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 ملخص
تعنى هذه الدراسةةةةةة الاسةةةةةت ال المنهه الذي سةةةةةلعه اللارةةةةةن أتو يعلى الات ا  عند تاسةةةةةيته ل يا   

، وذلةةم من لاا الن ت ميمةةا  للةةه عنةةه اتن الجوسي فن تاسةةةةةةةةةةةةةةيته ساد  اللتآنالعتيمةةة التن تعنى الةةمح ةةا   
المسةةيت، وذلم لعون اتااله مالودا ، يتعذ ر التجوإ يليه، و د لتا الث ب تنتا ه مهمة منها أن لللارةةن أتن  

الالتأي أيضةةةةا ، وأن  صةةةةوا الاله والل ة أهتا     اللتآنيعلى عناية لاصةةةةة الالتاسةةةةيت الممهور، وأ ه اان ياسةةةةت  
 وار ا  فن تاسيته واستنثاطه وتتجي ه تين ا  واا.

 تاسيت، ساد المسيتال، اللتآنأتو يعلى، اتن الجوسي، أح ا   اللارن الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 

 

This study is concerned with deducing the approach taken by Judge Abu Yala al-

fura when interpreting the verses that concern the provisions of the Quran, by 

considering what was quoted by Ibn al-Jawzi in his interpretation Zad Al-Maseer 

because his book is missing and impossible to refer to it.  The research came out 

with important results, including that the judge Abu Yala is particularly 

concerned with the interpretation of the adage, in addition to interpreting the 

Quran’s opinion, and that the principles of jurisprudence and language have a 

clear impact in his interpretation, deduction and weighting between the sayings. 

Keywords: judge Abu Yala, ibn al-Jawzi, Provisions of the Qur'an, Interpretation, Zad Al-

maseer 
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 مقدمة
العالمين، والصةةاة والسةةا  على سةةيد المتسةةلين، سةةيد ا م مد تن عبد هللا وعلى آله  ال مد هلل رب 

 وص ثه أجمعين، أما العد:

للق ال لق ولم يتتاهم هما ، وإ ما أرسةةةةةةي ا  بيا  والمتسةةةةةةلين، مث،ةةةةةةتين ومنذرين،  تعالى  فإن هللا 
من غضةةةةو هللا و يتا ه،  يث،ةةةةتون من أطاإ واتلى الجنة هللا و  يمه وررةةةةوا ه، وينذرون من عصةةةةى و  ى 

ُ َعِ ي     َ ِي َوَااَن  َد الُتسةةةةةةةةُ ِة اَلعي ِ ُحج   َ ِتيَن َوُمنيِذِريَن ِلَنا  َيُعوَن ِللن اَِّ َعَلى  ا  ُمَث،ةةةةةةةةِ  ا َحِعيم ا{ ]النسةةةةةةةةا :  }ُرسةةةةةةةةُ
رةةةةةةةةةةه،  [، فم  ا عليهم العتو رسةةةةةةةةةةاَ له ع   وجي يلى للله، وأمَته فيهم و هيه يليهم، وأةةةةةةةةةةتيعته فن أر 165

العتيم، الذي   ا اله التوح ا مين، على  لو    اللتآنودسةةةةتوره على للله، واان آلت هذه العتو السةةةةماوية  
ليَنا الذِ كيَت  صةةةلى هللا عليه وسةةةلمم مد   ُن َ    ، الم اوظ من أي  لص أو ت تيف ال اظ هللا ع  وجي: }ِي  ا َ  ي

 [.9َوِإ  ا َلُه َلَ اِفُ وَن{ ]ال جت:  

ال الدة، التن ت دى هللا تها اإل س   صةةةةةةةةةلى هللا عليه وسةةةةةةةةةلم  الع يم معج َة  بينا م مد  ناللتآفعان   
َتَمَعِت اإلِي يُس َواليِجُن َعَلى َأني َيميُتوا اِلِمثيِي َهَذا  ََل َيميُتوَن اِلِمثيِلِه{ ]اإلسةةةةةةةةةةةةةةتا :    اللتآنوالجن فعج وا: }ُ يي َلِنِن اجي

العتيم،    اللتآنمن تاسةةيت آيا    ررةةوان هللا عليهم  جه الصةة االةما احتا  عليه السةةا   و د فسةةت النبن[، 88
ما احتاجه الناَّ من تاسةةةيته اللدر أكبت، واذلم فعي التاالعون، هم   عليه السةةةا   وفسةةةت الصةةة االة العد النبن

توالت اتو التاسةةةةةةيت منذ ذلم العهد وإلى أيامنا هذه، ولن ينتهن هذا العلم ال،ةةةةةةتيف وم اولة ا،ةةةةةةف وفهم 
ُت َيُمُدُه ِمني سةةتار  أ  َجَتةق َأ يَاِ  َواليَث ي َريِ  ِمني أةةَ اتاب هللا حتى قيا  السةةاعة،  اا هللا تعالى: }َوَلوي َأ  َما ِفن ا ي

َ َعِ يِ  َحِعيِم{  َ ِ ِين    َ ِدِه َسثيَعُة َأاليُ تق َما َ ِاَد ي َاِلَماُ    [.27]للمان:  اَلعي

عنايتهم الذي أولوه  التاسةةةةةةيت الالهن    ناية لاصةةةةةةة عند أهي العلم،ومن أ واإ التاسةةةةةةيت التن لليت ع
وأوا من سةةةةةةةةةن هذه السةةةةةةةةةنة اإلما  ال،ةةةةةةةةةافعن فن اتااله     ديما  وحديثا ، وأجالوا ميه الاعت، وألاوا ميه العتو،

  ال نبلن   لللارةةةن  اللتآناتاب أح ا  ها من أتتس ، واان توالت التااسةةةيت الالهية من العده ، هم(اللتآنأح ا  )
من لة علمية رميعة، وم ا ة  أهميته لما اان عليه اللارةةةةةةةةن من  أتن يعلى الاتا ، و د اكتسةةةةةةةةو هذا العتاب

 سامية تين ال ناتلة.

للارةةةن أتن يعلى الاتا ، يَل  ل   التاسةةةيتي منهه ال لمعتفة   ولما اان هذا العتاب مالودا لم  جد سةةةبيا   
لمنهه أكثت من النلةةي عنةةه، فعةةان هةةذا الث ةةب لةةدمةةة    الةةذيمن لاا اتةةاب ساد المسةةةةةةةةةةةةةةيت َلتن الجوسي  

 سما العون والتوفيق والسداد.  ، وهللا  اللارن أتن يعلى فن تاسيته الالهن
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منهه اللارةةةن أتن  ت هت أهمية هذه الدراسةةةة فن او ها ال ثا  ُيعنى الإرهار وإالا ة    أهمية الدراسةةة:
فن اتاب ساد المسةةةةةيت    يعلى فن تاسةةةةةيته ايا  ا ح ا ، وذلم الالن ت فن النلوَل  التاسةةةةةيتية المبثوهة عنه

 ، ودراستها وت ديد معالم منهجه من لالها.َلتن الجوسي 

تتمثي م،ةةةةة لة الدراسةةةةةة فن اإلجاالة عن السةةةةة اا ااتن: ما هن أهم معالم منهه مشةةةكلة الدراسةةةة:  
 العتيم من لاا اتاب ساد المسيت َلتن الجوسي؟  اللتآنأح ا    تاسيته اللارن أتن يعلى فن

 أهداف الدراسة:  

 وتهدف الدراسة يلى أمور يم ن يجمالها فن ااتن:

التعتف على سةةيتة علمين من أعا  الاله والتاسةةيت على المذهو ال نبلن، وهما اللارةةن أتن   -1
 يعلى الاتا  واتن الجوسي.

 التاسيتي ايا  ا ح ا .   تف على أهم معالم منهه اللارن أتن يعلىالتع -2
 ملار ة ا  واا المنلولة عنه فن اتاب ساد المسيت الما هو مثبت فن اتثه المطبوعة. -3

 الدراسات السابقة:

المن،ةةةةةةةةور    للثاحب تدر تن علن تن م مد العلي، أ واا اللارةةةةةةةةن أتن يعلن ال نبلن فن التاسةةةةةةةةيت
سةتط  ال صةوا عليها وهن ليسةت  ولم   ،  2000ما  م مد سةعود اإلسةامية عا  جامعة اإلرةمن رسةا ي  
 متاحة لللتا .

ساد المسةةةةةةةةيت َلتن   من لااالتاسةةةةةةةةيتي    منهه أتن يعلى ال نبلنبيان ت  وقد تميزت هذه الدراسةةةةةة 
عنيت الجم  أ واله  للدارسةةة السةةااللة التن   ، لافا  وملار ة هذه ا  واا الما تيسةةت من اتثه المطبوعةالجوسي  

 التاسيتية من العتو الم تلاة.

 والت ليلن، من لاا:  والوصان  و د اعتمد الثاحب على المنهه اَلستلتا ن  منهج الدراسة:

 جم  واستلتا  ا  واا التن  للها اتن الجوسي عن اللارن أتن يعلى الجمي  صي ها. -1
 .اللتآنأح ا   للارن أتن يعلى فنالمنهه التاسيتي ل ت ليي هذه ا  واا و يان أهم معالم  -2

 الخطة
 مثاحب، هن: ةجا  هذا الث ب فن هاه

  المث ب ا وا: التعتيف الاللارن أتن يعلى واتن الجوسي وتاسيتيهما
 يعلى فن تاسيته  والمث ب الثا ن: ا صوا التن اعتمد عليها اللارن أت

 المث ب الثالب: لصا ص المنهه الالهن لللارن أتن يعلى فن تاسيته



5 
 

 المبحث األول

 التعريف بالقاضي أبي يعلى وابن الجوزي وتفسيريهما

المنهه التاسةةةةيتي لللارةةةةن أتن يعلى فن أح ا  اللتآن ُمسةةةةت لصةةةةا   "رهت من لاا عنوان الث ب   
تعاسه على جهد عالمين من أ مة التاسةةةيت، ا وا اللارةةةن أتو يعلى  " ار من اتاب ساد المسةةةيت َلتن الجوسي 

تن الجوسي الذي  لي فن اتااله  صةةةةةةوصةةةةةةا اثيته عن اللارةةةةةةن أتو  ا اإلما    الاتا  وتاسةةةةةةيته المالود، والثا ن
واإلما  اتن الجوسي وتاسةةةةةةةةةةةةيتهما من لاا   يعلى، وهذا ي تم على الثاحثين التعتيف الاللارةةةةةةةةةةةةن أتو يعلى

 على الن و ااتن:4مطلبين 

 وتفسيره  المطلب األول: التعريف بالقاضي أبي يعلى

 أوال : التعريف بالقاضي أبي يعلى

هو اإلما  العامة أةةةةةةةيب ال ناتلة، اللارةةةةةةةن أتو يعلى م مد تن ال سةةةةةةةين تن م مد تن للف تن 
هةةةةةةةةةةة، وهن حيننذ عاصمة ال افة ال ثاسية،  380 ، ولد فن ال داد، عا  أحمد الث دادي، ال نبلن، اتن الاتا 

و بلة العلما ، ومهوى أفندة طاب العلم، وَل أةةةةةم أن وَلدة أتن يعلى و ،ةةةةةمته فن هذه الباد اان له ا هت  
و د  ،ةةةةةةةةةةةةم اللارةةةةةةةةةةةةن فن تيت من تيو  العلم والاضةةةةةةةةةةةةي، حيب اان أتوه رجا    العبيت فن تعوينه العلمن.

هةةةةةةةةةةةةةةةةة، و تن يعلى ع،ةةتة أعوا  تلتيثا ، فا تلي يلى وصةةيه  390وفليها  حنفيا ، و د وافته المنية عا  صةةال ا ،  
، ويللن من اللتآنالمعتوف الال ت ن، الذي ألذه ليتعلم عند أةةةيب صةةةالح يعتف الاتن ماتحة الملتئ، يلتئ  

يلتأ َعَلييِه ال ثادا  من م تصةةت ال ت ن فن المذهو ال نبلن، فللن ال،ةةيب فله ال ثادا ، واا ت هذه تداية  
أتن يعلى م  مذهو ال ناتلة، وعندما طلو أتو يعلى اَلسةةةةةت ادة أرأةةةةةده ال،ةةةةةيب أن يذهو يلى أتن عبد هللا  

 .(1)هة 403 اتن حامد، أيب ال ناتلة، فاسمه يلى أن توفاه هللا عا 

اتتدأ أتو يعلى التصةةةنيف العد وفاة أةةةي ه اتن حامد، وأفتى ودر َّ، وت تا اله ا صةةة اب، وا تهت  
يليه اإلمامة فن الاله، و د ولن اللضا  العد يل اح من ال لياة العد وفاة  ارن اللضاة اتن ماكوَل، واأتتط  

وَل يلصةد دار السةلطان،    فن اَلسةتبثاَل ،لناسةه أةتا م منها: أَل ي ضةت أيا  المواكو ال،ةتياة، وَل ي تا  
َ  الالوالةد  ، و (2)عليه العلما  هنا  ابيتا   و د أهنى عتان الما  لله عنه ولده أتو ال سةةةةةةةةةةةةةةن، حيب  اا: "فمحيا 

 
ت ليق: م مةد الالن، دار المعتفةة،   2/199طبقةات الحنةابلةة ه(: 526أتو ال سةةةةةةةةةةةةةةن  اتن أتن يعلى م مةد تن م مةد )المتوفى:  (1) (1)

  .2002، 15، دار العلم للمايين، ط 6/100، األعالمه(: 1396ال رالن، ليت الدين تن م مود تن )المتوفى:    .تيتو 
مهد مذهبهم فن الاتوإ، ا  ت: اتن اثيت، أتو الادا  يسماعيي تن عمت اللتأن الدم،لن   اا اتن اثيت: "أتو يعلى أيب ال ناتلة، وم  (2)

  . 1997-هة1418، 1عبد هللا التتان، دار هجت، طت ليق: ، 12/116، البداية والنهايةهة(: 774)المتوفى: 
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السةةةةةعيد من صةةةةةناعة اللضةةةةةا  ما أميت من رسةةةةةومها، و ،ةةةةةت ما طوى من أعامها، فعاد ال  م المورةةةةةعه 
 .(1)"جديدا، واللضا  تتدتيته رأيدا 

 )أحكام القرآن( التعريف بتفسيره  :ثانيا

، ومنها  (3)، ومنها ما هو م طوط(2)لللارن أتن يعلى ع،تا  العتو منها ما هو مطبوإ ومتداوا
من اللسةةةةةةةةةةةم المالود، وهو من أأةةةةةةةةةةةهت اتثه على اإلطا ، و د ذاته    اللتآن، واتاب أح ا  (4)ما هو مالود

فمما عدد مصةةةةةةةةنااته فعثيتة فن،ةةةةةةةةيت يلى ذات ما " اا ولده أتو ال سةةةةةةةةن:    .ا  ممن تتجموا لهجم  من العلم
 و اا اتن للعان  .(5)ومسةةةا ي اإليمان"  ،وإيضةةةاح البيان  ،اللتآنو لي    ،اللتآنيتيسةةةت منها، فمن َذِلَم: أح ا  

  . (6)، والتاف العلما ، ومعا ن ااهار، وال،ةةةةةةتوط، وله تاريب ابيت"اللتآن"وصةةةةةةنف اتثا  مايدة منها أح ا  
 (7).، ومسا ي اإليمان والمعتمد"اللتآنو اا الذهبن: "ومصن ااته اثيتة، فمنها: أح ا  

ا يةدا على أ ةه  العتيم فن تةدايةة اتثةه، وهةذ  اللتآنوالماحظ أن اةي من تتجم لةه ذات اتةاب أح ةا    
 ،  سما هللا أن ي تو له ال هور.(8)أهم اتثه على اإلطا ، واان هذا العتاب غتة اتو ال ناتلةمن 

ومن العلما  الذين اسةةةتاادوا من هذا العتاب وأكثتوا النلي منه، اتن الجوسي فن اتااله ساد المسةةةيت،  
، و لةي آرا ه  موارةةةةةةةةةةةةةة  اثيتة من اتةاالةهو لةي رأيةه فن    .فعنةد  تا ة تاسةةةةةةةةةةةةةةيته  ل ظ تةمهته تهةذا العةالم الجليةي

 
 .2/199 طبقات الحنابلة أتو ال سن:  (1)
 العدة فن أصوا الاله.و يجاب الصيا ، إالجام  الص يت، و و الطاا التمويي، وا ح ا  السلطا ية، وا مالن، يمثي:   (2)
 .ا مت الالمعتوف والنهن عن المنعت، والت ذيت من ال يثة، والتوايمثي:   (3)
 ن.آح ا  اللت أالثاطنية، و ها: يالطاا ال يي، اَللتاف، اَل تصار، ذ  ال نا ، التد على  منوهن ا كثت و   (4)
 .2/205، طبقات الحنابلةأتو ال سن:    (5)
، ت ليق: يحسةةةةةةةةةةةةةةةان  1/71، وفيةات األييةانه(: 681اتن للعةةان، أتو ال ثةةاَّ أحمةةد تن م مةةد تن يتتابيم تن أتن ال ت )المتوفى:    (6)

 عثاَّ، دار صادر، تيتو .
، ت ليق:  10/105، تاريخ اإلسةةةةةةالمه(:  748ن َ اييماس )المتوفى: الذهبن، أةةةةةةةةةمس الدين أتو عبد هللا م مد تن أحمد تن عثمان ت  (7)

الذهبن، أةةةمس الدين أتو عبد هللا م مد تن أحمد تن عثمان تن َ اييماس    .2003، 1الداتور ال،ةةةار معتوف، دار ال تب اإلسةةةامن، ط
  .1985هة/ 1405، 3ت ليق: أعيو ا ر اؤوط، م سسة التسالة، اللاهتة، ط ،13/326،سير أعالم النبالءهة(: 748)المتوفى: 

 .ل ناتلة الوصوا يلينا والها مالودةل تااسيت ا ح ا ولم ُيعتو  ي من   (8)
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،  (5)، والمتداوي (4)اتن الل ا و ،  (3)، واتن رجو(2)، وأتو حيان(1)التاسةةةةةيتية جم  من العلما  منهم: اتن تيمية
وي هت من اسةةةةةةةم العتاب أ ه فن تاسةةةةةةةيت آيا  ا ح ا ، وأ ه على أةةةةةةةاكلة اتو ا ح ا  المعتوفة، ا تاب 

