

                                                        

 (.3/5لؾباقالين ) (  التؼريب وا رشاد1)

 (.1/91(  القاضح ٓبـ طؼقؾ )2)

 (.2/196( ا حؽام لممدي )3)

 (.  2/5(  يـظر :التؿفقد  ٕبل الخطاب )4)

 (.1/189(  الؿعتؿد ٕبل الحسقـ البصري )5)

 (.2/309(  الؿحصقل لؾرازي )6)

 (.3/5(  البحر الؿحقط لؾزركشل )7)
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 .(1)العؼؾ أو العرف أو آستؼراء فقجري فقف مجرى العؿقم الؿستػاد مـ الؾػظ 

ققلف تعالك  )إن إبرار لػل كعقؿ(  فؾػظ إبرار يشؿؾ الرجال والـساء ومن أمثؾته :

مـ جفة الؿعـك،لالشرتا  يف مسؿك الرب،فالرب سبب الثقاب،وهق معـك يشؿؾ الرجال 

 . (2)مؼتصر طؾك الرجال فحسب والـساء،وإن كان الؾػظ

ويجتؿع العؿقم الؾػظل والؿعـقي يف شؿقلفؿا ٕمر متعدد،وتـاولفؿا لؿا تحتفؿا مـ 

 أفراد ،ويػرتقان مـ أمقر طدة أبرزها :

أن الطريؼ الذي ثبت بف العؿقم الؾػظل الؾغة والصقغ والعبارات خالفا  الػرق األول :

 .(3)العؼؾ أو العرف أو آستؼراء لؾؿعـقي ففق ٓ يثبت بإلػاظ وإكؿا ب

أن العؿقم الؾػظل أضعػ مـ العؿقم الؿعـقي ،مـ جفة اقتصار العؿقم  الػرق الثاين :

ؿعـقي الذي ٓ يتؼقد بؾػظ الؾػظل طؾك ألػاظ محددة محصقرة خالفا لؾعؿقم ال

 .(4)صقغ أو

يف الؿائة  ثبقت الخالف يف العؿقم الؾػظل ،فؼد أكؽره بعض الطقائػالػرق الثالث :

ا كاضرهؿ القطقدية يف آيات القطقد ،أما الخالف  الثالثة مـ الؿرجئة وبعض أهؾ السـة لدؿ 

الؿعـقي فؾؿ  ُيحَؽ طـ أحد إكؽاره حتك مـ الظاهرية الذي ٓ يـظرون إلك الؿعاين 

 . (5)حقث إهنؿ ٓ يـؽرون معاين إلػاظ العامة وإكؿا يـؽرون الؿعاين الؿجردة

                                                        

 (.6/440(،ومجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة )4/194( يـظر:رفع الحاجب ٓبـ السبؽل )1)

 (.6/439( يـظر :مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة )2)

 (.63-3/62(، والبحر الؿحقط )2/311( يـظر :الؿحصقل لؾرازي )3)

 (.6/439( يـظر :مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة )4)

 (.6/440( يـظر :مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة )5)
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 ل المبحث األو

 صىرة المطألت 
ُؽععم هددؾ يتـدداول ققلددف تعددالك ﴿  َلَفععا َأكععُتم َجَفععـَّمَ  َحَصععُب  هَّللِ ٱ ُدونِ  ِمععن َتعُبععُدونَ  َوَمععاإِكَّ

جؿقع الؿعبقدات بؿا فقفا الؿالئؽة وطزيدر والؿسدقح فتؽدقن مدع طابدديفا يف  (1)﴾ِرُدونَ ا  وَ 

 يف طؿددقم الؾػددظ الـار،ويدددخؾ الؿالئؽددة وإكبقدداء والصددالحقن الؿعبددقدون مددـ دون اهلل

 لالستغرا  وآستقعاب أو ٓ؟ "ما"فتؽقن 

ـَّعععا َلُفعععم َسعععَبَؼت لَّعععِذينَ ٱإِنَّ وهدددؾ يؽدددقن ققلدددف تعدددالك ﴿  َفعععاُأْوَل  ئِعععَك َعـ لُحسعععـَى   ٱ مِّ

ُؽعم الدقارد يف آيدة ﴿ "مدا "جقابا بتخصقص العؿقم الؿػفدقم مدـ لػدظ (2)﴾ُمبَعُدونَ   َوَمعاإِكَّ

أو كسخا لفدا أو هدل آيدة جداءت لددفع احتؿدال دخدقل الؿالئؽدة  (3)﴾ هَّللِ ٱ ُدونِ  ِمن َتعُبُدونَ 

والؿسددقح وطزيددر وإذهابددا لفددذا الددقهؿ أو تخصقصددا لؾعؿددقم الؿػفددقم مددـ جفددة الؼقدداس 

،ولدؿ (4)﴾ هَّللِ ٱ ُدونِ  ِمن َتعُبُدونَ  َوَماإِكَُّؽم ودٓلة الـص أو هل آية مستؼؾة ٓ طالقة لف بآية ﴿

قح وطزير :وإكؿا كزلت يف بعض الصحابة كعؾدل ابدـ أبدل صالدب  تـزل يف الؿالئؽة والؿس

 .وكحقه 

                                                        

 كبقاء.( مـ سقرة ا98ٕ( أية )1)

 ( مـ سقرة إكبقاء .101( أية )2)

 ( مـ سقرة إكبقاء .98( مـ أية )3)

 ( مـ سقرة إكبقاء .98( مـ أية )4)
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 المبحث الثاني 

 تحرير محل النساع
 متػق عؾقفا مـفا : ذكر األصولقون جؿؾة من األمور ال

ققلف تعالك : تشؿؾ شقئقـ  القاردة يف "ما"لقس مـ  الخالف كقن لػظة  :أوالً 

ا واستغراقفا لجؿقع ما تتـاولفا مـ  قر قريـة وإكؿا الخالف يف الؼقل باستقعاهب ، فصاطدا

 فتـاول الؿالئؽة والؿسقح وطزير.

أكف ٓ خالف يف طؿقم ألػاظ إخبار التل تحتؿؾ الصد   ذكر بعض إصقلققـ: ثاكقًا

أو الؽذب،وٓ تتطؾب أوامر أو كقاهل ودٓلتفا طؾقف: وإكؿا الخالف يف طؿقم إلػاظ يف 

،وذكدر بعضدفؿ أن يف هدذا آتػدا  (1)اج إلك معرفتفدا لؾعؿدؾ هبدا آيات التؽالقػ التل يحت

 كظرا.

لؿا يعؼؾ ،وإكؿا الـزاع يف الظفقر ،هؾ هل ضداهرة فقدف  "ما "ٓ كزاع يف استعؿال : ثالثًا

 .(2)أو ٓ بحقث تتـاول ما يعؼؾ مـ  قر قريـة 

تدل ٓ تعؼدؾ مدـ الدقاردة يف أيدة الؿعبدقدات ال "مدا "ٓ خالف يف تـاول لػظدة : رابعًا

 إصـام والحجارة .

ٓ خدالف أكدف إذا وجددت قريـدة مدع هدذه الصدقغ تددل طؾدك العؿدقم: فقعؿدؾ : خامسًا

 .(3)بؿؼتضك هذه الؼريـة ٓ لؿجرد ففؿ العؿقم مـ الصقغة

                                                        

 (.3/296( يـظر :تحػة الؿسمول لؾرهقين )1)

 (.3/296( يـظر :تحػة الؿسمول لؾرهقين )2)

 (.161( يـظر :تؾؼقح الػفقم لؾعالئل )3)
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 محل الخالف :

الدقاردة يف أيدة: هدؾ يددخؾ  "مدا"يف دخقل الؿالئؽة والؿسقح وطزير يف لػظدة أوال :

ؾػددظ بحقددث يتـدداولفؿ ويػفددؿ مددـ العبددارة: فقدددل طؾددك العؿددقم الددذي هددق هددمٓء يف ال

آسددتغرا  وآسددتقعاب أو يدددخؾقن يف الؾػظددة مددـ جفددة التعؾقددؾ الؿددمدي إلددك تعؿددقؿ 

 ابتداء. "ما"الحؽؿ بعؿقم طؾتف وإن كاكقا ٓ يدخؾقن يف لػظة 

ح وطزير مـ دون بعبادة الؿالئؽة والؿسق  يف اطرتاض ابـ الّزبعرى طؾك الـبل  ثاكقا:

اهلل: هددؾ اطرتاضددف مددـ جفددة الؾغددة والقضددع أو مددـ جفددة الـظددر وآحتجدداج ؟ويف صددحة 

 اطرتاضف وفساده وبطالكف مـ جفة أخرى.

 أم ٓ ؟. ٓبـ الزبعرى يف اطرتاضف ،هؾ أقّرَه الـبل  يف إقرار الـبل  ثالثا:

 (1)﴾ ُمبَععُدونَ  َفعاُأْوَل  ئَِك َعـ لُحسـَى   ٱ ـَّامِّ  َلُفم َسَبَؼت لَِّذينَ ٱإِنَّ ﴿ هؾ ققلف تعالك  : رابعا:

 مخصصة لؼقلف تعالك أو هل آية استئـافقة ٓ طالقة لفا بتؾؽ أية ؟.

                                                        

 رة إكبقاء .( مـ سق101(  أية )1)
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 المبحث الثالث 

 االتجاهاث األصىليت في محل الخالف
 يؿؽـ إجؿال إققال إصقلقة يف محؾ الخالف يف اتجاهقـ رئقسقـ : 

 ة اةية عؾى العؿوم من جفة الؾغة :االتجاه األول : الؼول بدالل

ُؽعم َوَمعا َتع﴿القاردة يف ققلدف تعدالك : "ما"يرى أصحاب هذا آتجاه أن لػظة   ُبعُدونَ إِكَّ

تتـدداول الؿالئؽددة والؿسددقح وطزيددر    (1)﴾  ِرُدونَ ا  وَ  َلَفععا َأكععُتم َجَفععـَّمَ  َحَصععُب  هَّللِ ٱ ُدونِ  ِمععن

ـَّعا َلُفعم َسعَبَؼت لَّعِذينَ ٱإِنَّ ﴿قلدف والصالحقـ مؿـ طبدد مدـ دون اهلل،وارتبداط ق  لُحسعـَى   ٱ مِّ

 بأية السابؼة كسخا أو تخصقصا. (2)﴾ ُمبَعُدونَ  َفاُأْوَل  ئَِك َعـ

 االتجاه الثاين :الؼول بعدم داللة اةية عؾى العؿوم من جفة الؾغة :

ُؽعم ﴿ققلف تعدالك : القاردة يف "ما "يرى أصحاب هذا آتجاه أن لػظة   َتعُبعُدونَ  َمعاوَ إِكَّ

ٓ تتـدداول الؿالئؽددة والؿسددقح وطزيددر   (3)﴾  ِرُدونَ ا  وَ  َلَفععا َأكععُتم َجَفععـَّمَ  َحَصععُب  هَّللِ ٱ ُدونِ  ِمععن

ـَّعا َلُفعم َسَبَؼت لَِّذينَ ٱإِنَّ ﴿والصالحقـ مؿـ طبد مـ دون اهلل،وٓ ارتباط بقـفا وبقـ ققلف   مِّ

 ٓ كسخا وٓ تخصقصا :بؾ هل آية مستاكػة. (4)﴾ ُمبَعُدونَ  َفاُأْوَل  ئَِك َعـ لُحسـَى   ٱ

                                                        

 ( مـ سقرة إكبقاء .98( أية )1)

 ( مـ سقرة إكبقاء .101(  أية )2)

 ( مـ سقرة إكبقاء .98( أية )3)

 ( مـ سقرة إكبقاء .101(  أية )4)
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 المبحث الرابع
 االتجاه األول القائل بذاللت اآليت على العمىم من جهت اللفظ واللغت

 هَّللِ ٱ ُدونِ  ِمعن َتعُبُدونَ  َوَماإِكَُّؽم ﴿تعالك : تؼدم أن أصحاب هذا آتجاه يرى طؿقم ققلف

وتـاولفدا لؾؿالئؽدة والؿسدقح وطزيدر والصدالحقـ    (1) ﴾ ِرُدونَ ا  وَ  َلَفعا َأكعُتم َجَفعـَّمَ  َحَصُب 

ـَّعا َلُفعم َسعَبَؼت لَّعِذينَ ٱإِنَّ ﴿مؿـ طبد مدـ دون اهلل،وارتبداط ققلدف   َفعاُأْوَل  ئِعَك َعـ لُحسعـَى   ٱ مِّ

 هبا كسخا أو تخصقصا . (2)﴾ُمبَعُدونَ 

إلدك وقد ضؿ هذا آتجداه جؿؾدة مدـ إقدقال إصدقلقة التدل يؿؽدـ طرضدفا  بدالـظر 

 قائؾقفا،ويؿؽـ تـاولفا يف الؿطالب أتقة :

 ِمعن ُبعُدونَ إِكَُّؽم َوَما َتع﴿القاردة يف ققلف تعالك : "ما"يرى أصحاب هذا الؼقل أن لػظة 

تتـاول الؿالئؽدة والؿسدقح وطزيدر وكحدقه    (3)﴾    ِرُدونَ ا  وَ  َلَفا كُتمأَ  َجَفـَّمَ  َحَصُب  هَّللِ ٱ ُدونِ 

مـ الصالحقـ الؿعبقديـ مـ دون اهلل،وهل مـ إخبار الؿحضة الؿـسقخة،وقد كسدخفا 

ـَّا َلُفم َسَبَؼت لَِّذينَ ٱإِنَّ ﴿ققلف تعالك   . (4)﴾ ُمبَعُدونَ  َفاُأْوَل  ئَِك َعـ لُحسـَى   ٱ مِّ

وكسدبف بعضدفؿ إلدك  (5)ـسقب إلك بعض الرافضة الؼائؾقـ بـسدخ إخبداروهذا الؼقل م

                                                        

 ( مـ سقرة إكبقاء .98( أية )1)

 ( مـ سقرة إكبقاء .101(  أية )2)

 .( مـ سقرة إكبقاء 98( أية )3)

 ( مـ سقرة إكبقاء .101(  أية )4)

 (.333(  يـظر :ففؿ الؼرآن لؾؿحاسبل )5)
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 . (2)وفقف كظر ،وهق ققل الؽؾبل (1)أهؾ السـة

وأمدا إخبدار فؼدد قدال بعدض الدروافض:إن اهلل طدز وجدؾ "يؼقل الحارث الؿحاسبل:

يـسخ أخباره،وقال ققم مدـ أهدؾ السدـة بـسدخ إخبدار ٓ طؾدك التعؿدد مدـفؿ،ولؽـ طدـ 

ُؽعم ﴿"والسفق طـ الػحص طـ معـك ذلؽ،فؼال الؽؾبدل :إكدف لؿدا كزلدت  ا  ػال  َوَمعاإِكَّ

ـَّا َلُفم َسَبَؼت لَِّذينَ ٱإِنَّ كسخفا بؼقلف﴿ (3)﴾ هَّللِ ٱ ُدونِ  ِمن َتعُبُدونَ   . (5)" (4)﴾ لُحسـَى   ٱ مِّ

 : وقد وق  خالف بقن أصحاب االتجاه يف الؿراد بالـسخ الوارد يف اةية هـا عؾى قولقن

: الؿدراد بالـسدخ يف أيدة :الـسدخ طـدد الؿتؼددمقـ بؿدا يشدؿؾ رفدع دٓلدة  الؼول األول

العؿقم بالتخصقص ودٓلة ا صال  بالتؼققد:ورفع ما يتقهؿ أكدف مدراد مدـ أيدة ،فقؽدقن 

الؿراد بالـسخ البقان ٓ الرفع ،وطؾقف فتؽقن معـك كسدختفا : أي بقـدت أيدة طددم دخدقل 

 ـ مريؿ وطزير وكحقهؿ .الؿالئؽة وطقسك اب

طؾدك تخصدقص العؿدقم وبقدان الؿجؿدؾ وتؼققدد  -طـدد إصدقلققـ -وإصال  الـسدخ 

الؿطؾؼ أطؿ مـ إصالقف طؾك معـك أن إمر الؿتؼدم  قر مراد يف التؽؾقػ،وإكؿا الؿراد ما 

فظاهر أية يؼتضل شؿقل الحؽؿ لجؿقع ما يتـاولف الؾػظ :فقؽقن متـداوٓ  جلء بف آخرا،

                                                        

وقال ققم مـ أهؾ "( كسب هذا الؼقل ٕهؾ السـة: الحارث الؿحاسبل بـاء طؾك ققل الؽؾبل يف آية البحث فؼال :1)

،يـظر :ففؿ "ذلؽ  السـة بـسخ إخبار،ٓ طؾك التعؿد مـفؿ ،ولؽـ طـ ا  ػال والسفق طـ الػحص طـ معـك

 (.365الؼرآن ومعاكقف لؾحارث الؿحاسبل )

 (.333(  ففؿ الؼرآن ومعاكقف لؾحارث الؿحاسبل )2)

 ( مـ سقرة إكبقاء .98( أية )3)

 ( مـ سقرة إكبقاء .101(  مـ أية )4)

 (.357-356( ففؿ الؼرآن ومعاكقف لؾؿحاسبل )5)
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 َسعَبَؼت لَّعِذينَ ٱإِنَّ ﴿ فؾؿدا جداء ققلدف تعدالك : -طؾقفؿ السالم-ئؽة والؿسقح وطزير لؾؿال

ـَّا َلُفم ،أخرج حؽؿ ضاهر العدام طدـ آطتبدار: فلشدبف  (1)﴾ ُمبَعُدونَ  َفاُأْوَل  ئَِك َعـ لُحسـَى   ٱ مِّ

 . (2)الـاسخ والؿـسقخ،ولؿ يفؿؾ مدلقل العام جؿؾة،وإكؿا أهؿؾ مـف ما دل طؾقف الخاص

وطؾددك هددذا آصددطالح القاسددع لؾـسددخ يجددقز دخددقل الـسددخ يف إخبددار كؿددا يدددخؾ 

وأما تسؿقة الؿتلخريـ تخصقصا وتؼققدا وكحق ذلؽ مؿدا فقدف  "إوامر ، يؼقل ابـ تقؿقة :

صددرف الظقاهر،ففددق داخددؾ يف مسددؿك الـسددخ طـددد الؿتؼددّدمقـ،وطؾك هددذا آصددطالح 

 .(3)"إوامر  فقدخؾ الـسخ يف إخبار :كؿا يدخؾ يف

ل يف أية،وسدقل  الؽدالم طؾقدف وهذا الؼقل يؾتؼدل مؼصدده مدع الؼدقل بدالعؿقم الؾػظد

