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ABSTRACT 
 

Praise be to God alone and prayers and peace be upon those who do not have a prophet after 

him، This is a summary of the scientific thesis submitted by the University of Madinah 

International in Malaysia for the academic year 1436 - 2015، entitled "Differences in 

interpretation between the old and the modern. Practical "، in which I present the highlights of 

the followingIn the first chapter I discussed the difference and its practical reality and how to 

deal with it، The second chapter I spoke about the Twelfth School and the third chapter: I 

talked about the modern mental school، chapter The fourth chapter deals with the Sufi school، 

The purpose of this research is to highlight the violations that occurred in the owners of these 

schools and to respond to them by comparing them with the sayings of the nation's good 

predecessor and scholars، Two And that the ignorance of Sufism by the rules of interpretation 

caused them serious mistakes، which consisted in turning away the true meaning of the texts، 

and taking the metaphor to conform to their ideas and triumph for their doctrine ، And that the 

best and most complete types of interpretation is the Koran interpretation of the Koran; no 

one knows the meaning of God Almighty of God Almighty، and that there is no harm from 

the acceptance of the dispute acceptable to the sources of interpretation based on the correct 

evidence of the Koran and Sunnah purified 
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 مقدمة
نبينا  ،اا منريً وجعله للكون سراجً  ،اا ونذيرً بشريً ربه على من أرسله احلمد هلل وحده والصالة والسالم 

  :وبعد ...اا كثريً وسلم تسليمً  ،وعلى آله وصحبه ،حممد
ليبينوا  ؛وأنزل معهم الكتب ،للناس - عليهم صلوات هللا وسالمه -الرسل  أرسل هللا لقد 

إىل  ؤديروهم من طريق الضاللة املحذو  ،والفوز ابجلنان ،طريق اهلداية املوصل إىل رضوان هللا 
ىل هذا اهلدف إىل زمن نبينا إ -عليهم السالم  -واستمرت دعوة الرسل  ر،النا عذابو  ،سخط اجلبار

  ًوفاز جبنات النعيم. ،ا ملن سار على الصراط املستقيمفهنيئ 
 ،أحكامهويبني هلم  ،ليتلوه على الناس  رسولهأنزله على  كالم هللا   الكرمي القرآنإن 

ويدعوهم إىل  ،ويرشدهم ابلقرآن الكرمي ألحسن األخالق وأمجل الصفات ،حرامهو فيعرفوا حالله 
وسهل  ،والقرآن ميسر للفهم ،وينهاهم عن الرذيلة واألفعال املذمومة ،الفضيلة واألخالق احلميدة

القمر: ]ڍۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںڍ   ٹ ٹ ،ألنه دستور حياة وقانون دولة خالدة ؛للحفظ

ن غوا م  وبلَ  ،وسهل عليهم الوصول ،فحققوا اخلري ،القرون األوىل املفضلة ساروا على األصولو  ،[17
سار على  فمن وفقه هللا  ،فحصل هلم من اخلري الشيء الكثري ،بعدهم ما علمهم به نبيهم 

 .ومن ابتعد عن أصوهلم ابتعد عنه اخلري على حسب بعده ،خلري مثلهماطريق 
ويف هذا خطر عظيم على  ،ويف التفسري خاصة ،يف أمور الدين عامةختالف نشأ اال مثَ ومن 

 ،معصوم والقرآن كالم هللا  ،واحد  واملبلغ عن دين هللا ،واحدالكرمي ألن القرآن  ؛هذه األمة
  ؟وهل كل من خالف تعترب خمالفته ؟وما أسبابه ؟خلالففكيف يظهر ا ،معصوم واملبلغ للشرع 

وما كان عليه  ،نه يتحدث عن اختالف املفسرينية هذا البحث؛ ألومن هنا ظهرت أمه
وهلم رؤية يغلب فيها  ،وما عليه املعاصرون من اختالف يف العناصر ،املتقدمون من ضوابط يف األصول

خالفه وابتعد عن اهلدي  كثرومنهم من   ،خالفه قلياًل كان فمنهم من   ،الواقع الذي يعيشون فيه
املستقيم.
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  :وضوعملاار يب اختاسبأ
  .بهاسبأمعرفة و  ،حقيقة اخلالف الوقوف على -1
وتوجهاهتا، وكشف خطرها إن  احلاجة امللحة ملعرفة التفاسري اليت تدور يف الوقت املعاصر  -2

 كانت بعيدة عن اهلدي النبوي املستقيم.
لشحذ  ؛االختالف طرق ابب اختالف التفسري دراسة تطبيقية لآلايت اليت فيها مظان   -3

 حىت يستفيد الناس من علومهم. ،إثرائه من جديدو  ،اجملال تخصصني يف هذامهم امل
سوف ومصادر  ع أمساء كتب  ولكونه جيم ،الرغبة بعمل ينفعين يف جمال التخصص -4

 .الطريق العلميتكملة يف  -إن شاء هللا  - أستعني هبا
 : إشكالية البحث

جتديده  وملاذا يتم الف وأسبابه، ودواعيه،يف االطالع واإلحاطة بنوعية االحت البحث إشكاليةتتمثل 
 .وهل هذا االختالف يف األصول أم يف الفروع ،فينة وأخرىكل بني  

  البحث:أسئلة 
 األسئلة التالية:من إشكالية البحث ويتفرع 

 ما سبب اخلالف؟ •
 حجم اخلالف؟ما   •
 ما اخلالف احملمود؟ •
 ما اخلالف املذموم؟ •
 فهم الدين؟يف هل للخالف أتثري  •
 الواجب على املختصني حول هذا اخلالف؟ ام •
 يتكرر اخلالف؟ ملاذا •
 كيف نعاجل اخلالف؟ •
 املسلمني؟من املستفيد من اختالف  •
 كيف حال األمة اليوم مع وجود هذا اخلالف؟  •
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  :أهداف البحث
، معرفة حقيقة اخلالف بني كتب التفسرياهلدف الرئيس الذي يسعى هذا البحث لتحقيقه هو: 

 األهداف الفرعية التالية: هذا اهلدف،ويتفرع عن 
 ومدى أتثريه على التطبيق العملي. ،بيان حجم هذا اخلالف •
 بيان فضل السابقني على الالحقني. •
  ينبغي مراعاهتا عند اخلالف بني العلماء.اليت داب بيان اآل •
 على أفراد األمة. السيئة هاستظهار آاثر و  ،بيان اخلالف املذموم •
 .العمل على رفع اخلالف ابلوسائل الشرعية، و املعتربتقريب صورة اخلالف  •
 قبول اخلالف السائغ املوافق ملصادر التفسري احملمود. •
 كشف اآلراء املخالفة للتفسري ابملأثور. •

 ، ويشتمل على:أدبيات البحث
ومقارنته مع  ،يتحدث عن االختالف يف التفسري يف الوقت املعاصر الذي اإلطار النظري

 وله مناذج خمتلفة منها: ،ملأثورحال التفسري اب
وتنبيهات عن املدرسة  ،ونبذة خمتصرة عن املدرسة العقلية احلديثة ،االثنا عشريةاملدرسة 

 القرآنية واملدرسة الصوفية.
وما يتعلق بعنوان  ،الختالفاباألول على أمور عامة تتعلق  الفصلوستعكف الدراسة يف 

تفاسري  بعضالفات اليت احنرفت فيها يان بعض االختعلى توضيح وب خرىاألفصول ويف ال ،البحث
وذلك من خالل اآلايت  ،ومقارنتها ابلتفاسري اليت أمجعت عليها األمة وتلقتها ابلقبول ،الشيعة

 ،واعتقاد صحتها دون ما عداها ،هلا يف دعوهتا وجعلتها حجةً  ،املدرسة املخالفةاليت ذكرهتا القرآنية 
 . والتابعني أو أقوال الصحابة  ،املطهرةالنبوية أو السنة  ،ن الكرميصادم القرآوإن كان قوهلا ي  

وخمالفاهتا الواضحة املصادمة  ،وذلك خلطورهتا ؛عشرية االثين ةوسيكون الرتكيز على مدرس 
 للتفسري ابملأثور.

يف  وكثرة النقوالت عنها ،الساحة الدعويةعلى لظهورها  ؛املدرسة العقلية احلديثة نعنبذة خمتصرة و 
 الكتب املعاصرة.

 ؛فوجودها ابلنسبة للتفسري وخمالفاته واضحة؛ لعدم أخذها أبدلة السنة :وأما املدرسة القرآنية
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 رها أقل. لذلك سيكون ذك
لقلة الكتب التفسريية  ؛فالكالم عليها من ابب التحذير من خمالفاهتا :وأما املدرسة الصوفية

 وعدم نشرها بكثرة.  ،فيها
  :قةالدراسات الساب

سواء يف الدين أو الدنيا إال  ،فما من جمال من جماالت احلياة ،اءشيأم ترك األول لآلخر ك
وفرة الكتب واملصادر واملراجع  بسببومع ذلك  ،يف هذا العلم الشريف خاصةً  ،ك إليهن يسبق  وجتد م  

البحث الذي وان وعن ،اوإن كان يسريً  ،من عنده على عباده خبري    يفتح هللا ،القرآنية والدراسات
 غري موجود على حد علمه ،هبذه الطريقة واملقارنة ،وما تضمنه من عناوين داخل حبثه ،ذكره الباحث

عليها من كتب التفسري  والرد    ،اليت فيها املخالفات مجع اآلايت الباحث: فكان عمل   ،القاصر
أو من الشبكة  ،ناوهلابعض العناوين خالل التصفح ابلكتب اليت يسهل ت واستفاد من ،ابملأثور
هو  ،وكان الرجوع ملصادر هذه البحوث والنقل منها مباشرة ،وتية اليت فيها حبوث نفعة ومفيدةالعنكب

ذات الصلة مبوضوع  البحوث واستفاد من كل   ، حىت يتأكد من املعلومة املوجودة ،ديدن الباحث
 ومن هذه البحوث: ،البحث

فهد بن عبد  للطالب/رسالة ماجستري  ،تفسريمنهج املدرسة العقلية احلديثة يف ال -1
 -هـ1403 ،رائسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ،)الرايض 2ط ،بن سليمان الرومي الرمحن

  .(م1983
اجلزء األول  يف مث ،: الكالم على رجال املدرسةقسمنيعلى الدراسة  الباحث جعلقد و 

هم العقلية يف علوم ؤ وآرا ،ة العقلية احلديثةاملدرسمنهج  ،والباب األول ،املراحل اليت مر هبا التفسري
 يف الفكر اإلسالمي. اوأتويالهتم آلايت القرآن وأثره ،قرآنيةالقضااي الوموقفهم من  ،القرآن

جاءت يف رسالة املاجستري للشيخ ا لبعض املخالفات اليت ا وترتيبً فكان عمل الباحث اختصارً 
 ،عتمد عليهاأفما وجدته جعلته نسخة  ،ها صاحب الكتابوالرجوع إىل املصادر اليت ذكر  ،الرومي

 ؛، مث بعد ذلك يعرض الباحث هذه املخالفات على التفسري ابملأثورعتمد على نقوالتهأوما مل أجد 
 مث النقد العلمي هلا.  ،ليبني اخلالف فيها

 3ط ،الرومي سليمان بن الرمحن عبد بن فهد /للطالب دكتوراه رسالة ،تفسرياجتاهات ال -2
  .م(1997 -ـ ه 1418 ،مؤسسة الرسالة ،)الرايض
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اليت يصعب  –والبحث يف كتب القوم  ،من املعلومات املكثفةفيه وهو كتاب كسابقه 
وجعله على ثالثة أجزاء:  ،وفيه تكثيف للمناهج أكثر منه يف املخالفات التفسريية –الوصول إليها 

ومنهج  ،ه فصول ملنهج أهل السنة واجلماعةفيو  ،الباب األول فيه للعقائد قد جعلو  ،اجلزء األول
 ومنهج الصوفية. ،اإلابضيةومنهج  ،الشيعة

 ،وفيه فصول للمنهج الفقهي ،العلمية لالجتاهاتالباب الثاين فيه  فقد جعل :جلزء الثايناأما و 
 ومنهج املدرسة العقلية. ،واملنهج العلمي التجرييب ،واملنهج األثري

 ،وفيه فصول للمنهج البياين ،األديب لالجتاهالباب الرابع فيه  علفقد ج :اجلزء الثالثأما و 
 ،وفيه فصول للتفسري اإلحلادي ،الباب اخلامس عن االجتاهات املنحرفة جعلو  ،ومنهج التذوق األديب

  واللون الالمنهجي. ،ومنهج القاصرين
 ومائيت صفحة.  أكثر من ألف   وقد اشتمل على ،والكتاب كبري

فهو حبث تطبيقي  ،دراسة تطبيقية لآلايت املخالفة للتفسري ابملأثوره في حثابالوحبث 
وقد جاءت رسالة الباحث جلمع  ،ابملأثور للمخالفات اليت وقعت فيها املدارس املخالفة للتفسري

مث الرجوع إىل كتب  ،ووضع هلا عناوين تبني املخالفة فيها ،املخالفات املتناثرة يف رسالة الشيخ الرومي
  ثر هذه املخالفة.مث التعليق أب ،اوبيان احلق بدليله مسندً  ،ابملأثور التفسري

، حبث حمكم وصاحل للنشر ابحلولية، ألمحد حممد اختالف املفسرين أسبابه وضوابطه -3
م، ذكر فيه الفرق بني  2004 -هـ  1425الشرقاوي، جامعة األزهر الشريف، العدد السابع عشر 

الف الف وأسبابه، والقواعد والضوابط املتعلقة ابخلالف، وبيان اخلاخلالف واالختالف، وأنواع االخت
 املذموم واخلالف احملمود، وهو أشبه ابلقواعد العامة يف التفسري.

 ين.االختالف بني املفسر  صور مباحث وتطبيقات عملية علىعدة وحبث الباحث يزيد عليه ب
حممد  الة دكتوراة للطالب/سر  ،ومنهجهم يف تفسري القرآن الكرمي االثنا عشريةالشيعة  -4

  هـ(.1427، مكتبة منصور للطباعة والتوزيع ،)مصر 1ط ،حممد إبراهيم العسال
 ،جعل الباب األول عن الشيعة ونشأهتمف ،م البحث إىل أربعة أبوابيقسبت بالطالوقد قام 
د الشيعة الث عن عقائوالباب الث ،للغة والبالغةاملتعلقة ابمور األموقفهم يف التفسري و والباب الثاين عن 

وتكلم عن  ،الكتاب يتعلق ابلشيعة فقطو  ،والباب الرابع عن تفاسري الغالة واملعتدلني ،عشرية االثين
  لكتب القوم ومصادرهم. وفيه ذكر   ،وهو مفيد يف اببه ،أمور التاريخ والنشأة
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ها من اآلايت يف آرائهم اليت استنبطو  ،لدارسة التطبيقية للقوم وغريهماببحث يهتم هذا الو 
فأفرد  ،وفيه نقد للكتاب املذكور يف بعض تعليقاته ،الف ما عليه أهل التفسري ابملأثوروفهموها خب

 وبنَي  ،أحد املرتمجني يف رسالة الشيخ العسال فيه املخالفات اليت وقع هبا  بنَي  كاماًل الباحث فصاًل 
 ا لقول الشيخ العسال. الباحث احلكم خمالفً 

، سعود بن عبد هللا الفنيسان /رسالة دكتوراة للطالب ،هن أسبابه وآاثر اختالف املفسري -5
 :الباب األول ،وثالثة أبواب متهيد  يف وجعله ، ةشبيليإالرايض: دار هـ، 1418 الطبعة األوىل، سنة:

األسباب اخلاصة الختالف  :والباب الثاين ،وفيه أربعة فصول ،األسباب العامة الختالف املفسرين
 .وفيه فصالن ،آاثر االختالف بني املفسرين :والباب الثالث ،وفيه مخسة فصول ،املفسرين

وأقوال  ،وإنكار السحر ،وبيان جمال العقل وحدوده التفسريية، حبثه بعض املخالفات يفوذكر 
 .وغري ذلك من املباحث املفيدة ،يف نكاح املتعة فسرينامل

  .والرد عليها ،ببيان حجة املخالف ،يةوعمل الباحث هنا: أخذ املخالفات والدراسة التطبيق
وهي رسالة  ،اتفسري املنار منوذج   ،املدرسة السلفية يف التفسري يف العصر احلديث -6

جامعة موالي  ،حتت إشراف الشاهد البوشيخي ،حممد السيسيللطالب/ ( جامعية )دبلوم عال  
 2010 -ـه 1431 ،)مكتبة دار السالم 1ط -م1991 – ـه1411بتاريخ  ،ورقة 275 ،مساعيلإ

 www.almajidcenter.org/search_details.php?keyword م(.

وذكر للفصل  ،نيوجعل للباب األول فصل ،اببني يف –حفظه هللا  –وقد جعله املؤلف  
ومفهومها، وأصول  ،فيها املدرسة السلفية يف التفسري يف العصر احلديث ر  ك  ذ   ،األول ستة مباحث

ذكر فيها الدعوة إىل  ،جعل له أربعة مباحث :الفصل الثاينو  ،ذه املدرسةالتفسري عندهم، ومعامل ه
 :الباب الثاين وأما ،قرآن، وقضااي اجملتمع، وبناء األمة ابلرجوع إىل القرآن الكرمياالجتهاد، وإعجاز ال

 ،ذكر فيها تفسري املنار ، على أربعة مباحثجعل الفصل األول مشتماًل  ،ضمنه أربعة فصولفقد 
وبيان الفرق  ،لرد الشبهات ؛فقد اشتمل على أربعة مباحث :التفسري، وأما الفصل الثاين ات هذاومميز 

ذكر فيها القضااي االجتماعية يف  ،فقد اشتمل على ثالثة مباحث :وأما الفصل الثالث ،املخالفة
ماعي يف ذكر فيها اإلصالح االجت ،فقد اشتمل على ثالثة مباحث :وأما الفصل الرابع ،تفسري املنار

وهو من املراجع العصرية  ،وهو كتاب مفيد يبحث عن املدرسة السلفية يف هذا العصرتفسري املنار، 
  قوم.العند 
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من خمالفة يف كتاب  ،وللباحث تعقيبات على هذه املدرسة العقلية اليت ذكرها الشيخ السيسي
باحث يعرض هذه املخالفات من الو  ،ومقارنتها ابلتفسري ابملأثور ،ولرواد هذه املدرسة ،تفسري املنار
 ا للمؤلف أو لعامل بعينه. وليس تنقيصً  ،ابب املقارنة

 : منهج البحث
 تكونوف وس، ايل منهجً  (2)املقارن (1)االستقرائيختذ املنهج أإن شاء هللا تعاىل سوف 

 :التايل النحو على هذا البحث يف العمل خطوات 
  دليل.ال ، مع ذكروضع املخالفة أواًل  •
 احملققة. ألربعةلى املخالفة ابلنقل من التفاسري اد عالر  •
بيان أثر املخالفة على افرتاق ل ،لتظهر املعلومة واضحة ؛وضع التعليق من الباحث •
  املسلمني.
وقد يراها املخالف نفسه أهنا  ،يندرج حتتها أي نوع من املخالفة ،املخالفة كلمة عامة •

 وقد تكون عند الباحث خمالفة. ،ت مبخالفةأهنا ليس ئوقد يراها القار  ،ليست مبخالفة
 .اأو تلوحيً  اأو تصرحيً  ،أو صغريةً  كبريةً   ا أن تكون املخالفة  ليس شرطً  •
 ،وما خالف األصل ،هو ما عليه أهل التفسري ابملأثور :األصل الذي وضعه الباحث •

 ز املخالفة. فيكون حكمه عند الباحث يف حي   
 .املنورة املدينة مصحف خط حسب القرآنية اآلية كتابة •
 مصدره إىل وعزوه مبعناه، ذكره أو ،ابختصاره فيه الت صرف وعدم ،أواًل  املخالف كالم  ذكر •

                                      
 ؛فرتاض الفروضوا ،والتجربة ،ا على ذلك ابملالحظةاملنهج االستقرائي: هو املنهج الذي يقوم على تتبع األمور اجلزئية، مستعينً  (1)

الستنتاج أحكام عامة. وقيل: هي الطريقة التارخيية اليت تعمل على حتليل وتفسري احلوادث التارخيية، كأساس لفهم املشاكل 
وقيل: هو  أو هو االستفادة من تراث السابقني ملعاجلة موضوعات مستحدثة. .املعاصرة، والتنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل

 كان نوع هذه اآلاثر، وهو املنهج املستخدم يف العلوم ا ملا تركه من آاثر، أايً ه ابسرتداد املاضي تبعً الذي نقوم في املنهج
، 2، طالبحث العلمي حقيقته ومصادره ومادته ومناهجهالربيعة، عبد العزيز بن عبد الرمحن، انظر: التارخيية واألخالقية. 

   (.178)ص: 

لتجرييب؛ ألنه يستند يف حتليالته إىل املالحظة والتجربة وافرتاض الفروض، وله نوعان، اتم: سمى ابملنهج اياملقارن: و املنهج  (2)
انظر: انظر:  وهو ما يقوم على حصر مجيع اجلزئيات للمسألة، ونقص: وهو ما يقوم على االكتفاء ببعض جزئيات املسألة.

 (.19م، )ص: 1977بوعات( )الكويت، وكالة املط، 3، طمناهج البحث العلميالرمحن البدوي،  عبد
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 ، مث أييت بعد ذلك اجلانب الدراسي ملا ذكره.اهلامش يف
وما أخرجه الشيخان أو أحدمها فإين أعزوه  ، هللا رسول عن الواردة األحاديث ختريج •

فإنين أستويف خترجيه قدر  ؛خان، أو أحدمهافي بذلك، وما مل خيرجه الشيإليهما، أو إىل أحدمها وأكت
االستطاعة، مث أنقل كالم أهل العلم عليه ابلصحة والضعف من املتقدمني أو من املتأخرين من أهل 

 احلديث.
 لقول الراجح فيها.توثيق املسائل الفقهية املتعلقة آبايت األحكام، مع مناقشتها، وبيان ا  •
فيه، مث  د  األماكن والبلدان يف أول موضع تر  كذلك غري املشهورين، و  ابألعالمالتعريف  •

 اإلحالة إليه بعد ذلك.
 املعاجم املعتمدة. ن  ذلك م   اتوضيح معاين الكلمات الغريبة مع الضبط ابلشكل، موثقً  •

  
 حدود البحث:

 . أو يزيد قلياًل  ممن هلم أتليف يف املائة سنة   •
 ،ويذكر آراءهم املخالفة بقصد املدح هلم ،درسة من املدارسذكر مل فيه أو ممن ألف كتاابً  •

 ويكون صاحب الكتاب من املعاصرين.
 واشتهر أمره يف التفسري. ،له رأي شاذ  ممن أو  •
مث مناذج  ،ويطيل يف ذلك؛ خلطورهتم ،عشرية االثينفيذكر الباحث مناذج من املدرسة  •

وعدم كثرة املؤيدين  ،لقلة ما عندهم ة؛يت القرآن والصوفيمث ذكر أقل ملدرس ،للمدرسة العقلية احلديثة
 واملناصرين هلم يف هذه األزمنة.

ا آخر يزيد ولعل طالبً  ،ولكن هذا فيه إطالة ،على مجيع اآلايت وحاول الباحث أن ميرَ  •
وكشف احلق  ،بث يف الكتب أو الشبكة العنكبوتيةويتصدى لألخطاء واملخالفات اليت ت   ،ويفيد غريه

أصحاب التفسري ابملأثور؛ ألن فيه الفائدة املرجوة لتحقيق العبودية هلل  ،دامىري الق  لرجوع إىل تفساب
  وحتقيق االقتداء ابلنيب،  وذلك ابمتثال أوامر هللا تحزب وترك ال ،واالبتعاد عن نواهيه

 ه وفكره. لينتصر ملذهب ؛ويلوي أعناق النصوص ،ر اآلايتالبغيض الذي وصل ابملخالف أن يفس   
 األدوات:

 احلاسب اآليل والشبكة العنكبوتية. •
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 املكتبة الرقمية الشاملة. •
 الكتب والدراسات املتعلقة مبوضوع البحث. •
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 التمهيد
   .صطلحات البحثالتعريف مب

  اللغة واالصطالح.تعريف املنهج يف 
  .(1)املنهج يف اللغة: هو الطريق الواضح

 معني. لتحقيق هدف   ؛موضوع معني ا: الطريق املتبع لدراسةاصطالحً و 
يف حتليالته إىل املالحظة والتجربة  ألنه يستند  ؛ سمى ابملنهج التجرييب: وي  االستقرائياملنهج 

: وهو ما ونقص   ،: وهو ما يقوم على حصر مجيع اجلزئيات للمسألةاتم   ،وله نوعان، وافرتاض الفروض
 . (2)يقوم على االكتفاء ببعض جزئيات املسألة

ربز أوجه الشبه حيث ي   ؛هو املنهج الذي يعتمد على املقارنة يف دراسة الظاهرة املنهج املقارن:
واالختالف فيما بني ظاهرتني أو أكثر، ويعتمد الباحث من خالل ذلك على جمموعة من اخلطوات 

  .(3)من أجل الوصول إىل احلقيقة العلمية املتعلقة ابلظاهرة املدروسة
ا مستندً  ،وهو ما يقوم على اخلصومة بني اثنني أو أكثر ن ابملنهج اجلديل:وجاء تسمية املقار 

  .(4)ك على األدلة... يف ذل
 تعريف االختالف يف اللغة واالصطالح. 

د   :االختالف لغة ، ض  ت  ف اق  ْسم   اال   .(5)اخلْ اء   ب ض م    اخْل ْلف   و اال 
 كل    أيخذ أن: واملخالفة تالف  االخ"بقوله:  (6)عرفه الراغب األصفهاين ا:اصطالحً و 

 خمتلفان، ضدين كل  ألن ؛الضد من أعم   واخلالف قوله، أو حاله يف اآلخر طريق غري اطريقً  واحد
                                      

  (.266، ابب اجليم، فصل النون، )ص: 8، طالقاموس احمليطالفريوزآابدي، حممد بن يعقوب، ( 1)
 (.178)ص: ، 2ط البحث العلمي حقيقته ومصادره ومادته ومناهجه،الربيعة، عبد العزيز بن عبد الرمحن، انظر:  (2)
 tps://ar.wikipedia.org/wikihtم 2012ويكيبداي املوسوعة احلرة، ديسمرب ( 3)

  (.19)ص:  م،1977( املطبوعات وكالة الكويت،)، 3ط، العلمي البحث مناهج، البدوي انظر: عبد الرمحن (4)

   (، مادة: )خ ل ف(.1/178، د.ط، )الوجيز شرح غريب يف املنري املصباح انظر: الفيومي، (5)

، من كتبه: حماضرات األدابء، والذريعة م األصفهاين املعروف ابلراغب، أديب  : احلسني بن حممد بن املفضل، أبو القاسراغبال (6)
 ..إىل مكارم الشريعة، واألخالق، وجامع التفاسري، واملفردات يف غريب القرآن، وحل  متشاهبات القرآن، وأفانني البالغة

والفريوزآابدي، (، 4151، ت: 13/341) ،3ط ،سري أعالم النبالءالذهيب، نظر: اهـ.  502سنة:  ماتوغريها كثري، 
  (.111، ت: 1/122) ،1ط واللغة، البلغة يف تراجم أئمة النحو
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  .(1)"يندَ ض   خمتلفني كل  وليس
الفً  خم  الفة خ ال ْفت ه  " :-رمحه هللا- صاحب املصباحوقال  الف ،اوخ   إذا ؛واختلفوا القوم و خت 

  .(2)"اآلخر إليه ذهب ما خالف إىل واحد كل  ذهب
 .(3)"طويل زمن وجوده على مضى ما( القدميوذكر أهل جممع اللغة العربية: ") 

  .(4)"وأكثر ما يستعمل القدمي ابعتبار الزمان" :-رمحه هللا- وقال الراغب
 الشيء عن والعبارة ،والكشف االستبانة: التفسري" :-رمحه هللا- (5)الكفويقال أبو البقاء 

  .(6)"لاألص لفظ من وأيسر أسهل ظفبل
وفيما خيتص  ،"التفسري: فيما خيتص مبفردات األلفاظ وغريبها :-رمحه هللا- وقال الراغب

  .(7)ابلتأويل"
  .(8)"والبيان الشرح( التفسري") :وقال أهل جممع اللغة

 ويقال يف ،: عاش معه يف عصر واحداملعاصرون: عاصر فالنً " :وقال أهل جممع اللغة
  .(9)والعصر احلديث" ،والعصر املتوسط ،العصر القدمي التاريخ:

 
 
 

                                      
 (. 294)ص:  ،1ط ،القرآن غريب يف املفردات، الراغب (1)

     (، مادة: )خ ل ف(.1/178)املصباح املنري،  انظر: الفيومي، (2)

 (.2/720)، دط ،الوسيطاملعجم جممع اللغة العربية، ( 3)

 (.661)ص: ، املفردات يف غريب القرآنلراغب، ا( 4)

أخرى ابلرتكية، و  ،الكلياتمنها: وله كتب  ية،كان من قضاة احلنف  ،الكفوي: أيوب بن موسى احلسيين الكفوي، أبو البقاء (5)
ة، (، وكحال2/38) ،15ط، األعالم الزركلي، نظر:ام.  1094سنة:  مات ،عاش وويل القضاء يف تركيا، والقدس، وبغداد

 . (3/31)، د.ط، معجم املؤلفني

 (.1/260) د.ط، ،اللغوية والفروق املصطلحات يف معجم الكليات: الكفوي (6)

 (.636)ص:  املرجع السابق،( 7)

 (.2/688) ،الوسيطاملعجم جممع اللغة العربية، ( 8)

 (.2/604) السابق،املرجع  (9)
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 الفصل األول
 وكيفية التعامل معه ،االختالف وواقعه العملي

 ويشتمل على ستة مباحث:
 مفهوم االختالف.املبحث األول: 

 .الفرق بني االختالف واالفرتاقاملبحث الثاين: 

 .حكم اخلالفاملبحث الثالث: 

 بني العلماء. آداب اخلالفابع: املبحث الر 

 .والرد عليها ،حول اختالف التفسري )معاصر( نصراين من شبهةاملبحث اخلامس: 

 هل كل جمتهد مصيب؟املبحث السادس: 


 
 
 
 
 
 
 

 املبحث األول: مفهوم االختالف
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 :يقوم مقامه، والثاين ،جييء شيء بعد شيء)خلف( اخلاء والالم والفاء أصول ثالثة: أحدها أن 
 .(1)التغري :خالف قدام، والثالث

: ابلكسر قدام، واخللفة، نقيض: اخللف أو خلف،: "خ ل ف: "-رمحه هللا- (2)ابديآالفريوز قال 
ال ف ة  ، (3) الرتدد: أي االختالف، مصدر أو االختالف، من االسم  كثري  خيالف   :أي ،ر ج ل  خ ال ف  وخ 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڍ  ٹ ٹ اآلخر، أحدمها خيلف: خلفة ورجالناخلالف، 

 من ابلنهار أمر من فاتهأو معناه: هذا،  من خلف هذا: أي ،[62الفرقان: ]ڍ ۓ ے ے ھ ھ
  .(4)ابلنهار" تداركه ابلليل فاته وإن ابلليل، تداركه العبادة

 وختالف، اوخالفً  خمالفةً  خالفه وقد املضادة،: اخلالف: "-رمحه هللا- (5)وقال ابن منظور
 ہ ہ ۀ ٹ ٹ ڍ، واختلف ختالف فقد يتساو، مل ما وكل يتفقا، مل: لفاواخت األمران

  .(6) "[141]األنعام:ڍہ 
 اآلخر طريق غري اطريقً  واحد كل  أيخذ أن: واملخالفة االختالف: " -رمحه هللا- قال الراغبو 

  اوملضدين،  خمتلفني كل  وليس خمتلفان، ضدين كل  ألن ؛الضد من أعم واخلالف قوله، أو حاله يف

                                      
  (.2/210، د.ط، )معجم مقاييس اللغة ،بن فارسانظر: ا (1)
: حممد بن يعقوب الفريوزآابدي، الشريازي، الشافعي، كان من أئمة اللغة واألدب، من مصنفاته: كتاب بصائر الفريوزآابدي (2)

 ..ونزهة األذهان يف اتريخ أصبهان، والبلغة يف اتريخ أئمة اللغةذوي التمييز، والقاموس احمليط، واملغامن املطابة يف معامل طابة، 
 ،ابن العمادو (، 10/86)د.ط،  ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع: السخاوي، نظرا هـ.817 :نةوغري ذلك، مات س

  .(9/186) ،1ط ،ذهب من أخبار يف الذهب شذرات
 .(خ ل فمادة: )، (1/807) ،احمليط القاموس الفريوزآابدي،: انظر (3)

ْيطوري، أبو احلسن علي بن أمحد بن علي الواحدي، النيسابانظر: الواحدي،  (4) ري  الب س  ( 15حملقق: أصل حتقيقه يف )، االتـ ْفس 
جامعة اإلمام حممد بن ، 1، طجبامعة اإلمام حممد بن سعود، مث قامت جلنة علمية من اجلامعة بسبكه وتنسيقه هرسالة دكتورا

 (، وابن4/268د.ط، ) كتاب العني،(، والفراهيدي، 16/567، )هـ 1430، عمادة البحث العلمي ،سعود اإلسالمية
  .(7/175) ،1ط ،اللغة هتذيب: (، واألزهري5/199، )1ط األعظم، واحمليط احملكم سيده،

 ولد احلجة، اللغوي اإلمام اإلفريقي، األنصاري منظور بن الدين مجال الفضل، أبو علي، بن مكرم بن حممد: منظور ابن (5)
 ونثار األغاين، وخمتار العرب، لسان: كتبه  من لقاهرة،اب اإلنشاء ديوان يف وخدم والذهيب، السبكي، :عنه وروى مبصر،
 العربالذهيب، : انظر. هـ 711: سنة مات نواس، أيب وأخبار عساكر، البن دمشق اتريخ وخمتصر والنهار، الليل يف األزهار

 (. 6/15) ،2ط ،الكامنة الدرروابن حجر،  ،(4/29) ، د.ط،غرب من خرب يف
 .(خلف، مادة: )(9/90) ،3ط ،عربال لسان: منظور ابنانظر:  (6)
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 ٹ ٹ  واجملادلة، للمنازعة ذلك استعري التنازع يقتضي قد القول يف الناس بني االختالف كان

 .(1)"[118هود: ]ڍ ڀ ڀ ڀ پٹ ٹ ڍ  و، [37 ]مرمي:ڍىئ  ىئ ىئ ېئڍ
 :ثالثة أصول   ،والفاء والالم اخلاء( خلف)" :-رمحه هللا- (2)قال ابن فارسو 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻٹ ڍ  ٹ  مقامه، يقوم شيء بعد شيء جييء أن أحدها:

فالليل جييء بعد النهار ويقوم مقامه، والنهار جييء بعد  ،[62]الفرقان:ڍ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
أي: أمة جتيء بعد أمة  ،[165 ]األنعام:ڍحت جت يب ىب مبٹ ٹ ڍ  ،الليل ويقوم مقامه

  .وتقوم مقامها
ر لقصور ومنه التأخ ،[255 ]البقرة:ڍې ې ې ې ۉ ۉ ۅٹ ٹ ڍ ؛ قدام خالف: والثاين

 .[169 ]األعراف:ڍۓ ے ے ھٹ ٹ ڍ كما   نزلة،امل
 إذا: اخلوفً  خيلف والطعام الفم خلف": رمحه هللا (3)قال أبو بكر األنباري: التغري؛ والثالث

ي و اَلذ ي» :ومنه قولهتغري،   ر يح   م نْ  تـ ع اىل   اّللَ   ع ْند   أ ْطي ب   الَصائ م   ف م   خل  ل وف   ب ي د ه   نـ ْفس 
 ،لتغري رائحة فم الصائم بسبب خلو املعدة ؛أطيب من ريح املسك  ، أي عند هللا(4)«ْسكمل  ا

 منهم واحد كل  ألن ؛أي: خمتلفون ،واألصل األول هو املقصود هنا، يقال: اختلف الناس يف كذا
 .(5)اه"حنَ  الذي مقام نفسه ويقيم صاحبه، قول يح   ن  يـ  

                                      
  (.294)ص:  ،القرآن غريب يف املفردات، الراغب (1)

 ا، مسعا، فتحول مالكيً حبيب، أبو احلسني اللغوي القزويين، كان شافعيً  بن حممد بن زكراي بن فارس بن ابن فارس: أمحد (2)
عباد يتتلمذ له، صنف: اجململ يف اللغة، وفقه اللغة،  ابن سلمة القطان، وقرأ عليه البديع اهلمذاين، وكان بن إبراهيم بن علي

، 1/118) ،1ط ،الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات ابن خلكان، نظر:ا. هـ395 :سنة تويفو  ،وغريها ..ة يف النحوومقدم
 . (44، ت: 1/127)، 1ط، النحاة أنباه على الرواة إنباه والقفطي،، (49ت: 

القاسم بن حممد بن بشار األنباري، النحوي، اإلمام املشهور، كان أحفظ زمانه، وكان من الصاحلني،  األنباري: حممد بنابن  (3)
ومن تصانيفه: كتاب الزاهر يف اللغة، وكتاب هاءات القرآن، وكتاب األمايل، وكتاب غريب احلديث، وكتاب خلق اإلنسان، 

ابن (، و 1540ت:  ،3/399)، 1ط ،ريخ بغداداتطيب البغدادي، اخلنظر: اهـ. 328سنة:  ماتوغري ذلك كثري، 
  (.2427ت:  ،13/397) ،1طاملنتظم يف اتريخ األمم وامللوك، اجلوزي، 

  وبنحوه رواه مسلم يف (،1894: احلديث ، رقم3/24)، الصوم فضل: ابب الصوم، كتاب  البخاري يف صحيحه، أخرجه (4)
 . هريرة ( كالمها عن أيب1151: احلديث ، رقم2/807)، الصيام فضل: ابب، الصوم كتاب

، الناس كلمات  معاين يف الزاهر(، مادة: )خلف(، واألنباري، 213-2/210، د.ط، )اللغة مقاييس معجمابن فارس،  (5)
= 
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 إلبطال أو حق    لتحقيق ؛املتعارضني بني جتري منازعة: "اخلالف له:بقو  -رمحه هللا- (1)وعرفه اجلرجاين
 .(2)ابطل"

 ما خالف إىل واحد كلاالختالف يف االصطالح هو: أن يذهب  صاحب املصباح: "وقال 
 .(3)"يَتفقا وال ،اآلخر إليه ب  ه  ذ  

م الف أعوأن اخل ،وعدم اتفاق ،ومضادة ،: ترددهون اخلالف أفتبني من أقوال علماء اللغة 
.لتحقيق حق أو إبطال ابطل ؛وأن كل خمالف ينتصر لقوله ،من الضد

 الفرق بني اخلالف واالختالف:
 على بين قول   يف يستعمل االختالف إن العلماء بعض " قال: -رمحه هللا- (4)التهانوي قال

 ال خالف له يقال الراجح مقابلة يف املرجوح القول أن ومنه عليه، دليل ال فيما واخلالف دليل،
 املخالفني كون  :ابالختالف واملراد املخالف، وأتخ ر املخالفني اجتماع عدم ابخلالف فاملراد اختالف،
 كمخالفة  فإنه اخلالف، يف املخالف جانب يف الضعف ثبوت منه واحلاصل منازعني، معاصرين
 .(5)تقرر" ما خالف فيه ليس ألنه االختالف؛ يف جانب ضعف وعدم اإلمجاع

 …هوى عن كان  ما األول واالختالف، اخلالف بني فرقال": -رمحه هللا- (6)اطيبالش وقال
                                      

= 
 (. 294)ص:  ،القرآن غريب يف املفردات، (، والراغب2/231، )1ط

من تصانيفه: حاشية  ،مشارك يف أنواع من العلومعامل، حكيم،  اجلرجاين، الشريف الزين علي بن حممد بن اجلرجاين: علي (1)
 غريها كثري، تويفو  ..على شرح التنقيح للتفتازاين يف األصول، شرح التذكرة النصريية يف اهليئة، حاشية على تفسري البيضاوي

ابن و  (،1777، ت: 2/196، د.ط، )نحاةبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والالسيوطي، نظر: ا. هـ 816: سنة بشرياز
  .(5/298) ،ذهب من أخبار يف الذهب شذرات ،العماد

  (.101)ص:  ،2ط التعريفات،اجلرجاين، ( 2)

معجم اللغة العربية ، أمحد خمتار عمرو (، 1/60، )الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغويةانظر: احلموي،  (3)
   .ف( ل مادة: )خ ،(1/178) املصباح املنري، د.ط، والفيومي،، (1/683) ،املعاصرة

من مصنفاته:   ،ابحث هندي ،حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد بن حممد صابر الفاروقي احلنفي التهانويالتهانوي:  (4)
 1158 :بعد، مات سبق الغاايت يف نسق اآلايتو  ـ،ه 1158جملدان، فرغ من أتليفه سنة  ،كشاف اصطالحات الفنون

 (. 6/295) األعالم،الزركلي،  نظر:ا .هـ
   (.1/117، )1ط ،والعلوم الفنون اصطالحات كشاف  موسوعة انظر: التهانوي، (5)

، من أهل غرنطة، كان من أئمة املالكية، من كتبه: الشاطيب: إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرنطي، أصويل حافظ   (6)
وغريها، تويف  ..ول النحو، واالعتصام، وشرح األلفيةاملوافقات يف أصول الفقه، واجملالس، واالتفاق يف علم االشتقاق، وأص

= 
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 .(1)اجملتهدين" عن صدر ما واآلخر
"وامللحوظ يف استعمال الفقهاء أهنم ال يفرقون بني  نظرية التقعيد الفقهي: صاحبوقال 

متني للداللة على اخلالف واالختالف؛ ألن معنامها العام واحد، وإمنا وضعت كل واحدة من الكل
 هذا املعىن العام من جهة اعتبار معني، وبيان ذلك: أننا إذا استعملنا كلمة )خالف( كان ذلك دااًل 

جاء ابجتهاد مغاير الجتهاد اآلخرين، بغض النظر  –أو أكثر شخص–من الفقهاء  اعلى أن طرفً 
اف اخلالف، ىل طرفني من أطر لكن إذا نظرن إ عن هؤالء اآلخرين، هل اجتهادهم واحد أو متباين...

ويؤكد هذا التفريق اللفظي  ...اأو إىل أطرافه كافة؛ فإننا نسمي ما ينشأ عنهم من آراء متغايرة اختالفً 
 :على لسان شعيب  القرآن الكرمي ملادة اخلالف واالختالف، فقد قال هللا الدقيق استعمال 

بطرف واحد  اهنا مرتبطً  اقفلما كان السي، [ 88 ]هود:ڍۇئ  وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ...ڍ
بكافة أطراف اخلالف،  الكن حينما يكون السياق مرتبطً ، من أطراف اخلالف، عرب بكلمة )أخالف(

  .(2)"[37 ]مرمي:ڍ...ىئ ىئ ىئ ېئڍ  :يعرب حينئذ بكلمة )اختلف( كقوله 
د وق ،راد به اختالف التنوعالذي أراه أن االختالف قد ي  و ": اختالف املفسرينصاحب وقال 

  .(3)"د ألحد املعنينير  وكذلك اخلالف قد ي   ،راد به اختالف التضادي
 مصدر: لغة ختالفاال": لفظ االختالف املوسوعة الفقهية الكويتية يف مبحث:وجاء يف 

 اختلف، فقد يتساو مل ما وكل يتفقا، مل األمران: واختلف االتفاق، نقيض واالختالف اختلف،
 االختالف ويستعمل عنه، هناه أن بعد قصده أو إليه، عصاه الشيء إىل وخالفه املضادة،: واخلالف

 اعتبار عدم والفقهاء األصوليني بعض كالم  يف وقع وقداخلالف، وكذلك ،اللغوي مبعناه الفقهاء عند

                                      
= 

 (.1/117، )15ط. ،األعالم ، والزركلي،(55، ت: 1/191) ،2، طفهرس الفهارس، إلدريسيانظر: اهـ.  790سنة: 
    (.5/429)، 1ط ،املوافقات انظر: الشاطيب، (1)

 البحث عناوين بعض(. 180 – 1/179) ،1ط ،هاءالفق اختالف يف وأثرها الفقهي التقعيد نظرية الروكي، انظر: محد (2)
 م،2013 أكتوبر 3 املوافق هـ،1434 القعدة ذي 27 اخلميس احلميقاين حممد بن الوهاب عبد: للشيخ حبث من مأخوذة
( مصادرها من وأخذها العبارات، من لكثري تغيري مع) اليوم اإلسالم يف حبوث

www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-174329.htm 

حبث  ،جامعة األزهر، العدد السابع عشر، )سبابه وضوابطهأاختالف املفسرين الشرقاوي، أمحد حممد الشرقاوي، انظر:  (3)
 (.5)ص: م  2004-هـ  1425م وصاحل للنشر ابحلولية( حمكَ 
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 فقد ا،خالفً  اآلخر أحدمها خالف أمرين فكل واحد، مبعىن اللفظني أحيانً  يستعملون بل ؛الفرق هذا
 اإلمجاع خمالفة يف اخلالف وينفرد االختالف، من امطلقً  أعم اخلالف إن: قالي   وقد ،اختالفا اختلفا
  .(1)وحنوه"

 ، يف اعتبار معنيوأحيانً  ،ق بني اللفظنيفر   ما دام هناك من مل ي   ،وال مشاحة يف االصطالح
ف( إن  ل  وبكلمة )اختـ   ،واحد ( إن كان من طرف  ف  ممكن التعبري بكلمة )خال   ،والختالف السياق

 كان من أطراف املخالفني. 
  :لفظ االختالف يف القرآن الكرمي

 التضاد به يراد القرآن يف" االختالف" لفظو ": -رمحه هللا- (2)قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 ڇ ڇڍ  :، ومنه قوله النظار من كثري  اصطالح هو كما  - التماثل عدم جمرد به يراد ال والتعارض؛

  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻڍ  : ، وقوله[82]النساء:ڍ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

  .(3) "[253 ]البقرة:ڍڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڍ : وقوله، [9 - 8الذارايت: ]ڍ ٺ ڀ
التضاد  :أن لفظ االختالف يف القرآن الكرمي يراد به -رمحه هللا-شيخ اإلسالم  فأفاد

 والتعارض، ال جمرد عدم التماثل. 
 