 .(6)لجصال، والعيا الهتاسن، واتن العت ن المالعنل   اللتآنأح ا  

 المطلب الثاني: التعريف بابن الجوزي وتفسيره

التحمن تن علن تن م مةةد تن علن تن عبيةةد هللا، يعود  سةةةةةةةةةةةةةةثةةه يلى أتن ال ت هو أتو الاتا عبةةد  
مذهو  مة، على  عا    واع ا   الصةةةةةةةةةديق، وعتف جده الالجوسي لجوسة فن وسةةةةةةةةةم داره تواسةةةةةةةةةم، واان حاف ا  

التاسةةيت، وال ديب، والاله،  الم تلاة والتن من أتتسها التصةةا يف الم،ةةهورة فن أ واإ العلو   له  اإلما  أحمد، 
وهو   ،ساد المسةةيت فن علم التاسةةيت  وتاسةةيته:  .(7)ه597هةةةةةةةةةةةةةةةةة، وتوفن سةةنة  510والوعظ، وال هد، ولد سةةنة  

جعي تاسةيته  و الماسةتين   ممن سةثله منميه  أفاد و د  ،  (8)التصةته اتن الجوسي من اتااله الم نن  كتاب مات 
، و د تمي  هذا التاسةةيت الجملة من الممي ا   (9)أرج هاو وسةةطا فن حجمه م تصةةتا يذات من ا  واا أهمها  

لس المتين، وذات اللتا ا ، وذات الناسب والمنسوخ، واان ي تد اي  وا يلى مصدره من أهمها ا سلوب الس 
 . ( 11) الطبتي والماوردي والثعالبن   تاسيتواعتمد فن تاسيته على   ،(10)معتمدا على العلما  حسو ت صصهم

 
، 12/84،  6/158،  مجموع الفتةاو  ه(:  728ا  ت: اتن تيميةةة، تلن الةةدين أتو ال ثةةاَّ أحمةةد تن عبةةد ال ليم ال تا ن )المتوفى:    (1)

  .1995هة/1416، المدينة النبوية، السعودية، دليق: عبد التحمن تن م مد تن  اسم، مجم  الملم فهت 
البحر المحيط في هةةةةةةةةةةةةةةةةةةة(:  745ا  ت: اتن حيان  م مد تن يوسةةةةةف تن علن تن يوسةةةةةف تن حيان أهيت الدين ا  دلسةةةةةن )المتوفى:   (2)

 هة.  1420، ت ليق: صد ن م مد جميي، دار الاعت، تيتو ، 4/10، التفسير
هةةةةةةةةةةةةةة(:  795اتن رجو  سين الدين عبد التحمن تن أحمد تن رجو تن ال سن، الَسامن، الث دادي، هم الدم،لن، ال نبلن )المتوفى:    (3)

  .2001هة/1422، 1، ت ليق: اتن معاذ طار  تن عو  هللا، دار العاصمة، السعودية، ط1/205، يرفس روائع الت
، ت ليق عبةةد العتيم الاضةةةةةةةةةةةةةةيلن، الم تثةةة  القواعةد والفوائةد األلةةةةةةةةةوليةة ومةا كتبعهةا من األحكةام الفرييةةا  ت: اتن الل ةةا ، علن،    (4)

 .75، 22هة، ل1420العصتية، 
(،  4/115، تدون سةةةةةةةنة  ،ةةةةةةةت، )2، دار يحيا  التتاث العت ن، طاإلنصةةةةةاف في معرفة الرا ا من الخالفا  ت: المتداوي، علن،    (5)

 (.7/75(، و)4/243و)
 (.2/95هة، )1423، 1، م سسة التسالة، طالمذهب الحنبلي :ا  ت: التتان، عبد هللا  (6)
 .12/1100، تاريخ اإلسالمالذهبن:    (7)
 (.21/368ا  ت: الذهبن، سيت أعا  النبا ، )  (8)
 .1/11، البحر المحيط في التفسير: من اا  المصنف فن ملدمته، ا  ت: اتن حيان  (9)
ا  (10)  الج دري وعاصم وغيتهم.يلى  والعسا ن وفن اللتا ا     افتج  فن الل ة يلى اتن  تيثة وأتن عبيدة، وفن الن و يلى الات ا  وال ج 
ت ليق عبةد التسا  المهةدي، دار العتةاب  ، 1/9،  علم التفسةةةةةةةةةيرزاد المسةةةةةةةةةير في    :اتن الجوسي   ت ملةدمةة الم لق على اتةاب  ا  (11)

، 2ار اتن الجوسي، طد، 127،  فصول في ألول التفسير. والطيار  مساعد تن سليمان تن  اصت: هةةةةةةةةةةةة 1422،  1العت ن، تيتو ، ط
 هة.1427
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العتاب الذي سةةةةةةيجتي عليه العمي فن ال ثنا هذا، فهو من التااسةةةةةةيت التن عنيت  هو  المسةةةةةةيت وساد
الالنلي عن اللارةةةةةةةن أتن يعلى، ولعي هذا يسةةةةةةةاعد فن م اولة تلمس منهه اللارةةةةةةةن فن تاسةةةةةةةيته الالهن،  

 َل ذات له فن سما نا.  (1)لاصة وأن اتااله ا ح ا  مالود

 قوال الفراء في تفسيره واستدالله بهاألكراد ابن الجوزي  إالمطلب الثالث: طريقة 

الواسة  على اتو التاسةيت السةااللة   هاتاب اتن الجوسي من اتو التاسةيت المهمة السةبو اطاع د  يع
، وهذا ا مت يلمسه اي من  تأ فن تاسيته، ومن العلما  الذين  (2)واستاادته منها اما صتح فن ملدمة اتااله

 200اللارةةةةن أتن يعلى حيب  ار ت النلوا عنه فن اتااله ساد المسةةةةيت  أفاد منهم اتن الجوسي اثيتا اإلما  
 لا، وإذا جمعنا هذه النلوا   صي على مادة علمية اامية فن ت ديد منهه اللارن أتن يعلى ال، ي أثه  

 د يق.

نثه هنا أن اللارةةةةن أالا يعلى هو غيت أتن ساتيا الاتا  الل وي الذي ي ثت اتن الجوسي من النلي  و 
 ي ياو  النلي عن اللارةن، ولعي اتن الجوسي مي   اللارةن اللوله: " اا اللارةن أتو يعلى"، دون عنه ال،ة 

 سةةةةةبته فن غالو النلوا عنه حتى َل يلتثس الا وا، وي هت هذا ا مت عند اجتماعهم فن  ص واحد،  اا  
ِ"  د ذات اه فن اتن الجوسي: " اا الاتا : ي ما اذب رةةةةةةميتهم، "ات َ ُذوا َأييماَ ُهمي ُجن ة  فَ   َ ِبيِي  ُدوا َعني سةةةةةةَ صةةةةةةَ

 .(3)يمين" ه ااية تدا على أن  وا اللا ي: "أأهد"المجادلة،  اا اللارن أتو يعلى: وهذ
عت  ال،ةة ي م تصةةت طتيلة ييتاد اتن  سةةة معالم منهه اللارةةن أتن يعلى،  و بي اَل تلاا يلى درا 

 هذه النلوا فن اتااله واستدَلله تها:الجوسي  

 ابن الجوزي ألقوال القاضي أبي يعلى  راد: طريقة إكأوال  

 أورد اتن الجوسي اا  اللارن أتن يعلى الطت  م تلاة وهن:
واا ت غالو النلوا تهذه ال ثارة، أو    (4)":" اا اللارةةن أتو يعلى  :يلوا فيها اتن الجوسي  -1

 .  (5)ما  ارب ذلم من ألااظ مثي  وله: " اله اللارن أتو يعلى"

 
ال،ةهتي أسةتاذ الدراسةا  اللتآ ية الجامعة الملم سةعود أن اتاب أح ا  اللتآن لللارةن أتن يعلى مالود َل وجود له.   ذات عبد التحمن  (1)

، عن اتةو آيةا  ا ح ةا  عنةد ال نةاتلةة، على التاالم:  18230ا  ت: اللسةةةةةةةةةةةةةةم العةا ، الملتلى العةا  للتاسةةةةةةةةةةةةةةيت وعلو  اللتآن، سةةةةةةةةةةةةةة اا  
https://vb.tafsir.net/forum/ .و ثةةه د. ال ت أتو سيةةد على ذلةةم، فلةةاا أ ةةه ذات فن تتجمةةة أتن يعلى أن لةةه اتةةاب أح ةةا  اللتآن ،

مطبوعا  مجم  الاله اإلسةةةةةامن    ،، دار العاصةةةةةمةالمدخل المفصةةةل لمذهب اإلمام أحمد وتخريجات األلةةةحابا  ت: أتو سيد، ال ت، 
 (.2/895هة، )1417، 1الجدة، ط

 .1/11، زاد المسير في علم التفسيرحيب  اا: وإ ن   ت  فن جملة من اتو التاسيت، اتن الجوسي:    (2)
 .4/287، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (3)
 متة فن اتاب ساد المسيت حسو م تك ال ب الموسوعة ال،املة. 71ورد تهذا النلي  )4(

 .2/254(، 538، 398، 206،251،307)/1، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:  المسيت، ا  ت:متا  فن اتاب ساد  6ورد   (5)

https://vb.tafsir.net/forum/
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 .(1)يعت  اتن الجوسي العض ا  واا هم يتثعها اللوله: "والتاره اللارن أتو يعلى" -2
"، أو يذات (2)يعت  اتن الجوسي العض ا  واا هم يتثعها اللوله: "ح اه اللارن أتو يعلى -3

 .(3) ولين هم يلوا: "ح اهما اللارن أتو يعلى"
، أو  (4)يعت  اتن الجوسي العض ا  واا هم يتثعهةةةا اللولةةةه: "ذاته اللةةةارةةةةةةةةةةةةةةن أتو يعلى" -4

 "وذات اللارن".
يذات اللوا ويعدد العلما  الذين  الوا اله وي ون من رةةةةةةةةةةةمنهم اللارةةةةةةةةةةةن أتو يعلى،   و  -5

مو ، في الةذ الةه من ي،ةةةةةةةةةةةةةةةا ، وي اته لمن  ولةه: "والثةا ن: أ ةه هةاتةت فن الم الةذة على الع
ي،ةةا ، وهذا متوي عن اتن عمت، وال سةةن، والتاره أتو سةةليمان الدم،ةةلن، واللارةةن أتو  

 .(5)يعلى"
واحد يذات اتن الجوسي اسةةم اللارةةن تتمامه فلاا: "  اا اللارةةن أتو يعلى  وفن مورةة  -6

 .(6)م مد تن ال سين تن الات ا  وهذا هو الص يح"
 .لااظ سوف  لمسها عند دراسة منهجه فن المثاحب اللادمة الإذن هللا تعالىواي هذه ا 

 أبي يعلىالقاضي  بأقوال   ثانيا: طريقة استدالله 

يذات  وله معتمدا عليه اتتدا  دون تلتيت مسةةةةبق فينلي اا  اللارةةةةن ويعتمد عليه ومن ذلم    -1
ا{ ]ا  عا :  ُاوح  [، تي ن أن الد   145عند تاسةيته للوا هللا تعالى: }ِيَل  َأني َيُعوَن َمييَتة  َأوي َدم ا َمسةي

ُاوحا "، و  لما ل،ةةةةةن أن ي ن ران أن الد   الم ت  هو الد  المسةةةةةاوح، للوله تعالى: "َأوي َدما  َمسةةةةةي
، تين ذلم اللوا لللارةةن فلاا: " اا اللارةةن أتو  الذتي ة العد الذااة ال،ةةتعية م ت الثا ن فن 

 .(7)يعلى: فمما الد  الذي يثلى فن للي الل م العد الذالح، وما يثلى فن العتو  فهو مثاح"
:  عند تاسةةةيته للوا هللايلتر العض المسةةةا ي هم يمتن اللوا اللارةةةن أتن يعلى أةةةاهدا للوله، ف -2

{ ]الثلتة:   ِهيَدييِن ِمني ِرَجاِلُعمي ِهُدوا أةةةةةةةةةةةَ َت،ةةةةةةةةةةةي [، ذات ال اف على  ولين، ا وا أ هم 282}َواسةةةةةةةةةةةي
 .(8)ا حتار، والثا ن: أهي اإلسا ، هم  اا: "وهذا التيار ال جاا، واللارن أتن يعلى"

 
فن اتاب ساد المسةةةةةةيت حسةةةةةةو م تك ال ب  متا ،   9، ورد 1/166،  1/185، زاد المسةةةةير في علم التفسةةةةيرا  ت: اتن الجوسي:    (1)

 الموسوعة ال،املة.
 .4/137، 3/482، 2/105، 1/166، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:  ورد أر   متا  تهذا النلي: ا  ت:    (2)
 .1/340، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (3)
   موسوعة ال،املة.متة تهذا اللاظ، فن اتاب ساد المسيت حسو م تك ال ب ال 14، ورد 1/258، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (4)
 .1/254، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (5)
 (202/ 1، )زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (6)
 .1/133، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (7)
 .1/251، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (8)
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}وللد لللناكم{  اللارن، ومن ذلم  وله: "يلتر العض المسا ي هم ي تان اللوله والتاره أو ذاته  -3
 .(1)يعنن ا جساد، ح اه اللارن أتو يعلى" يعنن ا رواح، }هم صور اكم{

 
 ثاني المبحث ال

 األلول التي اعتمد عليها الفراء في تفسيره الفقهي 

َلتد عند ال ديب عن منهه أحد الماسةةةتين، أن  بين ا صةةةوا التن اعتمد عليها فن تاسةةةيته، وفن  
 .ا المث ب سن اوا تلُمس ا صوا التن اعتمد عليها اللارن أتو يعلى فن تاسيته الالهنهذ

   األلول النقليةالمطلب األول: 

من   عليه السةةةةةةا   ، وما  لي عن النبناللتآنما جا  من تاسةةةةةةيت لللتآن ال  الا صةةةةةةوا النلليةيلصةةةةةةد 
فن هذا المطلو ما  لي عن اللارةةن أتن    تتث تاسةةيت له، وما  لي أيضةةا  عن الصةة االة والتاالعين، وسةةوف  

 يعلى فن ساد اتن الجوسي من تاسيت الالممهور، ليتبي ن مدى اعتماده عليه امصي فن تاسيته.

 القرآنب  القرآن: تفسيره أوال  

، فا أحد أعلم المتاد هللا من (2)أهم أصةةةةوا التاسةةةةيت  اللتآنال  اللتآن تر علما  التاسةةةةيت أن التاسةةةةيت  
هللا، وعند تتث  العض اايا  المجملة فن العض السةةةةةةةور  جدها ماصةةةةةةةلة فن سةةةةةةةور ألتى،  اا اإلما  اتن  

د فسةةةةةت فن مورةةةةة    فما أجمي فن م ان فإ ه  اللتآنال  اللتآن"ين أصةةةةةح الطت  فن ذلم أن ياسةةةةةت    :تيمية
، وأكثت من أجاد هذا النوإ من التاسةةةيت اإلما  (3)آلت، وما التصةةةت من م ان فلد السةةةم فن مورةةة  آلت"

  اللتآن ال  اللتآنوعند تتث  منهه اللارةةةةةةةةن الما  لله عنه اتن الجوسي  جد له عناية فا لة تتاسةةةةةةةةيت   اتن اثيت.
 :  ا مثلة ااتيةوي هت ذلم من لاا 

 التفسير بالنظر إلى سياق اآلية ل األول:ثاالم

انق { ]الثلتة:   سةةةةةَ ِتيِح اِلِإحي ُتوفق َأوي َتسةةةةةي اِك اِلَمعي [، 229عند تاسةةةةةيت  وله تعالى: }الط َاُ  َمت َتاِن َفِإميسةةةةةَ
تي ن اتن الجوسي أ ه التلف فن معنى التسةةةةتيح الإحسةةةةان على  ولين، ا وا: أ ها الطللة الثالثة، و لله عن 

لاتي،  والثا ن: أ ه اإلمسةةةةاك عن رجعتها حتى تنلضةةةةن عدتها، و ين أ ه  وا الضةةةة اك  عطا  ومجاهد وم
والسةةةدي، وأ ه تتجيح اللارةةةن أتن يعلى، هم ذات تعليي اللارةةةن  الذي اسةةةت،ةةةهد على التياره الما ورد فن 

 
 .2/105، التفسيرزاد المسير في علم اتن الجوسي:    (1)
، ت ليق: مجدي  1/192،  تأويالت أهل السةةةةةةةةنةه(:  333ا  ت: الماتتيدي  م مد تن م مد تن م مود أتو منصةةةةةةةةةةةةةور )المتوفى:   (2)

،  التفسةةير والمفسةةرون ه(:  1398.  الذهبن  م مد حسةةةين )المتوفى: 2005هةةةةةةةةةةةةةةةةة/1426، 1الاسةةةلو ، دار العتو العلمية، تيتو ، ط
 ة. ، م تثة وبثة، اللاهت 1/114
 .13/363، مجموع الفتاو  اتن تيمية:    (3)
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جةةا   ُد َحت ى َتنيِعَح َسوي ُه ِمني اَلعةةي ُي لةةَ ِإني َطل َلهةةا َفا َت ةةِ َغييَتُه"، و ةةاا: " والمتاد تهةةذه الطللةةة    اايةةة التن العةةدهةةا: "فةةَ
" على تتاها حتى تنلضةةةةن عدتها،  سةةةةانق ِتيِح اِلِإحي الثالثة تا أةةةةم، ميجو يذن أن ي مي  وله تعالى: "َأوي َتسةةةةي

ِإني َطل َلهةا" على راالعةة، وهةذا َل يجوس" وهةذا   .(1)  ةه ين حمةي على الثةالثةة، وجةو أن ي مةي  ولةه تعةالى: "فةَ
المثاا يورةةح أن اللارةةن اان يعتمد على سةةيا  ااية فن التاسةةيت والتتجيح، حيب   ت يلى ل ا  ااية،  

،  اللتآن وحلق اللوا معتمةدا  عليةه، وهةذه الطتيلةة من أهم الطت  فن التاسةةةةةةةةةةةةةةيت    هةا تسةةةةةةةةةةةةةةات عن معةا ن 
يم ن من لالها التتجيح تين وت هت اتِ سةةةةةةةةةاَ  اايا ، وارتثاطها تثعضةةةةةةةةةها، اما أ ها من أهم الطت  التن  

 ا  واا عند وجودها وتعاررها.