 طؾك أدلتف إن شاء اهلل.و

أن الؿراد بالـسخ هـا : الـسدخ طـدد الؿتلخريـ،الدذي هدق رفدع الخطداب  الؼول الثاين :

زير،  ودالة طؾك  الؿتؼدم بالخطاب الؿرتاخل :فتؽقن أية متـاولة لؾؿالئؽة والؿسقح وط

 أن ُيعدّذب طزيدرا والؿالئؽدة والؿسدقح ، "أراد  جقاز دخقل الـسخ يف إخبدار ، فداهلل 

 فلوجب طؾقفؿ العذاب ،ثؿ كسخ ذلؽ بعدما أوجبف: كؿدا أوجدب ققدام الؾقدؾ ثدؿ كسدخف ،

ثدؿ  وكؿا أوجب ققام الؾقؾ ثؿ كسخف ،وكؿا أوجب تؼدديؿ الصددقة قبدؾ كجدقى الـبدل 

 .(4)"كسخفا 

                                                        

 ( مـ سقرة إكبقاء .101(  أية )1)

 (.362-3/361(.)3/344( يـظر :الؿقافؼات لؾشاصبل )2)

 (.1/23( آستؼامة ٓبـ تقؿقة )3)

 (.357( ففؿ الؼرآن ومعاكقف لؾحارث الؿحاسبل )4)
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 وقد استدلوا عؾى ذلك :

ققاس الـسخ يف إخبار طؾك الـسخ يف إحؽدام: فؽؿدا جداز الـسدخ يف  الدلقل األول :

إحؽام جاز يف إخبار ،فأية إولك ورد فقفا الخرب بتعذيب ألفة الؿعبدقدة مدـ دون 

طددم اهلل وأوجبف طؾقفؿ،ومـفؿ الؿالئؽة والؿسقح وطزيدر ،ثدؿ كسدخ اهلل سدبحاكف وتعدالك 

 .(1)تعذيبفؿ،فـسخ هذا الخرب 

بقجقد الػر  بقـ الـسخ يف إخبار والـسخ يف إحؽام،فالـسدخ يف إخبدار  وكوقش :

ثدؿ  :فقخرب بخرب مـ إخبدار إثباتدا أو كػقدا : يمدي إلك كسبة الـؼص والؽذب طؾك اهلل 

ابتة ٓ تختؾػ يـسخف فقمدي إلك كذب أحد الخربيـ ،واهلل مـزه طـف :بؾ أخباره محؽؿة ث

وٓ تتبدل: فنذا أخرب سبحاكف وتعالك طـ شلء فنكؿا يخرب بعؾؿف ،وهق طالؿ بؿا كدان ومدا 

فدال كسدخ يف  يؽقن،وما لؿ يؽـ لق كدان كقدػ يؽدقن،وٓ يبددو لدف مدا لدؿ يؽدـ طالؿدا بدف،

 . (2)أخباره

 .(4) (3)﴾ لؽَِت ِب ٱ ُأم     ۥهُ َوِعـَد  بُِت ُء َوُيثهَّللُ َما َيَشاٱ ُحواْ َيؿ﴿ ققلف تعالك :الدلقل الثاين :

بلكف يؿحق ما يشاء ويثبت مدا يشداء ،وهدذا هدق الـسدخ،وأية  أخرب اهلل وجه الداللة :

 طامة تتـاول كسخ معاين إخبار القاردة مـ جفتف و قرها فتدل طؾك جقاز كسخ الخرب .

 وكوقش من وجوه :

بدار :ٕن كسدخ إخبدار سدػف طدم التسدؾقؿ بدٓلدة أيدة طؾدك كسدخ إخالوجه األول :

                                                        

 (.2/59(  يـظر :أصقل السرخسل )1)

 (.2/59( يـظر :أصقل السرخسل )2)

 مـ سقرة الرطد. 39(  أية 3)

 (.2/207(  يـظر :أصقل الجصاص )4)
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 . (1)وقبح ٓ يجقز أن يشاءه اهلل

:طؾك الؼقل بدٓلة أية طؾدك جدقاز كسدخ إخبدار ،فدال تددل طؾدك جدقاز  الوجه الثاين

 .(2)كسخ معـك الخرب وحؽؿف:وإكؿا تدل طؾك جقاز كسخ تالوتف 

حدق وا ثبدات يف أن الؿراد بالؿحق وا ثبات القارد يف أية إكؿا هق الؿالوجه الثالث :

 فال يختؾػ وٓ يبدو لف ما لؿ يؽـ طالؿا بف . صحػ الؿالئؽة: أما طؾؿ اهلل 

 ورد الؼول بالـسخ يف اةية من عدة أوجه :

 طددم التسدؾقؿ أن هدذا مدـ قبقدؾ الـسدخ :ٕن الـسدخ ٓ يددخؾ إخبدار ،الوجه األول :

 . (3)وهذه أية وردت مقرد الخرب فال تؽقن مـسقخة

أن مدـ شدرط الـاسدخ أن يتدلخر طدـ الؿـسدقخ ويرتاخدك طـدف ٓ متصدال  الثعاين:لوجه ا

ـَّا َلُفم َسَبَؼت لَِّذينَ ٱإِنَّ ﴿ بف،وقد اتصؾ ققلف تعالك :  (4)﴾ ُمبَععُدونَ  َفعاُأْوَل  ئِعَك َعـ لُحسـَى   ٱ مِّ

ُؽععم  ﴿بؼقلدف ِرُدوَن َفعلَ  َأكععُتم َجَفعـَّمَ  َحَصععُب  هَّللِ ٱ ُدونِ  ِمعن َتعُبععُدونَ  َوَمعاإِكَّ فددال يؽددقن    (5)﴾ا َو 

 كاسخا لف .

أن الؿالئؽة والؿسقح وطزير قد تؼدمت فدقفؿ أخبدار مدـ اهلل طدز وجدؾ الوجه الثالث :

بالقٓية قبؾ أن يـزل آية العذاب يف ألفة :فؾؿا أكزل آية العذاب ،لؿ يرد هبا مـ تؼدم مـدف 

ن خربا خاصا ٓ طاما ٓ كسدخا الؼقل بقٓيتفؿ،وإكؿا أراد مـ طبدوا مـ سقى أولقائف،وكا

                                                        

 (.2/207ظر الؿرجع السابؼ )( يـ1)

 (.2/207( يـظر : الؿرجع السابؼ )2)

 (.2/207( يـظر :أصقل الجصاص )3)

 ( مـ سقرة إكبقاء .101(  أية )4)

 ( مـ سقرة إكبقاء .98( أية )5)
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:ٕن الـسخ ٓ يؽقن إٓ فقؿا استؼر وثبت ،ولؿ يثبدت هـدا دخدقل هدمٓء يف الـدار (1)ورفعا 

 ولؿ يستؼر حتك يؼال بالـسخ.

أكدف أخدرب بخدرب ضداهره طؾدك العؿدقم وهدق "ومعـى قعولفم كعان خبعرا خاصعا ال عامعا :

 ير يف العؿقم.ولؿ يرد أوٓ دخقل الؿالئؽة والؿسقح وطز ،(2)"خصقص

لق كسخ لقجب زوال حؽؿ دخقل الؿعبدقديـ مدـ دون اهلل كؾفدؿ الـدار: الوجه الراب  :

ٕن الـسخ إزالة الحؽؿ إول وحؾقل الثاين محؾف، وٓ يجقز زوال الحؽؿ إول يف هذا 

 .  (3)بؽؾقتف، إكؿا زال بعضف: ففق تخصقص وبقان ٓ كسخ ورفع

يف الؿدراد هبدا طـدد أهدؾ التلويدؾ أقاويدؾ لدقس مـفدا أن أيدة قدد ورد الوجه الخعامس : 

 .(4)الؼقل بـسخ إخبار





 َجَفـَّمَ  َحَصُب  هَّللِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ إِكَُّؽم َوَما َتع﴿يرى أصحاب هذا االتجاه أن قوله تعالى 

يتـاول جؿقع الؿعبقدات بؿا فقفا الؿالئؽة وطزير والؿسدقح: فتؽدقن (5)﴾ ِرُدونَ اَو   َلَفا َأكُتم

                                                        

تشؿؾ  (،ويف هذا الـص مـ الحارث فائدة أن هذه أية 357ٓ( يـظر :ففؿ الؼرآن ومعاكقف لؾحارث الؿحاسبل )1)

جؿقع الؿعبقدات مـ  "وما تعبدون "الؿالئؽة والؿسقح وطزير ،فؾؿ يدخؾ يف لػظ  -طـد أئؿة إشعرية -ابتداء 

 دون اهلل .

 (.358( ففؿ الؼرآن ومعاكقف لؾحارث الؿحاسبل )2)

 (.3/363( يـظر الؿقافؼات لؾشاصبل )3)

 (.2/208(  يـظر :أصقل الجصاص )4)

 كبقاء.( مـ سقرة ا98ٕ( أية )5)
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مع طابديفا يف الـار،ويددخؾ الؿالئؽدة وإكبقداء والصدالحقن الؿعبدقدون مدـ دون اهلل يف 

 َلُفعم َسعَبَؼت لَّعِذينَ ٱإِنَّ ﴿لالستغرا  وآستقعاب،وققلف تعدالك  "ما"طؿقم الؾػظ فتؽقن 

ـَّا  . "ما "جقابا بتخصقص العؿقم الؿػفقم مـ لػظ (1)﴾ ُمبَعُدونَ  َفاُأْوَل  ئَِك َعـ لُحسـَى   ٱ مِّ

وهدددذا الؼدددقل هدددق الؿشدددفقر يف الؿددددوكات إصدددقلقة،وإلقف ذهدددب جؿدددع كبقدددر مدددـ 

 .(4)والحـابؾة(3)والشافعقة(2)إصقلققـ الؿثبتقـ لؾعؿقم آستغراقل مـ الؿالؽقة 

،يؼدقل أبدق القلقدد البداجل بعدد أن سدا  آسدتدٓل بأيدة طؾدك  ويف توجقه هذا الؼول

طؾدك  -يعـدل ابدـ الزبعدرى -وجف الدلقؾ مدـ ذلدؽ أكدف احدتج "وضعفا لؾعؿقم الؾػظل :

،وإكؿدا أوجدب بعؿقم الؾػظ،وهق مـ أهؾ الؾسان،ولؿ يـؽر ذلؽ طؾقف الـبدل  الـبل 

 .(5)"التخصقص

وقد طؼؾ مـ هذه الصدقغة الؿطؾؼدة العؿدقم حتدك صالدب بددخقل  "ل الشقرازي :ويؼو

الؿالئؽددة والؿسددقح فقفددا بحؽددؿ العددام:وادطك أكددف يخصددؿفؿ بذلؽ:ٕكددف طؾددؿ أهنددؿ  قددر 

طؾدددك مدددا سدددبؼ إلدددك وهؿدددف، ومدددا أكؽدددر طؾقدددف تعؾؼدددف بظددداهر  داخؾقـ،وأقدددره الـبدددل 

كا حتدك وردت إدلدة طؾدك أفصح العدرب لسدا الؾػظ،ومطالبتف بؿؼتضك العؿقم،وهق 

                                                        

 ( مـ سقرة إكبقاء .101( أية )1)

 (.2/592(،وشرح مختصر الؿـتفك إصقلل لإليجل )240-1/239( يـظر :إحؽام الػصقل لؾباجل )2)

(،وققاصع إدلة ٓبـ السؿعاين 1/309(،وشرح الؾؿع) 1/255( يـظر :الػؼقف والؿتػؼف لؾخطقب البغدادي )3)

(1/157.) 

-2/761(، وأصقل الػؼف ٓبـ مػؾح )2/8(،والتؿفقد ٕبل الخطاب )2/490عؾك )( يـظر :العدة ٕبل ي4)

 (.288(،والتذكرة لؾؿؼدسل )764

 (.1/240( إحؽام الػصقل لؾباجل )5)
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التخصددقص،وإخراج مددـ اقتضددك دخددقلفؿ يف الؾػددظ العددام،ولق لددؿ يؽددـ لؾعؿددقم صددقغة 

مقضقطة يف الؾغة تدل طؾقف لؿدا حسدـ مدـ طبدد اهلل ابدـ الزبعدرى أن يددطل أكدف يخصدؿف 

 .(1)"بذلؽ... 

د ذلؽ أن "ما"فحؿؾ لػظ "ويؼول أبو يعؾى :  طؾك طؿقمف ،وهق حجة يف الؾغة ...وأك 

ـَّععا َلُفععم َسععَبَؼت لَّععِذينَ ٱإِنَّ ﴿ لددؿ يـؽددر طؾقددف،وبّقـ اهلل مددراده فقددف،فلكزل ققلددف  الـبددل   مِّ

 .(3)" (2)﴾ لُحسـَى   ٱ

يف بقان  سبب  وأبرز ما استدل بف أصحاب هذا آتجاه  وطقلقا طؾقف :أثر ابـ طباس

بددخقل الؿالئؽدة  ،واطرتاضدف طؾدك الـبدل  كزول أية،ومجادلة  ابـ الزبعري لؾـبل 

هذا شلء ٔلفتـا خاصة أو لؽؾ مدـ طبدد مدـ دون "والؿسقح وطزير يف الؾػظ العام بؼقلف 

 : د استثؿروه بدٓٓت طديدة أبرزها،وق":بؾ لؽؾ مـ طبد مـ دون اهلل  تعالكاهلل فؼال 

بعؿقم الؾػظ الدقارد يف أيدة ،وهدق  احتجاج ابـ الزبعرى طؾك الـبل الدلقل األول :

،واطرتاضددف بسددمالف ،وهددق رجددؾ طربددل مددـ أهددؾ الؾسددان،والؼرآن كددزل بؾسدداهنؿ: " مددا"

لؾعؿدقم  "مدا"فقعؼؾقن مـف مدـ الؽدالم الجداري بقدـفؿ إذا تخداصبقا بدف،مؿا يددل طؾدك أن 

ادطددك ابددـ الزبعددرى أكددف يخصددؿ الؾػظددل ،ولددق لددؿ تؽددـ الصددقغة تدددل طؾددك العؿددقم لؿددا 

 . (4)ولؿا احتج بف طؾقف ، الـبل

                                                        

 (.1/309( شرح الؾؿع لؾشقرازي )1)

 ( مـ سقرة إكبقاء .101( أية )2)

 (.491-2/490( العدة ٕبل يعؾك )3)

(، وققاصع إدلة لؾسؿعاين 1/309(،وشرح الؾؿع لؾشقرازي )1/240باجل )( يـظر :إحؽام الػصقل لؾ4)

 (.4/1856(،وكػائس إصقل لؾؼرايف )1/2/248(،وا حؽام لممدي )1/157)
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ؿدقن لؿدا قدال الزبعدرى :أكدا أخاصدؿ  "ازري يف بقان ذلؽ  :يؼقل الؿ فؾقٓ  كقهنؿ ُيعؿِّ

 .(1)"محؿدا 

 :وكوقش من وجوه

طل أن يخصدؿف "بعدم صحة ذلؽ ٕن  الوجه األول : ابـ الزبعرى ٓ يحسـ مـف أن يدد 

يف لػظ محتؿؾ ٓ ضاهر فقف طؾك ما يدل طؾقف:ٕن العاقؾ إكؿا يحتج طؾك  يعـل الـبل -

ه بؾػظ يؽدقن صدريحا أو ضداهرا يف مؼتضداه:فلّما مدع الشدؽ وآحتؿدال :فدالعؼالء ٓ  قر

طقن الغؾبة بؿثؾف فال وجف لؿا ذكروا   .(2)"يحتّجقن بف،وٓ يد 

،إذ إن معارضددتف طدددم التسددؾقؿ بصددحة معارضددة ابددـ الزبعددرى لؾـبددلالوجععه الثععاين :

ـ مدـ طبدد مدـ دون اهلل مدـ معارضة بؿا يتقهؿ صحتف وبؿا ٓ يصؾح لؾؿعارضة،فػر  بق

الؿالئؽة وإكبقاء والصالحقـ مؿـ لف طؿؾ صالح وسبؼت لف الحسـك،ولؿ يرَض بعبادة 

مـ طبده، وبقـ مـ طبد مـ إحجار وإصـام وإوثان التل هل جؿاد ٓ تعؼؾ: فتؽدقن 

 .    (3)مع طابديفا تؼريعا وتقبقخا لفؿ ،ولقس فقفا طؼقبة لؿـ ٓ يصؾح أن يعاقب

طدم التسؾقؿ بلن ابـ الّزبعرى اطرتض لػفؿف العؿقم مـ الؾػدظ وضدعا:  لوجه الثالث:ا

لجقاز أن يؽقن ذلؽ مدـ دٓلدة الدـص والعؿدقم الؿعـدقي،وٓ كدص  يف ذلؽ،فالثابدت يف 

إثر آطرتاض فؼط دون الـص طؾك صريؼة هدذا آطدرتاض،فال ٌيسدؾ ؿ أن اطدرتاض ابدـ 

  .(4)الزبعرى كان مـ جفة الؾػظ

                                                        

 (.279( إيضاح الؿحصقل لؾؿازري )1)

 (.311-1/310( شرح الؾؿع لؾشقرازي )2)

 (.3/320( يـظر :درء تعارض العؼؾ والـؼؾ ٓبـ تقؿقة )3)

 (.7/90يـظر :تػسقر إلقسل ) (4)
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بعرى طؾك ففؿدف العؿدقم الؾػظدل مدـ أيدة،ولؿ   أن الـبل  الدلقل الثاين : أقر  ابـ الزِّ

،والـبل ٓ ُيؼر طؾك إضفار الحجة طؾك اهلل تعالك يف كتابف،وإفحام إسداءة مدع يـؽر طؾقف 

 . (1)قدرتف طؾك الجقاب طـ ذلؽ

  وكوقش من وجفقن  :

وإقراره ٓبـ الزبعرى طؾك ففؿف العؿقم   طدم التسؾقؿ  بسؽقت الـبل الوجه األول :

كعدؿ بعدد قدقل  الؾػظل مـ أية : فؿا جاء يف إثر يف سبب كزول أية مدـ قدقل الـبدل  

ألست تزطؿ أن الؿالئؽة طباد صالحقن،وأن طقسك طبد صدالح وأن طزيدرا "ابـ الّزبعرى 

لن اهلل ٓ يعذب أحددا هذه الزيادة مـؽرة: فنن كال مـ العؼؾ والشرع قاض ب "طبد صالح  

بؿددا  بجريؿددة صددادرة مددـ  قددره لددؿ يدددع إلقفددا وٓ رضددل بددف: فؽقددػ يصددرح الـبددل

:فالثابدت اطدرتاض ابدـ (2)"يـافقف،ومثؾ هذا مؿا ُيعدُّ مدـ آكؼطداع البداصـ الؿقجدب لؾدرد

وإقدرار ٓطدرتاض ابدـ الزبعرى،بدؾ   الزبعرى،وكزول أية بعد ذلؽ دون جقاب الـبل 

 رد  طؾقفؿ بلهنؿ طبدوا الشقاصقـ كؿا سقل .  الروايات أن الـبل ورد يف بعض 

وإقددراره ٓبددـ الزبعددرى،لؽـ ٓ ُكسددؾِّؿ  طؾددك التسددؾقؿ بسددؽقت الـبددل الوجععه الثععاين :

سدؽقتف بسدبب دخدقل الؿالئؽدة والؿسدقح وطزيدر يف لػدظ العؿدقم الدقارد يف أيددة:وإكؿا 

ٓ بدالعؿقم سدقؿا ولدؿ يحصدؾ التػصدقؾ يف لصالحقة الؾػظ  رادهتؿ،فنقراره بالصالحقة 

 .(3)الؾػظ فؼام مؼام العؿقم 

                                                        

(،وققاصع إدلة لؾسؿعاين 1/309(،وشرح الؾؿع لؾشقرازي )1/240( يـظر : إحؽام الػصقل لؾباجل )1)

(،والؿحصقل لؾرازي 2/8(،والتؿفقد ٕبل الخطاب )234-3/233(،والؿستصػك لؾغزالل )1/157)

،وكػائس إصقل لؾؼرايف (288(،والتذكرة لؾؿؼدسل )1/2/248(،وا حؽام لممدي )2/232)

(4/1856.) 