 
 

 .واالفرتاق االختالف الفرق بني: املبحث الثاين
 ومنها: ،ذكر بعض الفروق بني االختالف واالفرتاق

                                      
 (. 2/292، )2ط، الكويتية الفقهية املوسوعة انظر: (1)

عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن تيمية، اإلمام تقي الدين أبو العباس احلراين، ابن تيمية: أمحد بن عبد احلليم بن ( 2)
ومسع من ابن عبد الدائم، وابن أيب  ،يف، متذهب لإلمام أمحد بن حنبلصانت ا وكثرة  وحفظً  وذكاءً  ا ومعرفةً لمً فريد العصر ع  

وغريها   ..والفرقان بني أولياء هللا والشيطان ،ني العقل والنقلواجلمع ب ،من تصانيفه: فتاوى ابن تيميةوخلق كثري،  ..الي سر
، ابن حجرو (، 1175، ت: 4/192) ،1ط ،تذكرة احلفاظالذهيب، نظر: اهـ.  728هـ، ومات سنة 661ولد سنة كثري، 

 (.409، ت: 1/168) الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة،

 .(20-13/19د.ط، ) جمموع الفتاوى،بن تيمية، اانظر:  (3)
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 عنه، ابتعد :فالن فالنً  انفصلوا، وفارق: وافرتقوا وغادره، وتفارقوا املكان ترك: عن تفرق
 وتركه. ،عنه وانفصل

 بعضهم فارق: القوم طريق، وافرتق يف منهما كل    ذهب :الرجالن وتفرق ،د  تبدَ : الشيء تفرق
 . (1)ابعضً 

  .(2)األبدان" يف االفرتاق : "يستعمل-رمحه هللا- قال احلموي
 التفاضل ميكن حبيث ،حيزين يف اجلوهرين كون:  فرتاقاال": -رمحه هللا- وقال اجلرجاين

  .(3)بينهما"
 ينبغي فيما رأيني بني تقابل   الرتدد، وهو: أي االتفاق، االختالف، ضد أما االختالف فهو:

  .(4)فيه أيالر  انفراد
 خالف إىل اخلصمني أحد ذهاب هو ختالفاال": (5) -رمحه هللا- العسكري هالل قال أبو

  .(6)اآلخر" ليهإ ذهب ما
إذ قد يصل اخلالف إىل  ،بل هو من مثار اخلالف ؛إن االفرتاق أشد أنواع االختالف -1

 .اافرتاقً لكن ليس كل اختالف  ،وقد ال يصل، فاالفرتاق اختالف وزايدة ،حد االفرتاق

 ھ ہ ہ ہ ہٹ ٹ ڍ  كما  ،ا يكون بعد العلم ابلبيناتإن االفرتاق غالبً  -2

 .[105 ]آل عمران:ڍ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ

 خت ْت ل ف وا، ال  »: كما قال رسول هللا   ،ومن يتبعه ،اهلالك لصاحبهإن االفرتاق يؤدي إىل  -3

                                      
 اتجوالزبيدي،  ،(2/685) الوسيط، املعجم العربية، اللغة وجممع ،(1/918)احمليط،  القاموسانظر: الفريوزآابدي،  (1)

  (. 26/298)، د.ط، العروس

  (. 2/470)املصباح املنري، ، الفيومي انظر: (2)

  (. 2/470) التعريفات،اجلرجاين،  انظر: (3)

 على التوقيفواملناوي، ، (23/251)العروس،  اتجوالزبيدي،  ،(808-1/807)، احمليط القاموس الفريوزآابدي، انظر: (4)
   (.1/41)، 1ط ،التعاريف مهمات

 من بكنيته، اشتهر األدبي ة، الت صانيف صاحب مهران، بن سعيد بن سهل بن هللا عبد بن احلسن: العسكري أبو هالل (5)
 األمم اتريخ يف املنتظم اجلوزي، ابن: انظر. هـ 395: سنة مات وغريها، ق..والفرو  والنثر، النظم صناعيت: تصانيفه
 (. 3506، ت: 12/391)النبالء،  أعالم سري والذهيب، ،(2929، ت: 14/387) ،وامللوك

  (. 1/157) ، د.ط،اللغوية الفروقالعسكري،  هالل أبو انظر: (6)
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  .(1)«فـ ه ل ك وا اْختـ ل ف وا قـ بـْل ك م   ك ان    م نْ  ف إ نَ 

وقد يؤجر املخطئ، بينما االفرتاق  ،وعن حسن نية ،إن االختالف قد يكون عن اجتهاد -4
العاص  بن عمرو فعن ،بل هو مذموم وآمث على كل حال ؛ال يكون عن حسن نية، وصاحبه ال يؤجر

، هللا رسول مسع أنه  ح ك م   و إ ذ ا ،ر ان  أ جْ  فـ ل ه   ؛أ ص اب   مث َ  ،ف اْجتـ ه د   ،احل اك م   ح ك م   إ ذ ا»: يقول، 
  .(2)«أ ْجر   فـ ل ه   ؛أ ْخط أ   مث َ  ،ف اْجتـ ه د  

 :أما االفرتاق ،وال التنازع يف الدين ،إن من االختالف ما ال يصل إىل حد االفرتاق -5
 ع ل ى أَميت "ت فرت  ق   : كما قال رسول هللا  ،دخول النار ومن مث َ  ،فيؤدي إىل التنازع والقتال والتكفري

ًة، الَنار   يف   ك ل ه ا  ف ْرق ًة، و س ْبع ني   ث  ث ال   د  ي  اجلْ م اع ة " إ اَل و اح 
 . (3)و ه 

 .اواالختالف ليس كله مذمومً  ،االفرتاق مذموم كله -6

ألنه ال يكون إال  ؛واالفرتاق ال يعذر صاحبه ،ار صاحبه إذا كان جمتهدً عذ  االختالف ي   -7
  .مذموم  أو تقليد   ى أو ابتداع  عن اتباع هوً 

واليت  ،اليت ال يسع اخلالف فيها ،يكون يف األصول االعتقادية والقطعياتاالفرتاق إمنا  -8
  .مما يقبل التعدد والرأي ،يكون دون األصولف :تثبت بنص قاطع، أو إبمجاع، أما االختالف

  .فليس كذلك :وكله شذوذ، أما االختالف ،إن االفرتاق يتعلق به الوعيد -9

األمور املأذون فيها ابالجتهاد، أما مسائل ف قد تكون من إن مسائل االختال -10
 .فهي يف األمور اليت حذر الشارع من االقرتاب منها :االفرتاق

                                      
حديث رقم: ، 3/120)واخلصومة بني املسلم واليهود،  األشخاصيف ذكر كتاب اخلصومات، ابب: ما ي    يفأخرجه البخاري ( 1)

   . هللا بن مسعودعن عبد  (2410

(، 7352 حديث رقم:، 9/108)أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، : كتاب االعتصام، ابب  يفأخرجه البخاري ( 2)
يث رقم: ، حد3/1342أخطأ، ) أو فأصاب اجتهد إذا احلاكم أجر بيان ابب كتاب األقضية،يف  مسلم  بنحوه رواهو 

  . عن عمرو بن العاصكالمها   (1716

أول كتاب  سننه،يف  داود وأب، وأخرجه ( عن معاوية 16937 ، حديث رقم:28/134) املسند،اإلمام أمحد يف أخرجه ( 3)
 كتاب الفنت، ابب  سننه،يف  هابن ماجوبنحوه أخرجه  هريرة، أيب عن (4596 :رقم حديث ،7/5) الس َنة، شرح السنة، ابب

 صحيح إسناد هذا"مالك، وإسناده صحيح، قال البوصريي:  بن أنس عن (3991 :رقم حديث ،2/1322)األمم،  افرتاق
(، 4/180) ،2ط ،ماجه ابن زوائد يف الزجاجة مصباحصحيح". انظر: البوصريي، ""، وقال األلباين: ثقات رجاله

 .(2042برقم: ، 1/409) د.ط، ايداته،وز  الصغري اجلامع صحيحواأللباين، 
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 ہ ہ ہ ۀ ٹ ٹ ڍ يعتمدون على املتشابه من األدلة كما اإن أهل االفرتاق غالبً  -11

فعادًة يكون بسبب  :أما أهل االختالف ،[7 ]آل عمران:ڍۓ  ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ
  .ذلكم فهم الدليل أو غري عد

اجلميل ابلذكر  اوكان معروفً  ،إن أهل السنة ال يذمون من اختلف وقصده االجتهاد -12
 أما املفرتق الذي قضى عمره يف الصد ،ب عنهامع العمل الصاحل ونصرة السنة والذَ ، والثناء احلسن

 .(1)فيذمونه ويبدعونهعن سبيل هللا وحماربة السنة ونشر البدعة 
دون االختالف ويبحثون أهل االفرتاق يتعمَ ف ،واالفرتاق أصل الشر ،تالف شرخاالإن  -13

أصحاب االفرتاق و  ،ومسائلهم تكون يف االعتقادات والقطعيات بعد وضوح البينات ،عن الشبهات
فافرتاقهم  ،وتصل هبم أقواهلم املخالفة إىل الكفر واملفارقة عن اإلسالم ،يوقعون أنفسهم يف التهلكة

وما وصل هبم احلال إال أهنم تنكبوا طريق احلق والفهم الصحيح الذي فهمه  ،جبميع أحوالهمذموم 
 ،وهكذا من تفرد برأيه بعد وضوح البينات -رمحهم هللا-عهم من القرون املفضلة ومن تب الصحابة 
 وخسر آخرته.  ،وفكره وقع يف اهلاوية واتبع هواه

  

                                      
 صيد الفوائد، أدب اخلالف،منقذ بن حممود السقار،  .د السقار،انظر: ( 1)

https://saaid.net/Doat/mongiz/13 .htm  

https://saaid.net/Doat/mongiz/13.htm
https://saaid.net/Doat/mongiz/13.htm
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 .حكم اخلالف: املبحث الثالث
الشرعي وبني حكمه القدري،   على جهتني، ومن خالل التفرقة بني حكم هللا  أييت حكم هللا

ى لنا احلكم يتجلَ  ،للخالف يف تقديره وتكوينه، وبني إرادته له يف دينه وشرعه  بني إرادة هللا :أي
  :اخلالفالشرعي يف 

 فال بد من وقوعه.  أن اخلالف أمر قدري حتمي، أراده هللا 
 ه يف شرعه، فال بد من اجتنابه.عنه وذمَ  اب، هنى هللا عذو  شر   ولكنه
ر هللا لقد قدَ ، و اال قصدً  اعرضً  -محهم هللار - وأئمة اهلدى وقع اخلالف بني الصحابة وقد 

   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ٹ ڍ لقتهم، االختالف على بين آدم، وجعل ذلك من لوازم خ 

 .[119-118 ]هود:ڍٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ
 ڀ پ ڍ: اآلية هذه أنه سئل عن (2)البصري عن احلسن -رمحه هللا- (1)طربيال نقلو 

 رحم من إال شىت، أداين   على خمتلفون كلهم  ناس: "ال، قالڍٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
  .(3)خمتلف" غري رحم فمن ك،رب  

فال يستطيع أحد من الناس أن ينكر اخلالف؛ ألنه أمر قدري كوين البد من حدوثه، ولكن 
 البشر.  مافهأومنه ما البد منه الختالف  ،ذموم الذي جيب احلذر منهمنه امل

                                      
 األعالم، األئمة أحد اإلطالق، على املفسرين رأس عفر،ج أبو الطربي، غالب بن كثري  بن يزيد بن جرير بن حممد: الطربي (1)

: مصنفاته من وطائفة، كامل..  بن وأمحد الطرباين،: عنه وروى وخالئق، األعلى.. عبد بن ويونس السرى، بن هنَاد: من مسع
، بغداد اتريخي، اخلطيب البغداد: انظر. هـ310 :سنة مات كثري،  وغريها العلماء.. واختالف األمم، واتريخ البيان، جامع

 اتريخ يف املنتظم اجلوزي، وابن ،(6160، ت: 52/188) ، د.ط،دمشق اتريخوابن عساكر،  ،(539، ت: 2/548)
  (.2199ت:  ،13/215) ،وامللوك األمم

يف احلسن البصري: احلسن بن يسار األنصاري، أبو سعيد: اتبعي، كان إمام أهل البصرة، وحرب األمة يف زمنه، وكان غاية  (2)
وابن عمرو بن  ،وابن عباس ،وابن عمر ،وعمران بن حصني ،وأيب بكرة ،وأيب موسى ،وعلي ،الفصاحة، روى عن: عثمان

وعوف  ،وخلق كثري من الصحابة والتابعني، وعنه: محيد الطويل، وقتادة ،وجابر ،وأنس ،ومعقل بن يسار ،ومعاوية ،العاص
هتذيب الكمال يف أمساء انظر: املزي،  هـ. 110 :سنة ماتآخرون، و  ..وعطاء بن السائب ،ومساك بن حرب ،األعرايب
 (. 1227، ت: 1/160) ،1ط ،تقريب التهذيبابن حجر، (، و 1216، ت: 6/95)، 1ط ،الرجال

 (. 15/532)، 1، طجامع البيان عن أتويل القرآن انظر: الطربي،( 3)
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لتفاوت إرادهتم  ؛البد منه ضروري   قوع االختالف بني الناس أمر  : "و -رمحه هللا- (1)وقال ابن القيم
وإال إذا كان االختالف  ،بعضهم على بعض وعدوانه غي  وأفهامهم وقوى إدراكهم، ولكن املذموم ب  

، مل يضر ورسوله  ملختلفني قصده طاعة هللا يؤدي إىل التباين والتحزب، وكل من اعلى وجه ال 
والغاية املطلوبة  اذا كان األصل واحدً ولكن إ ،ذلك االختالف، فإنه أمر البد يف النشأة اإلنسانية

من كما تقدم   ،ال يضر امل يكد يقع اختالف، وإن وقع كان اختالفً  ؛واحدة والطريق املسلوكة واحدة
، وسنة رسوله  وهو كتاب هللا  ،، فإن األصل الذي بنوا عليه واحدالصحابة اختالف 

والطريق واحد، وهو النظر يف أدلة القرآن والسنة ، ورسوله  وهو طاعة هللا  ،والقصد واحد
  .(2)"وسياسة   وذوق   وقياس   ورأي   وتقدميها على كل قول  

وهذا ما يريده األعداء من  ،إىل الفرقة والتنازعوخلطورته هنى الشارع عنه؛ ألنه يؤدي 
وكلما ابتعد املسلمون عن املنبع الصايف واهلدي القومي زادت  ،املسلمني: الفرقة والنزاع لضعف شوكتهم

 الفرقة وحل اخلالف والنزاع.
نص على أن االختالف شقاق، وأنه بغي، وهنى عنه  : "هللا -رمحه هللا- (3)وقال ابن حزم

عظيم، وبذهاب الريح، وأخرب أن نازع والتفرق يف الدين، وأوعد على االختالف ابلعذاب الوعن الت
ٹ فقد وقع يف سبيل الشيطان،  عن سبيل هللا  أعرض، ومن االختالف تفرق عن سبيل هللا 

 ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب مبىب خب حب جب يئ مئىئ حئ جئ یٹ ڍ 

على أن  وقد نصَ  ،ڍ مب خب حب جب يئڍ والشاهد  .[256البقرة: ]ڍ حخ جخ مح جح حجمج يث
كون، كما أراد كون   إرادة   مل يرض به، وإمنا أراده  االختالف ليس من عنده، معىن ذلك: أنه 

                                      
 اإلصالح أركان من: الدين مشس هللا، عبد أبو الدمشقي، الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد: اجلوزية قيم ابن (1)

 توىف وغريها، املعاد، وزاد القيم، والتفسري املوقعني، إعالم: منها كثرية  تصانيف له تيمية، ابن اإلسالم لشيخ تتلمذ اإلسالمي،
 ،والنحاة اللغويني قاتطب يف الوعاة بغية والسيوطي، ،(2/195) د.ط،الوايف ابلوفيات،  الصفدي،: انظر. هـ 751:سنة

   (.1/63) د.ط،
 . (2/519) ،1، طالصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلةابن قيم اجلوزية، ( 2)

 مث شافعيًا أواًل  كان  الظاهري، القرطيب األموي األصل الفارسي حزم بن سعيد بن أمحد بن علي الفقيه العالمة اإلمام: حزم ابن (3)
 عنه روى من آخر ذلك، وغري احلديث.. فقه يف واإليصال والنحل، وامللل ابآلاثر، احمللى: مصنفاته من ظاهراًي، حتَول

 ،(448، ت: 3/325) ،األعيان وفيات خلكان، ابن: انظر. هـ 456: سنة مات حممد، بن شريح احلسن أبو: ابإلجازة
 (. 99، ت: 18/184) ،النبالء أعالم سري والذهيب،
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  .(1)الكفر وسائر املعاصي"
قدر علينا اخلالف كما قدر علينا سائر املعاصي،  فاهلل ": -رمحه هللا- (2)قال ابن عاشور

غها حبال؛ فكذلك اخلالف ال جيوز لنا قصده، سو   ا، وال ي  وتقدير املعاصي علينا ال يربر تعاطينا هل
  حبجة أنه مقدر علينا، وإن كان ال بد أن يقع منا.

لقصده أو للرضا به؛  بوقوع اخلالف ذريعةً  كما ال جيوز أن نتخذ من إخبار رسول هللا 
بينة من هلك، وينجو من الوقوع فيه؛ ليهلك عن  ا ذلك إقامة للحجة علينا، وحتذيرً بنَي  فإن النيب 
 له النجاة.  هللا من شاء

ف على حتري الصواب، للخالف، أن حيرص العبد املكل  ومما يظهر من حكمة تقدير هللا
  هلل ايف طلب اجنالء احلق يف مواقع النزاع؛ تعظيمً   ، مع مراقبة هللاويبذل اجلهد ملوافقة احلق   

  .(3)وحلرماته"
وينظر إىل الراجح يف  ،ن يبحث عن األدلة يف املسائلسلم املتعلم أا على العبد املفكان لزامً  

مطلع على  وهللا  ،؛ ألن األمر دينأو جلماعة   ى أو لطائفة  وال يتعصب هلوً  ،املسألة فيعمل به
 ويوفقه للصواب.  ،فيثيبه على اجتهاده ،فينظر اجملتهد الذي يبذل اجلهد ملعرفة احلق بدليله ،عباده

 فيه هلم بل ؛العذر بقطع فيها نصَ  ال اليت االجتهاد مسائل : "يف-رمحه هللا- (4)قال الشاطيب
 إليه، يرجع أبصل فيه ، أتىواقع   االختالف من النوع هذا أن علم ملا الشارع أن ومع العذر، أعظم
 مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئڍ  : هللا قول وهو

 حكم القبيل هذا من اختالف فكل ،[59 ]النساء:ڍ ىث مث جث يت ىت ختمت حت جت يب ىب
                                      

 (. 5/67، )2، طحكام يف أصول األحكاماإلابن حزم، ( 1)

ودراسته ومولده  بتونس، وفروعه الزيتونة جامع وشيخ بتونس، املالكيني املفتني رئيس عاشور، بن الطاهر حممد: عاشور ابن (2)
 ة،اإلسالمي الشريعة مقاصد: منها كثرية  مصنفات وله والقاهرة، دمشق يف العربيني اجملمعني أعضاء من وهوووفاته هبا، 

. هـ 1393: سنة تويف كثري،  وغريها اإلسالم.. يف وآاثره والوقف والتنوير، والتحرير اإلسالم، يف االجتماعي النظام وأصول
   (.6/174) ،األعالم الزركلي،: انظر

  (. 5/100)، 1ط ،والتنوير التحرير، عاشور ابن (3)

 أئمة من كان  غرنطة، أهل من حافظ، أصويل ابلشاطيب، هريالش الغرنطي، اللخمي حممد بن موسى بن إبراهيم: الشاطيب (4)
: سنة تويف وغريها، واالعتصام.. النحو، وأصول االشتقاق، علم يف الفقه، واالتفاق أصول يف املوافقات: كتبه  من املالكية،

  (.1/75) ،األعالم ،لزركليوا (1/191) الفهارس، فهرساإلدريسي، : انظر. هـ 790
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  ."(1)هللا  رسول وإىل كتابه،  إىل ردهب وذلك ،هللا  إىل ردَ ي   أن فيه  هللا
ولكن البحث عن احلق ال يقف، والدين كامل والنعمة متت، والسبيل للوصول  ،اخلالف يقعف

فالرجوع له أمان  ل إىل أن وصل للمعلم األو  ،وقبلهم رجال ،للحق طريقه سالك، سبق له رجال
واطمئنان، وهو سبيل ربنا الرمحن، فليس التنازع هو النهاية، ولكن اجلدال واملراء والتعصب هو طريق 

 من متسك ابلوحيني وصل، ومن خالفهما فإنه تنكب عن طريق احلق. الغواية، ف
 هو بل ؛ فهذا ال يثبت عنه، أنه قال: "اختالف أميت رمحة" عن النيب  يرو ما ما أو 

 .(2)حديث موضوع مكذوب
ومعناه ظاهر الفساد؟ ومناقض لقوله   لرسول هللا اوكيف ملثل هذا الكالم أن يكون حديثً 

 :" (3)"ع ذ اب   و اْلف ْرق ة   ر مْح ة ، اجلْ م اع ة  و.  
 حئ جئ ی ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئڍ  :بل هو مناقض لقول رب العزة

  .[176البقرة: ]ڍ يئ ىئ مئ
: "وهذا من أفسد قول يكون؛ ألنه لو كان االختالف رمحة لكان -هللاه رمح- قال ابن حزم

إال رمحة أو سخط،  ، وهذا ما ال يقوله مسلم؛ ألنه ليس إال اتفاق أو اختالف، وليساخطً االتفاق س  
 .(4)فباطل مكذوب، من توليد أهل الفسق" ؛وأما احلديث املذكور
؛ ألن العذاب ان االجتماع عذاابً الف رمحة، لكلو كان االخت: "و -رمحه هللا- (5)وقال املزين

                                      
 (. 2/198، )1، طعتصاماالالشاطيب، ( 1)

. انظر: ابن " موضوع: "الشيخ األلباين ع نه "، وقال الَشديد اْلب ْحث بعد م ْرف وعا خرجه من أر مل احل د يث قال ابن امللقن: "ه ذ ا (2)
 ،1/34)د.ط، ، وزايدته الصغري اجلامع ضعيف، األلباينو  (،1/71، )1، طاملنهاج أحاديث إىل احملتاج تذكرةامللقن، 

   .(230برقم: 

 مفارق ذكر يف ، ابباملعجم الكبري(، والطرباين يف 18449 ، حديث رقم:30/390، )املسندأخرجه اإلمام أمحد يف ( 3)
 ومنبع الزوائد جممعاهليثمي،  :، كالمها عن النعمان بن بشري، وإسناده حسن. انظر(84: رقم حديث ،21/85)اجلماعة، 

 (. 3109، برقم: 1/597)د.ط، ، صحيح اجلامع(، واأللباين، 9097 ، برقم:5/217، د.ط، )الفوائد

  (.5/64، )األحكام أصول يف اإلحكام ابن حزم،( 4)
 يف ثقة حاذقا، فقيها كان  الشافعي، صاحب املزين، إبراهيم أبو مسلم، بن عمر بن إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل: املزين (5)

 خزمية، ابن: عنه وروى وغريهم، شداد، بن معبد بن وعلي محاد، بن ونعيم الشافعي،: عن روى وفضل، عبادة وله احلديث،
 ،12/192) وامللوك، األمم اتريخ يف املنتظماجلوزي،  ابن: انظر هـ.264: سنة مات وآخرون، حامت، أيب وابن والطحاوي،

 طبقاتوالسبكي،  ،(141ت:  ،6/299) ،1، طو األعالم املشاهري و و فيات اإلسالم اتريخوالذهيب،  ،(1697ت: 
= 
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 .(1)خالف الرمحة"

: "والعجب ممن يقول "االختالف رمحة"، مع بيان الكتاب الشامخ صاحب العلمل اوق
 . (2)والسنة يف غري موضع أنه عذاب وبالء على هذه األمة"

، حىت يف اعً ئتالف واالتفاق خري من االختالف قطاال": الفقه أصول يف الوجيز صاحب وقال
حلرص على االختالف، والرغبة فيه، وإن كان املسائل االجتهادية السائغ االختالف فيها، فال جيوز ا

؛ ألن معىن ذلك جواز تعمده ووقوعه، ومعىن ذلك جواز خمالفة مقتضى الدليل الشرعي؛ حىت اسائغً 
جتريد القصد للوصول فإن من شروط االختالف السائغ،  ا، وأيضً احيصل اخلالف، وهذا ابطل قطعً 

 .(4)"(3)وقوعهلصواب، وهذا ال يتفق مع الرغبة يف إىل احلق وا
خالفية، وتركوا البحث  واحتجوا به يف كل مسألة   ،هذا احلديث ويالت على األمة رَ وكم ج  

ا، وهم ا وحديثً علماء اإلسالم قدميً  وهكذا بنَي    !بل جعلوه أصاًل  ؛والتنقيب عن احلق والوصول إليه
د نفسه عن هوى التقليد رَ ه، فمن ج  النم على منواهلم: ضعف هذا احلديث، بل وضعه وبطلة وغريهث

أصحاب األثر والكشف  ونقب عن احلق األكيد سيصل إىل ما وصل إليه أصحاب الركن الشديد،
 القول يف من رد    تالية يف هذا البحثال فصولحيذو حذوهم يف الحبث الباحث عن األسانيد، وها هنا 

األقوال اليت مستندها رأي   إىل املفسرين الذين متسكوا ابلسند والقول السديد، ورفضالتفسري
عنيد، يرفض قول الصحابة والتابعني وكل إمام رشيد، ويكتب على غالف الورق هذا  د  متعصب مقل   

اسم ل ب ؛أو قول رجل ليس له سند ،أو قول فيلسوف ،عقله :تفسري العزيز احلميد، ومستند تفسريه
  فريد وحيد.

 عنه، مندوحة ال الفروع يف االختالف أن احلقو ": (5) -رمحه هللا- قال الشيخ مناع القطان
                                      

= 
 (. 20ت:  ،2/93) ،2طالكربى،  الشافعية

  (.6/527) ،1ط، الفقه أصول يف احمليط البحرالزركشي،  انظر:( 1)

 (. 394، )ص: 1، طاآلابء واملشايخالعلم الشامخ يف تفضيل احلق على املقبلي، صاحل بن مهدي اليمين، ( 2)

  .(338)ص:  ،2، طالوجيز يف أصول الفقهالزحيلي،  (3)

 بتصرف يسري منقذ بن حممود السقار، أدب اخلالف، صيد الفوائد، .د السقار،انظر: ( 4)
https://saaid.net/Doat/mongiz/13.htm.   

 مبعهد التحق مث القرآن، حفظ 1925 سنة أكتوبر مبصر، يف املنوفية، حمافظة أمشون، مبركز ولد القطان، خليل القطان: مناع (5)
 علوم يف مباحث منها: كثرية  مصنفاته م، 1951 سنة العاملية على وحصل األزهر، جامعة إىل ومنه ين،الدي الكوم شبني

= 
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 دليل هناك وليس االستدالل، وجه إىل امستندً  دام ما امذمومً  يكون ال االختالف هذا مثل وأن
 وحيول الدليل، عن حابهصأ عمىفي   التعصب، ويؤججه اهلوى، يذكيه الذي االختالف م  ذ  ي   إمنا أرجح؛
 نعمة يكون فإنه االتفاق مت وإذا منها، الراجح ومعرفة األدلة تعارض عند للحق الرضوخ وبني بينهم

 .(1)ورمحة"
 

  

                                      
= 

 جملةانظر:  .1999 سنة: مات اإلسالم.. وغريها، إىل اإلسالم، والدعوة يف األسرة األحكام، ونظام آايت وتفسري القرآن،
    هـ.1395 لسنة رمضان إىل رجب من - األول ، العدداإلسالمية البحوث

  .(220)ص: ، 5ط ،اإلسالمي التشريع اتريخ ،القطان خليل بن مناع ،القطان انظر:( 1)
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 بني العلماء آداب اخلالف: املبحث الرابع
  مراعاهتا عند اخلالف بني العلماء، ومن أمهها ما يلي: هناك آداب ينبغي

رمحه - طلحةة لأللفة واحملبة: فقد روي عن عمران بن ، والدعو والبغضاءالشحناء  ترك   -1
 إين: وقال به بعد ما فرغ من أصحاب اجلمل، فرَحب أنه دخل على علي بن أيب طالب  -هللا

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋڍ  :وأابك من الذين قال هللا   هللا جيعلين أن ألرجو

 .(1)[47احلجر: ]ڍ ى ى

ابن  وفتنة بني املختلفني، ويف ذلك يقول شيخ اإلسالم وة  أن ال يؤدي اخلالف إىل جف -2
 يف قوهلم اختلف ورمبا ،ة  ح  ومناص   شاورة  م   مناظرة   املسألة يف يتناظرون كانوا" :-رمحه هللا-تيمية 
ف مسلمان يف ل  ولو كان كلما اختـ   الدين... وأخوة والعصمة األلفة بقاء مع والعملية العلمية املسألة
  .(2)وال أخوة" ني املسلمني عصمة  مل يبق بهتاجرا  شيء  

 ،افرتقنا مث ،مسألة   يف ايومً  الشافعي "نظرت :-رمحه هللا- (3)األعلى عبد بن يونس قال
 .(4)مسألة" نتفق يف مل وإن إخوانً  نكون أن يستقيم ال ،موسى أاب اي يل: قال مث ،بيدي فأخذ ،ولقيين

 نفسه، فما زال  ه  قْ وف   ،على كمال عقل هذا اإلمام "هذا يدل   :-هللارمحه - (5)قال الذهيب

                                      
 (.17/108) جامع البيان،الطربي، : انظر (1)

 (.173–24/172، )جمموع الفتاوىانظر: ابن تيمية، ( 2)

 املقرئ املصري الصديف، موسى أبو اإلسالم، شيخ اإلمام، حيان، بن حفص بن ميسرة بن األعلى عبد ابن هو :يونس (3)
 زرعة، أبو: عنه وروى وغريهم، والشافعي.. اجلراح، بن ووكيع عيينة، بن سفيان: عن روى هـ، 170: سنة ولد احلافظ،
، الرجال أمساء يف الكمال هتذيباملزي، : انظر. هـ264: سنة مات وغريهم، ماجه.. وابن والنسائي، احلجاج، بن ومسلم

 ،(6471، ت: 2/403) ،1، طالستة الكتب يف رواية له من معرفة يف الكاشفوالذهيب،  ،(7178، ت: 32/513)
 (. 7907، ت: 1/613)، تقريب التهذيبوابن حجر، 

  (.51/302) اتريخ دمشق،انظر: ابن عساكر، ( 4)

يف دراسة القراءات وبرع فيها،  زمتيَ  احملد ث، املؤرخ، الذهيب، بن عثمان بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشسالذهيب: ( 5)
 اتريخ تصانيفه:، من وعين ابحلديث عناية فائقة، مسع ما ال حيصى كثرة من الكتب واألجزاء، ولقي العديد من الشيوخ

 :نظرا. هـ 748: سنة تويفو  هـ،673: ولد سنة ذلك، وغري ..اآلاثر ذوات واألمصار ،النبالء أعالم وسري، اإلسالم
(، 3، ت: 2/114، )الوايف ابلوفيات(، والصفدي، 1306، ت: 9/100، )2، طافعية الكربىطبقات الش ،السبكي

 (.  30، ت: 1/61، )شذرات الذهبوابن العماد، 
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 .(1)خيتلفون" النظراء
 نكري   مل العلماء بعض بقول فيها عمل من االجتهاد مسائل" :-رمحه هللا- ويقول ابن تيمية

 اإلنسان كان  فإن: قوالن املسألة يف كان  وإذا عليه، نكري   مل القولني أبحد عمل ومن يهجر، ومل عليه
 أرجح بيان يف عليهم يعتمد الذين العلماء بعض دقلَ  وإال به، ل  م  ع   القولني أحد   حانجر  له يظهر

 .(2)"القولني
ْفط ر ، ع ل ى الَصائ م   ي ع ب   فـ ل مْ   الَنيب     م ع   ن س اف ر   ك َنا»قال:  فعن أنس بن مالك 

 
 و ال   امل

ْفط ر  
 
  .(3)«الَصائ م   ع ل ى امل

 :ةف ابلوسائل الشرعيالعمل على رفع اخلال -3
لوحدة املسلمني،  ا، وحفظً للحق    ا، وينبغي على املسلمني العمل على رفعه، طلبً اخلالف شر  

يف  عوا أمر هللا إذا تنازعوا يف األمر اتب    والتابعني ومن بعدهم  ن الصحابةم   وقد كان العلماء  
 ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئڍ  :تعاىل قوله

ال  اخلالف يف املسألة سائغ   أبنَ  القول، ف[59 ]النساء:ڍ ىث مث جث يت ىت ختمت حت جت يب
وألجل هذا  ،لةأمينع من حتري احلق، واحملاورة واملناظرة بني أهل العلم للوصول إىل مراد الشرع يف املس

 نت مئات الكتب اليت تتحدث يف مواطن االختالف وموارد النزاع.و   د  
ينبغي على املسلم أن يتواضع إلخوانه، وأن يلتزم طلب احلق: حسن احملاورة وطلب   -4

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڍ  :بقوله يف جمادلتنا للكافرين كما علمنا هللا   ،ماحلق يف حواره معه

وينبغي أن يكون جداله معهم  ،[24 ]سبأ:ڍ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڦڄ
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڍ  :يف جدال أهل الكتاب فقد قال هللا  ،ابليت هي أحسن

ڍ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ

 .[46 ]العنكبوت:

                                      
 (. 10/17، )سري أعالم النبالءالذهيب،  انظر:( 1)
 (.20/207، )جمموع الفتاوىانظر: ابن تيمية، ( 2)

حديث رقم: ، 3/34)، بعضهم بعًضا يف الصوم واإلفطار ب أصحاب النيب مل يع ابب الصيام، البخاري يف كتابأخرجه ( 3)
، جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف غري معصيةابب  الصيام،مسلم يف كتاب بنحوه رواه ، و (1947

 . أنسعن  ( كالمها1118 حديث رقم:، 2/787)
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 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇڍ  :غريهم يف حق     وقال

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې

  .[83 ]البقرة:ڍ ۈئ ۆئ ۆئ
على مكارم األخالق، فينبغي لإلنسان أن  هذا كله حض  و ": -رمحه هللا- (1)قال القرطيب

والسين واملبتدع من غري مداهنة، ومن  ،مع الرب والفاجر اطلقً  ا، ووجهه منبسطً اقوله للناس لينً  يكون
فيدخل يف هذه اآلية اليهود والنصارى فكيف ... أنه يرضي مذهبه غري أن يتكلم معه بكالم يظن  

  .(3)"(2)ابحلنيفي
ض للصحابة رض كما عر بل هو عا ؛وال وسيلةً  علماء أهل السنة ليس غايةً فاالختالف بني 

  فذة،  وعند تتبع سريهتم يرى املسلم العجب من أخالق   -رمحهم هللا-وألئمة اهلدى من بعدهم
: إنه ومطلبهم نبيل   ام  ألن هدفهم س   ؛ومعادن أصيلة، بلغت الغاية يف األدب والرمحة مع املخالف

أن جيعل احلق   م يدعو هللابل بعضه ؛ا أن يكون هو قائلهوصل إليه، فليس شرطً معرفة احلق والت
 هم الناس وقبلوا قوهلم. تواضعوا وترامحوا وتساحموا فأحبَ  ،على لسان أخيه

  

                                      
 إمامته على تدل مفيدة تصانيف   له ،القرطيب هللا عبد أبو ،املالكي ياخلزرج األنصاري فرح أيب بن أمحد بن حممد: القرطيب (1)

 عنه وروى ،ةمجاعو  ..واجلميزي رواج، ابن: من مسع ،اآلخرة وأمور املوتى أحوال يف والتذكرة املشهور، التفسريمنها: 
(، والسيوطي، 27، ت: 16/229، )اتريخ اإلسالم ،الذهيب .هـ671: سنة ماتو  ،أمحد الدين شهاب ولده :ابإلجازة

  (.7/584)، شذرات الذهب(، وابن العماد، 1/92، )طبقات املفسرين

 (. 2/16، )2، طاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ( 2)
، صيد الفوائد، أدب اخلالفمنقذ بن حممود السقار،  .د السقار،انظر: ( 3)

https://saaid.net/Doat/mongiz/13.htm.   
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 .حول اختالف التفسري والرد عليها )معاصر( نصراينمن شبهة : املبحث اخلامس
 

ل الذي يف  عون أن اإلجنيدَ العلماء يف تفسري القرآن الكرمي، ي اختلفسؤال من نصراين يف كندا: ملاذا 
 ا؟ا نسخة واحدة، والتفسري فيها واحد، ليس هناك رأاين، فما قولكم جزاكم هللا عنا خريً كند

   :اجلواب
  .احلمد هلل

 آايت  : مل يقع اخلالف بني العلماء يف تفسري مجيع القرآن، وإمنا اختلفوا يف تفسري بعض أواًل 
بل يتفق املفسرون من السلف واخللف  ؛منه، وال شك أن أكثر اآلايت مل يقع يف تفسريها خالف

ويقرأ كتب التفسري، وما زال عامة  ،والعلماء على تفسريها، وذلك أمر ظاهر لكل من يقرأ القرآن
ها، وهذا كاف بل يعرفون املراد من ؛وال يستشكلون أكثرها ،املسلمني يقرؤون القرآن ويسمعون آايته

 يف حتقيق هداية القرآن. 
عن السلف أهنم اختلفوا فيه اختالف تناقض:  حَ أما ما ص  : "و -ه هللارمح- قال شيخ اإلسالم

 .(1)"ابلنسبة إىل ما مل خيتلفوا فيه ل  فهذا قلي
والتابعون  كما أن االختالف الواقع أكثره حدث بعد القرون املفضلة، أما الصحابة   ا:اثنيً 

 .فكان اخلالف بينهم يف تفسري القرآن قلياًل  –رمحهم هللا–
 يف تفسري القرآن قلياًل  هلذا كان النزاع بني الصحابة : "و -رمحه هللا- المخ اإلسقال شي

فهو قليل ابلنسبة إىل ما  الصحابة  أكثر منه يف –رمحهم هللا–ا، وهو وإن كان يف التابعني جدً 
  .(2)ما كان العصر أشرف، كان االجتماع واالئتالف والعلم والبيان فيه أكثر"بعدهم، وكلَ 
 ا على أقسام: ا: أما اآلايت القليلة اليت وقع يف تفسريها اخلالف، فهي أيضً اثلثً 

تنوع وليس خالف تضاد، فهو خالف لفظي غري مؤثر، وخالف القسم األول: اخلالف فيها خالف 
إذ من شرط االختالف تناقض القولني، وهذا غري واقع يف هذا القسم  ؛االتنوع يف حقيقته ليس اختالفً 

 من اخلالف.
 ذلك صنفان:: "و ا اختالف التنوعشارحً  -رمحه هللا- قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

                                      
 (. 5/162، )الفتاوي جمموع تيمية، انظر: ابن (1)

 (.13/332، )املرجع السابق( 2)
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صاحبه،  عن املراد بعبارة غري عبارة –يعين من املفسرين  –منهم أحدمها: أن يعرب كل واحد 
ى غري املعىن اآلخر، مع احتاد املسمى، كما قيل يف اسم السيف: الصارم، تدل على معىن يف املسمَ 

 ، فإن أمساء هللا وأمساء القرآن الكرمي ،احلسىن، وأمساء رسوله  وذلك مثل أمساء هللا  واملهند،
وعلى الصفة اليت  ،ى واحد، وكل اسم من أمسائه يدل على الذات املسماةعلى مسمَ  تدل   كلها

حممد، وأمحد، واملاحي، واحلاشر، والعاقب، وكذلك  :مثل تضمنها االسم، وكذلك أمساء النيب 
  والشفاء، والبيان، والكتاب. وأمثال ذلك. ،دىأمساء القرآن الكرمي مثل: القرآن، والفرقان، واهل

من  وإن كان فيها ،ى بعبارة تدل على عينهعربون عن املسمَ ا ما ي  لف كثريً فالسَ ، رف هذاإذا ع
هو  :لقدوسالصفة ما ليس يف االسم اآلخر، كمن يقول: أمحد: هو احلاشر، واملاحي، والعاقب، وا

املسمى واحد، ال أن هذه الصفة هي هذه الصفة، ومعلوم أن هذا ليس  نَ إوالرحيم، أي  ،الغفور
 كما يظنه الناس.   اختالف تضاد   

وقال بعضهم:  ،اتباعه :أي ،مثال ذلك: تفسريهم للصراط املستقيم: فال بعضهم: هو القرآن
 به علىا نم هو اتباع القرآن، ولكن كل منهمالقوالن متفقان؛ ألن دين اإلسال نفهذا ،هو اإلسالم

اثلث،  يشعر بوصف   ،[6 الفاحتة:]ڍ ڤ ٹ ٹ ڍ :لفظ كما أنَ   ،وصف غري الوصف اآلخر
وكذلك من قال: هو السنة واجلماعة، وقول من قال: هو طريق العبودية، وقول من قال: هو طاعة هللا 

  ورسوله،   واحدة؛ لكن وصفها كل منهم بصفة من  وأمثال ذلك، فهؤالء كلهم أشاروا إىل ذات
 صفاهتا.

املثال وتنبيه على سبيل  ،الصنف الثاين: أن يذكر كل منهم من االسم العام بعض أنواعه
املطابق للمحدود يف عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي  املستمع على النوع، ال على سبيل احلد   

هذا ال إىل هذا الرغيف  ة إىل نوع  هذا، فاإلشار ا، وقيل له: ري رغيفً سأل عن مسمى لفظ: اخلبز، فأ  
  وحده.

 ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿڍمثال ذلك: ما نقل يف قوله تعاىل: 

 [. 32 ]فاطر:ڍڃ  ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
مات، و)املقتصد( يتناول فاعل معلوم أن )الظامل( لنفسه يتناول املضيع للواجبات واملنتهك للمحرَ و 

مث إن   ،ابحلسنات مع الواجبات فتقرب ،قب  مات، و)السابق( يدخل فيه من س  الواجبات واترك احملر 
الذي  هذا يف نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق  يذكر  –يعين من املفسرين  – منهم كاًل 
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ي يف أثنائه، والظامل لنفسه الذي يؤخر العصر إىل صل   ي يف أول الوقت، واملقتصد الذي ي  صل   ي  
  .راالصفرا

ويقول اآلخر: السابق واملقتصد والظامل قد ذكرهم يف آخر سورة البقرة، فإن ذكر احملسن 
 ل الراب، والعادل ابلبيع.ابلصدقة، والظامل آبك

وتنبيهه به على  ،ر لتعريف املستمع بتناول اآلية لهك  ذ   ،كر نوع داخل يف اآليةفكل قول فيه ذ  
  ،ثر من التعريف ابحلد املطلق، والعقل السليم يتفطن للنوعنظريه، فإن التعريف ابملثال قد يسهل أك

  .(1)بز"فقيل له: هذا هو اخل كما يتفطن إذا أشري له إىل رغيف  
أن االختالف الواقع من املفسرين وغريهم على علم ينبغي أن ي  ": -رمحه هللا-ا وقال أيضً  
 وجهني: 

ا، وإمنا هو اختالف هما حقً أحدمها: ليس فيه تضاد وتناقض؛ بل ميكن أن يكون كل من
تنوع، أو اختالف يف الصفات أو العبارات، وعامة االختالف الثابت عن مفسري السلف من 

 ٹڍ ا مثل قوله تعاىل: إذا ذكر يف القرآن امسً  الصحابة والتابعني هو من هذا الباب، فإن هللا 

هبا على بعض  ة يدل  م بعبار املستقي، فكل من املفسرين يعرب عن الصراط [6 ]الفاحتة:ڍ ڤ ٹ ٹ
 ،أو اتباع كتاب هللا  ،صفاته، وكل ذلك حق... فيقول بعضهم: الصراط املستقيم: كتاب هللا 

ويقول اآلخر: الصراط املستقيم: هو اإلسالم، أو دين اإلسالم، ويقول اآلخر: الصراط املستقيم: هو 
أو طريق اخلوف والرجاء واحلب  لعبوديةطريق ا السنة واجلماعة، ويقول اآلخر: الصراط املستقيم:

أو حنو هذه  ،وامتثال املأمور واجتناب احملظور، أو متابعة الكتاب والسنة، أو العمل بطاعة هللا 
 األمساء والعبارات. 

 وتعددت أمساؤه وعباراته. ،وإن تنوعت صفاته ،ومعلوم أن املسمى هو واحد
على سبيل معىن اللفظ على سبيل التعيني والتمثيل ال  ومنه قسم آخر: وهو أن يذكر املفسر واملرتجم

  .(2)احلد واحلصر، مثل أن يقول قائل من العجم: ما معىن اخلبز؟ فيشار له إىل رغيف
القسم الثاين: اآلايت اليت اختلف يف تفسريها اختالف تضاد وتباين، وهذا القسم قليل، آايته 

 .عدودة، واالختالف فيها مشهور وحمصورم
                                      

   (.338 – 13/332، )الفتاوي جمموع تيمية، ابن( 1)
  (.384 – 13/381)، املرجع السابق (2)
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الف بني السلف يف التفسري قليل، وخالفهم يف اخل": -رمحه هللا-إلسالم شيخ اقال  
األحكام أكثر من خالفهم يف التفسري، وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع 

  .(1)"ال اختالف تضاد

يف وال تشكيك  ،وهو خالف التضاد، مثار طعن ،الثاينا: ال جيوز أن يكون هذا القسم رابعً  
 ألسباب عدة: ؛لكرميالقرآن ا

بل إمنا وقع يف آايت  ؛أو مقاصد التشريع ،أنه مل يقع يف اآلايت املتعلقة بعقائد اإلسالم -1
 ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃڍاختالف العلماء يف تفسري قوله تعاىل:  :األحكام، مثل

 ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

طهر أم احليض؟ أو وقع هل القرء هو ال ،[228 ]البقرة:ڍ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱڱ ڱ
يف تفسري بعض سياقات القرآن املتعلقة ابلقصص أو الوعظ وحنوه، كاختالفهم يف تفسري قوله تعاىل: 

عليهما  ،جربيل أم عيسى هل املنادى ،[24]مرمي:ڍ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئڍ 
 .السالم

بل يف أمر فقهي أراد هللا  ؛الشريعةلب العقيدة و ال يتعلق بص –كما ترى   –وهذا االختالف 
  ًا، أو يف أمر ال يتوقف فهم سياق اآلايت على أن يقع فيه اخلالف رمحة هبذه األمة، وابتالء أيض

أغلبه واقع يف القرون املتأخرة، ولو رجعنا إىل تفسري  –على قلته  –معرفة معناه، وهذا اخلالف 
 وجدن أكثر هذا اخلالف املوجود يف كتب التفسري املتأخرة.  امل التابعني السلف من الصحابة و 

له احلكمة يف خفاء معاين بعض اآلايت، كي جيتهد اجملتهدون، ويثور العلم يف  ا، فاهلل وأخريً 
 الكتب والعقول.

فهذه دعوى غريبة ال يدعيها  :: دعوى نفي االختالف يف اإلجنيل أو يف تفاسري اإلجنيلاخامسً 
ا  ختالفً ملا فيها من مناقضة للواقع، حيث ختتلف نسخ اإلجنيل ورواايته وترمجاته ا ؛نفسهمالنصارى أ

ا، كما تتكاثر فرق النصارى وخالفاهتم الدينية، واختالفهم يف تفسريه واقع يف صلب ا متناقضً كثريً 
  رق  حدوث فى إىل أدَ  عقائدهم، يف تفسري التثليث والتوحيد واألقانيم الثالثة، وهو اختالف تضاد   

من أهل  ،فليس بني علماء اإلسالم :أما اإلسالم والقرآن .فيهم ختتلف يف أصل الدين والعقيدة كثرية  

                                      
  (.13/333)، الفتاوي جمموع تيمية، ابن (1)
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يف أركان الدين  خالف   ،من عهد الصحابة والتابعني إىل يومنا هذا ،الذين هم غالب األمة ،السنة
 وحقائقه الرئيسة.

ا من التحريف لكتاب لكتب اإلهلية فيه: "وتفاسري النصارى ل-رمحه هللا-قال شيخ اإلسالم 
  .(1)وال ينقضي التعجب منه" ،هللا واإلحلاد يف أمساء هللا وآايته، ما يطول وصفه

نصارى املقرون أبن هذه العبارة يف اإلجنيل املأخوذ عن املسيح خمتلفون يف : "الاأيضً  وقال
هو الكلمة، وروح القدس هو احلياة، منهم يقول: األب هو الوجود، واالبن  تفسري هذا الكالم، فكثري  

وبعضهم يقول:  ،نهم من يقول: بل األب هو الوجود، واالبن هو الكلمة، وروح القدس هو القدرةوم
الثالثة: جواد، حكيم، قادر، فيجعل األب هو اجلواد، واالبن هو احلكيم، وروح القدس األقانيم إن 

 الثالثة.  ويزعمون أن مجيع الصفات تدخل حتت هذههو القادر، 
وقد رأيت يف كتب النصارى هذا وهذا وهذا، ومنهم من يعرب عن الكلمة ابلعلم، ومنهم من 

فيه هو أقنوم الكلمة،  قائم بنفسه حي حكيم، وهم متفقون على أن املتحد ابملسيح واحلالَ  :يقول
إن املسيح  :يقول (2)ة  احللول واالحتاد منهم كاألريسيَ ومن أنكر  ،دون األب االبنوهو الذي يسمونه 

   فوافقهم على لفظ األب  -أمجعني  وسالمه صلوات هللا عليهم - مرسل كسائر الرسل عبد
 (3)النسطورية واالبن وروح القدس، وال يفسر ذلك مبا يقوله منازعوه من احللول واالحتاد، كما أن

فإذا كانوا  ،(1)وامللكية (4)قوبيةوينازعوهنم يف االحتاد الذي يقوله اليع، ا على هذا اللفظيوافقوهنم أيضً 
                                      

  .(3/93، )2ط ،اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ابن تيمية، ( 1)

 املسيحي ، العامل يف النسيب   ابلتوحيد القائمة «أريوس» إليها دعا اليت الوحيدة املسيحية الفرقة هي ريسيون:األ أو األريسية (2)
 السريةالندوي،  احلسن أبو انظر:. أللوهيته والنافية بنبو ته، وتؤمن ، هلل املسيح بعبودية وتعرتف املسيح، ببشرية والقائلة
  (.417)ص: ، 12ط النبوية،

 واحد، تعاىل هللا إن: قال رأيه، حبكم األنجيل يف وتصرف املأمون، زمان يف ظهر الذي احلكيم نسطور أصحاب :وريةالنسط (3)
 عيسى جبسد الكلمة هو، واحتدت هي وال الذات، على زائدة ليست األقانيم وهذه. واحلياة والعلم، الوجود،: ثالثة أقانيم ذو
، يف النقش كظهور  ولكن اليعقوبية، قالت كما  به الظهور طريق على وال انية،امللك قالت كما  االمتزاج طريق على ال 

 .(2/601)املصباح املنري، والفيومي، (، 2/29)د.ط،  والنحل، املللانظر: الشهرستاين،  .ابخلامت طبع إذا الشمع

 وهو املسيح، هو اإلله فصار ودًما، حلًما مةالكل انقلبت: قالوا أهنم إال الثالثة، ابألقانيم قالوا: مار يعقوب أصحاب :اليعقوبية (4)
 فصار ابلناسوت، الالهوت ظهر: قال من تعاىل، ومنهم هللا هو املسيح إن: قال من فمنهم هو، هو بل جبسده؛ الظاهر
 صار بل الصفة؛ حكم يف هي اليت الكلمة احتاد سبيل على وال فيه، جزء حلول طريق على ال اجلوهر، مظهر املسيح نسوت

 (.1/48، د.ط، )والنحل واألهواء امللل يف الفصلوابن حزم،  ،(2/31) والنحل، امللل الشهرستاين،: هو. انظر هو



35 

الشرع به،   ابللفظ ألجل اعتقادهم جميءقوا أواًل علم أهنم صدَ  ،متفقني على اللفظ متنازعني يف معناه
كما خيتلفون هم وسائر أهل امللل يف تفسري بعض الكالم   ،مث تنازعوا بعد ذلك يف تفسري الكتاب

  .(2)"السالمالذي يعتقدون أنه منقول عن األنبياء عليهم 
لكوهنا من معاصر،  ؛من النصارى هي يف صلب البحث الشبهة اليت أوردها معاصر  هذه 

ا فيها دعوى االختالف، وإن كان البحث ليس يف النصارى، ولكن البحث يف االختالف يف وأيضً 
 ملعرفة خطره، ولوجوده يف حميطنا املعاصر، وقد كفان شيخ ؛التفسري، فناسب وجود هذا املبحث

 وهي: ،عليه، وكان معرض كالمه يدور حول نقاط الردَ  -رمحه هللا-اإلسالم 
عي، وما حصل من اختالف اخلالف يف بعض اآلايت، وليس يف التفسري كله كما ذكر املدَ 

فهو بعد القرون املفضلة، وهو اختالف تنوع فهو لفظي، وحقيقته أنه ليس خبالف، فيذكر أحدهم 
بل يف  ؛فيه االختالف فإنه ال يكون يف العقائد أو مقاصد التشريعوما وقع  ،خرمرادفة لعبارة اآل عبارةً 

ا للبحث واملعرفة، ودعوى نفي االختالف يف آايت األحكام، وما حصل فإنه يزيد اجملتهد اجتهادً 
للواقع، فاختالفهم موجود يف صلب عقائدهم، وهو اختالف  ةاإلجنيل أو يف تفاسري اإلجنيل مناقض

 الكثرية عندهم.  ق  ر  ف  ى حلدوث الدَ أ تضاد   
  

                                      
= 
 وابن، "أب، أسباب: ثالثة عن عبارة تعاىل هللا أبن يقولون عليها، واستوىل الروم أبرض ظهر الذي ملكا أصحاب امللكانية: (1)

 هو منه اإلنسان وأن اآلخر، غري أحدمها ليس كله  اتم وإنسان كله،  اتم إله    عيسى وأن تزل، مل كلها  القدس" وروح
 .هللا  ابن واحد شيء مًعا وأهنما واإلنسان، اإلله ولدت مرمي وأن ذلك، من شيء   ينله مل منه اإلله وأن وق ت ل، ص ل ب   الذي
  .(2/27) والنحل، امللل والشهرستاين، ،(1/48) ،امللل يف الفصل حزم، ابن: انظر

 ، (3/189- 192.)اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ابن تيمية،  (2)
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 هل كل جمتهد مصيب؟: ملبحث السادسا
 ويشتمل هذا املبحث على مطلبني:

 تعريف االجتهاد يف اللغة واالصطالح:املطلب األول: 
  االجتهاد يف اللغة:

 من لافتعا وهوالطاقة، :هاوضم    اجليم بفتح( اجلهد) تعب؛ إذا: جيهد جهد من افتعال[: االجتهاد]
 فوق السري يف عليها محل إذا( أجهدها) و دابته( جهد: )يقال املشقة ابلفتح هدالطاقة، واجل  : اجلهد
 فهو فاعله يسمَ  مل ما على الرجل( ده  ج  ) و غ،ل  واب   فيه دَ ج   :أي ،كذا  يف الرجل( جهد) و ،طاقتها

 .(1) املشقة من( جم ْه ود  )
 االجتهاد يف االصطالح:

 .(2)الشرعي احلكم طلب يف اجملهود وبذل ،الوسع استفراغ: فقهاءلا عند االجتهاد
 هل كل جمتهد مصيب؟املطلب الثاين: 

 كل" -هللارمحه -، وزاد العنربي "ال أيمث اجملتهد" :-رمحهما هللا- (4)والعنربي ،(3)قال اجلاحظ
وأبو  ،(1)قالينباال والقاضي أبو بكر ،(5)قال األشعريف ؛املسألة اليت ال قاطع فيهاأما  ،"مصيب

                                      
(، 63، )ص: 5، طالصحاح خمتار، والرازي، (1/320)، د.ط، واألثر احلديث غريب يف النهايةانظر: ابن األثري،  (1)

 . (44)ص: ، التعريفاتواجلرجاين، 

 (.129، )ص: 2ط ،الفقه أصول يف ، اللمعالشريازي إسحاق الشريازي، أبو (2)

 من اجلاحظية الفرقة ورئيس األدب، أئمة كبري  اجلاحظ، عثمان أبو الليثي، ابلوالء، الكناين حمبوب بن حبر بن عمرو: اجلاحظ (3)
 واألضداد.. واحملاسن والبخالء، البيان، وسحر والتبيني، والبيان احليوان،: تصانيفه من البصرة، يف ووفاته مولده املعتزلة،
 ،املنتظم اجلوزي، وابن ،(6669ت:  ،12/208) ،بغداد اتريخاخلطيب، : انظر. هـ 255: سنة ومات كثري،  وغريها

 (. 506ت:  ،3/470) ،األعيان وفيات خلكان، وابن ،(1572ت:  ،12/93)

 بن وداود احلذاء، وخالد اجلريري، سعيد: عن روى البصرة، قاضي العنربي، احلر أيب احلصني، بن احلسن بن هللا عبيد: العنربي (4)
 القدر، كبري  ثقة، وكان ومجاعة، األنصاري، هللا عبد بن وحممد مهدي، بن الرمحن وعبد معاذ، بن معاذ: عنه وروى هند، أيب
 ،املنتظم اجلوزي، وابن ،(5456ت:  ،10/306) بغداد، اتريخ اخلطيب،: انظر. هـ168: سنة مات الرجال، عقالء من

 (. 262ت:  ،4/449) ،اإلسالم اتريخ والذهيب، ،(905ت:  ،8/298)

 أيب: عن أخذ رجع، مث معتزليًا كان  األشاعرة، مذهب مؤسس األشعري، بشر أيب بن إمساعيل بن علي احلسن، أبو: األشعري (5)
: سنة تويف وغريمها، اإلسالميني.. اإلابنة، ومقاالت: الكتب من له الساجي، وزكراي اجلبائي، علي وأيب اجلمحي، خليفة
  .(429ت:  ،3/284) األعيان، وفيات خلكان، وابن (،11/346) ،بغداد اتريخ اخلطيب،: انظر .هـ324
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ا للجمهور: والصحيح وفاقً  ".مصيب كل جمتهد  " :-رمحهم هللا- (4)وابن سريج ،(3)وحممد ،(2)يوسف
  .(5)أن املصيب واحد

 يف ويصيب طئ  خي   قد اجملتهد أن على األمة : "أمجعت-رمحه هللا- اجلرجاين وقال الشريف
 املعتزلة. من العنربي احلسن قول على إال العقليات،
 هللا عند واحلق مصيب، جمتهد كلَ   أن  حنيفة أيب عن واملروي   الشرعيات؛ يف ختلفوااو 

 املطلوب. أخطأ وإن ب  ل  الطَ  يف مصيب أنه: معناه واحد،
 الشافعي عند والصحيح ،اإلسالم عقائد طلب يف اجملتهد للمخطئ العذر عدم على واإلمجاع

 االجتهاد، قبل حكم فيها تعاىل وهلل ،واحد   شرعياتلا يف املصيب أن :للجمهور اوفاقً  -هللارمحه -
                                      

= 
 مسع، التصانيف صاحب القاضي، الباقالين ابن البصري، قاسم بن جعفر بن حممد بن الطيب بن بكر أبو العالمة: الباقالين (1)

 جعفر وأبو اهلروي، ذر أبو: عنه وحدث، الفوارس أيب ابن له وخرَج ماسي، بن حممد وأيب القظيعي، أمحد بكر أيب من:
 وامللل القرآن، إعجاز: مؤلفاته من، األمة ولسان السنة بسيف امللقب هو: عياض القاضي وقال املوصل، وقاضى السماين،
 سري ،والذهيب ،(608ت:  ،4/269) األعيان، وفيات خلكان، ابن :انظر. هـ 403: سنة مات األئمة، ومناقب والنحل،

  .(110، ت: 17/190) ،النبالء أعالم

 ساعد والذي حنيفة، أيب اإلمام أصحاب أكرب من يوسف، أبو الكويف، األنصاري حبيب بن إبراهيم بن يعقوب: يوسف أبو (2)
: عن روى اخلراج،: مؤلفاته أهم من القضاة، بقاضي ل ق  ب من أول وهو وابنيه، للمهدي القضاء توىل مذهبه، نشر على

 وحيىي حنبل، وابن احلسن، بن حممد: عنه وروى وغريهم، سعيد.. بن وحيىي إسحاق، بن وحممد عروة، بن ومهام األعمش،
، 1، طالفقهاء طبقات: والشريازي ،(1/499) ،2ط املعارف،: قتيبة ابن: انظر. هـ182: سنة تويف وغريهم، معني.. بن
  (. 2/220) ، د.ط،احلنفية طبقات يف املضية اجلواهر: احلنفي الدين وحميي ،(1/134)

ب   اإلمام، صاحب اإلمام الشيباين، هللا عبد أيب بن فرقد ابن: الشيباين احلسن بن حممد (3)  مث الفقه، عنه وأخذ حنيفة، أاب ص ح 
 تويف مالك، عن به وحَدث املوطأ، ودون مالك، عن احلديث وروى حنيفة، أيب علم ونشر الكتب، وصنف يوسف، أيب عن
واخلطيب  ،(3505، ت: 7/242)، 1، طالكربى الطبقاتابن سعد، : انظر. هـ 189: سنة واحد   يوم يف والكسائي هو

   (.543، ت: 2/561) ،بغداد اتريخالبغدادي، 

 كتاب  يف حقه يف الشريازي إسحاق أبو الشيخ قال الشافعي؛ الفقيه سريج، بن عمر بن أمحد العباس سريج: أبو ابن (4)
 عن: بشرياز، حدث القضاء ويل األشهب، الباز: له يقال وكان املسلمني، وأئمة الشافعيني، عظماء من نالطبقات: كا

الغطريفي، مات سنة:  أمحد وأبو الطرباين، عنه: وروى السجستاين، داود وأيب الدوري، وعباس الزعفراين، حممد بن احلسن
ت:  ،1/66) األعيان، وفيات خلكان، (، وابن2360، ت: 5/43) ،بغداد اتريخ البغدادي، اخلطيب :هـ. انظر306

  .(114، ت: 14/201) ،النبالء أعالم سري والذهيب، ،(21

  .(704)ص:  ،1ط اجلوامع، مجع شرح اهلامع الغيث العراقي، الرحيم عبد بن أمحدي، عراقالانظر: ( 5)
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 كما  طلبه، يف وسعه لبذله يؤجر بل ؛أيمث ال املخطئ وأن إبصابته، ف  مكلَ  اجملتهد وأن أمارة، عليه وأن
 .(1)االجتهاد حديث عليه دلَ 

تج عن لكن احلكم النا ه صواب،جتهاد كل  اال": -رمحه هللا-حممد بن صاحل العثيمني  خوقال الشي
، فـ ل ه   :أ ص اب   مث َ  ،ف اْجتـ ه د   ،احل اك م   ح ك م   إذا» :واحلديث ،وخطأ ينقسم إىل صواب   االجتهاد  أ ْجر ان 

  .(2)«أ ْجر   فـ ل ه   :أ ْخط أ   مث َ  ،ف اْجتـ ه د   ،ح ك م   و إ ذ ا
ا قسيمً  ا أن يصيب، وإما أن خيطئ، وجعل اخلطأحيكم، فإمَ  حاكم   أن كلَ    النيبفبنَي  

 ،، وإما خمطئ  بل اجملتهد إما مصيب   ؛اا أبدً جمتهد مصيبً  ال ميكن أن يكون كل   لإلصابة، وحينئذ  
على إصابة  :على االجتهاد، وبذله اجلهد، وتعبه يف الوصول إىل احلق، واألجر الثاين :فاألجر األول

 . (3)"احلق
 كل  أو   ،ملختلفنيد من اجملتهدين الف هل املصيب واحاخت  و ": (4) -رمحه هللا- الشنقيطي قالو 
إذا اجتهد " :كما يدل عليه حديث  ،واحد من اجملتهدين املختلفنياملصيب أن  الصحيحو مصيب؟ 

  .(6)"اجملتهدين، منهم املخطئ ومنهم املصيب صريح يف أنَ  ، فهو نص  (5)"احلاكم فأخطأ...
 