{ ]الثلتة:  تاسةةةةةةةةةةيته  وا هللاعند و  ُتُموُهمي ُتُلوُهمي َحييُب َهِلاي [، فلد تي ن اتن الجوسي أن معنى 191: }َوا ي
ُتُمو }هلاته أي: وجدته، هم  اا: " اا اللارةةةةةةةن أتو يعلى:  وله تعالى:  ُتُلوُهمي َحييُب َهِلاي ، عا  فن جمي  {ُهمي َوا ي

الم،ةةةةةةةةةةةةةةتاين، يَل من اةان الم ةة، فةإ هم أمتوا الةإلتاجهم منهةا، يَل من  ةاتلهم فةإ هم ُأمتوا اللتةالهم، يةدا على  
ِجِد اليَ َتاِ  َحت ى ُيَلاِتُلوُامي ِميِه{ ]الثلتة:    .(2)[ "191ذلم  وله فن  سق ااية: }َوََل ُتَلاِتُلوُهمي ِعنيَد اليَمسي

 ن النص وارةةةح توجوب   يعلى أوا ااية الما ورد فن آلتها وفن هذا المثاا فسةةةت اللارةةةن أتو  
  تاا العافتين يذا تدأوا هم اللتاا حتى لو اان ذلم فن حت  م ة الم تمة.

 : تفسير اآليات باآليات  ل الثانيثاالم

اُمُعمي  تاسةةةةةةةةةةةةةةيته للولةه تعةالى:  عنةد يم َلُعمي َوَطعةَ اُ  الة ِذيَن ُأوُتوا اليِعتَةاَب حةِ ي  َلُعُم الط يِ ثَةاُ  َوَطعةَ َ  ُأحةِ }اليَيوي
{ ]الما دة:  أ ه  اا: "يجوس   َ  ُأِحي  َلُعُم الط يِ ثاُ {اليَيوي اتن الجوسي عن اللارةةةةةن فن تاسةةةةةيت }   لي[  5ِحيم َلُهمي

َ   الةةذي تلةةد  ذاته فن  ولةةه تعةةالى: }  ه اايةةة، ويجوس أن يتيةةد اليو أن يتيةةد الةةاليو  اليو  الةةذي أ  لةةت ميةة  اليَيوي
{اليَيوي ِذيَن َاَاُتوا ِمني ِديِنُعمي{، وفن  ولةةه تعةةالى: }َيِنَس الةة   ُت َلُعمي ِديَنُعمي َملةةي وهةةذا    ، و يةةي: ليس تيو  معي ن".َ  َأكي

ا لتورةةيح معا يها، وا،ةةاها وإالا تها،  المثاا يورةةح ايف اان اللارةةن ياسةةت اايا  الاايا ، ويجم  تينه
منه العا  وال ال،    اللتآن، فاللتآنوهذه الطتيلة من أهم الطت  التن يعتمدها الماسةةتون فن ت ديد معا ن 

 والمطلق والمليد، وما أجمي فن م ان، فست فن آلت، وما أتهم فن سورة تينته ألتى، وه ذا.

ل{ى{  : }َوِإذي َجعَ تعالى عند تاسةةيته للوا هللاو  ن ا َوات ِ ُذوا ِمني َمَلاِ  ِيتيَتاِبيَم ُمصةةَ ليَنا اليَبييَت َمَثااَلة  ِللن اَِّ َوَأمي
[، تين اتن الجوسي أن الملصةةةةةةود الالبيت الع ثة، وأن ال ت  يدلي فن سةةةةةةيا  ااية، هم سةةةةةةا  125]الثلتة:  

من، والمتاد جمي  ال ت   كا  اللارةةن أةةاهدا على ذلم، فلاا: " اا اللارةةن أتو يعلى: وصةةف البيت الا 
ثَةةِ }  كمةا  ةاا: يةا  الةاِلَا اليَع ي ، والمتاد: ال ت  الةه   ةه َل يةذالح فن الع ثةة، وَل فن المسةةةةةةةةةةةةةةجةد ال تا ، وهةذا  {هَةدي

 
 . 1/202، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (1)
 .1/155، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (2)



12 
 

والماحظ من هذا المثاا أن اللارةةةن اسةةةتدا على تاسةةةيته   .(1)على طتيق ال  م، َل على وجه ال بت فلم"
ييَد َوَأ يُتمي ُحُتِ  َوَمني اية سةةورة الثلتة الما ورد فن  ُتُلوا الصةة  سةةورة الما دة من  وا هللا: }َيا َأُيَها ال ِذيَن آَمُنوا ََل َتلي

اِلاَ  ا الةَ ية  دي اق ِمنيُعمي هةَ دي ِه َذَوا عةَ ُعُم الةِ ا َ تةََي ِمَن الن َعِم َي ي ُي مةَ ا َفَجَ اِ  ِمثةي د  ُه ِمنيُعمي ُمَتَعمةِ  ِة{ ]المةا ةدة:  َ َتلةَ ثةَ [، 95  اليَع ي
 ن ال اا ُي ت  فن البيت    مي مسةةةاحة غيت مسةةةاحة البيت ال تا  وهذه ااية وارةةة ة الدَللة أن ال ت  ي،ةةة 
، وحت   عليه الصةةةةةةيد فيها جميعا، وحدود ال ت  اا ت معتوفة  بي (2)ال تا  وفن غيته اهنا  تمدية المناسةةةةةةم

وَا هللاِ ":  اإلسةةةا  فعن اتيِن َعث اَّق  اَب اليَ َتِ ،    سةةةا عليه ال   َأن  َرسةةةُ ُد َأ يصةةةَ دق اليُ َ اِعن  ُيَجدِ  اَلَعَب َتِميَم تيَن َأسةةةَ
َا ُ  َاُ  َوَرَعَها، ُيِتيَها ِيي اُه ِجبيِتيُي َعَلييِه الس   .(3)"َوَااَن ِيتيَتاِبيُم َعَلييِه الس 

 النظر في القراءات المختلفة ودالالتهال الثالث:  ثاالم

جد يَل  لا واحدا يايد تاسيت  اسيته فنللها عن أهلها، لذلم لم  الجوسي الاللتا ا  فن تو د اهتم اتن 
َييَماَن{ ]الما دة: اللارةةةةةةةةةةن تنا  على اللتا ا ، وذلم عند تاسةةةةةةةةةةيت  وا هللا ُتُم ا ي : }َوَلِعني ُيَ اِلُذُكمي اِلَما َعل دي

 فيف اللوله: "وهذه اللتا ة الم،ددة َل ت تمي  [، فلد علق اللارن أتو يعلى على اللتا تين الالت،ديد والت89
  فن وَل يم ن الج   أن توجيةةه اللتا ا   .(4)ِيَل علةةد  وا، فةةممةةا الم ااةةة، فت تمةةي علةةد الللةةو، وعلةةد اللوا"

 ن تاسةةةةيته مالود وَل يم ن اَلطاإ عليه، ميم ن أن ي ون اتن الجوسي  تاسةةةةيت اللارةةةةن أتن يعلى  ليي   
 للارن، الما أورده عن غيته من أهي اَللتصال. د است نى عما أورده ا 

 بالسنة  القرآن: تفسير ا  ثاني

الالسةةةةنة هو ا صةةةةي الثا ن من أصةةةةوا التاسةةةةيت، فا أحد من   اللتآن تر أهي التاسةةةةيت أن تاسةةةةيت  
، لذلم  جد اللارةن أالا يعلى  د فسةت العض آيا  ا ح ا  عليه السةا   ال لق أعلم المتاد هللا من رسةوا هللا

 الا حاديب النبوية، ومن ذلم:

َ َااَن َغُاور ا َرِحيم ا{ عند تاسةةةيته  وا هللا تعالى  َ َلَف ِين   َتييِن ِيَل  َما َ دي سةةةَ ُلي َمُعوا َتييَن ا ي : }َوَأني َتجي
[، ذات اتن الجوسي ا  واا الواردة فن معنى ما  د سةةةةةةلف ومنها: أن العلد َل يناسةةةةةةب، ولعن  23]النسةةةةةةا :  

 
 .1/109، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (1)
 مثي عتفة ومنى وم ان رمن الجمار، والها لارا البيت ال تا .  (2)
، 1/452،  معرفة الصحابةهةةةةةةةةةة(:  430ا صبها ن، أتو   يم أحمد تن عبد هللا تن أحمد تن يس ا  تن موسى تن مهتان )المتوفى:   (3)

 هة.1419، 1ت ليق: عادا تن يوسف الع اسي، دار الوطن للن،ت، التيا ، ط
 .578/ 1، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (4)
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على: واسةةةةةةةةةةةتدا عليه، ال ديب فيتوس ال،ةةةةةةةةةةةتط أن ي تار يحداهما، وذات أن هذا اللوا  اله اللارةةةةةةةةةةةن أتو ي
 .(1)فلاا: طلق ِيحداهما"  عليه السا   الديلمن،  اا: "أسلمت وعندي ُألتان، فمتيت النبن

ا    وعنةةد تاسةةةةةةةةةةةةةةيت  وا هللا تعةةالى: اَ  ُتليُلوَن ِيَلييِهمي  }يةةَ ِليةةَ ُامي َأوي ُدو  ُدوِ ي َوعةةَ ُذوا عةةَ ِذيَن آَمُنوا ََل َتت  ةةِ ا الةة  َأُيهةةَ
، وذات اسةةةتدَلا اللارةةةن من هذا (2)[، أورد اتن الجوسي  صةةةة حاطو اتن اتن تلتعة1ِة{ ]الممت نة:اِلاليَمَود  

ال ةديةب: "أن ال وف على المةاا والولةد َل يبيح التبيةة فن ِيرهةار العات، امةا يبيح فن ال وف على الناس،  
أموالهم وأوَلدهم، وإ مةا رن حةاطةو  ويبين ذلةم أن هللا تعةالى فت  الهجتة، ولم يعةذرهم فن الت ُلف  جةي  

أن ذلةم يجوس لةه ليةدف  الةه عن ولةده امةا يجوس لةه أن يةدف  عن  اسةةةةةةةةةةةةةةه المثةي ذلةم عنةد التبية ة، وِإ مةا  ةاا  
وفن هذا اسةةةةةةةةةةةةتدَلا    .(3)  ه رن أ ه فعي ذلم عن غيت تمويي"  عمت: دعنن أرةةةةةةةةةةةةتب عنق هذا المنافق

تلتعة على الاهم الذي ذاته ل ية، وفن هذا النلي  راهت من اللارةةةةةةةةةةةن أتن يعلى اللصةةةةةةةةةةةة حاطو تن أتن  
 فا دة ألتى أن اتن الجوسي لم ي ن ينلي اي اا  اللارن وإ ما يذات مور  ال،اهد فلم.

 بأقوال السلف القرآن: تفسير ا  ثالث

لم ُي اي اللارن أتو يعلى أ واا السلف فن تاسيته ايا  ا ح ا ، وهذا راهت فن العض النلوَل   
 لها اتن الجوسي عنه، ومن ذلم:التن  ل

ِلَها{ ]النسةةةةةةةةةا :  لوله تعالى:  ل  هتاسةةةةةةةةةيت عند  ََماَ اِ  ِيَلى أَهي َ َيميُمُتُكمي َأني ُتَ ُدوا ا ي  َ أ ه التار   [58}ِين  
 وا أتن تن اعةو، واتن عثةاَّ، وال سةةةةةةةةةةةةةةن، و تةادة، فن اايةة، وهو أ هةا   لةت عةامةة، وليسةةةةةةةةةةةةةةت فن أحةد  

 ، وهذا المثاا ي هت اهتما  اللارن الم واا السلف، و  ته فيها عند تاسيته ل يا .(4)العينه

ةق َغييَت ُمَتَجا ِ   لوله تعالى:ل   هتاسةةةةةةةةيت عند و  َمصةةةةةةةةَ ُطت  ِفن َم ي َ َغُاوِر َرِحيِم{ }َفَمِن ارةةةةةةةةي  َ هيمق َفِإن   فق إِلِ
التعت  لمعصةةةةةةةةةةةةةةيةة فن   :أ ةه التةار  وا  تةادة ومجةاهةد فن معنى اإلهم، حيةب  ةاا  تةادة أ ةه[ 3]المةا ةدة:  

ملصةةةده، و اا مجاهد أن من ال ى ولتا فن معصةةةية، حت  عليه أكي ما أتيح لارةةةطتار، وذات اللارةةةن  
إلهم المن يتناوَا منه العد سواا الضةةةةتورة، وذلم  ن ااية تلتضةةةةن  أ ه أصةةةةح من اللوا ا وا، الذي فسةةةةت ا 

اجتماإ تجا ف اإلهم م  اَلرةةةةةةطتار، وذلم ي ما يصةةةةةةح  فن سةةةةةةات العاصةةةةةةن، وَل يصةةةةةةح حمله على تناوا  
 

ا  ت: الط اوي  أتو جعات أحمد    .لثا نورد تلاظ  تيو، عند التتمذي وصةة  ه ا و ذا اللاظ الط اوي،  وهو حديب حسةةن، أورده ته  (1)
 1414، 1ت ليق: م مد النجار، عالم العتو، ط ،3/255،شرح معاني اآلثاره(:  321تن م مد تن سامة تن عبد الملم )المتوفى: 

رة) :1994هةةةةةةةةة/   ت ليق: أحمد م مد أاكت وم مد ف اد عبد  ،3/428  نن الترمذيس ه(:  279 . التتمذي  م مد تن عيسى تن َسوي
  .1975هة / 1395، 2الثا ن، أتاة م تثة الثاتن ال لبن، مصت، ط

اتاب   ،لةحيا مسةلم(، مسةةلم: 145 /5) 4274اتاب الم اسي، الاب ع وة الاتح،   لةحيا البخاري ، أ  ت: الث اري:  متفق عليه  (2)
ِة َحاِطِو تيِن َأِتن َتليَتَعةَ فضا ي الص االة،  رق َرِرَن هللُا َعنيُهمي َوِ ص   (.1941/ 4)، 2494،  اَلاُب ِمني َفَضاِ ِي أَهيِي َتدي

 .4/268، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (3)
 (. 1/423، )زاد المسيرا  ت: اتن الجوسي،    (4)
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يادة على سةةةةد الت مق   ن اَلرةةةةطتار  د ساا وفن هذا المثاا ي هت اهتما  اللارةةةةن الم واا السةةةةلف    .(1)ال ِ 
تاسةةةةةةةةةةيته ل يا ، حيب يعمد يلى أحدها ويتج ه، العد دراسةةةةةةةةةةته وملار ته ال يته من ا  واا، والن ت فن فن 

وميما ذات ا اااية   ن ، تناسةةثه م  سةةيا  ااية، و د التار هنا أكثت ا  واا تسةةاو ا  وا سةةجاما  م  راهتها
 هذا الث ب.م واا السلف راهت فن اثيت من ا مثلة التن سنوردها فن التمهت اللارن  

لللارةةن أتن يعلى اهتماما  الال ا  الالتاسةةيت الممهور، غيت أن  أن  ،  وي هت لنا من لاا هذا المطلو
له   تا  لاصةةةةةةا  ي تا اله عن دا تة النلي المجتد، فهو يسةةةةةةتعين الالممهور ويتعس عليه فن تاسةةةةةةيته وتتجي ه  

ال،ةةةة صةةةةية التاسةةةةيتية المسةةةةتللة    تين ا  واا، وسةةةةوف  تعتف فن المطلو الثا ن على أمور جديدة تورةةةةح
 لللارن أتن يعلى.

   (األلول العقلية )التفسير بالرأيالمطلب الثاني:  

هو التاسةةيت الاَلجتهاد والن ت، العد أن ي ون الماسةةت   الم مود،  التاسةةيت الالتأيا صةةوا العللية أو  
جامعا  لعلو  االة المعينة على التاسةةةةةةةةةةيت، امعتفته لعا  العتب، وعلو  الن و، والصةةةةةةةةةةتف، واَلأةةةةةةةةةةتلا ،  

فن هذا   ون ، وسةةةةةةةوف يتتث  الثاحث(2)الما َل يتعار  م  ا صةةةةةةةوا النللية والباغة، وأصةةةةةةةوا الاله، وغيتها
ارةةةةةةةن أتن يعلى فن ساد اتن الجوسي من تاسةةةةةةةيت الالتأي، ليتبي ن مدى اعتماده عليه  المطلو ما  لي عن الل

 كمصي فن تاسيته.

 : االستعانة باللغة في التفسيرأوال  

ِلُلوَن{    السةةةةةةةةةةةةةةا   هم مةد علية أ  ا هللا اامةه على  بيةه   تل ةة  ومةه: }ِي ة ا َأ يَ لينةَاُه ُ تيآ ة ا َعَتِ ية{ا َلَعل ُعمي َتعي
 لة النلوا التن    ل ة العت ية وعلومها وم  ذلم فإ نا  د لمسةةةنا[، لذلم َل ينام أي تاسةةةيت عن ال 2]يوسةةةف:  

 ما: أوردها اتن الجوسي فن هذا اَلتجاه عن اللارن أتن يعلى، ولعي ذلم عا د يلى سببين، وه

أن اتن الجوسي  لي ا مور الل وية عن اثار علما  الل ة ممن سةةةثلوا اللارةةةن أالا يعلى: مثي   -1
 الاتا  واتن  تيثة وغيتهم.

أن تاسةةةةةةةةيت اللارةةةةةةةةن اان فن آيا  ا ح ا ، فهو تاسةةةةةةةةيت فلهن يتا  على المسةةةةةةةةا ي الالهية   -2
 وعنايته فن الجا و الل وي  ليلة.