 (.176-2/175( التؼرير والتحبقر )2)

 (.4/1856( يـظر :كػائس إصقل لؾؼرايف )3)
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القارد يف أية ٓ يػقد العؿدقم الؾػظدل لؿدا أكدزل اهلل  "ما "لق كان لػظ  الدلقل الثالث :

التخصقص بعده  قر مـؽر ققل ابـ الّزبعرى الذي أخرج بف مـ العؿقم مـ سبؼت لدف مدـ 

 .(1)ولك دالة طؾك العؿقم الؾػظل ٓستغـك طـ الثاكقة اهلل الحسـك،فؾق لؿ تؽـ أية إ

 :وكوقش من وجفقن 

طدم التسؾقؿ بـزول أية استثـاء مدـ الؿعبدقديـ  مدـ دون اهلل الدقارد يف  الوجه األول :

ُؽععم ﴿ققلددف تعددالك  :بددؾ هددل مسددتلكػة بددذكر السددعداء مددـ (2)﴾ هَّللِ ٱ ُدونِ  ِمععن َتعُبععُدونَ  َوَمععاإِكَّ

ورسقلف،وشروع يف بقان حال مـ سبؼت لفؿ مـ اهلل السعادة بعد بقان حال  الؿممـقـ باهلل

خدرب مسدتلكػ  "إن الدذيـ "،قال البقضاوي :(3)فال تؽقن تخصقصا وبقاكا لؾعؿقم  الؽػرة،

 .(4) "ٓ إشعار فقف أكف مخصص

ويميد هذا آطرتاض ما ذكره الؿػسدرون يف تلويدؾ هدذه أيدة أن  الؿعـدل هبدا كدؾ مدـ 

 . (5)لف السعادة مـ خؾؼف أكف طـ الـار مبعد سبؼت 

بعددرى لؾـبددل الوجععه الثععاين :  ا طؾددك  معارضددة ابددـ الزِّ وبقاكددا لػسدداد أيددة كزلددت رد 

اطرتاضددف،وٓ مالزمددة بددقـ أن تؽددقن تخصقصددا لؾعؿددقم وآسددتغـاء طـفا،فؼددد تؽددقن ردا 

طدرف فسداده مدـ جفدة لجدال ابـ الزبعرى وبقاكا لبطالن ققاسف ومعارضتف أو تلكقدا لؿدا 

 .  (6)العؼؾ 

                                                        

(،وا حؽام لممدي 279(،وإيضاح الؿحصقل لؾؿازري )1/309( يـظر :شرح الؾؿع لؾشقرازي )1)

 (.1/273(،والػائؼ لؾفـدي )1/2/248)

 ( مـ سقرة إكبقاء.98( أية )2)

(،وكقر إكقار لؿال جققن 3/296(،وتحػة الؿسمول لؾرهقين )2/402( يـظر :بقان الؿختصر لألصػفاين )3)

(2/272.) 

 (.3/296( كؼال طـ تحػة الؿسمول لؾرهقين )4)

 (.9/449( وتػسقر ابـ كثقر )3/90( يـظر :تػسقر الطربي )5)

 (.7/90(، وتػسقر إلقسل )320-3/319) (،ودرء تعارض العؼؾ والـؼؾ1/306( يـظر :فقاتح الرحؿقت )6)
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مدـ "لق كاكت مختصة بغقر العاقؾ لؿا احتقج إلك ققلدف   "ما "أن  لػظة  الدلقل الراب  :

مدـ "احتدقج إلدك التؼققدد بؼقلدف  -طدز وجدؾ-،وحقث كاكت بعؿقمفا متـاولة لف "دون اهلل

الذي تقٓه اهلل مؿا يدل طؾك أن أية  شامؾة طبادة أولئؽ الؽرام،وأن الجقاب  "دون اهلل 

 .(1)جقاب بالتخصقص

يصح لدق لدؿ يؽدـ  "مـ دون اهلل"بلن ما ذكرتؿقه مـ طدم آحتقاج إلك ققلف وكوقش :

 . (2)لفذه الؾػظة فائدة،بؾ لفا فائدة: هل التلكقد مع تؼبقح ما كاكقا طؾقف مـ طبادهتؿ

 السدبب،العربة طـد جؿاهقر إصقلققـ بعؿقم الؾػدظ ٓ بخصدقص  الدلقل الخامس :

 .(3)الئؽة والؿسقح وطزير داخؾقـ فقفافتجرى هذه أية طؾك طؿقمفا،ويؽقن الؿ

بدلن آسدتدٓل هبدذه الؼاطددة صدحقح طـدد جؿداهقر إصدقلقـ إذا لدؿ يدددل ويـعاقش :

الدلقؾ طؾك خصقصقة السبب:ولؿ يؽـ هـا  معارض،وقد دل سبا  أية وسقاقفا طؾك 

ا يعبددون إصدـام ، فأيدة التدل قبؾفدا كاكدت يف أن الخطاب ٕهؾ مؽة خاصة :وقد كاكق

 "إكؽدؿ"سقا  الؽالم طـ الؽػار وحالفؿ طـد اقدرتاب القطدد الحدؼ،ثؿ خداصبفؿ بؼقلدف :

وهددق تقجقددف مباشددر لؾؿشددركقـ مددـ أهددؾ مؽددة مؿددـ يعبددد إوثددان،ولقس خطابددا ٕهددؾ 

ب الرسدؾ مطؾؼدا،ف ال يددخؾ الؽتاب،وأية مؽقة،وطامة أيات الؿؽقة خطاب لؿدـ كدذ 

 . (4)فقفا الؿسقح وطزير: ٕن لؿ أهؾ مؽة لؿ يؽقكقا يعبدوهنؿ مـ دون اهلل 

                                                        

 (.7/90( يـظر :تػسقر إلقسل )1)

 (.7/90( يـظر :تػسقر إلقسل )2)

 (.22/226( يـظر :تػسقر الرازي )3)

(،وتػسقر إلقسل 320-3/319( ،ودرء تعارض العؼؾ والـؼؾ ٓبـ تقؿقة )2/67( يـظر :أصقل الجصاص)4)

 (.5/530وتػسقر أبل السعقد ) (،7/90)
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أن الصحابة كاكقا يستدلقن بالعؿقم يف كدؾ مدا يدرد طؾدقفؿ مدـ إمدر الدلقل السادس :

 .(1)والخرب،وٓ يرجعقن فقف إٓ إلك مجرد ضاهره 

 مـطؾق هذا الؼول :

ؾؼدات التدل تدلثروا هبدا لؼدقلفؿ بتـداول كان ٕصحاب هذا التقجدف مجؿقطدة مدـ الؿـط

 أية لؾؿالئؽة يؿؽـ إبرازها فقؿا يل  :

 "مدا "إثبات العؿقم الؾػظل آستغراقل وأن لف صقغة مقضقطة يف الؾغدة ومـفدا  أوال :

 تتـاول ابتداء الؿالئؽة وطقسك وطزير طؾقفؿ السالم. "ما"الؿقصقلة ،ووجف هـا أن لػظة 

ك أفدراده دٓلدة ضـقدة : فالعدام طـدد أصدحاب هدذا التقجدف ضداهر دٓلدة العدام طؾد ثاكقا :

الدٓلددة طؾددك كددؾ فددرد مددـ أفددراده،ولقس كصددا أو قطعددا ٓ يجددقز تخصقصددف أو آسددتثـاء 

ضاهرهددا العؿددقم يف كددؾ مددـ طبددد مددـ دون اهلل وتتـدداول  "مددا"مـددف،ويف هددذه أيددة لػظددة 

مٓء وإخراجفؿ مـ لػظ الؿالئؽة والؿسقح وطزير:ثؿ جاءت أية إخرى بتخصقص ه

 العؿقم . 

الؼددقل بجددقاز تددلخقر البقددان طددـ وقددت الحاجة،ومـددف بقددان العؿددقم إلددك ورود  ثالثععا :

متـاولة لؽؾ ما طبد مـ دون اهلل ومـفؿ  الؿالئؽة  -طـدهؿ-التخصقص،فؼد وردت أية 

ام والؿسقح وطزير ،ثؿ تلخر بقان الؿراد هبا وكزل بعد ذلؽ تخصقص مـ ذلؽ الؾػدظ العد

 بعد ذلؽ: مؿا يدل طؾك جقاز تلخقر البقان طـ وقت الحاجة .

                                                        

 (.1/241( يـظر :إحؽام الػصقل لؾباجل )1)
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 المبحث الخامص

تفصيل قىل االتجاه الثاني لألصىليين في المطألت القائلين بعذم 

داللت اآليت على العمىم مطلقا أو عذم داللتها على العمىم من 

 غير جهت اللغت 
 َجَفـَّمَ  َحَصُب  هَّللِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َتع إِكَُّؽم َوَما﴿يرى أصحاب هذا االتجاه أن قوله تعالى 

 "مدا "ٓ يتـاول جؿقدع الؿعبدقدات مدـ دون اهلل،فدال يددخؾ يف لػدظ  (1)﴾ ِرُدونَ ا  وَ  َلَفا َأكُتم

إِنَّ الؿالئؽة والؿسدقح وطزيدر،وٓ تؽدقن مدع طابدديفا يف الـدار، وٓ يؽدقن ققلدف تعدالك ﴿

ـَّ  َلُفم َسَبَؼت لَِّذينَ ٱ جقابا بتخصقص العؿقم الؿػفدقم (2)﴾ ُمبَعُدونَ  َفاُأْوَل  ئَِك َعـ لُحسـَى   ٱا مِّ

 القارد يف أية التل قبؾفا . "ما "مـ لػظ 

وقد تعددت مشارب هدذا الؼدقل ومـطؾؼاتدف، ويؿؽدـ طدرض أبدرز إقدقال إصدقلقة 

 التل تبـت هذا آتجاه :وأدلتفؿ ومـطؾؼاهتؿ يف الؿطالب أتقة :

 "مدا"يـػل أصحاب هذا الؼقل العؿدقم الؾػظدل آسدتغراقل وصدقغف:ويرون أن لػدظ  

القاردة يف أية ٓ تدل طؾك العؿقم آستغراقل مـ جفة الؾغة والقضع :بؾ هدل صدالحة 

هل الؿحدددة لؾحؿدؾ طؾدك آسدتغرا  )العؿدقم( أو أقدؾ  لؾعؿقم والخصقص ،والؼريـة

 الجؿع. 

وقد ذهب إلقف جؿع مـ إصقلققـ الؿتؽؾؿقـ مـ إشدعرية:كالباقالين والجدقيـل يف 

                                                        

 ( مـ سقرة إكبقاء.98( أية )1)

 ( مـ سقرة إكبقاء .101( أية )2)
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 .(2)وأمدي(1)التؾخقص

ا  يف دٓلتفددا طؾددك العؿددقم يؼددقل البدداقالين يف مـاقشددة آسددتدٓل هبددذه أيددة وأمثالفدد

ايات طـفؿ لؿ يستـؽر أن يؽقن الؿتعؾؼ مـفؿ بظاهر أية فؾق صحت هذه الرو" :الؾػظل

إكؿا تعؾ ؼ هبا لسبؼف إلدك اطتؼداد الؼدقل بدالعؿقم ،ومدا يـؽدر أن يؽدقن فدقفؿ معتؼدد لدذلؽ 

ه طؾقف ...ولقس يصح إقرار جؿقع إمؿ  :لظـف أكف مقجب الؾغة ،وذلؽ  ؾط مـف ومـ مؼرِّ

ا ،وٓ يؿتـع اختالففؿ يف ذلؽ،وإن كاكقا طؾك الؼقل بذلؽ وثبقتف :ٕهنا ٓ ُتصقب مخطئ

ولقس التعؾق بفذا وأمثاله لغة وإكؿا هو مـ أهؾ الؾغة إذا لؿ يؽقكقا هؿ القاضعقن لفا ....

 . (3) " كظر واحتجاج

 "ويؼقل الجقيـل بعد ذكر الشقاهد وإخبار طؾك آسدتدٓل طؾدك العؿدقم الؾػظدل :

ؿ ا جؿاع ،وأسدـدتؿ دطدقاكؿ إلدك أفدراد مدـ ما تؿسؽتؿ بف مـ أوجف :أحدها أكؽؿ ادطقت

 .(4)"إخبار،وأحاد ٓ تػضل إلك العؾؿ كحديث ابـ الزبعرى وكحقه

وأما قصة ابـ الزبعرى فال حجدة فقفدا أيضدا:ٕن سدمالف وقدع فاسددا "ويؼقل أمدي :

ـ  أن   . (5)"طامة فقؿـ يعؼؾ ،ولقس كذلؽ "ما"حقث ض

 . ثؿ ذكرها(6) " وجقه مـ ساقط الزبعرى بـا واطؾؿ أن سمال "ويؼقل الرازي :

                                                        

 (.33-2/32(،)2/13( يـظر :التؾخقص )1)

 (.1/2/257(  يـظر : ا حؽام لممدي )2)

 (.3/42التؼريب وا رشاد لؾباقالين )( 3)

 (.34-2/33( التؾخقص لؾجقيـل )4)

 (.1/2/257( ا حؽام لممدي )5)

 (.22/100( مػاتقح الغقب لؾرازي )6)
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ويؿؽـ أن يؼال :إن أيدة إولدك لقسدت لؾعؿدقم:لؽـ لفدا صدالحقة "ويؼقل الؼرايف :

العؿقم:كؿا يؼقل القاقػقة،وإذا كان لفا صدالحقة إرادة الؿالئؽدة والؿسدقح،فقرد السدمال 

الحاصدددؾ مدددع باطتبدددار أن  الؾػدددظ صدددالح لفؿ:فؾدددؿ ٓ ُيبدددّقـ خدددروجفؿ كػقدددا لإلهبدددام 

 الصالحقة؟،فـزلت أية الثاكقة مزيؾة لقهؿ الحاصؾ مـ إول:ويؽقن سؽقت الـبدل 

 .(1)"ٓطرتافف بالصالحقة ٓ بالعؿقم 

ـ يـػدقن أن تؽدقن هدذه أيدة يثبت أصحاب هذا الؼقل العؿقم الؾػظل يف الجؿؾة ،لؽ

قد دلت طؾك العؿقم الؾػظل:فأية ٓ تتـاول الؿالئؽة والؿسقح وطزير مـ جفة العؿدقم 

 الؾػظل،وإكؿا تثبتف مـ جفة العؿقم الؿعـقي أو الؼقاس أو الـظر .

 وبالـظر إلك أصحاب هذا الؼقل ومـطؾؼاهتؿ فقؿؽـ قسؿتفؿ إلك قسؿقـ :

،وهددؿ جؿدداهقر   تععلخقر بقععان العؿععوم إلععى وقععت الحاجععةالؼسععم األول :الؼععائؾون بؿـعع

 . (2)الحـػقة

لغقددر  "مددا"ققلددف تعددالك : لددؿ يدددخؾ فقددف العؼددالء :ٕن "يؼععول الجصععاح الحـػععي :

لؾعؼالء،وقد كان ابـ الزبعرى طؾؿ ذلؽ ،وإكؿا اطدرتض بؿدا ذكدر متعـتدا  "مـ"العؼالء،و

اه،مرة سددداحرا،ومرة يف  قدددر مقضدددع اطرتاض،كؿدددا كددداكقا يؽدددابرون يف تسدددؿقتفؿ إيددد

مجـقكا،ويـاقضقن فقف أفحش مـاقضدة وٓ يبدالقن...فؿـ كداقض يف ققلدف هدذه الؿـاقضدة 

                                                        

 (.4/1788( كػائس إصقل لؾؼرايف )1)

(،وجامع إسرار لؾؽاكل 3/1435(،والؽايف شرح البزدوي لؾسغـاقل )153( يـظر : مختصر إفؽار لؾػرفقر )2)

 (. 325( ،وفتح الغػار ٓبـ كجقؿ )3/832)
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حسددا   إذ لدؿ يجدد سدبقال إلدك الط عدـ يف دٓئدؾ وأطدالم كبقتدف -ويباهت هدذا البفدت،

صؾقات اهلل طؾدقفؿ -لقس يؿتـع أن يباهت يف آطرتاض بذكر الؿالئؽة والؿسقح -وبغقا

ك أية،وإن لؿ يتضؿـ لػظ أية دخقلفؿ فقف،وإكؿا كان وجدف اطرتاضدف أن طؾ -أجؿعقـ

هددذه إصددـام إن كاكددت يف الـار:ٕهنددا طبدددت مددـ دون اهلل:فنكددف يجددب مثؾددف يف الؿالئؽددة 

واهلل تعالك لؿ يؼؾ:إهنا يف الـار مع طابدهتا:ٕهنا طبدت مـ دون اهلل،ثؿ أبان اهلل  والؿسقح،

ـَّا َلُفم َسَبَؼت لَِّذينَ ٱإِنَّ ﴿ ؾ وهبتف بؼقلف تعالك :تعالك طـ جفؾ هذا الؼائ ُأْوَل  ئَِك  لُحسـَى   ٱ مِّ

 .(2)" (1)﴾ ُمبَعُدونَ  َفاَعـ

بجقاز تلخقر البقان طـ وقت الحاجة ،لؽـ لؼقام دٓئؾ يف أيدة  الؼائؾقنالؼسم الثاين :

ل،وهذا ققل الدرازي يف و قرها امتـعقا مـ الؼقل بدٓلتفا طؾك العؿقم الؾػظل آستغراق

 تػسقره وابـ تقؿقة وابـ الؼقؿ. 