 

يبقى بعده ريب  ا الويوضح احلق إيضاحً  ،عههنا دليل يرفع النزا : "و -رمحه هللا- (7)الشوكاينقال و 
                                      

 .(45)ص: ، التعريفاتانظر: اجلرجاين،  (1)

(، 7352 يث رقم:، حد9/108)أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، : عتصام، اببكتاب اال  يفأخرجه البخاري ( 2)
يث رقم: ، حد3/1342أخطأ، ) أو فأصاب اجتهد إذا احلاكم أجر بيان ابب كتاب األقضية،يف  مسلم  بنحوه رواهو 

  . عن عمرو بن العاصكالمها   (1716

 دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشيخ احلازمي ،شرح نظم الورقات، أمحد بن عمر بن مساعد، احلازمي (3)
http://alhazme.net  :(.231-230)ص  

 وتعلم ولد مبوريتانيا، شنقيط علماء من ومدرس، مفسر الشنقيطي، القادر عبد بن املختار حممد بن األمني حممد: الشنقيطي (4)
 آي عن االضطراب إيهام ودفع القرآن، تفسري يف نالبيا أضواء: مؤلفاته من ابملدينة، اإلسالمية اجلامعة يف عمل هبا،

 (. 6/44) األعالم،الزركلي، : انظر. هـ1393: سنة وتويف ذلك، وغري الكتاب..

 (.29رواه البخاري ومسلم، وقد سبق خترجيه )ص: ( 5)

   ، بتصرف يسري.(529، )ص: 1ط، ةمذكرة أصول الفقه على روضة الناظر البن قدامالشنقيطي، ( 6)

 قضاءها، ويل. صنعاء أهل من اليمن، علماء كبار  من جمتهد فقيه  : الشوكاين هللا عبد بن حممد بن علي بن حممد: لشوكاينا (7)
= 



39 

وإن  ،فله أجران ؛"أن احلاكم إذا اجتهد فأصاب وهو احلديث الثابت يف الصحيح من طرق   ،ملراتب
قال في   ،وأن بعض اجملتهدين يوافقه ،فيد أن احلق واحد  فهذا احلديث ي   ،(1)فله أجر" :اجتهد فأخطأ

ستلزم  يخمطئ، واستحقاقه األجر ال  :قال لهوي   ،ن خيالفهويستحق أجرين، وبعض اجملتهدي ،مصيب   :له
 ل  ع  وج   ،مصيب   جمتهد   كل    :عليه ال يستلزم أن ال يكون أجر، فمن قال أواسم اخلط ،اكونه مصيبً 

جعل  النيب  ؛ فإنَ ظاهرةً  وخالف الصواب خمالفةً  ،انً بي    ا بتعدد اجملتهدين فقد أخطأ خطأً متعددً  احلقَ 
مل يكن هلذا التقسيم  اواحد منهم مصيبً  كل  ، ولو كان  اا خمطئً وقسمً  ،اصيبً ا م  سمني: قسمً اجملتهدين ق

ا ويدفعه دفعً  ،اا بينً عليه ردً  معىن، وهكذا من قال: إن احلق واحد وخمالفه آمث؛ فإن هذا احلديث يرد  
ه لك استحقاق  ى ذعل ب  ا، ورتَ يف اجتهاده خمطئً  مسى من مل يوافق احلقَ  ا؛ ألن النيب ظاهرً 

 . (2)"لألجر
  .(3)رمحه هللا، البن تيمية ،يف جمموع الفتاوى بسوطةواملسألة م

وابن عثيمني  ،والشنقيطي ،الشوكاين   :وهو الصحيح الذي قال به ،وهبذا يتبني قول اجلمهور
، واحد  صيب ، واملد  ال يتعدَ  واحد   على اجتهاده، ولكن احلقَ  وهو أن اجملتهد له أجر   -رمحهم هللا-

  .اجمتهد مصيبً  وليس كل   ،مأجور   فكل جمتهد  
 

 

 

 

 

 
 

 

                                      
= 

. هـ 1250: سنة توىف ذلك، وغري القدير.. وفتح الطالع، والبدر األوطار، نيل: منها مؤَلًفا، 114 له هبا، حاكًما ومات
  (.6/298) ،األعالمالزركلي، : انظر

 .(29خترجيه )ص:  سبق ، وقدومسلم البخاري رواه( 1)

  .(437)ص:  ،1ط ،الفحول إىل حتقيق علم األصول إرشادالشوكاين، ( 2)

 (.227 – 203 /19) جمموع الفتاوي،ابن تيمية، ( 3)
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 الثاين فصلال
 االثنا عشريةاملدرسة 

 أربعة مباحث:و  متهيد ويشتمل على

 . عشرية االثينملدرسة ابالتعريف  املبحث األول:

  .أثورللتفسري ابمل املخالفة عشرية االثيناملبثوثة بني كتب الشيعة اآلراء  املبحث الثاين:

 .عشرية االثينعند الشيعة أمثلة ومناذج من كتاب معني  املبحث الثالث:

  .يف كتاب معاصر ملؤلف معاصر اوتلوحيً  اكثرية تصرحيً   خمالفات املبحث الرابع:
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 .متهيد
 .املخالفة للتفسري ابملأثور ،الدراسة التطبيقية على املخالفات للتفاسري العصرية

يف العلم به   يف معرفته الغاية، ما كان هللغت ة، وبلعلمه العناي ا ص ر فت إىلن أحَق مإ
ه زيل  نال ريب فيه، وتهللا الذي  كتاب    ،ذلك لباغيه أ مْج ع   نَ إى، و هدً  ، وللعامل به إىل سبيل الرشاداضً ر  

بني يديه وال من ، الذي ال أيتيه الباطل من يه  ل  األجر ات   ىن  خر وس  جبزيل الذ   ئز  ية فيه، الفاالذي ال م ر 
يدخلفه، تنزي ل  من حكيم مح 

(1).  
وفوائد عن  ،عن التعاريف األول عبارة   فصلفإن ال ،أصل البحثهي  :والدراسة التطبيقية

 مناذج من خمالفات الباحث للتطبيق على اجعله فقد: الفصول الباقيةوأما  ،االختالف يف التفسري
 ،اتبعة ومقلدة ألسالفها ،: هي عصرية يف زماهناألخرىوتنبيهات للمدارس ا ،عشرية االثينملدرسة ا

 .واستمرار التأليف فيها ،وازدادت شوكتها؛ لكثرة مؤيديها ،انتشر خطرها
 ويدافع عنها. ،ويثين عليها ،ولألسف الشديد؛ فإن هناك من املسلمني من ميدح هذه املدارس

من اآلراء  ،العجب العجابها في د  ج  وعند قراءة الباحث لبعض النماذج من هذه املدارس: و  
 اليت يف بعضها ما خيالف أصول الدين وقواعده. ،املخالفة

وطالب  ،يعرفه كل منصف ،وهو ظاهر للعيان ،ا ملن مدح كيف خفي عليه الباطلوعجبً 
  للحق.

فقد اقتصر الباحث على  ،والكالم على هذه املدارس يطول ،واسعومبا أن عنوان البحث 
مث بيان القول ابلتفسري  ،ووضع عناوين هلا ،رس بذكر اآلراء املخالفة يف التفسريمناذج من هذه املدا

  ابملأثور.
 :يوه ،من كتب التفسري ابملأثور أربعة مراجعواختار الباحث 

حملمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جامع البيان يف أتويل القرآن،  -1
مد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت، حتقيق: أمحد حم ،1هـ(، ط 310: املتوىفجعفر الطربي )

 .م 2000 -هـ  1420
حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي،  يبأل ،تفسري القرآن العظيم -2

                                      
  (.1/6)لطربي، ل ،جامع البيان عن أتويل القرآنمن مقدمة  (1)
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الناشر: مكتبة ، ق: أسعد حممد الطيبيقحت ،3ط ، هـ(327: ىفاحلنظلي، الرازي ابن أيب حامت )املتو 
  .هـ 1419، اململكة العربية السعودية - الباز ىفنزار مصط
هـ(، حتقيق: حممد 774سنة  )املتوىفإلمساعيل بن كثري الدمشقي  ،تفسري القرآن العظيم -3

، الناشر: بريوت، دار الكتب العلمية، منشورات حممد علي بيضون، 1حسني مشس الدين، ط 
 م.2000 –هـ  1421

، 1طهـ(،  911 -هـ  849طي ) دين السيو جلالل ال ،الدر املنثور يف التفسري ابملأثور -4
بن عبد احملسن الرتكي، ابلتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات  حتقيق: الدكتور عبد هللا

 م. 2003 -هـ  1424القاهرة،  -اإلسالمية 
يف  -رمحه هللا-قال ابن كثري كما   ،والسبب يف اختيار هذه الكتب؛ أهنا تذكر طرق التفسري

فإنه  ،مجل يف مكانفما أ   ،الطرق يف تفسري القرآن أن يفسر القرآن ابلقرآن إن أصحَ "مقدمة تفسريه: 
وإذا مل  ،له فإن أعياك ذلك فعليك ابلسنة؛ فإهنا شارحة للقرآن وموضحة   ،ر يف موضع آخرس   قد ف  

ملا ؛ فإهنم أدرى بذلك  رجعنا يف ذلك إىل أقوال الصحابة ،جند التفسري يف القرآن وال يف السنة
والعمل  ،والعلم الصحيح ،وملا هلم من الفهم التام ،شاهدوا من القرائن واألحوال اليت اختصوا هبا

 ،واألئمة املهتدين املهديني ،كاألئمة األربعة اخللفاء الراشدين   ،ال سيما علماؤهم وكرباؤهم ،الصاحل
وترمجان  ، سول هللار  ابن عم    ،ومنهم احلرب البحر عبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن مسعود 

  له.  بربكة دعاء رسول هللا ،القرآن
فقد رجع كثري من  ،وال وجدته عن الصحابة  ،وإذا مل جتد التفسري يف القرآن وال يف السنة

وعكرمة موىل  ،وكسعيد بن جبري ،كمجاهد بن جرب  ،-رمحهم هللا- األئمة يف ذلك إىل أقوال التابعني
وأيب  ،املسيببن وسعيد  ،األجدعبن ومسروق  ،واحلسن البصري ،رابح وعطاء بن أيب ،ابن عباس

 وغريهم من التابعني واتبعيهم ومن بعدهم ..والضحاك بن مزاحم ،وقتادة ،أنسبن والربيع  ،العالية
، ا ن ال علم عنده اختالفً فيقع يف عباراهتم تباين يف األلفاظ حيسبها م ،فتذكر أقواهلم يف اآلية

على  ومنهم من ينص   ،فإن منهم من يعرب عن الشيء بالزمه أو بنظريه ،وليس كذلك ،اًل فيحكيها أقوا
  .(1)من األماكن" يف كثري   مبعىن واحد   والكل   ،الشيء بعينه

                                      
 (.1/8) ،2ط، ن العظيمآتفسري القر ابن كثري،  (1)
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 العمل يف هذه الكتب: 
وابن أيب حامت،  ،أو ترجيحات للطربي ،ابألثر أو احلديث ةً كون مدعوميت تال اسريذكر التف

وأحيل على  ،قتصر على الشاهدافما كان من أثر فأنقله و  ،-رمحهم هللا تعاىل-ي سيوطوال ،وابن كثري
وذكر درجته من الصحة والضعف  ،فإين سألتزم بتخرجيه وما كان من حديث   ،املرجع لكتاب احملقق

 ه.ف  ه ومن ضعَ ح  وأذكر من صحَ  ،إن كان من غري الصحيحني
 ،ليذكر النماذج من الكتب املخالفة ؛جهده لباحثبذل ا: فقد وأما اآلراء املخالفة للمدارس
وبعض عناوين الكتب  ،العنكبوتيةومنها ما وجده يف الشبكة  ،فمنها ما عثر عليها يف بطون الكتب

وهذا ما وجدته يف قراءيت لكتايب الدكتور  ،وذلك لغموض بعض املدارس املخالفة ، متوفر وجودهغري
لذا كان االقتباس  ؛التحصيل ملراجع هذه الكتب ر صعوابتفإنه ذك ،(1)-حفظه هللا-فهد الرومي 

 لذكره مراجع بعض هذه الكتب.  ،للغاية امهمً  كتابنيال هذين من
 ،الباحث من خالل النماذج اليت سيعرضها افقد حبثه ،وأما التطبيقات العملية هلذا البحث

ومبا أن البحث  ،املدرسة وتلكأو ذكر اآلراء املخالفة هلذه  ،ا من كتابكل مدرسة يذكر منوذجً   من
 وال حيتاج لكثري مراجع. ،فهذا يسهل ذكره ،يف اآلايت القرآنية

وبعد الذكر  ،وابقي املدارس ،عشرية االثينعلى املدرسة والنماذج اليت ستذكر من الكتب 
وسوف  ،وبعض مؤلفاهتا ،والكتب املعتمدة عندها ،وأشهر مؤلفيها ،للمدرسة وبيان بعض مساهتا

مث يذكر القول يف  ،ةعناوين خمتار باحث بعد ذلك على اآلراء املخالفة من كتب القوم حتت ر اليقتص
 أو استنباط من أصحاب التفاسري ابملأثور. ،أو أثر ،أو حديث ،املسألة من آية قرآنية

وخاصة أن امليدان هو  ،مرغوب فيه ويرى الباحث أن نقل األخطاء املخالفة للتفسري أمر  
 .ع سنة النيب املعصوم ن العظيم؛ الذي عليه مدار الدين متفسري القرآ

 .خطورة هذه املدارس
املدرسة العقلية  مثواملدرسة القرآنية،  ،االثنا عشرية: املدرسة هي يرى الباحث أن أخطر هذه املدارس

ري يف التفسأقواهلم حيث املدرسة الصوفية مث  ،كثرت فيها الدراسات وكشفت خمالفاهتاحيث  احلديثة 
  . قليلة

                                      
هـ، 1403واإلفتاء( رائسة إدارة البحوث العلمية  )الرايض: ،2، طمنهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسريالرومي،  (1)

  ـ.ه1418مؤسسة الرسالة(  ، )الرايض:3ط ،اجتاهات التفسريو
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 .عشرية االثينملدرسة ابالتعريف : املبحث األول
 تعريف الشيعة:

  .(1)رضي هللا عنهما ،ا وقدمه على عثمانيف الطور األول يطلق على كل من فضل عليً 
وما يفضلون على أيب  ،: "أدركت الشيعة األوىل-رمحه هللا- (2)وهلذا قال ليث بن أيب سليم

 .(3)ا"بكر وعمر أحدً 
يف فضل  يشك   وليس أحد   ،من الكوفة : "خرجت  -رمحه هللا- (4)إسحاق السبيعي أبو وقال

 .(5)وال وهللا ما أدري ما يقولون" ..اآلن وهم يقولون ويقولون مت  د  وق   ،وتقدميهما ،وعمر أيب بكر
شريك ل له: أيهما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال يفق -رمحه هللا- (6)ئل شريك بن عبد هللاوس  

ومن مل يقل هذا  ،فقال له: نعم !، فقال له السائل: تقول هذا وأنت شيعي؟ : أبو بكرعبد هللابن 
هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث  هذه األعواد فقال: أال إن خري   وهللا لقد رقى علي   ،افليس شيعيً 

 . (7)"قوله وكيف نكذبه؟ وهللا ما كان كذاابً  فكيف نرد   ،عمر
: ومن وافق -رمحه هللا-ومن أجودها عندهم ما عرفه ابن حزم  ،ة له تعاريف كثري ويف الطور الثاين

                                      
  .(184)ص:  ،اجتاهات التفسريالرومي،  (1)

قال ابن ، وشريك ،وشعبة ،الثوري: جماهد، وطاووس، والشعيب، وروى عنه: روى عن بن زنيم القرشي،ا :ليث بن أيب سليم (2)
 ،لَنسائي(، وا5017، ت: 24/279، )هتذيب الكمالاملزي، نظر: ا هـ.142سنة: ، مات معني، والنسائي: "ضعيف"

  .(3503، ت: 1/333) ،2، طديوان الضعفاء واملرتوكني ،لَذهيبوا(، 511، ت: 1/90) ،1، طالضعفاء واملرتوكني

 (. 6/136، )1، طمنهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدريةانظر: ابن تيمية،  (3)

، وابن عمر، أبو إسحاق السبيعي: عمرو بن عبد هللا بن أىب شعرية اهلمداين أبو إسحاق، روى عن: علي بن أيب طالب  (4)
، قال أمحد بن حنبل، وحيىي بن .. وغريهمجاج بن أرطاةروى عنه: إبراهيم بن طهمان، وحو وابن عباس، وزيد بن أرقم، 

هتذيب الكمال يف أمساء املزي، و (، 1347، ت: 6/242) ،1، طاجلرح والتعديلابن أيب حامت، نظر: امعني: ثقة. 
  (. 4400، ت: 22/102) ،الرجال

 (. 1/360د.ط، ) ،املنتقى من منهاج االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واالعتزالالذهيب،  (5)

زايد بن  :روى عن، ئمةالنخعي، أبو عبد هللا الكويف القاضي احلافظ الصادق، أحد األ بن أيب شريك: ا( شريك بن عبد هللا6)
إبراهيم بن سعد و  عبد هللا بن املبارك، وإمساعيل بن أابن الوراق،وروى عنه: عالقة، وسلمة بن كهيل، وسليمان األعمش، 

، 4/363)، اجلرح والتعديلابن أيب حامت، نظر: هـ. ا177، مات سنة: : ليس به أبس-هللا رمحه-النسائي قال  الزهري،
 (.2736، ت: 12/462) ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، (، و 1592ت: 

 (. 1/575، )1ط ،النبوات(، وابن تيمية، 1/274، )2، طالعواصم من القواصمانظر: ابن العريب،  (7)
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 ،وولده من بعده فهو شيعي   ،وأحقهم ابإلمامة الناس بعد رسول هللا  أفضل   ا الشيعة يف أن عليً 
 .(1)وإن خالفهم فيما عدا ذلك

 فعدَ  ،لتشيع عند املتأخرينبني التشيع يف عهد السلف وا (2) -رمحه هللا- ق الذهيبوهلذا فرَ 
  لذهبت مجلة من اآلاثر النبوية، وعد الثاين بدعةً  دَ ولو ر   ،معها احلديث د  ر  غرى ال يـ  ص   األول بدعةً 

هبم وال   تج  فهذا النوع ال حي   ،رضي هللا عنهما ،واحلط على أيب بكر وعمر ،لو فيهكربى كالرفض والغ  
 .(3)"كرامة

:عشرية ثينالاة ياإلمام الشيعةتعريف  
،اإلمام املنتظر هو الثاين عشر من أوالد علي بن أيب طالب نَ أادعوا  الشيعةرق ف  فرقة من هي 

مث  (،علي الرضا)مث إىل ابنه  (،الكاظم موسى)ويرون أن اإلمامة انتقلت بعد جعفر الصادق إىل ابنه 
حممد )مث إىل ابنه  (،احلسن العسكري)مث إىل ابنه  (،على اهلادي)مث إىل ابنه  (،حممد اجلواد)إىل ابنه 
.(4)عشر فنسبوا إىل هذا عندهم اثين وهبذا يكون األئمة   ،املنتظر يف عقيدهتم (املهدي

 :ةياإلمام الشيعة طرق التفسري عند
مث أبقوال  ،تفسري القرآن ابلقرآن :ا يف تفسريهم للقرآن الكرمي، مثلمنهجً علماء الشيعة  ذاخت

 هلم من طرق أهل البيت وال يقبلون من األحاديث النبوية إال ما صحَ  ،تهموأقوال أئم الرسول 
 .(5)فقط
 :الشيعة اإلمامية سرياتف عدد
"فإن مل نقف هلم  :-رمحه هللا-قال الذهيب  ،للقرآن الكرمي شاماًل  اماًل ا كالشيعة مل جيمعوا تفسريً إن 

                                      
   (.2/270)الفصل يف امللل واألهواء والنحل،  ،ابن حزم الظاهري (1)

وبرع فيها، وعين  ،ز يف دراسة القراءاتالذهيب: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، املؤرخ، احملد ث، متيَ  (2)
صانيفه: اتريخ اإلسالم، جزاء، ولقي العديد من الشيوخ، من تابحلديث عناية فائقة، مسع ما ال حيصى كثرة من الكتب واأل

طبقات نظر: السبكي، اهـ.  748هـ، وتويف سنة: 673وغري ذلك، ولد سنة:  ..وسري أعالم النبالء، واألمصار ذوات اآلاثر
  (. 1/61) شذرات الذهب(، وابن العماد، 9/100)، الشافعية الكربى

   (.6- 1/5، )1، طاالعتدالميزان الذهيب،  (3)

ْسف ر اي يين   و  (،64)ص:  ،2ط، الفرق بني الفرق البغدادي،انظر:  (4) التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق ، اإل 
 . (189)ص: ، سبق ذكره، واجتاهات التفسري(، 38، )ص: 1، طاهلالكني

 . (193)ص: ، اجتاهات التفسريانظر:  (5)
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 ،ا للقرآنا جامعً تفسريً  ب  ت  ا منهم ك  واحدً  نَ ومل نسمع أ ،مستقلة يف تفسري كتاب هللا تعاىل على كتب  
 ،أهنم مل يستطيعوا أن يتمشوا بعقائدهم مع القرآن آية آية :يف ذلك رَ الس    ولعلَ  ،آيةً  وآيةً  ،سورةً  سورةً 

وال يقدرون على التخلص  ،ال يستطيعون تذليلها اب  ع  وص   ولو أهنم حاولوا ذلك الصطدموا بعقبات  
إمنا هو نصوص متفرقة يف  ؛أو أتويله على األصح ،م يف تفسري القرآندنه هلالذي وجوكل ، منها

قرآن وفكرة جلية عن موقف هؤالء القوم من ال ،واضحة ما صورةً  تعطينا إىل حد   ،بطون الكتب
  .(1)ى وال كتاب منري"وال هدً  ومبلغ هتجمهم على القول فيه بغري علم   ،الكرمي

 ،من خالل أتويلهم للنصوص ،مناذج مشلت آراءهم املخالفة وسيكون يف هذا البحث املتواضع
وهي من  ،ا عن املنصوص عليه يف التفاسري اليت جاءت عن الصحابة والتابعني أعناقها بعيدً  يل    و  

 .اليت حرص الباحث على توضيح اخلطأ فيها ،التفاسري املعاصرة
  :ابع عشريف القرن الر  عشرية االثينأهم كتب التفسري عند اإلمامية 

يف عشرين ويقع ، أتليف السيد حممد حسني الطباطبائي ،تفسري امليزان يف تفسري القرآن -1
 ،وىلالطبعة األلكتاب، ل دلياًل جعله  :الثاينو  ،للفهارسجعله  :مهاحدأجملدين ابإلضافة إىل ، اجملدً 

 م.1997 -هـ  1417 ،بريوت، لبنان ،مؤسسة األعلميالناشر: 
صدرت طبعته األوىل يف  ،أتليف حممد جواد مغنية ،عة جملداتسب يف ،التفسري الكاشف  -2

  الناشر دار العلم للماليني. ،م1978والطبعة الثانية يف  م،1968بريوت سنة 
"إن هذا الكتاب تفسري  :قال عنه صاحبه ،أتليف حممد جواد مغنية :التفسري املبني  -3

اهلدف منه أن  ألنَ  ؛إسرائيليات ومطوالت وجيز وال نقاش فيه وال مقارنة بني أقوال املفسرين وال
عز الكتاب نشرته دار و  ،(2)"ولو من بعض جوانبه ،يتصور قارئ القرآن الكرمي موضوع اآلية ويتمثله

 .ةصفح 830يف  يقع ،واحديف جملد  ـ،ه1403 :بريوت سنة ،ة والنشرعاللطب الدين
صدر منه اجمللد  ،القاسم اخلوئيزعيم احلوزة العلمية السيد أبو  ،البيان يف تفسري القرآن -4

صدرت طبعته األوىل سنة  ،وتفسري فاحتة الكتاب ،وحيتوي على مدخل ،(صفحة 557األول يف )
 .بريوت ،والناشر دار الزهراء ،م1975 - ـه1395مث الطبعة الرابعة سنة  ،م1957

ا، ثني جملدً ويقع يف ثال، أتليف حممد الصادقي ،الفرقان يف تفسري القرآن ابلقرآن والسنة  -5
                                      

 (. 2/177، د.ط، )التفسري واملفسرونالذهيب،  (1)

   (.3)ص:  هـ،1403، بريوت، مؤسسة عز الدين، 2ط، التفسري املبني مد جواد مغنية،حمانظر:  (2)
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وقد صدرت طبعات  ،واحد يف جملد   ،30، 29، 28، 27، 26 مهو أجزاء أربعة  أواًل  وصدر منه
 .وعنايته احلصول على الكتاب كاماًل  عد توفيق هللا ب ، وقد استطعت  هـ1398الكتاب عام 

سلطان حممد بن حيدر  :أتليف ،أربعة جملداتيف  ،بيان السعادة يف مقامات العبادة  -6
وصدرت هـ، 14/2/1311انتهى مؤلفه من كتابته يف  ،راساينبن سلطان حممد اجلنابذي اخلحممد 

 ، وقامت على نشره دار األعلمي ببريوت.ـه14/9/1314طبعته األوىل يف 
 ثالثةيف  ،هـ1352تويف سنة  ،حممد جواد البالغي :أتليف ،آالء الرمحن يف تفسري القرآن -7

  .(1)م4193 – 1933طبع يف صيدا سنة  ،أجزاء
 .عشرية االثيناإلمامية حقيقة 

وليس  ،مث محلوا ألفاظ القرآن عليه ،"إن مثل هؤالء اعتقدوا رأايً  :-رمحه هللا- قال ابن تيمية
وال يف  ،ال يف رأيهم ،وال من أئمة املفسرين ،م إبحسانهلم سلف من الصحابة والتابعني هل

  .(2)تفسريهم"
يف  عشرية االثينما يف كتب اإلمامية  "فغالب   :-هللا رمحه- وقال الشيخ حممد حسني الذهيب

آبايت الذكر  ب  ع  ول   ،ابلقرآن الكرمي استخفاف   ؛ويف ظهر القرآن وبطنه ،أتويل اآلايت وتنزيلها
كثرية فليس من املعقول أن تكون كلها أتويل اآلايت وتنزيالهتا أغالط يف .. وإذا كان هلم.احلكيم

ا عن والكثري منها صدر عمدً ، أن بعضها قد صدر عن جهلعقول بل امل ؛صادرة عن جهل منهم
 .(3)وللشيعة أهواء التزمتها" ،هوى ملتزم

 :القول بسالمة القرآن من التحريف
 .ذهب بعض الشيعة يف العصر احلديث إىل إنكار القول بتحريف القرآن 

على  هللا  نَزل منهلي املعتقد أن  القرآن هو الوحي اإل  نقال شيخهم حممد رضا املظفر: "
اخلالدة اليت أعجزت البشر عن جماراهتا يف  ةعجز املفيه تبيان كل شيء، وهو   كرملسان نبيه األ

 ،البالغة والفصاحة، وفيما احتوى من حقائق ومعارف عالية، ال يعرتيه التبديل والتغيري والتحريف
، ومن اد عى فيه غري ذلك فهو خمرتق  يبوهذا الذي بني أيدينا نتلوه هو نفس القرآن املنَزل على الن

                                      
   (.237 – 1/236، )اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشرانظر:  (1)

  (. 13/359، )جمموع الفتاوىابن تيمية،  (2)

 (.  2/32، )التفسري واملفسرونالذهيب،  (3)
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ڍڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گڍ نه كالم هللا الذي إوكل هم على غري هدى؛ فأو مغالط أو مشتبه، 

على  ما تقَدم الزمن، وتقَدمت العلوم والفنون، فهو ابق  ومن دالئل إعجازه: أن ه كلَ ، [42فصلت: ]
ال يظهر فيه خطأ يف نظرية علمية اثبتة، وال يتحمل طراوته وحالوته، وعلى مسو   مقاصده وأفكاره، و 

قض حقيقة فلسفية يقينية، على العكس من كتب العلماء وأعاظم الفالسفة، مهما بلغوا يف منزلتهم ن
كل ما تقَدمت   اأو مغلوطً  ايً أو نب ااتفهً  -قلعلى األ-ن ه يبدو بعض منها إالعلمية ومراتبهم الفكرية؛ ف

ظرايت املستحدثة، حىت من مثل أعاظم فالسفة اليونن كسقراط قدمت العلوم ابلنحباث العلمية، وتاأل
  .(1)"ة العلمية، والتفو ق الفكريو  بم ن جاء بعدهم ابأل عرتف هلم مجيع  وأفالطون وأرسطو الذين ا

.. أن الكتاب املوجود يف ."يعتقد الشيعة اإلمامية :وقال حممد احلسني آل كاشف الغطاء
ومتييز  ،ولتعليم األحكام ،والتحدي ،لإلعجاز ؛إليه  هو الكتاب الذي أنزله هللا أيدي املسلمني

ومن ذهب منهم أو  ،وعلى هذا إمجاعهم ،وأنه ال نقص فيه وال حتريف وال زايدة ،احلالل من احلرام
ٹ ٹ  ،من غريهم من فرق املسلمني إىل وجود نقص فيه أو حتريف فهو خمطئ نص الكتاب العظيم

واألخبار الواردة من طرقنا أو طرقهم الظاهرة يف ، [9 ]احل جر:ڍ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڍ 
من  ل بنحو  فإما أن تؤوَ  ؛وال عماًل  اوأخبار آحاد ال تفيد علمً  ،شاذة نقصه أو حتريفه ضعيفة  

  .(2)ضرب هبا اجلدار"أو ي   ،االعتبار
هو أم   أمؤمن   ،الكرميحتريف القرآن ؟ فيمن يعتقد االعتقادوالرد عليهم: ما تقولون فيمن يعتقد هذا 

ا ليس ابإلميان الذي جاء به األنبياء لكنه حتمً  ،من نوعه إنه إميان فريد   :قلنا ،مؤمن :كافر؟ إن قلتم
لقد حكمتم على كثري من  :قلنا ،هو كافر :وإن قلتم -مالصالة والسال أفضل عليهم-واملرسلون 
أو هو من قبيل التقية اليت هي  ،ان أو الكفرهو اإلمي الصنفني وبقي ختبطكم هذا من أي    ،علمائكم

 .(3)دينكم ودين آابئكم كما تقولون؟!
وسيأيت التفصيل عن هذه املسائل من خالل ذكر النماذج اليت تتبع التأويالت املخالفة اليت 

 وبيان القول الصحيح من التفسري ابملأثور.  ،وقعت فيها هذه املدرسة
 

                                      
   (.199، )ص: واجتاهات التفسري ،(74د.ط، )ص:  اإلمامية، عقائدحممد رضا املظفر،  انظر: (1)

   (.200)ص: ، واجتاهات التفسري ،(63)ص: ، 1ط، أصل الشيعة وأصوهلاانظر: حممد حسني آل كاشف الغطاء،  (2)

 (.202)ص: ، اجتاهات التفسريانظر:  (3)



49 

 ملأثور واملبثوثة بني كتب الشيعةللتفسري ابلفة املخا اآلراء: املبحث الثاين
 :املخالفة األوىل

 ،يف أتويل هذه اآلية تتمثل هذه املخالفةو ، عند هذه املدرسة (1)اءد  تتضمن عقيدة الب  املخالفة  هذهو 
  .[39 ]الرعد:ڍ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭٹ ٹ ڍ 

ا مبا كان مبعىن علمه تعاىل اثنيً  ،بداءلاالرواية كما ترى تنفي و ": يقول حممد حسني الطباطبائي
وإمنا هو ظهور أمر منه  -تعاىل عن ذلك-مبعىن تغري علمه يف ذاته كما رمبا يتفق فينا  ، به أواًل جاهاًل 
  ًوهللا  ،فهو حمو األول وإثبات الثاين ،ا بعد ما كان الظاهر منه خالفه أواًل اثني  عامل هبا

  .(2)مجيعا"
  لفة:املخا هذهالرد على 

 ابملأثور: أهل التفسري هذا القول خيالف ما عليه 
إال الشقاء والسعادة  ،فيمحو ما يشاء ،أمر العباد ر هللا يدب   " :قال عن ابن عباس ف

 . (3)واملوت واحلياة"
كل    هللا ينزل" قال:، ڍ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڍ  :يف قْوله -رمحه هللا- (4)عن جماهد و 

واملقادير، إال الشقاء والسعادة،  فيمحو ما يشاء من اآلجال واألرزاقشيء يف السنة يف ليلة القدر، 
 .(5)"فإهنما اثبتان

                                      
اء (1) اًء أي: ظهر ظهورً  قال الراغب هو الظهور واإلابنة بعد اخلفاء. :يف اللغة :الب د  ًوا وب د  ا الشيء ب د  ا بي نا، قال االصفهاين: "ب د 

ب ون  }هللا تعاىل:  فـ ب د ْت }[، 48 :]الزمر {س ي  ئات  ما ك س ب واو ب دا هل  ْم }، [47 :الزمر] {و ب دا هل  ْم م ن  اّللَ  ما ملْ  ي ك ون وا حي ْت س 
 (. 1/113، )املفردات يف غريب القرآن اغب،ينظر: الر  [.121 :]طه {هل  ما س ْوآهت  ما

   (.11/384، )1ط امليزان يف تفسري القرآن،الطباطبائي، انظر:  (2)

   (. 16/477)، جامع البيانرواه الطربي يف  (3)

 كان فقيهً   ،ويكىن أاب احلجاج موىل قيس بن السائب املخزوميجماهد بن جرب:  (4)
ً
آن على عرض القر  كثري احلديث،  ا ثقةً ا عامل

وغريهم، قال .. قتادة، وعمرو بن دينار، واألعمش: عنهوروى  عنه، ثابن عباس ثالثني عرضة، وصحب ابن عمر وحدَ 
 ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجالانظر: املزي، هـ. 103 :قتادة: أعلم من بقي ابلتفسري جماهد، وتويف مبكة سنة

ابن و  (،5289، ت: 2/240، )له رواية يف الكتب الستة الكاشف يف معرفة منوالذهيب، (، 5783، ت: 27/228)
      (.6481، ت: 1/520)، تقريب التهذيبحجر، 

  (. 4/663)د.ط، ، املنثور يف التفسري ابملأثورالدر ، والسيوطي يف (16/477، )جامع البيانرواه الطربي يف  (5)
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ےے ۓ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ہ ہڍ  :هللا  قالت قريش حني أنزلا قال: "وعنه أيضً 

  األمر!ما نراك، اي حممد متلك من شيء، ولقد فرغ من : [38الرعد: ]ڍ ۓ ڭ ڭ
إن إن شئنا أحدثنا له من أمرن ما شئنا، وحندث يف كل  م:ا هلا ووعيدً فأنزلت هذه اآلية ختويفً 

  .(1)"رمضان، فنمحو ونثبت ما نشاء من أرزاق الناس ومصائبهم، وما نعطيهم، وما نقسم هلم
هلا أهداف  :ولكن عقيدة البداء ،وليس كما ذكر املخالف وفهم ،إذن لآلية سبب يف نزوهلا

  ، ويدعون إليها.عند هذه املدرسة
ذكرنه عن احلسن  ذيالقول ال ،أوىل األقوال وأشبهها ابلصوابو ": -رمحه هللا-ي الطرب قال 

 ،اآلايت ابلعقوبة د املشركني الذين سألوا رسول هللا توعَ  ؛ وذلك أن هللا -رمحهما هللا-وجماهد 
يعلمهم  ،[38الرعد: ]ڍ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہڍ  :وقال هلم ،وهتددهم هبا
 :مث قال هلم ،هم مؤخرون إىل وقت جميء ذلك األجل ،يف كتاب م ثْـبـ ًتا قضائه فيهم أجاًل بذلك أن ل

أو  ،أو حان هالكه ،وانقطع رزقه ،ممن قد دن أجله ،شاءا مب هللا  جييء ،فإذا جاء ذلك األجل
أجله ويثبت ما شاء ممن بقي  ،فذلك حموه ،فيقضي ذلك يف خلقه ،أو هالك مال ر فع ة ، منات  ضاع ه 

رمحهما  ،، وابن كثري(3)ومبثله ذكره السيوطي .(2)"كه على ما هو عليه فال ميحوهورزقه وأكله، فيرت 
  .(4)هللا

 .وسعادة وشقاوة ،وما يتعلق من رزق ومعيشة ،فالكالم يدور حول اآلجال بني العباد
عمر دخل  ملا" :قال ،وكان قد أدرك الصحابة  -رمحه هللا- (5)عن السائب بن مهجانو 
 محد هللا  ،الشام إن رسول  :مث قال ،وأمر ابملعروف وهنى عن املنكر ،رووعظ وذكَ  ،وأثىن عليه
.. .وصالح ذات البني ،وصلة الرحم ،فأمر بتقوى هللا  ،ا كقيامي فيكمقام فينا خطيبً  هللا 

، ه الذي كان عاماًل وك ل  ميسر له عمل ،أبرزاقكم ت ك َفل  قد  وأمجلوا يف طلب الدنيا؛ فإن هللا 
                                      

  . ،(16/487)، جامع البيانالطربي، انظر:  (1)

   (.16/488) ق،املرجع الساب (2)

  (.8/467)، املنثور يف التفسري ابملأثورالدر السيوطي،  (3)

   .(8/163) ،ن العظيمآتفسري القر ابن كثري، انظر:  (4)

سعيد بن عبد الرمحن ابن  :روى عنه ،روى عن عمر و  ،أدرك أصحاب النيب  ،من إيلياءالشامي  السائب بن مهجان: (5)
، 4/244)، اجلرح والتعديل، وابن أيب حامت، (2306، ت: 4/155)د.ط،  ،التاريخ الكبري، ، انظر: البخاريأيب العمياء

   (.3156، ت: 4/328)، 1ط الثقات،، والعجلي، (1048ت: 
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  .(1)"ت وعنده أم الكتابثب  فإنه ميحو ما يشاء وي   ؛استعينوا ابهلل على أعمالكم
ابلبيت وهو  قال وهو يطوف أن عمر بن اخلطاب   (2)وعن أيب عثمان النهدي 

وعندك أم  ،فإنك متحو ما تشاء وتثبت ،ا فاحمهلهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبً ال": يبكي
  .(3)فاجعله سعادة ومغفرة" ،الكتاب

 كتاب كتاابن؛ فكتاب ميحو هللا ال": قال عن ابن عباس  -رمحه هللا- (4)وعن عكرمة
 .(5)وعنده أم الكتاب" ،منه ما يشاء ويثبت

ثبت ما يشاء فال وي   ،هل ما يشاء فينسخ  يبد    :يقول ڍ ...ڭڍ " :قال  اأيضً  هوعن
وما  ل  يبد    وما ،الناسخ واملنسوخ ،يف أم الكتاب ومجلة ذلك عنده ڍ ...ٴۇ ۈ ۈڍ ، يبدله

  .(6)يثبت كل ذلك يف كتاب"
فيسألون  ،ايطبقونه عمليً كانوا ولذلك   ،اصحيحً  افهمً آايت القرآن   والتابعونفهم الصحابة لقد 
 .؛ ليصرفه عنهممن الشر    ويستعيذون ابهلل  ،اخلري هللا 

  
                                      

م  الصغري وتوقري الكبري، طشعب اإلميانرواه البيهقي يف  (1) الدر السيوطي، ، و (10574: برقم، 13/426)، 1، ابب يف ر ح 
   (.4/662)، املنثور

، من قضاعة، أدرك اجلاهلية، وأسلم على عهد رسول هللا :أبو عثمان النهدي (2) روى عن: عمر  ومل يلقه،  عبد الرمحن بن م ل  
وروى عنه، أيوب السختياين، وسليمان التيمي، واثبت البناين،  بن اخلطاب، وسعد بن أيب وقاص، وعبد هللا بن مسعود 

"كان ثقة"، وقال احلافظ: "خمضرم من كبار الثانية ثقة ثبت : والعجلي النسائيو  ابن سعد وقتادة، روى له اجلماعة، قال
، ت: 5/284) ،اجلرح والتعديلوابن أيب حامت،  ،(2978، ت: 7/69)، الطبقات الكربى ،ابن سعدانظر: عابد". 
   (. 4017، ت: 1/351)، تقريب التهذيب، وابن حجر، (1350

ذكر ما ، أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثهوالفاكهي يف (، 288 ترمجة رقم:، 7/63)، ريخ الكبريالتارواه البخاري يف  (3)
 (. 418 ، برقم:1/299) ،2، طيقال يف الطواف وتفسري ذلك

عكرمة: أبو عبد هللا القرشي موالهم املدين، الرببري األصل، العالمة احلافظ املفسر، حدث عن: ابن عباس، وعائشة وأيب  (4)
وخلق كثري  ..، وحدث عنه: إبراهيم النخعي، والشعيب، وقتادةهللا بن عمرو، وعلي بن أيب طالب رة، وابن عمر، وعبد هري

 تقريبابن حجر، (، و 4009، ت: 20/269)، هتذيب الكمالاملزي، نظر: اهـ. 103من جلة التابعني، مات سنة: 
   (.4671، ت: 1/396)، التهذيب

 (.  4/404)، تفسري القرآن العظيم(. وابن كثري، 16/480) ،بيانجامع الانظر: الطربي،  (5)

   (.4/405)، تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (6)
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  :الثانيةاملخالفة 
 :ن عقيدة املهدي عند هذه املدرسةتتضمَ  ذه املخالفةوه

  ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئٹ ٹ ڍ  ،هذه اآلية هميف أتويللت هذه املخالفة قد متثَ و 

  .[80 ]هود:ڍ ىئ ېئ
)القوة( و)الركن الشديد( يف هذه اآلية  :"أقول إذن :قال صادق احلسيين الشريازيفقد 
 .(1)وأصحابه" -عليه السالم-املهدي  :الكرمية أتويلها

  املخالفة: هذهالرد على 
 ابملأثور: أهل التفسري هذا القول خيالف ما عليه 

يـ ْرح م  هللا  ل وطًا ل ق ْد ك ان  أي ْو ي إ ىل  ر ْكن  »: قال أن رسول هللا  ،عن أيب هريرة ف
  .(2)«ش د يد  

 .(4)العشرية" ڍ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ...ڍ" :قاال (3)وقتادة وروي عن ابن عباس 
 
 .(6)الناس" إىل ركن من ڍېئ  ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئڍ " :قال -رمحه هللا- (5)سنوعن احل

                                      
   (.50)ص: هـ، 1425، بريوت، دار األمني، 1ط املهدي يف القرآن والسنة،صادق احلسيين الشريازي،  (1)

ٱ ٻ ٻ ٻ حئ مئ ىئ يئ جب ڍ : هللا كتاب أحاديث األنبياء، ابب قول يف  البخاري أخرجه  (2)

 ،مسلم يف اإلميانبنحوه أخرجه ، و (3372 رقم: حديث، 4/147)[، 52 - 51احلجر: ]ڍٻ پ پ پ پ 
 (.15/420)، جامع البيانيف  الطربيورواه  (،153 رقم: حديث، 1/133)ابب زايدة طمأنينة القلب بتظاهر األدلة، 

ا، روى عن أنس بن ا وفقيهً ا ومفسرً امة الس دوسي ، عامل أهل البصرة، كان حافظً قتادة: احلافظ أبو اخلط اب قتادة بن دع (3)
وخلق، وعنه: معمر، وشعبة، واألوزاعي، وآخرون، قال احلافظ: ثقة ثبت،  ..مالك، وأيب سعيد اخلدري، وعمران بن حصني

، 1/453) ،تهذيبال تقريبابن حجر، (، و 4848، ت: 23/498) هتذيب الكمالاملزي، نظر: اهـ. 117مات سنة: 
    (.5518ت: 

 (.  15/419) ،جامع البيانانظر: الطربي،  (4)

األنصاري، أبو سعيد، اتبعي، كان إمام أهل البصرة، وحرب األمة يف زمنه، روى عن: أنس احلسن البصري: احلسن بن يسار  (5)
ن الصحابة والتابعني، وروى عنه: محيد وخلق كثري م ..بن مالك، وجابر بن عبد هللا، وابن عمر، وابن عباس، ومعاوية

(، 1216، ت: 6/95) ،هتذيب الكمال، املزينظر: اهـ.  110الطويل، وقتادة، وعطاء بن السائب، وآخرون، تويف سنة: 
   (.1227، ت: 1/160) ،تهذيبال تقريبابن حجر، و 

 (.  15/419) ،جامع البيانانظر: الطربي،  (6)
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إال يف ثـ ْرو ة من   بعث نيب  بعد لوطبلغنا أنه مل ي  " :قال -رمحه هللا- (1)وعن ابن جريج
  ."(2)قومه، حىت النيب 

ْند يقول: إىل ج   ،ڍېئ  ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئڍ " :قال -رمحه هللا- (3)يعن السد   و  
  .(4)"كملقاتلت  شديد، 

، أي: عشرية ڍ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئڍ " قال: -رمحه هللا- (5)عن ابن إسحاقو 
 .(6)"بينكم وبني هذا ت  لْ متنعين أو شيعة تنصرين، حل   

لقومه حني أبوا إال املضي ملا قد جاؤوا له من  قال لوط ": -رمحه هللا-قال الطربي 
 ،ڍ...ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئڍ تجيبوا له إىل شيء مما عرض عليهم: طلب الفاحشة، وأيس من أن يس

 ،إىل عشرية مانعة ، يقول: أو أنضم  ڍ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ...ڍ ،تنصرين عليكم وأعوان تعينين أبنصار  
  .(7)"تريدونه مين   يف أضيايفلت بينكم وبني ما جئتم متنعين منكم، حل  

وبني أهل التفسري ابملأثور  ،هللا منهم أبمر  وأنه حمفوظ ،ابلركن الشديد اآلية النيب ر فقد فسَ 
فأين ذكر  ،منعة من قومه ،بعد لوط نيب كل جعل ل أن هللا   والتابعني عن الصحابة نقاًل 

                                      
ونفع  ،عبد العزيز بن جريج األموي، موالهم ثقة، فقيه، فاضل، روى عن: زيد بن أسلم والزهريابن ج ر يج: عبد امللك بن  (1)

هـ.  150 :وآخرون، مات سنة ..ووكيع ،بن عيينةسفيان و  ،والليث ،وهشام بن عروة، وروى عنه: األوزاعي ،موىل ابن عمر
 (،3461، ت: 1/666) ،الكاشفالذهيب، (، و 3539، ت: 18/338) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال،انظر: املزي، 
  (. 4193، ت: 1/363)تقريب التهذيب وابن حجر، 

 (.  15/419) ،جامع البيانانظر: الطربي،  (2)

 هريرة وأيب ،وابن عمر ،وابن عباس ،د  ي: أبو حممد إمساعيل بن عبد الرمحن بن أيب كرمية املشهور ابلتفسري، روى عن أنسالس   (3)
 هتذيب الكمالانظر: املزي، هـ. 127: مات سنة ،وغريهم ..واحلسن بن صاحل ،والثوري ،عبةش :عنهروى ، و، 

   (.463، ت: 1/108)، تقريب التهذيبابن حجر، (، و 462، ت: 3/132)

   (.112 - 8/111)، الدر املنثورالسيوطي، و  (،15/418) ،جامع البيانانظر: الطربي،  (4)

 وابن، عطاء :عن حدث، املغازي وصاحب األعالم أحد، املطلب بن خمرمة بن يسار بن إسحاق بن حممد :إسحاق بنا (5)
 ، النيب أايم معرفة يف حربًا، العلم يف حبرًا كان.. وغريهم،  وشعبة، والثوري، جريج بنا :وعنهغريهم، و  ..ومكحول، شهاب

ابن نظر: هـ. ا 151، مات سنة: ديثاحل حسن: حنبل بن أمحد وقال ،احلديث يف املؤمنني أمري إسحاق ابن: قال شعبة
   .(5057، ت: 24/405)، هتذيب الكمالاملزي: (، و 1/401) ،الطبقات الكربىسعد: 

 (.  15/419) ،جامع البيانانظر: الطربي،  (6)

 (.  15/418) انظر: املرجع السابق، (7)
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أنه  :مهوملاذا هذا التناقض؟ فاملذكور يف كتب ،وماذا فعل ،وما هو دوره يف هذه القضية ،املهدي هنا
 !.يظهر يف زمن لوط  :نفما ابله اآل ،ولد يف العصر األموي

 :املخالفة الثالثة
 : عقيدة الغيبة عند هذه املدرسةتتضمن  ذه املخالفةوه

 - 15التكوير: ]ڍ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژٹ ٹ ڍ  ،اآلية األوىل :وهي يف أتويل آيتني

  :خبالف ما عليه التفسري ابملأثور ،[16
وتفسري اآلية وارد يف  ،ختفاء"أقول اخلنس مبعىن اال :قال صادق احلسيين الشريازي يف ذلك

ألنه خيتفي حيث  ؛وأتويلها وارد يف اإلمام املهدي  ،النجوم اليت خيتفي بعضها يف وقت اختفائها
  .(1)حيث أيمره هللا ابلظهور" -كالشهاب الثاقب-ويظهر  ،أيمره هللا ابالختفاء
  املخالفة: هذهالرد على 

 ور: أثابملأهل التفسري هذا القول خيالف ما عليه 
لنَـه ار  »: أنه قال عن علي ف ، و خت  َنس  اب  لَلْيل  ي  الن ج وم  جت ْر ي اب 

 ،(2)«هل تدرون ما اخلنس؟ ه 
  .(3)هي الكواكب""قال:   اأيضً  هعنو 

 .(4)هي النجوم"" :قال يف تفسريه عن علي  -رمحه هللا-ابن كثري  ذكرو 
 . (5)النجوم"قال: "هي  -رمحهما هللا-وعن جماهد وقتادة 

اجلوار  اي أاب ميسرة ما تقول يف اخل َنس  قال: قال يل ابن مسعود -رمحه هللا- (6)ميسرةعن أيب و 
                                      

   (.132)ص:  املهدي يف القرآن والسنة،صادق الشريازي،  (1)

  (.24/251) ،جامع البيانيف  الطربيرواه  (2)

تفسري ، كتاب التفسري، 1، طاملستدرك على الصحيحني(، وأخرجه احلاكم يف 24/251) ،جامع البيانرواه الطربي يف  (3)
   "، ووافقه الذهيب."صحيح اإلسناد( وقال: 3904 ، برقم:2/561، )رتو   سورة إذا الشمس ك  

 ".صحيح جيد   وهذا إسناد  وقال: " ،(8/335) ،تفسري القرآن العظيم، ابن كثريانظر:  (4)

 (.24/251) ،جامع البيانالطربي، انظر:  (5)

روى و ا، ا عابدً ا صاحلً وكان سيدً  ، روى عن: عمر، وعلي، وابن مسعود، عمرو بن شرحبيل، اهلمداين الكويف :أبو ميسرة (6)
من أن  ا أحب إيلَ شقيق قال: ما رأيت مهدانيً مش عن األع، وعن ومجاعة ..عنه: أبو وائل، والشعيب، وأبو إسحاق السبيعي

هـ.  70، مات سنة: قال ابن سعد: تويف يف والية عبيد هللا بن زايد ابلكوفة، أكون يف مسالخه، من عمرو بن شرحبيل
 (. 80، ت: 2/690، )اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالمانظر: الذهيب، 
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؟ قال قلت: ال أعلمها إال بقر الوحش  . (1)"قال: وأن ال أعلم فيها إال ما قلت ،الكَنس 
 . (2)"ظباءال": قاال رمحه هللا، وسعيد بن جبري رضي هللا عنهماوعن ابن عباس 

  .(4) رمحهما هللا ،السيوطي، و (3)كثريابن   وذكره
أقسم  أوىل األقوال يف ذلك ابلصواب: أن يقال: إن هللا و ": -رمحه هللا-قال الطربي و 

 وتكنس أخرى، وكنوسها: أن أتوي يف مكانسها، : أي تغيب، وجتري أحيانً أبشياء ختنس أحيانً 
وي إليها بقر الوحش والظباء، واحدها: م ْكن س وكناس،  واملكانس عند العرب: هي املواضع اليت أت

 :(5)كما قال األعشى
كان س  ر بـْر ب    = فل َما حل  ْقنا احلْ َي أتْـل ع  أ َنس  

 
ا أتْـل ع ْت حت ْت  امل   (6)كم 

ا فلماذا أدخل املخالف رمزً  ،أو ما كان صفته اخلنوس ،فالكالم وارد عن الكواكب أو عن بقر الوحش
هلذا الرمز؟ وهل كان هلذا الرمز  يدة عنده يف هذا السياق؟ فهل لصفات اخلفاء مدح  وز العقمن رم
 عند نزول اآلايت؟ وجود  

 .[2 - 1]الفجر:ڍ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ٹ ڍ  :اآلية الثانية
وفجر مشس الرسالة  ،فما هو الفجر هنا؟ إنه هو كل فجر من كل ليلة"يقول حممد الصادقي: 

                                      
، كتاب املستدرك على الصحيحني(، وبنحوه أخرجه احلاكم يف 9063 ، برقم:9/219)، كبرياملعجم الرواه الطرباين يف  (1)

وقال  "، ووافقه الذهيب."صحيح اإلسناد( وقال: 3903 ، برقم:2/560، )تفسري سورة إذا الشمس كورتالتفسري، 
 (. 7/134، )جممع الزوائد ومنبع الفوائداهليثمي: "صحيح". انظر: اهليثمي، 

 (.8/432)، الدر املنثور يف السيوطي، و (24/253) ،جامع البيانيف لطربي ارواه  (2)

   (.8/335)، تفسري ابن كثري (3)

 (.8/432)، الدر املنثورالسيوطي،  (4)

األعشى: ميمون بن قيس بن جندل بن ثعلبة الوائلي، من شعراء الطبقة األوىل يف اجلاهلية، وأحد أصحاب املعلقات واليت  (5)
 أوهلا: 

 ا أي ها الرجلوهل تطيق وداعً  = د ع هريرة إن الر كب مرحتلو 
سلم، ولق ب ابألعشى لضعف الم ومل ي  ، وأدرك اإلسا طوياًل ا منه، عاش عمرً كان غزير الشعر، وليس أحد ممن عرف قبله أكثر شعرً 

 ،ابن قتيبةو (، 1/80) ط،د.، مجهرة أشعار العرب ،زيد القرشي وهـ. انظر: أب 7بصره، وعمي يف أواخر عمره، مات سنة: 
  .(21، ت: 1/250)، د.ط، الشعر والشعراء

شرح وتعليق د. ، ديوان األعشى، والبيت من )البحر الطويل(، انظر: األعشى، (24/254، )جامع البيان ،الطربيانظر:  (6)
   (.201)ص:  ، القاهرة، مكتبة اآلداب ابحللمية، د.ط،حممد حسني
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وفجر العيون  ،وفجر العقول عن ظلمات األهواء ،من ولده املهدي وفجر قيام  ،احملمدية
  .(1)واألهنار"

 الرد على املخالفة:
 ابملأثور: أهل التفسري هذا القول خيالف ما عليه 

 .(2)"صالة الفجر" :قال عن ابن عباس ف
  .(3)هللا به" م  فجر قسم أقس  ال": قال -رضي هللا عنهما-وعن عبد هللا بن الزبري 

  .(4)فجر الصبح"" :قال -رمحه هللا-ن عكرمة عو 
هي ليايل العشر األول من ذي  ،"إن الليايل العشر اليت أقسم هللا هبا :قال وعن ابن عباس 

 .احلجة"
  .(5)أول ذي احلجة إىل يوم النحر"" :قال -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن الزبري و 
ذلك عندن أهنا عشر األضحى؛ إلمجاع  ل يفالقو الصواب من و ": -رمحه هللا-قال الطربي و 

  .(6)احلجة من أهل التأويل عليه"
 ،ا من أمورهم التعبدية تتعلق ابحلج واألضحية وصالة العيداملسلمون يريدون أن يطبقوا حكمً 

واملخالف يريد أن يصرف املسلمني عن  ،ومن السنة الصحيحة ،فيأخذون األحكام من القرآن
يقع املسلمون يف حرج لفهم  :وابلتايل ،وغيبيات   إىل ظالم  كام الشريعة واستنباط أح ،عبادهتم

 ،سيظهر هلم يف وقت حيتاجونه ،جاءت إلثبات وجود غائب –حبد زعم املخالف–ألهنا  ؛النصوص
 .ادة!وتذهب السنة والعب ،وإىل أن يظهر الغائب تتوقف األفهام

 :املخالفة الرابعة
 .ة عند هذه املدرسةع  جْ عقيدة الرَ تتضمن  ذه املخالفةوه

                                      
 . (30/305)، 2ط ،يف تفسري القرآن ابلقرآن والسنة الفرقان ،يصادقالانظر:  (1)

   (.24/395) جامع البيان،انظر: الطربي،  (2)

 (.8/500)، الدر املنثورالسيوطي، (، و 24/395) املرجع السابق، (3)

   .(24/395) املرجع السابق، (4)

، الدر املنثور يف السيوطي(، و 14/338، )القرآن العظيم تفسريابن كثري يف و (،24/396) جامع البيان، ،الطربي رواه (5)
(8/500 .) 