 على العض النلوا التن تبين تاسيت اللارن لللتآن الالل ة ومنها:  ناو ا وم  ذلم فلد

 
 (.1/514)، زاد المسيراتن الجوسي،  ا  ت:   (1)
 (.191-1/183، )التفسير والمفسرون انظر: الذهبي،   (2)
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ِ َلُعمي ِفيَها َلييِت{ ]ال ه: تعالىعند تاسةةةيت  وا هللا    َ َعاِ ِت  َن َجَعليَناَها َلُعمي ِمني أةةةَ [، ذات 36: }َواليُبدي
الثلتة تلو  ملامها فن اتن الجوسي تاسةةةةةيت البدن الما  اله اللارةةةةةن: "البد ة: اسةةةةةم ي تص اإِلتي فن الل ة، و 

 .(1)ال  م"

َتأَةِ{ ]النسةةا :  و  علما   [، ذات لاف ال 12عند تاسةةيت  وله تعالى: }َوِإني َااَن َرُجِي ُيوَرُث َاَاَلة  َأِو امي
على من يعود العالة: على الميت  اسةةةةةةه، أو على الوريب، وذات التيار اللارةةةةةةن أ ه اسةةةةةةم للميت، " اا 

وفن هذا المثاا  ل ظ أن اللارةةةةةن    .(2)العالة: اسةةةةةم للميت، ول اله، وصةةةةةاته، ولذلم ا تصةةةةةو"اللارةةةةةن:  
أ ه اسةةةةةةةةةم   يدا على،  (3)اسةةةةةةةةةتدا على المعنى الم تار الالن و، فعون العالة جا   منصةةةةةةةةةو ة على ال اا

 للميت وصاة له.
حاا أهي التاسةةةةةةيت   ي هت اهتما  اللارةةةةةةن الالل ة والن و فن اسةةةةةةتدَلَلته الالهية، وهذا  ما سةةةةةةبقوم

 عن علم التاسيت، ولعن ي تلف أهي التاسيت فن ذلم تين ملي وم ثت.  فالل ة وعلومها َل تنام أتدا  

 بالرأي والحجة  القرآن: تفسير ا  ثاني

لاطو هللا العتب فن اامه تلسةةةةةةا هم العت ن الما ميه من أوامت و واهن و صةةةةةةص، لذلم اان من 
الالتأي وال جة والبتهان الما َل يعار  صةةةة يح وصةةةةتيح الممهور، و د   اللتآنمسةةةةالم أهي التاسةةةةيت تاسةةةةيت  

اتن الجوسي فن عدة  لوا أوردها   و الَعلم الماسةت الابيه، و د وجد اسةلم اللارةن أتو يعلى هذا المسةلم فه
 : ومنهاذلم،  

َمُلوَن َعِليِم{ ]الثلتة:    :تعالى  عند تاسةيته  وا هللا ُ اِلَما َتعي  َ َها َفِإ  ُه آِهِم َ ليُثُه َو ُتمي [، يورد 283}َوَمني َيعي
يعلى: ي ما أرةةاف اإلهم يلى  اتن الجوسي تعليي اللارةةن يرةةافة اإلهم يلى الللو، اللوله: " اا اللارةةن أتو  

وهةةذا تعليةةي    ،(4) ن المةةمهم تتعلق العلةةد الللةةو، واتمةةان ال،ةةةةةةةةةةةةةةهةةادة ي مةةا هو علةةد الن يةة ة لتتك أدا هةةا"  و الللةة 
 ن  طق ال،هادة ي ون الاللسان واتما ها ي ون  ية منعلدة فن الللو.  منطلن

ُجُدوَن{ ]اَل ،ةةةةةةةةةلا :    اللتآن: }َوِإَذا ُ ِتَئ َعَلييِهُم تعالى  عند تاسةةةةةةةةةيته  وا هللاو  ات اتن  [، ذ21ََل َيسةةةةةةةةةي
الجوسي ال اف فن دَللة َل يسةةةةةجدون تين  ولين: هي هو سةةةةةجود التاوة، أو ال ،ةةةةةوإ وال ضةةةةةوإ هلل، هم 
سا   وا اللارن أاهدا على اللوا الثا ن حيب  اا: "والتاره اللارن أتو يعلى،  اا: و د احته تها  و  

يها دَللة على ذلم، وإ ما المعنى: َل ي ،ةةةةةعون، أَل تتى أ ه أرةةةةةاف  على وجوب سةةةةةجود التاوة، وليس ف

 
 .3/237، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (1)
 .1/381، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (2)
، دار  2/175، إعراب القرآن وبيانههةةةةةةةةة(:  1403أي أ ه حاا منصوب، ا  ت: درويش  م ين الدين تن أحمد مصطاى )المتوفى:   (3)

 هة.1415، 4اإلرأاد لل، ون الجام ية، حمص، ودار اليمامة، تيتو ، دار اتن اثيت، تيتو ، ط
 .1/253، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (4)
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وفن تعليي اللارةن دليي وارةح على صة ة   .(1)، والسةجود ي تص الموارة  منه"اللتآنالسةجود يلى جمي  
اللوا الثا ن، يذ ايف ي ون سةةةجود التاوة، وهللا أرةةةافه لللتآن اله؟ وم دى اللوا ا وا السةةةجود عند اي  

 وهذا م اا.آية  

 المبحث الثالث 

 خصائص المنهج الفقهي للقاضي أبي يعلى في تفسيره

لعي ماسةةةةةةةةةةت طتيلته ال اصةةةةةةةةةةة فن عت  ا  واا والمسةةةةةةةةةةا ي يتمي  تها وتعتف اله، لذلم اتجهت  
الدراسةةةةةةةا  ال ديثة يلى العتاالة فن مناهه العلما  فن اتبهم الما يسةةةةةةةهي على الدارسةةةةةةةين تناوا هذه العتو،  

لتنليو عن ، ولعن هذه الدراسةةةةة أةةةةم ها أةةةةمن آلت، يذ هن م اولة ل لهالتعون هذه الدراسةةةةا  المثاالة مااتيح 
منهه ماسةةةةةةةةةت الما توفت من  لوا أوردها اتن الجوسي فن تاسةةةةةةةةةيته  لا عن اللارةةةةةةةةةن أتن يعلى، وفن هذا 
المث ب  عت  أهم لصةةةا ص هذا التاسةةةيت، م  ملار ة هذه ا  واا المنلولة الما تيسةةةت من اتو اللارةةةن  

 المطبوعة، وذلم من لاا عدة مطالو على الن و ااتن:  

 ه بالمذهب الحنبليالمطلب األول: تأثر 

من لاا تتجمة اللارةةةةةةةةةن أتن يعلى أ ه اان عالما حنبليا، لذلم من الطبيعن جدا أن  لمس    ن اتي 
عنايته المذهو أصةة االه، فهو ممن أرسةةى المذهو ال نبلن و ،ةةته تين الناَّ الما تمت  اله من  اوذ سةةياسةةن  

 نبلن من عنايته الالمذهو ال   ناوحضةةور اجتماعن، ا مت الذي جعله من اثار علما  ال ناتلة، و د رهت ل 
 لاا عدة  لوا أوردها اتن الجوسي عنه، ومنها: 

:  أوَل: تين اللارةةةن أتو يعلى مذهو ا صةةة اب فن صةةةيد العلو ا سةةةود، فعند تاسةةةيته  وا هللا   
ُتمي ِمَن اليَجَواِرِح ُمَعلِ ِبيَن ُتَعلِ ُموَ ُهن  ِمم ا َعل َمعُ  { }ُ يي ُأِحي  َلُعُم الط يِ َثاُ  َوَما َعل مي َن َعَلييُعمي ُ َفُعُلوا ِمم ا َأميسةةةةةةةةةةةَ ي  َ ُم 

  السةةةةا    هالنبن علي[، حيب  اا: "ومن  أصةةةة اتنا الصةةةةيد الالعلو ا سةةةةود، وِإن اان معلما ،  ن 4]الما دة: 
، وا مت الةةاللتةةي: يمن  هبو  اليةةد، ويثطةةي ح م الاعةةي، ميصةةةةةةةةةةةةةةيت وجوده اةةالعةةد ، فا يثةةاح  (2)أمت اللتلةةه
 .(3)صيده"

 
 .4/422، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (1)
ل َم اِللَ   (2) ل ى هللُا َعَلييِه َوسةةةَ وُا هللِا صةةةَ تيِي اليِعَاِب، َحت ى ِين  اليَمتيأََة  وهذا حديب صةةة يح ألتجه مسةةةلم عن َجاِتَت تيَن َعبيِد هللِا، َيُلوُا: َأَمَتَ ا َرسةةةُ

َدُ  ِمَن اليَثاِدَيِة اِلَ ليِبَها َوِد اليبَ   َتلي َسي ُتُلُه، ُهم  َ َهى الن ِبُن َصل ى هللُا َعَلييِه َوَسل َم َعني َ تيِلَها، َوَ اَا: »َعَلييُعمي اِلا ي َطَتييِن، َفِإ  ُه َأييَطاِن«، َفَنلي ِهيِم ِذي الُنلي
 .3/1200، لحيا مسلم ا  ت: مسلم:

 .1/516، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (3)
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: تي ن اللارةةةةةةةةةن أن ااارة ال هار المتعتر واحدة، عند  وله تعالى: }ال ِذيَن ُيَ اِهُتوَن ِمنيُعمي ِمني  ياها
{ ]المجادلة:   َهاِتِهمي اِ ِهمي َما ُهن  ُأم  [، اللوله: "وعلى  وا أصةةةةةةةة اتنا يل مه ااارة واحدة، سةةةةةةةةوا  اان فن 2ِ سةةةةةةةةَ

 .(1)وا مالم"مجلس واحد، أو فن مجالس، ما لم ي اِ ت، وهذا  

والماحظ فن اا  اللارةةةةن أعاه عد  تعصةةةةثه لمذبثه واطاعه الواسةةةة  على مذاهو أهي العلم،   
 بينه فن المطلو التالن الإذن هللا تعالى.نوهذا ما س

 المطلب الثاني: اطالع القاضي على المذاهب وأقوال العلماء

اثيت من ا حيان أ واا المذاهو  لم ي تف اللارةةةةن أتو يعلى تذاته لمذهو أصةةةة االه تي يذات فن 
 ا لتى، وي هت ذلم فن العض النلوا التن أوردها اتن الجوسي عنه، ومن ذلم: 

ِمن ا تعالى : تي ن اللارةةةن أتو يعلى أن الدية تل   أهي اللاتي عند تاسةةةيت  وا هللاأوال : }َوَمني َ َتَي ُم ي
ِمَنةق  ِتيُت َرَقَثةق ُم ي ل َمِة ِيَلى أَهيِلِه{ ]النسةةةةةةةا :  َلَطم  َفَت ي [، حيب  اا: "ليس فن هذه ااية تيان من 92َوِدَيِة ُمسةةةةةةةَ

على أ ها عا لة اللاتي، ت ملها عنه على طتيق المواسةةةةةةةةاة، وتل      (2)تل مه هذه الدية، هم ذات اتاا  الالها 
وَل يل   الجا ن منها أةن ،    العا لة فن هاث سةنين، اي سةنة هلثها، والعا لة: العصةثا  من ذوي ا  سةاب،

 .(3)و اا أتو حنياة: هو اواحد من العا لة"

وفن هذا المورةةةةةةةةة  يذات اللارةةةةةةةةةن أتو يعلى اتاا  الالها  على أن الدية على عا لة الجا ن وهم 
حيب  اا: "و د يل  تيان المجمي الاإلجماإ،   و    أهله، ويتاق هذا م  ما أورده اللارةةةةةةةةةةةةةةن فن اتااله العدة

، وَل لاف فن ذلةم تين أهةي العلم امةا  تر اتن  ةدامةة فن (4)لى أن ديةة ال طةم على العةا لةة"يجمةاعهم ع
 .(5)كتااله الم نن"

: تي ن اللارةةةةةةةن أتو يعلى أ ه يجو على من  ا،ةةةةةةةت غنمه فن سرإ صةةةةةةةاحثه الضةةةةةةةمان، عند ثانيا
ُعَماِن ِفن اليَ تيثِ  ِمِهمي َأاِهِديَن{ تاسيت  وله تعالى: }َوَداُووَد َوُسَلييَماَن ِيذي َي ي ِ  َوُان ا ِلُ عي  ِيذي َ َاَ،تي ِميِه َغَنُم اليَلوي

[، حيب  اا: "و د التلف الناَّ فن ال نم ِيذا  ا،ةةةةةةةةةةت ليا  فن سرإ رجي فمفسةةةةةةةةةةدتيه، فمذهو  78]ا  بيا :  

 
 .4/244، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (1)
ِي اليِعليمِ   (2) ُه َمني أَهةي َاُظ َعنةي ُي َمني َ  ي َذا اةُ َمَ  َعَلى هةَ ِذِر: َأجي اَا اتيُن اليُمنةي ا  ت: اتن  ةدامةة  أتو م مةد موفق الةدين عبةد هللا تن أحمةد تن  ،   ةَ

  .1985هة/1405، 1، دار يحيا  التتاث، ط8/297، مغنياله(: 620م مد الجماعيلن الملدسن )المتوفى: 
سين الةةدين تن يتتابيم تن م مةةد   اتن  جيم:  ، وا  ت  وا أتن حنياةةة عنةةد1/448،  زاد المسةةةةةةةةةير في علم التفسةةةةةةةةةيراتن الجوسي:    (3)

 .2، طالعتاب اإلسامندار  ،(456/ 8) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري  ،هة(970)المتوفى: 
  ، ت ليق: أحمد 1/128، العدة في ألةول الفقههةةةةةةةةةةةةةةةة(:  458أتو يعلى  م مد تن ال سةةين تن م مد تن للف اتن الاتا  )المتوفى:    (4)

  .1990هة/1410، 2المثاران، ط
 .8/297، المغنيا  ت: اتن  دامة:   (5)
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عليه ليا   ، و اا أتو حنياة وأصةةةة االه: َل رةةةةمان (3)، وهو  وا ال،ةةةةافعن(2)أن عليه الضةةةةمان  (1)أصةةةة اتنا
 ن داود ح م    ف اهت ااية يدا على  وا أصةةةةةة اتنا ،  (4)و هارا ، ِيَل أن ي ون صةةةةةةاحبها هو الذي أرسةةةةةةلها

 .(5)الالضمان"

َهُد : تين اللارن أن  وا المنافلين  ،هد، يمين، فن  وا هللاثالثا : }ِيَذا َجاَ َك اليُمَناِفُلوَن َ اُلوا َ ،ي
وُا   ِ{ ]المنافلون:  ِي  َم َلَتسةةةةةةةةةةةةُ يمين،   هم   ه ااية تدا على أن  وا اللا ي: "أأةةةةةةةةةةةةهد"[  حيب  اا: "وهذ1َ 

:   " ،ةةةهد" الوا:   ، و د  اا أحمد، وا وساعن، والثوري، وأتو  {ات َ ُذوا َأييماَ ُهمي ُجن ة  }فجعله يمينا اللوله ع   وجي 
ِلفُ (6)حنياة ِ ُ ، وَأحي ُم، وأَعي َهُد، وُأ يسةةةةةةِ وإ ما  وله:    ،(7)ليس تيمين  و اا ال،ةةةةةةافعن: "ُأ سةةةةةةم" ، ُاُلها َأييمان،: َأأةةةةةةي

 .(8)يمين يذا أراد اليمين" "أ سم الاهلل"

اا  اللارةةةةةةن أتن يعلى أعاه سةةةةةةعة اطاعه وعد  تعصةةةةةةثه لمذبثه، واسةةةةةةت،ةةةةةةهاده  والماحظ من   
 الم واا أهي العلم من غيت مذبثه، ولعي ذلم عا د يلى عدة أسثاب:  

فن تتجمتةه، وهةذا   ااسةةةةةةةةةةةةةةتلت على الالةه ال نبلن امةا تينة هم أ ةه فن تةدايةة طلثةه، طلةو الالةه ال نان   -1
 الف.كسثه سعة يطاإ على المذاهو، و بوَل للم أ 

عسةةةةو صةةةةاحبها فن ال الو رحاالة صةةةةدر واطاإ على  فإن ذلم يُ وم الطة الناَّ،  توليه لللضةةةةا    -2
 مذاهو الناَّ وطثا عهم.

الاله الملارن وذلم فن اتااله الم،ةةةهور "التعليق العبيت" الذي ي،ةةةثه  فن سةةةعة علم اللارةةةن وتملياه   -3
 ومذاهبهم.، فن عت  أ واا العلما   َل تن  دامة الملدسن  كتاب الم نن

 

 
 يلصد الا ص اب: فلها  ال ناتلة.  (1)
هللا   دد. عبة ت ليق  ،  4/184، دقةائق أولي النهى لشةةةةةةةةةرح المنتهىالبهوتن، منصةةةةةةةةةةةةةةور، وهو المعتمةد من مةذهةو ال نةاتلةة. ا  ت:    (2)

 .هة1426، 2التتان، م سسة التسالة، تيتو ، ط
أو غيته ليا  رةمن صةاحبها  ن العادة ال الثة حاظ ال رإ    ذات ال،ةاف ية فن المعتمد عندهم أن الداالة ين اا ت وحدها فمتلات سرعا    (3)

، 1، اعتنى اله م مد عطا، دار العتو العلمية، تيتو ، طنهاية المحتاج إلى شةةةةةةرح المنهاج هارا  والداالة ليا . ا  ت: التملن، م مد،  
 .19/258طثعة وَل دار  ،ت، ، دار الاعت، تيتو ، تدون المجموع شرح المهذب، والنووي، ي يى،  6/91هة، 1430

 .6/608هة، 1412، 2، دار الاعت، تيتو ، طرد المحتار على الدر المختار =حاشية ابن عابدكنا  ت: اتن عاتدين، م مد،   (4)
 .3/203، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (5)
أتو م مد م مود تن أحمد تن موسةةةةى )المتوفى: " ا  ت: العينن   و ه أةةةةهد أتو حنياة على أن أأةةةةهد يمين اا العينن تدر الدين: "   (6)

 هة.1420، 1، طتيتو ، لبنان ،دار العتو العلمية، 128/ 6 ،البناية شرح الهداية: هة(855
 هة.1410، دار المعتفة تيتو ، 7/64، األمهة(: 204ادريس، )المتوفى:   تنال،افعن  م مد  (7)

 .4/287، علم التفسيرزاد المسير في اتن الجوسي:    (8)
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 ألول الفقه وأثره في التفسير الفقهي للقاضي أبي يعلى  :  لثالمطلب الثا

كان اللارةةةةةةةةةةن أتو يعلى من ف وا العلم الم،ةةةةةةةةةةهود لهم العلو اعبهم، ود ة فهمهم، وغ ارة علمهم، 
ومما تتإ ميه، واان له ميه اللدح المعل ى: علم أصةةةةةةةةةةةوا الاله، حيب اان من أوا ي الذين جمعوا أصةةةةةةةةةةةوا  

، عن غيتها ناتلة، و  موها فن فصةةةةةةةوا ومسةةةةةةةا ي، فمورةةةةةةةح تذلم طتيلتهم، وأرهت أصةةةةةةةولهم، ومي ها ال 
ومن لاا تتث  أ واله التن أوردها   ، ليت أةةاهد على م ا ته فن هذا الثاب،"العدة فن أصةةوا الاله"واتااله  

  ااتية:    اتن الجوسي فن ساده سن هت عنايته تهذا العلم وذلم من لاا الاتوإ

 : القياس في تفسير القاضي  الفرع األول

 وي هت ذلم من لاا العض ا مثلة التن أوردها اتن الجوسي ومنها:  

َهَداء  َإَاا َما د ع وا: عند تاسةةةيته للوله تعالى: }أوال تي ن أن ال،ةةةاهد ي ما  [  282{ ]الثلتة:  َواَل َيْأَب الشةةَ
ولم ي ن هناك غيته، فمما م  وجود غيته ممن ت ملها فإن ال،ةةهادة  يمتى يذا دعن إل امة ال،ةةهادة  أَليل مه  

َل تتعين عليه، واذلم فن حاا ت ملها   ن ي امة ال،ةةةةةهادة واذا ت ُملها فت  اااية، االجهاد، فا يجوس  
 .(1)لجميعهم اَلمتناإ منه

فيها، حيب  اَّ  وهذا المثاا يورةةح ايف ورف اللارةةن البياَّ فن تاسةةيت ااية وإيضةةاح ال  م  
، فعما أن الجهاد (3)، الجام  العلة(2)عد  تعُين ي امة ال،ةةةةةةةةةةةةةهادة، واذا ت ُملها على أحد العينه، على الجهاد

ين  ا  اله من ي ان سةةةةةةةلم عن الثا ين، فا يتعين على أحد العينه، فإن ت ُمي ال،ةةةةةةةهادة وإ امتها ين  ا  اله  
ا ين  ل ةدوث اَلسةةةةةةةةةةةةةةت نةا  والعاةايةة، و مةا أن العاةايةة التن  من ي ان فةإ ةه َل حةاجةة لللوا تتعينهةا على الثة 

ي صةي تها اَلسةت نا  متوافتة فن اليهما، فإن ال  م ي ون واحدا ، فتعون ي امة ال،ةهادة واذا ت ُملها فت   
 كااية، ين  ا  تها من ي ان سلم الوجوب عن الثا ين.  