ـَّعا َلُفم َسَبَؼت لَِّذينَ ٱإِنَّ  ﴿إيؼول الرازي يف تػسقره لؼوله تعالى  َفعاُأْوَل  ئِعَك َعـ لُحسعـَى   ٱ مِّ

 طؾدك السدمال ذلؽ أورد لؿا بعرىالزّ  ابـ اطؾؿ أن مـ الـاس مـ زطؿ أن":   (3)﴾ ُمبَعُدونَ 

كتا حتك أكزل اهلل تعالك هدذه أيدة جقابدا طدـ سدمالف : ٕن هدذه أيدة بؼل  سا الرسقل

كآستثـاء مـ تؾؽ أية ، وأما كحـ فؼد بقـا فساد هذا الؼقل ، وذكركا أن سمالف لدؿ يؽدـ 

 .(4)"واردا ، وأكف ٓ حاجة يف دفع سمالف إلك كزول هذه أية 

 ففق السمال هذا بعرىالزّ  ابـ يرادوأما ما ققؾ : إكف طؾقف السالم سؽت طـد إ "ويؼول :

                                                        

 رة إكبقاء .( مـ سق101( أية )1)

 (.   67-2/66( أصقل الجصاص ) 2)

 ( مـ سقرة إكبقاء .101( أية )3)

 (.22/226( التػسقر الؽبقر لؾرازي )4)
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كان يتـبف لفذه إجقبة التل ذكرها الؿػسدرون : -طؾقف السالم - أكف مـ أقؾ ٓ ٕكف : خطل

ٕكف طؾقف السدالم كدان أطؾدؿ مدـفؿ بالؾغدة وبتػسدقر الؼدرآن ، فؽقدػ يجدقز أن تظفدر هدذه 

قزوا أن يسدؽت طؾقدف إجقبة لغقره ، وٓ يظفر شلء مـفا لف طؾقف السالم : فدنن ققدؾ : جد

السالم اكتظارا لؾبقان قؾـا : لؿا كان البقدان حاضدرا معدف لدؿ يجدز طؾقدف السدؽقت :لؽدل ٓ 

 .(1)"يتقهؿ فقف آكؼطاع طـ سمالفؿ 

ـ  صائػة مدـ الـداس أن ققلدف  " ويؼول ابن تقؿقة : لػدظ يعدؿ كدؾ  "ومدا تعبددون"وقد ض

،وجعؾدقا هدذا مؿدا اسدتدلقا بدف طؾدك معبقد مـ دون اهلل لؽدؾ أمدة،فقتـاول الؿسدقح و قره

،واستدل بذلؽ بعضفؿ طؾك جدقاز "الذي"و "ما"و"مـ"طؿقم إسؿاء الؿقصقلة مثؾ 

تلخقر البقان طـ وقت الحاجة قالقا :ٕن الؾػظ طدام وأخدر بقدان الؿخصدص إلدك أن كدزل 

ـَّعا َلُفعم َسعَبَؼت لَّعِذينَ ٱإِنَّ ﴿ققلف تعالك  كدان قدقل هدمٓء  ،وهدذا خطدل،ولق(2)﴾ لُحسعـَى   ٱ مِّ

صددددحقحا:لؽاكت معارضددددتف صددددحقحة :فددددنن مددددـ سددددؿع الؾػددددظ العددددام،ولؿ يسددددؿع 

 .(3)"الؿخصص،فلورد طؾك الؿتؽؾؿ،كان إيراده مستؼقؿا 

وأخدر بقدان العدام أو أجداب  الؿسدقح كاكت تتـداول "ما  "ومـ زطؿ أن لػظ  "ويؼول :

كؿا قد بسط يف مقضعف:وإكؿا بلن لػظ ) ما ( ٓ يتـاول إٓ ما ٓ يعؼؾ ، فالؼقٓن ضعقػان 

الؿشركقن طارضقا الـص الصدحقح بؼقداس فاسدد ، فبدّقـ اهلل تعدالك فسداد الؼقداس وذكدر 

 . (4)"الػر  بقـ إصؾ والػرع

                                                        

 (.22/224(  الؿرجع السابؼ )1)

 ( مـ سقرة إكبقاء .101( أية )2)

 (.3/319( درء تعارض العؼؾ والـؼؾ ٓبـ تقؿقة )3)

 (. 1/226الؿسقح ٓبـ تقؿقة) ( الجقاب الصحقح لؿـ بدل ديـ4)
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وهذا ا يدراد الدذي أورده ابدـ الزبعدري ٓ يدرد طؾدك  "ويؼقل ابـ الؼقؿ يف كالم بديع :

وإكؿا ذلؽ لألحجار وكحقها التدل ٓ  أية ... فال يدخؾ فقفا الؿالئؽة والؿسقح وطزير،

 .تعؼؾ

... ولؽـ إيراده إكؿا كان مـ جفدة الؼقداس والعؿدقم الؿعـدقي الدذي يعدؿ الحؽدؿ فقدف 

بعؿقم طؾتف: أي إن كان كقكف معبقدا يقجب أن يؽقن حصب جفدـؿ: ففدذا الؿعـدك بعقـدف 

 .(1)"مقجقد يف الؿالئؽة وطزير والؿسقح فلجقب بالػار 

إذا كاكت آلفتـدا التدل كعبددها مدـ دون العؿوم الؿعـوي والؼقاس :ووجه كون ذلك من 

هلل تدخؾ الـار،وتؽقن حصب جفـؿ: لؽقهندا معبقدة،فقجدب أن يددخؾ كدؾ معبدقد الـدار 

 .(2)وإن كاكقا مـ الؿؼربقـ والصالحقـ كالؿالئؽة والؿسقح وطزير

يؿؽعن إبعراز وقد استدل أصحاب هذا االتجاه بلدلة كثقرة مختؾػة التوجعه والؿؼاصعد ،

 أهؿفا فقؿا يلتي: 

عا ﴿ققلدف تعدالك :الدلقل األول : ونَ  ِمـعهُ  َقوُمعَك  إَِذا َمعَثاًل  َمعرَيمَ  بعنُ ٱ ُضعرَِب  َوَلؿَّ *  َيِصعد 

لَِفُتـَا َخق ْا َءَأ   . (3)﴾ َخِصُؿونَ  َقومٌ  ُهم َبل َجَداَل  إاِلَّ  َلَك  َضَرُبوهُ  َما ُهوَ  َأم رٌ َوَقاُلو 

أي جعؾدددقه مدددثال ٔلفدددتفؿ،وأوردوه مدددقرد "مدددثال "ك ققلدددف تعدددالوجعععه الداللعععة :

الؿعارضة،وقاسقا أصـامفؿ بف،والضرب هق الؼقداس والـظدر وآطتبدار ،فأيتدان تددٓن 

طؾك أن الؿشركقـ قد أوردوا الؿعارضة كظرا وققاسدا ٓ لػظدا ولغدة،وأهنا مخاصدؿة طؾدك 

                                                        

 (.27( شػاء العؾقؾ ٓبـ الؼقؿ )1)

( ،وشػاء العؾقؾ ٓبـ الؼقؿ 3/320(،ودرء تعارض العؼؾ والـؼؾ ٓبـ تقؿقة )2/66( يـظر :أصقل الجصاص )2)

(27.) 

 ( مـ سقرة الزخرف.58-57( أية )3)
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 .(1)وجف باصؾ 

لّزبعرى لؿا طارضف بؼقلف: ))ما أجفؾؽ أجاب ابـ ا  : ما روي أن الـبل الدلقل الثاين

 .(2)بؾغة ققمؽ! أما طؾؿت أن ما لؿا ٓ يعؼؾ ((

أكؽدر طؾدك ابدـ الزبعدرى احتجاجدف بأيدة طؾدك العؿدقم  :أن الـبدل  وجه االستدالل

الؾػظل،وجّفؾف مؿدا يددل طؾدك طددم دخدقل الؿالئؽدة وطقسدك ابدـ مدريؿ وطزيدر يف هدذه 

 .(3)يف طدم تـاول أية لفؿ  أية،وهذا الحديث إن صح ففق كص

 وكوقش من وجفقن :

اشدتفر "قال ابـ حجر : ،(4):أن الحديث  قر ثابت فال يصح آحتجاج بف  الوجه األول

قددال يف هددذه الؼصددة ٓبددـ  يف ألسددـة كثقددر مددـ طؾؿدداء العجددؿ ،ويف كتددبفؿ أن الـبددل

سدـد وٓ  قدر ما أجفؾؽ بؾغة ققمدؽ...وهق شدلء ٓ أصدؾ لدف وٓ يقجدد ٓ م"الزبعرى:

 .(5)"والقضع طؾقف ضاهر والعجب مؿـ كؼؾف مـ الؿحدثقـ  مسـد،

 "الدذي"هـدا بؿعـدك الذي،ولػظدة "مدا ":طؾك فرض التسؾقؿ بثبقتدف: فدنن  الوجه الثاين

مدا يف الددار مدـ العبقدد "،وصدحة قدقلفؿ "الدذي جداء زيدد"يصح لؿا ٓ يعؼدؾ: كؼدقلفؿ:

 .(6)فؽذا ما بؿعـاها تؽقن لؾعاقؾ  ،"أحرار

                                                        

 (.11/294الػتاوى لف ) (،ومجؿقع3/320( يـظر :درء تعارض العؼؾ والـؼؾ ٓبـ تقؿقة )1)

 (.2/257( أورده إصقلققن يف كتبفؿ يـظر :ا حؽام لممدي )2)

 (.2/402(، وبقان الؿختصر لألصػفاين )1/2/248( ا حؽام لممدي )3)

 (.2/764( وأصقل الػؼف ٓبـ مػؾح )1/273( يـظر : الػائؼ لؾفـدي )4)

طـ  لؿ يثبت ذلؽ   "(، وقال طبد الرزا  طػقػل 100) ( الؽايف الشاف يف تخريج أحاديث الؽشاف ٓبـ حجر5)

 (.1/2/257يـظر :  والتعؾقؼ طؾك ا حؽام ) "الـبل 

 (.2/764( يـظر :أصقل الػؼف ٓبـ مػؾح )6)
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أجاب ابـ الزبعرى لؿا أورد طؾقف معارضتف )) بؾ   ما روي أن الـبل  الدلقل الثالث :

 هؿ طبدوا الشقاصقـ التل أمرهتؿ بذلؽ ((.

ٓبـ الزبعرى ،وطدم تسؾقؿف لدف بتـداول أيدة لؾؿالئؽدة  جقاب الـبل  وجه الداللة :

ؼددة: إذ لددؿ يددلمروهؿ أن وإكبقدداء والصددالحقـ ،وذلددؽ ٕن هددمٓء الؽددرام لددؿ ُيعبدددوا حؼق

يعبدوهؿ ولؿ يطقعقهؿ أولئؽ،وإكؿا طبددوا الشدقاصقـ التدل أمدرهتؿ بدذلؽ،فقؽقن معـدك 

 .(1)العبادة هـا بؿعـك صاطة أمر مـ الشقاصقـ 

 "،فدال يؽدقن حجدة ،قدال ابدـ حجدر : بعدم ثبقت هذا الجقاب طدـ الـبدل وكوقش:

 .(2)"ذا إٓ مؾػؼا ذكره الثعؾبل ثؿ البغقي بغقر إسـاد، ولؿ أجده هؽ

وإن لؿ يثبت طـف: فؼدد ثبدت يف  ويؿؽـ الجقاب طـ هذه الؿـاقشة بلن جقاب الـبل 

كصقص أخرى بلن مـ طبد همٓء الؽرام مـ الؿشدركقـ لدؿ يعبددهؿ  يف الحؼقؼدة ،وإكؿدا 

طبدوا الشقاصقـ،وتقهؿقا أن العبادة لفدمٓء بدزطؿفؿ أهندؿ يرضدقن أن يؽقكدقا معبدقديـ  

مِمـُعونَ  بِِفعم َأكَثعُرُهم لِجعنَّ ٱ َيعُبعُدونَ  َكعاُكواْ َبل ﴿  "ؼقلف  تعالك :ك مع اهلل ،وققلدف  (3)﴾  م 

َبـِي   ُؽمإَِلق  َأعَفد َأَلم﴿ قَط  ٱ َتعُبُدواْ  الَّ  َأن َءاَدمَ  َي   .(4)﴾ نَ الشَّ

أن آستدٓل بؼصة ابـ الزبعدرى اسدتدٓل بخدرب آحداد ٓ يعؾدؿ صدحتف الدلقل الراب  :

 ببعض إدلة طؾك صحتف: فال حجة يف التعؾؼ هبذه الؼصدة يف إثبدات العؿدقم ضرورة،وٓ

 .(5)وهل مسللة أصقلقة قطعقة الؾػظل،

                                                        

 (.325(،وفتح الغػار ٓبـ كجقؿ )6/477( يـظر :حاشقة الشفاب طؾك تػسقر البقضاوي  لؾخػاجل)1)

 (.100ديث الؽشاف ٓبـ حجر )(  الؽايف الشاف يف تخريج أحا2)

 ( مـ سقرة سبل.41( مـ أية )3)

 ( مـ سقرة يس.60( مـ أية ) 4)

(، وبقان الؿختصر لألصػفاين 34-2/33(،والتؾخقص لؾجقيـل )3/41( يـظر :التؼريب وا رشاد لؾباقالين )5)

 (.3/296(،وتحػة الؿسمول لؾرهقين )2/402)
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بلن خرب أحاد إن صدح وثبدت :فدال مداكع مدـ آسدتدٓل بدف طؾدك الؿسدائؾ ويـاقش :

إصقلقة،سددقؿا وأن الخددالف يف الؿسددللة قددقي بددقـ إصقلققـ،ومسددائؾ أصددقل الػؼددف 

 .(1)ل مسائؾ العؾقم إخرى فقفا الؼطعل والظـل حالفا حا

أن ابـ الّزبعرى لؿ يتعؾؼ بالعؿقم مـ ضاهر الؾػظ،ولؿ يػفؿ العؿدقم الدلقل الخامس: 

الؾػظل مـ مجدرد الؾػدظ وصدقغتف مباشدرة مدـ  قدر التػدات إلدك قريـدة:فال كدص  يف ذلدؽ 

 . (2)لعؿقم:وإكؿا حؿؾف طؾك العؿقم الؾػظل  لقجقد قرائـ يحصؾ هبا ففؿ ا

 وكوقش من وجفقن : 

لق وجدت قرائـ ُفِفؿ مـفدا العؿدقم الؾػظدل لـُؼؾدت وذكدرت :ٕهندا هدل الوجه األول :

ا لؿ ُتـؼؾ هدذه  الؿؼصقدة والتل فقفا الحجة،ويعقل طؾقفا يف آستدٓل دون إلػاظ:فؾؿ 

لقا طؾك هذه إلػاظ العامة: دل  طؾدك أهندؿ رجعدقا إلدك  ضداهر الؾػدظ يف الؼرآئـ ،وقد طق 

 . (3)أية ،وففؿقا العؿقم مـف

أو حدادثتقـ أو كؼدؾ أمدر طدـ رجدؾ أن هذا التققػ يصح يف كؼؾ حادثة " الوجه الثاين :

رجؾددقـ ،وأمددا قصددص يؽثددر تعدددادها مددـ رجددال مختؾػددل أراء والؿددذاهب،ويؽثر  أو

ر ذلدؽ تعدادهؿ،فتؼدير مثؾ هذا الؿجقز يف حؼ جؿدقعفؿ،ويف طدقـ كدؾ قصدة:ثؿ ٓ يدمث

طددـ واحددد مددـفؿ مددع كثددرهتؿ،وٓ اتػددؼ ضفددقره يف حادثددة مددع تبددايـ أزماهنددا،واختالف 

                                                        

(،ومختصر الصقاطؼ الؿرسؾة لؾؿقصؾل 5/331(،والقاضح ٓبـ طؼقؾ )4/1081)( يـظر :العدة ٕبل يعؾك 1)

 (.3/185(،وتعؾقؼات الشقخ طبد الرزا  طػقػل طؾك ا حؽام لممدي )575)

(،والؿستصػك لؾغزالل 2/34(،والتؾخقص لؾجقيـل )3/42يـظر :التؼريب وا رشاد لؾباقالين )( 2)

 (.280وإيضاح الؿحصقل لؾؿازري )(،2/235)

 (.1/242ظر :إحؽام الػصقل لؾباجل )( يـ3)
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 .(1)"أجـاسفؿ ومبالغتفؿ أيضا يف صر  الحجاج،وإضفار الحؼ :فنن هذا بعقد يف العقائد 

أن الؿؼصقد بالخطاب يف أية :أهدؾ مؽدة يف طبدادهتؿ إصدـام التدل الدلقل السادس: 

ذلدؽ تؼريعدا وتقبقخدا لعابدديفا،ولؿ يؽقكدقا يعبددون الؿسدقح  هل جؿاد ٓ تعؼؾ :لقؽقن

وطزير،فال ُيسؾ ؿ بدخقل الؿسقح وطزير وكحقهؿا مؿـ لف طؿؾ صالح،ولؿ يرض بعبادة 

 .(2)مـ طبده

 من وجفقن: وكوقش

،وقدد تؼددم الؽدالم طـدف يف (3):أن العربة بعؿقم الؾػظ ٓ بخصقص السدببالوجه األول

 لؾػظل. أدلة الؼائؾقـ بالعؿقم ا

أن مـ العدرب مدـ كدان يعبدد الؿالئؽدة والؿسدقح،فال ُيسدؾؿ خصقصدقة الوجه الثاين : 

 .(4)أية يف طبادة إصـام وإوثان 

ُؽععم ﴿أن آيددة الععدلقل السععاب :   قددد قارهنددا تخصددقص  (5)﴾ هَّللِ ٱ ُدونِ  ِمععن َتعُبععُدونَ  َوَمععاإِكَّ