 (.24/397) جامع البيان،انظر: الطربي،  (6)
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 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژڍ  قوله تعاىل: في أتويلف

 . [4 - 1]التكاثر: ڍ ڱ ڳ
 -العامد-"علمان متتابعان يفوق بعضهما البعض بعد اجلهل املتمادي  :قال حممد الصادقي

امة القائم قي يوم :ويف الكرة ،وهو بداية العلم ،عند سكرات املوت :كال سوف تعلمون  :يوم الدنيا
هنا هي الرجعة يف دولة  ةأقول الكر " :ا" وقال أيضً وت( مث كال سوف تعلمون يف احملشر)ع( بعد )امل

مبا أن املخاطبني هنا هم الكفرة الذين حمضوا الكفر  :قالوقد ي   ،اإلمام املهدي )ع( وليست للكل
املة للكرة ة األوىل للعلم شال مانع من الكر  :مث أقول ،فهم كلهم حسب الرواايت يرجعون ،احمضً 

 ا حتصيل  إال أن العلم بعد الكرة إذً  ،وبذلك جيمع بني الرواايت ،ولسكرات املوت وما بعد املوت
 .(1)ا فما العلم هنا إال عند املوت وبعده"للحاصل قبل الكرة بعد املوت إذً 

  الرد على املخالفة:
 :ابملأثورأهل التفسري هذا القول خيالف ما عليه 

وهو   قال: أتيت النيب ،عن أبيه  -رمحه هللا- (2)رف بن عبد هللا بن الشخريمط فعن
يقول ابن آدم: مايل، مايل، قال: قال: "، [2 - 1]التكاثر: ڍڑ ک ک ک ک  ژ ڑڍيقرأ: 

لبست فأبليت، أو تصدقت وهل لك، اي ابن آدم من مالك إال ما أكلت فأفنيت، أو 
  .(4)"(3)؟فأمضيت

 يف عذاب القرب".ڍژ ڑ ڍ   قال: نزلت  طالب وعن علي بن أيب
 ڑ ک ک  ژ ڑڍ  يف عذاب القرب، حىت نزلت: ما زلنا نشك  قال: " وعنه 

 .(5)"ڍک ک 
                                      

 . (30/434) ،الفرقان يف تفسري القرآن ابلقرآن والسنة ،يصادقالانظر:  (1)

ان فقيًها، مطرف بن عبد هللا بن الشخري بن عامر بن صعصعة بن قيس عيالن بن مضر بن معد بن عدنن، احلرشي، كهو  (2)
وعلي، وعمار، وأيب ذر، وعثمان، وكان لوالده عبد هللا صحبة، وكان مطرف من أعبد الناس وأنسكهم، روى عن: أبيه، 

هـ. انظر: وابن  87وخلق سواهم. مات سنة:  ..وغريهم، وحدث عنه: احلسن البصري، واثبت البناين، وقتادة .. وعائشة
  (.5/211، )وفيات األعيانخلكان: 

  (.2958 رقم: حديث، 4/2273)كتاب الزهد والرقائق، أول  ديث أخرجه مسلم يف احل (3)

  (.8/450، )تفسري القرآن العظيموابن كثري، ، (24/580، )جامع البيانانظر: الطربي،  (4)

 . (24/580، )جامع البيانرواه الطربي يف  (5)
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  .(1)قال: "يف األموال واألوالد" وعن ابن عباس 
نرى أن هذا احلديث من القرآن: "لو أن البن آدم كنا "قال:  ، (2)وعن أيب بن كعب

مث يتوب هللا على من اتب"،  ،وال ميأل جوف ابن آدم إال الرتاب ،ا اثلثً لتمىن وادايً  ،مال  ني من ي  واد  
  .(4)"(3)إىل آخرهاڍڑ  ژ ڑڍ  حىت نزلت هذه السورة:

فالن، وحنن أعد  من بين كانوا يقولون: حنن أكثر من بين " :قال -رمحه هللا-عن قتادة و 
 .(5)"كلهم  هللا ما زالوا كذلك حىت صاروا من أهل القبورفالن، وهم كل  يوم يتساقطون إىل آخرهم، و

ڳ  ڳ ڳڍ  ،قال: الكفار ،ڍگ  گ گڍ يف قوله تعاىل:  -رمحه هللا- (6)عن الضحاكو 

 .(7)وكذلك كان يقرؤها" ،قال: املؤمنون ،ڍڳ
ما  :مث قال ،ڍک  ک ک ک ڑ ڑ ژڍ  :أنه قرأ وعن عمر بن عبد العزيز 

 .(8)من أن يرجع إىل منزله" د  ائر ب  للز  وما ،أرى املقربة إال زايرة
 .(9)"بعد وعيد   هذا وعيد  "قال:  -رمحه هللا-وعن احلسن البصري 

ڳ ڳ ڳ ڍ يعين لو قد دخلتم قبوركم "قال:  -هللا مارمحه- عن أبيه (10)وعن زيد بن أسلم

                                      
   (.8/611د.ط، )، در املنثورالالسيوطي، و  (.8/450، )تفسري القرآن العظيمابن كثري،  (1)

 اإلسالم يف يكتب كان  املنذر، أاب ويكىن النجار، بن مالك بن عمرو بن معاوية بن زيد بن عبيد بن قيس ابن: كعب  بن أيب (2)
 سيد يبأ  : يقول عمر وكان ا،وبدرً  العقبة، شهد القرآن، يب   أ   على يقرأ أن رسوله  هللا وأمر ، هللا لرسول الوحي
 يف الغابة أسد األثري، وابن ،(174ت:  ،3/378) ،الكربى الطبقات سعد، ابن: انظر. هـ22: سنة مات مني،املسل

   (.34ت:  ،1/168) ،1ط ،الصحابة معرفة

  . (6440، حديث رقم: 8/93)، كتاب الرقاق، ابب: ما يتقي من فتنة املال، صحيحهاألثر رواه البخاري يف  (3)

  (.8/450، )تفسري القرآن العظيموابن كثري،  ،(24/580، )لبيانجامع اانظر: الطربي،  (4)

 .(8/451، )التفسريابن كثري يف و (،24/579) جامع البيان، يف الطربي رواه (5)

 وابنوزيد بن أرقم،  ،عمر ابن :عن روى، التفسري صاحب ،اخلرساين اهلاليل مزاحم بن الضحاك القاسم أبو: الضحاك (6)
هتذيب الكمال يف انظر: املزي،  .هـ102، مات سنة: ومجاعة.. وكثري بن سليم ،البصري احلسن :عنه، وروى  عباس

 (. 2978، ت: 1/280)تقريب التهذيب (، وابن حجر، 2928، ت: 13/291) أمساء الرجال
 (. 8/611)، الدر املنثورالسيوطي، ، و (24/581، )جامع البيانرواه الطربي يف  (7)

   (.8/611)، در املنثورالالسيوطي، انظر:  (8)

 (.8/390)، الدر املنثورالسيوطي، و  (.8/452، )القرآن العظيمتفسري ابن كثري، انظر:  (9)

 ،مالك :عنهروى و ، وعدة ..مالك بن وأنس ،عمر ناب ، روى عن:الفقيه ،املدين العمري هللا عبد أبو اإلمام :أسلم بن زيد (10)
= 
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  .(1)لو قد خرجتم من قبوركم إىل حمشركم" :يقول ڍڳ
يقول تعاىل ذكره: أهلاكم أيها الناس  ڍ ڑ ڑ ژ ڍ : "-رمحه هللا- قال ابن جرير

 ڍک  ک ک کڍ  ،املباهاة بكثرة املال والعدد عن طاعة ربكم، وعما ينجيكم من سخطه عليكم
ألن هللا تعاىل  ؛ويف هذا دليل على صحة القول بعذاب القرب ،فنتم فيهايعين: حىت صرمت إىل املقابر فد  

ا بور وعيدً اهم التكاثر، أهنم سيعلمون ما يلقون إذا هم زاروا القذكره، أخرب عن هؤالء القوم الذين أهل
 .(2)"ادً منه هلم وهتد  

وال يبقى  ،أن متاع الدنيا سيزول بزوال الروحتبني و  ،تذكر املؤمن مبصريه الكرمية سورةفهذه ال
ة صحابوال ،وحيذرهم منها ،ويزهدهم ابلدنيا يقرأها على الصحابة  والنيب  ،إال العمل الصاحل

لبيان منازل  ؛وهي للكفار وللمؤمنني موعظة وزجر ،يسمون هذه السورة ابملقربة كانوا  التابعونو 
 فما دخل القائم هنا؟ وأي دولة سيقيمها؟ ومىت؟. ،وخروجهم للمحشر ،القربيف اآلخرة 

 :املخالفة اخلامسة
 :وتتمثل فيما يلي ،سةطن للقرآن عند هذه املدر اهر والباالتفسري ابلظتتضمن  ذه املخالفةوه

  يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئٹ ٹ ڍ ، أتويل هذه اآليةوهي يف :اآلية األوىل

  .[25 ]يونس:ڍحت جت
   ،الطباطبائي عن علي بن عبد هللا بن عباس عن أبيه وزيد بن علي بن احلسني ذكر

 ."(3) يب طالبأوالية علي بن " :يعين ،ڍ جت يب ىب مب خب حبڍ 
 :الرد على املخالفة

 :ابملأثورأهل التفسري ل خيالف ما عليه القو هذا 
إ ين   »: فقال ،ايومً  خرج علينا رسول هللا  :قال ،رضي هللا عنهما عن جابر بن عبد هللاف

                                      
= 

، الكاشفوالذهيب،  (،2088، ت: 10/12) ،هتذيب الكمالنظر: املزي، اهـ. 136مات سنة:  ،وخلق ..والسفيانن
  (.2117، ت: 1/222) ،تقريب التهذيبابن حجر، و (، 1722، ت: 1/414)

   (.8/611)، الدر املنثورالسيوطي، انظر:  (1)

 (.580 - 24/579، )جامع البيانالطربي،  (2)

، بريوت، لبنان، 2، طتفسري القرآنالربهان يف وهاشم البحراين،  ،(10/39)امليزان يف تفسري القرآن، الطباطبائي، انظر:  (3)
 (. 11/20هـ، )1427مؤسسة األعلمي، 
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رْب يل   ي و م يك ائ يل   ر أ ْيت  يف   اْلم ن ام  ك أ َن ج  ب ه :  ع ْند  ر ْأس  ع ْند  ر ْجل َي، يـ ق ول  أ ح د مه  ا ل ص اح 
: امْس ْع مس  ع ْت أ ذ ن ك  ْب ل ه  م ث اًل ر  اضْ  ، ،، فـ ق ال  إ مَن ا م ثـ ل ك  و م ث ل  أ َمت ك  ك م ث ل  م ل ك   و اْعق ْل ع ق ل  قـ ْلب ك 

ًتا ،اخَت ذ  د ارًا نـْه ْم  ي ْدع و النَاس  إ ىل   مث َ بـ ع ث  ر س واًل  ،ائ د ةً مث َ ج ع ل  ف يه ا م   ،مث َ ب ىن  ف يه ا بـ يـْ م ْن ط ع ام ه ، ف م 
نـْه ْم م ْن تـ ر ك ه   و أ ْنت  اي  حم  َمد   ،و البـ ْيت  اجل َنة   ،و الَدار  اإل ْسال م   ،ه و  اْلم ل ك   ف اّلَل   ؛أ ج اب  الَرس ول  و م 

، ف م ْن أ ج اب ك  د خ ل  اإل ْسال م ، و م ْن د خ ل  اإل ْسال م  د خ ل  اجل نَ  ة ، و م ْن د خ ل  اجل َنة  أ ك ل  ر س ول 
نـْه ا   .(2)«(1)م 

بـ تـ يـْه ا م ا ط ل ع ْت مش ْس  ق ط  إ اَل ب ع ث  : »قال رسول هللا  قال:  وعن أيب الدرداء جب  نـْ
ا الَناس  ه ل م وا  ، ي ْسم ع ان  أ ْهل  اأْل ْرض  إ اَل الثـَق ل نْي : اي  أ يـ ه  ن   فيف إ َن م ا ق َل و ك   ،إ ىل  ر ب  ك مْ م ل ك ان  يـ ن اد اي 

ن  ي ْسم ع ان  أ هْ  بـ تـ يـْه ا م ل ك ان  يـ ن اد اي  ثـ ر  و أ هْل ى، و ال  آب ْت مش ْس  ق ط  إ اَل ب ع ث  جب  نـْ َا ك  ل  اأْل ْرض  إ اَل خ رْي  مم 
ًكا ؛ يف قول ك كله قرآنً فأنزل هللا يف ذل: ق ال   ،«م ااًل تـ ل ًفا الثـَق ل نْي : الله َم أ ْعط  م ْنف ًقا خ ل ًفا، و أ ْعط  مم ْس 

ا اللهم أعط منفقً  وأنزل يف قوهلما: ،ڍ جب يئ ىئ مئ حئڍ  هلموا إىل ربكم: ،اي أيها الناس امللكني:
 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳڍ : اا تلفً وأعط ممسكً  ،اخلفً 

  .(3)[10-1]الليل: ڍ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
ذكر  قال: ،ڍ جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئڍ قوله: "-رمحه هللا- عن قتادةو 

 .(4)"و اي  ابغي الَشر  انته ،يف  التـَْور اة م ْكت واًب: اي  ابغي اخلْ رْي ه ل مَ  لنا أ نَ 
 .(1)"والضالالت يهديهم للمخرج من الشبهات والفنتقال: " -هللا رمحه- (5)عن أيب العاليةو 

                                      
 ، حديث رقم:( ،9/93احلديث رواه البخاري بزايدة يف األلفاظ يف كتاب االعتصام، ابب االقتداء بسنن رسول هللا  (1)

(، واللفظ له، وقال: 3299 ، برقم:2/369، )تفسري سورة يونسكتاب التفسري،   املستدرك،(، وأخرجه احلاكم يف 7281
  صحيح".  "صحيح اإلسناد"، وقال الذهيب: "

، د.ط، الدر املنثورالسيوطي، و  (.4/228، )تفسري القرآن العظيمابن كثري، و  (،15/61، )جامع البيانالطربي،  (2)
(4/355 .) 

ابن وقال  (،15/61، )البيانجامع والطربي يف  ،(21721 م:، برق36/52، )1يف مسنده، ط احلديث أخرجه أمحد (3)
، 1، طصحيح ابن حبانانظر: ابن حبان،  "."رواه أمحد، ورجاله رجال الصحيح"، وقال اهليثمي: : "إسناده صحيححبان

   (.3/122، د.ط، )وجممع الزوائد ومنبع الفوائد(، اهليثمي، 8/122)

 (. 4/356)، د.ط، املنثورالدر  يف السيوطيو  (،15/60، )جامع البيانواه الطربي يف ر  (4)

 .. عائشة، و وعلي ،عمر: من مسع ،الرايحي العالية أبو املفسر، احلافظ، املقرئ، اإلمام، م هران، بن رفيع: العالية أبو (5)
= 
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وبيان  ،واإلنفاق يف وجوه اخلري ،وإىل اإلكثار من األعمال الصاحلة ،ةوة إىل اجلنية فيها دعفاآل
 :فمن أين استنبط املخالف منها ،أمتهودعوته وحرصه على  ومنزلة الرسول  ،هئوعطا فضل هللا 

  !؟والية علي بن أيب طالب 
 .[6 ]الفاحتة:ڍ ڤ ٹ ٹ ٹڍ  ٹ ٹ  :اآلية الثانية

 ."(2)أمري املؤمنني  يعين" :قال عن الصادق ، ڍ ٹ ٹ ...ڍ" :ل العياشياق
 الرد على املخالفة:

 ابملأثور:أهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه 
  ،(3)كتاب هللا"  :صراط املستقيمال": قال  بن مسعود عبد هللا فقد روي عن

  .(4)هو أوسع مما بني السماء واألرض" :قال ،سالماإل": قال وعن جابر 
 ،وصاحباه من بعده؛ أبو بكر وعمر هو رسول هللا "قال:  -رمحه هللا- أيب العالية نعو 

  .(5)رضي هللا عنهما"
للمخالف أن أييت بقول آخر  وال حيق   ،هم أوىل الناس بتعيني املراد ،الذين نزل عليهم القرآنف

 وأب :هاوصاحب ، رسولوال ،واإلسالم ،كتاب هللا  :مبجموع هذه األقوال هوفالصراط  ،خيالف قوهلم
اتبع  وعلي بن أيب طالب  ،وال مانع من اشتمال املعاين الثالث -رضي هللا عنهما-بكر وعمر 
 .التابع ابملعىن دون املتبوع؟! فكيف ينفرد   ،هلذه املعاين

اتبع  فإن من ،كل هذه األقوال صحيحة وهي متالزمةو ": -رمحه هللا- (6)قال ابن كثري 
                                      

= 
خلق، قال و  ..وروى عنه: اثبت البناين، والربيع بن أنس، وجعفر بن ميمون ، كعب  بن أيب: القرآن على وقرأ وعدة،

(، والذهيب، 1922، ت: 9/214)هتذيب الكمال، انظر: املزي،  .هـ 93 :سنة ماتاحلافظ: ثقة كثري اإلرسال، 
 (. 1953، ت: 1/210) ،تقريب التهذيبابن حجر، و  (،1585، ت: 1/397، )الكاشف

 (. 4/355)، الدر املنثور، السيوطيانظر:  (1)

 . (106)/، 1ط العياشي،تفسري انظر: العياشي،  (2)

  (. 1/39، )الدر املنثورالسيوطي، ، و (1/51) تفسري ابن كثري،و ، ، (1/173، )جامع البيانالطربي، انظر:  (3)

 . (1/52، )تفسري القرآن العظيمابن كثري، ، و (1/173، )جامع البيانالطربي،  (4)

  (. 1/40)د.ط، ، الدر املنثورالسيوطي، ، (1/175) املرجع السابق، (5)

، أخذ العلوم من ابرع   مفت   بن كثري: إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري الفقيه الشافعي، قال الذهيب: إمام حمدث  ا (6)
احلسني العراقي، واحلجار، ومسع من الشيخ تقي الدين ابن تيمية، ومن مصنفاته: التاريخ الكبري، والتفسري الكبري، مات سنة: 
= 
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ومن اتبع احلق  ،فقد اتبع احلق ،واقتدى ابللذين من بعده أيب بكر وعمر  النيبَ  اإلسالم فقد اتبع
وصراطه املستقيم،  ،وهو كتاب هللا وحبله املتني ،ومن اتبع اإلسالم فقد اتبع القرآن ،فقد اتبع اإلسالم
  .(1)"ابعضها بعضً  ي ص د  ق   فكلها صحيحة  

 [.20-19 ]الرمحن:ڍ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڍ  ٹ ٹ :اآلية الثالثة
قال: علي  ڍٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڍ قوله تعاىل: ": قال السيد هاشم البحراين

 ،ڍ ٿ ٺ ٺ ٺڍ  :تعاىل قولهو  ،صاحبهال يبغي أحدمها على  ،من العلم عميقانحبران  ،وفاطمة
 وقولهاي معشر اجلن واألنس،  ،ڍٹ  ٿ ٿڍ  :تعاىل وقوله ، هو رسول هللاالربزخ بني البحرين 

 ڤ ڤ ٹڍ  :تعاىل وحب فاطمة الزهراء، وقوله بوالية أمري املؤمنني علي  ،ڍ ٹڍ  :ىلتعا

  .(2)"عليهما السالم ،واحلسني احلسن ،ڍڤ
 الرد على املخالفة:

 ابملأثور:أهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه 
  .(3)يلتقيان كل عام" ،واألرضحبر يف السماء "قال:  عن ابن عباس ف

  .(4)"قال: حبر الروم، وحبر فارس واليمن ڍڀ  ڀ ڀڍ   قال: -رمحه هللا- وعن قتادة
 ".حاجز: "يقول ،ڍ ٿ ٺ ٺ ٺڍ  ، قوله: عن ابن عباسو 
  .(5)، ال خيتلطان"ڍ ٿ ٺ  ...ڍ"قال:  -رمحه هللا-عن جماهد و 

 ال يبغي أحدمها  ،بينهما حاجز من هللا  ،ڍ ٿ ٺ ٺ ٺڍ "قال:  اوعنه أيضً 

                                      
= 

 ،طبقات احلفاظ(، والسيوطي، 944، ت: 1/445، )كامنة يف أعيان املائة الثامنةالدرر الهـ. انظر: ابن حجر، 774
 طبقات شهبة، قاضي وابن (،103، ت: 1/111) د.ط،، طبقات املفسرين الداودي،و  ،(1161، ت: 1/533)، 1ط

  (.638ت:  ،3/85) ،2ط الشافعية،

  (. 1/52، )تفسري القرآن العظيمابن كثري، انظر:  (1)

، حتقيق: السيد علي 1ط ،يف تعيني اإلمام من طريق اخلاص والعام غاية املرام وحجة اخلصام هاشم البحراين،انظر:  (2)
 (. 4/249هـ، )1422عاشور، بريوت، لبنان، مؤسسة التاريخ العريب، 

 (. 23/29، )جامع البيانالطربي، انظر:  (3)

 (. 23/29، )املرجع السابق (4)

 (.23/30، )املرجع السابق (5)
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 .(1)على اآلخر"
أوىل األقوال يف ذلك عندي ابلصواب قول من قال: ع ين به حبر ": -رمحه هللا- قال أبو جعفر

ا خيرج من واللؤلؤ واملرجان إمن ،ڍڤ ڤ ڤ ٹڍ  :السماء، وحبر األرض، وذلك أن هللا قال
 ٺڍ وقوله: ، ماء السماء، فمعلوم أن ذلك حبر األرض وحبر السماء ر  طْ أصداف حبر األرض عن ق  

يقول تعاىل ذكره: بينهما حاجز وبعد ، ال ي فسد أحدمها صاحبه فيبغي بذلك عليه،  ،ڍ ٿ ٺ ٺ
 .(2)"وكل شيء كان بني شيئني فهو برزخ عند العرب، وما بني الدنيا واآلخرة برزخ

  .(3)وهو: احلاجز من األرض" ،اوجعل بينهما برزخً  ،واحللولح امل": -رمحه هللا-قال ابن كثري و 
 علي   :قال ،ڍڀ  ڀ ڀڍ  :يف قوله  عن ابن عباس  ": -رمحه هللا- يوقال السيوط

، قال: احلسن ڍڤ ڤ ڤ ٹڍ  ،، قال: النيب ڍ ٿ ٺ ٺ ٺڍ  ،وفاطمة
 .(4)"واحلسني

يعلم ابالضطرار بطالن  ،من له عقل وعلم كل  و ": -رمحه هللا- وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 ،هذا وأمثاله إمنا يقوله من ال يعقل ما يقول :.. وقال. يقل هذامل وأن ابن عباس  ،هذا التفسري

بل  ؛وهو من جنس تفسري املالحدة والقرامطة الباطنية للقرآن ،وهذا ابهلذاين أشبه منه بتفسري القرآن
  .(5)هو شر من كثري منه"

ووجود  ،ملوحة املاء وعذوبتهمنها و  ،نعم هللا  هارظإ حول يدور الكالم يف هذه اآليةف
يف  فليس هلا نصيب ،وأما الدعوة للوالية كما ذكر املخالف ،حلفظ هذه النعمة للبشر ،ينرابَ حاجز 

 .!ال من قريب وال من بعيد؟ ،اآلية
 :املخالفة السادسة

 :ن عقيدة اإلمامة عند هذه املدرسةتتضمَ املخالفة  هذهو 
 .[99البقرة: ]ڍ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھٹ ٹ ڍ 

                                      
 (. 23/32، )جامع البيانالطربي، انظر:  (1)

 (. 23/30، )املرجع السابق (2)

 (. 7/697، )الدر املنثور(، والسيوطي، 7/455، )تفسري القرآن العظيمابن كثري،  (3)

 (. 7/697، )الدر املنثورانظر: السيوطي،  (4)

 (.  7/245، )منهاج السنة النبويةانظر: ابن تيمية،  (5)
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 ڍ، اي حممدڍھ ھ ھڍ  قال هللا تعاىل: مام إلقال ا: "(1)قال اإلمام العسكري

 ،أخيك ووصيك وصفيك داالت على صدقك يف نبوتك، مبينات عن إمامة علي    ،ڍے ھ
فيك أو يف أخيك، أو قابل أمر كل واحد منكما خبالف القبول  موضحات عن كفر من شكَ 

بعدك على  ضيلك وتفضيل علي   هبذه اآلايت الداالت على تف ڍ...ڭ ۓ ۓ ڍ مث قال:، والتسليم
اخلارجون عن دين هللا وطاعته، من اليهود الكاذبني، والنواصب املتسمني  ڍ ڭ ڭڍ، مجيع الورى
  .(2)ابملسلمني"

 الرد على املخالفة:
 ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه وهذا القول خي  

وختربهم يقول: فأنت تتلوه عليهم ڍے ھ ھ ھ ھڍ  :يف قوله  عن ابن عباسف
 ،وأنت ختربهم مبا يف أيديهم على وجهه ،مل تقرأ كتاابً  عندهم أمي  وأنت ، بني ذلكبه غدوة وعشية و 
 .(3)"وحجة عليهم لو كانوا يعلمون ،وبيان ،ففي ذلك عربة هلم

 ،داالت على نبوتك واضحات   أي أنزلنا إليك اي حممد عالمات  ": -رمحه هللا-قال الطربي 
ومكنون سرائر  ،من خفااي علوم اليهود ذي أنزله إىل حممد حواه كتاب هللا ال وتلك اآلايت هي ما

أخبارهم وأخبار أوائلهم من بين إسرائيل، والنبأ عما تضمنته كتبهم اليت مل يكن يعلمها إال أحبارهم 
 يف  فأطلعها هللا ،التوراةلوه، من أحكامهم اليت كانت يف وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدَ  -وعلماؤهم 

  ."(4)به الذي أنزله على نبيه حممد كتا
  .ال من قريب وال من بعيد ،اآلية الكرمية مل تتعرض لإلمامة أو الواليةف

                                      
احلسن بن علي بن حممد بن علي بن موسى الرضا بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي زين : د العسكريأبو حمم (1)

أحد األئمة االثين عشر على اعتقاد اإلمامية، وهو والد املنتظر صاحب  ،العابدين بن احلسني بن علي بن أيب طالب 
بسر من رأى، هـ 260 مات سنة:و  هـ،231 :نةولد س ،نسبةعرف أيًضا هبذه الي   ويعرف ابلعسكري، وأبوه علي   ،السرداب

ابن خلكان، و  ،(3886، ت: 7/378) ،بغداد اتريخ اخلطيب البغدادي، :نظرا .ودفن جبنب قرب أبيه، رمحهما هللا تعاىل
  (.169، ت: 2/94) ،األعيان وفيات

الربهان يف ، والبحراين، (1/408)هـ، 1433 ، إيران، قم، مؤسسة اإلمام املهدي،2ط تفسري العسكري،انظر: العسكري،  (2)
  (.1/293)، تفسري القرآن

 (. 1/232، )الدر املنثورالسيوطي، انظر:  (3)

 (. 1/232، )تفسري القرآن العظيم(، وابن كثري، 2/397، )جامع البيانالطربي، انظر:  (4)
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 :املخالفة السابعة
 .وهو ما يسمونه أسلوب اجلري يف القرآن عند هذه املدرسة

إال أنه دهم، نعهو نوع من أنواع التفسري الباطين للقرآن  الكرمي وأسلوب اجلري يف القرآن
 .خمصوص بتطبيق اآلايت القرآنية على أئمتهم أو على أعدائهم

مأخوذ  اصطالح   –ا ما نستعمله يف هذا الكتاب وكثريً  –اجلري  اعلم أنَ : "و قال الطباطبائي
 .(1)عليهم السالم" ،من قول أئمة أهل البيت

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ٹ ڍ 

  .[90-89]النمل: ڍ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڍ  قوله تعاىل:: "قال علي القمي 

 .(2)والسيئة وهللا عداوته" ،نني ماحلسنة وهللا والية أمري املؤ  ،ڍ ٿ ٿ ٺ ٺ
 :املخالفة ىالرد عل

 ابملأثور:أهل التفسري وهذا التأويل خيالف ما عليه 
ي  هللا  ال  »: يقول ل: مسعت رسول هللاقا، رضي هللا عنهما جابر بن عبد هللافعن 

م ْن ل ق 
ًئا د خ ل  اجلْ َنة ، و م ْن ل ق ي ه  ي ْشر ك  ب ه  د خ ل  النَار   يـْ   .(3)«ي ْشر ك  ب ه  ش 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڍ  :عن املوجبتني قال سئل رسول هللا  ، قال:عنه  ويف رواية أخرى

 من » ،ڍ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
ئً  يـْ  .(4)«و من ل ق ي هللا ي ْشرك ب ه  دخل الَنار ،ا دخل اجْلَنةل ق ي هللا ال  ي ْشرك ب ه  ش 

 ٺ ڀ ڍ ،هللا إال إله بال جاء من: قال، ڍ..ٻ ٻ ٱڍ "قال:  وعن ابن مسعود 

 .(5)الشرك" قال:، ڍ ..ٺ

                                      
 . (1/44)، 1ط امليزان يف تفسري القرآن،انظر: الطباطبائي،  (1)

 (.2/749)هـ، 1435، 1إيران، قم، مؤسسة اإلمام املهدي، ط ،تفسري القمير: القمي، انظ (2)

، ا دخل النارا دخل اجلنة، ومن مات مشركً ب من مات ال يشرك ابهلل شيئً ابكتاب اإلميان،   صحيحه،أخرجه مسلم يف  (3)
   (.152، حديث رقم:1/94)

 (.6/385) الدر املنثور،السيوطي، انظر:  (4)

، 2/441) ، كتاب التفسري، تفسري سورة النمل،املستدركيف  احلاكم هوأخرج (.12/276) ،جامع البيانه الطربي يف روا (5)
= 
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 قال:، ڍ ..ٺ ٺ ڀ ڍ، وهي ال إله إال هللا، ڍ..ٻ ٻ ٱڍ  :قال  عن أيب هريرةو 
 . (1)وهي الشرك"

فمنها  :قال، ڍ پ ٻ ٻ ڍ من جاء بال إله إال هللا،قال: "، ڍ..ٻ ٻ ٱڍ  : وعن ابن عباس
  .(2)لشرك"اب :قال، ڍ ...ٺ ٺ ڀ ڍ ،وصل إليه اخلري

 :قال، ڍ..ٺ ٺ ڀ ڍ ،ال إله إال هللا :قال، ڍ..ٻ ٻ ٱڍ  :-رمحه هللا-عن جماهد و 
 .(3)الشرك"

هللا بتوحيده واإلميان به، وقول ال إله إال هللا موقنا ، ڍ..ٱ ٻڍ ": -رمحه هللا- وقال ابن جرير
اجلنة،  ڍپ ڍ يوم القيامة، وذلك اخلري أن يثيبه هللا  ڍٻ   ڍمن هذه احلسنة عند هللا ، ڍ ٻ ڍبه قلبه 

ابلشرك يقول: ومن جاء ، ڍ..ٺ ٺ ڀ ڍ ،وهي النفخ يف الصور ،ويؤمن  ه من فزع الصيحة الكربى
 .(4)"يف نر جهنم ڍ ...ٺ ٺ ڍ ، يلقاه، وجحود وحدانيتهبه يوم 

 ٻ ٱڍ  :فقال  تعاىل حال السعداء واألشقياء يومئذ  مث بنَي ": -رمحه هللا-قال ابن كثري و 

 ،هي ال إله إال هللا :-رمحه هللا- وقال زين العابدين ،ابإلخالص :-رمحه هللا-قال قتادة ، ڍ..ٻ
ا ال حسنة من لقي هللا مسيئً  :أي، ڍ..ٺ ٺ ڀ ڍ، ه عشر أمثاهلاخر أنه لاملكان اآل يف وقد بنَي 

وقال ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس وأنس بن  ،كل حبسبه  ،أو رجحت سيئاته على حسناته ،له
 ،وأبو صاحل ،وأبو وائل ،وإبراهيم النخعي ،وجماهد ،وعكرمة ،وسعيد بن جبري ،وعطاء مالك 

رمحهم - وابن زيد ،وقتادة ،واحلسن ،والضحاك ،والسدي ،والزهري ،ن أسلموزيد ب ،وحممد بن كعب
  .(5)"الشرك :يعين، ڍ..ٺ ٺ ڀ ڍ :يف قوله تعاىل -هللا

ال إله ، بشهادة ڍ ...ٻ ٻ ٱڍ  احلسنة يف قوله تعاىل: والصحابة  ر النيب قد فسَ ف

                                      
= 

 صحيح اإلسناد"، ووافقه الذهيب. "قال: و  (3528 برقم:

  (. 6/386، )، الدر املنثور(، والسيوطي6/196، )تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (1)

 (. 509 - 19/507، )جامع البيانالطربي يف رواه  (2)

 (. 19/508، )املرجع السابق (3)

   (. 19/507) ،جامع البيانانظر: الطربي،  (4)

 (. 6/196، )تفسري القرآن العظيمابن كثري،  (5)
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ولكن املخالف  -منه تعاىلابهلل  والعياذ-ابلشرك ، ڍ..ٺ ٺ ڀ ڍ يف قوله تعاىل: ، والسيئةإال هللا
 وهو الذي ،مبجرد الرأي التفسري :طلق عليه العلماءوهذا ما ي  ، ملذهبه اانتصارً و ر اآلية حسب هواه فسَ 

ط التفسري اليت و لشر  الألدلة الشرعية، وال مستوفيً  اعلى قوانني اللغة العربية، وال موافقً  يكون غري جار  
 .(1)ذكرها املفسرون

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڈ ٹ ٹ؛ وهو حرام ابإلمجاعبغري علم،   لى هللاقول ع هوو 

 .[33األعراف: ] ڈڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
، ":  هللا رسول قال: قال ابن عباس  عنف  ه  م ن  م ْن ق ال  يف  اْلق ْرآن  ب غ رْي  ع ْلم  فـ ْليـ تـ بـ َوْأ م ْقع د 

  .(2)الَنار "
التفسري هو تفسري القرآن ابلقرآن؛ إذ ال أحد أعلم مبراد  وأكمل أنواع أفضلن علوم أمن املو 

 الكرمي القرآنألن  ؛ى هذا النوع من التفسري القرآينال جيوز ألحد أن يتخطَ ف ، من هللا هللا 
 ،صاواخل ماوالع قيد،وامل طلقوامل بني،وامل ملواجمل اإلطناب،و  اإلجياز على هلاشتمال ؛ابعضً  بعضه يفسر

 يف ني  ب  فقد  مكان يف ماًل جاء جم وما، (3)آخر موضع يف اطً و بسفقد أييت م موضع يف اوجزً م جاء ماف

                                      
 قال الشوكاين: "واالجتهاد، يكون جائزًا وموفًقا وحمموًدا إذا استند إىل أربعة أمور: (1)
 .عن رسول هللا  النقل -1
 .األخذ بقول الصحايب  -2
 األخذ مبطلق اللغة. -3
 ". األخذ مبا يقتضيه الكالم، ويدل عليه قانون الشرع -4

  .(1/11، )1ط، فتح القديرانظر: الشوكاين، 

تفسري، الكتاب   ،الرتمذيسنن وبنحوه أخرجه الرتمذي يف ، (2069، حديث رقم:3/496، )املسند اإلمام أمحد يفأخرجه  (2)
عبد األعلى الثعليب، عن سعيد  كالمها من طريق  (2950:حديث رقم ،5/49) ،ب: ما جاء يف الذي يفسر القرآن برأيهاب

قال ، وهو ابن عامر الثعليب-عبد األعلى ففيه  فذكره، وإسناده ضعيف، :بن جبري، عن ابن عباس قال: قال رسول هللا 
انظر: ابن  ".فال يعجبين االحتجاج به ،ويقلب خيطئ"كان ممن بان: ". وقال عنه ابن حضعيف احلديث" :وأبو زرعة ،أمحد

، 1ط، الضعفاء واملرتوكني، وابن اجلوزي، (772، ت: 2/155، )1ط، اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني حبان،
 .   (1807، ت: 2/81)

  موضع آخر، وقصة موسى ة مطولة يفبعض املواضع، وجاءت مسهب جاءت خمتصرة يففقد وذلك كقصة آدم وإبليس،  (3)
 . ىخر أضع امو  بعض املواضع، وجاءت مسهبة مفصلة يف جاءت موجزة يففقد وفرعون، 
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 قد نراه آية يف اعامً  جاء وما، (2)أخرىآية  يف اقيدً م نراه قد آية يف امطلقً  جاء وما، (1)آخر مكان
  .(3)أخرى آية يف صص   خ  

 جاء ما به ليعرف ؛امسهبً  جاء مبا ويستعني ببعض، بعضها اآلايت ةقابلمب فيقوم املفسر
 .اخلاص على والعام املقيد، على املطلق وحيمل اجململ، به ليفهم ؛وابملبني    ،اموجزً 

الطرق يف ذلك أن يفسر القرآن ابلقرآن، فما أ مجْ ل  يف  إن أصحَ »: -رمحه هللا-قال ابن تيمية 
ر  يف موضع آخر، وما اخْ  ط  يف موضع آخرمكان فإنه قد ف س   ر من مكان فقد ب س   .(4)«ت ص 

بعد  من أهم أنواع التفسرييعد  حيث ؛النبوية تفسري القرآن ابلسنةوأييت يف املرحلة الثانية 
وألن النيب  اإلسالمي؛ هي املصدر الثاين من مصادر التشريع النبوية السن ةألن  ؛تفسري القرآن ابلقرآن

 هو أعلم بكالم هللا ،  ا أوحاه هللا مل ؛على فهم نصوص اآلايت من غريه قدرةً وأكثر  إليه
جاءت  النبوية[، فالسنة 4 – 3النجم: ]ڈ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀٹ ٹ ڈ  من املعاين،

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ڈ: ٹ ٹله،  شارحةً و  ،موض حة للقرآن الكرمي

  .[44النحل: ] ڈ ڦ

                                      

  فسرهتا اآلية:فقد [ 37 :]البقرةڍی ی جئ حئ مئ   ىئ يئجب حب خب مب ىب يب ڍ ": ل ذلك قولهاومث (1)

ٿ ڍ  ومنه قوله تعاىل: ،[23: ]األعرافڍٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ڍ 

پ ڀ ڀ ڍ  فَسرهتا آية: ،[103 :]األنعامڍٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

   .[23-22:]القيامةڍڀ ڀ  ٺ ٺ  ٺ 

يف كفارة القتل   على املقيد يف ،[3:]اجملادلةڍڈ ڈ ڳ  ڍ :تعاىل هقوليف كفارة الظهار يف  محل املطلق  وذلك مثل (2)

  .[92:]النساءڍٺ ٺ ٺ ڍ  قوله تعاىل:

ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ گ گ ڍ  قوله تعاىل: لة والشفاعة على جهة العموم يفنفى اخلومثال ذلك  (3)

 ياملتقني من نف  د استثىن هللا[، فق254]البقرة:ڍڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ 

 احلق  واستثىن [،67]الزخرف:ڍڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ڍ  :تعاىل قوله اخللة يف

ىت يت جث مث ىث يث حج مج  حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ڍالشفاعة بقوله:  يف لهأذن  نم

 [.26]النجم:ڍجح مح 
  (.1/39) ، د.ط،مقدمة يف أصول التفسريابن تيمية:  (4)
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ثْـل ه  م ع ه ، أ ال   إ ين   أ وت يت  اْلك ت االأ: " قال رسول هللا ثْـل ه  م ع ه  ب  و م   .(1)« إ ين   أ وت يت  اْلق ْرآن  و م 
فهو مما فهمه من القرآن  كل ما حكم به رسول هللا : "-رمحه هللا- قال اإلمام الشافعي

 ڈ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېٹ ٹ ڈ الكرمي، 

 .(2)«[105النساء: ]
 الكرمي تفسري القرآن ؛لسنةاب ، وتفسري القرآنالقرآن ابلقرآن سريتف بعدوأييت يف املرحلة الثالثة 

، التابعنيو   تفسري القرآن أبقوال الصحابةأمجع العلماء على أن فقد ،  أبقوال الصحابة والتابعني
من  كان هلم قصب السبق والشرف يف األخذ والسماع   ألن الصحابة ؛من أهم أنواع التفسري

الذين  التابعون  مث من غريهم،بذلك  وأعلم أدرىفهم  شاهدوه،و التنزيل  رواعاص، حيث  رسول هللا
 .اخللق أمجعنيوبني  واسطة بني أصحاب رسول هللا كانوا 

على  وقد مرَ ، تليت به األمة اإلسالميةبفهو مما ا :لنصوصتقدميه على او  رأيالتفسري ابلأما 
ونعيمه،  فذاك أنكر عذاب القرب ،العقل الفخي حبجة أنه املسلمني أمثلة لرافضي الدليل الصحيح

نكر معجزة الدواء من جناح البعوضة؛ أوذاك  ،ورفع عيسى  ،واإلسراء واملعراج ابلروح واجلسد
فهل أمرن الشارع احلكيم  ،أن العقل ال يقبلهحبجة أنكر صفات هللا الثابتة ابلنصوص؛ بعضهم و 

  .!ة الصحيحة؟أم للدليل والسن ،ابلتحاكم وفهم النصوص للعقل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
ابب: يف لزوم  ،كتاب السنة  ،سنناليف  ،وأبو داود (،17174:حديث رقم ،28/410) ،سندامليف  أخرجه اإلمام أمحد (1)

 ،السراج املنري نظر: السيوطي، واأللباين،السيوطي، واأللباين: "صحيح". اوقال  (،4604، حديث رقم: 7/13)السنة 
 (.  1/516)د.ط،  ،صحيح اجلامعواأللباين،  (،2/793)، 3.ط

 (. 13/363، )جمموع الفتاوى، ابن تيمية (2)
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 عشرية االثينعند الشيعة أمثلة ومناذج من كتاب معني : املبحث الثالث

 –هـ1321ولد سنة  ،حممد حسني الطباطبائي :مؤلفه ،امليزان يف تفسري القرآن :الكتاب األول
دراسته حيث واصل  ،مث انتقل إىل النجف يف العراق ،وهبا أكمل تعليمه االبتدائي ،تربيزيف م، 1903

من آاثره تفسري  ."وتصدر للتدريس يف مدينة "قم ،درها بعد أن نل درجة االجتهاد إىل إيرانوغا
وهذه هي هـ، 1404 :تويف سنةو  ،نه استغرق منه عشرين سنة متتابعةإ :" قيلامليزان يف تفسري القرآن"

 ،األعلميوهي من منشورات مؤسسة ، م1997 -هـ  1417 عام: واليت صدرت وىل،الطبعة األ
 ،أديب ،فلسفي ،فين ،ومجع فيه كما وصفه )كتاب علمي، اوتقع يف عشرين جملدً ، بريوت، لبنان

  .حديث يفسر القرآن ابلقرآن( ،اجتماعي ،روائي ،اترخيي
:على خمالفات صاحب الكتاب ةمثلاأل منو 

  .اخللود يف النار :املثال ألول
أنظار الباحثني من حيث  ت فيهلود مما اختلفمسألة انقطاع العذاب واخل: "و الطباطبائي قال

 أما من جهة الظواهر فالكتاب نصَ  :والذي ميكن أن يقال ،النظر العقلي ومن جهة الظواهر اللفظية
 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھٹ ٹ ڍ يف اخللود 

 ،فيه والسنة من طرق أئمة أهل البيت مستفيضة ،اآلية [167 ]البقرة:ڍ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ
 .(1)وهي مطروحة مبخالفة الكتاب" ،ونفي اخللود االنقطاعوقد ورد من غري طريقهم أخبار يف 

 :الرد على املخالفة
 قال:  (2)فعن األوزاعي، ابملأثورأهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه 

 
: ىت نزلتما زال أهل النار أيملون اخلروج منها ح"قال:  -رمحه هللا- (3)بن معبد مسعت اثبت

                                      
 (. 1/411) يف تفسري القرآن، تفسري امليزانانظر: الطباطبائي،  (1)

هـ، وكان عامل األمة،  88قي ، الثقة، املأمون، ولد ببعلبك سنة الر محن بن عمرو بن حيمد األوزاعي  الد مشاألوزاعي: عبد  (2)
ومجاعة   ..الزهري، وعطاء، وروى عنه: الثوري، وعبد هللا بن املبارك :ا ابلسيادة مع اجتهاد يف إحياء الليل، مسع منمنفردً 

، ت: 1/638، )فالكاش(، والذهيب، 3918، ت: 17/307، )لكمالهتذيب اهـ. انظر: املزي، 157كبرية، مات سنة 
 (. 3967، ت: 1/347، )تقريب التهذيب(، وابن حجر، 3278

 ،وأيب إدريس اخلوالين، متيم الداري :وروى عن ،أمامة الباهلي أيب من: مسع ،أخو عطية بن معبد احملاريباثبت بن معبد:  (3)
 .ربعني سنةأهو وأخوه الساحل  شام وويلوكان من خيار أهل ال ،وسعيد بن عبد العزيز ،األوزاعي :روى عنهو  ،وجابر احملاريب

= 
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  .(1)"ڍ ې ې ۉ ۉ ۅڍ 
 ،ڍ ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆڍ ": -رمحه هللا-دي عن الس  و 

، فيقال هلم: تلك  اجلنة فينظرون إليها وإىل بيوهتم فيها، لو أهنم أطاعوا هللازعم أنه يرفع هلم "قال: 
 .(2)"نفذلك حني يندمو  ،مث ت قَسم بني املؤمنني، فريثوهنم ، مساكنكم لو أطعتم هللا

-يعين تعاىل ذكره بذلك: وما هؤالء الذين وص فتهم من الكفار ": -رمحه هللا-قال الطربي و 
وإْن ن دموا بعد معاينتهم م ا عاينوا من عذاب هللا، فاشتدت ندامتهم على ما سلف منهم من أعماهلم 

وا يطيعوهنم يف معصية م الذين كاناخلبيثة، ومتَنوا إىل الدنيا كرًة لي نيبوا فيها، ويتربأوا من م ضليهم وسادهت
وها هللا بكفرهم به يف الدنيا، وال ندم هم فيها مبنجيهم من  -هللا فيها خبارجني من النار اليت أصالمه 

ع ذاب   ويف هذه اآلية الداللة  على تكذيب هللا الزاعمني أنَ ، ، ولكنهم فيها خملدونعذاب هللا حينئذ  
، وأنه إىل هناية، مث هو بعد  هللا أهل  النار من أهل الكفر  ألن هللا تعاىل ذكره أخرب   ؛ ذلك فان  م نقض 

عن هؤالء الذين وصف صفتهم يف هذه اآلية، مث ختم اخلرب عنهم أبهنم غري  خارجني من النار، بغري 
 .(3)"وال هناية استثناء منه و قًتا دون وقت. فذلك إىل غري حد   

دليل على خلود الكفار  ،ڍ ې ې ۉ ۉ ۅڍ اىل: قوله تع": -رمحه هللا-قال القرطيب و 
 ک ڑ ڑڍ فيها وأهنم ال خيرجون منها. وهذا قول مجاعة أهل السنة، هلذه اآلية، ولقوله تعاىل: 

ڍ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 .(4)"[40األعراف: ]
 املسلمني.عند أهل العلم من  فمسألة اخللود يف النار للكافرين ليس فيها خالف  

 .عليهم السالم إرث األنبياء :يناملثال الثا
ما قال به املذهب الشيعي ففسر قوله  -عليهم السالم- يف مرياث األنبياء الطباطبائي قال

 .[16 ]النمل:ڍ ڦ ڦ ڦڍ  :تعاىل
                                      

= 
  (. 311، ت: 2/79)، 2ط، لسان امليزان(، وابن حجر، 2/457، )اجلرح والتعديلانظر: ابن أيب حامت، 

 .(1/403)الدر املنثور، ، والسيوطي، (1/279، )3ط ،تفسري القرآن العظيم ،ابن أيب حامتانظر:  (1)

 . (24/72)، جامع البيانرواه الطربي يف  (2)

 . (1/279) ،تفسري القرآن العظيم ،ابن أيب حامتو  ،(3/299)، جامع البيانالطربي،  (3)