اَ   من  وله تعالى:    الجوسي عن اللارةةةةةةةةةةةن فن تاسةةةةةةةةةةةيت المة }  لة{و لي اتن :  ثانيا }َوآُتوا النِ سةةةةةةةةةةةَ
ا َفُعُلوُه َهِنين ا َمِتين ا{ ]النسةةا :   ني ق ِمنيُه َ ايسةة  َلة  َفِإني ِطبيَن َلُعمي َعني أةةَ ُدَ اِتِهن  ِ  ي  وله: "و يي: ِي ما سةةمن  [ 4صةةَ

 
 .1/252، زاد المسيرا  ت: اتن الجوسي،    (1)
 . 8-3/5، دقائق أولي النهىويلصد اله جهاد الطلو، َل جهاد الدف . ا  ت: البهوتن،    (2)
، غاية السةةةةةةةةول إلى علم األلةةةةةةةةولوما العدها، واتن المبتد،   462، لشةةةةةةةةرح الكوكب المنيرا  ت ال ب العلة فن: اتن النجار،    (3)

 وما العدها.  375ل
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وا َل يملم تدله أينا    ن الثض  العد النعاح فن ملم المتأة، أَل ت تى أ ها لو ُوطنت  المهت:   لة   ن ال  
 .(2)، اان المهت لها دون ال وا، وِإ ما الذي يست له ال وا اَلستثاحة، َل الملم"(1)ال،بهة

وفن هذا المثاا يبيس اللارن ا تاا  ملم التجي لثض  المتأة ملاتي المهت فن النعاح، على ا تاا   
أة مهتها، واما اسةةةةةت لته فن وط  ملم البدا من المهت فن وط  ال،ةةةةةبهة، فان اا ال التين اسةةةةةت لت المت 

تنص    تسةةت لهال،ةةبهة دون ال وا الذي سةةيات  تينه و ينها، ولن ي ون مهتها تدَل  من ملعه لثضةةعها، فإ ها  
ال،ةةةةةةةةةةارإ العد النعاح، دون أن ي ون المهت تدَل  من ملم التجي لثضةةةةةةةةةةعها، والذي اسةةةةةةةةةةت له ال وا ي ما هو 

 .  (3)اَلستثاحة دون الملم

 شرع من قبلنا في تفسير القاضي  الثاني:الفرع 

ُعَماِن ِفن  َلييَماَن ِيذي َي ي وي هت ذلم من لاا  لي اتن الجوسي فن تاسةةةةيته للوله تعالى: }َوَداُووَد َوسةةةةُ
اِهِديَن { ]ا  بيا :   ِمِهمي أةةةةةةةةةةةَ ِ  َوُان ا ِلُ عي تي ِميِه َغَنُم اليَلوي ِث ِيذي َ َا،ةةةةةةةةةةةَ ذات  [ ما  اله اللارةةةةةةةةةةةن، حيب78اليَ تي

التاف الناَّ فن ال نم ِيذا  ا،ت ليا  فن سرإ رجي فمفسدتيه، وذات مذهو ا ص اب أن عليه الضمان،  
وع ا هذا اللوا لل،ةةةةةةةافعن، وذات عن أتن حنياة وأصةةةةةةة االه أ ه َل رةةةةةةةمان عليه ليا  و هارا ، ِيَل أن ي ون 

يدا على  وا أصةةة اتنا   ن داود  و اا: "ف اهت ااية    .صةةةاحبها هو الذي أرسةةةلها، هم رجح  وا ال ناتلة
ُ ه" َلَنا َأتيِإ لنا ما لم َيثيُبت َ سي  .(4)ح م الالضمان، وأتإ َمني َ بي

وهذا المثاا ي هت ميه مذهو اللارةةةةن فن ا لذ ال،ةةةةتإ من  بلنا، حيب يتاه أةةةةتعا  لنا ما لم يثبت  
التوايتين أن أةةةةتإ من  بلنا أةةةةتإ لنا ما لم   سةةةة ه، و د تي ن ذلم فن اتااله العدة حيب  اا: "الصةةةة يح من  

، اما ُي هت المثاُا أهت مسةةةةةةا ي أصةةةةةةوا الاله فن تاسةةةةةةيت اللارةةةةةةن ل يا ، وتتجي ه تين (5)يثبت  سةةةةةة ه"
 ا  واا.

 

 

 

 
الوط  ال،ةةةبهة: هو اَلتصةةةاا الجنسةةةن غيت ال  ا، وليس تنا  على علد سواا صةةة يح أو فاسةةةد، مثي المتأة الم فوفة يلى تيت سوجها   (1)

ال حيلن، وبثة،   . ا  ت:ومثي وط  امتأة يجدها التجي على فتاأةةةةةةةةةه، مي نها سوجته ،دون رؤية سةةةةةةةةةااللة، و يي: ي ها سوجته، فيدلي تها
 .10/15، تدون سنة  ،ت،  4، دار الاعت، دم،ق، طاإلسالمي وأدلته الفقه

 .1/370، زاد المسيرا  ت: اتن الجوسي،    (2)
 .5/265، دقائق أولي النهىا  ت: البهوتن،    (3)
 .3/203الساتق،    (4)
 .2/392، العدة في ألول الفقهأتو يعلى،    (5)
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 في تفسير القاضيالفرع الثالث: النسخ  

له، حيب  ي هت اهتما  اللارةةةن العلم الناسةةةب والمنسةةةوخ، جليا من لاا اتااله العدة فن أصةةةوا الا
، ويتاق ذلم م  النلوا العثيتة التن أوردها عنه اتن  (1)علد للناسةةةةةةةب والمنسةةةةةةةوخ سةةةةةةةثعين صةةةةةةةا ة من اتااله

 الجوسي، ومنها: 

ُلوَن ِيَلى َ وي ق َتييَنُعمي َوَ ييَنُهمي ِميَثاِ { ]النسةةةةا :  تعالىتاسةةةةيته  وا هللا   عندأوال:  [، 90: }ِيَل  ال ِذيَن َيصةةةةِ
الجوسي أن معاهدة الم،ةةةتاين وموادعتهم المذاورة فن هذه ااية منسةةةولة المية السةةةيف، وأورد  وا  تين اتن  

اللارةةن أةةاهدا على ذلم، حيب  اا: "  اا اللارةةن: لما أع   هللا اإِلسةةا  ُأمتوا أن َل يلبلوا من م،ةةتان 
يف"  .(2)العتب ِيَل  اإلسا  أو الس 

ُ َعَلييِهُم اليَجَاَ  َلَعذ َتُهمي ِفن الُد يَيا  وله  : وأورد اتن الجوسي عند تاسةةةةةةةةةةةةةيت  ثانيا  َ : }َوَلويََل َأني َاَتَو 
ِلَتِة َعَذاُب الن اِر{ ]ال ،ةةةت:   [،  وله: "  اا اللارةةةن أتو يعلى: فلد دلت هذه ااية على جواس  3َوَلُهمي ِفن ااي

 ا ، وَل ج ية، وَل دلوا فن ذمة، مصةةةةةال ة أهي ال تب على الجا  من ديارهم من غيت سةةةةةبن وَل اسةةةةةتت 
 ن هللا تعالى أمت اللتاا العاار حتى يسةةلموا، أو    وة على  تالهم   اان فن المسةةلمين  وهذا ح م منسةةوخ ِيذا 

ُي ُدوا الج ية، وِإ ما يجوس هذا ال  م يذا عج  المسلمون عن ملاومتهم فلم يلدروا على يدلالهم فن اإلسا   
 .(3)"أو الذمة، ميجوس لهم حيننذ مصال تهم على الجا  من تادهم

َواِجُ مي ِيَلى اليُعا اِر َفَعاَ بيُتمي َفمُتوا ال ِذيَن  ُعمي  لوله تعالى: }َوِإني َفاتَ وعند تاسةةةةةةةةةةةةةةيته ل   ثالثا: ِ  ِمني َأسي ني أةةةةةةةةةةةةةةَ
َواُجُهمي ِمثيَي َما َأ يَاُلوا { ]الممت نة:   ذات اتن الجوسي عن اللارةةةةةةةن  سةةةةةةةب تعويض ال وا تدا  [  11َذَهَبتي َأسي

أدا  المهت، وألذه من العاار،  حيب  اا: "  اا اللارةةن أتو يعلى: وهذه ا ح ا  فن  مهت سوجته المتتدة،  
وا من ال نيمة، أو من صةةةدا   د وجو رُده على أهي ال تب، منسةةةولة عند جماعة من أهي   وتعويض ال  

 على هذا،  لت: واذا  اا ملاتي: اي ه َل  اايا   س تها آية السيف". العلم، و د  ص  اإلما  أحمد 

،  اللتآن  احظ مما أورد ا من  لي أن اللارةةةةن أالا يعلى من العلما  الذين وسةةةةعوا دا تة النسةةةةب فن 
عد  جواسه، وي هت ذلم عند   الالسةةنة، فعان يتى اللارةةن  اللتآن، أما  سةةب و د وافله اتن الجوسي على ذلم

َ َااَن َتو اال ا  : }َوالل َذاِن َيميِتَياِ َها ِمنيُعمي َفمُذوُهَما َفإِ تاسةةةةةةةةةةيته للوا هللا  َ وا َعنيُهَما ِين   َلَ ا َفَمعيِترةةةةةةةةةةُ ني َتااَلا َوَأصةةةةةةةةةةي
 ديب [، حيب رجح  سةةةةةب ااية اللتآن ُرف  رسةةةةةمه، و لن ح مه، ولم يتتض  سةةةةة ها ال16َرِحيم ا{ ]النسةةةةةا : 

 
 .  838-3/768، الفقه  العدة في ألولا  ت: أتو يعلى:    (1)
 .1/446، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (2)
 .255 /4، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:   (3)
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  اللتآن وهذا وجه صةةةةةةةةة يح، ي تا على  وا من لم ينسةةةةةةةةةب حيب  اا: "  (1)" د جعي هللا لهن سةةةةةةةةةبياعثادة "
 .(2)  ه من ألثار ااحاد، والنسب َل يجوس تذلم" ويمتن  أن يل  النسب ال ديب عثادة  اا:    ...الالسنة

الالسنة    اللتآن اا: " َل يجوس  سب  وهذا يتاق م  ما أورده اللارن أتو يعلى فن اتااله العدة حيب
،  (4)اإلما  أحمد فن رواية عنه، وهذا الذي ذهو يليه اللارةةةةةةن هو ما  ص عليه  (3)أةةةةةةتعا ، ولم يوجد ذلم"

 .(5)وهو الذي عليه أكثت ال ناتلة

 في تفسير القاضي القواعد الفقهيةالفرع الرابع: توظيف 

اتن الجوسي عن اللارةن أتن يعلى،   لم ت هت اللواعد الالهية ال،ة ي وارةح فن النلوا التن أوردها
: }َفَلمي َتِجُدوا َما   َفَتَيم ُموا لوا هللا  ل   هتاسةةةيت  الجوسي عندفإ ه يم ن التمثيي لها الما  لله عنه اتن  م  ذلم و 

ا َطيِ ث ا{ ]النسةةةةا :   ِعيد  : الضةةةةتورة تلد ر اللدرها، من غيت تصةةةةتيح  أأةةةةار اللارةةةةن يلى  اعدة  [، حيب43صةةةةَ
  الذي يسةةةتضةةةت  معه الاسةةةتعماا الما ،   اا: "وراهت ااية يلتضةةةن جواس التيمم م  حصةةةوا المت تذلم،  

سةةةوا  اان ي اف التلف، أو َل ي اف، واذلم السةةةات يجوس ميه التيمم عند عد  الما ، سةةةوا  اان  صةةةيتا ،  
 .(6)"أو طويا ، وعد  الما  ليس ال،تط فن جواس التيمم للمتيض، وإ ما ال،تط: حصوا الضتر

 حكم الشروع في المندوب:  الفرع الخامس

وَا َوَل  اتن الجوسي     لي َ َوَأِطيُعوا الت سةةةةةةةةةةةةةةُ  َ عند تاسةةةةةةةةةةةةةةيته للوله تعالى: }يا َأُيَها ال ِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا 
ماَلُعمي{ ]م مد:   َ ة لم َيُج ي له  [ عن اللارةةةةةةةةةن أ ه  اا: "33ُتثيِطُلوا أَعي وهذا يُدُا على أن ُاُي َمني دلي فن ُ تي

ذا على راهته فن ال ه، فمما فن الصةةةةةةةةةةةةةةاة والصةةةةةةةةةةةةةةيا ، فهو على سةةةةةةةةةةةةةةبيي  الُ توا منها  بي ِيتمامها، وه
   .(7)اَلست ثاب

 
ل َم: »ُلُذوا عَ   (1) ل ى هللُا َعَلييِه َوسةةةَ وُا هللِا صةةةَ اِمِت، َ اَا: َ اَا َرسةةةُ نِ ن، ُلُذوا َعنِ ن، َ دي وهو حديب صةةة يح ألتجه مسةةةلم عن ُعَثاَدَة تيِن الصةةة 

ُن َسَنةق، َوالث يِ ُو اِلالث   ِت َجليُد ِماَ ةق َوَ اي ُت اِلاليِث ي ، اليِث ي ُم«، ا  ت: مسلم: َجَعَي هللُا َلُهن  َسِبيا   .3/1316، لحيا مسلميِ ِو َجليُد ِماَ ةق، َوالت جي
 .1/383، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (2)
 .3/800، العدة في ألول الفقهأتو يعلى:    (3)
 ص عليه أحمد فن رواية الاضةةةةي تن سياد وأتن ال ارث و د سةةةةني: هي تنسةةةةب السةةةةنة اللتآن، فلاا: َل ينسةةةةب اللتآن يَل  تآن يجن     (4)

 .779-3/778، العدةالعده، والسنة تاست اللتآن". أتو يعلى،  
، د.عو  اللت ن، د.أحمد السةةتاح،  ، ت ليق د.عبد التحمن الجبتينالتحبير شةةرح التحرير في ألةةول الفقها  ت: المتداوي، علن،    (5)

 .449، لشرح الكوكب المنيرواتن النجار،  ،6/3043هة، 1421، 1م تثة التأد، السعودية، ط
 .1/410، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (6)
 .4/122، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (7)
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ومةةةا  ةةةالةةةه اللةةةارةةةةةةةةةةةةةةن هو الةةةذي عليةةةه أكثت العلمةةةا ، حيةةةب ذهبوا يلى أن غيت ال ه والعمتة من 
"ال،ةةةتوإ فن ال ه والعمتة سةةةبو لوجو ه، فجاس ،  اا فن التعليق العبيت:  (1)التطوعا  َل يل   الال،ةةةتوإ ميه
 .(2)أن يتعين اله مور  اإليجاب"

، حيب  على  ولين  التن التلف فيها أهي العلم  يةمسةةةا ي ا صةةةول ال من   مسةةةملة ال،ةةةتوإ الالمندوب،و 
يلى ييجاب    والمالعية  وذهو ال نفية،  (3)ذهو ال،ةةةةةةةةةاف ية وال ناتلة يلى عد  ييجاب المندوب الال،ةةةةةةةةةتوإ ميه

العد  الوجوب ميما   ا وا  ا ي هت له جليا   صةةةةةةةةةته لللواوالمتممي فن اا  اللارةةةةةةةةةن فن هذا المثا  ،(4)ذلم
 سوى ال ه والعمتة.

 : التر يا بين األقوالسداسلالفرع ا

ممةةةا ُألةةذ على تاسةةةةةةةةةةةةةةيت اتن الجوسي أ ةةه اةةان يورد العض ا  واا دون تتجيح، ولعن ذلةةم ليس   
يلوا: والصةةةة يح اذا، أو  مضةةةةطتدا فن تاسةةةةيته، فلد اان يتجح فن العض المسةةةةا ي، سةةةةوا  من  وله، المن 

 يذات  وا اللارن معتمدا عليه فن التتجيح ومن ذلم:

، حيةةةب ذات اتن الجوسي ال اف فن ذلةةةم، فنلةةةي عنةةةه  أوال: موعةةد قطع التكبير في عيةةد الفطر
حنبي: يلط  العد فتاغ اإلما  من ال طثة، و لي ا هت : يذا جا  المصةةةةل ى،  ط ، وأورد  وا اللارةةةةن أليتا  

 .(5)يه حيب  اا: "  اا اللارن: يعنن: يذا جا  المصلى ولتا اإلما "معتمدا عل 

{  فن  وا هللا تسريا بإحسانال ىثانيا: تحدكد معن  َسانق ِتيِح اِلِإحي ُتوفق َأوي َتسي َساِك اِلَمعي : }َفِإمي
 [، حيب ذات اتن الجوسي ال اف فن ت ديد معناه على  ولين:  229]الثلتة: 

 الطللة الثالثة،  اله عطا ، ومجاهد، وملاتي. أن المتاد اله:   -1
أ ه اإلمساك عن رجعتها حتى تنلضن عدتها،  اله الض اك، والسدي،  اا اللارن أتو يعلى   -2

 .(6) م مد تن ال سين تن الات ا  وهذا هو الص يح

 
 .2/991، ألول الفقهالتحبير شرح التحرير في المتداوي،  (1)

التعليقة الكبيرة في مسةائل الخالف على مذهب هةةةةةةةةةةةةةةةة(: 458أتو يعلى  م مد تن ال سةةين تن م مد تن للف اتن الاتا  )المتوفى:   (2)
  .2010هة/1431، 1، ت ليق:  ور الدين طالو، دار النوادر، ط2/280، أحمد

 .هـ1405، 2، وزارة األوقاف الكويتية، ط3/277، المنثور في القواعد الفقهيةهـ(: 794انظر: الزركشي، محمد بن عبد هللا )المتوفى:  (3)
هــ، والكاساني،  1418، 3، تحقيق د. طه العلواني، مؤسسة الرسالة، ط2/210،  المحصول  هــ(:606انظر: الرازي، محمد بن عمر )المتوفى:   (4)

ــ(:  587مسـعود )المتوفى: أبو بكر بن   ــ، والقرافي، أحمد 1406، 2، دار الكتب العلمية، ط1/164،  بدائع الصةةنائع في ترتيب الشةةرائعهــــ هــــ

 م.1994، 1، تحقيق محمد حجي وآخرين، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط4/83، الذخيرةهـ(:  684)المتوفى: 
 .1/144، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (5)
 .1/202، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (6)
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والماحظ هنا أن اتن الجوسي رجح اللوا الثا ن معتمدا على  وا اللارن أتن يعلى، وأواهد ذلم  
 كثيتة ميما أورده اتن الجوسي عنه من  لوا. 