عؼؾ طؾك امتـاع تعذيب أحد بالعؼؾ،وهق صالح لؾتخصقص وجائز الؼقل بف: حقث دل ال

-بجرم صادر مـ  قره،وأحد مـ العؼالء لؿ يخطر ببالف رضا الؿسقح وطزيدر والؿالئؽدة 

 . (6)بعبادة مـ طبدهؿ -طؾقفؿ السالم

                                                        

 (. 280( إيضاح الؿحصقل لؾؿازري )1)

(،وجامع إسرار لؾؽاكل 3/320(، ودرء تعارض العؼؾ والـؼؾ )2/67( يـظر :أصقل الجصاص )2)

 (.325(،وفتح الغػار ٓبـ كجقؿ )3/832)

 (.22/226( يـظر: مػاتقح الغقب لؾرازي )3)

 (.5/2822 )( يـظر :كػائس إصقل لؾؼرايف4)

 ( مـ سقرة إكبقاء.98( أية )5)

 (.3/296(،وتحػة الؿسمول لؾرهقين )68-2/67( يـظر :أصقل الجصاص )6)
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،ولدؿ يـتظدر كدزول :بلكف لق كان يف أية تخصقص بالعؼؾ: ٕجاب بدف الـبدل وكوقش

ـَّ  َلُفم َسَبَؼت لَِّذينَ ٱإِنَّ ﴿ققلف تعالك   .(1)﴾ ُمبَعُدونَ  َفاُأْوَل  ئَِك َعـ لُحسـَى   ٱ امِّ

ٓبددـ الزبعددرى بالدددلقؾ لعؼؾددل :ٕهنددؿ  :بلكددف لددق ثبددت طدددم جددقاب الـبددل وأجقععب

أطرضقا طـف فدلطرض طدـفؿ مـتظدرا كدزول مدا يؼقيدف مدـ الددلقؾ السدؿعل،أو ٕن الدقحل 

هر الػسداد: فدال فـزلت أيدة قبدؾ أن ُيـدّبففؿ طؾدك ذلدؽ ،أو ٕن اطرتاضدفؿ ضدا   سبؼف

 .(2)يحتاج إلك جقاب،أو ٕكف طؾؿ أكف ٓ شبفة فقف طؾك أحد

أّن الؾػظ ٓ يتـاول الؿالئؽة والؿسدقح وطزيدر طؾدقفؿ السدالم :وذلدؽ الدلقل الثامن :  

  . (3)القاردة يف أية "ما"لقجقد إدلة الـؼؾقة التل دلت طؾك طدم دخقلفؿ يف لػظة 

أراد وأحدب تعدذيب أولقائدف  ومعاذ اهلل أن يؽدقن اهلل )) يؼقل الحارث الؿحاسبل : 

مـ الؿالئؽة وٓ الؿسقح وٓ طزير،وقد تؼددمت فدقفؿ  أخبدار مدـ اهلل طدز وجدؾ بالقٓيدة 

قبؾ أن يـزل آية العذاب يف ألفة :فؾؿا أكزل آية العذاب ،لؿ يرد هبدا مدـ تؼددم مـدف الؼدقل 

 .(4) (( بقٓيتفؿ،وإكؿا أراد مـ طبدوا سقى أولقائف

أن هذه أية ٓ تشؿؾ والػرق بقن أصحاب هذا الؼول وبقن الؼائؾقن بالعؿوم الؾػظي : 

جؿقدع الؿعبدقدات  "ومدا تعبددون "ابتداء الؿالئؽة والؿسقح وطزير ،فؾؿ يددخؾ يف لػدظ 

 مـ دون اهلل.

                                                        

 ( مـ سقرة إكبقاء .101( مـ أية )1)

 (.2/257(،وا حؽام لممدي )68-2/67( يـظر :أصقل الجصاص )2)

 (.224-22/223لؾرازي )( ،والتػسقر الؽبقر 357( يـظر :ففؿ الؼرآن لؾؿحاسبل )3)

(،ويف هذا الـص مـ الحارث فائدة أن هذه أية ٓ تشؿؾ ابتداء 357( ففؿ الؼرآن ومعاكقف لؾحارث الؿحاسبل )4)

جؿقع الؿعبقدات مـ  "وما تعبدون "الؿالئؽة والؿسقح وطزير ،فؾؿ يدخؾ يف لػظ  -طـد أوائؾ إشعرية -

 كالباقالين. دون اهلل :كؿا ذهب إلقف كثقر مـ إشعرية
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طامدة  "مدا"أن السمال مـ ابـ الزبعدرى قدد وقدع فاسددا: حقدث ضدـ أن الدلقل التاس :

،ولقس إمددر كددذلؽ،ففل وإن أصؾؼددت طؾددك مددـ يعؼددؾ،فؾقس حؼقؼددة،بؾ فددقؿـ يعؼددؾ

 .(1)مجازا

 وكوقش بؿا يلتي :

 تتـاول العؼالء أيضا : "ما"بعدم التسؾقؿ بلن السمال  قد وقع فاسدا :ٕن الوجه ألول :

َؿاٱوَ ﴿لؼقلف تعالك  .(3)وكحقها مـ أيات(2)﴾  َبـَق َفا َوَما ءِ لسَّ

القاردة يف هذه أية بؿعـك الدذي :وإكؿدا بؿعـدك  "ما"لػظة  :بعدم التسؾقؿ بلن وأجقب

، ولػظ الشدلء ٓ يػقدد "إكؽؿ والشلء الذي تعبدون مـ دون اهلل "الشلء،ويؽقن الؿعـك

 . (4)العؿقم

 .(5):لق كان السمال وقع خطل لؿا احتقج إلك جقاب الوجه الثاين

 .(6)مـف بعقد  :أن ابـ الزبعرى مـ أهؾ الؾسان فقققع خطل الوجه الثالث

بعرى  إلدك اطتؼداد الؼدقل الدلقل العاشر : أن اطتؼاد طؿقم الؾػظ مـ أية لسبؼ  ابـ الزِّ

بدالعؿقم :ٕن الؾػدظ   صدالح لف،وضـددف أن ذلدؽ يػفدؿ مدـ الؾغددة:فال يؼدرُّ طؾقدف وٓ يصددح 

 .(7)مـف

                                                        

 (.3/832(، وجامع إسرار لؾؽاكل )1/2/257(يـظر :ا حؽام لممدي )1)

 ( مـ سقرة الشؿس.5( أية )2)

(،وأصقل الػؼف ٓبـ مػؾح 1/349(،والتحصقؾ مـ الؿحصقل )2/335( يـظر :الؿحصقل لؾرازي )3)

(2/764.) 

 (.2/223( يـظر :التػسقر الؽبقر لؾرازي )4)

 (.3/832(، وجامع إسرار لؾؽاكل )1/273القصقل لؾفـدي ،والػائؼ )( يـظر :هناية 5)

 (.1/273( يـظر :هناية القصقل لؾفـدي ،والػائؼ )6)

(،وجامع إسرار لؾؽاكل 3/235(،والؿستصػك لؾغزالل )3/42( يـظر :التؼريب وا رشاد لؾباقالين )7)

(3/832.) 
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مدـ أن أية لقست لؾعؿقم الؾػظل ،وإكؿا لفدا صدالحقة العؿدقم الدلقل الحادي عشر :

جفددة إرادة الؿالئؽددة والؿسددقح،فقرد السددمال طؾقددف مددـ ابددـ الزبعددرى ٕن الؾػددظ صددالح 

 .(1)لدخقل الؿالئؽة والؿسقح فقف: ٓ لؽقن الؾػظ مقضقطا لؾعؿقم الؾػظل 

بلن هذا  ؾط: ٕكف ٓ يجقز أن يحتج ابـ الزبعرى طؾدك اهلل طدز وجدؾ يف أمدر  وكوقش:

ٕن احتؿال دخقلف فقف كاحتؿال طدم دخقلدف فقدف محتؿؾ ٓ طؾؿ لف ،وٓ ضاهر يدل طؾقف:

 .(2)ٓ مزية ٕحدهؿا طؾك أخر 

إكؿدا هدق  قدراره بصدالحقة  -إن ثبدت يف إثدر- سؽقت الـبل  الدلقل الثاين عشر :

 . (3)الؾػظ لدخقل الؿسقح والؿالئؽة فقف،ولقس لؾعؿقم

 وكوقش من وجفقن  : 

 .(4)،بؾ رد طؾقفؿ  :بعد التسؾقؿ بسؽقت الـبل  الوجه األول

إلدك حدقـ القحل:وذلدؽ بسدبب مدا طدرف مدـ تعـدت  :سدؾؿـا سدؽقتف  الوجه الثاين

الؼددقم ومجددادلتفؿ بالباصددؾ ،ففددق ابتددداء بقددان ودفددع لؿعاكدددة الخصددؿ ٓ أكددف تخصددقص 

 . (5)حؼقؼة

ـَّعا َلُفعم َسعَبَؼت لَّعِذينَ ٱإِنَّ  ﴿أن كزول آيدة  الدلقل الثالث عشر :  َفعاَل  ئِعَك َعـُأوْ  لُحسعـَى   ٱ مِّ

طؾددقفؿ -إكؿددا هددق  زالددة الددقهؿ الحاصددؾ مددـ دخددقل الؿالئؽددة والؿسددقح(6)﴾ ُمبَعععُدونَ 

                                                        

 (.4/1856ل لؾؼرايف )(،وكػائس إصق2/492( يـظر :العدة ٓبل يعؾك )1)

 (.311-1/310( يـظر :شرح الؾؿع لؾشقرازي )2)

 (.1/1856( يـظر :كػائس إصقل لؾؼرايف )3)

 (.3/832(  يـظر :جامع إسرار لؾؽاكل )4)

 (.3/832(،وجامع إسرار لؾؽاكل )3/1435( يـظر : الؽايف شرح البزدوي لؾسغـاقل )5)

 . ( مـ سقرة إكبقاء101( مـ أية )6)
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ففل زيادة بقان احتقج إلقفدا لجفدؾ الؿعدرتض أو لتعـتدف: ولقسدت  ،"ما"يف لػظ  -السالم

لتـاول أية لؾؿالئؽة والؿسقح وطزير ودخقلفؿ يف العؿدقم الؾػظدل، ثدؿ تخصقصدف بعدد 

 . (1)ذلؽ

أن ابددـ الزبعددرى أورد اطرتاضددف مددـ بدداب التغؾقددب: فددنن أكثددر  دلقل الرابعع  عشععر :العع

معبقدات العرب مـ  قر ذوي العؼقل: فغؾ ب جاكدب الؽثدرة لدذلؽ، ٓ مدـ جفدة دخدقل 

 .(2)مـ جفة الؾػظ فقفا  -طؾقفؿ السالم-الؿالئؽة وطزير والؿسقح

فقدف بحؽدؿ وٓ بػعدؾ تعؾدؼ أن ما ورد يف أيدة خدرب ٓ تؽؾقدػ  الدلقل الخامس عشر :

بلمر وهنل،وإكؿا هق وطد ووطقد، والخالف بقـ إصدقلققـ يف هدذه الؿسدللة مخصدقص 

 .(3)بؿا فقف تؽؾقػ :فال يصح آستدٓل بف طؾك العؿقم الؾػظل 

 وكوقش من وجفقن :

فقف كظر،ٕكف ٓ يعرف مـ أجاز تخصقص إخبار ،وإكؿا الخالف  ما ذكرالوجه ألول :

 .(4)إوامر والـقاهل  يف تخصقص

أهنا وإن كاكت أخبارا فؼد كؾػـا بؿعرفتفا:سقؿا وهل مـ طؿقمات القطد الوجه الثاين :

 .(5)والقطقد التل يتحؼؼ هبا آكزجار طـ الؿعاصل،وآكؼقاد إلك الطاطات

                                                        

(، والؽايف شرح البزدوي 2/402(، وبقان الؿختصر لألصػفاين )4/1856( يـظر :كػائس إصقل لؾؼرايف )1)

 (.3/296(،وتحػة الؿسمول لؾرهقين )3/832(،وجامع إسرار لؾؽاكل )3/1435لؾسغـاقل )

 (.2/422( التقضقح يف حؾ  قامض التـؼقح )2)

 (.3/296(،وتحػة الؿسمول لؾرهقين )2/402( يـظر : بقان الؿختصر لألصػفاين )3)

 (.3/296( يـظر تحػة الؿسمول لؾرهقين )4)

 (.1/2/272( يـظر :ا حؽام لممدي )5)
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 "مدا"لق كاكت هذه أية تددل طؾدك العؿدقم الؾػظدل،وأن لػظدة  الدلقل السادس عشر :

لؽاكدت معارضدة ابدـ الزبعدرى لؾـبدل  -طؾقفؿ السالم-الئؽة والؿسقح وطزيرمتـاولة لؾؿ

  صحقحة:ٕن مـ سؿع الؾػظ العام ولؿ يسؿع الؿخصدص فدلورد طؾدك الؿدتؽّؾؿ كدان

إيددددراده مسددددتؼقؿا:وهذا فقددددف ضددددـ سددددقء بدددداهلل ورسددددقلف يف اطتؼدددداد  ؾبددددة الؿشددددركقـ 

 .(1)لرسقلف،وإفحامفؿ لف ،وحسـ ضـ بالؿشركقـ

                                                        

 (.3/319درء تعارض العؼؾ والـؼؾ ٓبـ تقؿقة ) ( يـظر :1)
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 دش المبحث الطا

 المىازنت والترجيح 
 أوال : الـظر يف أدلة االتجاه الؼائل بداللة اةية عؾى العؿوم الؾػظي من جفة الؾغة :

 ويؿؽن الـظر إلى أصحاب كل قول كؿا يلتي :

بالـظر إلك  الؼقل بدٓلة أية طؾك العؿقم الؾػظل،وكسخفا بأية التل بعددها: وأن -أ

وفقف ))   ثؿ  دمقـ استـادا إلك ما روي طـ ابـ طباس معـك الـسخ هـا الـسخ طـد الؿتؼ

فقف كظر، قدال  (( فؿـ جفة ثبقتف طـ ابـ طباس.(1)... ﴾ َلُفم َسَبَؼت لَِّذينَ ٱإِنَّ ﴿كسختفا

الفقثؿدددل فقدددف :)) رواه  البزار،وفقدددف شدددرحبقؾ بدددـ سدددعد مدددقلك إكصدددار،وثّؼف ابدددـ 

 .(2)حبان،وضعػف الجؿفقر ،وبؼقة رجالف ثؼات((

ؾك فرض ثبقتف فقؽاد أن يؽدقن أكسدب الؿعداين التدل يؿؽدـ أن يحؿدؾ طؾقفدا معـدك وط

الـسخ هـا: رفع ففؿ ما ففؿ مـ أيدة مدا لدؿ تددل طؾقدف،فؿـ ففدؿ أن الؿالئؽدة والؿسدقح 

القارد يف أية،فؼد كسخ اهلل ففؿف وضـدف مثدؾ  "ما"يتـاولفؿ لػظ  -طؾقفؿ السالم -وطزير

ي   َما ُدواْ َوإِن ُتب﴿ عالك :  ما كسخ ففؿ مـ ففؿ مـ ققلف ت
 بِعهِ  ُيَحاِسبُؽم ُتخُػوهُ  َأو َأكُػِسُؽم فِ

ُب  َيَشٓاءُ  لَِؿن َفَقغِػرُ  هَّللُ ٱ أن اهلل يؽؾدػ كػسدا مدا ٓ تسدعف:فؼد كسدخ اهلل   (3)﴾ ءُ َيَشعا َمن َوُيَعذِّ

ُف ففؿف بؼقلف : ﴿ ،ويطؾؼ (4)﴾كَتَسَبتٱ َما َوَعَؾقَفا َكَسَبت َما َلَفا ُوسَعَفا إاِلَّ  َكػًسا هَّللُ ٱاَل ُيَؽؾِّ

ولؾـسخ معـدك آخدر وهدق الـسدخ مدـ )) طؾقف الـسخ مـ أففام الؿخاصبقـ ،يؼقل ابـ الؼقؿ

أففددام الؿخدداصبقـ مددا ففؿددقه مؿددا لددؿ يددرده، وٓ دل  الؾػددظ طؾقددف وإن أوهؿددف كؿددا أصؾددؼ 
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ي   َما ُدواْ َوإِن ُتب﴿ الـسخ طؾك ققلف الصحابة 
 َفَقغِػرُ  هَّللُ ٱ بِهِ  ُيَحاِسبُؽم خُػوهُ تُ  َأو َأكُػِسُؽم فِ

ِسقـَا إِن َكاَربَّـَا اَل ُتَماِخذ﴿ قالقا :كسختفا ققلف تعالك  "(1)﴾ ءُ َيَشا لَِؿن ففدذا :(2)﴾َكعالَأخطَ  َأو كَّ

فنن الؿحاسدبة ٓ تسدتؾزم العؼداب يف إخدرة وٓ  كسخ مـ الػفؿ ٓ كسخ لؾحؽؿ الثابت:

بالؿحاسبة ثؿ أخرب بعددها أكدف يغػدر لؿدـ يشداء ويعدذب مدـ  ولفذا طؿفؿ،يف الدكقا أيضًا

َفَػفُؿ الؿماخذة التدل هدل الؿعاقبدة مدـ أيدة تحؿقدؾ لفدا فدق  وسدعفا! فرفدع هدذا  يشاء

ِسقـَا إِن َكاَربَّـَا اَل ُتَماِخذ﴿ الؿعـك مـ ففؿ مـ ففؿف بؼقلف  .(4)" (3)﴾َأخَطلَكا َأو كَّ

فلمدا   "وقد رّد إمام الؿػسريـ ابـ جرير الطربي ققل مـ قدال إن أيدة بعددها اسدتثـاء 

ُؽعْم َوَمعا َتْعُبعُدوَن ِمعْن ُدوِن اهَّللِ َحَصعُب َجَفعـَّمَ  ققل الذيـ قالقا ذلؽ استثـاء مـ ققلف   إِكَّ

وٓ شؽ أن فؼقل ٓ معـك لف ، ٕن آستثـاء إكؿا هق إخراج الؿستثـك مـ الؿستثـك مـف ، 

الذيـ سبؼت لفؿ مـا الحسـك إكؿدا هدؿ إمدا مالئؽدة وإمدا إكدس أو جداٌن ، وكدّؾ هدمٓء إذا 

ذكرهتا العرب: فنن أكثر ما تذكرها بؿـ ، ٓ بؿدا ، واهلل تعدالك ذكدره إكؿدا ذكدر الؿعبدقديـ 

ُؽْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهَّللِ : الذيـ أخرب أهنؿ َحَصب جفـؿ بؿا ، قال    َحَصُب َجَفعـَّمَ إِكَّ

إكؿا أريد بف ما كاكقا يعبدوكف مـ إصـام وألفة مـ الحجارة والخشب ، ٓ مـ كان مدـ 

 ِنَّ الَّعِذيَن َسعَبَؼْت َلُفعْم ِمـَّعا إ  الؿالئؽة وا كس ، فنذا كان ذلؽ كذلؽ لؿا وصػـا ، فؼقلدف

 .(5)"بتدأ جقاب مـ اهلل لؾؼائؾقـ ما ذكركا مـ الؿشركقـ م  اْلُحْسـَى

بالـظر إلك  الؼقل الؼائؾ بدٓلة أية طؾدك العؿدقم الؾػظل،وكسدخفا بأيدة التدل   -ب
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بعدها، وأن معـك الـسخ هـا الـسخ طـد الؿتلخريـ :رفع الحؽدؿ الثابدت بخطداب متؼددم 

بخطاب مرتاخ طـدف: فؼدد تؼدّدم رّد هدذا الؼدقل، وطامدة إصدقلققـ طؾدك الؿـدع مدـ كسدخ 

 الؿشتؿؾة طؾك القطد والقطقد هبذا الؿعـك لؾـسخ.إخبار الؿحضة 

وقد كسب هذا الؼقل لؾرافضة،وهق الؿقافؼ لؿـطؾؼفؿ بالؼقل بجقاز البداء طؾك اهلل يف 

إخبار،وكسب أيضا ٕهؾ السـة باطتبار أن ابـ الؽؾبل مـ أهؾ السدـة،وقد تؽؾدؿ طؾؿداء 

هدق كتداب  "ؼقل يحقك ابـ معدقـ :الجرح والتعديؾ فقف،ويف كتبف سقؿا كتابف يف التػسقر ،ي

ؾبل  "،وقال طـف أحؿد بـ حـبؾ :(1)"يـبغل أن يدفـ   .(2)"ٓ يحؾُّ الـ ظر يف تػسقر الؽ 

دطقى بعض الؿعتزلة بلن مـ يجقز طػق اهلل طدـ  ومؿا وقػت عؾقه يف كسبة هذا الؼول:

د ادطدك وقد "بعض أهؾ الؽبائر يؾزمدف الؼدقل بـسدخ إخبدار يؼدقل الحدارث الؿحاسدبل:

طؾقـدددا بعدددض أهدددؾ البددددع مدددـ الؿعتزلدددة أكدددا كدددزطؿ أن اهلل طدددز وجدددؾ يـسدددخ أخبددداره 

وصػاتف،فؼالقا: إن اهلل أخرب أكف يعذب الؼاتدؾ والدزاين وشدارب الخؿدر وآكدؾ مدال القتدقؿ 

ضؾؿددا،ولؿ يسددتثـ مددـفؿ أحدددا فددزطؿتؿ أن اهلل يغػددر لددبعض أهددؾ الؽبائر،وأكددف ٓ يغػددر 

 َلَفا َأكُتم َجَفـَّمَ  َحَصُب  هَّللِ ٱ ُدونِ  ِمن َتعُبُدونَ  َوَماإِكَُّؽم ﴿تعالك  ،وذكر مـفا ققلف(3)"لبعضفؿ 

:ثدددؿ ذكدددر أهندددا لقسدددت مدددـ قبقدددؾ كسدددخ إخبار:وإكؿدددا مدددـ قبقدددؾ العؿدددقم  (4)﴾ ِرُدونَ ا  وَ 

 والخصقص .

وٓ يؾزم مـ الؼقل بجقاز طػق اهلل طـ بعض أهؾ الؽبائر الؼقل بـسخ اهلل ٕخباره:ٕن 
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 ٓ تتـداقض ،وإكؿدا يػسدر بعضدفا بعضدا:فؿا ورد مدـ الـصدقص بتخؾقدد الؼاتدؾ أخبار اهلل

والزاين وشارب الخؿدر وآكدؾ مدال القتدقؿ يػسدره أيدات الدقاردة يف أن اهلل يغػدر مدا دون 

الشددر  لؿددـ يشدداء،ولقس هددذا مددـ قبقددؾ كسددخ إخبار،وإكؿددا تصددديؼ الؼددرآن بعضددف 

التحؼقدؼ الجؿدع بدقـ كصدقص القطدد  ":،يؼقل ابدـ تقؿقدة (1)لبعض،وتػسقر بعضف لبعض

والقطقد،وتػسقر بعضفا ببعض مـ  قر تبديؾ شلء مـفا:كؿدا ُيجؿدع بدقـ كصدقص إمدر 

 .(2)"والـفل مـ  قر تبديؾ شلء 

الؽتاب والسـة مشدتؿؾ طؾدك كصدقص القطدد والقطقدد، كؿدا ذلدؽ "ويؼول ابن تقؿقة :

خدر ويبقـدف، فؽؿدا أن مشتؿؾ طؾك كصقص إمدر والـفدك، وكدؾ مدـ الـصدقص يػسدر أ

كصقص القطد طؾك إطؿال الصالحة مشروصة بعدم الؽػر الؿحبط: ٕن الؼدرآن قدد دل 

طؾك أن مـ ارتد فؼدد حدبط طؿؾدف، فؽدذلؽ كصدقص القطقدد لؾؽػدار والػسدا  مشدروصة 

بعدم التقبة: ٕن الؼرآن قد دل طؾك أن اهلل يغػر الدذكقب جؿقعدًا لؿدـ تداب، وهدذا متػدؼ 

 .(3)"ؿقـ، فؽذلؽ يف مقارد الـزاعطؾقف بقـ الؿسؾ

ٓ ُيسدؾؿ  (4)﴾ ِرُدونَ ا  َلَفعا وَ  َأكعُتم َجَفعـَّمَ  َحَصعُب  هَّللِ ٱ ُدونِ  ِمعن َتعُبُدونَ  َوَما إِكَُّؽم﴿ويف آية 

 : "مدا"ودخدقلفؿ يف لػظدة  -طؾقفؿ السالم -ابتداء تـاول أية لؾؿالئؽة والؿسقح وطزير

لققـ والؾغدقيقـ والؿػسدريـ،وإن ُسدؾؿ تـاولفدا فػقف خالف كبقدر بدقـ العؾؿداء مدـ إصدق

لقسددت كسددخا  -إن ُسددّؾؿ ارتباصفددا هبددا – (5)... ﴾ َلُفععم َسععَبَؼت لَّععِذينَ ٱإِنَّ ﴿فؼقلددف تعددالك 
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لفا،ولقست مـ قبقؾ كسخ إخبار،وإكؿا مـ باب تػسقر بعض الـصقص لدبعض وتبققـفدا 

بّقـت أن مـ سدبؼت لفدؿ السدعادة مدـ  (1)... ﴾ َلُفم َسَبَؼت لَِّذينَ ٱإِنَّ ﴿وتقضقحفا:فؼقلف: 

الؿالئؽة والصدالحقـ أهندؿ مبعددون طدـ الـدار،وأن مدـ اطتؼدد أن الؿالئؽدة والصدالحقـ 

 َلَفا َأكُتم َجَفـَّمَ  َحَصُب  هَّللِ ٱ ُدونِ  ِمن َتعُبُدونَ  َوَما ِكَُّؽم ﴿إ القارد يف ققلف : "ما"يتـاولفؿ لػظ 

معارضدة فاسددة  أن معارضدة ابدـ الزبعدرى لؾـبدل،فاطتؼاده  قر صدحقح،و(2)﴾ ِرُدونَ ا  وَ 

 لؾػر  بقـ مـ طبد الؿالئؽة والصالحقـ الؿؼربقـ وبقـ مـ طبد إصـام وإوثان .

بددالـظر إلددك الؼددقل بدٓلددة أيددة طؾددك العؿددقم الؾػظددل ،وتخصقصددفا بأيددة التددل -ج

لخصدقص يف بعدها:فؼد سبؼ الؼقل بلن أول مـ وقػ طؾقف الباحث يف الؼقل بدالعؿقم وا

أية الحارث الؿحاسدبل،وٓ يعـدل بدالعؿقم العؿدقم الؾػظدل آسدتغراقل الدذي يتـداول 

 َأكعُتم َجَفـَّمَ  َحَصُب  هَّللِ ٱ ُدونِ  ِمن َتعُبُدونَ  َوَما ِكَُّؽم إ ﴿ إالؿالئؽة وإولقاء،وإكؿا يرى أن آية

ـ مؿـ طبد مدـ دون اهلل بؿدا خاصة ابتداًء،وٓ تتـاول الؿالئؽة والصالحق (3)﴾ َوا ِرُدونَ  َلَفا

 ورد مـ كصقص أخرى تبقـ طدم دخقلفؿ يف الـار .

 قصة ابـ الزبعرى:وصحة معارضتف لؾـبدل وأبرز ما استـد عؾقه أصحاب هذا الؼول:

،ويف ثبددقت هددذه الؼصددة هبددذه الروايددة كظددر طـددد أهددؾ الشددلن،كؿا أهنددا وسددؽقت الـبددل

الزبعدددرى وجدلدددف الباصدددؾ  معارضدددة لـصدددقص مدددـ الؼدددرآن بق ـدددت ضدددعػ حجدددة ابدددـ

و ؾبتدف حدط مدـ مـصدب الـبقة،وسدمء ضدـ بداهلل   وخصامف،ويف الؼقل بؿحاجتف لؾـبدل

ورسقلف،فؼد تحّدى اهلل العرب بالؼرآن و قره مـ الؿعجزات،وثبت ثبقتدا قاصعدا إفحامدف 
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خددالف هددذا إصددؾ  لفددؿ يف كددؾ مـاسددبة ومقدددان،والؼقل بغؾبددة ابددـ الزبعددرى لؾـبددل 

 الؿؼرر.

ا فالؼقل بالعؿقم آستغراقل الؿستقطب لؽؾ شدلء، ثدؿ التخصدقص بعدد ذلدؽ وأيًض 

فقددف خددالف بددقـ إصددقلققـ ،وأكؽددره صائػددة مددـ إصددقلققـ الؿتؽؾؿددقـ الؿتؼددّدمقـ 

والغزالددددل حتددددك طؾددددك الؼددددقل بؿددددذهب مثبتددددة العؿددددقم  (2)والجددددقيـل (1)كالبدددداقالين

هذا طام مخصقص،وهذا طدام  فنن ققؾ :ففؾ يجقز أن يؼال"آستغراقل،يؼقل الغزالل :

قددد ُخصددص،قؾـا :ٓ ٕن الؿددذاهب ثالثة:مددذهب أربدداب الخصددقص،ومذهب أربدداب 

العؿقم،ومددذهب القاقػقددة،أّما أربدداب الخصددقص فددنهنؿ يؼقلددقن: لػددظ الؿشددركقـ مددثال 

مقضقع ٕقؾ الجؿع،وهق لؾخصقص فؽقػ يؼقلقن إكف طؿقم قد ُخّصص! وأّما أربداب 

غرا ،فنن أريددد بددف الددبعض: فؼددد ُتجددقز بددف طددـ حؼقؼتددف العؿددقم فقؼقلددقن :هددق لالسددت

طدام "أو هدق  "خصدص العدام"ووضعف،فؾؿ يتصرف يف القضع ،ولؿ ُيغقر حتك يؼال :إكدف 

ػدظ مشدرت ،وإكؿا يـدزل طؾدك خصدقص ،وأما القاقػقة:فنهنؿ يؼقلقن :إن الؾ "مخصقص

ضقع لدف ٓ أكدف طؿقم بؼريـة وإرادة معقـة:كؾػظ العقـ:فنن أريد بف الخصقص: ففق مق أو

طام قد خصص،وإن أريد بف العؿقم ففق مقضقع لف ٓ أكف خاص قد ُطّؿؿ،فنًذا:هذا الؾػظ 

 .(3)"ممول طؾك كؾ مذهب...تخصقص العؿقم محال كؿا سبؼ 

،وذكدر "ما مـ طام إٓ قد خدص"وقد اكتؼد شقخ ا سالم ابـ تقؿقة طبارة إصقلققـ :
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 (.216-3/215صػك لؾغزالل )( الؿست3)
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  "كدؾ شدلء"ل بلن الؿراد هبا العؿقم مدـ لػدظ أهنا مـ أكذب الؽالم وأفسده،وحؿؾ الؼق

ومددـ هـددا يغؾددط كثقددر مددـ الغددالطقـ "خاصددة دون بؼقددة صددقغ العؿددقم ،ومددـ متددقـ ققلددف :

يعتؼدون أن الؾػظ طام، ثؿ يعتؼدون أكف قد خص مـف: ولدق أمعـدقا الـظدر لعؾؿدقا مدـ أول 

ومقاكعدف،وبقـ  إمر أن الذي أخرجقه لؿ يؽـ الؾػظ شامال لف: فػر  بقـ شروط العؿقم

 .(1)"شروط دخقل الؿعـك يف إرادة الؿتؽؾؿ ومقاكعف

فنن الؽؾؿة العامة لقس معـاها أهنا تعؿ كؾ شلء: وإكؿا الؿؼصقد أن تعدؿ مدا "ويؼقل :

دلت طؾقف أي ما وضع الؾػظ لف،وما مـ لػظ يف الغالب إٓ وهدق أخدص مؿدا هدق فققدف يف 

 .(2)"ع يؽقن طاماالعؿقم ،وأطؿ مؿا هق دوكف يف العؿقم،والجؿق

ثاكقا :الـظر يف أدلة االتجاه الثاين  الؼائل بعدم داللة اةية عؾى العؿوم الؾػظعي معن جفعة 

 الؾغة :

إدلة التل استدل هبا أصحاب هدذا آتجداه أدلدة كثقدرة وققيدة يف الجؿؾة:ودالدة طؾدك 

 الؿؼصقد وسالؿة مـ آطرتاضات الؿسّؾؿة.

 تدلوا بفا عؾى اةية فقؿؽن الـظر فقفا بؿا يلتي :وأما األقوال األصولقة التي اس

بالـظر إلك  الؼقل بالققػ يف صقغ العؿقم،وكػل العؿقم آسدتغراقل الثابدت مدـ جفدة -أ

الؾغة يف الجؿؾة :فؼدد اختؾدػ إصدقلققن يف مدراد أصدحاب هدذا الؼدقل بالققػ:هدؾ 

الخصددقص الؿددراد بددالققػ طدددم العؾددؿ مطؾؼددا بحؿددؾ هددذه الصددقغ طؾددك العؿددقم أو 

،وٓ تحؿؾ طؾك أحدهؿا إٓ الؿؼصقد أن هذه الصقغ صالحة لؾعؿقم ولؾخصقص أو

                                                        

 (.6/265(مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة )1)

 (.6/266( الؿرجع السابؼ )2)
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وقال أهؾ الققػ:إهنا لؿ تقضع "؟ والؿتقجف الثاين،ويف تؼريره يؼقل الباقالين : بؼريـة

بددؾ هددل مشددرتكة تصددؾح لؾعؿددقم  -قصيريددد العؿددقم والخصدد- فددادة أحددد إمددريـ

 .(1)"د إمريـ بدلقؾ الخصقص،وأكف ٓ يجب حؿؾفا طؾك أح أو

وقال القاقػقة :لؿ يقضدع ٓ لخصدقص وٓ لعؿقم:بدؾ أقدؾ الجؿدع " ويؼول الغزالي :

ا ضدافة إلدك آسدتغرا  لؾجؿقدع داخؾ فقف،لضرورة صد  الؾػظ بحؽدؿ القضدع،وهق ب

آقتصار طؾك إقؾ أو تـاول صدـػ أو طددد بدقـ إقدؾ وآسدتغرا  مشدرت  يصدؾح  أو

 .(2)"ام لؽؾ واحد مـ إقس

الدقاردة يف  "مدا"وحؼقؼة هذا الؿذهب طـد الؿتؼدمقـ مـ إصقلققـ : الؼقل بلن لػظ 

آية الدراسة وكحقها مـ ألػاظ العؿقم تستعؿؾ حؼقؼة يف آستغرا  وتسدتعؿؾ حؼقؼدة يف  

الخصقص: فال تحؿؾ طؾك أحد الؿعـققـ إٓ بؼريـة،فؾقس طـد همٓء أن إصؾ يف هدذه 

 أو إصؾ فقفا الخصقص: بؾ إمر يدور مع الؼرائـ الؾػظقة والؿعـقية.إلػاظ العؿقم 

وهذا الؼدقل هبدذا الؿعـدك يؽداد يؼدرتب مدـ  قدقل الؿـؽدريـ لؾحؼقؼدة والؿجداز،فؾقس 

ٕلػاظ العؿقم أصؾ وضع لف يف الؾغة،ٓ ُيخرج طـف إٓ بؼريـة،فال ُيؼال: بلن هذه إلػاظ 

وتؽددقن مجددازا يف الخصددقص: بددؾ هددذه إلػدداظ  إصددؾ أهنددا لؾعؿددقم وأهنددا حؼقؼددة فقددف

استعؿؾت يف العؿقم تارة ويف الخصقص تارة،وحؿؾفا طؾدك أحدد الؿعـقدقـ بددون قدرائـ 

،اكطالقا مـ أن إلػاظ ٓ تسدتعؿؾ إٓ معقـدة ومؼقددة بؿدا يبقـفدا (3)تحؽؿ وحؿؾ بال دلقؾ

                                                        

 (.3/18( التؼريب وا رشاد لؾباقالين )1)

 (.221-3/220( الؿستصػك لؾغزالل )2)

(،وشرح  اية السقل ٓبـ 44(،والؿختصر ٓبـ الؾحام )101-1/100(يـظر :أصقل الػؼف ٓبـ مػؾح )3)

 (.116د)الؿرب
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 .(1)مـ كصقص وقرائـ،وٓ تؽقن مجردة إٓ يف إذهان

ؿ :الؼقل بظـقة دٓلة إلػاظ طؾك ضاهرها،فصدقغ العؿدقم اسدتعؿؾت يف ومـ مـطؾؼاهت

الؾسددان يف العؿددقم والخصددقص،وٓ يؼطددع بؿعـددك مددـ هددذه الؿعدداين حتددك يبحددث طددـ 

 الؿعارض بحثا يطؿئـ الؼؾب إلقف،ويـظر يف الؼرائـ.