 . (2/207)، اجلامع ألحكام القرآنانظر: القرطيب،  (4)
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 ففيه أن النبوة ال ،والعلماملراد به وراثة النبوة  :وأما قول بعضهم ،أي ورثه ماله وملكه: "بقوله
من العناية غري أنه إمنا يصح يف العلم  والعلم وإن قبل االنتقال بنوع   ،لعدم قبوهلا االنتقال ؛تقبل الوراثة

ليس مما يكتسب  به األنبياء والرسل كرامة من هللا هلم وهيب   والعلم الذي خيتص   ،الفكري االكتسايب
 .(1)وال من غري نيب" ،لمه من نيب آخرلكن النيب ال يرث ع ،النيبفغري النيب يرث العلم من  ،ابلفكر

  :ى املخالفةالرد عل
 ابملأثور:أهل التفسري هذا القول خيالف ما عليه 

ال  ن ور ث  م ا تـ ر ْكن ا »: قال  اّللَ  أَن رسول ،فعن عن أيب بكر وعمر وعائشة وأيب هريرة 
ق ة     .(2)«ص د 

م  و ر  ال  يـ ْقت  »: قال أن رسول هللا  ،عن أيب هريرة و  ًاس  م ا تـ ر ْكت  بـ ْعد   ،ث يت  د ين ارًا و ال  د ْرمه 
ق ة    .(3)«نـ ف ق ة  ن س ائ ي، و م ئ ون ة  ع ام ل ي فـ ه و  ص د 

، م اإ َن م ْعش ر  اأْل ْنب ي اء  ال  : »قال: قال رسول هللا  عن أيب هريرة و  تـ ر ْكت  بـ ْعد  م ئ ون ة   ن ور ث 
 .(4)« ن س ائ ي، ص د ق ة  ع ام ل ي، و نـ ف ق ة  

ه ت  كان وراثـ  قال: "، ڍ...ڇ ڇ ڇ چ چڍ  :تعاىل يف قوله -رمحه هللا-عن جماهد و 
 .(5)"اعلمً 

 رثه نبوته و ": ، قالڍڦ  ڦ ڦڍ  تعاىل: يف قوله -رمحه هللا- وعن قتادة
                                      

 (. 15/350) تفسري القرآن،يف  تفسري امليزانانظر: الطباطبائي،  (1)

، ، (4/20، ومنقبة فاطمة عليها السالم بنت النيب هللا  أخرجه البخاري يف فضائل الصحابة: ابب مناقب قرابة رسول (2)
 ابب حديث بين النضري،و  (،4240، حديث رقم: 5/139، )يربيف املغازي: ابب غزوة خو  (،3712حديث رقم: 

، حديث رقم: 8/149) : "ال نورث ما تركنا صدقة"،يف الفرائض: ابب قول النيب و  (،4033، حديث رقم: 5/89)
مسلم يف بنحوه رواه و  (،3094، 3093، 3092، حديث رقم: 4/79) رض اخلمس: ابب فرض اخلمس،يف فو  (،6727

 ،ابب حكم الفيءو  (،1758، حديث رقم: 3/1379) "ال نورث ما تركنا فهو صدقة"، اجلهاد والسري: ابب قول النيب 
 . (1757، حديث رقم: 3/1377)

 ،وبنحوه رواه مسلم يف اجلهاد والسري (2776 ، حديث رقم:4/12) ،لوقفابب نفقة القيم ل، يف الوصاايأخرجه البخاري  (3)
 . (1760، حديث رقم: 3/1382) "ال نورث ما تركنا فهو صدقة"،: قول النيب  :ابب

وقال احلافظ  (،9972رقم: ب، 16/47) ،ذكر مواريث األنبياء، كتاب الفرائض،  1، طالسنن الكربىالنسائي يف أخرجه  (4)
 (. 5/2096، )1ط ،التلخيص احلبريسناده صحيح". انظر: إ"ابن حجر: 

 . (5/189) ،تفسري القرآن العظيم ،ابن كثريانظر:  (5)
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  .(1)وملكه وعلمه"
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦڍ ": يف قوله تعاىل -رمحه هللا-قال ابن كثري 

قوله فتعني محل ، [6 – 5مرمي: ]ڍ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
 ڍ...ڇ ڇ ڇ چ ڍ :على مرياث النبوة، وهلذا قال ڍ..چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃڍ تعاىل: 
ه من بني إخوته إذ لو كان يف املال ملا خصَ  ؛أي يف النبوة، [16]النمل:  ڍڦ  ڦ ڦڍ  :كقوله

إذ من املعلوم املستقر يف مجيع الشرائع وامللل أن الولد  ؛بذلك، وملا كان يف اإلخبار بذلك كبري فائدة
حنن معاشر » :يف احلديث ه ما صحَ يرث أابه، فلوال أهنا وراثة خاصة ملا أخرب هبا، وكل هذا يقرره ويثبت  

 .(2)"«ما تركنا فهو صدقةاألنبياء ال نورث، 
ٹ  ،ا للقرآن الكرميمبينً  ا ه حممدً نبيَ  فقد أرسل هللا  -حفظه هللا-وقال الشيخ الرومي 

 .[44 ]النحل:ڍڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿڍ :ٹ
 ڍمتىت خت حت جت ىبيب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئٹ ٹ ڍو

وهم  ،وال يشك عاقل أن صحابة رسول هللا  .اواآلايت واألحاديث يف هذا كثرية جدً ، [64 ]النحل:
فالطريق إليه ال يكون إال  ،سلمني كافةوهم الذين نشروه بعد ذلك بني امل ،الذين تلقوا هذا البيان منه

فإمنا تعلن  وأعلنت أهنا ال تثق هبذا املروي عن طريق الصحابة  فإذا قامت فرقة   .عن طريقهم
هنم ال يعتربون من السنة )األحاديث إ: "وقد قال أحد علمائهم املعاصرين ،جهلها وتعلن احنرافها

صادق( عن أبيه الباقر زين ن جدهم )يعين ما رواه الهلم من طرق أهل البيت ع النبوية( إال ما صحَ 
 ،أما ما يرويه مثل أيب هريرة، سني عن السبط عن أبيه أمري املؤمنني عن رسول هللا العابدين عن احل

 :ونظائرهم ،ان اخلارجي  طَ وعمران بن ح   ،ومروان بن احلكم ،وعمرو بن العاص ،ومسرة بن جندب
  .(3)وأمرهم أشهر من أن يذكر" ،عتبار مقدار بعوضةفليس هلم عند اإلمامية من اال

أو عن  ،وعن الصحابة  -رمحهم هللا-التفسري ابملأثور ينقل القول ابلسند عن التابعني و 
فيكون هناك  أو عن الصحابة  -رمحهم هللا-فإن كان هناك أكثر من قول عن التابعني  ،النيب 

أما أن تكون  ،قوة الدليل عندهلقول الثاين ويرجحه لورمبا أيخذ أحدهم اب ،الرتجيح بقوة الدليل
                                      

 . (9/2854)، تفسري القرآنانظر: ابن أيب حامت،  (1)

 . (5/189) ،تفسري القرآن العظيم ،ابن كثريانظر:  (2)

  (.134، )ص: اأصل الشيعة وأصوهل ،حممد احلسني آل كاشف الغطاءانظر:  (3)
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 آخر! فأين ويتبىن قواًل  ،ألنه جاء من طريق ال يرتضيه ؛وأن العقل ال يقبل هبذا القول ،املسألة ابلعقل
  .وأما غريه فال يعترب ،املستند بذلك؟ العلم هو األثر

 .تفسري كلمات التوبة آلدم  :لثاملثال الثا
 .[37 ]البقرة:ڍ يب ىب مب خب حب يئجب ىئ مئ حئ جئ ی یڍ  ٹ ٹ 

 ن، إڍ ...يئ ىئ مئ حئ جئ ی یڍ  قوله تعاىل:": قال السيد صادق احلسيين الشريازي
( يَ ل  )اللهم حبق حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني إال تبت ع   ،ربه منآدم  الكلمات اليت تلقاها

  .(1)فتاب هللا عليه"
 الرد على املخالفة: 

 ابملأثور:أهل التفسري عليه هذا القول خيالف ما  
، قال: ڍ...ىئ يئ ی ی جئ حئ مئڍ قال:  -رمحه هللا- (2)عن حممد بن كعب القرظيف

 .(3)"[23]األعراف: ڍڀ پ پ پ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پڍ  تعاىل:قوله 
ٻ ٻ  ڍ :قال هو قوله ،ڍ ...ی ی جئ حئ مئڍ  :تعاىل يف قوله  عن ابن عباسو 

 .(4)"ڍ...ٻ
 ٻ ٱڍ  :قال: هو قوله ،ڍ..مئ حئ جئ ی یڍ  :تعاىل قولهيف  -رمحه هللا- عن قتادةو 

 .(5)"ڍ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
ٱ ڍ  فهو قوله: قال: ،ڍ..ی ی جئ حئ مئڍ  يف قوله تعاىل: -رمحه هللا- العالية أيبوعن 

 .(6)"[23]األعراف:  ڍ...ٻ ٻ ٻ
                                      

  (.14هـ، )ص: 1423، بريوت، األمني للطباعة والنشر، 2، طأهل البيت يف القرآنانظر: صادق الشريازي،  (1)

هللا: ما رأيت أحًدا أعلم بتأويل  الق ر ظي، أبو محزة، من حلفاء األوس بن حارثة، قال عون بن عبدحممد بن كعب: ابن سليم  (2)
وغريهم، وروى عنه: حممد بن املنكدر، وزيد بن  أيب هريرة، وأنس بن مالك، وابن عباس القرآن من القرظي، روى عن: 

، 5/340، )الطبقات الكربىهـ. انظر: ابن سعد،  108أبو زرعة وغريه، تويف سنة:  هقوخلق، وثَ  ..أسلم، واحلكم بن عتيبة
  (.5573، ت: 26/340، )هتذيب الكمال(، واملزي، 1035ت: 

  .(6772، برقم: 9/359) ابب معاجلة كل ذنب ابلتوبة، ،شعب اإلميانقي يف رواه البيه (3)

   .(1/144)الدر املنثور، انظر: السيوطي،  (4)

 . (45، برقم: 1/268)، 1، طالتفسريأخرجه عبد الرزاق يف  (5)

  .(4/131) أخرجه البخاري تعليًقا يف كتاب أحاديث األنبياء، ابب خلق آدم صلوات هللا عليه وذريته، (6)
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هي قال: "، ڍ...پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻڍ : تعاىل يف قوله -رمحه هللا- عن الضحاكو 
 .(1)"ليت تلقاها آدم من ربهلمات االك

أ ملْ  خت ْل ْقين  أ ْي ر ب   قال:  ،ڍ...يئ ىئ مئ حئ جئ ی یڍ تعاىل:  يف قوله، عن ابن عباس و 
 : ؟ ق ال  :  «.بـ ل ى»ب ي د ك  ؟ ق ال  ك  َ م ْن ر وح  ، أ ملْ  تـ نـْف ْخ يف  : أ ْي ر ب   ، أ مل ْ «. بـ ل ى»ق ال  : أ ْي ر ب   ق ال 

: ت ْسك ين   ج   ؟ ق ال  : «. بـ ل ى»نَـت ك  ؟ ق ال  : أ ْي ر ب   أ ملْ  ت ْسب ْق ر مْح ت ك  غ ض ب ك  : أ ر أ ْيت  إ ْن «. بـ ل ى»ق ال  ق ال 
 : ع ي أ ْنت  إ ىل  اجلْ َنة ؟ ق ال   ڍمئ حئ جئ ی یڍ  :قال: فهو قوله «.بـ ل ى»تـ ْبت  و أ ْصل ْحت  أ ر اج 

  .(2) "[37]البقرة: 
 يف قوله -هللا رمحهم- والربيع بن أنس ،وعطاء اخلراساين، احلسن، و (3)يدز  ابنو  ،عن جماهدو 

 .(4)"ڍ...ٻ ٻ ٻ ٱڍ  هو قوله: ،ڍ...يئ ىئ مئ حئ جئ ی یڍ  :تعاىل
، وبه قال والتقصري ه هي االعرتاف ابلذنب واإلقرار ابلعجزمن رب    تلقاها آدم   فالكلمات اليت

 .أهل التفسري ابملأثور
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 (. 14412 ، برقم:12/357، )جامع البيانرواه الطربي يف  (1)

وقال: "هذا حديث  ،(4002 ، برقم:2/594) ،ذكر آدم  ،1، طاملستدرك على الصحيحنياكم يف أخرجه احل (2)
ه الذهيب، وهو  "قال احلاكم: )صحيح اإلسناد( ووافقوقال األلباين:  وقال الذهيب: "صحيح". صحيح اإلسناد ومل خيرجاه"،

 (.13، )ص: 1، طالتوسل (، وكتاب3/704، )1، طموسوعة األلباينانظر: األلباين،  ".كما قاال

 بن وهشام وقتيبة، الفرج، بن أصبغ: عنهو  املنكدر، وابن ،أبيه :عن روى ،العدوي أسلم بن زيد بن الرمحن عبد :زيد ابن (3)
هتذيب الكمال يف أمساء . انظر: املزي، هـ182: سنة مات، ملنسوخوا والناسخ ،التفسري من مصنفاته: ،وآخرون عمار،
  (.3865، ت: 1/340) ،تقريب التهذيب(، وابن حجر، 3820، ت: 17/114) ،الرجال

 (. 410 ، برقم:1/91، )التفسري(، وابن أيب حامت يف 546 -1/543، )جامع البيانرواه عنهم الطربي يف  (4)
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 .ا يف كتاب معاصر ملؤلف معاصرا وتلوي  خمالفات كثرية تصري  : املبحث الرابع
  :بااسم الكت

 .م 1983 ،ـه 1403 ،بريوت: مؤسسة عز الدين، 2ط ،التفسري املبني هو
 :ؤلفاسم امل
مبدينة  ،رئيس احملكمة اجلعفرية العليا ،الشيخ حممد جواد مغنية :هو الكتاب هذا مؤلف

وجتويز  ،وترجيح ذابئح أهل الكتاب وحلها ،د عن قيود التقيةبتعوا ،هاجم الرجعة ،النجف ابلعراق
الطعن  منا ن مغنية خال متامً إ :-ساحمه هللا-ال عسَ )يقول ال ،حتريف القرآن فين ،نكاح الكتابيات

 يف الفقه ف كتاابً ألَ  ،صاحب دعوة تقريب بني املذاهب اإلسالمية ا(ا أو تلوحيً على الصحابة تصرحيً 
اختصر جوامع اجلامع  ،واملذاهب األربعة ألهل السنة ،املذهب اجلعفري ،اخلمسةعلى املذاهب 

  .(1)للطربسي
 ،عشرية االثينمن مدرسة  ،وسيكون هذا املبحث عن هذا الكتاب املعاصر للمؤلف املعاصر

 كرها ملا ذ خالفً  - اا وتلوحيً وعثر على األخطاء واملخالفات الكثرية تصرحيً  ،الباحث بدقة هحصفَ وقد ت
 من خالل املطالب التالية:وسيذكرها الباحث  ،عفا هللا عنه ،الالعسَ 

 :والتنقيص من قدرهم  ذم الصحابة :املطلب األول
 .يف ابن عمر  :املخالفة األوىل

 ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅٹ ٹ ڍ 

 .[223 ]البقرة:ڍ ۈئ ۆئ
 :التفسري ابملأثور يف عليه هي خبالف مايف أتويل اآلية  هذه املخالفة قد متثلتو 
نقل نفع عن ابن عمر أنه كان : (2)ذكر الرازي يف تفسريه الكبري": مغنيةحممد جواد  قال 

  .(3)راد من اآلية جتويز إتيان النساء يف أدابرهن"امل": يقول
 املخالفة:الرد على 

                                      
مكتبة منصور للطباعة والتوزيع،  مصر: ،1، طعشرية ومنهجهم يف تفسري القرآن الكرمي نااالثالشيعة العسال، انظر:  (1)

  (.870)ص:  ـ،ه 1427

  (.6/421)، 3ط ،التفسري الكبري = مفاتيح الغيب، الرازي (2)
 (.45)ص:  ،التفسري املبني، انظر: حممد جواد مغنية (3)
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 ابملأثور:أهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه 
عن الرجل أييت امرأته يف دبرها؟ فقال   سأل النيب أن رجاًل  عن عبد هللا بن عمرو ف

  .(1)«ت ْلك  الل وط َية  الص ْغر ى: »رسول هللا 
: إنه قد أكثر عليك القول موىل ابن عمر أنه قال لنافع   -رمحه هللا- (2)وعن أيب النضر
ولكن سأحدثك   ،بوا عليَ ذك  قال: ،أنه أفىت أن تؤتى النساء يف أدابرهن ،أنك تقول عن ابن عمر

 ې ۉ ۉ ۅڍ  حىت بلغ: ،ا وأن عندهعرض املصحف يومً  كيف كان األمر؛ إن ابن عمر 

قال: إن كنا معشر قريش  ،هل تعلم من أمر هذه اآلية؟ قلت: ال ،فقال: اي نفع ،ڍ..ې ې ې
فإذا هن قد   ،نريده أردن منهم مثل ما كنا ،فلما دخلنا املدينة ونكحنا نساء األنصار ،جنيب النساء

فأنزل  ،إمنا يؤتني على جنوهبن ،وكانت نساء األنصار قد أخذن حبال اليهود ،كرهن ذلك وأعظمنه
  .(3)"ڍ..ې ې ې ې ۉ ۉ ۅڍ  : هللا

 .(4)«م ْن أ ت ى الن  س اء  يف  أ ْعج از ه َن، فـ ق ْد ك ف ر  : »قال رسول هللا و 
يي : » قال: قال رسول هللا  عن عمر بن اخلطابو  اْست ْحي وا م ن  هللا ، ف إ َن هللا  ال  ي ْست ح 

                                      
، ابب إتيان النساء يف الكربى سننالي يف بيهقأخرجه الوبنحوه (، 6706، برقم: 11/309، )املسندرواه أمحد يف  (1)

 وقال اهليثمي (،5334، برقم: 5/287) د.ط، ،األوسط املعجم يف طرباينالو  (،14122، برقم: 7/320أدابرهن، )
يح صحو  ،(7591 ، برقم:4/298د.ط، ) جممع الزوائد ومنبع الفوائد،: "رواه أمحد، ورجاله ثقات". انظر: واأللباين

 (. 2430، برقم: 2/626، )الرتغيب والرتهيب

وسعيد بن املسيب، ، أنس بن مالك :روى عن ،بن أيب أمية موىل عمر بن عبيد هللا بن معمر القرشي التيمياسامل  :أبو النضر (2)
قال أبو  ،والليث بن سعد ،بن جريجاو  ،عيينةبن اسفيان الثوري، و  ، وروى عنه:ونفع موىل ابن عمر، وسليمان بن يسار

 (،779، ت: 4/179) ،اجلرح والتعديلانظر: ابن أيب حامت،  هـ.129، مات سنة: حامت: صاحل ثقة، حسن احلديث
  (.2141، ت: 10/127)، هتذيب الكمالواملزي، 

يف كتاب عشرة النساء، ذكر اختالف الناقلني خلرب خزمية بن اثبت يف إتيان النساء   ،الكربى سننالالنسائي يف رواه  (3)
ابب بيان مشكل ما روي يف ، 1، طشرح مشكل اآلاثرالطحاوي يف و  (،8929، برقم: 8/190، )1أعجازهن، ط

وهذا "وقال ابن كثري:  ،(15/423) [،223]البقرة:  ڍۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ڍ السبب الذي نزل فيه قوله تعاىل: 
 .(1/445، )تفسري القرآن العظيمابن كثري، انظر:  ".إسناد صحيح

د.ط،  ،األوسط املعجم يف طرباينالو (، 1430، برقم: 4/163، )ابب مناكحة املرجئة ،السنةأبو بكر اخلالل يف  هأخرج (4)
، 4/299) جممع الزوائد،: "رجاله ثقات". انظر: واأللباين وقال اهليثمي كالمها عن أيب هريرة،  (،9179، برقم: 9/78)

 (. 2425م: ، برق2/625، )الرتغيب والرتهيبصحيح و ، (7596 برقم:
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ر ه نَ  ،م ن  احلْ ق    ْت وا الن  س اء  يف  أ ْداب    .(1)«ال  أت 
ْت وا قال: " ، أن رسول هللا  عن خزمية بن اثبتو  ، ال  أت  إ َن هللا  ال  ي ْست ْحي ي م ن  احلْ ق  

ر ه نَ   .(2)"الن  س اء  يف  أ ْداب 
أ ْو اْمر أ ًة يف   ،ر ج ل  أ ت ى ر ج اًل ال  يـ ْنظ ر  اّلَل  إ ىل  »: قال: قال رسول هللا   عباسعن ابن و 

 .(3)«الد ب ر  
ر ه نَ »: ، أنه قال، عن النيب عن أيب هريرة و    .(4)«م ْلع ون  م ْن أ ت ى الن  س اء  يف  أ ْداب 

: م ا تـ ق ول  يف  قال: " -رمحه هللا- (5)وعن أيب احلباب سعيد بن يسار ْبن  ع م ر  اجلْ و ار ي قـ ْلت  ال 
، فـ ق ال   بـ ر  ، ف ذ ك ْرت  الد  : و م ا الَتْحم يض    .(6)"م ن  اْلم ْسل م ني ؟ ه ْل يـ ْفع ل  ذ ل ك  أ ح د  : "و أ مح   ض  هل  َن، ق ال 

                                      
السنن النسائي يف (، و 339 ، برقم:1/474) ،1، طمسند البزار املنشور ابسم البحر الزخارأبو بكر البزار يف أخرجه  (1)

، برقم: 8/198وذكر حديث عمر بن اخلطاب يف ذلك، ) ،إتيان النساء يف أعجازهن، كتاب عشرة النساء، الكربى
، د.ط، صحيح اجلامعوقال األلباين: "حسن". انظر: األلباين،  (،1/633)الدر املنثور،  يف والسيوطي (،8959

 (.933، برقم: 1/222)

د.ط، ابب النهي عن إتيان النساء يف  سننه،(، وبنحوه رواه ابن ماجه يف 21858، برقم: 36/183، )املسندرواه أمحد يف  (2)
النساء، ذكر اختالف الناقلني خلرب خزمية بن  كتاب عشرة  ،الكربى سننال(، والنسائي يف 1924، برقم: 1/619أدابرهن، )

األلباين: "، وقال حديث حسنابن حبان "قال و  (،8933، برقم: 8/191، )1اثبت يف إتيان النساء يف أعجازهن، ط
 (.1852، برقم: 1/378، )صحيح اجلامع(، و9/515، )صحيح ابن حبان"صحيح". انظر: 

 (1165، برقم: 3/461ابب ما جاء يف كراهية إتيان النساء يف أدابرهن، )، اعالرض كتاب، د.ط،  سننهأخرجه الرتمذي يف  (3)
 ،تفسري القرآن العظيم يف ابن كثري، و (2/1287) ،صحيح اجلامعحسن". انظر: "وقال األلباين: ، حسن غريب""وقال: 

  (.1/632)الدر املنثور، د.ط، ، والسيوطي يف (1/446)

رجال  هيعلى ورجال وأبرواه "وقال اهليثمي:  (،6462، برقم: 11/349، )1ط ،دهمسنيف أبو يعلى املوصلي أخرجه  (4)
، جممع الزوائد ومنبع الفوائدانظر: وقال األلباين: "رواه أبو يعلى إبسناد جيد".  ".الصحيح خال يعلى بن اليمان، وهو ثقة

 (.2426، برقم: 2/625)، 1ط، الرتغيب والرتهيبصحيح واأللباين،  (،4/299)

وروى بن عباس، او ، وابن عمر ،أيب هريرة :روى عن ، من الثالثة،، كثري احلديثأبو احلباب املدين، ثقة متقن :سعيد بن يسار (5)
، الطبقات الكربىانظر: ابن سعد،  هـ.117: مات سنة سعيد املقربي، وسهيل بن أيب صاحل، وحممد بن إسحاق،عنه: 

  (.2385، ت: 11/120)، هتذيب الكمالواملزي،  (،895ت: ، 5/217)

ۅ ۉ ۉ ڍ ابب بيان مشكل ما روي يف السبب الذي نزل فيه قوله تعاىل: ، مشكل اآلاثرشرح رواه الطحاوي يف  (6)

آداب الزفاف يف السنة قال األلباين: "سنده صحيح". انظر: و  (.15/426) [،223]البقرة:  ڍې ې ې ې 
  (.1/101)د.ط،  املطهرة،
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 .(1)« يف  د ب ر ه ار ج ل  ج ام ع  اْمر أ ت ه   ال  يـ ْنظ ر  اّلَل  إ ىل  »: قال ، النيب عن ، هريرة أيب عنو 
ان وا يـ ْنك ر ون  إ تْـي ان  الن  س اء  » أهنم -رمحهم هللا- عن طاوس، وسعيد، وجماهد، وعطاءوروي  ك 

ر ه َن، و يـ ق ول ون  ه و  اْلك ْفر    .(2)«يف  أ ْداب 
وأنه ال يباح وال  ،احيً خالف ذلك صر  قد روينا عن ابن عمر ": -رمحه هللا-قال ابن كثري و 

وجاء عن عبد هللا بن  ،متعددة ابلزجر عن فعله وتعاطيه وقد وردت األحاديث من طرق   ،حيل
وهو الثابت بال شك  ،يف حترمي ذلك وابن عمر  ،وابن عباس ،وأيب هريرة ،وأيب الدرداء ،مسعود

فهذا ... ردود إىل هذا احلكمفكل ما ورد عنه مما ال حيتمل وحيتمل فهو م ،أنه حيرمه عن ابن عمر 
وهو قول سعيد  ،وأصحاهبم قاطبة ،وأمحد بن حنبل ،والشافعي ،حنيفة وهو قول أيب ،هو الثابت عنه

وجماهد بن  ،وعروة بن الزبري ،وسعيد بن جبري ،وعطاء ،وطاووس ،وعكرمة ،وأيب سلمة ،بن املسيب
ومنهم من  ،أنكروا ذلك أشد اإلنكاروغريهم من السلف أهنم  ا..رمحهم هللا مجيعً ، واحلسن ،جرب

  .(3)وهو مذهب مجهور العلماء" ،يطلق على فاعله الكفر
ملاذا يرتك املخالف األقوال الكثرية اليت جاءت حول هذا املوضوع من أحاديث صحيحة 

الواضحة اليت تبني حترمي من اآلاثر  عن الصحابة جاء ما و  ،ر من هذا الفعل املذمومصرحية حتذ   
ه ْل يـ ْفع ل  و ":  وقول ابن عمر ،أكثر من قول يف هذه املسألة وجاء عن ابن عمر  ،لفعلهذا ا

فهل ، إتيان  النساء يف الد برعلى يف إنكاره أشَد اإلنكار   هنص  صريح من، ذ ل ك  أ ح د  م ن  اْلم ْسل م ني ؟"
اجلليل  هذه الصحايبيف ملز هو طعن و  أم ،بقول خمالف جلمهور األمةالناقل من اإلنصاف أن أييت 

، ؟!وتريد أن جتعل قول الصحايب حجة هلم ،أن هناك من الطوائف من جتيز هذا الفعل أو. 
 .يف أيب بكر  :املخالفة الثانية

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀٹ ٹ ڍ 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

                                      
(، وقال 1923، برقم: 1/619د.ط، كتاب النكاح، ابب النهي عن إتيان النساء يف أدابرهن، ) نه،سنأخرجه ابن ماجه يف  (1)

، مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجهاأللباين: "صحيح". انظر: "، وقال صحيح رجاله ثقات هإسناد"البوصريي: 
  (.126رقم: ، ب1/86، )صحيح اجلامعواأللباين،  (،690 ، برقم:2/110)

 . (1185، برقم: 1/739ابب من أتى امرأته يف دبرها، ) ،احليض كتاب،  1، طسننهالدارمي يف  رواه (2)

 . (1/598) ،تفسري القرآن العظيم ،ابن كثريانظر:  (3)
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  .[40]التوبة: ڍ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ې
 أهل التفسري ابملأثور: عند خبالف ما عليهيف أتويل اآلية املخالفة هذه ل مثتتو 

 خاف أبو بكر فطمنه النيب  ،ڍ...ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڍ": قال حممد جواد مغنية
إن هللا معنا؟ قال الرسول  :أن أاب بكر قال للنيب  :ويف تفسري الرازي ،ڍۈ ۈ ۆ ڍ: بقوله
: هللا على رسول  ،ڍ...ۅ ۅ ۋ ۋ ڍ ،(1)نعم  حيث أوحى إليه أبن هللا معه

  .(2)حيرسه ويرعاه"
 الرد على املخالفة:

 ابملأثور:أهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه 
على ": قاال ،ڍ...ۅ ۅ ۋ ۋ ڍ ،-رمحه هللا- سعيد بن جبري ، عن ابن عباسف

 .(3)"مل تزل السكينة معه  ن النيبأل ؛أيب بكر
 

 ،ڍ...ۅ ۅ ۋ ۋ ڍ: يف قوله تعاىل -رمحه هللا- (4)عن حبيب بن أيب اثبتو 
 .(5)"ف ك ان ْت س ك ينـ ت ه  ع ل ْيه  قـ ْبل  ذ ل ك    ، ف أ َما الَنيب    نـ ز ل ْت ع ل ى أ يب  ب ْكر  قال: "
يف الغار فرأيت آاثر  قال: كنت مع النيب  ،قال: حدثين أبو بكر   أنس بن مالكوعن 

                                      
  (.16/40) ،مفاتيح الغيب، انظر: الرازي (، انتهى كالم الفخر الرازي.نعم :قال الرسول )إىل قوله:  (1)

  (.246)ص:  ،التفسري املبني، يةانظر: حممد جواد مغن (2)

، 4/1821، )2، طالشريعةري يف جرواه اآلو  (،10047 ، برقم:6/1801، )تفسري القرآن العظيم يف ابن أيب حامترواه  (3)
   . (1282برقم: 

وأيب عبد  احلافظ، روى عن: ابن عباس، وابن عمر، وأنس،حبيب بن أيب اثبت: قيس بن دينار، أبو حيىي الكويف، الفقيه،  (4)
وآخرون، كان هو  ..وعدة، وروى عنه: شعبة، والثوري، وأبو بكر بن عياش ..الرمحن السلمي، وأيب وائل، وسعيد بن جبري

نظر: هـ. ا119ومحاد بن أيب سليمان فقيهي أهل الكوفة، قال غري واحد: حبيب ثقة، قال البخاري وغريه: مات سنة: 
 ، 3/221، )1، طاتريخ اإلسالم و و فيات املشاهري و األعالمذهيب، ، وال2، ططبقات علماء احلديثالصاحلي، 

     (.44ت: 

ۋ  ڍ :ابب قوله ،اإلابنة الكربىوابن بطة يف  (،31938 ، برقم:6/349)، 1، طاملصنفابن أيب شيبة يف  هأخرج (5)

، رالد(، والسيوطي يف 6/1801، )تفسريال يف أيب حامتابن و  (،140، برقم: 9/555) ، ڍۋ ۅ ۅ
(4/207).   
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ثـْن نْي  اّلَل   اي  أ اب  ب ْكر  : »، لو أن أحدهم رفع قدمه رآن، قالاملشركني، قلت: اي رسول هللا م ا ظ ن ك  اب 
ل ثـ ه م ا   .(1)«اث 

ڍ  فقال: ،الناس كلهم ومدح أاب بكر  ذمَ  قال: إن هللا   وعن علي بن أيب طالب

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

  .(2)ڍۈ ۈ ۆ ۆ
اي رسول  أ ت ين ا.. فقلت: .من عازب رحاًل   قال: اشرتى أبو بكر وعن الرباء بن عازب 

  .(3)ڍ...ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڍ فقال: ،هللا 
 

 
 ."(5)ا غري أيب بكر قال: لقد عاتب هللا أهل األرض مجيعً  -رمحه هللا- (4)عن الشعيبو 

غري أيب   ا يف نبيهاملسلمني مجيعً  قال: عاتب هللا  -رمحه هللا- (6)وعن سفيان بن عيينة
ھ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀڍ  مث قرأ: ،فإنه خرج من املعاتبة ،وحده بكر 

                                      

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ڍ كتاب التفسري، ابب:   يف أخرجه البخاري (1)

من فضائل أيب بكر  كتاب فضائل الصحابة، ابب:(، وبنحوه رواه مسلم يف  4663، حديث رقم: 6/66) ، ڍۈ ۈ
    .(2381، حديث رقم: 4/1854)، الصديق 

  (.4/199)الدر املنثور، وذكره السيوطي يف  (،30/291، )اتريخ دمشقرواه ابن عساكر يف  (2)

   .(3615، حديث رقم: 4/201)، ابب عالمات النبوة يف اإلسالمأخرجه البخاري يف كتاب املناقب،  (3)

علي، وسعد بن أيب وقاص، وأيب هريرة،  :فاضل، روى عن مشهور فقيه  الشعيب: عامر بن شراحيل الشعيب أبو عمرو، ثقة  (4)
هللا، وزيد بن أرقم، والضحاك، والعبادلة األربعة، وغريهم من الصحابة والتابعني، وروى عنه: سليمان وجابر بن عبد 

الطبقات ظر: هـ. ان 104األعمش، ومساك بن حرب، وأبو حنيفة النعمان بن اثبت، إبراهيم بن مهاجر، ومات سنة: 
، تقريب التهذيب(، وابن حجر، 3042، ت: 14/28، )هتذيب الكمال( واملزي، 2316، ت: 6/259، )الكربى

 (.3092، ت: 1/287)

  (.5/48، )1، طالكشف والبيان عن تفسري القرآنانظر: الثعليب،  (5)

سفيان بن عيينة: أبو حممد ابن أيب عمران ميمون اهلاليل، الكويف، حافظ العصر، شيخ اإلسالم، مسع من: عمرو بن دينار،  (6)
األعمش، وابن جريج، وشعبة، والشافعي، وعلي بن املديين، قال الشافعي: لوال مالك والزهري، وزيد بن أسلم، وروى عنه: 

، هتذيب الكمالهـ. انظر: املزي، 198هـ، ومات سنة: 107سنة:  وسفيان بن عيينة، لذهب علم احلجاز، ولد
   (.2451، ت: 1/245، )تقريب التهذيب(، وابن حجر، 2413، ت: 11/177)
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  .(1)ڍۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀڍ  :يف قول هللا  -رمحه هللا-وعن احلسن 

و اّللَ  ل ق ْد ع ات ب  » ڍۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ
 .» (2) أ اب  ب ْكر  أ ْهل  اأْل ْرض  مج  يًعا إ اَل  اّلَل  

ما ظنك  ،اي أاب بكر": يسكنه ويثبته ويقول "... فجعل النيب  :-رمحه هللا-قال ابن كثري و 
  .(3)ابثنني هللا اثلثهما؟"

 ألن ؛الصديق بكر  نزلت على أيبقد نقل أهل التفسري ابملأثور أن السكينة ها هنا قد ل
 .كانت سكينته عليه قبل ذلك   النيب
)سكن( السني والكاف والنون أصل واحد مطرد، يدل على خالف ": -رمحه هللا- فارسابن قال 

 ،والوقار ،السكينة، الوداع، و  فهو ساكنسكن الشيء يسكن سكونً  :يقال ،االضطراب واحلركة
السكينة مفارقة االضطراب عند الغضب ، و وما يسكن به اإلنسان، الرمحةو  ،الطمأنينةو  والسكون،

  .(4)"ما جاء يف اخلوف كثروأ ،واخلوف
 ۅ ۋ ۋ ڍ: ، فقوله أواًل  وهذه املعاين املذكورة كلها قد كانت عند النيب 

 . أي على أيب بكر الصديق   ڍ... ۅ
 :إن هللا معنا؟ قال الرسول  :يف تفسري الرازي أن أاب بكر قال للنيب و ": وأما قول مغنية

 على رسول هللا  ڍ...ۅ ۅ ۋ ۋ ڍ" وله:"، إىل هنا انتهى كالم الرازي، وأما قنعم
 "، فهذه الزايدة غري صحيحة. حيث أوحى إليه أبن هللا معه حيرسه ويرعاه

قال  ومن، ڍ...ۅ ۅ ۋ ۋ ڍقوله: ": -رمحه هللا- (5)قال اإلمام الفخر الرازي
                                      

ابب ذكر أن هللا عاتب اخللق   ،اإلابنة الكربىوابن بطة يف  (،1284 ، برقم:4/1822)، 2، طريعةالشرواه اآلجري يف  (1)
(، وذكره 30/93، )اتريخ دمشقرواه ابن عساكر يف و  (،143، برقم: 9/567د.ط، ) ،ه إال أاب بكر كلهم يف نبي   
  (.4/200)الدر املنثور، السيوطي يف 

  (.4/200)الدر املنثور، (، وذكره السيوطي يف 30/291) ،اتريخ دمشقرواه ابن عساكر يف  (2)

 (. 4/136) انظر: ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، (3)

والقاضي  (،1/202، )الفروق اللغوية، والعسكري، )سكن( (، مادة:3/88، )معجم مقاييس اللغةانظر: ابن فارس،  (4)
  . )سكن( ، مادة:(13/214)، ، لسان العربوابن منظور (،2/216د.ط، ) ،مشارق األنوار على صحاح اآلاثرعياض، 

الرازي: حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن علي، اإلمام فخر الدين الرازي القرشي البكري، الشافعي املفسر املتكلم، ولد  (5)
= 
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 فهذا ابطل لوجوه: ا إىل الرسول عائدً  ڍۅ ڍالضمري يف قوله: 
املذكورات، وأقرب املذكورات املتقدمة يف هذه ب عوده إىل أقرب الوجه األول: أن الضمري جي

لصاحبه  والتقدير: إذ يقول حممد  ، ڍڭ ڭ ۇ ڍ ألنه تعاىل قال:  ؛ اآلية هو أبو بكر
، فوجب عود ال حتزن، وعلى هذا التقدير: فأقرب املذكورات السابقة هو أبو بكر :أيب بكر

 الضمري إليه.
ا كان آمنً   ، فإنه  أليب بكر ال للرسول حاصاًل ن واخلوف كان والوجه الثاين: أن احلز 

ا، صار آمنً  ،ال حتزن :فلما قال أليب بكر  ،أن ينصره على قريش القلب مبا وعده هللا  ساكن  
، مع ا لزوال خوفه، أوىل من صرفها إىل الرسول ليصري ذلك سببً  ؛فصرف السكينة إىل أيب بكر 

 النفس.قوي  أنه قبل ذلك ساكن القلب
كان   لوجب أن يقال: إن الرسول  والوجه الثالث: أنه لو كان املراد إنزال السكينة على الرسول 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ڍ:  ا، ولو كان األمر كذلك ملا أمكنه أن يقول أليب بكرقبل ذلك خائفً 

وه قالا كيف ميكنه أن يزيل اخلوف عن قلب غريه؟ ولو كان األمر على ما فمن كان خائفً  ڍۈ
 أنه بل ذكر أواًل  ؛لوجب أن يقال: فأنزل هللا سكينته عليه، فقال لصاحبه ال حتزن، وملا مل يكن كذلك

  :ۅ ۋ ۋ ڍقال لصاحبه ال حتزن، مث ذكر بفاء التعقيب نزول السكينة، وهو قوله 

، ومىت كان علمنا أن نزول هذه السكينة مسبوق حبصول السكينة يف قلب الرسول  ڍ...ۅ
 ."(1) أن تكون هذه السكينة نزلة على قلب أيب بكر ب  ج  ذلك و  األمر ك

 .  يف عثماناملخالفة الثالثة: 
  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ٹ ٹ ڍ

  .[34 ]التوبة:ڍک ڑ
ملا كتب  أن عثمان": للسيوطي وغريه من التفاسري (2).. ويف الدر املنثور." قال حممد جواد مغنية:

                                      
= 

يفه: التفسري الكبري، هـ، واشتغل على والده، والبغوي، قال عنه ابن خلكان: فريد عصره، ونسيج وحده، من تصان544 سنة:
 ،وفيات األعيانهـ. انظر: ابن خلكان، 606وغري ذلك، مات سنة:  ..وإعجاز القرآنواحملصول يف أصول الفقه، 

  (.115 /1، )طبقات املفسرين ،السيوطي، و (5437، ت: 16/52) ،سري أعالم النبالء(، والذهيب، 4/248)

  (.16/52) ،مفاتيح الغيب، انظر: الرازي (1)

هـ، 110-101، املتوىف ما بني سنة: عن علباء بن أمحر البن الضريس( ونسبه 4/179)الدر املنثور، يف  لسيوطيذكره ا (2)
= 
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  ،ڍ...ڌ ڌ ڍ ڍ ڍ له تعاىل:واو العطف من قو  أرادوا أن حيذفوااملصاحف 
 فعارض بعض الصحابة وقال: ،كي خيتص حترمي الكنز أبهل الكتاب أو ابألحبار والرهبان منهم

  .(1)فأحلقوها" ؛أو ألضعن سيفي على عاتقي ،لتلحقن الواو
 الرد على املخالفة:

 ابملأثور:أهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه 
 ڌ ڌ ڍ ڍ ڍ :كنت ابلشام فقرأت هذه اآلية"قال:  فعن أيب ذر 

ما هذه فينا، ما هذه إال يف : ، فقال معاوية ڍ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
  .(2)«إهنا لفينا وفيهم»: أهل الكتاب، قال: قلت

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڍقوله:  عن ابن عباسو 

د ى ز ك اته ك ان  على ظهر ال  تـ ؤ   وكل م ال ،هم اَلذين ال  يؤدون ز ك اة أ ْمو اهلمقال: " ،ڍڑ ڑ
وكل م ال أ دي ز ك اته فـ ل ْيس  بكنز ك ان  على ظهر األ ْرض أ و يف   ،األ ْرض أ و يف  ب طنه ا فـ ه و  كنز

  .(3)"ب طنه ا
 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڍ: اأيضً   عن ابن عباسو 

 ".وقال: هي خاَصة وعامة   ،يقول: هم أهل الكتاب ،ڍڑ ڑ ژ
: يعين بقوله: "هي خاصة وعامة"، هي خاصة من املسلمني فيمن مل -رمحه هللا-ي قال الطرب 

  .(4)"ال تقبل منهم نفقاهتم إن أنفقوا ألهنم كفار   ؛يؤد   زكاة ماله منهم، وعامة يف أهل الكتاب
                                      

= 
وابن الضريس،  ،أيب زيد عمرو بن أخطب  ، ومل يرو عن أحد من الصحابة غريوعلباء بن أمحر مل يدرك عثمان 

، مل يرو عن علباء، فاألثر فيه هـ294: سنة املتوىف ،الضريسحممد بن أيوب بن حيىي بن ، هو كتاب فضائل القرآنصاحب 
، 1، طالطبقات الكربىانقطاع حسب وروده يف الدر املنثور، ومل يذكره أحد من العلماء جبرح أو تعديل. انظر: ابن سعد، 

 (. 4010، ت: 20/293، )هتذيب الكمالواملزي،  (2841، ت: 7/20)

  (.246)ص:  ، املبنيالتفسري، انظر: حممد جواد مغنية (1)

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ  ڍ ابب قوله:، يف التفسريأخرجه البخاري  (2)

 (. 4660 ، برقم:6/65، )ڍژ ڑ ڑ 

  (.4/177)الدر املنثور، رواه السيوطي يف  (3)

  (.14/225، )جامع البيانرواه الطربي يف  (4)
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حترمي ادخار ما زاد على نفقة  :كان من مذهب أيب ذر ": -رمحه هللا-قال ابن كثري و 
 ،فلم ينته فنهاه معاوية  ،ويغلظ يف خالفه ،وأيمرهم به ،وحيثهم عليه ،كفيت بذلوكان ي ،العيال

  ."(1)فكتب يشكوه إىل أمري املؤمنني عثمان  ،فخشي أن يضر الناس يف هذا
بتحريف القرآن الكرمي إبضافة حرف أو نقصان  وأما اهتامه اخلطري للصحابة الكرام 

دليل سوى هذا األثر الذي ذكره السيوطي  ليه أي  ومل يقم ع من الصحة، فهو اهتام ابطل عار   :حرف
العلل أو ومل يذكره أحد من أصحاب الصحاح أو السنن أو اجلوامع أو املسانيد أو  ،املنثوريف الدر 

 التخريج، أو علوم احلديث وشروحه ورجاله، أو كتب الرتاجم واألعالم، وذلك كما سبق يف خترجيه.
 .عثمان بن مظعون  حق   يف  املخالفة الرابعة:

 ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ٹ ٹ ڍ 

 .[90]النحل: ڍ ڑ ژ ژ
وما  ، من رسول هللا استحياءً أسلمت  قال عثمان بن مظعون:": قال حممد جواد مغنية

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڍ وقر اإلسالم يف قليب حىت نزلت هذه اآلية:

 .(2)"[90]النحل: ڍ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ
 خالفة:لى املالرد ع 

  ابملأثور:أهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه 
 إذ مر به عثمان بن مظعون  ؛بفناء بيته مبكة جالس  قال: بينما النيب   عن ابن عباس ف

مستقبله، فبينما هو  قال: بلى، فجلس النيب  « جتلسالأ»: فقال له النيب  فكشر إىل النيب 
قال:  «ا وأنت جالسآنفً  أاتين رسول هللا »: ه إىل السماء فقالصر بب  إذ شخص النيب ؛حيدثه

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڍفما قال لك؟ قال: 

: فذلك حني استقر اإلميان يف قليب  قال عثمان "،[90]النحل: ڍژ  ژ ڈ ڎڈ
  ."(3) اوأحببت حممدً 

                                      
  (.4/125انظر: ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ) (1)

  (.358)ص:  ،التفسري املبني، ظر: حممد جواد مغنيةان (2)

، 1/482، )1، طابب البغي، األدب املفرد(، وبنحوه رواه البخاري يف 2919 ، برقم:5/87)املسند،  أخرجه أمحد يف (3)
قال احلافظ: صدوق كثري اإلرسال واألوهام، و  بن حوشب"، شهر ضعيف اإلسناد: لضعف(، وقال البخاري: "893 برقم:

= 
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فإنه ليس ابللفظ  ،أبس فال ولو فرض صحته ،ن هذا األثر ضعيفلقد حكم أهل التحقيق أب
أول فقد أسلم عثمان بن مظعون  ،املنقول: وهو قول مغنية: )أسلمت استحياء(، فالعربة ابلنهاية

، وهاجر اهلجرتني، (1)اإلسالم، قال ابن إسحاق: أسلم عثمان بن مظعون بعد ثالثة عشر رجاًل 
لليل، وجيتنب الشهوات، وم اويق ،يصوم النهار ؛ا يف العبادةوكان من أشد الناس اجتهادً  ،اوشهد بدرً 

يف التبتل واالختصاء، فنهاه عن ذلك، وهو ممن حرم اخلمر  ويعتزل النساء، واستأذن رسول هللا 
كان أول رجل ، و  يذهب عقلي، ويضحك يب من هو أدىن مينعلى نفسه، وقال: ال أشرب شراابً 

و أول من دفن ن اهلجرة، وهسنة اثنتني موذلك  بعد ما رجع من بدر، مات ابملدينة من املهاجرين
أ َما ه و  فـ ق ْد ج اء ه  الي ق ني ، و اّللَ  إ ين   : »قالو بني عينيه،  ملا غسل وكفن قبل رسول هللا و  ،ابلبقيع

 .(3)«(2)أل  ْرج و ل ه  اخل رْي  
، ف ك أ ين   ع ْثم ان  ْبن  م ْظع ون  و ه   قـ َبل  ر س ول  اّللَ  »: وعن عائشة رضي هللا عنها قالت و  م ي  ت 

َدْيه  أ ْنظ ر   يل  ع ل ى خ   فرضي هللا عنه وأرضاه. .(4)« إ ىل  د م وع ه  ت س 
  رؤاي منام يف بين أمية. :سةمااملخالفة اخل

 چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ڍ

  .[60]اإلسراء:ڍ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
قال سعيد بن : "ه ابحلرف الواحدزي ما نص  جاء يف تفسري الرا": قال حممد جواد مغنية

فساءه  ،رأى رسول هللا بين أمية ينزون على منربه –من التابعني والفقهاء السبعة ابملدينة  –املسيب 

                                      
= 

، ضعيف األدب املفرد، واأللباين، (2830، ت: 1/269) ،تقريب التهذيبضعيف". انظر: ابن حجر، "قال األلباين: و 
  (.66، برقم: 11، )ص: ضعيف اجلامعو (،82، )ص: 4ط

  (.1/253، )2، طالسرية النبوية البن هشامانظر: ابن هشام،  (1)

 . (7018، حديث رقم: 9/38)، ني اجلارية يف املنامابب الع، التعبريكتاب يف  احلديث أخرجه البخاري  (2)

، 1، طاالستيعاب يف معرفة األصحاب(، وابن عبد الرب، 69 ، برقم:3/300)، الطبقات الكربى، انظر: ابن سعد (3)
   .(3594 ، برقم:3/589) ،الصحابةأسد الغابة يف معرفة (، وابن األثري، 1779 ، برقم:3/1053)

أبو (، وبنحوه رواه 1456، حديث رقم: 1/468ابب ما جاء يف تقبيل امليت، ) كتاب اجلنائز،  سننه، ابن ماجه يفأخرجه  (4)
". صحيح(، وقال األلباين: "3163رقم: حديث ، 3/201كتاب اجلنائز، ابب يف تقبيل امليت، )  د.ط،، سننهيف  داود

  .(1456 ، برقم:3/456)د.ط، ، هصحيح وضعيف سنن ابن ماجانظر: األلباين، 
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وصاحب البحر احمليط  ،(2)البيضاويا نقل هذا وأيضً ، (1)وهذا قول ابن عباس يف رواية عطاء ،ذلك
 ڃڍ ، وغريهم من املفسرين، (4)د الكليبل حممد بن أمحوصاحب التسهي ،(3)أبو حيان األندلسي

هم يف الدنيا، كم هو حظ  أن احل   (5)، ويف تفسري البيضاويهي األسرة األمويةڍ..چ چ چ
 . (6)"يعطونه إبسالمهم

 :من وجهني الرد على املخالفة
 ".فساءه ذلك ،رأى رسول هللا بين أمية ينزون على منربه": الوجه األول: قوله

 ابملأثور:أهل التفسري لقول خيالف ما عليه ا اوهذ
ي  ر ْؤاي  ع نْي ، »: قال ،ڍڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڍ يف قوله تعاىل:  عن ابن عباس ف

ه 
ْقد س   أ ر يـ ه ا ر س ول  اّللَ  

 
ل ة  أ ْسر ي  ب ه  إ ىل  بـ ْيت  امل   .(7)«ل يـْ

ر ْؤاي  ع نْي  ر آه ا »قال:  ،ڍ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڍ  يف قوله تعاىل: -رمحه هللا-وعن قتادة 
ل ة  أ ر اه  اّلَل   ن ًة ل ْلك َفار   ،ح ْيث  أ ْسر ي  ب ه   ،اْلم ْقد س   بـ ْيت    ل يـْ  .(8)«ف ك ان  ذ ل ك  ف تـْ

 ،ڍڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڍ يف قوله تعاىل:  (9) -رمحه هللا- عن سعيد بن جبريو 
                                      

ألن  ؛واإلشكال املذكور عائد فيه(، ولكن هذا القول أبطله الفخر الرازي بقوله: "20/361، )مفاتيح الغيبانظر: الرازي،  (1)
  ".ما أراه هللا تعاىل ليلة اإلسراء :املراد هبا... و مبكة منرب وما كان لرسول هللا  ،هذه اآلية مكية

رأى قوًما من بين أمية يرقون  :وقيل"وجاء عنده بلفظ:  (،3/260،)1، طالتأويلأنوار التنزيل وأسرار انظر: البيضاوي،  (2)
 ...". وينزون عليه نزو القردة ،منربه

وقيل: رأى يف املنام أن ولد احلكم "(، وجاء عنده بلفظ: 75 - 7/74، د.ط، )البحر احمليط يف التفسريانظر: أبو حيان،  (3)
 ... مث قال:وهي ما رأى يف ليلة اإلسراء من العجائب ،هي رؤاي عني ويقظة :اجلمهور "قالولكنه قال:  ...".يتداولون منربه

 ". وهذا مناسب لصدر اآلية

 (. 1/450، )1، طالتسهيل لعلوم التنزيلانظر: ابن جزي،  (4)

  (.3/260، )أنوار التنزيل وأسرار التأويلانظر: البيضاوي،  (5)

  (.372)ص:  ،بنيالتفسري امل، انظر: حممد جواد مغنية (6)

ڦ ڄ ڍ ابب  يف التفسري،(، و 3888 يث رقم:، حد5/54)مناقب األنصار، ابب املعراج، كتاب أخرجه البخاري يف   (7)

  (.4716يث رقم: ، حد6/86، )[60]اإلسراء:  ڍڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 (. 17/481، )جامع البيانالطربي يف رواه  (8)

، املفسر، أحد أعالم التابعني، أخذ العلم ئد هللا: سعيد بن جبري بن هشام، املقر سعيد بن جبري: أبو حممد، ويقال: أبو عب (9)
، وروى عنه: مساك بن حرب، عن: ابن عباس، وابن عمر، وأيب سعيد اخلدري، وأيب هريرة، وأيب موسى األشعري، 

= 
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 .(1)"فكذبه املشركون حني أخربهم ،رأى ما رأىسري به إىل بيت املقدس، فأ   كان ذلك ليلةقال: "
أسري به عشاء إىل قال: " ،ڍڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڍ  :يف قوله -رمحه هللا- عن احلسنو 

سري به إىل ما أراه من اآلايت، مث أصبح مبكة، فأخربهم أنه أ   ى فيه، وأراه هللا بيت املقدس، فصلَ 
ك أتيت بيت يت فيه، مث أصبحت فينا ختربن أنَ بيت املقدس، فقالوا له: اي حممد ما شأنك، أمس