 : تعليل األقوال وإزالة اإلشكال المتوهم:بعالساالفرع 

أورد اتن الجوسي العض النلوا عن اللارةةةةةةةةن أتن يعلى م هتا تتاعته فن تعليي الاتوى وتورةةةةةةةةيح   
 المسا ي وتثسيطها وإسالة اإلأ اا الذي  د يتوهمه اللارئ، ومن ذلم: 

ِتبيَداَا  عند الطا  فن  وله    أوال: تعليل سةةبب نهي أخذ الزوج شةةينا من المهر  ُتُم اسةةةي : }َوِإني َأَردي
َتا  ا َوِإهيم ا ُمِبين اَسوياق َمعَ  يين ا َأَتميُلُذوَ ُه ُتهي َداُهن  ِ نيَطار ا َفَا َتميُلُذوا ِمنيُه أةةةَ [، حيب  20{ ]النسةةةا :اَن َسوياق َوآَتييُتمي ِيحي

دي  ُه َو ةةَ ُذو ةةَ ميلةةُ تي ن اتن الجوسي أن ذلةةم حق من وطنهةةا، أو لا تهةةا، و ينةةه الةةاايةةة التن العةةدهةةا، }َوَاييَف تةةَ
ى   ُ مي ِيَلى اَلعيضق َوَأَلذيَن ِمنيُعمي ِميَثا  ا َغِلي  ا{ ]النسةةةةةا :  َأفيضةةةةةَ [، هم ذات تعليي اللارةةةةةن سةةةةةبو هذا 21اَلعيضةةةةةُ

النهن اللوله: " اا اللارةةةةن أتو يعلى: وإ ما لص  النهن عن ألذ أةةةةن  مما أعطى ال اا اَلسةةةةتبداا، وإن  
ران و أن يسةةلم حلها من المهت، أو ي ن لنا  ي ن  أ ه لما عاد الثضةة  يلى ملعها، وج ن  عام ا كان الم

 .(1)لبيامها ملامها" أن الثا ية أولى الالمهت منها 

ا   َفَتَيم ُموا ، عنةةةد  وا هللاثةةانيةةا: تعليةةل  واز التيمم للمريج مع و ود المةةاء ُدوا مةةةَ : }َفَلمي َتجةةةِ
ا َطيِ ث ا{ ]النسةةةةةةةا :   ِعيد  [ " اا اللارةةةةةةةن أتو يعلى: وراهت ااية يلتضةةةةةةةن جواس التيمم م  حصةةةةةةةوا  43صةةةةةةةَ

يسةةةتضةةةت  معه الاسةةةتعماا الما ، سةةةوا  اان ي اف التلف، أو َل ي اف، واذلم السةةةات يجوس  المت  الذي  
يتا ، أو طويا ، وعد  الما  ليس ال،ةتط فن جواس التيمم للمتيض،  ميه التيمم عند عد  الما ، سةوا  اان  صة 

ليس السةةات ال،ةةتط، وإ ما  وإ ما ال،ةةتط: حصةةوا الضةةتر، وأما السةةات، فعد  الما  أةةتط فن ِيالاحة التيمم، و 
 .(2)" ن الما  ُيعد  ميه غالثا  ذات السات 

ه التعليق العبيت المةا أورده عن م  مةا  تره فن اتةاالة وهةذا اللوا الةذي أورده اتن الجوسي عنةه يتاق  
فن المت  والتثاُط  فن البت ، جاس    اإلما  أحمد اللوله: "يذا اان يسةةةةةةتضةةةةةةت الاسةةةةةةتعماا الما  لوَف ال يادة

 .(3)التيمم"

 
 .1/386، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (1)
 .1/410، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (2)
، الخالفية بين األئمةالتعليق الكبير في المسائل هةةةةةةةةةة(:  458أتو يعلى  م مد تن ال سين تن م مد تن للف اتن الاتا  )المتوفى:   (3)
  .2014هة/1435، 1، ت ليق: م مد تن فهد الاتيه، دار النوادر، دم،ق، سوريا، ط2/31
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: تعةةالى  فن  ولةةه  : لفظ األكةل في حق األموال بةدل األخةذ:عز و ةل  ثةالثةا: تعليةل اسةةةةةةةةةتخةدام ه
َواَا   ِلِهمي َأمي [،  اا اللارةةةةةةن أتو يعلى: "والمتاد: ألذ ا مواا، وإ ما ذات 161الن اَِّ اِلاليَثاِطِي{ ]النسةةةةةةا :  }َوَأكي

 .(1)  ه مع م الملصود من الماا"   ا كي

َن ِمَن ، وي هت ذلةم من تاسةةةةةةةةةةةةةةيته للوا هللارابعةا: نفي االرتيةاب عن المعتةدات ِ ن َيِنسةةةةةةةةةةةةةةي : }َوالا 
{ ]الطا : اليَمِ يِض ِمني   ُهتق ُتُهن  َهَاَهُة َأأةةةةةي َتبيُتمي َفِعد  اِ ُعمي ِيِن اري [، حيب  اا: " والمتاد الاَلرتياب هاهنا: 4ِ سةةةةةَ

ة اايسةةةةةةةةة والصةةةةةةةة يتة ام هو؟ وليس المتاد اله ارتياب المعتدا  فن اليمَّ   ارتياب الم اطبين فن ملدار عد 
وا ااية، و  ه لو أريد تذلم النسةةةةةةةةةا  لتوج ه  من الم يض، أو اليمَّ من ال مي للسةةةةةةةةةبو الذي ذات فن    

"  ، فليي: ين ارتبتُن، أو ارتبيَن ال طاب يليهن  .(2) ن ال يض ي ما يعلم من جهتهن 

 : استنباط معاني إضافية من اآلية:نامثالفرع ال

ال الو  وهذا مسةةلم جميي  هجه أهي التاسةةيت فن اسةةتنثاط معان لفية دا عليها السةةيا ، وهن فن 
 َل ت طت على الاا اي أحد ومن ذلم:

َعليِنن َعَلى  عند تاسةةةيت  وا هللا تعالى أوال:  واز أن يصةةف اإلنسةةان نفسةةه بالف ةةل: : }َ اَا اجي
ِ  ِي ِ ن َحِفيِظ َعِليِم{ ]يوسةةةف:   َري  اا اللارةةةن أتو يعلى: "فن  صةةةة يوسةةةف دَللة على أ ه    [55َلَ اِ ِن ا ي

َفا ُتَ ُكوا  }ه الالاضةةةةي عند من َل يعتفه، وأ ه ليس من الم  ور فن  وله:  يجوس لإل سةةةةان أن يصةةةةف  اسةةةة 
 .{َأ يُاَسُ مي 

ُ مي     وفن هذا اسةةتنثاط جميي  ن المت  ر ما يتوهم أن  وا يوسةةف يعار   وا هللا }َفَا ُتَ ُكوا َأ يُاسةةَ
َلُم اِلَمِن ات َلى{ ]النجم:    ه ي يي هذا اإلأ اا.و ول   [، أو أ ه اان لاصا تيوسف32ُهَو أَعي

ا ثانيا:   َمِن َأني َيت ِ َذ َوَلد  َماَواِ     ،اسةةةةةتنثم اللارةةةةةن من  وا هللا }َوَما َينيَثِ ن ِللت حي ِيني ُاُي َمني ِفن السةةةةة 
ا{ ]متيم:   د  َمِن َعبةي ِ  ِيَل  آِتن الت حي َري لةده لةه، حيةب  ةاا:  ا لةد العبةد ُيعتق فور أةةةةةةةةةةةةةةتا  و ، أن الو [93،  92َوا ي

 ن هللا تعالى    ه عليه، وِإ ما يعتق تناس ال،تا  هذا دَللة على أن الوالد ِيذا اأتتى ولده، لم يبق ملع"وفن 
 .(3) اى الُبُنو ة  جي العبودية، فدا على أ ه َل يجتم  تنو ِة َوِرِ "

 وهذا استنثاط د يق وإن اان َل ي طت فن الاا.

 

 
 .2/254، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (1)
 .4/300، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (2)
 .3/148، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (3)
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 القاضي أبي يعلى للمسائل الفقهية: التقسيم والترتيب عند  الرابعالمطلب  

ذلم فإن   م و   ة،فن مع مها  صةيت أ ها  الماحظ من النلوا التن أوردها اتن الجوسي عن اللارةن  
حسةن تلسةيم المسةا ي وتتتيبها عند اللارةن أتن يعلى، وهذا معتوف عنه من اتثه    الذي ي هت عند التممي

سةةةةا ي وينسةةةةو ا  واا يلى  ا لها، وفن هذا المطلو  التن وصةةةةلتنا، فهو يذات الاصةةةةوا وا تواب ويلسةةةةم الم
 عت  أينا من حسن تلسيمه للمسا ي الما  لله عنه اتن الجوسي فن تاسيته:سن

َتِنُبوا َاِثيت ا ِمَن ال  نِ  ِين   أوال: حسةةةةةةن التقسةةةةةةيم والترتيب : عند  وله تعالى: }َيا َأُيَها ال ِذيَن آَمُنوا اجي
  } ورد هنا  وله تتمامه لجماله وحسةةةن تتتيثه   [،  سةةةم اللارةةةن ال ن يلى أ واإ و 12]ال جتا :  اَلعيَض ال  نِ 

حيب  اا: "هذه ااية تدا على أ ه لم ُينيه عن جمي  ال  ن  وال  ُن على أر عة أرةةةةةةةةةتب: م  ور، ومممور 
 اله، ومثاح، ومندوب ِيليه.

 فمم ا الم  ور، فهو سو  ال ن الاهلل تعالى. 
ُن ال ن الاهلل، واذلم سو  ال ن الالمسلمين الذين راهُتهم العدالُة م  ور.والواجو: حُ   سي

وأما ال ن المممور اله، فهو ما لم ينصو عليه دليي يوصي ِيلى الِعليم اله، و د ُتُعبِ د ا تتنايذ الُ عم   
 بوا أةةةةةةةةةةهادة ميه، واَل تصةةةةةةةةةةار على غالو ال ن، وإجتا  الُ عم عليه واجو، وذلم   و ما ُتُعبِ د ا اله من 

الُعدوا، وت تِ ي الِلبلة، وتلويم المسةةةةةتهَلعا ، وأرون الجنايا  التن لم َيِتدي الملاديتها توقيف، فهذا وما اان 
 من   ا ته  د ُتُعبِ د ا ميه المح ا  غالو ال ُنون.

اكِ  ف  الالت تِ ي والعمِي   السةةةةا   النبن عليهن الصةةةةاة ِيذا اان يماما ، أمته فمم ا ال ن المثاح، فعال،ةةةة 
ِلو فن رنِ ه  .(2)، وإن فعله اان مثاحا ، وِإن َعَدَا عنه ِيلى البنا  على اليلين اان جا  ا "(1)على ما َي ي

يذ ر مةا ي طت فن الةاا من يلتأ أمت هللا الةاجتنةاب ال ن أن ال ن الةه حتا ،    ،وهةذا تلسةةةةةةةةةةةةةةيم جميةي
فن حياتنا اليومية، وي هت من اامه   غلبة الظنعلى  وة حجة    وتتاي ا   سةةةا  ال ن،    افعان هذا تورةةةي 

 فن هذا اللسم است دا  ل ة اللضا  واللا ون التن عمي تها سنينا.

، وذلم عند وشةةةةرطه واالسةةةةتشةةةةهاد عليه بأقوال األئمة ثانيا: يظهر حسةةةةن تقسةةةةيمه بذكر القول
ِمَناِ  َفِمني َما َمَلَعتي َأييَماُ ُعمي تعالى تاسةةةيته للوا هللا َناِ  اليُم ي صةةةَ َتِط ي ِمنيُعمي َطويَل  َأني َينيِعَح اليُم ي : }َوَمني َلمي َيسةةةي

اِ { ]النسةةةةةةةةةةةةةةةا :   ِمنةةَ اِتُعُم اليُم ي يةةة تةةدا على ِيالةةاحةةة  عةةاح اإِلمةةا  الم منةةا  [، حيةةب  ةةاا: "وهةةذه اا25ِمني َفَتيةةَ

 
وُا للع  (1) ، َ اَا: َ اَا َرسةةُ ِريِ  ِعيدق اليُ دي ِر  السةةا  عليههللا ه يلصةةد حديب مسةةلم الصةة يح عن َأِتن سةةَ َاِتِه، َفَلمي َيدي م  َأَحُدُكمي ِفن صةةَ : »ِيَذا أةةَ

جُ  َتييَلَن، ُهم  َيسي م  َوليَيبيِن َعَلى َما اسي َتِح ال،  ا، َفليَيطي َ ع  َن َلُه َصَاَتُه، َكمي َصل ى َهَاه ا َأ ي َأري ا َأَاعي س  َي َأني ُيَسلِ َم، َفِإني َااَن َصل ى َلمي َدَتييِن َ بي ُد َسجي
ييَطاِن«، ا  ت: مسلم:  َ  ق َااَ َتا َتتيِغيم ا ِلل،   .1/400، لحيا مسلمَوِإني َااَن َصل ى ِيتيَمام ا ِ َري

 .4/151، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (2)
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ال،ةةةةةةتطين: أحدهما: عد  َطوا ال ت ة، والثا ن: لوف ال  ى، وهذا  وا اتن عثاَّ، وال،ةةةةةةعبن، واتن جبيت،  
 .(1)"ومستو ، وم  وا، وأحمد، ومالم، وال،افعن

له تعالى:  ، هم التيار أحدها، وي هت ذلم عند تاسةيت  و ثالثا: سةرد األقوال مع نسةبتها أللةحابها
 [، حيب ذات اتن الجوسي فن المسملة سثعة أ واا وهن: 31}َوََل ُيبيِديَن ِسيَنَتُهن  ِيَل  َما َرَهَت ِمنيَها{ ]النور: 

 أحدها: أ ها الثياب، رواه أتو ا حول عن اتن مسعود وفن لاظ آلت  اا هو التدا . -1
، وال اتم والوجه.    -2  أ ها ا كف 
 الع ي وال اتم، رواهما سعيد تن جبيت عن اتن عثاَّ.   -3
 الُلليثان، وهما السواران وال اتم والع ي،  اله المسور تن م تمة. -4
 الع ي وال اتم وال ضاب،  اله مجاهد.   -5
 والسادَّ: ال اتم والسوار،  اله ال سن.   -6
 والساال : الوجه والعاان،  اله الض اك. -7

: "واللوا ا وا أأةةةةةةةثه، و د  ص عليه أحمد، فلاا: ال ينة ال اهتة: الثياب، واي (2) اا اللارةةةةةةةن 
أةةةةةةةن  منها عورة حتى ال ات، ويايد هذا ت تيم الن ت يلى أةةةةةةةن  من ا جنبيا  ل يت عذر، مثي أن يتيد  

ة، فمما الن  ت يل  يها ل يت عذر، فا أن يت وجها أو ي،ةةةةةةةهد عليها، فإ ه ين ت فن ال الين يلى وجهها لاصةةةةةةة 
 . (3)يجوس َل ل،هوة وَل ل يتها، وسوا  فن ذلم الوجه والعاان وغيتهما من البدن"

عليه  ، عن رسةةةةةةوا هللا  وهذا يتاق م  ما أورده فن التعليق العبيت، حيب أورد حديب اتن مسةةةةةةعود
ا، يَل أن اإلجماإ  ، هم  اا "وهذا يدلي ت ته العاان،  (4)،  اا: "المتأة عورة"السةةةةةةةا  واللدمان، والوجه أيضةةةةةةة 

 .  (5)لص الوجه، و لن ما عداه على موجو ال اهت"

 
 .1/394، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (1)
وم  أن اتن الجوسي هو الذي أورد ا  واا يَل أ ه فن عثارته: " اا اللارةةن أتو يعلى: واللوا اَلوا أأةةثه"، دليي على ا ه  لي هذه   (2)

 ا  واا عنه.
 .1/394، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (3)
،  سةةةةةنن الترمذيا حسةةةةةةةن صةةةةةةة يح غتيو، وصةةةةةةة  ه اتن ل يمة واتن حثان وا لثا ن وغيتهم ا  ت: التتمذي: ألتجه التتمذي و ا  (4)
لحيا هة(:  311. اتن ل يمة  أتو ال ت م مد تن يس ا  تن ل يمة تن الم يتة تن صالح تن ال ت السلمن النيساتوري )المتوفى: 3/30

 .12/412، لحيا ابن حبان، تيتو . اتن حثان: ، ت ليق: م مد ا ع من، الم تو اإلسامن3/93، ابن خزيمة
 .1/148، التعليق الكبير في المسائل الخالفية بين األئمةأتو يعلى:    (5)
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أهي العلم وال اف فيها طويي، و د توسةةةةةةم ال ناتلة تين اللولين فمجاسوا   وهذه مسةةةةةةملة لامية تين
ل ديب اتن مسعود، ويجو على التجي أن ي ض الصته عنها وَل    (1)وجه المتأة عورة ينالع،ف م   ولهم 
ن  النب   لم يممتهاحيب ،  (2)عماا ل ديب ال ثعميةاللوا ي هذا فن ، و يَل ل اجة تدعوه لذلم  ي د الثصةةةةت يليها