بالـظر إلك الؼقل الؼائؾ بؿـع تدلخقر بقدان العؿدقم إلدك وقدت الحاجدة،وهؿ جؿداهقر  -ب

الددقاردة يف أيددة ٓ تتـدداول الؿالئؽددة وإكبقدداء  "مددا"حـػقددة،فنذا ققددؾ: بددلن  لػددظ ال

 َسععَبَؼت لَّععِذينَ ٱإِنَّ ﴿والصددالحقـ،وققؾ بضددعػ ارتبدداط أيددة التددل بعدددها وهددل ققلددف

وإكؿدددا هدددل آيدددة مسدددتلكػة :فقؽدددقن آسدددتدٓل بأيدددة طؾدددك الؿسدددللة  ، (2)﴾..َلُفعععم

 قددر صدحقح،إذ الؿدرتجح أن تددلخقر البقدان إلددك صدحقحا،وإن كدان قددقلفؿ يف الؿسدللة 

،والبقددان ٓ يجددب اقرتاكددف (3)وقددت الحاجددة جددائز كؿددا هددق قددقل جؿدداهقر إصددقلققـ

 بالؿبقـ،بؾ يجقز أن يتلخر إلك وقت حضقر العؿؾ.

وقد اكطؾؼ جؿاهقر الحـػقة يف ققلفؿ بعددم الجدقاز مدـ الؼدقل بؼطعقدة دٓلدة إلػداظ 

،وهذا مخالػ لػطرة الؾسان العربدل مدـ (4)احتؿالفا وترددهاالظاهرة طؾك معاكقفا،وطدم 

                                                        

(،ومختصر الصقاطؼ الؿرسؾة لؾؿقصؾل 404-20/403(يـظر :مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة )1)

(279،285،291.) 

 ( مـ سقرة إكبقاء .101( مـ أية )2)

(،والربهان 1/473(،وشرح الؾؿع لؾشقرازي )3/72(،والعدة ٕبل يعؾك )118( يـظر :الؿؼدمة ٓبـ الؼصار )3)

(،والؿحصقل ٓبـ 2/290(،والتؿفقد ٕبل الخطاب )3/65ستصػك لؾغزالل )(،والؿ1/128لؾجقيـل )

(،وشرح تـؼقح 5/1894(،وهناية القصقل لؾفـدي )2/588(،وروضة الـاضر ٓبـ قدامة )49العربل )

 (.261الػصقل لؾؼرايف )

 (، 104-1/99( يـظر :أصقل الجصاص )4)
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اتساع دٓٓتف،وتـقع ووجقهف،وتردده بقـ الؿعاين الؽثقرة،والؼرآن كزل هبذا الؾسدان،وإذا 

كان هبذا التـقع فال يؼطع بظاهره ،وٓ يؼتصر يف ففؿف طؾك بؿجدّرده دون  الـظدر يف سدقاقف 

كظدر يف أيدات إخدرى والسدــ الثابتدة وأثدار  وإيؿائف وإشارتف وقرائـف،وٓ يػسدر دون

 . (1)الصحابقة 

بالـظر إلك الؼقل بجقاز تلخقر البقان إلك وقت الحاجة،ولؽـ لدٓئؾ أخرى يف أيدة  -ج

الدددقارد يف أيدددة ٓ يتـددداول الؿالئؽدددة وإكبقددداء  "مدددا"و قرهدددا قدددالقا بدددلن لػدددظ 

عا﴿تعدالك: والصالحقـ،فػقفا تػسقر لمية بآيات أخرى كؼقلف   َمعرَيمَ  بعنُ ٱ ُضعرَِب  َوَلؿَّ

،وفقفا استـاد إلدك أصدقل محؽؿدة كدالؼقل بدلن الؼدقل بددخقل الؿالئؽدة (2)﴾ ...َمَثاًل 

القارد يف أية،ومحاجة ابـ الزبعرى  "ما"يف لػظ  -طؾقفؿ السالم–والؿسقح وطزير 

قـ والؼقل بغؾبتدف فقدف ضدـ سدمء بداهلل ورسدقلف وأن الخطداب مقجدف لؾؿشدرك لؾـبل

 خاصة ،وكاكقا يعبدون إصـام وإدقثان.

ٓ تتـاول الؿالئؽة والؿسقح وطزيدر  مدـ القاردة يف أية   "ما "ولذا فالذي يرتّجح أن 

 جفة العؿقم الؾػظل،وإكؿا مـ جفة العؿقم الؿعـقي،وأن معارضة ابـ الزبعدرى لؾـبدل

 قـ الباصؾة إخرى. معارضة فاسدة مـ جـس معارضة الؿشرك-إن ثبتت يف هذه أية -

إن ققؾ بارتباصفا بأية التل قبؾفا،ففل – (3)... ﴾ َلُفم َسَبَؼت لَِّذينَ ٱإِنَّ ﴿ وققلف تعالك :

 بقان بالػر  بقـ إصـام وبقـ الؿالئؽة وإكبقاء والصالحقـ.

                                                        

(،والتؿفقد لإلسـقي 1/354الؿققعقـ ٓبـ الؼقؿ )(،وإطالم 20/24( يـظر :مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة )1)

(1/502.) 

 ( مـ سقرة الزخرف.58-57( أية )2)

 ( مـ سقرة إكبقاء .101( مـ أية )3)
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 وسبب الترجقح إضافة إلى ما سبق :

ؿسدؽ بدالظقاهر مدـ العؿدقم رد الؿتشابف مـ هذا الؾػظ إلك الؿحؽؿدات ،فدال يتأوال :

قبددؾ البحددث طؿددا يػسددرها مددـ الـصددقص وأثددار الصددحقحة،وقد أخددرب اهلل أن طبدداده 

الصالحقـ يف الجـدة،ٓ يعدّذهبؿ يف الـار،بدؾ يتؼبدؾ طدـفؿ أحسدـ مدا طؿؾقا،ويتجداوز طدـ 

 . (1)"سقئاهتؿ،فضال طـ أن يعاقبفؿ بذكب  قرهؿ مع كراهقة فعؾفؿ

،وهدؿ مدـ طبددة  ّجف إلقف الؽالم الذيـ هدؿ قدقم الـبدل حال الؿخاَصب الذي تقثاكقا:

 -إن ُسدؾؿ طؿقمدف–إصـام وإوثان،وهذا الحدال لدف أثدر يف بقدان الؿدراد بأيدة،فالؾػظ 

  .(2)يـصرف إلك ما يؼتضقف مـ حال أو معفقد

سقا  أيات القاردة يف الؿشركقـ،وهذا إصؾ مـ إصقل الؿرشدة إلك تبقدقـ ثالثا:

وتعققـ الؿحتؿؾ، والؼطع بعدم احتؿدال  قدر الؿدراد ،وهدق مدـ أطظدؿ الؼدرائـ الؿجؿؾ، 

   .(3)الدالة طؾك مراد الؿتؽؾؿ

لقست بدطا مـ مجادٓت الؿشركقـ،فؼد جادلقه  مجادلة ابـ الزبعرى لؾـبل رابعا :

فؿدـ كداقض يف ققلدف هدذه الؿـاقضدة "بالباصؾ فؼالقا طـف: ساحر وكاهـ ومجـقن وكحدقه

 -حسدا وبغقا إذا لؿ يجد سبقال إلك الطعـ يف دٓئؾ وأطالم كبقتف-ا البفتوُيباهت هذ

صددؾقات اهلل طؾددقفؿ -لددقس يؿتـددع أن يباهددت يف آطددرتاض بددذكر الؿالئؽددة والؿسددقح

،سقؿا مع ما طرف طـ ابـ (4)"طؾك أية،وإن لؿ يتضؿـ لػظ أية دخقلفؿ فقف -أجؿعقـ

 المف،وحرصف طؾك أذيتف والـقؾ مـف.قبؾ إس الزبعرى مـ شّدة العداوة لؾـبل 

                                                        

 (.1/226( الجقاب الصحقح ٓبـ تقؿقة )1)

 (.29/61( يـظر :مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة )2)

 (.4/415(،وبدائع الػقائد ٓبـ الؼقؿ )15/196(،)15/94( يـظر :مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة )3)

 (.67-2/66( أصقل الجصاص )4)
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 المبحث الطابع 

 ضبب الخالف 

طـد التلمؾ يف إدلة القاردة يف هذه الؿسدللة مدـ إقدقال إصدقلقة الؿختؾػدة يتجّؾدك 

 جؿؾة مـ أسباب الخالف أبرزها ما يل  :

 ،اختالف الروايدات الدقاردة يف قصدة ابدـ الزبعدرى ومجادلتدف لؾـبدل السبب األول :

الددقارد يف أيددة لؾؿالئؽددة والؿسددقح  "مددا"رض أثددار فؿـفددا مددا يثبددت تـدداول لػددظ وتعددا

وطزير،ومـفددا مددا يـػددل تـاولفؿ،وقددد تعددددت الروايددات يف الؼصددة واختؾػددت وتـاقضددت 

 والؼصة واحدة. 

الخالف يف أحد وجقهدف يؾتػدت إلدك مػفدقم العدام وشدرصف،هؾ الؿدراد السبب الثاين :

ٓ يتـداول  "مدا"الؿراد بف آجتؿداع،فبعض مدـ يؼدقل إن لػدظ بالعام الؾػظ الؿستغر  أو 

الؿالئؽة والؿسقح وطزير يـؽر إصال  العؿقم طؾك العؿقم آستغراقل فؼط الؿسدتقطب 

لؽؾ ما يتـاولدف الؾػدظ،وٓ يشدرتط يف العؿدقم آسدتقعاب: بدؾ يؽػدل حصدقل آجتؿداع 

ٓ يددخؾ فقفدا  "مدا"ا،فؾػظة والؽثرة فؼط،وُيعرفقكف بؼقلفؿ ما اشتؿؾ طؾك شقئقـ صداطد

جؿقع مـ طبد مـ دون اهلل،وٓ تتـاول الؿالئؽة والؿسقح وطزير:ٕكف ٓ يشرتط يف الؾػظ 

العددام آسددتغرا  وآسددتقعاب فددال يتـدداولفؿ ،وهددق مددذهب الؿتؼددّدمقـ مددـ إشددعرية 

أّمددا العددام ففددق الؼددقل الؿشددتؿؾ طؾددك شددقئقـ "كإشددعري والبدداقالين،يؼقل البدداقالين :

فصاطدا...فؽؾ ققل اشتؿؾ طؾك شقئقـ فصاطدا :فنكف طام فقؿدا اشدتؿؾ طؾقدف،ويجب إذا 

كان كذلؽ أن يؽقن العام ما اشتؿؾ طؾقف شقئقـ،وأوسعف وأطؿف ما يتـاول جؿقع الجدـس 

 .(1)"طؾك آستقعاب وآستغرا ،وأن يؽقن ما بقـفؿا طام مـ وجف وخاص مـ وجف

ؽؾؿدقـ مدـ إشدعرية و قدرهؿ: فلخدذوا بتعريدػ وأما الؿتلخرون مـ إصقلققـ الؿت

                                                        

 (.3/5( التؼريب وا رشاد لؾباقالين )1)
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الددقاردة يف أيددة مسددتغرقة  "مددا"أبددل الحسددقـ البصددري لؾعؿقم،وكاكددت طـدددهؿ لػظددة 

ومتـاولة لؾؿالئؽة والؿسدقح وطزيدر،ثؿ جداءت أيدة التدل بعددها بتخصقصدفؿ مدـ هدذا 

 الؾػظ الؿستغر .

عرب صقغة تدل طؾدك الخالف يف أكف هؾ وضع ال"يؼقل الغزالل مرجعا الخالف إلك: 

 .(1)"آستغرا  أم ٓ 

وكحقها مـ ألػاظ العؿقم مسدتػاد  "ما"هؾ العؿقم الؿستػاد مـ لػظة السبب الثالث :

مقضددقطة لالسددتغرا ،أم ٓ بددّد مددـ قددرائـ  "مددا"مددـ الؾػظددة مجددردة طددـ الؼرآئـ،فؾػظددة 

والخدالف "ا ،يؼقل الغزالل يف الخالف يف هدذه أيدة و قرهد(2)تحؿؾ الؾػظة طؾك العؿقم

راجع إلدك أن العؿدقم متؿسدؽ بدف بشدرط اكتػداء قريـدة مخصصدة،أو بشدرط اقدرتان قريـدة 

 .(3)"مسقية بقـ الؿسؿقات 

آيات القطد والقطقدد حقدث جداءت طامدة يف الؽػدار وأهدؾ الؽبدائر مدـ السبب الراب  :

 الؿسؾؿقـ،وزطؿ الؿعتزلة أن العؿقم فقفا طؿدقم اسدتقعاب واسدتغرا  ولدؿ يسدتثـ مدـفؿ

أحد،وأن الؼقل بجقاز طػق اهلل طـ بعض أهؾ الؽبائر مـ الؿسؾؿقـ ققل بجقاز كسخ اهلل 

ٕخباره،فجدداء بعددض الؿـددربيـ لؾددرد طؾددك الؿعتزلددة،وذكروا أن ذلددؽ مددـ بدداب العؿددقم 

 والخصقص ٓ كسخ إخبار.

                                                        

 (.3/228( الؿستصػك لؾغزالل)1)

 (.2/34( يـظر :التؾخقص لؾجقيـل )2)

 (.3/235( الؿستصػك لؾغزالل )3)
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 الخاتمت 

 الحؿد هلل وحده،والصالة والسالم طؾك رسقلف أما بعد...

إتؿام هذا البحث،والقصقل إلدك كتدائج طديددة مبثقثدة يف ثـايدا هدذا فؼد يسر اهلل تعالك 

 البحث،ويؿؽـ إبراز الـتائج ا جؿالقة فقؿا يل  :

وجقد الخالف الؽبقر  بدقـ إصدقلققـ يف طؿدقم هدذه أيدة،وتـاولفا لؾؿالئؽدة  أوال :

مددا  والؿسددقح،فؼد كاكددت مثددار كؼدداش بددقـ الؿددذاهب الؿختؾػددة والتقجفددات الؿتبايـددة مددع 

أصال لؾؼقل  -طـد بعضفؿ-اتسؿت بف مـ مؽاكة سامؼة ومـزلة رفقعة طـدهؿ حتك ُطّدت 

 بالعؿقم. 

 أبرز آتجاهات إصقلقة يف طؿقم أية وتـاولفا لؽؾ ما يدخؾ يف الؾػظ :ثاكقا: 

الؼقل بدٓلة أية طؾك العؿقم مـ جفة الؾغة ويضؿ هذا آتجاه : الؼدقل بدٓلدة أيدة -أ

عؿقم الؾػظل آستغراقل،وكسدخفا بأيدة التدل بعددها،والؼقل بدٓلدة أيدة طؾك ال

 طؾك العؿقم الؾػظل آستغراقل،وتخصقصفا بأية التل بعدها.

الؼقل بعدم دٓلة أية طؾك العؿقم مـ جفة الؾغة والؾػظ،ويضؿ طددا مدـ إقدقال  -ب

سدتغراقل الثابدت مدـ إصقلقة :كالؼقل بالققػ يف صقغ العؿدقم،وكػل العؿدقم آ

بالعؿقم الؾػظل يف الجؿؾة وإكؽار دٓلتف طؾقف يف هدذه  جفة الؾغة يف الجؿؾة،والؼقل

 أية خاصة.

استؼرأت أدلة هذه إققال وما ورد طؾقفا مـ اطرتاض ومـاقشدات،ووازكت بدقـ ثالثا :

 هذه إققال ورجحت ما ضفر لل مـفا،وذكرت سبب الخالف.

القاردة يف أية ٓ تتـاول الؿالئؽة والؿسقح  "ما"احث أن لػظ يرتجح لدى الب رابعا :

معارضدة  وطزير لغة ولػظا،وإكؿا كظرا ومعـك وققاسا،وأن معارضة ابـ الزبعرى لؾـبدل 

 –إن ققؾ بارتباصفدا بأيدة قبؾفدا –-فاسدة:وأن أية بعدها إما بقان لػساد هذه الؿعارضة
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 ص أو الـسخ.أو آية مستلكػة،ولقست مـ قبقؾ التخصق

كؿا هدق طـدد -: آقتصار يف مػفقم العؿقم طؾك معـك آستقعاب وآستغرا خامسا 

الؿخالػدددة لطريؼدددة العدددرب يف  مدددـ إمدددقر الؿشدددؽؾة -الؿتدددلخريـ مدددـ إصدددقلققـ

وصريؼددة الؿتؼدددمقـ مددـ إصددقلققـ كالشددافعل وا مددام أحؿددد،ومعفؿ الحددارث ،البقددان

صددـػقـ مددـ إصددقلققـ كالبدداقالين وبعددض الحـػقددة الؿحاسددبل وكددذا الؿتؼددّدمقـ مددـ الؿ

السدؿرقـديقـ،وهل مصددادمة أيضدا لؾـصددقص الشدرطقة التددل جداءت فقفددا ألػداظ العؿددقم 

 وحؿؾت طؾك أقؾ الجؿع،وطؾك القاحد وكحقه.

ضفر لل أن كؼطدة التحدقل إصدقلل يف مػفدقم العؿدقم لددى الؿتؽؾؿدقـ مدـ سادسا:  

قدد حصدؾ   -ثدر الطقائدػ تصدـقػا يف أصدقل الػؼدفوهل مـ أك-إشعرية يف أصقل الػؼف

طـددد أبددل الؿعددالل الجددقيـل ،وذلددؽ برتكددف مددذهب البدداقالين يف الؼددقل بنكؽددار العؿددقم 

آسددتغراقل  إلددك مددا ضفددر لددف مددـ كددالم ا مددام الشددافعل يف أن ألػدداظ العؿددقم كددص يف 

ؾربهـدة طؾدك آستغرا ،وبف اقتدى الغزالل وكثقر مـ إصقلققـ مدـ إشدعرية بعدده ،ول

ذلددؽ يؼددارن بددقـ مددا قددرره الجددقيـل يف كتابددف التؾخددقص تبعددا لؾباقالين،ومددا قددرره يف كتابددف 

 الربهان استؼالٓ طـف.

 ومن التوصقات :

دراسة أيات إخرى التل استدل هبا طؾك العؿدقم دراسدة مستػقضدة،والـظر يف أوال :

ـ يػفؿ مـفا العؿقم أو ٓ مدـ كقن طؿقمفا مستغرقا أوٓ مـ جفة،ويف إمؽاكقة وجقد قرائ

 جفة أخرى.

بحث آتجاهات إصقلقة يف تعريػ العؿقم بقـ الطقائدػ الؿصدـػة يف أصدقل ثاكقا :

الػؼددف،والـظر يف أثددر التقجفددات العؼديددة الؿتؿثددؾ يف آيددات القطددد والقطقددد يف بـدداء هددذا 

 الؿػفقم. 