 .(2)"هم عن اإلسالمبعض   ذلك حىت ارتدَ املقدس، فعجبوا من 
 .(3)"سري بهحني أ  ": -رمحهم هللا- ، وجماهد، ومسروقابن جريجو  ،قال ابن زيد  و 

وهي  ،اختلف أهل التأويل يف ذلك؛ فقال بعضهم: هو رؤاي عني": -رمحه هللا-قال الطربي 
وهي رؤايه  ،آخرون: هي رؤاي نومسري به من مكة إىل بيت املقدس، وقال ملا أ    هللا رأى نيب ما

 نيةغاألثر الذي استشهد به موذكر  ..اليت رأى أنه يدخل مكة، وقال آخرون من قال: هي رؤية منام
رسول هللا  وأوىل األقوال ابلصواب قول من قال: عىن به رؤايمث قال:  ،عن حممد بن احلسن بن زابلة

 (4)"وبيت املقدس ليلة أسري به ،ما رأى من اآلايت والعرب يف طريقه إىل بيت املقدس.  
 .(5)اقال أهل التحقيق أبن إسناده ضعيف جدً قد ف ،وأما األثر الذي ذكره

 ،احلسن بن أيب احلسن القرشي املخزومي املدين حممد بنهو و  حممد بن احلسن بن زابلة،ففيه 
 .(6)"احلديث كان يسرق    ،ليس بثقة  : "-رمحه هللا- نيمع ابنعنه قال 

 .(7) "عنده مناكري: "-رمحه هللا-قال البخاري و 

                                      
= 

هـ. 95قتله احلجاج سنة:  وخلق كثري، قال احلافظ: ثقة ثبت فقيه، ..واألعمش، وعطاء بن السائب، واملنهال بن عمرو
 ،الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة(، والذهيب، 10/358- 2245)ت:  ،هتذيب الكمال املزي،نظر: ا

  (.1/234-2278)ت:  ،تقريب التهذيبابن حجر، (، و 1860،1/433)ت: 

 (.17/480)، انجامع البي(، والطربي يف 1582 ، برقم:2/302، )التفسريرواه عبد الرزاق يف  (1)

 (. 17/480)الطربي يف جامع البيان،  (2)

 (. 483 - 17/481) ،املرجع السابق (3)

 (.17/483) املرجع السابق، (4)

 ،(791، برقم: 1/114، د.ط، )ضعيف اجلامع الصغري، واأللباين، (5/85، )تفسري القرآن العظيم ،ابن كثريانظر:  (5)
 (. 3/196) ،1ط، سلسلة األحاديث الضعيفةو

  .(799ت: ، 3/179) ،1ط، رواية الدوري ،اتريخ ابن معنيانظر: ابن معني،  (6)

  .(329ت: ، 1/119) ،1ط، الضعفاءانظر: البخاري،  (7)



89 

  .(1)"مرتوك احلديث: "-رمحه هللا- النسائي وقال
احلديث، ذاهب احلديث، منكر اهي احلديث، ضعيف : "و -رمحه هللا- الرازيقال أبو حامت و 

 .(2)"احلديث، عنده مناكري
ويروي عن الثقات ما مل يسمع منهم  ،كان ممن يسرق احلديث: "-رمحه هللا-ن حبا ابن وقال

 .(3)"من غري تدليس عنهم
 .(4)مرتوك"": -رمحه هللا-قال الذهيب و 
الساعدي األنصاري  بن عباس بن سهل بن سعد هو عبد املهيمنو  ،شيخه افيه أيضً و 

 .(5) "حلديثمنكر ا: "أبو حامت الرازيو  ،البخاريعنه قال ، املديين
 .(6)"مرتوك احلديث" :-رمحه هللا-النسائي  وقال

فلما فحش  ،ال يتابع عليها من كثرة ومهه ،ينفرد عن أبيه أبشياء مناكري: "-رمحه هللا-ابن حبان  وقال
 .(7)"بطل االحتجاج به ؛ذلك يف روايته

 .(8)"ضعيف": -رمحه هللا-قال احلافظ و 
الواقع يشهد ببطالن على أن  ، فضاًل لضعفه الشديد ؛األثرال يصح إسناد هذا  وابلتايل

 وتبسمه مع أهله وأصحابه. األحاديث كثرية جاءت بضحك النيب  فإنَ  ،الوصف
 ".األمويةهي األسرة ڍچ  چ چ ڃڍ ": الوجه الثاين: قوله

 ابملأثور:أهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه 
ي  ش ج ر ة  الزَق وم  »: قال ،ڍچ  چ چ ڃڍ ، يف قوله تعاىل:  عن ابن عباسف

  .(9)«ه 
                                      

  .(535ت: ، 1/92) ،1ط، الضعفاءانظر: النسائي،  (1)

  .(1254ت: ، 7/227)اجلرح والتعديل، انظر: ابن أيب حامت،  (2)

  .(965ت: ، 2/275) ،1ط، جملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكنياانظر: ابن حبان،  (3)

  .(4794ت: ، 2/164) ،1ط، الكاشفانظر: الذهيب،  (4)

  .(354ت: ، 6/68)واجلرح والتعديل،  ،(1947ت: ، 6/137) د.ط،، التاريخ الكبريانظر: البخاري،  (5)

  .(386ت: ، 1/70)، الضعفاءانظر: النسائي،  (6)

  .(758ت: ، 2/148)، اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكنيظر: ابن حبان، ان (7)

  .(4235ت: ، 1/366) ،تقريب التهذيبانظر: ابن حجر،  (8)

ڦ ڄ ڍ  :ابب يف التفسري،(، و 3888 يث رقم:، حد5/54)املعراج،  :مناقب األنصار، اببكتاب أخرجه البخاري يف   (9)

= 
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 والضحاك، قتادة،و ، وعكرمة، سعيد بن جبريو  ،البصري احلسنو  ، ومسروق،عن جماهدهو ما روي و 
 .(1)"هي شجرة الزقوم: "واقال ،ڍچ  چ چ ڃڍ : تعاىل يف قوله -رمحهم هللا- ابن زيدو 

 غريب   امللعونة: بنو أمية. وهوقد قيل: املراد ابلشجرة و ": -رمحه هللا-قال ابن كثري 
 .(2)"ضعيف

 هبا ىن  وأوىل القولني يف ذلك ابلصواب عندن قول من قال: ع  : "-رمحه هللا-قال الطربي و 
ا هبا على صبت الشجرة امللعونة عطفً إلمجاع احلجة من أهل التأويل على ذلك، ون   ؛شجرة الزقوم

يت أريناك، والشجرة امللعونة يف القرآن إال فتنة للناس، الرؤاي. فتأويل الكالم إذن: وما جعلنا الرؤاي ال
أخربهم انت فتنتهم يف الرؤاي ما ذكرت من ارتداد من ارتد، ومتادي أهل الشرك يف شركهم، حني فك

يف مسريه إىل بيت املقدس ليلة أسري به، وكانت فتنهم يف الشجرة  مبا أراه هللا  رسول هللا 
 .(3)"امللعونة ما ذكرن

  .يف أيب سفيان  ة:دساسفة الخالامل
ڍ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ٹ ڍ 

  .[149 ]آل عمران:
 ابملأثور:خبالف ما عليه أهل التفسري  أتويل هذه اآلية

فقرة املفردات ما  ،يف تفسري هذه اآلية (4)قال شيخ األزهر املراغي": قال حممد جواد مغنية
 .(5)ألنه شجرة الفتنة" ؛أبو سفيان :راد ابلذين كفروا: "امله ابحلرفنص  

 الرد على املخالفة:
 ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه وهذا القول خي  

                                      
= 

  (.4716يث رقم: ، حد6/86، )[06]اإلسراء:  ڍڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

تفسري القرآن  ،ابن كثري، و (7/2336)تفسري القرآن، ، وابن أيب حامت، (486 -17/484)، جامع البيانانظر: الطربي،  (1)
  (.5/308) د.ط،الدر املنثور، ، والسيوطي، (5/85، )العظيم

  (.5/85، )القرآن العظيمتفسري  ،ابن كثريانظر:  (2)

  . (17/487)، جامع البيانربي، انظر: الط (3)

 . (4/95)، 1ط ،تفسري املراغي انظر: املراغي، (4)

 . (87)ص:  ،التفسري املبني، انظر: حممد جواد مغنية (5)
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 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڍ "قال:  عن علي بن أيب طالب ف

يعين املنافقني يف قوهلم للمؤمنني عند اهلزمية: ارجعوا إىل إخوانكم  ،ڍ ڀ ڀ ڀ
 .(1)"وادخلوا يف دينهم

ال تنتصحوا اليهود والنصارى على دينكم، وال تصد  قوهم بشيء يف : "-رمحه هللا- يجابن جر  وعن 
 .(2)"دينكم

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڍ  :-رمحه هللا- إسحاقعن ابن و  

 .(3)"فتذهب دنياكم وآخرتكم ؛أي: عن دينكم ،ڍ ڀ ڀ ڀ
؟ الذي أيخذ قال: أال أخربكم ابملرتد على عقبيه -رضي هللا عنهما-وعن عبد هللا بن عمرو 

فذلك الذي يرتد على  ،مث يدع ذلك وأيخذ األرض ابجلزية والرزق ،هللاالعطاء ويغزو يف سبيل 
 .(4)عقبيه"

فإن طاعتهم تورث  ،عباده املؤمنني عن طاعة الكافرين واملنافقني حيذر  :-رمحه هللا-قال ابن كثري 
  .(5)دى يف الدنيا واآلخرةالرَ 

، ورسوله قوا هللا اي أيها الذين آمنوا صد    ،يعين بذلك جل ثناؤه": -رمحه هللا-قال الطربي 
، يعين: الذين جحدوا نبوة نبيكم  ،ڍ..پ پ ٻ ٻڍ  ،يف وعد هللا ووعيده وأمره وهنيه

 ،فتقبلوا رأيهم يف ذلك ،وفيما ينهونكم عنه ،فيما أيمرونكم به ،من اليهود والنصارى حممد 
يقول: حيملوكم  ،ڍ ..ڀ پ پڍ  ،نصحونم لكم فيه حوهم فيما يزعمون أهنص  ت  نْـ وتـ  

فرتجعوا ، ڍ...ڀ ڀڍ  ،والكفر ابهلل وآايته ورسوله بعد اإلسالم ،على الردة بعد اإلميان
يعين: هالكني، قد خسرمت أنفسكم،  ،ڍ...ڀ ڍ ،عن إميانكم ودينكم الذي هداكم هللا له

 .(6)"وضللتم عن دينكم، وذهبت دنياكم وآخرتكم
                                      

 . (3/183) ،الكشف والبيانانظر: الثعليب،  (1)

 (. 2/342) د.ط،الدر املنثور، ، والسيوطي، (7/277) جامع البيان،انظر: الطربي،  (2)

 . (3/785) ،تفسري القرآن العظيم، ابن أيب حامتانظر:  (3)

 . (2/342)د.ط، ، الدر املنثورالسيوطي، انظر:  (4)

 . (2/115)تفسري القرآن العظيم،  ابن كثري،انظر:  (5)

 . (7/276) جامع البيان،انظر: الطربي،  (6)



92 

فتخصيصه أبيب ابجلمع،  ڍ..پڍ  فقد جاء قوله تعاىل: ن نحية اللغةالفته موأما خم
 وليس خبصوص السبب. ،العربة بعموم اللفظ ألنَ  ؛غري مستقيم سفيان

  .اأيضً  يف أيب سفيان ة: سابعاملخالفة ال
 ،[173 ]آل عمران:ڍ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ڍ 
  ور:ل التفسري ابملأثخبالف ما عليه أهوهي يف أتويل اآلية 

"املراد ابلشيطان  حممد بن أمحد الكليب:، (1)زيالبن ج  يف التسهيل قال حممد جواد مغنية: 
  .(2)أو إبليس" ،سفيان أو نعيم الذي أرسله أبو ،أبو سفيان :هنا

 الرد على املخالفة:
 ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه هذا القول خي  

 . (3)املؤمنني أبوليائه" طان خيوف  يشال": قال فعن ابن عباس 
 . (4)"خيوف املؤمنني ابلكفارقال: " ،ڍ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿڍ  يف قوله: -رمحه هللا-عن جماهد و 

 وال خياف الشيطان إال ويل   ،إمنا كان ذلك ختويف الشيطان"قال:  -رمحه هللا- وعن احلسن 
  .(5)الشيطان"

 . (6)ويرهب املؤمن ابلكافر" ،من ابلكافرخيوف وهللا املؤ "قال:  -رمحه هللا- وعن قتادة
 .(7)خيوف املؤمنني ابلكفار""قال:  -رمحه هللا-وعن ابن جريج 

  .(8)يعظم أولياءه يف صدوركم فتخافوهنم""قال:  -رمحه هللا-دي عن الس  و 
قال هللا  ،ويومهكم أهنم ذوو أبس وذوو شدة ،أي خيوفكم أولياءه": -رمحه هللا-قال ابن كثري 

: فإين   ،واجلئوا إيل   فتوكلوا عليَ  ،وأومهكم ،ل لكمأي: إذا سوَ  ڍڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ڍ
                                      

 . (1/172) التسهيل، جزي،ابن انظر:  (1)

  (.92)ص:  ،التفسري املبني ،انظر: حممد جواد مغنية (2)

  .  (7/416) جامع البيان،انظر: الطربي،  (3)
 (. 1201 ، برقم:2/506، )1، طتفسري القرآنوابن املنذر،  ،(7/416) املرجع السابق،انظر:  (4)

  (.2/391، )الدر املنثوروالسيوطي،  ،(7/276) جامع البيان،انظر: الطربي،  (5)

  (. 3/821، )تفسري القرآن العظيمابن أيب حامت، و  ،(7/416) املرجع السابق،انظر:  (6)

 .  (7/276) جامع البيان،انظر: الطربي،  (7)
 (. 3/820، )تفسري القرآن العظيمابن أيب حامت، انظر:  (8)
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  .(1)كافيكم ونصركم عليهم"
 ىئڍ  إمنا الذي قال لكم أيها املؤمنون: -تعاىل ذكره-يعين بذلك ": -رمحه هللا-قال الطربي 

شيطان عل المن ف ،ومسريهم إليكم ،فخوفوكم جبموع عدوكم، [173 ]آل عمران:ڍ...ی ی ی ىئ
 ؛أيب سفيان وأصحابه من قريش ،خيوفونكم أبوليائه من املشركني ،ألقاه على أفواه من قال ذلك لكم

 .(2)وجتبنوا عنهم" ،لرتهبوهم
، عليه بنعمة اإلسالم منَ  ، ولكن هللا ا للشيطان أو اتبعً ولنفرض أن أاب سفيان كان شيطانً 

  ما كان قبله. واإلسالم جيب  
 وبين املغرية. ،فني على بين أميةاحلقد الدَ  :ةمناثلاملخالفة ا

 گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍٹ ٹ ڍ

  [.29 - 28إبراهيم: ]ڍ گ گ
الذين  يف تفسري هذه اآلية أن عمر بن اخلطاب قال: (3)نقل الطربي": قال حممد جواد مغنية

 :فأما بنو املغرية ؛وبنو أمية ،بنو املغرية جران:وأحلوا قومهم دار البوار مها األف ،ابدلوا نعمة هللا كفرً 
  عن علي وعمرنقاًل  (4)ومثله يف تفسري ابن كثري ،فمتعوا إىل حني :وأما بنو أمية ،فكفيتموهم يوم بدر

 .(5)"هللا عنهمارضي 
 الرد على املخالفة:

 ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه وهذا القول خي  
ه ْم و اّللَ  ك َفار  »: قال ،ڍ...ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڍ  يف قوله: فعن ابن عباس 

 .(6)«قـ ر ْيش  

                                      
 . (2/151)، العظيمتفسري القرآن انظر: ابن كثري،  (1)

 . (7/276) جامع البيان،انظر: الطربي،  (2)

 (. 16/5) ،البيان جامعيف  (3)

  (.4/438)، القرآن العظيمتفسري انظر: ابن كثري،  (4)

  (.334)ص:  ،التفسري املبني، انظر: حممد جواد مغنية (5)

 (. 3977 رقم:، ب5/76)املغازي، ابب قتل أيب جهل، كتاب   صحيحه، أخرجه البخاري يف (6)
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 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ: عن هذه اآلية، وقد سئل  امسع عليً  أنه  (1)عن أيب الطفيلو 

 .(2)«يـ ْوم  ب ْدر   ه ْم ك َفار  قـ ر ْيش  »: قال ڍ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
، ڍک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ :يف قول هللا  وعن ابن عباس 

 .(3)"الذين قتلوا يوم بدر ،أهل مكة ،هم كفار قريش" ل:قا
فبدلوا قومهم دار  ،أتتهم نعمة هللا؛ اإلميان ،هم مشركو قريش"قال:  وعن علي 

 .(4)البوار"
 .(5)هم منافقو قريش""قال:  ويف رواية أخرى عنه 

 .(7)"لوا يوم بدرت  هم الذين ق  قال: " -رمحه هللا- (6)عن الربيع بن أنسو 
: قالوا -رمحهم هللا- أيب العاليةو  ،وعطاء بن يسار، وسعيد بن جبري، والضحاك، وقتادة، جماهد نعو 
  .(8)املشركني يوم بدر"هم قادة "

 .(9)روا يوم بدر""هم كفار قريش الذين حن   قال: وعن علي 

                                      
مثاين سنني، وكان مولده عام أحد، له صحبة، وروى عن: أيب  لنيب أبو الطفيل: عامر بن واثلة الكناين، أدرك من حياة ا (1)

نظر: ابن اهـ. 110، وغريهم، وروى عنه: الزهري، وقتادة، وعكرمة، وعمرو بن دينار، مات سنة: بكر، وعمر، وعلي
، ت: 3/143)، الصحابة يف معرفةأسد الغابة ابن األثري، و  (،1968، ت: 6/129) ،الطبقات الكربى ،سعد

  (.10166، ت: 7/193)، 1، طاإلصابة يف متييز الصحابةابن حجر، (، و 2747

: السنن الكربى، كتاب التفسري، ابب يف  نسائيأخرجه ال (2) ، 10/140، )[28]إبراهيم:  ڍژ ڑ ڑ ک ڍقـ ْول ه  تـ ع اىل 
من أقوال  يح املسندسلسلة اآلاثر الصحيحة أو الصح، أبو عبد هللا الداين(، وإسناده صحيح. انظر: 11203 رقم:ب

 (.675 ، برقم:2/337)، 1، طالصحابة والتابعني

 (. 4958 رقم:، ب11/205، )املنشور ابسم البحر الزخار ه،مسنديف  زارأخرجه الب (3)

 (.   7/2247، )تفسري القرآن العظيمابن أيب حامت، انظر:  (4)

  (.16/7، )جامع البيانانظر: الطربي،  (5)

واحلسن البصري، وعنه:  ،مسع: أنس بن مالك، وأاب العالية الرايحي ،ابن زايد البكري اخلراساين املروزيالربيع بن أنس:  (6)
هـ. انظر:  139 :وآخرون، وكان عامل مرو يف زمانه، مات سنة ..سليمان التيمي، واألعمش، وأبو جعفر الرازي، وابن املبارك

   (.1882، ت: 1/205، )التهذيب تقريب(، و1853، ت: 9/60، )هتذيب الكمال

 (. 1/252، )جامع البياني، انظر: الطرب  (7)

 (.  1/40، )تفسري القرآن العظيموابن أيب حامت،  ،(16/9، )جامع البيانالطربي،  انظر: (8)

 (. 16/7) املرجع السابق، (9)
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 .(1)هم كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر""قال:  وعن ابن عمر 
قال:  ،ڍک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ: قوله ،وعن ابن عباس 

  .(2)فلحقوا ابلروم" ،والذين اتبعوه من العرب ،فهو جبلة بن األيهم"
 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ هذه اآلية: ،: اي أمري املؤمننيأنه قال لعمر  وعن ابن عباس 

 :وأعمامك؛ فأما أخوايل ،أخوايل :هم األفجران من قريش"قال: ، ڍ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
  .(3)فأملى هللا هلم إىل حني" :وأما أعمامك ، يوم بدرفاستأصلهم هللا

بـ ن و  :ه م  اأْل ْفج ر ان  م ْن قـ ر ْيش  "قال: ، ڍ ک ڑ ڑ ژ ڍ: ، يف قوله وعن علي 
ف م ت  ع وا إ ىل   :بـ ن و أ م َية  فـ ق ْد ق ط ع  اّلَل  د اب ر ه ْم يـ ْوم  ب ْدر ، و أ َما  :و بـ ن و اْلم غ ري ة ، ف أ َما بـ ن و اْلم غ ري ة   ،أ م َية  
ني    .(4)"ح 

فكفيتموهم يوم  :فأما بنو املغرية ،وبنو أمية ،بنو املغرية :مها األفجران من قريش"قال:  عن عمر و 
  .(5)فمتعوا إىل حني" :وأما بنو أمية ،بدر

ائدة وذلك للف ،تفسري آية؛ ليفهموا معىن أو ملعرفة حكم يفمن بعضهم  يتعلم الصحابة 
وكأنه يبحث عن هفوة أو  ،ولكن هناك من يتصيد يف املاء العكر ،دينيةً  تنفع املسلم ليزداد معرفةً  اليت

ملغزى  وأتيت اإلجاابت من كبار الصحابة  ،زلة؛ لثأر عنده قدمي على عائلة معينة أو شخص حمدد
لصحايب الصغري الذي وانتهى اإلشكال. مث جاء دور ا ،فقال له مرة: هم أخوايل وأعمامك ،عندهم

د ابآلية: رجل من الناس وتبعه من املقصو  ،فقال لتالميذه علم بعد وفاة كبار الصحابة صار هو امل
وقال مرة: هم  ،هم بنو فالن وفالن :وجاء تفسري اآلية لصحايب كبري  ،العرب وحلقوا ابلروم

  وأقوال أخرى. ،وقال مرة: هم منافقو قريش ،الكفار يف غزوة مضت
العقيدة اليت كن املخالف يريد إجابة تشفي غله وتريح حقده الدفني؛ والسبب يف ذلك لو 

                                      
  (.5/42) د.ط،الدر املنثور، انظر: السيوطي،  (1)

 (. 7/2248، )القرآن العظيمتفسري ابن أيب حامت، و  ،(16/10، )جامع البيانالطربي، انظر:  (2)

 (. 16/6) املرجع السابق، انظر: (3)

"صحيح (، وقال: 3343 ، برقم:2/383، )1، طتفسري سورة إبراهيم ، كتاب التفسري، املستدركأخرجه احلاكم يف  (4)
  "."صحيح اإلسنادالذهيب:  وقال:"، اإلسناد

 (. 16/5، )انجامع البيانظر: الطربي،  (5)
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بد  من كانت بدايته على الكفر ومل يشهد له التاريخ مواالة آل البيت فال ،رمستها املدرسة لتالميذها
 .!وال عربة إبسالمه وتوبته وإنبته وأعماله الصاحلة وخامتته احلسنة ،أن ميوت على الكفر

 .مدح آل البيتالغلو يف  :ثايناملطلب ال
 .كلمات التوبة آلدم تفسري   :ملخالفة األوىلا

 .[37 ]البقرة:ڍ يب ىب مب خب حب يئجب ىئ مئ حئ جئ ی یٹ ٹ ڍ 
)ع( أن هذه الكلمات أمساء أصحاب  يف رواية عن أهل البيت": قال حممد جواد مغنية

  .(1)")ع( الكساء
 الرد على املخالفة: 

 ابملأثور:أهل التفسري لف ما عليه وهذا القول خيا 
ابلذنب وإقرار  ههي اعرتافوهداه إليها،  فقد قال العلماء أبن الكلمات اليت تلقاها آدم من ربه 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ڍبقوله تعاىل:  والتضرع إىل هللا ابلعجز والتقصري، 

  ، ومنهم:وبه قال أهل التفسري ابملأثور، [23]األعراف: ڍڀ
  فهو قوله: قال: ،ڍ مئ حئ جئ ی یڍ  يف قوله تعاىل: حيث قال -رمحه هللا- يةعالال وأب

 .(2)"[23]األعراف: ڍٻ ٻ ٻ ٱڍ 
 .(3)"ڍٻ ٻ ٻ ڍ :قال هو قوله ،ڍ مئ حئ جئ ی یڍ  :يف قوله  عن ابن عباسو 
؟ قال: " ،ڍىئ يئ ی ی جئ حئ مئڍ  :يف قوله  اه أيضً عنو  أ ْي ر ب   أ ملْ  خت ْل ْقين  ب ي د ك 

: ق ا : «. بـ ل ى»ل  : ق ال  ؟ ق ال  ك  َ م ْن ر وح  ، أ ملْ  تـ نـْف ْخ يف  ، أ ملْ  ت ْسك ين   «. بـ ل ى»أ ْي ر ب   : أ ْي ر ب   ق ال 
 : ؟ ق ال  نَـت ك  : «. بـ ل ى»ج  ؟ ق ال  : أ ْي ر ب   أ ملْ  ت ْسب ْق ر مْح ت ك  غ ض ب ك  : أ ر أ ْيت  إ ْن تـ ْبت  «. بـ ل ى»ق ال  ق ال 

ع ي أ نْ و أ ْصل   : ْحت  أ ر اج  ]البقرة:  ڍی ی جئ حئ مئڍ  :قال: فهو قوله«. بـ ل ى»ت  إ ىل  اجلْ َنة ؟ ق ال 

37]" (4).  
 ٻ ٻ ٱڍ  :قال: هو قوله ،ڍ مئ حئ جئ ی یڍ  :يف قوله تعاىل -رمحه هللا-عن قتادةو 

                                      
 (. 9، )ص: التفسري املبنيانظر: حممد جواد مغنية،  (1)

  .(4/131) أخرجه البخاري تعليًقا يف كتاب أحاديث األنبياء، ابب خلق آدم صلوات هللا عليه وذريته، (2)

  .(1/144)الدر املنثور، انظر: السيوطي،  (3)

 .79ـ: سبق خترجيه ص (4)
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 .(1)"ڍ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
، [37]البقرة:  ڍيئ ىئ مئ حئ جئ ی یڍ قال:  -رمحه هللا- عن حممد بن كعب القرظيو 

  .(2)"[23]األعراف: ڍڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڍ  تعاىل:قال: قوله 
هي قال: "، ڍپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻڍ : تعاىل يف قوله -رمحه هللا-عن الضحاك و 

 .(3)"الكلمات اليت تلقاها آدم من ربه
 مئ حئ جئ ی یڍ  :تعاىل يف قوله -رمحهم هللا- والربيع بن أنس، احلسنزيد، و  ابنو  ،عن جماهدو  

 .(4)" ڍ ٻ ٻ ٻ ٱڍ  هو قوله: ،ڍيئ ىئ
وال  وليس ألصحاب الكساءإليها،  وأرشده من ربه   الكلمات اليت تلقاها آدمهذه هي ف

  غريهم عالقة هبذا األمر.
، ڍڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ڍ :من الكلمات": -رمحه هللا-قال ابن كثري 

 مئ حئ جئ ی یڍ أنه كان يقول يف قول هللا تعاىل:  -رمحه هللا-عن جماهد وقال ابن أيب جنيح 

قال: كلمات: اللهم ال إله إال أنت سبحانك وحبمدك، رب إين ظلمت نفسي فاغفر يل  ،ڍيئ ىئ
إنك خري الغافرين، اللهم ال إله إال أنت سبحانك وحبمدك، رب إين ظلمت نفسي فارمحين إنك خري 

إنك أنت التواب  ب عليَ ين ظلمت نفسي فت  ، رب إوحبمدكالرامحني، اللهم ال إله إال أنت سبحانك 
  .(5)"الرحيم

  .على الفراش  علي    مبيت   :املخالفة الثانية
 ]البقرة:ڍ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻٹ ٹ ڍ 

207]. 

                                      
 . (45برقم: ، 1/268)، سريالتفأخرجه عبد الرزاق يف  (1)

  .(6772، برقم: 9/359) ابب معاجلة كل ذنب ابلتوبة، ،شعب اإلميانرواه البيهقي يف  (2)

 (. 14412 ، برقم:12/357، )جامع البيانرواه الطربي يف  (3)

كثري (، وذكره ابن  410 ، برقم:1/91، )التفسري(، وابن أيب حامت يف 546 -1/543، )جامع البيانرواه عنهم الطربي يف  (4)
  (.3/359، )التفسرييف 

  (.1/146، )تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (5)
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  .(1) نفسه بنفسه"ايً فاد   على فراش رسول هللا   نزلت يف مبيت علي": قال مغنية

                                      
 (. 40انظر: حممد جواد مغنية، التفسري املبني، )ص:  (1)
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  :املخالفةالرد على 
 ابملأثور:أهل التفسري ما عليه  ول خيالفوهذا الق

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻڍ يف قوله تعاىل:  -رمحه هللا-ابن جريج عن ف

ن ان  و أ يب  ذ ر   »: ، قالڍہ   .(1) «رضي هللا عنهمانـ ز ل ْت يف  ص ه ْيب  ْبن  س 
هاجرون : "امل، قالڍہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻڍ  يف قوله: -رمحه هللا-قتادةعن و 

 .(2)"واألنصار
فاتبعه   ا إىل رسول هللاخرج صهيب مهاجرً قال: " -رمحه هللا- (3)عن سعيد بن املسيبو 

وقال هلم: اي معشر قريش، قد تعلمون أين من أ ْرم اك ْم، وهللا ال تصلون  ،نفر من املشركني، فنثر كنانته
تريدون  حىت أرميكم بكل سهم معي، مث أضربكم بسيفي ما بقي منه يف يدي شيء، فإن كنتم إيلَ 

 لنا على مالك و ُن ْل ي عنك. فتعاهدوا على ذلك، فدهلم وحلق برسول هللاعليه. قالوا: فد   مايل د ل ْلت ك مْ 
،  فقال له رسول هللا« :  ڻ ڻ ڻ ۀ  ڻڍ ، فأنزل هللا تعاىل فيه: «حي ْىي   أ اب   اْلبـ ْيع   ر ب ح

 .(4)"اآلية ڍۀ ہ ہ
نزلت يف قال: "، ڍہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻڍ  :-رمحه هللا-عن عكرمةو 

 .(5)رضي هللا عنهما" صهيب بن سنان، وأيب ذر الغفاري
  

                                      
مع جم". انظر: "رواه الطرباين، ورجاله ثقات(، وقال اهليثمي: 7289 ، برقم:8/29، )3، طاملعجم الكبريرواه الطرباين يف  (1)

  (.10856 ، برقم:6/318)د.ط، ، الزوائد ومنبع الفوائد

 (. 1942 ، برقم:2/369، )التفسري(، وابن أيب حامت يف 4/247، )جامع البيانرواه الطربي يف  (2)

بن حزن بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران القرشي، أبو حممد املخزومي، املدين، اإلمام شيخ ا :سعيد بن املسيب (3)
وخلق، وكان واسع العلم، وافر  ..هـ، ومسع من: أيب هريرة، وعائشة12فقيه املدينة، أجل التابعني، ولد سنة:  ،مسالاإل

، ت: 11/67) ،أمساء الرجاليف  هتذيب الكمالانظر: املزي، . ـه94: مات سنة ابحلق فقيًها، احلرمة، متني الداينة، قو ااًل 
 (. 2396، ت: 1/241، )تقريب التهذيبابن حجر، (، و 2358

 ، برقم:2/693، )ابب ما جاء يف اهلجرة إىل املدينة وغريها، 1، طبغية الباحث عن زوائد مسند احلارثرواه احلارث يف  (4)
، د.ط، ذكر سرااي اتريخ املدينة يف ابن شبة، و (1/151)، د.ط، حلية األولياء وطبقات األصفياء(، وأبو نعيم يف 679

  (.157)ص:  ،فقه السريةصحيح". انظر: "ال األلباين: (. وق2/467، )رسول هللا 

  (.1/576)الدر املنثور، (، وذكره السيوطي يف 4/248، )جامع البيانرواه الطربي يف  (5)
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قال:  ،ڍہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻڍ  :يف قوله  عن ابن عباسو 
 ، لريدوهم إىل الشرك ابهلل ؛أخذهم أهل مكة فعذبوهم ،ويف نفر من أصحابه ،نزلت يف صهيب"

،  موىل حويطب بن عبد العزىس ابوع ،وخباب ،وبالل ،ايسر هوأبو  ،وأمه مسية ،عمار :منهم
 .(1)"أخذهم املشركون فعذبوهم

- ومجاعة ،وعكرمة ،وأبو عثمان النهدي ،وسعيد بن املسيب بن مالك، وأنس ،قال ابن عباسو 
وأما األكثرون فحملوا ذلك على أهنا نزلت يف كل ، : نزلت يف صهيب بن سنان الرومي-رمحهم هللا

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڍ ٹ ٹ كما   ، سبيل هللا يف جماهد  

 ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ

 .[111التوبة: ]ڍ حئ جئ ی ی ی ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ
 الصواب من القول يف ذلك أن يقال: إن هللا : "حيث قال -رمحه هللا- الطربي رجحهو 

تقتل وإن مل  نفسه ابتغاء مرضاته، فكل من ابع نفسه يف طاعته حىت قتل فيها، أو اسوصف شارايً 
يف جهاد عدو املسلمني   ،ڍہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻڍ  يقتل، فمعين بقوله:

 .(2)"كان ذلك منه، أو يف أمر مبعروف أو هني عن منكر
 ،وجماهد ،بل ذلك عام يف املؤمنني كلهم، وهذا قول قتادة"قال: حيث  -رمحه هللا- وابن كثري

 .(3)"وغري واحد، وهو الصحيح ،والربيع بن أنس
  يف سورة هود. معىن الشاهد واألحزاب :الثالثةفة املخال

ۀ ۀ ہہ ہ ہ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳٹ ٹ ڍ 

 ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ے ۓ ھھ ھ ھ ے

 .[17 ]هود: ڍې  ۉ
 ،اختلف املفسرون يف حتديد هذا الشاهد وتعيينه ڍ ڻ ں ںڍ": قال حممد جواد مغنية

وأن من  "علي مين: وقائل هو علي بن أيب طالب حلديث ،لقرآنا هو :وقائل ،نه جربيلإ :فمن قائل

                                      
  (.1/577)الدر املنثور، (، وذكره السيوطي يف 24/222، )اتريخ دمشقرواه ابن عساكر يف  (1)

  (.4/251، )جامع البيانانظر: الطربي،  (2)

 (. 1/419، )تفسري القرآنانظر: ابن كثري،  (3)
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واتريخ  ،(4)وخصائص النسائي ،(3)ومسند أمحد ،(2)والرتمذي ،(1)" كما يف صحيح البخاريعلي   
املراد  ڍڭ  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ڍ ،...(7)وكنز العمال، (6)والرايض النضرة ،(5)الطربي

قال ": (9)والشيخ املراغي (8)ويف تفسري املنار ،وحربه الذين أمجعوا على عداوة حممد  :ابألحزاب
ومن إليهم  ،وآل طلحة بن عبد هللا ،وبنو املغرية بن عبد هللا املخزومي ،بنو أمية :األحزاب هم :مقاتل

  .(10)من اليهود والنصارى"
  :الرد على املخالفة

 ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه وهذا القول خي  
 .يف حتديد الشاهد :املخالفة األوىل

 اختلف العلماء حول حتديد الشاهد على ثالثة أقوال:
 .القول األول: الشاهد هو جربيل 

 ،، على بينة من ربه ايعين حممدً  ڍ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڍ قوله:   عن ابن عباسف
                                      

 بدون إسناد.  ، (5/18)ابب مناقب علي بن أيب طالب  كتاب فضائل الصحابة،ذكره البخاري تعليًقا يف   (1)

حديث "وقال:  (،3719، برقم: 6/79)، ابب مناقب علي بن أيب طالب كتاب املناقب، ،  سننهيف  أخرجه الرتمذي (2)
  ".يححسن غريب صح

قال حيىي بن آدم:  -أيب إسحاق، عن حبشي بن جنادة  من طريق ،(17505 ، برقم:29/49) ،املسندرواه أمحد يف  (3)
، و ال  يـ ؤ د  ي ع ين   إ اَل قال: قال رسول هللا  -السلويل وكان قد شهد يوم حجة الوداع  ي  

 أ ن  أ ْو : "ع ل ي  م ين   و أ ن  م ْن ع ل 
 فرس له يف جملسنا يف جبانة السبيع".قال شريك: "قلت أليب إسحاق: أين مسعت منه؟ قال: وقف علينا على و ، ع ل ي "

تراجع العالمة األلباين ، تراجعات األلباين(، ولكن ضعفه يف 4091 ، برقم:753 /2، )صحيح اجلامعوحسنه األلباين يف 
مث هو  ،السبيعي كان اختلط(. وقال: "أبو إسحاق 175 ، برقم:128، د.ط، )ص: اا وتضعيف  فيما نص عليه تصحيح  

  (.4/632) ،سلسلة األحاديث الصحيحة". انظر: احلفظ شريك سيء، و مدلس
 :من طريق حيىي بن آدم، قال ،(74 ، برقم:91)ص: ،  خصائص أمري املؤمنني علي بن أيب طالبوأخرجه النسائي يف  (4)

 . ، فذكرهنادة السلويلعن حبشي بن ج ،عن أيب إسحاق ،حدثنا إسرائيل

 . (11/570) ،2ط ،وامللوكاتريخ الرسل  يفالطربي رواه  (5)
 بدون إسناد. (3/133)، 2، طالرايض النضرة يف مناقب العشرةذكره أبو العباس الطربي يف  (6)

 إسناد.، بدون (32913 ، برقم:11/603)، 5ط ،كنز العمال يف سنن األقوال واألفعالذكره املتقي اهلندي يف  (7)

 (. 12/45) د.ط، ،تفسري املنار ،انظر: حممد رشيد رضا (8)

 (. 12/19) ،تفسري املراغياملراغي، انظر:  (9)

 (. 287 - 286، )ص: التفسري املبنيانظر: حممد جواد مغنية،  (10)
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ابلذي يتلو من كتاب هللا الذي   هللا، شاهد من  جربيلفهو  ڍ ڻ ں ںڍقوله: و 
  ."(1) نزل على حممدأ  

 ."(2)جربيلقال: " ڍ ڻ ں ںڍ: -رمحه هللا- النخعي عن إبراهيمو 
، تال التوراة واإلجنيل والقرآن، وهو الشاهد من هو جربيلقال: " -رمحه هللا-عن جماهد و 

 ."(3) هللا
وإبراهيم  ،والضحاك ،وعكرمة ،وجماهد ،عن ابن عباس ": -رمحه هللا-قال ابن كثري و 

إنه جربيل  ڍ ڻ ں ںڍ  واحد يف قوله تعاىل:غريو  ،والسدي ،النخعي
(4). 

 .القول الثاين: الشاهد هو النيب 
 ."(5)شاهد حممد : "القاال ڍ ڻ ں ںڍيف قوله:  احلسني بن علي و عن احلسن ف

، كان على بينة رسول هللا  قال:، ڍ ڻ ں ں ڍيف قوله:  -رمحه هللا-ابن زيد  وعن
 ."(6)، أبنه رسول هللا  ا من هللايضً من ربه، والقرآن يتلوه شاهد أ

 .(7) -رمحهم هللا- ، وسفيان الثوريإبراهيمو ، عكرمةو ، جماهدوهو قول كل من: 
 .الشاهد هو لسان النيب القول الثالث: 

"، وقوله: هو حممد، كان على بينة من ربه" ،ڍ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڍقوله:  -رمحه هللا-عن قتادة ف
 . (8)"لشاهدلسانه هو اقال: " ڍ ں ں ڻڍ

 .(9)"لسانهقال: " ڍ ڻ ں ںڍقوله: يف  -رمحه هللا- عن احلسنو 
  

                                      
 (. 4/410)الدر املنثور، (، والسيوطي، 15/275، )جامع البيانالطربي، انظر:  (1)

 (. 15/273) السابق، املرجعانظر:  (2)

 (. 10762، برقم:6/2014، )التفسري(، وابن أيب حامت يف 15/273، )البيانجامع الطربي، انظر:  (3)

 (. 4/270، )تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (4)

 (. 4/411)الدر املنثور، (، والسيوطي، 15/271، )جامع البيانالطربي، انظر:  (5)

 (. 15/272) املرجع السابق، (6)

 (. 4/411)الدر املنثور، يوطي، (، والس15/272) املرجع السابق، (7)

 (.  15/270، )جامع البيانالطربي، انظر:  (8)

 (. 4/410)الدر املنثور، (، والسيوطي، 15/270) املرجع السابق، (9)
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 ںڍ قوله: قال: قلت أليب: اي أبت، أنت التايل يف (1) -رمحه هللا- عن حممد ابن احلنفيةو 

 .(2)"قال: ال وهللا اي بين! وددت أين كنت أن هو، ولكنه لسانه ڍ ڻ ں
وأما قول املخالف املفسرين، الذي عليه أكثر  وه ،أبن الشاهد هو جربيل  قول األولوال
  ستند.موليس له  ،فال يعرف قائله أنه علي 

 ںڍأوىل هذه األقوال اليت ذكرنها ابلصواب يف أتويل قوله: : "و -رمحه هللا-قال الطربي 

 ،ڍہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڍلداللة قوله:  ؛"قول من قال: "هو جربيل ،ڍ ڻ ں
 .(3)"مل يتل قبل القرآن كتاب موسى  وذلك أن نيب هللا ،على صحة ذلك

وكالمها قريب يف  واحلسن وقتادة هو حممد  عن علي و ": -رمحه هللا-قال ابن كثري و 
وحممد إىل األمة،  ،فجربيل إىل حممد ،غ رسالة هللا بلَ  وحممد    من جربيلألن كاًل  ؛املعىن

 .(4)"هو احلقو 
 .يف معىن األحزاب :ثانيةاملخالفة ال
"امللل   قال: ڍ ۓ ے ے ھ ھ ڍ يف قوله: -هللا مارمحه- قتادةو عن سعيد بن جبري ف

  .(5)كلها"
كفر من   كل  :املراد ابألحزاب ،ڍ ۓ ے ے ھ ھ ڍ :تعاىل قولهأن  جح عند أهل التفسرياوالر 

 والكفاروالنصارى اليهود شىت امللل من من  ،، بعدما بلغتهوأنكر رسالة النيب  الكرمي، ابلقرآن
 .وليس خبصوص السببفالعربة بعموم اللفظ  ،واألعاجماألحباش من األعراب و  واملشركني

ومن كفر ابلقرآن من سائر أهل  :أي ڍ ۓ ے ے ھ ھ ڍ": -رمحه هللا-قال ابن كثري 

                                      
فة عمر، وكان هناية يف العلم، غاية يف أبو القاسم اهلامشي، ولد يف صدر خال ، ابن احلنفية: حممد بن علي بن أيب طالب (1)

، وغريهم، وروى عنه: بنوه احلسن، وعبد هللا، وعمر، العبادة، روى عن: أبيه، وعثمان، وعمار بن ايسر، وأيب هريرة 
، 26/147) ،الكمال هتذيب، زياملنظر: اهـ. 81وإبراهيم، وسامل بن أيب اجلعد، وعمرو بن دينار، ومجاعة، مات سنة: 

 (.6157ت:  ،1/497)التهذيب،  تقريب ابن حجر،و  ،(5484ت: 
 (.  4/410)الدر املنثور، (، والسيوطي، 15/270، )جامع البيانالطربي، انظر:  (2)

 (. 15/276، )جامع البيانالطربي، انظر:  (3)

 (. 4/270، )تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (4)

 (. 10769، برقم: 6/2015، )التفسريوابن أيب حامت يف  (،15/280، )جامع البيانالطربي، انظر:  (5)
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 .(1)"من سائر طوائف بين آدم وغريهم ،وأهل الكتاب ،وكافرهم ،مشركهم ،األرض
  .يف علي  :املخالفة الرابعة

 .[96 ]مرمي:ڍ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ٹ ٹ ڍ
.. وجاء يف بعض التفاسري وكتب الفضائل أن هذه اآلية نزلت يف ."قال حممد جواد مغنية: 

 ،(2)ومن التفاسري الكشاف للزخمشري ،والتاريخ والواقع احملسوس يشهدان بذلك ،علي بن أيب طالب
 ،وكتب الفضائل ،(5)وتفسري املراغي ،(4)ليبوالتسهيل حملمد بن أمحد الك ،(3)والدر املنثور للسيوطي

  .(7)"(6) عن الرايض النضرةنقاًل 
  :الرد على املخالفة

 ابملأثور:أهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه 
 قال: قال رسول هللا   عن الرباء (8)أخرج الديلمي: -رمحه هللا- فقد قال السيوطي

 ،واجعل يل يف صدور املؤمنني مودة ،ادً واجعل يل عندك و   ،الهم اجعل يل عندك عهدً : "ال: قللعلي   
 قال: فنزلت يف علي   ، ڍ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڍ  تعاىل: فأنزل هللا
"(9).  

                                      
 (. 4/271، )تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (1)

 (.3/47) ،3ط، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزخمشريانظر:  (2)
 .(5/544) د.ط،، الدر املنثور، لسيوطياانظر:  (3)
 (.1/486)، التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزيانظر:  (4)
 (.16/88)، تفسري املراغي، املراغيانظر:  (5)
 (.3/179)، الرايض النضرة يف مناقب العشرة، أبو العباس الطربيانظر:  (6)
 (.405)ص: التفسري املبني،  حممد جواد مغنية،انظر:  (7)

مناقب أمري املغازيل يف بدون إسناد، وابن  (1932، برقم: 1/474)، 1طالفردوس مبأثور اخلطاب،  يف رواه الديلمي (8)
من طريق  (،374 ، برقم:393، )ص: 1، طڍپ پ پ پ ڍ  :قوله تعاىل ، املؤمنني علي بن أيب طالب

 عن الرباء بن عازب قال: قال رسول هللا  ،عن أيب إسحاق ،عن محزة الزايت ،إسحاق بن بشر، حدثنا خالد بن يزيد
قال ابن حبان: "كان يضع احلديث  بن بشر الكاهلي كنيته أبو حذيفة،إسحاق وإسناده ضعيف جًدا؛ ففيه  فذكره، لعلي:

وأييت مبا ال أصل له عن األثبات، ال حيل كتب حديثه إال على جهة التعجب فقط"، وقال الذهيب: "مرتوك  ،على الثقات
 .(546، ت: 1/70) د.ط،املغين يف الضعفاء، (، والذهيب، 59، ت: 1/135، )اجملروحني". انظر: ابن حبان، متهم

 .(5/544)، الدر املنثور، لسيوطياانظر:  (9)
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 فال يعتمد ،ورمبا املوضوع ،، والكليب ينقل الضعيفاواألثر كما جاء يف خترجيه ضعيف جدً 
ا تفسريً يذكروا هذا األثر الذي ذكره املخالف  ملو  ،اآليةعلى نقله، وأهل التفسري ابألثر ذكروا معىن 

 وحينما ذكره السيوطي فليس ذلك معناه املوافقة عليه. ،لآلية
يف  حمبة»: قاال، ڍ پ پ پ پڍ : تعاىل يف قوله -رمحه هللا- جماهدو  ،عن ابن عباسف

 .(1)«الناس يف الدنيا
بهم إىل وحيب حيبهمقال: "، ڍ پ پ پ پڍ يف قوله:  -رمحه هللا-عن جماهد و 

 .(2)"خلقه
 .(3)"ود من املسلمني يف الدنيا والرزق احلسن واللسان الصادق: "الوعن ابن عباس 

إي "، ڍ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڍ  :-رمحه هللا-قال قتادة و 
  .(4)"وهللا يف قلوب أهل اإلميان
  .(5) -هللا مرمحه- العويف وغريهمو  ،سعيد بن جبريو  ،الضحاكوهو املروي عن 

 .أهنا نزلت يف علي بن أيب طالب  يذكر املفسرون ومل
لعباده املؤمنني الذين  جاءت عامة يف حب هللا ": -رمحه هللا-قال ابن كثري كما فاآلية  

يغرس هلم يف قلوب  ؛ملتابعتها الشريعة احملمدية يعملون الصاحلات، وهي األعمال اليت ترضي هللا 
ر ال بد منه وال حميد عنه، وقد وردت بذلك األحاديث عباده الصاحلني حمبة ومودة، وهذا أم

 ومنها: ،حيحةالص
رْب يل : إ َن اّلَل  حي  ب  »: قال أن النيب  عن أيب هريرة  جاءما   د ى ج  إ ذ ا أ ح َب اّلَل  الع ْبد  ن 

رْب يل  يف  أ ْهل  الف ال ًن  رْب يل ، فـ يـ ن اد ي ج  ب ه  ج  ب ه  أ هْ ف أ ْحب ْبه ، فـ ي ح  ب وه ، فـ ي ح  ل  َسم اء : إ َن اّلَل  حي  ب  ف ال ًن ف أ ح 
َ ي وض ع  ل ه  الق ب ول  يف  األ ْرض     .(6)«الَسم اء ، مث 

                                      
 (،18/261، )جامع البيانالطربي، ، و (1795 ، برقم:2/366)، تفسري عبد الرزاقانظر:  (1)
 .(18/262، )جامع البيانالطربي، انظر:  (2)
  .(5/238)تفسري ابن كثري، و ،(18/262)جامع البيان،  الطربي،انظر:  (3)
 (.5/238) تفسري القرآن العظيم، كثري،  ابنانظر:  (4)
 .(5/545)الدر املنثور،  السيوطي،انظر:  (5)
مسلم يف الرب والصلة (، وأخرجه 3209، حديث رقم: 4/111رواه البخاري يف كتاب بدء اخللق، ابب ذكر املالئكة، ) (6)

 . (2637، حديث رقم: 4/2030ا حببه إىل عباده، )واآلداب، ابب إذا أحب هللا عبدً 
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َبه ،»: قال أن النيب   اأيضً  هعنو  رْب يل : إ ين   ق ْد أ ْحبـ ْبت  ف ال ًن ف أ ح  د ى ج   إ ذ ا أ ح َب اّلَل  ع ْبًدا ن 
، ف ذ   َبة  يف  أ ْهل  األ ْرض  : فـ يـ ن اد ي يف  الَسم اء ، مث َ تـ ْنز ل  ل ه  اْلم ح   ٻ ٻ ٱڍ ل ك  قـ ْول  هللا : ق ال 

رْب يل : إ ين   ق ْد أ بـْغ ْضت  ف ال ًن، ، و إ ذ ا أ بـْغ ض  ڍ پ پ پ پ ٻ ٻ د ى ج  اّلَل  ع ْبًدا ن 
َ تـ نْ  ،فـ يـ ن اد ي يف  الَسم اء     .(1)«لبـ ْغض اء  يف  األ ْرض  ز ل  ل ه  امث 

 .ڍڄڍ  تعاىل: قولهمعىن املخالفة اخلامسة: 
عن  (2)"جاء يف تفسري الرازي ،[2- 1طه: ]ڍ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄٹ ٹ ڍ 

  .(3)واهلاء هدايتهم" أن الطاء طهارة أهل بيت رسول هللا ": اإلمام جعفر الصادق
 :الرد على املخالفة
 ابملأثور:أهل التفسري ف ما عليه وهذا القول خيال

 .(4)"اي رجل"، ڍڄ ڍ قال:  عن ابن عباس ف
  .(5)اي رجل"": او قال ،-هللا مرمحه- الضحاكو عن قتادة واحلسن و 

  .(6)؛ اي رجل"ابلنبطية"قال:  وعن ابن عباس
 قومه فإن"قال:  ،ڍ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڍ  تعاىل: قولهيف  ، اأيضً  هعنو 

 القرآن عليك أنزلنا ما رجل اي: يعين، ڍڄ ڍ  ذكره تعاىل هللا فأنزل بربه، الرجل اذه شقي لقد: قالوا
  .(7) "لتشقى

 .(8)"ابلسراينية ،اي رجل"، ڍڄ ڍ أنه قال:  -هللارمحه - الضحاكعن و 

                                      
(، وقال: "حسن صحيح" . وصححه 3161، حديث رقم: 5/169، ابب: ومن سورة مرمي، )التفسريرواه الرتمذي يف  (1)

 ( 284، برقم: 1/114، د.ط، )صحيح اجلامعاأللباين. انظر: 
 (.22/6)، مفاتيح الغيبالرازي، انظر:  (2)

 (.406)ص: التفسري املبني،  حممد جواد مغنية،انظر:  (3)

  .(5/240)تفسري القرآن العظيم،  ظر: ابن كثري،ان (4)

  .(18/268، )جامع البيانانظر: الطربي،  (5)

 (. 5/550، )الدر املنثورالسيوطي،  انظر: (6)

  (. 5/550، )الدر املنثور(، والسيوطي، 18/266، )جامع البيانانظر: الطربي،  (7)

  .(18/266) جامع البيان،انظر: الطربي،  (8)
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  .(1)"ابلسراينية ،رجل اي"، ڍڄ ڍ : قال أنه -رمحه هللا- جبري بن سعيد عنو 

  .(2)" بلسان احلبشة ،اي رجل :كقولكقال: "، ڍڄ ڍ ه يف قول ،-رمحه هللا- عن عكرمةو 
 أمساء من اسم وهو به، هللا أقسم قسم   فإنه"قال: ، ڍڄ ڍ  قوله يف وعن ابن عباس 

  .(3)"هللا
الذي هو أوىل ابلصواب عندي من األقوال فيه قول من قال: و ": -رمحه هللا-قال الطربي و 

فإذا كان ذلك  فيما بلغين، وأن معناها فيهم: اي رجل، ك   ألهنا كلمة معروفة يف ع   ؛معناه: اي رجل
أتويله إىل املعروف فيهم من معناه، وال سيما إذا وافق ا فيهم على ما ذكرن، فالواجب أن يوجه معروفً 

  .(4)"ذلك أتويل أهل العلم من الصحابة والتابعني
 ،وعطاء ،جبريد بن وسعي ،وعكرمة ،عن جماهدهكذا روي و ": -رمحه هللا-قال ابن كثري و 

 ،-رمحهم هللا - والسدي ،والضحاك ،وقتادة ،واحلسن ،وعطية العويف ،وأيب مالك ،وحممد بن كعب
  .(5)"أهنم قالوا: طه مبعىن اي رجل

 .يف علي املخالفة السادسة: 
 .[214 ]الشعراء:ڍ ڍ ڇ ڇ ڇٹ ٹ ڍ 

النيب بين عبد  هذه اآلية دعاأنه حني نزلت ": يف كتاب اتريخ الطربي": قال حممد جواد مغنية
كم يؤازرين على هذا فأي   ،وأمرين هللا أن أدعوكم إليه ،وقال هلم: جئتكم خبري الدنيا واآلخرة ،املطلب

ا قال: أن اي نيب هللا ا إال عليً األمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفيت فيكم؟ فأحجم القوم مجيعً 
فامسعوا له  ،فيكم مث قال: إن هذا أخي ووصيي وخليفيت ،فأخذ النيب برقبة علي    ،أكون وزيرك عليه

  .(6)وأطيعوا"
                                      

 الدر املنثور،(، والسيوطي، 10770، برقم:6/2016، )التفسري(، وابن أيب حامت يف 18/266) املرجع السابق،: انظر (1)
(4/411.)  