 .يليها  سمح للاضي الالن تي  مالالت طية ول   السا   هعلي

 : ظهور ورع وتقو  القاضي في أقواله الفقهيةخامسالمطلب ال

للضةةةةةةةةةةةةةةا  يَل  ه ا فن تتجمةة اللةارةةةةةةةةةةةةةةن أتن يعلى أ ةه اةان عةالمةا ورعةا تبيةا، و ةد رفض تولية   ا ةد تينة   
 من ذلم:ف سنلمس ورعا  راهتا  منه رحمه هللا،عند الن ت فن أ واا اللارن المنلولة عنه، فإ نا ال،توط، و 

َعَها{ :  تعالى أوال: عند تفسةةةةةيره لقول ه  ا ِيَل  ُوسةةةةةةةةي ِم ََل ُ َعلِ ُف َ ايسةةةةةةةة  ُفوا اليَعييَي َواليِميَ اَن اِلاليِلسةةةةةةةةي }َوَأوي
اد فن الت تي،  لمةا اةان العيةي والوسن يتعةذر فيهمةا الت ةديةد الةم ةي اللليةي، ُال انةا اَلجتهة "  ةاا:  [152]ا  عةا : 

 .(3)دون ت ليق العيي والوسن"

  ن هللا ذاته عبثه.   وذلم لعيا ي طت فن الاا أحد أن هذا اللوا الاب للتهاون فن الوسن  

عد  عذره  صةةةةةة اب ا عذار فن ت لاهم عن الجهاد الالماا فن حاا يسةةةةةةارهم عند تاسةةةةةةيته    ثانيا: 
َلُموَن{ : }ا يِاُتوا ِلَااف ا َوِهَلاَل  َوجَ للوا هللا ِ َذِلُعمي َلييِت َلُعمي ِيني ُانيُتمي َتعي  َ ِبيِي  ُ مي ِفن سةةةةةةةةَ َواِلُعمي َوَأ يُاسةةةةةةةةِ اِهُدوا اِلَممي
اِ  َوََل َعَلى  اللولةةه تعةةالى  أنهةا منسةةةةةةةةةوخةة[، فلةةد رده على من  ةةاا  41]التو ةةة:   َعاةةَ : }َلييَس َعَلى الضةةةةةةةةةةةةةةُ

ى..{ ]التو ة:   الجهاد الالماا والناس جميعا ، فمن اان له ماا وهو متيض [، حيب  اا: "أوجو 91اليَمتيرةةةةَ
أو ملعد أو رةةةةةةةة يف َل يصةةةةةةةةلح لللتاا، فعليه الجهاد الماله، المن يعطيه غيته مي  و اله، اما يل مه الجهاد  
تناسةةةةةةةةةةةةةةه يذا اةان  ويةا ، وإن اةان لةه مةاا و و ة، فعليةه الجهةاد الةالناس والمةاا، ومن اةان معةدمةا  عةاج ا ، فعليةه  

ِ الجهةاد الة  ُ وا هلل  ُدوَن مةا ُينيِاُلوَن َحَتِا ِيذا َ صةةةةةةةةةةةةةةَ الن صةةةةةةةةةةةةةةح هلل ورسةةةةةةةةةةةةةةولةه، للولةه تعةالى: َوَل َعَلى الة ِذيَن َل َيجةِ
 .(4)َوَرُسوِلِه"

 اي حسو  درته وطا ته.  ،َل ُيعان أحدا من الجهادفإن اللارن  و ذلم   

 
، 30، أحكام النسةةةاءهةةةةةةةةةةةةةةةةةةة(: 241ا  ت: اتن حنبي  أتو عبد هللا أحمد تن م مد تن حنبي تن هاا تن أسةةةةةد ال،ةةةةةيثا ن )المتوفى:   (1)

 . البهوتن  منصور تن يو س تن صاح الدين  2002هةةةة/1423، 1سة التيان للن،ت والتوسي ، طت ليق: عمتو عبد المنعم سليم، م س
 ، دار العتو العلمية.1/266، كشاف القناع عن متن اإلقناعهة(: 1051)المتوفى:   ناتن حسن ال نبل

 .8/51، لحيا البخاري وهو حديب فن الث اري:    (2)
 .2/92، التفسيرزاد المسير في علم اتن الجوسي:    (3)
 .2/263، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (4)
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رةةةةةةعه وسةةةةةةعة صةةةةةةدره وي هت ، وهذا من توا اكره لرأيه على و ه االحتمال ال الجزم واليقين  ثالثا:
 ذلم من لاا العض النلوا التن أوردها عنه اتن الجوسي، ومن ذلم:

أن ي ون المتاد تيةةاَن و ةةت   فيحتمةل ةةاا فن معت  ذات ال اف فن صةةةةةةةةةةةةةةاة ال سةةةةةةةةةةةةةةق: "  -1
 .(1)الم تب، أ ه من غتوب ال،مس ِيلى غسق الليي"

ِ ِفن َأي ا ق   اا فن معت  ذات ال اف فن ت ديد الذات فن تاسةةةيت  وا هللا   -2  َ َم  ُكُتوا اسةةةي }َوَيذي
{ ]ال ه:   ا ق ُلومةةَ أن ي ون الةةذ كت المةةذاور هةةا هنةةا: هو الةةذِ كت على الهةةدايةةا    ويحتمةل[: "28َمعي

اةةةالةةةد  الواجةةةو  جةةةي التمت  و  ا عنةةةد رمن  أن ي ون الةةةذِ كت الماعو   ويحتمةةل،  اللتآنالواجثةةةة، 
 .(2) ن ااية عام ة فن ذلم"  الجمار وتعبيت الت،تيق 

 يجوز[: "5]الما دة:   ُأِحي  َلُعُم الط يِ َثاُ {  : }اليَيوي َ قال في تحةدكد اليوم الذي ورد في قول ه -3
أن يتيةةد اليو  الةةذي تلةةد  ذاته فن  ولةةه    ويجوزأن يتيةةد الةةاليو  اليو  الةةذي أ  لةةت ميةةه اايةةة،  

ِذيَن َااَ  َ  َيِنَس الةة  ُت َلُعمي ِديَنُعمي، و يةةي:  تعةةالى: اليَيوي َملةةي َ  َأكي ُتوا ِمني ِديِنُعمي، وفن  ولةةه تعةةالى: اليَيوي
 .  (3)ليس تيو  معي ن"

{ ]الثلتة:    -4 انق سةةةةةةةَ ِتيِح اِلِإحي ُتوفق َأوي َتسةةةةةةةي اِك اِلَمعي  اا عند تاسةةةةةةةيته للوا هللا: }الط َاُ  َمت َتاِن َفِإميسةةةةةةةَ
  ةه  ةد ذات الطا ، وِإ مةا هو تيةان أ ةه َل   أن هةذا التسةةةةةةةةةةةةةةتيح ليس الطا   األظهر[: "229

 .(4)سبيي له عليها، وأن عليه ت ليتها من يده وِحثاله"

، وغيتها مما  ار ها،  يحتمل  ويجوز  واألظهرفهذه ال ثارا  التن اسةةةةةت دمها اللارةةةةةن أتو يعلى:  
 نية، و د ال مسةةةا ي  ال  من    ها تثلى   تدا على ورعه فن عد  ج مه فن المسةةةا ي التن دار حولها ال اف

 .(5)ي ون الصواب فن غيت التأي الذي رج ه

 المطلب السادس: المسائل العقدية  وأثرها في التفسير الفقهي

ومن المسةةةةةةةا ي التن  للت عن اللارةةةةةةةن فن هذا  تتصةةةةةةةي العض المسةةةةةةةا ي العلدية الميا  ا ح ا ،
   الثاب:

 
 .3/46، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (1)
 .3/233، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (2)
 .517/ 1، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (3)
 .473/ 3، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (4)
اَلحتماا: من ال ثارا  التن اصةطلح عليها أصة اب المذهو ال نبلن، ويعنون تها أن اللوا ل يت اإلما  أحمد، و د اأةتهت اللارةن   (5)

أتو يعلى الاسةةةةتعمالها، لذلم فإن غالو اَلحتماَل  فن المذهو تعود له، و عضةةةةها  تن ال طاب ول يته، و د تعون َلتن  دامة. ا  ت:  
 (.1/6، )معرفة الرا ا من الخالفاإلنصاف في المتداوي، 
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ا ُانة ا   و ةد دلةي على ذلةم عنةد تاسةةةةةةةةةةةةةةيته للوا هللاأوال: معرفةة ه تجةب بةالشةةةةةةةةةرع ال بةالعقةل    }َومةَ
{ ]اإلسةةةةةةةةتا :   وَل  فن هذا دليي على أن معتفة هللا َل تجو علا،    حيث قال: "[15ُمَعذِ ِتيَن َحت ى َ ثيَعَب َرسةةةةةةةةُ

 .(1)الال،تإ، وهو العثة التسي، وأ ه لو ما  اإِل سان  بي ذلم، لم يلط  عليه الالنار"  وِإ ما تجو

فن ال ب أحواا من لم تصةةةةةةةةلهم دعوة اإلسةةةةةةةةا  هي ي اسةةةةةةةةبون على   وهذه مسةةةةةألة عقدية فقهية
 كاتهم؟ وإذا حصي لهم اإليمان والتصديق ولم تبل هم تااصيي اإلسا  هي ي اسبون عليها؟ 

َل يعذِ ب فن ما طتيله السةةةةةةةم  ِيَل  البيا  حجة  "  :قائال    يجيب على الك أي ةةةةةا القاضةةةةةي أبو يعلى
  : لو أسلم العض أهي ال تب فن دار ال تب ولم يسم  الالصاة وال ااة السم  من جهة التسوا، ولهذا  الوا 

  ها لم تل مه ِيَل  العد قيا  حجة السةةةةةم ، وا صةةةةةي ميه  صةةةةةة أهي   و  وها، لم يل مه  ضةةةةةا  أةةةةةن  منها 
 .(3)، حين استداروا ِيلى الع ثة ولم يستم اوا"(2)ُقثا 

وَل { فملبت  م  ما أورده فن اتاب العدة حيب  اا: " وهذا كتفق }َوَما ُان ا ُمَعذِ ِتيَن َحت ى َ ثيَعَب َرسةةةةةةةةةةةةةةُ
أ هم آمنون من العذاب  بي العثة التسةةةةةةةةةي يليهم، فعلم أن هللا تعالى لم يوجو على العلا  أةةةةةةةةةين ا من جهة 

م     ،وَل يجو عليه معتفُة هللا تعالى  بي السةةةةةم ...  : "، و اا(4)العلي  تي أوجو ذلم عند مجن  التسةةةةةي"
 .(5)على معتفة هللا تعالى الالدَل ي"  اللدرة

ِديدق ُتَلاِتُلوَ ُهمي    هلول ال ثانيا: اسةةتدل على إمامة أبي بكر وعمر َن ِيَلى َ وي ق ُأوِلن اَلميَّق أةةةَ َعوي ُتدي هللا: }سةةةَ
ِلُموَن{ ]الاتح:   ِيمامة أتن    اتن الجوسي: "و د اسةةةتدا  جماعِة من العلما  على صةةةِ  ة ، حيب  اا[16َأوي ُيسةةةي

  ةه ِين ُأريةَد تهةا تنو حنياةة، فةمتو ال ت دعةا ِيلى  تةالهم، وِإن ُأريةَد تهةا فةارَّ والتو ،     ت وعمت تهةذه اايةة ال
الةةالعلةةةاب،  ةةاا   دهم على الت ُلف  فعمت دعةةا ِيلى  تةةةالهم، واايةةة ُتليِ مهم اتثةةةاإ طةةاعةةة من يةةدعوهم، وتتوعةة 

ة يمامتهما ِيذا اان المتولِ ن عن طاعت  .(6)هما مست لا  للعلاب"اللارن أتو يعلى: وهذا يدا  على ص  

 ية وأثرها في التفسير الفقهيالقرآنالمطلب السابع: القصص  

 
 .3/15، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (1)
ِ تيِن ُعَمَت، َ اَا: َتييَنا الن اَُّ اِلُبَثا ق ِفن َصَاِة الُصثيِح، ِيذي َجا  (2)  َ ، َفَلاَا: »ِين  َرُسوَا وهو حديب ص يح ألتجه الث اريَ ني َعبيِد  َ ُهمي آ ق

ل   ِ صةةةَ َتلي َ  َثَة، َفاسةةةي ِبَي الَع ي َتلي َلَة ُ تيآِن، َوَ دي ُأِمَت َأني َيسةةةي ل َم َ دي أُ يِ َا َعَلييِه الل يي َتَداُروا ِيَلى  ى هللُا َعَلييِه َوسةةةَ ميِ ، َفاسةةةي ِبُلوَها، َوَااَ تي ُوُجوُهُهمي ِيَلى ال،ةةة 
َثِة«، ا  ت: الث اري:    .1/89، لحيا البخاري الَع ي

 .15/ 3، زاد المسير في علم التفسيرسي:  اتن الجو   (3)
 .2/422، العدة في ألول الفقهأتو يعلى:    (4)
 .4/1218، العدة في ألول الفقهأتو يعلى:    (5)
 .4/123، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (6)
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ح ا ، يَل أ هم المذاهو مت صةص فن تاسةيت آيا  ا  رغم أن تاسةيت ا ح ا  الذي ا تهجه علما 
 هاالتن أورد  ا مثلةالعض   وإليمية َلتصةاا العض تااصةيلها الالاله وا ح ا ،  اللتآ تطت وا لثعض اللصةص  

   من اا  اللارن أتن يعلى:اتن الجوسي فن هذا الثاب  

: }َوَرن  فن  ولةه  أل لةه  أوال: اختالف أهةل التفسةةةةةةةةةير في الةذنةب الةذي عوتةب نبي ه داود
ا َوَأَ اَب{ ]ل:  َاَت َر  ُه َوَلت  َراِكع  َت ي حيب أورد اتن الجوسي ال اف فن هذه ااية    [24َداُووُد َأ  َما َفَتن اُه َفاسي

 على أر عة أ واا:  

ا لن عنها، فُعوتو على ذلم. -1  أ ه لَما َهويَها،  اا ل وجها: ت و 
أ ه تمن ى تلم المتأة حاَل ، وحد ث  اسةةةةةةه تذلم، فات اق غ و أوريا من غيت أن يسةةةةةةعى فن سةةةةةةبو    -2

ا تل ةه تلةه   ده، ُهم   تلُةه، لم يَ   وَل فن تعتيضةةةةةةةةةةةةةةةه للهاك، فلمة  َ إي عليةه امةا َجِ إ على غيته ِمني ُجنةي جي
 ت و ا امتأَته، فُعوتو على ذلم.

 أ ه لم ا و   الصُته عليها، أأث  الن  ت يليها حتى َعِلَلتي الللثه.  -3
أن أوريةا اةان  ةد لطةو تلةم المتأة، ف طبهةا داوُد م  ِعليمةه الةمن أوريةا  ةد لطبهةا، فت و َجهةا، فةاغتم    -4

ا ،  ( 1) والتار اللارةن أتو يعلى هذا اللوا  ،أوريا، وعاتو هللُا تعالى داُوَد يذي لم يتُتكيها ل اطبها ا و 
"فدا  هذا على أن العا  ي ما اان تينهما   واسةةةةةةةةتدا عليه اللوله تعالى: "َوَع  ِ ن ِفن اليِ طاِب"،  اا:
 ل،ةةةةةةةةةةةةةةينين ينث ن لُّ بيةا  الت َنُ ه عنهمةا:  فن الِ طيثةة، ولم ي ن  ةد تلةد   ت ُوا ااَلت، فُعوتةو داُودُ 

ِيرهار الِ تيل على الت ويه م  اثتة  سةةةةةةةةةا ه، ولم    والثاني:،  (2): لطبته على لطثة غيتهأحدهما
ا مةا روي أ ةه   ت ِيلى المتأة فَهوَيهةا و ةد     يعتلةد ذلةم معصةةةةةةةةةةةةةةيةة، فعةاتثةه هللا تعةالى عليهةا  ةاا: فةممة 

َجها لللتي،  .(3) ن ا  بيا  َل يمتون المعاصن م  الِعليم تها"  فإ ه وجِه َل يجوس على ا  بيا    َسوي

تبين  فن اتبهم، و د   ألةول الفقهالتن تناولها علما    عصةمة األنبياءا تعلق واضةا بذه المسةألة لهوه
اللوا العصةةةةةمة ا  بيا  من الصةةةةة ا ت، تي اان لم يذهو يلى    هنا أ ه يعلى  من لاا تتجيح اللارةةةةةن أتن

وهو أحد ا  واا فن هذه    عمدا  أو سةةهوا ،  يتى جواس و وإ الصةة ا ت التن َل توجو لسةةة وَل يسةةلاط متو ة
 .(4)المسملة

، حيب  اا اتن الجوسي: "واحته اللارةن أتو يعلى على  : تفسةيره للهم الذي هم به كوسةفنياثا
ِ ِي ة ُه َر ِ ن}أن همتةه لم تعن من جهةة الع يمةة، وِإ مةا اةا ةت من جهةة دواعن ال،ةةةةةةةةةةةةةةهوة اللولةه:  ةاَا    َ   { َمعةاَذ 

 
 ن هذه ا  واا  للها عنه.أ  "التار اللارن ا وا"و ي هت من  وا اتن الجوسي    (1)
 .وهذا أيضا ذ و ينث ن أن  ن ه ا  بيا  عنه ولم يثبت الطتيق ص يح (2)

 .566/ 3، زاد المسير في علم التفسيرا  ت: اتن الجوسي:    (3)
، والمقام هنا ليس مقام مناقشــــة لجواز األخذ بائســــرانيليات من عدمه، ورن كان ير  192، صشةةةةةةةةةرح الكوكب المنيرانظر: ابن النجار،   (4)

 النظر التي ذكرت في اإلسرانيليات عن داود عليه السالم باطلة ئ صحة لها من أساسها.  الباحثون أن قصة
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،ةةةا َ َكذِلَم }  و وِله: وَ  َواليَا ي ِتَف َعنيُه السةةةُ واي ذلم ِيلثار تبتا ة سةةةاحته من الع يمة على المعصةةةية،    {ِلَنصةةةي
 .(1)وعلى هذا تعون همته مجتد لاطت لم ي تا يلى الع  "

الذي ي تو هللا لصةةاحثه ال سةةنة إلعتارةةه عنه، اما فن  من  بيي الهم    الهم    اللارةةن و ذلم يجعي
وُا  ال ديب اللدسةةن الصةة يح،   يِ َناِ   تعالى : " َ اَا هللاُ السةةا   هللا عليهَ اَا َرسةةُ َناِ  َوالسةة  َ َاَتَو الَ سةةَ  َ : "ِين  

َنة  َااِمَلة ، َفِإني هُ  ُ َلُه ِعنيَدُه َحسةةةةةَ  َ َمليَها َاَتَبَها  َنةق َفَلمي َيعي ُ  َو َهم  ِتَها َفَعِمَلَها ُهم  َتي َن َذِلَم، َفَمني َهم  اِلَ سةةةةةَ  َ َاَتَبَها 
َعافق َاِثيَتةق،  عيفق ِيَلى َأرةي ثيِ  ِماَ ِة رةِ َنا ق ِيَلى سةَ َت َحسةَ يََِّنة  َفَلْم َيْعَمْلَها َكَتَبَها هَّ  َله   َلُه ِعنيَدُه َع،ةي َوَمْن َهمَّ َبسةَ

َ ُ َعْنَده  َحَسَنة  َكاَمَلة    .(2)"ُه َسيِ َنة  َواِحَدة   لَ ، َفِإني ُهَو َهم  ِتَها َفَعِمَلَها َاَتَبَها 

للهم اجعلنا ممن ي مدك، ، فا من عثاده ال،ةةةةةة ور ليافإن  وم  ذلم    وهذا من ات  هللا على ا  ا ،
 على التما . ل مد هللويفيض لسا ه تذات جميي  عمم واتمم على الدوا ، وا 

اةاتثةه ومن ال،ةةةةةةةةةةةةةةيطةان،  هةذا ومةا اةان من توفيق فمن هللا وحةده، ومةا اةان من للةي أو سلةي فمن  
 وصلى هللا وسلم و ارك على  بيه العتيم.