–

540 

 قائمت المصادر والمراجع

ل القلقد الباجل، تحؼقؼ:طبد الؿجقد إحؽام الػصقل يف أحؽام إصقل:ٕب .1
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الؿؼدمة يف إصقل ٕبل الحسـ طؾل بـ طؿر بـ الؼصار الؿالؽل، دار الغرب  .42

 ا سالمل بقروت، تحؼقؼ محؿد بـ الحسقـ السؾقؿاين. 
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الؿـار مع شرحف كشػ إسرار:أبق الربكات طبد اهلل بـ احؿد حافظ الديـ  .43

 الـسػل، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت.

الؿقافؼات:ٕبل إسحا  إبراهقؿ بـ مقسك الؾخؿل الشاصبل، تحؼقؼ مشفقر  .44

-هد1424، 1حسـ آل سؾؿان، دار ابـ الؼقؿ بالسعقدية وابـ طػان بؿصر ط

 م . 2003

كػائس إصقل يف شرح الؿحصقل لشفاب الديـ أبل العباس أحؿد بـ إدريس  .45

طؾل معقض  الؿعروف بالؼرايف، تحؼقؼ: طادل أحؿد طبدالؿقجقد ومحؿد 

 م . 1997هد1418، 2مؽتبة قرصبة كشرمؽتبة الباز بؿؽة ط

هناية السقل يف شرح مـفاج إصقل لجؿال الديـ طبد الرحقؿ بـ الحسـ ا سـقي،  .46

-هد1420، 1ابـ حزم بقروت ط تحؼقؼ الدكتقر شعبان محؿد إسؿاطقؾ دار

 .م1999

رحقؿ إرمقي، هناية القصقل يف دراية إصقل لصػل الديـ محؿد بـ طبدال .47

تحؼقؼ الدكتقر صالح الققسػ والدكتقر سعد الشقيح، مؽتبة كزار الباز، مؽة 

 م .1999-هد1419الؿؽرمة، 

القاضح  يف أصقل الػؼف ٕبل القفاء طؾل بـ طؼقؾ بـ محؿد تحؼقؼ الدكتقر طبد  .48

 م .1999-هد1420، 1اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل، ممسسة الرسالة بقروت  ط

أهؾ إثر يف طققن التاريخ والسقر :جؿال الديـ أبل الػرج طبد  تؾؼقح ففقم .49

إولك،  :لطبعة ا بقروت –الرحؿـ ابـ الجقزي شركة دار إرقؿ بـ أبل إرقؿ 

 م. 1997

الحارث بـ أسد الؿحاسبل، تحؼقؼحسقـ  : ففؿ الؼرآن ومعاكقفالؿملػ .50

 .ده1398الثاكقة،  :الطبعة بقروت –دار الػؽر  ،دار الؽـدي  :الؼقتؾقالـاشر
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تؼل الديـ أبق العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ طبد السالم ابـ تقؿقة  :آستؼامة .51

 الؿديـة الؿـقرة ، -د. محؿد رشاد سالؿ،جامعة ا مام محؿد بـ سعقد  :تحؼقؼ

 هد. 1403، 1ط

شفاب الديـ محؿقد بـ  روح الؿعاين يف تػسقر الؼرآن العظقؿ والسبع الؿثاين : .52

 –الحسقـل إلقسل تحؼقؼ طؾل طبد الباري ططقة ،دار الؽتب العؾؿقة  طبد اهلل

 .هد 1415 1،ط بقروت

تػسقر أبل السعقد = إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ :أبق السعقد  .53

 بقروت –العؿادي محؿد بـ محؿد بـ مصطػك دار إحقاء الرتاث العربل 

 لديـ قاسؿ بـ قطؾقبغا الحـػل ،خالصة إفؽار شرح مختصر الؿـار: زيـ ا .54

 م.2003-ه 1424، 1،دار ابـ حزم ،ط تحؼقؼ : حافظ ثـاء اهلل الزاهدي

جامع آسرار يف شرح الؿـار لؾـسػل : الؽاكل الحـػل ،تحؼقؼ فضؾ الرحؿـ  .55

 م. 2005 2مؽة الؿؽرمة، ط -طبد الغػقر إفغاين،مؽتبة كزار مصطػك الباز 

ؽاة إكقار يف أصقل الؿـار :ابـ كجقؿ الحـػل، فتح الغػار بشرح الؿـار =مش .56

 م. 1936مطبعة مصطػل الحؾبل

شػاء العؾقؾ يف مسائؾ الؼدر والحؽؿة والتعؾقؾ : محؿد بـ أبل بؽر بـ أيقب ابـ  .57

 ققؿ الجقزية تحؼقؼ: الحساين حسـ طبد اهلل،دار الرتاث ،الؼاهرة.

بـ اأحؿد :قة الشفابطـاية الؼاضل وكػاية الراضل طؾك تػسقر البقضاوي =حاش .58

 محؿد بـ طؿر شفاب الديـ الخػاجل الؿصري الحـػل، دار صادر بقروت.

بـ اة والؿعطؾة: محؿد بـ محؿد مختصر الصقاطؼ الؿرسؾة طؾك الجفؿق .59

الؽريؿ بـ رضقان بـ طبد العزيز الؿشفقر بابـ الؿقصؾل،تحؼقؼ الحسـ  طبد

 .م 2004 – 1،1425بـ طبد الرحؿـ العؾقي: أضقاء السؾػ، طا
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سراج الديـ محؿقد بـ أبل بؽر إْرَمقي  التحصقؾ مـ الؿحصقل  : .60

الدكتقر طبد الحؿقد طؾل أبق زكقد ،ممسسة الرسالة لؾطباطة والـشر  :تحؼقؼ

 . 1988 - هد 1408  ،1ط ، لبـان –والتقزيع، بقروت 

 أبق الحسـ كقر الديـ طؾل بـ أبل بؽر بـ سؾقؿان :مجؿع الزائد ومـبع الػقائد  .61

 تحؼقؼ :حسقـ سؾقؿ أسد الّداراين ،دار الؿلمقن لؾرتاث  الفقثؿل 

بـ اشؿس الديـ أبل طبد اهلل محؿد بـ أحؿد  :هتذيب الؽؿال يف أسؿاء الرجال .62

مجدي السقد  - ـقؿ طباس  ـقؿ  :تحؼقؼ« الذهبل»طثؿان بـ ققؿاز الشفقر بد 

  2004 -هد  1425،  1الػارو  الحديثة لؾطباطة والـشر ،ط :أمقـ الـاشر

بـ اشؿس الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ أحؿد  :مقزان آطتدال يف كؼد الرجال .63

دار الؿعرفة لؾطباطة  :طؾل محؿد البجاوي الـاشر :طثؿان الذهبل تحؼقؼ

 .م 1963 - هد 1382 1ط لبـان –والـشر، بقروت 

بـ ا:جؿال الديـ يقسػ بـ حسقـ شرح  اية السقل إلك طؾؿ إصقل  .64

دي الؿؼدسل الؿشفقر بابـ الؿربد ،تحؼقؼ أحؿد بـ صرقل العـزي، دار الفا طبد

 م.2000-هد1424البشائر ا سالمقة ،الطبعة إولك 

 طبد الرحقؿ بـ الحسـ إسـقي ،:التؿفقد يف تخريج الػروع طؾك إصقل  .65

 م.1981-هد1401، 2تحؼؼ: محؿد حسـ هقتق، ط

قر :جؿال الديـ أبل الػرج الستؾؼقح ففقم أهؾ إثر يف طققن التاريخ و .66

 بقروت –الرحؿـ ابـ الجقزي شركة دار إرقؿ بـ أبل إرقؿ  طبد

 م. 1997إولك،  :الطبعة

الحارث بـ أسد الؿحاسبل، تحؼقؼ حسقـ الؼقتؾل  :ففؿ الؼرآن ومعاكقف .67

 .ده1398الثاكقة،  :الطبعة بقروت –دار الػؽر  ،دار الؽـدي  :الـاشر
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أبق العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ طبد السالم ابـ تقؿقة  تؼل الديـ :آستؼامة .68

 الؿديـة الؿـقرة ، -د. محؿد رشاد سالؿ،جامعة ا مام محؿد بـ سعقد  :تحؼقؼ

 هد. 1403، 1ط

شفاب الديـ محؿقد بـ  روح الؿعاين يف تػسقر الؼرآن العظقؿ والسبع الؿثاين : .69

 –ططقة ،دار الؽتب العؾؿقة  طبد اهلل الحسقـل إلقسل تحؼقؼ طؾل طبد الباري

 .هد 1415 1،ط بقروت

تػسقر أبل السعقد = إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ :أبق السعقد  .70

 بقروت –العؿادي محؿد بـ محؿد بـ مصطػك دار إحقاء الرتاث العربل 

خالصة إفؽار شرح مختصر الؿـار: زيـ الديـ قاسؿ بـ قطؾقبغا الحـػل  .71

 م.2003-ه 1424، 1،دار ابـ حزم ،ط حافظ ثـاء اهلل الزاهدي،تحؼقؼ : 

جامع آسرار يف شرح الؿـار لؾـسػل : الؽاكل الحـػل ،تحؼقؼ فضؾ الرحؿـ  .72

 م. 2005 2مؽة الؿؽرمة، ط -طبد الغػقر إفغاين،مؽتبة كزار مصطػك الباز 

لحـػل، فتح الغػار بشرح الؿـار =مشؽاة إكقار يف أصقل الؿـار :ابـ كجقؿ ا

 م. 1936مطبعة مصطػل الحؾبل

شػاء العؾقؾ يف مسائؾ الؼدر والحؽؿة والتعؾقؾ : محؿد بـ أبل بؽر بـ أيقب ابـ  .73

 ققؿ الجقزية تحؼقؼ: الحساين حسـ طبد اهلل،دار الرتاث ،الؼاهرة.

بـ اأحؿد :طـاية الؼاضل وكػاية الراضل طؾك تػسقر البقضاوي =حاشقة الشفاب .74

 ديـ الخػاجل الؿصري الحـػل، دار صادر بقروت.محؿد بـ طؿر شفاب ال

بـ اة والؿعطؾة: محؿد بـ محؿد مختصر الصقاطؼ الؿرسؾة طؾك الجفؿق .75

الؽريؿ بـ رضقان بـ طبد العزيز الؿشفقر بابـ الؿقصؾل،تحؼقؼ الحسـ  طبد

 .م 2004 – 1،1425بـ طبد الرحؿـ العؾقي: أضقاء السؾػ، طا
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  :محؿقد بـ أبل بؽر إْرَمقي تحؼقؼ التحصقؾ مـ الؿحصقل  :سراج الديـ .76

الدكتقر طبد الحؿقد طؾل أبق زكقد ،ممسسة الرسالة لؾطباطة والـشر والتقزيع، 

  1988 - هد 1408  ،1ط ، لبـان –بقروت 

التقضقح طؾك التـؼقح:لصدر الشريعة طبد اهلل بـ مسعقد الؿحبقبل البخاري،  .77

 ة بقروت .تحؼقؼ الشقخ زكريا طؿقرات، دار الؽتب العؾؿق

أبق الحسـ كقر الديـ طؾل بـ أبل بؽر بـ سؾقؿان  :مجؿع الزائد ومـبع الػقائد  .78

 تحؼقؼ :حسقـ سؾقؿ أسد الّداراين ،دار الؿلمقن لؾرتاث  الفقثؿل 

بـ اشؿس الديـ أبل طبد اهلل محؿد بـ أحؿد  :هتذيب الؽؿال يف أسؿاء الرجال .79

مجدي السقد  -ـقؿ طباس  ـقؿ   :تحؼقؼ« الذهبل»طثؿان بـ ققؿاز الشفقر بد 

  2004 -هد  1425،  1الػارو  الحديثة لؾطباطة والـشر ،ط :أمقـ الـاشر

بـ اشؿس الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ أحؿد  :مقزان آطتدال يف كؼد الرجال .80

دار الؿعرفة لؾطباطة  :طؾل محؿد البجاوي الـاشر :طثؿان الذهبل تحؼقؼ

 .م 1963 - هد 1382 1ط لبـان –والـشر، بقروت 

بـ ا:جؿال الديـ يقسػ بـ حسقـ شرح  اية السقل إلك طؾؿ إصقل  .81

الفادي الؿؼدسل الؿشفقر بابـ الؿربد ،تحؼقؼ أحؿد بـ صرقل العـزي، دار  طبد

 م.2000-هد1424البشائر ا سالمقة ،الطبعة إولك 

 ،طبد الرحقؿ بـ الحسـ إسـقي :التؿفقد يف تخريج الػروع طؾك إصقل  .82

 م.1981-هد1401، 2تحؼؼ: محؿد حسـ هقتق، ط

العقـ:لؾخؾقؾ بـ أحؿد الػراهقدي، تحؼقؼ: د مفدي الؿخزومل / د إبراهقؿ  .83

 السامرائل دار ومؽتبة الفالل .
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 الؼامقس الؿحقط:محؿد بـ يعؼقب الػقروزآبادي، ممسسة الرسالة، بقروت .84

ؼقؼ: محؿقد خاصر مختار الصحاح:  محؿد بـ أبل بؽر بـ طبدالؼادر الرازي، تح .85

 م. 1995 -هد 1415بقروت ،  -مؽتبة لبـان كاشرون 

إفعال: سعقد بـ محؿد الؿعافري السرقسطل، ابـ الحداد، تحؼقؼ:حسقـ  .86

 م.1975 -هد 1395محؿد محؿد شرف، الفقئة العامة لشمون الؿطابع إمقرية، 

بفاين، الحدود  يف إصقل لألستاذ أبل بؽر محؿد بــ الحسـ بـ فقر  إص .87

 م.  1999تحؼقؼ: محؿد السؾقؿاين، دار الغرب ا سالمل بقروت، 

بـ ارفع الحاجب طـ مختصر ابـ الحاجب:  تاج الديـ أبل الـصر طبد القهاب  .88

 طؾل بـ طبد الؽايف السبؽل تحؼقؼ: طؾل محؿد معقض، طادل أحؿد

 هد.1419 -م 1999 1بقروت، ط -لبـان  -الؿقجقد، طالؿ الؽتب  طبد

لػؼف الذي ٓ يسع الػؼقف جفؾف: الدكتقر:طقاض بـ كامل بـ طقض أصقل ا .89

 م.  2005 -هد  1426، 1السؾؿل، دار التدمرية، الرياض، ط

السقر :جؿال الديـ أبل الػرج تؾؼقح ففقم أهؾ إثر يف طققن التاريخ و .90

 بقروت –الرحؿـ ابـ الجقزي شركة دار إرقؿ بـ أبل إرقؿ  طبد

 م. 1997إولك،  :الطبعة

الحارث بـ أسد الؿحاسبل، تحؼقؼ حسقـ الؼقتؾل  :ففؿ الؼرآن ومعاكقف .91

 ه.1398الثاكقة،  :الطبعة بقروت –دار الػؽر  ،دار الؽـدي  :الـاشر

تؼل الديـ أبق العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ طبد السالم ابـ تقؿقة  :آستؼامة .92

 الؿديـة الؿـقرة ، - د. محؿد رشاد سالؿ،جامعة ا مام محؿد بـ سعقد :تحؼقؼ

 هد. 1403، 1ط
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بـ اشفاب الديـ محؿقد  روح الؿعاين يف تػسقر الؼرآن العظقؿ والسبع الؿثاين : .93

 –طبد اهلل الحسقـل إلقسل تحؼقؼ طؾل طبد الباري ططقة ،دار الؽتب العؾؿقة 

 .هد 1415 1،ط بقروت

ريؿ :أبق السعقد تػسقر أبل السعقد = إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽ .94

 بقروت –العؿادي محؿد بـ محؿد بـ مصطػك دار إحقاء الرتاث العربل 

 خالصة إفؽار شرح مختصر الؿـار: زيـ الديـ قاسؿ بـ قطؾقبغا الحـػل ، .95

 م.2003- ده1424، 1،دار ابـ حزم ،ط تحؼقؼ : حافظ ثـاء اهلل الزاهدي

تحؼقؼ فضؾ الرحؿـ  ػل ،جامع آسرار يف شرح الؿـار لؾـسػل : الؽاكل الحـ .96

 م. 2005 2مؽة الؿؽرمة، ط -طبد الغػقر إفغاين،مؽتبة كزار مصطػك الباز 

فتح الغػار بشرح الؿـار =مشؽاة إكقار يف أصقل الؿـار :ابـ كجقؿ الحـػل، 

 م. 1936مطبعة مصطػل الحؾبل

ب ابـ شػاء العؾقؾ يف مسائؾ الؼدر والحؽؿة والتعؾقؾ : محؿد بـ أبل بؽر بـ أيق .97

 ققؿ الجقزية تحؼقؼ: الحساين حسـ طبد اهلل،دار الرتاث ،الؼاهرة.

بـ اأحؿد :طـاية الؼاضل وكػاية الراضل طؾك تػسقر البقضاوي =حاشقة الشفاب .98

 محؿد بـ طؿر شفاب الديـ الخػاجل الؿصري الحـػل، دار صادر بقروت.

بـ اة والؿعطؾة: محؿد بـ محؿد مختصر الصقاطؼ الؿرسؾة طؾك الجفؿق .99

الؽريؿ بـ رضقان بـ طبد العزيز الؿشفقر بابـ الؿقصؾل،تحؼقؼ الحسـ  طبد

 .م 2004 – هد 1425، 1بـ طبد الرحؿـ العؾقي: أضقاء السؾػ، طا

  :التحصقؾ مـ الؿحصقل  :سراج الديـ محؿقد بـ أبل بؽر إْرَمقي تحؼقؼ .100

والتقزيع،  الدكتقر طبد الحؿقد طؾل أبق زكقد ،ممسسة الرسالة لؾطباطة والـشر

 .  1988 - هد 1408  ،1ط ، لبـان –بقروت 
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التقضقح طؾك التـؼقح:لصدر الشريعة طبد اهلل بـ مسعقد الؿحبقبل البخاري،  .101

 تحؼقؼ الشقخ زكريا طؿقرات، دار الؽتب العؾؿقة بقروت .

أبق الحسـ كقر الديـ طؾل بـ أبل بؽر بـ سؾقؿان  :مجؿع الزائد ومـبع الػقائد  .102

 قؼ :حسقـ سؾقؿ أسد الّداراين ،دار الؿلمقن لؾرتاث تحؼ الفقثؿل 
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 498 ....................................................................... التل بعدها
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