الدر (. والسيوطي، 13378، برقم: 7/2415، )التفسري(. وابن أيب حامت يف 18/266) جامع البيان،الطربي،  انظر: (2)
 (.  5/550، )املنثور

  (. 5/550، )الدر املنثور(، والسيوطي، 18/268، )البيان جامعانظر: الطربي،  (3)

  .(18/268) املرجع السابق،انظر:  (4)

  (.5/240، )تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (5)

 (.493، )ص: التفسري املبنيحممد جواد مغنية، انظر:  (6)
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  .الرد على املخالفة
 ابملأثور:أهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه 

 رواهو  ،(2)جامع البيان، و -والسياق له- (1)اتريخ الرسل وامللوكهذا األثر رواه ابن جرير يف ف
كلهم   ،(5)يف اتريخ دمشق عساكر، وابن (4)دالئل النبوةيف  بهايناألصوأبو نعيم  ،(3)يف مسنده البزار

حممد بن إسحاق، عن عبد الغفار بن القاسم، عن املنهال بن عمرو، عن عبد هللا ابن من طريق 
.  احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب، عن عبد هللا بن عباس، عن علي بن أيب طالب

كويف ": ، قال أبو زرعةاألنصاري الغفاريسم أبو مرمي ر بن القاعبد الغفا ففيه ؛وإسناده موضوع
 .(6)"رافضي

 .(7)"كويف مرتوك احلديث": -رمحه هللا- وقال أبو عبد هللا النسائي
 .(8) "مرتوك احلديث كان من رؤساء الشيعة": -رمحه هللا-الرازي قال أبو حامت و 

شرب اخلمر حىت يو  ،يف عثمان بن عفانكان ممن يروي املثالب ": -رمحه هللا-ابن حبان  وقال
 .(9)"تركه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني ،ال جيوز االحتجاج به ،ومع ذلك يقلب األخبار ،يسكر

 .(10)"كان يضع احلديث وكان من رؤوس الشيعة": -رمحه هللا- وقال علي بن املديين
مرتوك  اسم أبو مرمي؛ وهو تفرد هبذا السياق عبد الغفار بن الق": -رمحه هللا-قال ابن كثري و 

  .(11)"رمحهم هللا ،كذاب شيعي، اهتمه علي بن املديين وغريه بوضع احلديث، وضعفه األئمة

                                      
  (.2/319، )2ط، اتريخ الطربي = اتريخ الرسل وامللوكانظر: الطربي،  (1)

  .(19/409، )جامع البيانالطربي، انظر:  (2)

  (.456 ، برقم:2/105) ،الزخارمسند البزار املنشور ابسم البحر انظر:  (3)

  (.331 ، برقم:425)ص:  ،2، طدالئل النبوة، نعيم األصبهاين وأبانظر:  (4)

  (.42/49، )اتريخ دمشقانظر: ابن عساكر،  (5)

  (.139، ت: 3/815)، د.ط، كتاب الضعفاء، أبو زرعة الرازي انظر: (6)

  (.388، ت: 70)ص: ، الضعفاء واملرتوكني، النسائي انظر: (7)

  (.284، ت: 6/54) ،اجلرح والتعديل ،ابن أيب حامت انظر: (8)

  (.749، ت: 2/143)، اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني، ابن حبان انظر: (9)

  (.3768، ت: 2/401) د.ط،ين يف الضعفاء، املغ، الذهيب انظر: (10)

  (.6/153)تفسري القرآن العظيم،  ابن كثري، انظر: (11)
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، قال: قام رسول هللا هريرة أيب عن  ما روي والنقل الصحيح لتفسري هذه اآلية الكرمية هو
  حني أنزل هللا : أ ْو ك ل م ًة  -ر ْيش  اي  م ْعش ر  قـ  »: ، قال[214]الشعراء:  ڍڇ  ڇ ڇڍ

ا  ئً  -حن ْو ه  ًئا،  ا، اي  ب ين  ع ْبد  م ن اف  ال  اْشرت  وا أ نـْف س ك ْم، ال  أ ْغين  ع ْنك ْم م ن  اّللَ  ش يـْ يـْ أ ْغين  ع ْنك ْم م ن  اّللَ  ش 
طَل ب  ال  اي  ع بَ 

 
ًئا، و اي  ص  أ ْغين  ع ْنك  م ن  اّللَ  ش   اس  ْبن  ع ْبد  امل أ ْغين  ع ْنك  م ن  اّللَ   ة  ع َمة  ر س ول  اّللَ  ال  ف يَ يـْ

ًئا، و اي  ف اط م ة  ب ْنت  حم  َمد  س ل   يـْ ْئت  م ْن م ايل  ال  ش  ًئا يين  م ا ش  يـْ  .(1)«أ ْغين  ع ْنك  م ن  اّللَ  ش 
 ، صعد النيب [214]الشعراء:  ڍڇ  ڇ ڇڍ قال: ملا نزلت:  عن ابن عباس و 

فجعل الرجل  ،حىت اجتمعوا ،لبطون قريش« اي  ب ين  ف ْهر ، اي  ب ين  ع د ي   »: فجعل يناديلصفا، على ا
ْت ك ْم »:  لينظر ما هو، فجاء أبو هلب وقريش، فقالإذا مل يستطع أن خيرج أرسل رسواًل  أ ر أ يـْت ك ْم ل ْو أ ْخرب 

لو اد ي ت ر يد  أ نْ  ْياًل اب  ت ْم م ص د   ت غ ري  ع ل ْيك مْ  أ َن خ  : ا، قالقالوا: نعم، ما جربنا عليك إال صدقً « ق َي؟، أ ك نـْ
  :فقال أبو هلب: تبا لك سائر اليوم، أهلذا مجعتنا؟ فنزلت« ف إ ين   ن ذ ير  ل ك ْم ب نْي  ي د ْي ع ذ اب  ش د يد  »

  .(2)"[2 - 1املسد: ]ڍ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈڍ 
ومل جيمعهم  ،عبادة هللا وحدهل دعوة قومه وعشريته أواًل يف   بهر  ألمراستجاب  النيب إن 

م السمع هيكون له امللك وعلي هووزير ل هوابلتايل ال بد من وجود خليفة ل ،ليخربهم أنه سيموت
فلماذا مل يتحقق هذا بعد  ،قالولو سلم لك أحد مبا  ،فهذه دعوة ملوكية ال دعوة نبوة ،والطاعة له

؟ وملاذا اتفقت مبا قاله النيب عن ذلك ومل خيرب الناس  علي بن أيب طالب موته؟ وملاذا سكت 
 .واألمة ال جتتمع على ضاللة؟ ،األمة على غريه

  .يف علي املخالفة السابعة: 
 ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئٹ ٹ ڍ 

 .[35 ]القصص:ڍ جئ ی
واإلسالم  انصر حممدً  اليً رون أن عاوالفرق بني علي وه ،نقويك به": جواد مغنيةحممد قال 

                                      
ويف التفسري: ابب  ،(2753، حديث رقم: 4/6أخرجه البخاري يف الوصااي: ابب: هل يدخل النساء والولد يف األقارب؟، ) (1)

 ابب يف قوله تعاىل:  ،اإلميان مسلم يفبنحوه رواه (، و 4771، حديث رقم: 6/111، ) ڍڇ ڇ ڇ ڍ 

  .(208، 207، 206، 205، 204رقم: ، حديث 1/192، ) ڍڇ ڇ ڇ ڍ 

 .(4770، حديث رقم: 6/111، ) ڍڇ ڇ ڇ ڍ أخرجه البخاري يف التفسري: ابب  (2)
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  .(1) عند موسى"رون فكان ترمجانً اأما ه ،ابللسان واحلسام
 .الرد على املخالفة

 ابملأثور:أهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه 
أمرك، ونعز جانبك أي سنقوي ، ڍۆئ ۆئ ۇئ ۇئڍ ": -رمحه هللا-قال ابن كثري فقد 

  .(2)"ا معكأبخيك الذي سألت له أن يكون نبيً 
معينا  ،[34 ]القصص:ڍ ىائ ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅٹ ٹ ڍ 

 .يصدقين؛ ألن مواجهة هؤالء املعاندين اجلبابرة حتتاج إىل من يؤيد على احلق
  .(4)"أعنته: أردأت الرجل: الر  ْدء : العون. تقولو ": (3) -رمحه هللا- قال الفراء

  .[29 ]طه:ڍ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىٹ ٹ ڍ 
ويتحمل معي  ،ا يساعدين على من أرسلت إليهما يعاونين ومساعدً نً يؤازرين ومعي امؤازرً 

 ،ومواجهة هؤالء الطغاة وايهلا من مسؤولية كبرية يف الدعوة إىل هللا  ،وحيمل معي األثقال ،األعباء
 .ويعني ابلرأي ،والوزير حيمل الثقل

أخرب به عن  فيما أقوله و  ألمري، يصدقينايً ا ومقو   ا ومعينً أي وزيرً ": -رمحه هللا-قال ابن كثري 
 ."(5)هللا 

 ابن عباس، قوله قال ،قويت وظهري، [31 ]طه: ڍ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئڍ ": -رمحه هللا-قال الطربي  
 .(6)"شدد به ظهريا" ، ڍ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئڍ  تعاىل:

                                      
 (.511، )ص: التفسري املبنيحممد جواد مغنية، انظر:  (1)

   .(6/212)تفسري القرآن العظيم،  ابن كثري، انظر: (2)

مروان الديلمي، إمام العربية، أبو زكراي املعروف ابلفراء، روى عن: قيس بن الربيع، الفراء: حيىي بن زايد بن عبد هللا بن  (3)
من وغريهم، كان أعلم الكوفيني ابلنحو بعد الكسائي،  ..عنه: سلمة بن عاصم، وحممد بن اجلهم السمريروى والكسائي، و 

اتريخ اخلطيب، نظر: اهـ. 207وغري ذلك، مات سنة:  ..املقصور واملمدودو املصادر يف القرآن، و : معاين القرآن، اتهصنفم
  .(1156، ت: 10/177) ،املنتظم(، وابن اجلوزي، 7467، ت: 14/154، )بغداد

  .(2/306)، 1، طمعاين القرآن، الفراء انظر: (4)

 .(6/212) ،تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (5)

 .(18/301)، جامع البيان، الطربي ظر:ان (6)
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 .يعين النبو ة وتبليغ الرسالة، [32]طه: ڍ ىئ ېئ ېئ ېئٹ ٹ ڍ 
ا، ا مثل ما جعلتين نبيً واجعله نبيً " ،ڍ ىئ ېئ ېئ ېئڍ  تعاىل: قوله": -رمحه هللا-قال الطربي 

 .(1)"وأرسله معي إىل فرعون
 .[70 ]طه:ڍ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژڍ ٹ ٹ 

وإنذار القوم  ،وهذا يدل على جهده يف الدعوة السرية والعلنية حىت وصال إىل إعداد قومهما 
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ڍ  ،والكرباء والظلمة والسحرة ،الشداد الفراعنةاآلخرين ومواجهة 

ويناشدهم  ،يدعوهم إىل عبادة هللا ،[90]طه:ڍ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ
فهذه سورة  ،اوثبت على احلق ودعاهم جهارً  ،اا وتكرارً هم مرارً عفحاول م ،ويذكرهم وشيجة القرابة

يف حتمل العبء للدعوة بوجود  واحدة من سور القرآن تبني جهد هذا النيب الكرمي هارون 
وبوجود زمرة الطغيان  ،وأمام أكرب طاغية عرفه التاريخ وذكره القرآن الكرمي ،يابهوبغ موسى 

قابل طاغية مثل فرعون؟ إن عمل  هل هناك أحد من الصحابة  ،والفساد واجلربوت والقوة العظمى
هلذه  عليه إال من اختاره هللا  قدرمع النبوة والدعوة واجلهاد أمام هذا الطاغية ال ي هارون 

  .ةهمة الصعبامل
 ،على نيب من األنبياء من الصحابة  االتفسري أن يقدم أحدً عن كاتب يف  فهل ينبغي ملسلم فضاًل 

هذا  قدرأن يقرتن هذا املدح بتنقيص  رسول هللا دح آل بيت تمن حينما، وهل جيوز عليهم السالم؟
  .ملوسى ا ونصفه أبنه كان مرتمجً ، النيب الكرمي هارون 

 مدح حممد الباقر.لثامنة: املخالفة ا
 .[43 ]النحل:ڍ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀٹ ٹ ڍ 

: ، ويف تفسري ابن كثري القرشيڍ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀڍ ": قال حممد جواد مغنية 
من خري  ،وعلماء أهل البيت رسول هللا عليهم السالم والرمحة ،ا الباقر قال: حنن أهل الذكرأن حممدً "

 .(3)"(2)يمةالعلماء إذا كانوا على السنة املستق
                                      

 .(18/301) املرجع السابق، انظر: (1)

فإن  ،"ومراده أن هذه األمة أهل الذكر، صحيح  ، وعقب ابن كثري بقوله: (4/492)، تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (2)
 ".هذه األمة أعلم من مجيع األمم السالفة

  (.351، )ص:  املبنيالتفسريانظر: حممد جواد مغنية،  (3)
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  الرد على املخالفة:
ألن املشركني   ؛علماء أهل الكتاباملراد من أهل الذكر هنا يف اآلية على وجه اخلصوص هم 

 م املسلمني.سؤاهل، أكثر من هأحوالو  عن النيب اليهود ون ألكانوا يس
رسل إىل من يقول ملشركي قريش: وإن كنتم ال تعلمون أن الذين كنا ن": -رمحه هللا-قال الطربي  

 اًل ب  وقلتم: هم مالئكة: أي ظننتم أن هللا كلمهم ق   من بين آدم مثل حممد  قبلكم من األمم رجال  
الكتب من قبلهم: التوراة واإلجنيل، وغري ذلك من كتب هللا  قرأوافاسألوا أهل الذكر، وهم الذين قد 

  .(1)"اليت أنزهلا على عباده
فاملعىن أنه تعاىل ، ڍ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀڍ عاىل: قوله ت": -رمحه هللا- وقال الرازي

ا ومل حىت يعلموهم أن رسل هللا املوحى إليهم كانوا بشرً  ،وهم أهل الكتاب ،أمرهم أن يسألوا أهل الذكر
 . "(2)ألهنم كانوا يتابعون املشركني يف معاداة رسول هللا  ؛يكونوا مالئكة، وإمنا أحاهلم على هؤالء

ومن  ، أنكرت العرب ذلكا رسواًل بعث هللا حممدً ملا قال: "  عباس ابنعن ويشهد لذلك ما روي 
 ڀ ڀ پ پڍ :  فأنزل هللا، د  ا مثل حممَ أنكر منهم قالوا: هللا أعظم من أن يكون رسوله بشرً 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڍ وقال: ، [2 :يونس]ڍ ٺ ٺ ڀ ڀ

فإن   ؟كانت الرسل الذين أتتهم أم مالئكة  ارً يعين فاسألوا أهل الذكر والكتب املاضية: أبش ،ڍٺ
  .(3)"ا فال تنكروا أن يكون رسواًل وإن كانوا بشرً  ،كانوا مالئكة أتتكم

  .(4)"ا يف التوراة واإلجنيلقال ملشركي قريش: إن حممدً قال: "،  اه أيضً عنو 
  .(6)"من أسلم من أهل التوراة واإلجنيلقال: " -رمحه هللا- (5)األعمشوعن 

                                      
 .(17/208، )جامع البيانالطربي،  انظر: (1)

  (.22/122، )مفاتيح الغيبالرازي، انظر:  (2)

  .(12521، برقم: 7/2284، )التفسريابن أيب حامت يف و (، 21/594، )جامع البيانالطربي،  انظر: (3)

 (.5/133)الدر املنثور، السيوطي،  انظر: (4)

سليمان بن مهران األسدي، حافظ عارف ابلقراءات، رأى: أنس بن مالك، الثقة شيخ اإلسالم أبو حممد  األعمش: احلافظ (5)
وخلق كثري، وعنه: شعبة، والسفيانن، ووكيع، .. وحفظ عنه، وروى عن: عكرمة، وإبراهيم النخعي، وسلمة بن كهيل

اجلرح (، وابن أيب حامت، 1886 ، ت:4/37)، ىالكرب  طبقاتال ابن سعد،نظر: ا هـ.148وخالئق، مات سنة: 
 .(2570، ت: 12/76)، هتذيب الكمالواملزي، (، 630، ت: 4/146)، والتعديل

 .(17/208، )جامع البيانالطربي،  انظر: (6)
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اة ر أهل التو »: قال، ڍ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀڍ يف قوله:  -رمحه هللا- (1)عمرم عنو 
  .(2)«فاسألوهم، هل جاءهم إال رجال يوحى إليهم؟

نزلت يف عبد هللا بن قال: "، ڍڀ ڀ ڀڍ يف قوله:  -رمحه هللا- سعيد بن جبريوعن 
 . (3)"وكانوا أهل كتب ،التوراةسالم ونفر من أهل 

  .(4)"فاسألوا أهل التوراة": قاال، ڍڀ ڀ ڀڍ  :قوله -هللا مارمحه- قتادةو عن جماهد و 
، ويف مقدمة أما أتويل اآلية على وجه العموم، فاملراد أبهل الذكر هم أهل العلم ابلقرآن وسنة نبيه 

 .وأصحابه الكرام  هؤالء أهل بيت رسول هللا 
ه  : »قال ابن مسعود   د  م  اْلع ْلم  م ْن ق ب ل  أ ْصح اب  حم  مَ ال  يـ ز ال  الَناس  خب  رْي  م ا أ ات 

ه ْم م ْن ق ب ل  أ ص اغ ر ه ْم ه ل ك وا اب ر ه ْم، ف إ ذ ا أ ات   . (5)«و أ ك 

ذكر: القرآن، : "القال، ڍ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀڍ  :يف قوله -رمحه هللا- قال ابن زيدو 
 .(6) "[9احلجر: ]ڍڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڍ :وقرأ

  قيس بن عمرووعن  
 
 قال:  ،ڍ ڀ ڀ ڀڍ :  هللا قول يف يقول -رمحه هللا- (7)الئيامل

                                      
 روىو  هم،غري و  ..وعمرو بن دينار ،وقتادة ،الزهري :عن روىأبو عروة البصري، عامل اليمن، ثقة ثبت فاضل،  :معمر بن راشد (1)

، 7/378د.ط، )، التاريخ الكبري البخاري،نظر: اهـ. 154وخلق، مات سنة  ..وعبد الرزاق ،وابن املبارك ،السفيانن :عنه
 .(6104، ت: 28/303)، هتذيب الكمال(، واملزي، 1631ت: 

 (. 10209، برقم: 6/125، )2، هل يسأل أهل الكتاب عن شيء؟، طاملصنفد الرزاق يف برواه ع (2)

 (.5/133) د.ط،الدر املنثور، وطي، السي انظر: (3)

 .(18/413) ،(17/208، )جامع البيانالطربي،  انظر: (4)

سلسلة اآلاثر انظر:  ."صحيح ه"إسنادوقال األلباين:  ،(8592 ، برقم:9/114)، املعجم الكبرييف  الطرباينأخرجه  (5)
 (. 1، )ص: 1، طالصحيحة

 .(17/209، )جامع البيانالطربي،  انظر: (6)

املالئي: عمرو بن قيس املالئي أبو عبد هللا الكويف، روى عن: األسود بن قيس، واحلجاج بن أرطاة، ومحاد بن أيب سليمان،  (7)
وغريهم، قال  ..وغريهم، وروى عنه: أسباط بن حممد، وسفيان الثوري، وخالد الصفار ..واألعمش، وعطية العويف، وعكرمة

التاريخ هـ. انظر: البخاري،  146رعة، وأبو حامت، والنسائي: "ثقة"، مات سنة: أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وأبو ز 
، الكاشفوالذهيب، (، 4436، ت: 22/200، )هتذيب الكمال(، واملزي، 2647، ت: 6/363، د.ط، )الكبري

 (. 4218، ت: 2/86)
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  .(1)"العلم أهل"
، قال تعاىل: ، وإىل أعلم الناس بكتابه وسنة رسوله رَدن إىل كتابه وإىل سنة رسوله  إن هللا 

ڍی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئٹ ٹ ڍ و ،ڍ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀڍ 

 .[59النساء: ]
 . (2)«ويل  اْلف ْقه  و اخلْ رْي  أ  : »قال جابر بن عبد هللا 

أو يتفضل  ،حباجة ملدح أحد وكأن آل بيت رسول هللا  ،القد أراد املخالف أن حيقق مدحً 
من التواضع وحسن اخللق وحسن  إن آل البيت أغنياء مبا حباهم هللا  ،عليهم أحد مبدح أو ثناء

حتتاج إىل غلو اعهم من أهل السنة ال ومنزلتهم يف قلوب أتب العشرة ومست العبادة واخلشوع هلل 
يقول  وهو أشرف اخللق وأعالهم منزلة وأحب خلق هللا إىل هللا  وإطراء، وها هو رسول هللا 

« :  ك م ا أ ْطر ْت الَنص ار ى اْبن ،  .(3)«ع ْبد  اّللَ ، و ر س ول ه   :م ْرمي  ، ف إ مَن ا أ ن  ع ْبد ه ، فـ ق ول واال  ت ْطر وين 
 .(4)" إذا مدحه مبا ليس فيهأطرى فالن فالنً و  ،جماوزة احلد يف املدح والكذب فيه: هو اإلطراءو  

  .والوليد بن عقبة  ،علي املخالفة التاسعة: 
 .[18 ]السجدة:ڍ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ےٹ ٹ ڍ 

يب أن املراد ابملؤمن هنا علي بن أ :جاء يف العديد من التفاسريو ": قال حممد جواد مغنية
 والبحر  ،(5)جامع البيان للطربي ونذكر من هذه التفاسري ،وابلفاسق الوليد بن عقبة ،طالب

والدر املنثور  ،(8)وتفسري القرآن العظيم البن كثري ،(7)وروح البيان حلقي ،(6)احمليط لألندلسي
                                      

 تعدياًل. فيه جرًحا وال يذكر العلماءومل ، )/، برقم:(، اتريخ دمشقيف  ابن عساكرذكره  (1)

"هذا صحيح "، وقال الذهيب:  "صحيحوقال:  ،(422 ، برقم:1/211)، فصل: يف توقري العامل ،املستدركاحلاكم يف أخرجه  (2)
 (.1، )ص: 1، طسلسلة اآلاثر الصحيحةانظر: . "جيد ه"إسناد". وقال األلباين:  وله شاهد

، [16]مرمي: ڍڃ ڃ  ڃ چ چ چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڍ  :ابب قول هللا ،يف األنبياءالبخاري أخرجه  (3)
  .(3445 ، برقم:4/167)

  (، مادة: )طرا(.15/6)، 3، طلسان العرب، وابن منظور، (2/33)، 1، طغريب احلديثانظر: ابن اجلوزي،  (4)

   (.20/187)، جامع البيانانظر: الطربي،  (5)

  (.8/438)، البحر احمليط يف التفسريانظر: أبو حيان،  (6)

  (.7/122)، د.ط، روح البيان ،اعيل حقيإمسانظر:  (7)

  (.6/329)، تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (8)
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  .(3)" (2)والتسهيل حملمد بن أمحد الكليب ،(1)للسيوطي
  :الرد على املخالفة

رضي هللا  ،خالد بن عقبة هو وأخوه مكة فتح عامأسلم  ،بن أيب معيط بن عقبةالوليد 
وجاهد  ،، وكان من الشعراء املطبوعنيوأدابً  ، وشجاعةً اوحلمً  ارفً وكان من رجال قريش ظ   ،عنهما
، فشهدوا عليه، وقال له اوحسدً  ابغيً  الكوفة أنه تعصب عليه قوم من أهل :الطربي وذكر ،ابلشام
اعتزل الفتنة،   قتل عثمان اومل، إبمثك أيجرك ويبوء القوم  اي أخي، اصرب فإن هللا : عثمان

 ."(4) يف خالفة معاوية وال غريه إىل أن مات  فلم يشهد مع علي
 :كما يلي  ابياهن فله ثالثة طرق، ذكره املخالف ذيثر الاألمن نحية وأما 

 أيب عنالكليب، ، كالمها من طريق (6) واآلجري ،(5)بن حنبل رواه اإلمام أمحداألول: الطريق 
 . عباس ابن عن صاحل،

 علتان:  وله ؛اه ضعيف جدً وسند
 عنهقال  الكليب، حممد بن السائب بن بشر، أبو النضر الكويفوهو  ،الكليب األوىل:العلة 

  .(7)"مرتوك احلديث": -رمحه هللا- النسائي
  .(8)"هو ذاهب احلديث ،الناس جمتمعون على ترك حديثه: "-رمحه هللا-قال أبو حامت و 

من أولئك  ،ا من أصحاب عبد هللا بن سبأكان الكليب سبئيً ": -هللارمحه - ابن حبان وقال
 ،ا كما ملئت جورً فيملؤها عداًل  ،وإنه راجع إىل الدنيا قبل قيام الساعة ،ا مل ميتإن عليً  :الذين يقولون

                                      
  (.6/553)الدر املنثور، انظر: السيوطي،  (1)

  (.2/295)، التسهيل لعلوم التنزيل انظر: ابن ج زي، (2)

  (.547، )ص: التفسري املبنيحممد جواد مغنية، انظر:  (3)

 ،االستيعاب يف معرفة األصحابوابن عبد الرب،  (،3945، ت: 7/331)، 1، طالطبقات الكربى، ابن سعدنظر: ا (4)
(، وابن 5475، ت: 5/420)، 1ط ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،ابن األثريو  (،2721ت:  ، 4/1552) ،1ط

  (.9167، ت: 6/481)، 1، طاإلصابة يف متييز الصحابة ،حجر

 . (1043، برقم: 2/610، )1، طل علي ، فضائفضائل الصحابةيف  (5)

   .(1592، برقم: 4/2098) الشريعة،يف  (6)

 (.  514، ت: 1/90، )الضعفاءانظر: النسائي،  (7)

  (. 1478، ت: 7/271، )اجلرح والتعديلانظر: ابن أيب حامت،  (8)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
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 .(1)"أمري املؤمنني فيها :وإن رأوا سحابة قالوا
  .(2)"!الكتب، فكيف االحتجاج بهال حيل ذكره يف ": -رمحه هللا-قال الذهيب و 
  .(3)"ي ابلرفضم  متهم ابلكذب ور  ": -رمحه هللا- ابن حجرقال احلافظ و 

 .ابذام، ويقال: ابذان، أبو صاحل، موىل أم هانئ بنت أيب طالب العلة الثانية:
  .(4)"ترك ابن مهدي حديث أيب صاحل": -رمحه هللا-قال البخاري 

  .(5)"ضعيف كويف: "-هللارمحه -قال النسائي و 
  .(6)"، وال حيتج بهكتب حديثهي  : "-رمحه هللا-قال أبو حامت و 
 . (7)"ا من املتقدمني رضيهمل أعلم أحدً ": -رمحه هللا-قال ابن عدي و 
  .(8)"ضعيف احلديث": -رمحه هللا-قال الذهيب و 
  .(9)"رسلي   ،مدلس ،ضعيف": -رمحه هللا-قال احلافظ و 

 إسحاق، ابن ثىن: قال الفضل، بن سلمةمن طريق ، (10)الطربي جريرن اب رواهالثاين: الطريق 
 رسله.ي   يسار، بن عطاء عن أصحابه، بعض عن

 :وله علتان ،اجدً ضعيف وإسناده 
 .الرازي األبرش األزرق أبو عبد هللا األنصاري ،سلمة بن الفضلالعلة األوىل: 

  .(11)"عنده مناكري، وفيه نظر": -رمحه هللا- قال عنه البخاري

                                      
  (. 930، ت: 2/253، )اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكنيانظر: ابن حبان،  (1)

 (.  7574، ت: 3/559، )ميزان االعتدالانظر: الذهيب،  (2)

  (. 5901، ت: 1/479، )تقريب التهذيب انظر: ابن حجر، (3)

   (.44، ت: 1/34)، 1ط الضعفاء،انظر: البخاري،  (4)

   (.72، ت: 1/23، )الضعفاءانظر: النسائي،  (5)

  (. 1716ت:  ،2/432، )اجلرح والتعديلانظر: ابن أيب حامت،  (6)

  (. 300، ت: 2/258، )1، طالكامل يف ضعفاء الرجالانظر: ابن عدي،  (7)

   (.544، ت: 1/44)، 2ط، ديوان الضعفاءانظر: الذهيب،  (8)

  (. 634، ت: 1/120، )تقريب التهذيبانظر: ابن حجر،  (9)

   .(20/187، )جامع البيانيف  (10)

   (.152 ، ت:1/71) الضعفاء،انظر: البخاري،  (11)
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  .(1)"ضعيف": -رمحه هللا-النسائي  وقال
  .(2)"يكتب حديثه، وال حيتج به: "-رمحه هللا-قال أبو حامت و 
  .(3)"هضعفه ابن راهوي": -رمحه هللا-قال الذهيب و 
  .(4)"صدوق كثري اخلطأ": -رمحه هللا-قال احلافظ و 

 العلة الثانية: شيخ ابن إسحاق جمهول.
 ،احلكم عن ،ليلى أيب ابنمن طريق كالمها ،  (6)وابن عساكر، (5)واحديلا رواهالطريق الثالث: 

 . عباس ابن عن ،جبري بن سعيد عن
  .(7)"ضعيف": النسائيعنه قال  ،ليلى أيب بنبن عبد الرمحن  حممدوإسناده ضعيف؛ ففيه 

 .(8)"ا من ابن أيب ليلىا أسوأ حفظً ما رأيت أحدً ": -رمحه هللا-شعبةوقال 
  .(9)"مضطرب احلديث": -رمحه هللا- لبن حنبأمحد  وقال

نكر عليه  ي   ،فساء حفظه ،شغل ابلقضاء ،كان سيئ احلفظ": -رمحه هللا-قال أبو حامت و 
 . (10)تج به"وال حي  كتب حديثه ي   ،كثرة اخلطأ

يروي الشيء  ،فاحش اخلطأ ،كثري الوهم  ،كان رديء احلفظ": -رمحه هللا-ابن حبان  وقال
 ،تركه أمحد بن حنبل ؛فاستحق الرتك ،فكثر املناكري يف روايته ،لى احلسباندث عوحي ،على التوهم

  .(11)وحيىي بن معني"

                                      
   (.241، ت: 1/47، )الضعفاءانظر: النسائي،  (1)

  (. 739، ت: 4/169، )اجلرح والتعديلانظر: ابن أيب حامت،  (2)

   (.2544، ت: 1/275) د.ط،املغين يف الضعفاء، انظر: الذهيب،  (3)

  (. 2505، ت: 1/248، )تقريب التهذيبانظر: ابن حجر،  (4)

 .  (1/349، )1ط، الواحدي أسباب النزول (5)

   .(63/235د.ط، ) ،اتريخ دمشقيف  (6)

   (.525، ت: 1/92، )الضعفاءانظر: النسائي،  (7)

   (.1653، ت: 4/98)، 1، طالضعفاء الكبريانظر: العقيلي،  (8)

   (.862، ت: 1/411)، 2ط، العلل ومعرفة الرجال، انظر: أمحد بن حنبل (9)

   (.1739، ت: 7/323، )تعديلاجلرح والابن أيب حامت، انظر:  (10)

 (.  921، ت: 2/244، )اجملروحنيابن حبان، انظر:  (11)
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  .(1)"سيئ احلفظ": -رمحه هللا-قال ابن عدي 
 .(2)"اصدوق سيء احلفظ جدً ": -رمحه هللا-قال احلافظ و 
ال يف قال: " ،ڍۇ  ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ےڍيف قوله:  -رمحه هللا-عن قتادة و 

 . (3)"وال يف اآلخرة ،د املوتيا، وال عنالدن
ب بوعد هللا ووعيده، املخالف أمر هللا وهنيه، كهذا أفهذا الكافر املكذ   ": -رمحه هللا-قال الطربي و 

يقول: ال  ،املؤمن ابهلل، واملصد ق بوعده ووعيد، املطيع له يف أمره وهنيه، كال ال يستوون عند هللا
فجمع،  ڍۇ ڭڍ امة. وقال: نون به عنده، فيما هو فاعل هبم يوم القييعتدل الكَفار ابهلل، واملؤم

ا، ا واحدً ا، وابلفاسق: فاسقً دً ا واحا؛ ألنه مل يرد ابملؤمن: مؤمنً ا وفاسقً وإمنا ذكر قبل ذلك اثنني: مؤمنً 
 .(4)"وإمنا أريد به مجيع الفَساق، ومجيع املؤمنني ابهلل

له وكرمه أنه ال يساوي يف حكمه يوم القيامة عد عن خيرب ": -رمحه هللا-قال ابن كثري و 
 لرسل هللا إليه،  ابً ا عن طاعة ربه، مكذ   أي خارجً  ،اا لرسله، مبن كان فاسقً عً ب  ا آبايته متَ من كان مؤمنً 

 ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅٹ ٹ ڍ كما 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٹ ٹ ڍ و ،[21]اجلاثية: ڍۇئ ۆئ ۇئ وئ

 ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چٹ ٹ ڍ و ،[28]ص: ڍ ڦ ڦ ڦ ڦ

أي  ،ڍۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ےڍ :وهلذا قال تعاىل هاهنا ،[20]احلشر: ڍ ڈ ڎ
  .(5)"عند هللا يوم القيامة

مع أن هذا  ،آخر حبجة مدح صحايب    ،اا أبنه كان فاسقً هم صحابيً فهل جيوز للمسلم أن يتَ 
وقد هنان  ،واخللفاء الراشدين ،ملتبوعنيئمة اواأل ،ا؛ ألنه من السابقني األولنيالصحايب ال حيتاج مدحً 

ال  ت س ب وا : »، قال: قال النيب عن أيب سعيد اخلدري ف، أصحابه  عن سب    النيب 

                                      
 .  (1663، ت: 7/398) ،الكامل يف ضعفاء الرجال، ابن عديانظر:  (1)

  (. 6081، ت: 1/493، )تقريب التهذيبانظر: ابن حجر،  (2)

  (.6/553)الدر املنثور، السيوطي، (، و 17852 :برقم ،9/3109)، تفسري القرآنابن أيب حامت، نظر: ا (3)

  (.20/187)، جامع البيانانظر: الطربي،  (4)

  (.6/329)، تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (5)
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يف ه   ًبا م ا بـ ل غ  م َد أ ح د ه ْم، و ال  ن ص  ْثل  أ ح د ، ذ ه  ، فـ ل ْو أ َن أ ح د ك ْم أ نـْف ق  م   .(1)«أ ْصح ايب 
  .التطهري ألهل البيتاشرة: املخالفة الع

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃٹ ٹ ڍ 

 .[33 ]األحزاب:ڍ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ
رون من  مطهَ  ،يقونأن أهل البيت عند هللا هم صد    :عليه يكون معىن اآليةو ": قال حممد جواد مغنية

ـ، ه 1348طبعة سنة  ،161 :اجلزء الثاين ص ،القسم الثاين (2)وجاء يف صحيح مسلم ،كل ذنب
ومسند  ،(3)ومثله يف صحيح الرتمذي ،واحلسن واحلسنيأن هذه اآلية نزلت يف النيب وعلي وفاطمة 

 .(5)وغريمها من كتب احلديث عند السنة" ،(4)اإلمام أمحد
 .الرد على املخالفة

 ابملأثور:أهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه 
 :على ثالثة أقوال أبهل البيت اختلف العلماء يف املرادفقد  

 .واحلسني  ،احلسنو  ،وعلي ،وفاطمة ،النيب  :هم ،البيتالقول األول: املراد أبهل 
خرج النيب : "قالترضي هللا عنها عائشة واحتجوا حبديث ، غريهمو وهو ما قال به الشيعة، 

  مث جاء احلسني فدخل من شعر أسود، فجاء احلسن بن علي فأدخله م ْرط  م ر َحل ،غداة وعليه ،
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڍ قال: "ة فأدخلها، مث جاء علي فأدخله، مث معه، مث جاءت فاطم

 .(6)"[33]األحزاب: ڍ ک ک ک ک ڑ
 خاصة. هم نساء النيب  املراد أبهل البيت القول الثاين:

                                      
، واللفظ له، (3673 ، برقم:5/8)، «ا خلياًل لو كنت متخذً : »ابب قول النيب  ،يف فضائل الصحابةالبخاري أخرجه  (1)

  .(2540 ، برقم:4/1967) ،ابب حترمي سب الصحابة  ،الصحابةئل ه مسلم يف فضارواوبنحوه 

  (.2424 ، حديث رقم:4/1883، )ابب فضائل أهل بيت النيب ، يف فضائل الصحابةرواه مسلم  (2)

، وقال األلباين: (3205، حديث رقم: 5/351ابب: ومن سورة األحزاب، )كتاب التفسري، ،  سننهيف  الرتمذيرواه  (3)
 . (3/1731لأللباين، ) مشكاة املصابيحنظر: صحيح" ا"

لأللباين،  مشكاة املصابيحصحيح" انظر: "، وقال األلباين: (16988، حديث رقم: 28/195، )املسنديف  أمجدرواه  (4)
(3/1731) . . 

 (.554، )ص: التفسري املبنيحممد جواد مغنية، انظر:  (5)

  (.2424 ، حديث رقم:4/1883، )ل بيت النيب ابب فضائل أه، يف فضائل الصحابةرواه مسلم  (6)
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 .عروة ابن الزبري و  ،عكرمةابن عباس، و  قولوهو 
نزلت يف "قال:  ،ڍ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڍ يف قوله:  فعن ابن عباس 

  .(1)"خاصة نساء النيب 
 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڍ  :أنه كان ينادي يف السوق-رمحه هللا-عن عكرمة و 

  .(2)خاصة " " نزلت يف نساء النيب :قال ،ڍک  ک ک
 ."(3)من شاء ابهلته أهنا نزلت يف نساء النيب "قال: أنه  اوعنه أيضً 

  ."(4)إمنا هو نساء النيب  ،يهليس ابلذي تذهبون إل": اأيضً قال و 

قال:  ،ڍک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڍ  يف قوله: -رمحه هللا- (5)عن عروةو 
 .(6)"نزلت يف بيت عائشة رضي هللا عنها يعين أزواج النيب "

  .آل البيت من  دقة  الصَ  م  ر  من ح  هم كل  املراد أبهل البيت القول الثالث:
د  ا بـ  إ مَن  : »لقوله  وهو الصحيح والراجح؛ طَل ب  ش ْيء  و اح 

 
م  و بـ ن و امل  .(7)«ن و ه اش 

خطاب هو اخل اآلية،  ڍ...ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺڍ قوله تعاىل:  وقوع آية التطهري بنيف 
أكرب ، ڍڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ڍ قوله تعاىل:بني و  ،موجه إىل نسائه 

                                      
 (. 17675رقم: ب، 9/3132)، التفسري رواه ابن أيب حامت يف (1)

  (.20/267، )تفسري الطربيانظر:  (2)

 (. 6/603)د.ط، ، الدر املنثور، والسيوطي، (9/3132، )تفسري القرآنابن أيب حامت، انظر:  (3)

 (. 6/603).ط، د، الدر املنثورانظر: السيوطي،  (4)

ا، هـ، روى عن: أبيه يسريً 26عروة بن الزبري: عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد، أبو عبد اّلَل املدين، عامل املدينة، مولده سنة:  (5)
وخلق، وحدث عنه  ة وهبا تفقه، وأيب هريرة وزيد بن اثبت، وأسامة بن زيد، وسعيد بن زيد، وحكيم بن حزام، وعائش

  ..ام، وحممد، وعثمان، وحيىي، وعبد هللا، والزهري، وأبو الزند، وابن املنكدر، وصاحل بن كيسانبنوه: هش
ً
ا وخلق، وكان عامل

أحد أعلم من عروة، ا، وقال عمر بن عبد العزيز: ما ا، قال هشام: كان أيب يصوم الدهر، ومات صائمً ا، ثبتً ابلسرية، حافظً 
(، واملزي، 7/31، د.ط، )التاريخ الكبريهـ. انظر: البخاري،  94الء، تويف سنة: وقال الزهري: عروة حبر ال تكدره الد   

 (.20/11، )هتذيب الكمال

  (.6/603، )الدر املنثورانظر: السيوطي،  (6)

ابب غزوة ، املغازي ، ويف كتاب(3502ث رقم: ، حدي4/179، )كتاب املناقب، ابب مناقب قريشيف   أخرجه البخاري (7)
 . (4229حديث رقم:  ،5/137خيرب، )



121 

 ومع، اإىل نسائه أيضً  ا هوإمن ،ڍک ڍ دليل على أن أهل البيت هم أزواجه، وأن اخلطاب يف قوله: 
 .هنم من أهل بيته ؛ أل واحلسني ،واحلسن ،وفاطمة ،علي :ذلك ال مينع أن يدخل فيها

يف أهل البيت ها هنا؛ ألهنن  يف دخول أزواج النيب  هذا نص  و ": -رمحه هللا-قال ابن كثري 
أو مع غريه على  ،لى قول  ا إما وحده ع واحدً وسبب النزول داخل فيه قواًل  ،نزول هذه اآلية سبب  

فصحيح، وإن أريد أهنن املراد فقط  :فإن كان املراد أهنن كن سبب النزول دون غريهن الصحيح...
  .(1)"ففيه نظر :دون غريهن

ن س اؤ ه  م ْن أ ْهل  بـ ْيت ه ، و ل ك ْن أ ْهل  بـ ْيت ه  "قال: ف عن أهل بيت رسول هللا  ، زيد بن أرقمل ئقد س  و 
ق ة  م ْن ح ر   ي   م  الَصد 

: ه ْم آل  ع ل  : و م ْن ه ْم؟ ق ال  ه ، ق ال  ْعف ر ، و آل  ع َباس   ،بـ ْعد  ، و آل  ج   .(2)"و آل  ع ق يل 
موا الصدقة، أو أنه ليس املراد ابألهل ر  إمنا املراد هبم آله الذين ح  ": -رمحه هللا-قال ابن كثري 

، مث الذي ال شك فيه بني القرآن واألحاديثا أرجح مجعً  األزواج فقط، بل هم مع آله، وهذا االحتمال
 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڍ داخالت يف قوله تعاىل:  من تدبر القرآن أن نساء النيب 

 گ گ گ گڍ فإن سياق الكالم معهن، وهلذا قال تعاىل بعد هذا كله: ، ڍک ک

كن من بيوتيف  واعملن مبا ينزل هللا تبارك وتعاىل على رسوله  :أي ،ڍڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ
والهن هبذه النعمة، وأحظاهن هبذه وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي هللا عنهما أ   ... الكتاب والسنة

سواها،   الوحي يف فراش امرأة   الغنيمة، وأخصهن من هذه الرمحة العميمة، فإنه مل ينزل على رسول هللا 
 .(3)"التسمية بته أحق هبذهولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته، فقرا ،على ذلك  كما نصَ 
وقد  أو من كل شيء؟ ،أو من اخلوارم ،هل هو من الذنب أو من الفاحشة ،التطهري هناو 

وهذا بعيد؛ ألن الذنوب كما قال العلماء ال يسلم منها أحد إال من  ،جزم املخالف أنه من كل ذنب
 يف الصغائر.بينهم ، وعلى خالف اصطفاه هللا 

 .يف علي : ةاملخالفة احلادية عشر 
ڍ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ېٹ ٹ ڍ 

 .[40األحزاب: ]
                                      

  (.365، 6/364، )تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (1)

 . (2408، حديث رقم: 4/1873، )رواه مسلم يف فضائل الصحابة، ابب من فضائل علي بن أيب طالب  (2)

  (.6/370القرآن العظيم، )انظر: ابن كثري، تفسري  (3)
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"لو جاء بعد رسول هللا نيب جلاء  :يف تفسري البيان إلمساعيل حقيو ": قال حممد جواد مغنية
 .(2)"(1)رون من موسىاألنه كان منه مبنزلة ه ؛علي بن أيب طالب

 :الرد على املخالفة
 ابملأثور:أهل التفسري ه الف ما عليوهذا القول خي  

نزلت يف زيد بن "قال:  ،ڍ ەئ ەئ ائ ائ ىى ېڍ : يف قوله تعاىل ابن عباس فعن 
  ."(3)حارثة 

 .(4)إنه مل يكن اببنه" ،نزلت يف زيد"قال:  -رمحه هللا-عن قتادة و 
  ."(5)نزلت يف زيد بن حارثة "قال:  -هللا مارمحه- وعن علي بن احلسني

وإن كان قد تبناه، فإنه ، زيد بن حممد  هذاهنى أن يقول بعد ": -ه هللارمح-قال ابن كثري و 
   (6)"حىت بلغ احللم ر  ك  مل يعش له ولد ذ.  

يقول تعاىل ذكره: ما كان أيها الناس حممد أاب زيد بن حارثة، وال ": -رمحه هللا-قال الطربي و 
ولكنه رسول هللا ته بعد فراقه إايها، أاب أحد من رجالكم الذين مل يلده حممد؛ فيحرم عليه نكاح زوج

  .(7)"وخامت النبيني، الذي ختم النبوة فطبع عليها، فال تفتح ألحد بعده إىل قيام الساعة
رون من الو جاء بعد رسول هللا نيب جلاء علي بن أيب طالب؛ ألنه كان منه مبنزلة ه": مجلةأما 

مساعيل حقي إقال ب روح البيان، وإمنا هذا الكالم مل حيدث من إمساعيل حقي صاحب كتا موسى"،
يقول  ، يهو عل قال: -رمحه هللا-عن جماهد و " [4التحرمي: ]ڍڻ ڻڍ  يف قوله تعاىل:

ن الصاحلني هم األنبياء إف، (8)"رون من موسىامبنزلة ه أنت مين ياي عل": يؤيده قوله  :الفقري
                                      

  (.10/53) ، د.ط،روح البيانانظر: إمساعيل حقي،  (1)

 (.556، )ص: التفسري املبنيحممد جواد مغنية، انظر:  (2)

  (.6/617د.ط، )، الدر املنثورانظر: السيوطي،  (3)

  . (6/617)د.ط، الدر املنثور،  والسيوطي،(، 20/278، )جامع البيانانظر: الطربي،  (4)

 . (9/3137) ، تفسري القرآن،ابن أيب حامت، و (20/279) املرجع السابق،انظر:  (5)

   (.6/381، )تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (6)

  (.20/278، )جامع البيانانظر: الطربي،  (7)

رواه ، وبنحوه (3706، حديث رقم: 5/19)، يف فضائل الصحابة، ابب مناقب علي بن أيب طالب أخرجه البخاري  (8)
، من حديث سعد (2404، حديث رقم: 4/1870، )لب مسلم يف فضائل الصحابة، ابب من فضائل علي بن أيب طا

= 
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  .(1)"رون فهو صاحل مثلهامبنزلة ه يذا كان علإف، السالمعليهم 
 .يف علي : ةاملخالفة الثانية عشر 

 .[25 ]يس: ڍ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئٹ ٹ ڍ 
قال: رسول هللا  أنَ  (2) عن تفسري الثعليبيف جممع البيان نقاًل و ": قال حممد جواد مغنية 

 ،ومؤمن آل فرعون" ،وصاحب يس ،أيب طالبعلي بن  :عني ة  سباق األمم ثالثة مل يكفروا ابهلل طرف  "
  .(4)"(3)الزخمشري ومثله يف كشاف

  :الرد على املخالفة
 ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه وهذا القول خي  

وكان  ،هو حبيب": قالوا -هللا مارمحه- ووهب بن منبه ،وكعب األحبار ، عن ابن عباسف
 .(5)"مستقيم الفطرة ،يتصدق بنصف كسبه ،وكان كثري الصدقة ،وهو احلبال ،يعمل اجلرير

 .(6) "حبيب النجار :اسم صاحب يس"قال:  س وعن ابن عبا
إين آمنت بربكم الذي كفرمت به، فامسعوا ": عن ابن عباس، وعن كعب، وعن وهب بن منبه

 .(7)"قويل
،  ع ْمر و ْبن  فقد أخرجه أبو نعيم، وابن عساكر من طريق  :األثر الذي ذكره املخالف وأما مج  ْيع 

يه  ع يس ى، ع ْن ع ْبد  الَرمْح ن  ْبن  أ يب  ىد الرمحن بن أيب ليلبن عبحممد  ، وهوع ن  اْبن  أ يب  ل يـْل ى ، ع ْن أ خ 
: ق ال  ر س ول  هللا   ث ة  : »ل يـْل ى، ع ْن أ ب يه ، ق ال  د  يق ون  ث ال  ْزب يل   ح ب يب   :الص   ني ، و ح  س  الَنَجار  م ْؤم ن  آل  اي 

 .(8)« و ه و  أ ْفض ل ه مْ  أ يب  ط ال ب  و ع ل ي  ْبن   ،م ْؤم ن  آل  ف ْرع ْون  
                                      

= 
َ بـ ْعد ي"أ ْنت  م ين   مب  ْنز ل ة  ه ار ون  م ْن م وس ى، ، بلفظ: بن أيب وقاص    . «إ اَل أ نَه  ال  ن يب 

  (.10/53)د.ط، ، روح البيانانظر: إمساعيل حقي،  (1)

 (.8/126) ،الكشف والبيان عن تفسري القرآنانظر: الثعليب،  (2)

 (.2/10)، ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلانظر: الزخمشري (3)

 (.581)ص: التفسري املبني،  حممد جواد مغنية،انظر:  (4)

  (.6/506، )تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (5)

 (.6/506) املرجع السابق،انظر:  (6)

  (.20/507، )جامع البيانانظر: الطربي،  (7)

وبنحوه رواه ابن  ،(340، برقم: 1/86، )1إايه أنه مقتول، ط ، معرفة إعالم النيب معرفة الصحابةبو نعيم يف رواه أ (8)
= 
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 وله علتان:؛ اجدً  وإسناده ضعيف
 كان كذاابً ": معني، قال عنه حيىي بن حلوان يقاض ،عمرو بن مجيع البصريالعلة األوىل: 

 . (1)"اخبيثً 
 .(2)مرتوك"": -رمحه هللا-قال النسائي و 
 . (3)"ضعيف احلديث": -رمحه هللا-قال أبو حامت و 

واملناكري عن  ،كان ممن يروي املوضوعات عن األثبات": -رمحه هللا-ان بن حبقال او 
  .(4)وال الذكر عنه إال على سبيل االعتبار" ،ال حيل كتابة حديثه ،املشاهري

 .(5)"مرتوك"الدارقطين: وقال 
 . (6)متهم ابلوضع"": -رمحه هللا-قال ابن عدي : -رمحه هللا-قال الذهيب 
 ذكر ، وقد سبقضعيف ،ليلى أيب بنبن عبد الرمحن  حممد وهو ،يب ليلىأ بنا العلة الثانية:

  .(7)أقوال العلماء فيه
 .يف بين هاشم: ةاملخالفة الثالثة عشر 

 ]ص:ڍ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٹ ٹ ڍ 
28]. 