 :والتوليات(  النتائج)  الخاتمة

تتا    لوا اتن الجوسي عن اللةةارةةةةةةةةةةةةةةن أتن يعلى فن السةةةةةةةةةةةةةةور المةةد يةةة التن ي ثت فيهةةا آيةةا     -1
 ا ح ا ، مثي سورة الثلتة والنسا  وا ح اب والنور، و ل ت فن غيتها من السور.

تعدد  الصةةةةةةيا التن اسةةةةةةت دمها اتن الجوسي فن النلي عن اللارةةةةةةن ومنها:  اا، وذات، والتار،   -2
 ا الالتاف ال طاب.وح اه، وما ي،تق منه

أورد اتن الجوسي العض ا  واا عن اللارةةةةةةن أتن يعلى معتمدا عليها دون تلتيت مسةةةةةةبق، وأحيا ا   -3
 ألتى يذات  وا اللارن أاهدا على ما  تره.

 اتضح من لاا تتث  ا  واا التن أوردها اتن الجوسي عن اللارن أتن يعلى:  -4
الالسةةةةةنة، ورهت اهتمامه   اللتآن، وتاسةةةةةيت  اللتآنال  اللتآنأ ه وافق السةةةةةلف فن تاسةةةةةيت    -أ 

 الم واا السلف الما أورد عنهم من  لوا.
ة وعلومها فن تاسةةةةةيته ورهت  أةةةةة صةةةةةيته فن التيار المسةةةةةا ي وتتجيح  أ ه اهتم الالل  -ب

  واا الال جة والبتهان.اَل
رهت  عناية اللارةةن أتن يعلى الالمذهو ال نبلن ورأي ا صةة اب منهم ال،ةة ي لال واهتمامه   -5

الم واا العلما  الم تلف مذاهبهم ال،ةةةةة ي عا ، ا مت الذي أكسةةةةةثه سةةةةةعة أفق ورحاالة صةةةةةدر، و بوَل  
 للم الف.

 
 .429/ 2، زاد المسير في علم التفسيراتن الجوسي:    (1)
 .1/118، لحيا مسلم. مسلم: 8/103، لحيا البخاري الث اري:    (2)
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ية ودلت العض النلوا على  رهت  عناية اللارةةةةةةةةن أتن يعلى المصةةةةةةةةوا الاله الما ي د  أ واله الاله -6
اهتمامه الاللواعد الالهية، والناسةةةةةةةةب والمنسةةةةةةةةوخ، والتتجيح تين ا  واا وتعليلها، واسةةةةةةةةتنثاط المعا ن  

 اإلرامية.
 رهت  عناية اللارن أتن يعلى الالتلسيم والتتتيو للمسا ي الالهية و سو ا  واا للا ليها. -7
 ج   فيها تتأيها احتتاما للم الف.رهت ورإ اللارن أتو يعلى من العض النلوا التن لم ي -8
جةد يَل  لا واحةدا أورده اتن الجوسي عنةه فن اللةارةةةةةةةةةةةةةةن أتن يعلى الةاللتا ا  ولم   لم ت هت عنةايةة -9

 تاسيته لعلمة علدتم تنا  على التاف اللتا ة فيها تين الت،ديد والت فيف.
التن أوردهةةا اتن الجوسي عن اللةةارةةةةةةةةةةةةةةن أتن يعلى ا   نةةارهت ل  -10 هتمةةامةةه تثعض  من لاا النلوا 

 دراا العض المسةا ي  ن م  أ ها ليسةت من آيا  ا ح ا  وذلم َلاللتآ المسةا ي العلدية واللصةص  
 الالهية فيها.

 فهي:أما التوليات  

 ال تو التتاث المالودة وتتث  ألثارها الما أورده أهي العلم عنها.  المن يهتم الثاحثون  -1
ال تاالة ال ب أةةةةةةامي لجم  تتاث اللارةةةةةةن أتن يعلى التاسةةةةةةيتي من اتثه   وأن يولوا اهتماما   -2

 التن ا تصت  على المنهه.  لم، اللصد اَلستيعاب لافا لدراستناومما أورده عنه أهي الع
الةالتنليةو عن هةذا العتةاب النفيس فعم من وصةةةةةةةةةةةةةةن الثةاحثين ممن يعتنون الةالم طوطةا     -3

 كتاب تنا ي العلما  لبته هم قي ض هللا له ال هور.

 المصادر والمرا ع 

ا صةةةةةةةةبها ن، أتو   يم أحمد تن عبد هللا تن أحمد تن يسةةةةةةةة ا  تن موسةةةةةةةةى تن مهتان )المتوفى:  -1
،  1، ت ليق: عادا تن يوسف الع اسي، دار الوطن للن،ت، التيا ، طمعرفة الصحابةهةةةةة(: 430
 هة.1419

 (: 1420)المتوفن: م مد  اصت الدينأتو عبد التحمن ا لثا ن،   -2
، دار المعارف، 14/542،  ضةةةوعة وأثرها السةةةيأل في األمةسةةةلسةةةلة األحادكث ال ةةةويفة والمو  - أ

 هة.1412، 1التيا ، السعودية، ط
  .2002هة/1423، 1، م سسة غتاَّ للن،ت والتوسي ، العويت، طاألم - لحيا أبي داود   - ب
لجامع المسند الصحيا المختصر من أمور رسول اهةةةةةة(: 256الث اري  م مد تن يسماعيي ) : -3

 هة.1422، 2، دار طو  النجاة، طوسننه وأيامه للى ه عليه وسلمه 
 هة(:1051البهوتن  منصور تن يو س تن صاح الدين اتن حسن ال نبلن )المتوفى:   -4

 ، دار العتو العلمية.كشاف القناع عن متن اإلقناع  - أ
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، 2هللا التتان، م سةسةة التسةالة، تيتو ، ط ، ت ليق: د.عبددقائق أولي النهى لشةرح المنتهى - ب
 هة.1426

 المذهب الحنبلي دراسةةةةةةة في تاريخه وسةةةةةةماته وأشةةةةةةهر أعالمه وم لفاته التتان  د. عبد هللا:  -5
 هة.1423، 1م سسة التسالة  اأتون، ط

رة) : -6 وي ت ليق: أحمد م مد أةةةةةةاكت   سةةةةنن الترمذيه(: 279التتمذي  م مد تن عيسةةةةةةى تن سةةةةةةَ
 هة. 1395، 2لثا ن، أتاة م تثة الثاتن ال لبن، مصت، طوم مد ف اد عبد ا

مجموع هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة(:  728اتن تيمية، تلن الدين أتو ال ثاَّ أحمد تن عبد ال ليم ال تا ن )المتوفى:   -7
، ت ليق: عبد التحمن تن م مد تن  اسةةةةةم، مجم  الملم فهد، المدينة النبوية، السةةةةةعودية،  الفتاو  
  .1995هة/1416

، ت ليق عبد التسا  المهدي، دار العتاب زاد المسةير في علم التفسةيرن، اتن الجوسي، عبد التحم -8
 هة.1422، 1العت ن، تيتو ، ط

بةَد، التميمن الُثسةةةةةةةةةةةةةةتن )المتوفى:  -9 اتن حثةان، م مةد تن حثةان تن أحمةد تن حثةان تن معةاذ تن َمعي
  ،1، ت ليق: أعيو ا ر  وط، الناأت: م سسة التسالة، تيتو ، طلحيا ابن حبانهةةةةةةةةةةةة(:  354
 هة. 1408

، ت ليق: م مد طبقات الحنابلةهةةةةةةةة(: 526أتو ال سن  اتن أتن يعلى م مد تن م مد )المتوفى:  -10
 حامد الالن، دار المعتفة، تيتو . 

هةةةةةة(: 241اتن حنبي  أتو عبد هللا أحمد تن م مد تن حنبي تن هاا تن أسد ال،يثا ن )المتوفى:  -11
،  1، ت ليق: عمتو عبد المنعم سةةةةةةةةةةةليم، م سةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةة التيان للن،ةةةةةةةةةةةت والتوسي ، طأحكام النسةةةةةةةاء 

  .2002هة/1423
ت ليق: البحر المحيط في التفسير   هةةةةةةةةة(: 745اتن حيان  م مد تن يوسف تن علن )المتوفى:  -12

 هة. 1420صد ن م مد جميي، دار الاعت، تيتو ، 
اتن ل يمة  أتو ال ت م مد تن يسةةةةةةةةةةةةة ا  تن ل يمة تن الم يتة تن صةةةةةةةةةةةةةالح تن ال ت السةةةةةةةةةةةةةلمن  -13

، ت ليق: م مد ا ع من، الم تو لةةةةةةةحيا ابن خزيمةهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة(:  311)المتوفى:    النيسةةةةةةةةةةةاتوري 
 اإلسامن، تيتو .

اتن للعةةةان، أتو ال ثةةةاَّ أةةةةةةةةةةةةةةمس الةةةدين أحمةةةد تن م مةةةد تن يتتابيم تن أتن ال ت )المتوفى:  -14
 ، ت ليق: يحسان عثاَّ، دار صادر، تيتو .وفيات األييانهة(: 681

، دار إعراب القرآن وبيانههةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة(:  1403درويش  م ين الدين تن أحمد مصةةةةةةةةطاى )المتوفى:   -15
، 4تيتو ، دار اتن اثيت، تيتو ، طاإلرأةةةةةةةةةةةةةةةةاد لل،ةةةةةةةةةةةةةة ون الجةةام يةةة، حمص، ودار اليمةةامةةة،  

 هة.1415
 هة(: 748الذهبن، أمس الدين أتو عبد هللا م مد تن أحمد تن )المتوفى:   -16
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، 1، ت ليق: الداتور ال،ةةةةةةةةةةةةةار عو اد معتوف، دار ال تب اإلسةةةةةةةةةةةةةامن، طتاريخ اإلسةةةةةةةةالم - أ
2003.  

هةةةة/  1405 ،3، ت ليق: أعيو ا ر اؤوط، م سسة التسالة، اللاهتة، طسير أعالم النبالء   - ب
1985.  

 ، م تثة وبثة، اللاهتة.التفسير والمفسرون   -  

، ت ليق د. طه العلوا ن، م سةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةة  المحصةةةةةةةول ه(:606التاسي، م مد تن عمت )المتوفى:  -17
 هة.1418، 3التسالة، ط

هةةةةةةةةةةةةة(: 795اتن رجو  سين الدين عبد التحمن تن أحمد تن رجو تن ال سن ال نبلن )المتوفى:  -18
  .2001هة/1422،  1، ت ليق: طار  تن عو  هللا، دار العاصمة، السعودية، طروائع التفسير

اعتنى الةه م مةد عطةا، دار العتةو العلميةة،   نهةايةة المحتةاج إلى شةةةةةةةةةرح المنهةاج التملن، م مةد،   -19
 هة.1430، 1تيتو ، ط

 ، تدون سنة  ،ت.4، دار الاعت، دم،ق، طالفقه اإلسالمي وأدلتهال حيلن، وبثة،  -20
، وسارة ا و اف  المنثور في القواعد الفقهيةهةةةةةةةةةةةةةةةة(:  794ال را،ةةن، م مد تن عبد هللا )المتوفى:   -21

 هة.1405، 2العويتية، ط
هةةةةةةةةةةةةةةةةة(: 1396ى: ال رالن، ليت الدين تن م مود تن م مد تن علن  تن فارَّ الدم،ةةلن )المتوف  -22

  .2002، 15، دار العلم للمايين، ط األعالم
دار العاصةةةةةةةةةةةمة  المدخل المفصةةةةةةةل لمذهب اإلمام أحمد وتخريجات األلةةةةةةةحاب أتو سيد، ال ت،   -23

 هة.1417، 1مطبوعا  مجم  الاله اإلسامن الجدة، ط

 هة.1410، دار المعتفة تيتو ، األمهة(: 204ال،افعن  م مد تن ادريس، )المتوفى:  -24
شةرح معاني ه(:  321الط اوي  أتو جعات أحمد تن م مد تن سةامة تن عبد الملم )المتوفى:   -25

  .1994هة/  1414، 1ت ليق: م مد سهتي النجار، عالم العتو، ط ،اآلثار
، 2، دار اتن الجوسي، طل في ألةةةول التفسةةةيرفصةةةوالطيار  مسةةةةاعد تن سةةةةليمان تن  اصةةةةت:   -26

 هة.1427

 هة.1412، 2، دار الاعت، تيتو ، طحاشية ابن عابدكناتن عاتدين، م مد،  -27
، دار البناية شةرح الهدايةهةةةةةةةةةةةةةةةة(: 855العينن  أتو م مد م مود تن أحمد تن موسةةى )المتوفى:   -28

 هة.1420، 1العتو العلمية، تيتو ، لبنان، ط
موفق الدين عبد هللا تن تن  دامة الجماعيلن الملدسةةن هم الدم،ةةلن ال نبلن  اتن  دامة  أتو م مد  -29

 هة.1405، 1، دار يحيا  التتاث، طالمغنيه(: 620)المتوفى:  
، ت ليق م مد حجن وآلتين، دار ال تب اإلسامن، الذخيرةهةةة(:  684اللتافن، أحمد )المتوفى:   -30

  .1994، 1تيتو ، ط
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، 1/164، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع هةةةةةة(: 587متوفى: العاسا ن، أتو ال ت تن مسعود )ال -31
 هة.1406، 2دار العتو العلمية، ط

، عبد هللا البداية والنهايةهةة(: 774اتن اثيت، أتو الادا  يسماعيي تن عمت الدم،لن )المتوفى:     -32
  1997-هةةةةةةةةةةة 1418، 1تن عبد الم سن التتان، دار هجت للطثاعة والن،ت والتوسي  واإلعان، ط

.  
، ت ليق: عبد العتيم القواعد والفوائد األلولية وما كتبعها من األحكام الفرييةاتن الل ا ، علن:  -33

 هة.1420الاضيلن، الم تثة العصتية، 
، تأويالت أهل السةةنةهةةةةةةةةةةةةةةةةة(:  333الماتتيدي  م مد تن م مد تن م مود أتو منصةةور )المتوفى:   -34

 .2005هة/1426، 1تيتو ، لبنان، طت ليق: مجدي الاسلو ، دار العتو العلمية، 
، ت ليق: سنن ابن ما ههةةةةةةةةةةةةةة(: 273اتن ماجه، أتو عبد هللا م مد تن ي يد الل وينن، )المتوفى:   -35

 م مد ف اد عبد الثا ن، دار يحيا  العتو العت ية، ميصي عيسى الثاتن ال لبن.
، تدون 2لعت ن، ط، دار يحيا  التتاث ااإلنصةةةاف في معرفة الرا ا من الخالفالمتداوي، علن،  -36

 سنة  ،ت.
، ت ليق: د. عبد التحمن الجبتين، د. التحبير شةةةةةرح التحرير في ألةةةةةول الفقهالمتداوي، علن،  -37

 هة.1421، 1عو  اللت ن، د. أحمد الستاح، م تثة التأد، السعودية، ط
 .هة1418، 1، دار العتو العلمية، تيتو ، لبنان، طالمبدع في شرح المقنع اتن مالح  يتتابيم:    -38
البحر الرائق شرح كنز الدقائق هةةةةةةةةةةةةةةة(،  970اتن  جيم: سين الدين تن يتتابيم تن م مد )المتوفى:   -39

 .2، دار العتاب اإلسامن، طومنحة الخالق وتكملة الطوري 
 ، دار الاعت، تيتو ، تدون طثعة وَل دار  ،ت.المجموع شرح المهذبالنووي، ي يى،  -40
التعليق الكبير هةةةةةةةةةةةةةة(: 458اتن الاتا  )المتوفى:  أتو يعلى  م مد تن ال سين تن م مد تن للف  -41

،  1، ت ليق: م مةةةةد الاتيه، دار النوادر، دم،ةةةةةةةةةةةةةةق، طفي المسةةةةةةةةةةةائةةةل الخالفيةةةة بين األئمةةةة
  .2014هة/1435

التعليقة الكبيرة هةةةةةةةةةةة(:  458أتو يعلى  م مد تن ال سين تن م مد تن للف اتن الاتا  )المتوفى:   -42
أحمةةةد ،  1 ور الةةةةدين طةةةةالةةةةو، دار النوادر، ط  ، ت ليق:في مسةةةةةةةةةةةائةةةل الخالف على مةةةذهةةةب 

  .2010هة/1431
العدة في ألول هةةةةةة(: 458أتو يعلى  م مد تن ال سين تن م مد تن للف اتن الاتا  )المتوفى:   -43

  .1990هة/1410، 2، ت ليق: أحمد تن علن تن سيت المثاران، طالفقه
وعلو  اللتآن، سةةةةةة اا اللسةةةةةةم العا ، الملتلى العا  للتاسةةةةةةيت  عبد التحمن تن معارةةةةةةة،    ال،ةةةةةةهتي  -44

 ./ https://vb.tafsir.net/forum، عن اتو آيا  ا ح ا  عند ال ناتلة، على التاالم:  18230
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