  

                                      
= 

 (.42/43، د.ط، )اتريخ دمشقعساكر يف 

  (.2272، ت: 3/462، )(اتريخ ابن معني )رواية الدوريانظر: ابن معني،  (1)

  (.446، ت: 1/79، )الضعفاء واملرتوكنيانظر: النسائي،  (2)

   (.1245، ت: 6/224، )والتعديلاجلرح ابن أيب حامت، انظر:  (3)

 (.  628، ت: 2/77، )اجملروحنيابن حبان، انظر:  (4)

   (.3/108)،1، طاملوضوعاتانظر: ابن اجلوزي،  (5)

 .  (3166، ت: 1/302، )ديوان الضعفاء، الذهيبانظر:  (6)

  من البحث.    (126انظر: )ص:  (7)
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 :املعروف اببن العريب ،يف أحكام القرآن للقاضي املالكي أيب بكر  و ": قال حممد جواد مغنية
  .(2)"(1)ويف املفسدين الفجار من بين عبد مشس ،ذه اآلية نزلت يف بين هاشم املتقنيه أن

  :الرد على املخالفة
 ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه وهذا القول خي  

وانتهوا  ،ر هللا بهم  قوا هللا ورسوله وعملوا مبا أ  أجنعل الذين صدَ ": -رمحه هللا-قال الطربي فقد 
 .(3)ذين يشركون ابهلل ويعصونه وخيالفون أمره وهنيه"الك  ،عما هناهم
  .(4)نه من عدله وحكمته ال يساوي بني املؤمن والكافر""إ :-رمحه هللا-قال ابن كثري و  

قيل: نزلت يف بين هاشم وبين ": فهو كما يلي -رمحه هللا-ابن العريب القاضي أما لفظ 
دة بن احلارث، والطفيل بن احلارث ابين وعبي طالب،املطلب منهم: علي، ومحزة، وجعفر بن أيب 

وغريهم، ويقول: أم جنعل هؤالء الذين آمنوا وعملوا الصاحلات   ..املطلب، وزيد بن حارثة، وأم أمين
وحنظلة  ،كاملفسدين يف األرض ابملعاصي من بين عبد مشس؛ كعتبة وشيبة ابين ربيعة، والوليد بن عتبة

 . (5)"بن أيب سفيان، والعاص بن أمية
  للمتقنياًل ث  كر أنس أبعياهنم، وملا ضرب القاضي م  ليس املراد منها ذ  و  ،حكمها عام  اآلية ف

 ،زيد بن حارثة وأم أمينا ، ذكر أيضً  وغريهم من بين هاشم وبين املطلب ..مثل علي ومحزة وجعفر
كعتبة   مشس عبد من بين  هلمضرب مثاًل املفسدين  وملا ذكر ،ومها ليسا من بين هاشم أو بين املطلب

وقد  ،ابين ربيعة والوليد بن عتبة وحنظلة بن أيب سفيان والعاص بن سعيد بن العاص بن أمية وشيبة
ه يوم و أبل ت  وقد ق    سعيد بن العاصومع ذلك نرى وهو صحيح، ، ا يف غزوة بدرا كفارً قتلوا مجيعً 
 ،قتلت أابك؟ ما أن قتلته ترى أينا كأنك : ما يل أراك معرضً عمر بن اخلطاب  له لو قي ،ابدر كافرً 

ولكين قتلت خايل بيدي  ،ه ما اعتذرت من قتل مشرك  ولو قتلت   ، ولكن قتله علي بن أيب طالب
اي أمري  : فقال سعيد بن العاص ،العاص بن هشام بن املغرية بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم

                                      
 (.  4/64)، 3ط، أحكام القرآنابن العريب، : انظر (1)

 (.600)ص: التفسري املبني،  حممد جواد مغنية،انظر:  (2)

 (.  21/190، )جامع البيانالطربي، انظر:  (3)

  (. 7/54) ،تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (4)

 (.  4/64) ،3، طأحكام القرآنانظر: ابن العريب،  (5)
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  .(1)عمر منهفسر ذلك  ،وكان على ابطل املؤمنني لو قتلته كنت على حق   
املساواة بني املؤمنني والكفار وبني املتقني  فيإن هللا قد ن": -رمحه هللا- (2)عريبالوقال ابن 

ألن املؤمنني  وأذناب أبذنب، وال مساواة بينهم يف اآلخرة، كما قال املفسرون؛ برؤوس رؤوساوالفجار، 
 .(3)"املتقني يف اجلنة واملفسدين الفجار يف النار

وإمنا خلقهم ليعبدوه ويوحدوه خيرب تعاىل أنه ما خلق اخللق عبثا ": -رمحه هللا-كثري   قال ابنو 
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڍ وهلذا قال تبارك وتعاىل:  ،مث جيمعهم يوم اجلمع فيثيب املطيع ويعذب الكافر

أي الذين ال يرون بعثا وال معادا وإمنا  ،[27ص: ]ڍ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ
ورهم من النار املعدة فقط فويل للذين كفروا من النار أي ويل هلم يوم معادهم ونش يعتقدون هذه الدار

 ٿ ٿڍ من عدله وحكمته ال يساوي بني املؤمنني والكافرين فقال تعاىل:  هلم، مث بني تعاىل أنه 

أي ال نفعل ذلك وال يستوون ، ڍ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
 ،دار أخرى يثاب فيها هذا املطيع ويعاقب فيها هذا الفاجرعند هللا وإذا كان األمر كذلك فال بد من 

 .(4)"وهذا اإلرشاد يدل العقول السليمة والفطر املستقيمة على أنه ال بد من معاد وجزاء
  

  .معىن القرابة: ةاملخالفة الرابعة عشر 
 ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ٹ ڍ 

 .[23 ]الشورى:ڍ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
من شرح وكالم طويل هلذه اآلية ما نصه ابحلرف  (5)-هللارمحه -قال ابن كثري ": قال حممد جواد مغنية

كتاب   :فيكم الثقلني إين اترك   :م   ير خ  د  قال يف خطبته بغ   ثبت يف الصحيح أن رسول هللا ": الواحد
                                      

 (.  616، ت: 5/23)، الطبقات الكربى، ابن سعدانظر:  (1)

ابن العريب: أبو بكر بن حممد بن عبد هللا بن العريب، األندلسي اإلشبيلي املالكي، اإلمام العالمة احلافظ القاضي، صاحب  (2)
ن التصانيف، بلغ رتبة االجتهاد، قال ابن بشكوال: ختام علماء األندلس وآخر أئمتها وحفاظها، من كتبه: العواصم م

هـ. انظر: ابن بشكوال، 543وغريها كثري، تويف سنة:  ..األحوذي يف شرح الرتمذي، وأحكام القرآنالقواصم، وعارضة 
 (.626، ت: 4/296) وفيات األعيان(، وابن خلكان، 1/558، )الصلة يف اتريخ أئمة األندلس

 (.  4/64)، أحكام القرآنانظر: ابن العريب،  (3)

  (. 7/54) ،ري القرآن العظيمتفسانظر: ابن كثري،  (4)

  (. 7/185) املرجع السابق،انظر:  (5)
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ويف تفسري البحر احمليط أليب حيان  ،"احلوض ا عليَ د  ر  وأهنما لن يفرتقا حىت ي   ،رتيت أهل بييتهللا وع  
من هم قرابتك  ،اي رسول هللا :قيل ،ملا نزلت هذه اآلية": (2)وروح البيان إلمساعيل حقي ،(1)األندلسي

  .(3)واحلسني" ،واحلسن ،وفاطمة ،علي :الذين وجبت علينا مودهتم؟ قال
  :الرد على املخالفة

 :أثورابملأهل التفسري هذا القول خيالف ما عليه 
 ،[23]الشورى: ڍٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڍ ل عن قوله: ئ  أنه س   ،عن ابن عباس ف

َ : "فقال ابن عباس ،رىب آل حممد فقال سعيد بن جبري: ق   ْلت  إ َن الَنيب  ملْ  ي ك ْن ب ْطن  م ْن  ع ج 
، إ اَل ك ان  ل ه  ف يه ْم قـ ر اب ة ، فـ ق ال   ل وا م  الإ: "قـ ر ْيش   .(4)«ن ك ْم م ن  الق ر اب ة  ا بـ ْيين  و بـ يْـ  أ ْن ت ص 

ال بنو هاشم وبنو  ،قريش مجيع   :ابن عباس رضي هللا عنهما أن املقصود ابلقرىب يف اآلية مراد  
قرىب آل  :بقوله ،رمحه هللا تعاىل ،وهم الذين عناهم سعيد ابن جبري ،كما يتبادر إىل الذهن  ،املطلب
 .صلى هللا عليه وسلمحممد 

قال: كان لرسول هللا  ،ڍٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڍ ، قوله: اأيضً   عباس ابنعن و 
"اي قوم إذا أبيتم أن  قرابة يف مجيع قريش، فلما كذبوه وأبوا أن يبايعوه قال: صلى هللا عليه وسلم

  .(5)ال يكن غريكم من العرب أوىل حبفظي ون صريت منكم" ،فاحفظوا قرابيت فيكم ،تبايعوين

 ، كان له يف كل   ا من قريش  كان واسطً   صلى هللا عليه وسلمقال: إن النيب  -ه هللارمح- عن عكرمةو 
 .(6)"ال أْسأل ك ْم على ما أْدع وك ْم إل ْيه  إال أْن حت ْفظ وين يف قـ ر اب يت  : "و من قريش نسب، فقال بطن   

 مل يكن "قال:  ،ڍٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڍ قوله:  يف -رمحه هللا-دي عن الس  و 
  ا إال أنفيهم والدة، فقال: قل ال أسألكم عليه أجرً  ن قريش إال لرسول هللا ن بطو بطن م

                                      
  (. 9/335)د.ط، ، تفسريالالبحر احمليط يف  ،حيان وانظر: أب (1)

  (. 8/311)د.ط، ، روح البيان ،إمساعيل حقيانظر:  (2)

 (.642، )ص: التفسري املبنيحممد جواد مغنية، انظر:  (3)

 . (4818رقم: ب، 6/129)، [23]الشورى: ڍٺ ٺ ٿ ٿ ڍالصحابة، ابب قوله: يف فضائل أخرجه البخاري  (4)

  (. 10/3275، )تفسري القرآنوابن أيب حامت، (، 21/525، )جامع البيانالطربي، انظر:  (5)

  (.  7/347، )الدر املنثوروالسيوطي،  (.21/526) املرجع السابق،انظر:  (6)
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 .(1)"تودوين لقرابيت منكم
 ،ڍٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڍ قوله:  -هللا مرمحه- جماهدو  ،أيب مالكو  ن قتادة،وع

وا ما ل  ص  ي    أنا إالأن ال يسأل الناس على هذا القرآن أجرً  ا إن هللا تبارك وتعاىل أمر حممدً ": قالوا
 .(2)"وبينه وبينهم قرابة ،ن القرابة، وكل  بطون قريش قد ولدتهوبينهم م  بينه 

ذلك ابلصواب، وأشبهها بظاهر التنزيل قول من قال:  يفأوىل األقوال و ": -رمحه هللا-قال الطربي 
لوا الرحم اليت وتص  ا اي معشر قريش، إال أن تود وين يف قرابيت منكم، معناه: قل ال أسألكم عليه أجرً 

 .(3)"بيين وبينكم
األمة وترمجان القرآن  رها به حرب  احلق تفسري هذه اآلية مبا فسَ : "و -رمحه هللا-قال ابن كثري و 

 ،واألمر ابإلحسان إليهم ،نكر الوصاة أبهل البيتوال ت   ،كما رواه عنه البخاري  عبد هللا بن عباس 
ا ا وحسبً جد على وجه األرض فخرً و   اهرة من أشرف بيتفإهنم من ذرية ط ؛وإكرامهم ،واحرتامهم

  ؛الصحيحة الواضحة اجللية، كما كان عليه سلفهم ا، وال سيما إذا كانوا متبعني للسنة النبويةونسبً 
 ."(4)وعلي وأهل بيته وذريته  ،كالعباس وبنيه

فإهنا مل تتزوج  ،لكليةومل يكن إذ ذاك لفاطمة أوالد اب ،كةمبنزلت عن سورة الشورى فهي مكية، أما و  
 .(5)إال بعد بدر من السنة الثانية للهجرة  بعلي   

من طريق كلهم   (8)ابن املغازيلو ، (7)والثعليب، (6)حامت أيب ابنفقد رواه  :املخالفوأما األثر الذي ذكره 
عن سعيد  ،عن قيس بن الربيع، عن األعمش ،حيىي بن عبد احلميد احلماين، حدثنا حسني األشقر

  ، وله علتان:اوإسناده ضعيف جدً فذكروه،  ،عن ابن عباس ،ن جبريب
 .احلميد احلماين أبو زكرايحيىي بن عبد العلة األوىل: 

                                      
 (.  21/527، )البيانجامع الطربي، انظر:  (1)

 (.  527 - 21/526) املرجع السابق،انظر:  (2)

 (.  21/530، )جامع البيانالطربي، انظر:  (3)

 (.  185-7/184) ،تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (4)

 (.  7/184) ،املرجع السابقانظر:  (5)

  . (18477 ، برقم:10/3277، )التفسريرواه ابن أيب حامت يف  (6)

 .  (8/310، )الكشف والبيانثعليب يف الرواه  (7)

   .(527 - 21/526)، 1، طمناقب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رواه ابن املغازيل يف  (8)
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 .(1)كذاب"": -رمحه هللا- العقيلي عنهقال 
 .(2)"رماه أمحد ،يتكلمون فيه: "-رمحه هللا-قال البخاري و 

  .(3)"ضعيف": -رمحه هللا-النسائي  وقال
وقال ، أما تشيعه فقل ما شئت، كان يكفر معاوية، حافظ منكر احلديث": -رمحه هللا- قال الذهيبو 
  .(4)"اكان يكذب جهارً   :-رمحه هللا- حنبلمحد بن أ

 . (5)"لني": -رمحه هللا-قال أبو حامت و 

 .(6)"اهتموه بسرقة احلديث": -رمحه هللا-قال احلافظ و 
  .زاري، أبو عبد هللا الكويفاحلسني بن احلسن األشقر الف: ثانيةالعلة ال

  .(7)احلديث"ليس بقوي يف ": -هللا مارمحه- حامت ووأبقال عنه النسائي: 
 .(8)"عنده مناكري": -رمحه هللا-قال ابن عدي و 
 .(9)"منكر احلديث: "-رمحه هللا- قال أبو زرعةو 

 .(10)"ليس ابلقوي: "-رمحه هللا- وقال الدارقطين
  .(11)"وهو رافضي ،وضعفه آخر ،اهتمه ابن عدي": -رمحه هللا-قال الذهيب و 
 .(12)"التشيعيهم ويغلو يف ": -رمحه هللا-قال احلافظ و 

يف روح  إمساعيل حقيو وأما عن استشهاد املخالف مبا ذكره أبو حيان يف البحر احمليط، 
                                      

   (.2039، ت: 4/412)، الضعفاء الكبريانظر: العقيلي،  (1)

   (.3037، ت: 8/291د.ط، )، التاريخ الكبريانظر: البخاري،  (2)

   (.625، ت: 1/107، )لضعفاء واملرتوكنيا، النسائيانظر:  (3)

   .(7006، ت: 2/739د.ط، )املغين يف الضعفاء، ، انظر: الذهيب (4)

   (.1739، ت: 7/323، )اجلرح والتعديلابن أيب حامت، انظر:  (5)

  (. 7591، ت: 1/593، )تقريب التهذيبانظر: ابن حجر،  (6)

  (.220، ت: 3/49، )اجلرح والتعديلابن أيب حامت، ، و (146 ، ت:1/33، )الضعفاء واملرتوكني، النسائي (7)

   (.490، ت: 3/233، )الكامل يف ضعفاء الرجال، عديابن انظر:  (8)

  .(1986، ت: 1/531، )ميزان االعتدال، انظر: الذهيب (9)

  .(193، ت: 2/150، )واملرتوكنيالضعفاء ، انظر: الدارقطين (10)
  .(1514، ت: 1/170)الضعفاء،  املغين يف، انظر: الذهيب (11)

  (. 1318، ت: 1/166، )تقريب التهذيبانظر: ابن حجر،  (12)
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م أن ترعوا  وال رايسة، ولكن أسألكعىن: ال أسألكم مااًل امل": -رمحه هللا- قال أبو حيانفقد البيان، 
 ،وعكرمة ،قرابيت وتصدقوين فيما جئتكم به، ومتسكوا عن أذييت وأذية من تبعين، قاله ابن عباس حقَ 

 .(1)"وغريهم ،والشعيب ،وأبو مالك ،وجماهد
 وينن تود  أال إ أصاًل  اجرً أسألكم على التبليغ أفمعىن اآلية ال ": روح البيانصاحب وقال 

ألنه مل يكن بطن من بطونكم اي قريش  ؛األذى وال تعادوين ا عينكفو وت ،منكم وبسببها قرابيت ألجل
الشرع والعادة  يفالزم لكم  ودفع األذى عين يتل  قرابتكم فص   ذا كانت قرابيتإف ،وبينها قرابة ال وبيينإ

وقد كنتم تتفاخرون بصلة الرحم ودفع األذى عن األقارب فما  ،ال وأالتبليغ  ء كان ميناسو  ،واملروءة
  .(2)"!!تؤذونين لكم

بنو هاشم وبنو وليس  ،مجيع قريشالكرمية هم املقصود ابلقرىب يف اآلية مما سبق يتضح أن 
وبني كل قبائل قريش قرابة، ومع  القارئ، فقد كان بني رسول هللا كما يتبادر إىل ذهن   ،املطلب

وال وجه  ،آلية عام، فحكم ايف معىن القرابة؛ ألهنم أقرب الناس إليه  ذلك يدخل آل البيت 
 للتخصيص فيها.

 .األوصياء لألنبياء: ةاملخالفة اخلامسة عشر 
 .[10 ]الواقعة:ڍ ۇ ۇ ڭٹ ٹ ڍ 

من  :برواية عن النيب أنه قال (3)ويف تفسري ابن كثري ،هم األنبياء وأوصياؤهمو ": قال حممد جواد مغنية
وعلي بن أيب طالب سبق  ،يسىومؤمن آل يس سبق إىل ع ،يوشع بن نون سبق إىل موسى :السابقني

  .(4)إىل حممد رسول هللا"
  :الرد على املخالفة

 ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه وهذا القول خي  
 .(5)من كل أمة"سابقون ال": واقال -هللا مارمحه- قتادةو  احلسن،، و  ابن عباسعن ف

                                      
  (. 9/335، )تفسريالالبحر احمليط يف  ،حيان وانظر: أب (1)

  (. 8/311، )روح البيان ،إمساعيل حقيانظر:  (2)

   (. 8/6) ،تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (3)

  (.714، )ص: التفسري املبنيمغنية، حممد جواد  انظر: (4)

 .(7 - 8/6) د.ط،الدر املنثور،  السيوطي، انظر: (5)
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 .(1)"هم األنبياء عليهم السالم قال: -رمحه هللا-وعن جماهد 
 .(2)«ه ْم أ ْهل  اْلق ْرآن  »: قال ،ڍڭ ۇ ۇ ڍ  يف قوله: -رمحه هللا-عب ك  عنو 

 إىلوا ذين صل  ال": قال ،ڍڭ ۇ ۇ ڍ  يف قوله: -رمحه هللا- (3)وعن ابن سريين
 .(4)القبلتني"

د  "قال:  -رمحه هللا- (5)وعن عثمان بن أيب سودة خ ر وًجا  مْ و أ َوهل    ،ه ْم أ َوهل  ْم ر و اًحا إ ىل  اْلم ْسج 
  ."(6)يف  س ب يل  اّللَ  

  .(7)هم أهل عليني""قال:  -رمحه هللا-عن السدي و 
وهم الذين  ،الزوج الثالثوهم  ،ڍ ۇ ۇ ڭڍ قوله: ": -رمحه هللا-قال الطربي و 

 .(8)"سبقوا إىل اإلميان ابهلل ورسوله، وهم املهاجرون األو لون
رواه و  ،بدون إسناد (10)السيوطيو  ،(9)حامت ابن أيب فقد ذكره ،وأما األثر الذي ذكره املخالف

عمر بن عبد هللا بن شوذب، حدثنا حممد بن أمحد بن منصور، حدثنا أمحد بن  من طريقابن املغازيل 

                                      
 .(8/6) ،تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (1)

 .(5/377)، حلية األولياء وطبقات األصفياءرواه أبو نعيم يف  (2)

 وابن ،عباس وابن ،هريرة أيب روى عن:: مالك بن أنس موىل البصري، سريين بن بكر حممد أبو الرابين اإلمام: سريين بنا (3)
 .هـ110: سنة مات ،التعبري يف عالمة اثبتً  ثقةً  افقيهً  وكان ،كثري  وخلق ..ويونس ،عون وابن ،أيوب :عنهرى و  ،عمر

  (.5947ت:  ،1/483) ،تقريب التهذيب(، وابن حجر، 5280ت:  ،25/344) ،الكمالهتذيب انظر: املزي، 
 (.8/6، )تفسري ابن كثريو ، (23/98)، جامع البيانالطربي،  انظر: (4)

 ،أيب هريرة :كان أبوه موىل لعبد هللا بن عمرو بن العاص، روى عن  ،خو زايد بن أيب سودة، أاملقدسي: عثمان بن أيب سودة (5)
، ذكره ابن حبان يف الثقات ة،ورجاء بن أيب سلم، وزيد بن واقد ،أبو سنان ،روى عنهو  ،أيب الدرداء، وميمونة موالة النيب و 
، ت: 6/226، د.ط، )التاريخ الكبريالبخاري،  انظر: .روى له البخاري يف "األدب"، وأبو داود، والرتمذي، وابن ماجهو 

 .(3821، ت: 19/386)، هتذيب الكمالواملزي، ، (2241

ما ذكر يف فضل اجلهاد واحلث ، ديث واآلاثراملصنف يف األحا، وابن أيب شيبة يف (23/98)، جامع البيانالطربي يف رواه  (6)
 (.19339 ، برقم:4/205، )1، طعليه

 .(8/6) ،تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (7)

 .(23/95)، جامع البيانالطربي،  انظر: (8)

 .(18773 ، برقم:10/3330) التفسري،ابن أيب حامت يف ذكره  (9)

 .(8/6)، الدر املنثورالسيوطي،  انظر: (10)
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عن  ،احلسني، حدثنا زكراي، حدثنا أبو صاحل بن الضحاك، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أيب جنيح
 . عنهماي هللارض عن ابن عباس ،رمحه هللاجماهد 

ن رآه ي رم ى حدثين م"ان: حيىي القطقال ، عمر بن عبد هللا بن شوذب وإسناده ضعيف، ففيه
  .(1)"ابلس كر

 .(2)"اقال األزدي: ال يساوي شيئً ": -رمحه هللا-قال الذهيب و 
  .(3)"نجمهوال": -رمحه هللا-قال الذهيب  وأمحد بن احلسني، ،حممد بن أمحد بن منصور وفيه
وهم السابقون إىل  ،األنبياءالرسل و هم  :ابلسابقنياملقصود ل ما سبق يتضح أن خالمن 

إىل وهم الذين صلوا  ونصروا، وهم األنصار الذين آووا ،وهم املهاجرون األو لونأمة،  اإلميان من كل   
 وال وجه للتخصيص فيها. ،اآلية عاميف كم احلف ،وغريهم ..القبلتني

املراد ابلسابقني هم املبادرون إىل فعل  فإنَ  ،هذه األقوال كلها صحيحةو ": -رمحه هللا-قال ابن كثري 
كان يف اآلخرة من السابقني   ،وسبق إىل اخلري ،فمن سابق يف هذه الدنيا :وقال ...اخلريات كما أمروا

 .(4)"دانفإن اجلزاء من جنس العمل، وكما تدين ت   ؛إىل الكرامة
 . حلسن واحلسنيفاطمة وايف علي و : ةاملخالفة السادسة عشر 

 .[9 ]اإلنسان:ڍ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ڍ 
نزلت يف  {هل أتى}أن سورة  :يف العديد من كتب التفسري وغريهو ": قال حممد جواد مغنية

 ،وأطعموا الطعام على شدة احلاجة إليه ،وأهنم الذين وفوا ابلنذر ،وفاطمة واحلسن واحلسني علي   
وعليه فأهل البيت هم املقصودون ابآلايت السابقة والالحقة إىل آخر اآلية  ،ألسرياملسكني واليتيم وا

  .(7)"(6)سد الغابةوأ   ،(5)انظر تفسري الرازي، [22 ]اإلنسان:ڍ يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی یڍ  :22
  

                                      
 (.2045، ت: 6/164)د.ط، ، التاريخ الكبريانظر: البخاري،  (1)

  (.3185، ت: 1/303، )ديوان الضعفاءانظر: الذهيب،  (2)

  (.5238، ت: 2/548)املغين يف الضعفاء، (، و7176، ت: 3/464، )ميزان االعتدالانظر: الذهيب،  (3)

 .(8/7) ،تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (4)

  (.30/746)، مفاتيح الغيب، الرازينظر: ا (5)

  (.7/230)، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ابن األثريانظر:  (6)

  (.782، )ص: التفسري املبنيحممد جواد مغنية،  انظر: (7)



133 

  :الرد على املخالفة
 ابملأثور:أهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه 
 ،ا للمعىن املرادوإمنا جاء التفسري عامً  ،هذه القصة هبذا السببمل تذكر التفاسري يف كتبها 

العمل  ومن ابب حفز اهلمم لآلخرين يذكر هللا  ،وبيان أن هذه األعمال تالزم اإلخالص واخلفاء
  .ن حذوه اآلخرو و  ليحذ   ؛فقط دون العامل له

هللا من رون طاعة كانوا ينذ: "قاال ،ڍڀ پ ڍقوله: يف  -هللا مارمحه-سفيان و عن قتادة ف
 .(1)"والعمرة، وما افرتض عليهم، فسماهم هللا بذلك األبرار الصالة والزكاة، واحلج   

ولكن علمه هللا من  ،أما وهللا ما قالوه أبلسنتهم": قاال -هللا مارمحه- وسعيد بن جبري ،عن جماهدف 
 .(2)لريغب يف ذلك راغب" ؛فأثىن عليهم ،قلوهبم

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺڍ يف قوله هللا:  -هللا مارمحه-بري ج سعيد بنو  ،(3)عطاءعن و 

  .(4)"من أهل القبلة وغريهم": ، قاال[8اإلنسان: ]ڍ ٹ
وا بوفائهم هلل ا، بر  مزاجها كافورً إن األبرار الذين يشربون من كأس كان ": -رمحه هللا-قال الطربي و 

 .(5)"ابلنذور اليت كانوا ينذروهنا يف طاعة هللا
 (7)سد الغابةابن األثري يف أ  و  ،(6)يف تفسريه  الثعليب فقد رواه :ذكره املخالف أما األثر الذي

 .هافذكر  عن ابن عباس، ،عن جماهدالقاسم بن هبرام، عن ليث، من طريق 
 .ففيه علتانا وإسناده ضعيف جدً 

                                      
 .(24/95) ،جامع البيان، الطربي انظر: (1)

 .(8/296) ،تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (2)

 جابر بن عبد هللا، وابن عباس، وعبد هللا بن الزبريحممد عطاء بن أيب رابح أسلم القرشي، نشأ مبكة، روى عن:  عطاء: أبو (3)
وخلق كثري، ولد يف خالفة عثمان  ..، وغريهم كثري، وروى عنه: الزهري، وقتادة، واألعمش، واألوزاعي :ومات سنة ،

ابن (، و 3797، ت: 2/21) ،الكاشفالذهيب، (، و 3933، ت: 20/69) ،هتذيب الكمالاملزي، نظر: اهـ. 114
  (.4591، ت: 1/391) ،التهذيب تقريبحجر، 

 (.8/371، )الدر املنثورالسيوطي،  انظر: (4)

 .(24/95) ،جامع البيان، الطربي انظر: (5)

  (.10/99)، الكشف والبيان عن تفسري القرآن، الثعليبانظر:  (6)

  (.7/230)، ة يف معرفة الصحابةأسد الغاب، ابن األثريانظر:  (7)
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 .(1)"كذاب": ابن معنيعنه قال ، أبو مهدان ،القاسم بن هبرامالعلة األوىل: 
  .(2)"ال جيوز االحتجاج به حبال ،يروي عن أيب الزبري العجائب": -رمحه هللا- ابن حبان وقال

 .(3)"مرتوك: "ضعيف -رمحه هللا- الدارقطينوقال 
 .(4)"كذاب": -رمحه هللا-قال ابن عدي و 

 .(5)ليس بشيء"": -رمحه هللا- وقال ابن اجلوزي
 .ليث بن أيب سليم بن زنيم القرشيهو و  ،ليث: ثانيةالعلة ال

 .(6)"مضطرب احلديث": -رمحه هللا- أمحدعنه قال 
  .(7)"ضعيف: "-رمحه هللا-النسائي  وقال

 .(8)"ضعيف احلديث: "-رمحه هللا-قال أبو حامت و 
فكان  ،اختلط يف آخر عمره حىت كان ال يدري ما حيدث به" :-هللارمحه -ابن حبان  وقال

كل ذلك كان منه يف   ،ا ليس من أحاديثهموأييت عن الثقات مب ،ويرفع املراسيل ،يقلب األسانيد
 .(9)"وحيىي بن معني ،وأمحد بن حنبل ،وابن مهدي ،تركه حيىي القطان ،اختالطه
 .(10)"كومل يتميز حديثه فرت   ،ااختلط جدً صدوق ": -رمحه هللا-قال احلافظ و 

 عن ،أيب عبد هللا السمرقندي طريقمن  (11)يف املوضوعات -رمحه هللا-ورواه ابن اجلوزي 
  .فذكره ،.. إىل آخره.مرض احلسن واحلسني :قال ،عن األصبغ بن نباته ،حممد بن كثري الكويف

                                      
 (.5226، ت: 4/446، )رواية الدوري ،اتريخ ابن معني، ابن معنيانظر:  (1)

  (.882، ت: 2/214)، اجملروحني، ابن حبانانظر:  (2)

 .(617، ت: 3/138)، الضعفاء، و(301، ت: 1/268)، 1، طقطين سؤاالت السلمي للدار، السلميانظر:  (3)

 (.2196، ت: 9/196، )الكامل يف ضعفاء الرجال، عديانظر: ابن  (4)

  (.2/22)، املوضوعات، ابن اجلوزيانظر:  (5)

 (.6997، ت: 3/420)ميزان االعتدال، ، الذهيبانظر:  (6)

 (.511، ت: 1/90، )الضعفاء، النسائيانظر:  (7)

 (.1014، ت: 7/178، )اجلرح والتعديلانظر: ابن أيب حامت،  (8)

  (.906، ت: 2/231)، اجملروحني، انابن حبانظر:  (9)

  (.5685، ت: 1/464، )تقريب التهذيبانظر: ابن حجر،  (10)

  (.392 - 1/391)، املوضوعات، ابن اجلوزيانظر:  (11)
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 فيه ثالث علل:ف ،اجدً  ضعيفوهذا إسناده 
 .أبو عبد هللا السمرقنديالعلة األوىل: 

 .(1)"ال يوثق": -رمحه هللا- قال ابن اجلوزي
  .(2)"جمهول": -رمحه هللا-قال الذهيب و 

 .كنيته أبو إسحاق القصاب  ،حممد بن كثري الكويفنية: العلة الثا
 .(3)"حرقنا حديث حممد بن كثري: "-رمحه هللا- قال أمحد بن حنبل

 .(4)"يف حديثه وهم  : "-رمحه هللا-العقيليوقال 
 .(5)"منكر احلديث: "-رمحه هللا-قال البخاري و 
 .(6)"ضعيف احلديث": -رمحه هللا-قال أبو حامت و 

 .(7)"ال حيتج به حبال: "-رمحه هللا-ن ابن حبا وقال
 .(8)"منكر احلديث": -رمحه هللا-قال ابن عدي و 
 .(9)"ضعيف: "-رمحه هللا-قال احلافظ و 

 .كويفال أبو القاسم احلنظلي التميمي األصبغ بن نباتهالعلة الثالثة: 
 .(10)"ليس بثقة: "-رمحه هللا- قال حيىي بن معني

 .(11)"وك احلديثرت م": -رمحه هللا-النسائي  وقال

                                      
  (.1/392) املوضوعات،ابن اجلوزي،  (1)

 (.  1/508د.ط، )املغين يف الضعفاء، انظر: الذهيب،  (2)

 (.  5864، ت: 3/438)، عرفة الرجالالعلل وم، اإلمام أمحدانظر:  (3)

 (.  1688، ت: 4/129)، الضعفاء الكبري، العقيليانظر:  (4)

 (.  683، ت: 1/217) د.ط،، التاريخ الكبريانظر: البخاري،  (5)

    (.308، ت: 8/69، )اجلرح والتعديلابن أيب حامت، انظر:  (6)

    (.985، ت: 2/287)، اجملروحني، ابن حبانانظر:  (7)

 (.1731، ت: 7/498، )الكامل يف ضعفاء الرجال، عديانظر: ابن  (8)

 (.6253، ت: 1/504، )تقريب التهذيبانظر: ابن حجر،  (9)

  (.2228، ت: 3/453)، 1ط، ريو رواية الد ،اتريخ ابن معني، ابن معنيانظر:  (10)

     (.64، ت: 1/21، )الضعفاء واملرتوكني، النسائي (11)
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 .(1)"لني احلديث": -رمحه هللا-قال أبو حامت و 
 .(2)"كان يقول ابلرجعة": -رمحه هللا-وقال العقيلي

 .(3)"فاستحق من أجلها الرتك ،أتى ابلطامات يف الرواايت: "-رمحه هللا-ابن حبان  وقال
 .(4)"ب ني    الَضْعف  : "-رمحه هللا-قال ابن عدي و 

 .(5)"منكر احلديث": -رمحه هللا- الدارقطينوقال 
 .(6)"يف تشيعه غال   واه  : "-رمحه هللا-قال الذهيب و 
 .(7)"ي ابلرفضم  مرتوك ر  : "-رمحه هللا-قال احلافظ و 

دخول  ا، وال ينكر أبدً من ابب حفز اهلمم لآلخرين وهو  ،مما سبق يتضح أن حكم اآلية عام
ن كانت واتبعيهم يف هذا األمر، وإ تابعنيالو   أتقياء الصحابة وغريه من  علي بن أيب طالب

 .بعموم اللفظ ال خبصوص السبب -كما قال العلماء- العربةف ،اآلية نزلت يف سبب معني
ڍىب  مب خب حب جب يئ ىئ مئڍ ": -رمحه هللا- اإلمام فخر الدين الرازيقال 

ه كن ختصيصذا ال ميفتتناول مجيع الشاكرين واألبرار، ومثل ه ،وهذه صيغة مجع ،[5]اإلنسان: 
 حلال كل من  ألن نظم السورة من أوهلا إىل هذا املوضع يقتضي أن يكون هذا بيانً  ؛ابلشخص الواحد

ن هبذه و واملوصوف ،لفسد نظم السورة ؛ا بشخص واحد  كان من األبرار واملطيعني، فلو جعلناه خمتصً 
  ،ڍڀ  ڍ، ڍڀ پ ڍ ،ڍيئ ىئ مئڍ الصفات مذكورون بصيغة اجلمع كقوله: 

فتخصيصه جبمع معنيني خالف الظاهر، وال  ،وهكذا إىل آخر اآلايت [8 -5]اإلنسان:  ،ڍٺ ڍ
ا داخل يف مجيع اآلايت الدالة على شرح أحوال فيه، ولكنه أيضً  ينكر دخول علي بن أيب طالب 

داخل فيها، فحينئذ ال   املطيعني، فكما أنه داخل فيها فكذا غريه من أتقياء الصحابة والتابعني
خمصوصة عنه، ولكنه  قال: السورة نزلت عند صدور طاعة  بتة، اللهم إال أن ي  للتخصيص معىن أليبقى 

                                      
    (.1213، ت: 2/320، )اجلرح والتعديلحامت،  ابن أيبانظر:  (1)

 (.  160، ت: 1/129)، الضعفاء الكبري، العقيليانظر:  (2)

    (.106، ت: 1/174)، اجملروحني، ابن حبانانظر:  (3)

 (.220، ت: 2/102، )الكامل يف ضعفاء الرجال، عديانظر: ابن  (4)

 (.116، ت: 1/259، )واملرتوكنيالضعفاء ، الدارقطينانظر:  (5)

 (.  771، ت: 1/93د.ط، )املغين يف الضعفاء، انظر: الذهيب،  (6)

 (.537، ت: 1/113، )تقريب التهذيبانظر: ابن حجر،  (7)
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 .(1)"قد ثبت يف أصول الفقه أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب
  .أفضل من ليلة القدر مبارزة عمرو بن ود   : ةاملخالفة السابعة عشر 

 .[3 ]القْدر: ڍ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀٹ ٹ ڍ 
من عمل اخلري يف ليلة القدر كتب هللا له أجر من عمل اخلري يف  :أي": ةجواد مغنيقال حممد 

ملبارزة علي مع عمرو بن ود  :هذا كقول النيب لعليو ": (2)قال الرازي يف تفسري هذه اآلية ،ألف شهر
حسبك من  :كأنه يقول  ،أفضل :بل قال ؛مثل عمله :فلم يقل ،أفضل من عمل أميت إىل يوم القيامة

  .(3)"جزافوالباقي  ا من الوزنهذ
  :الرد على املخالفة

 ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه وهذا القول خي  
  .(4)"من ألف شهر عملها وصيامها وقيامها خري  "قال:  -رمحه هللا-عن جماهد ف

قال:  ،ڍٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڍ : تعاىل قولهيف  -رمحه هللا- عمرو بن قيس املالئيوعن 
 .(5)"هرمن عمل ألف ش عمل  فيها خري"

من طريق أمحد بن  (6)أخرجه احلاكم يف املستدرك ، فقدوأما احلديث الذي ذكره املخالف
عن أبيه عن جده  ،عن هبز بن حكيم ،ثنا سفيان الثوري س ل م ة ،ثنا عمرو بن أيب  ،اخلْ َشاب  عيسى 

عنه قال ، اخلْ َشاب  تنيسى لاأمحد بن عيسى ، ففيه موضوعإسناده و  فذكره. :قال: قال رسول هللا 
ال جيوز عندي  ،وعن املشاهري األشياء املقلوبة ،يروي عن اجملاهيل األشياء املناكري: "ابن حبان

 .(7)االحتجاج مبا انفرد به من األخبار"

                                      
  (.30/747)، مفاتيح الغيب، الرازيانظر:  (1)

  (.32/231)املرجع السابق، انظر:  (2)

 (.815، )ص: التفسري املبنيحممد جواد مغنية، انظر:  (3)

 .(24/533) جامع البيان،الطربي،  انظر: (4)

 .(24/533)املرجع السابق،  انظر: (5)

ا "قبح هللا رافضيً وقال الذهيب:  ،(4327 ، برقم:3/34)، كتاب املغازي والسرااي،  املستدرك على الصحيحنياحلاكم،  انظر: (6)
  .(13/19) ،اتريخ بغداداخلطيب البغدادي يف و  ".افرتاه

 (.76، ت: 1/146، )اجملروحنيحبان، انظر: ابن  (7)
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 .(1)ليس ابلقوي": "-رمحه هللا- الدارقطينوقال 
 .(2)"مناكريله : "-رمحه هللا-قال ابن عدي و 

  .(3)"اب يضع احلديثكذَ ": ابن طاهرقال ": -رمحه هللا-قال الذهيب و 
وإسحاق بن  ،ويف إسناده غري جمهول ،هذا حديث منكر": -رمحه هللا- قال ابن عساكرو 
 . (4)"اببشر كذَ 

اخلري من عمل اخلري يف ليلة القدر كتب هللا له أجر من عمل ": قول مغنية يتضح مما سبق أن
وال وجه  ،أنه موضوعفقد ثبت  ،األثر الذي استشهد به نقول صحيح، وأ ،"يف ألف شهر

 لالستشهاد ابألحاديث الضعيفة واملوضوعة.
  أهل البيت.الغلو يف مدح : ةة عشر مناثاملخالفة ال

ڍڻ  ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گٹ ٹ ڍ 

 .[49 ]العنكبوت:
تمسكون ماء املوالعل ،الذين هم خزنة علمه ،وأهل بيتههم حممد و ": حممد جواد مغنيةقال 

 .(5)ه"ت  رو  بع  
  :الرد على املخالفة

 ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه وهذا القول خي  
العلم  يف التوراة واإلجنيل ألهل أنزل شأن حممد  كان هللا "قال:  فعن ابن عباس 

 ،ه بيمينه وال خيط  ابً كتا  م  عل  فقال هلم: إن آية نبوته أن خيرج حني خيرج ال ي   ،وعلمه هلم وجعله هلم آيةً 
 .(6)وهي اآلايت البينات"

 .(7)قرآن آايت بينات يف صدور الذين أوتوا العلم"ال": قال -رمحه هللا-وعن احلسن  
                                      

 (. 72، برقم: 1/255)، الضعفاء واملرتوكني الدارقطين، انظر: (1)

 (.508، ت: 1/126)، ميزان االعتدال انظر: الذهيب، (2)

 (.396، ت: 1/51)املغين يف الضعفاء، الذهيب، انظر:  (3)

 (.50/333، )اتريخ دمشق ،انظر: ابن عساكر (4)

 (.527، )ص: التفسري املبنيجواد مغنية، حممد انظر:  (5)

  (.6/470)الدر املنثور، والسيوطي،  ،(20/51، )جامع البيانالطربي،  انظر: (6)

 .(20/52، )جامع البيانالطربي،  انظر: (7)
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وال  ،الكتاب كتاابً  ين بذلك: بل العلم أبنك ما كنت تتلو من قبل هذاع  ": -رمحه هللا-قال الطربي و 
  .(1)أهل الكتاب"ين أوتوا العلم من بينات يف صدور الذ آايت   ،ه بيمينكختط  

وال  ، قبلهال يقرأ كتاابً  النيب  كان": واقال -هللا مرمحه- ابن ج ر يجو  والضحاك،وعن قتادة 
 .(2)"ا ال يكتبوكان أميً  ،خيطه بيمينه

وال خيطه  ،آية نبوته أن خيرج حني خيرج ال يعلم كتاابً فقال هلم: إن "قال:  وعن ابن عباس 
 .(3)وهي اآلايت البينات" ،بيمينه

هذه الصفة و  ،وال خيطه بيمينه ،ال يقرأ كتاابً  ،أمي   النيب أن نزلت لبيان الكرمية اآلية ف
العلم هاهنا يف فاملقصود ابلذين أوتوا  ، نبوتهعلى  لتكون عالمةً  ؛يف كتب أهل الكتاب ة  ر و ذكم

م بني  عقوهليزوا باستطاعوا أن ميألهنم  ؛علمووصفهم ابل ،الذين آمنوا اآلية هم العلماء من أهل الكتاب
 .البشر والشياطنيمن  غريه وكالم كالم هللا 
  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گڍ عىن يف قوله تعاىل: امل": -رمحه هللا-قال ابن كثري  

ه بيمينك آايت بينات يف ، وال ختط  تتلو من قبل هذا الكتاب كتاابً بل العلم أبنك ما كنت ، ڍڱ 
وهو  ،اه العويف عن ابن عباس، وقاله الضحاكتوا العلم من أهل الكتاب، وهو الذي رو صدور الذين أو 

  .(4)"وهللا أعلم ،األظهر
ما جيحد ": -رمحه هللا- ، قال الطربيڍں ڻ ڻ ڱ ں ڍويشهد له قوله تعاىل: 

 ث حممد وأدلته، وي نكر العلم الذي يعلم من كتب هللا، اليت أنزهلا على أنبيائه، ببع ة حممد نبوَ 
ونبو ته ومبعثه إال الظاملون، يعين: الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم ابهلل 

(5).  
  .خمالفات يف العقيدة :املطلب الثالث

  . الوسيلة هي الصالة على النيب :وىلاملخالفة األ
 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱٹ ٹ ڍ 

                                      
 .(20/52، )املرجع السابق انظر: (1)

  (.6/471)، الدر املنثورالسيوطي، (، و 9/3072، )تفسري القرآنابن أيب حامت،  انظر: (2)

 .(6/470)، الدر املنثورالسيوطي،  انظر: (3)

  .(6/259، )تفسري القرآن العظيم، ابن كثري انظر: (4)

  .(20/51، )جامع البيانالطربي،  انظر: (5)
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.[6 ]األنعام:ڍ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ
وسيلة إىل هللا  وآله خري   الصالة على حممد   يف شىت األحوال فإنَ و ": حممد جواد مغنيةل قا

  .(1)"وشفيع
 :الرد على املخالفة

 ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه وهذا القول خي   
ويتقرب به إىل الغري، واجلمع الوسيل  ،ما ي توصل به إىل الشيءيف األصل: "فإن الوسيلة 

ب قال: وسل فالن إىل ربه وسيلة، وتوسل إليه بوسيلة، أي تقرَ ي   ،والتوسيل والتوسل واحد ،والوسائل
 .(2)"إليه بعمل

 :والوسيلة ،الدرجة :والوسيلة ،املنزلة عند امللك :الوسيلة: "-رمحه هللا- (3)وقال ابن سيده
 .(4)"تقرب :وتوسل إليه بكذا ،ب به إليه تقرَ عمل عماًل  :ووسل إىل هللا وسيلة ،القربة

 ، أنه مسع النيب  عن عبد هللا بن عمرو بن العاصف ،وقيل: هي منزلة من منازل اجلنة
ًة ص َلى هللا  ،اْلم ؤ ذ  ن ، فـ ق ول وا م ْثل  م ا يـ ق ول  إ ذ ا مس  ْعت م  »: يقول مث َ ص ل وا ع ل َي، ف إ نَه  م ْن ص َلى ع ل َي ص ال 

ب غ ي إ اَل ل  ع ل ْيه  هب  ا ع ْشرًا،  يل ة ، ف إ هَن ا م ْنز ل ة  يف  اجلْ َنة ، ال  تـ نـْ َ س ل وا هللا  يل   اْلو س  اد  هللا ، و أ ْرج و أ ْن ع ْبد  م ْن ع ب  مث 
يل ة  ح َلْت ل ه  الَشف اع ة   ، ف م ْن س أ ل  يل  اْلو س   .(5)«أ ك ون  أ ن  ه و 

يل ة و   : قولهف ا يف  اجْلَنة مث  ر ة  ،واملنزلة ع ْند هللا  ،ه ي اْلقْرب ةسلوا هللا اْلو س  واملنزلة اَليت  ذكره 
 .(6)"اْلقرب

                                      
 (.163، )ص: التفسري املبنيحممد جواد مغنية، انظر:  (1)

، النهاية يف غريب احلديث واألثر، وابن األثري، (5/1841)، 4، طالصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةانظر: اجلوهري،  (2)
  (.5/185)د.ط، 

زمانه أعلم منه ابلنحو واللغة واألشعار ابن سيده: علي بن أمحد بن سيده اللغوي األندلسي، أبو احلسن الضرير، مل يكن يف  (3)
وغري ذلك، قال  ..رح إصالح املنطقوأايم العرب، وكان حافظًا، من مصنفاته: احملكم واحمليط األعظم، واملخصص، وش

ابن  هـ. انظر: 458احلميدي وابن بشكوال: روى ابن سيده عن أبيه، وعن صاعد بن احلسن البغدادي، ومات سنة: 
  .(449، ت: 2/330) ،وفيات األعيانابن خلكان: و  (،1/396، )1، ط اتريخ أئمة األندلسالصلة يفبشكوال، 

 . (8/612)، يط األعظماحملكم واحملانظر: ابن سيده،  (4)

، 1/288)، مث يسأل له الوسيلة ب القول مثل قول املؤذن ملن مسعه، مث يصلي على النيب اب يف الصالة،أخرجه مسلم  (5)
 .(384 حديث رقم:

 .(2/467، )1ط، غريب احلديثانظر: ابن اجلوزي،  (6)
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عليه، من الصالة  هو ما فرضه هللا  ومن املعلوم أن أفضل ما يتقرب به العبد إىل ربه 
 .الصالة والسالم على النيب  :اومنها أيضً  ،والزكاة واحلج والصيام والصدقة

: م ْن ع اد ى يل  و ل ًيا فـ ق ْد آذ نـْت ه  : »، قال: قال رسول هللا  هريرة عن أيبف إ َن اّلَل  ق ال 
َا اْفرت  ْضت  ع ل ْيه ، و م ا يـ ز ال  ع ْبد ي يـ تـ ق   ، و م ا تـ ق َرب  إ يل َ ع ْبد ي ب ش ْيء  أ ح َب إ يل َ مم  حل ْرب   َرب  إ يل َ اب 

لنَـو اف ل  ح ىَت  ر  ب ه ، و ي د ه  اَليت  يـ   اب  ت ه : ك ْنت  مس ْع ه  اَلذ ي ي ْسم ع  ب ه ، و ب ص ر ه  اَلذ ي يـ ْبص  َبه ، ف إ ذ ا أ ْحبـ بـْ ْبط ش  أ ح 
نَه ، و م ا تـ   ي هب  ا، و إ ْن س أ ل ين  أل  ْعط يـ َنه ، و ل ئ ن  اْستـ ع اذ ين  أل  ع يذ  َدْدت  ع ْن ش ْيء  أ ن  ر  هب  ا، و ر ْجل ه  اَليت  مي ْش 

ْوت  و أ ن  أ ْكر ه  م س اء ت ه  
 
ْؤم ن ، ي ْكر ه  امل

 
 .(1)«ف اع ل ه  تـ ر د د ي ع ْن نـ ْفس  امل

َا اْفرت  ْضت  ع ل ْيه  ": فقوله   هللا تعاىل يقتضي أن تكون وسائل التقرب كثرية، وأحبها إىل "،مم 
 .(2)"أداء الفرائض، فتندرج فيها النوافل

املائدة: ]ڍۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےڍ يف قوله: -رمحه هللا-عن قتادة و 

 .(3)"بوا إليه بطاعته والعمل  مبا يرضيهتقرَ "قال: ، [35
 ."(4)قربة إىل هللا ال": ، قالڍۇ  ڭ ڭ ڍ يف قوله: :-رمحه هللا-عن جماهد و 

 .(5)"القربة :وسيلةال": وابن جريج قالوا، احلسن ، والسدي، وعطاءوعن 
 .(6)"بوا إىل هللاة، حتبَ احملبَ "قال: ، ڍۇ  ڭ ڭ ڍ يف قوله: -رمحه هللا-قال ابن زيد و 
 .(7)"اجة: "احلقال، ڍۇ  ڭ ڭ ڍ يف قوله: عن ابن عباس و 

أجيبوا هللا فيما أمركم وهناكم  ،ڍڭ  ڭ ۓ ۓ ے ڍ قوله:: -رمحه هللا-قال الطربي 
 ڭ ڍ قوله:، ابلصاحل من أعمالكم رَبكم ونبَيكم ابلطاعة له يف ذلك، وحق  قوا إميانكم وتصديقكم

  .(8)"يقول: واطلبوا القربة إليه ابلعمل مبا يرضيه، ڍۇ  ڭ
                                      

 .(6502 رقم:، حديث 8/105)، ابب التواضع ،كتاب الرقاقيف  أخرجه البخاري  (1)

 .(5/1728)، 1، طالسننالكاشف عن حقائق انظر: الطييب،  (2)

 .(3/71)، الدر املنثورانظر: السيوطي،  (3)

 (.10/291) جامع البيان، انظر: الطربي، (4)

 (.10/291)، املرجع السابقانظر:  (5)

 (.10/291)، املرجع السابقانظر:  (6)

 .(3/71)، الدر املنثورانظر: السيوطي،  (7)

 (.10/290) جامع البيان، انظر: الطربي، (8)
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ومن األعمال الصاحلة  ،لعمل الصاحلاب القربة إىل هللا هو الوسيلة  يتضح مما سبق أن معىن
ذلك من  وغري ، نيب  والوسيلة هي الدرجة الرفيعة اليت طلبها ال ،الصالة والسالم على النيب 

وما  ،بني ما عليه األمم السابقة وتكذيبهم ألنبيائهمواآلية ت   ،املعاين الصحيحة اليت ذكرها أهل التفسري
  .لنيب اوفيه هتديد لكفار قريش ملخالفتهم  ،هبم من العذاب حلَ 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱڍ وأما قوله تعاىل: 

 .[6 ]األنعام:ڍ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ
أمل ير هؤالء املكذبون  :لنبيه حممد  -تعاىل ذكره  -يقول ": -رمحه هللا-قال الطربي 

وهم األمم الذين وطأت هلم البالد  ،كثرة من أهلكت من قبلهم من القرون  ،اجلاحدون نبوتك ،آباييت
  .(1)وأعطيتهم فيها ما مل أعطهم؟" ،مل أوطئها هلم واألرض توطئةً 

والسعة  ،واألعمار واجلاه العريض ،من األموال واألوالد :أي": -رمحه هللا-قال ابن كثري و 
وأكثرن عليهم أمطار السماء وينابيع  ،ا بعد شيءشيئً  :أي ڍھ  ھ ھ ہڍ  ،واجلنود
  ،خبطاايهم وسيئاهتم اليت اجرتموها :أي ڍڭ  ڭڍ  ،ا وإمالء هلماستدراجً  :أي ،األرض

 آخر؛ مث جياًل  ،وجعلناهم أحاديث ،فذهب األولون كأمس الذاهب :أيڍۆ  ۇ ۇ ڭ ڭڍ 
فاحذروا أيها املخاطبون أن يصيبكم مثل ما  ،فهلكوا كهالكهم ،فعملوا مثل أعماهلم ،لنختربهم
من رسوهلم  الذي كذبتموه أكرم على هللا  والرسول  ،منهم فما أنتم أبعز على هللا  ،أصاهبم
، (2)لطفه وإحسانه"اجلة العقوبة منهم لوال فأنتم أوىل ابلعذاب ومع.  

  .اجمليء يوم القيامة للفصلو  تياناإلنفي املخالفة الثانية: 
 ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ٹ ڍ  :اآلية األوىل 

 ]األنعام:ڍ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
158]. 

 .(3)ه وانتقامه"اب  عذ :أي ،ڍ پ پ پ ڍ": جواد مغنيةقال حممد 

                                      
  (.11/263)، املرجع السابقانظر:  (1)

  (.3/216)، تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (2)

  (.190)ص:  التفسري املبني،، حممد جواد مغنيةانظر:  (3)
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 .[22 ]الفجر:ڍ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىٹ ٹ ڍ  :اآلية الثانية 
 .(1)أمره وقضاؤه"": قال حممد جواد مغنية

  :الرد على املخالفة
  آلية األوىل:ابلنسبة ل

 ابملأثور:أهل التفسري ملا عليه  افتفسريه هلا جاء خمالفً 
يوم ": قالوا ،ڍپ  پ پڍ  ، يف قوله:-رمحهم هللا- ابن جريجوقتادة، و  ،عن جماهدف
  .(2)القيامة"

أو أييت ربك اي حممد بني خلقه يف  ،ڍپ  پ پڍ  قوله تعاىل:": -رمحه هللا-قال الطربي 
 .(3)"يقول: أو أن أيتيهم بعض  آايت ربك ،ڍ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ڍ ، وقوله تعاىل:موقف القيامة

 ،واملكذبني آبايته ،واملخالفني لرسله ،ا للكافرين بهيقول تعاىل متوعدً ": -رمحه هللا-قال ابن كثري و 
  .(4)"وذلك كائن يوم القيامة، ڍ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڍ  ،ين عن سبيلهوالصاد   

  :وأما اآلية الثانية
 ابملأثور:أهل التفسري ملا عليه  اخمالفً جاء  اأيضً فتفسريه هلا 

 اض  ق  حىت تـ   ...دميت األرض مد  األدَ أنه قال: إذا كان يوم القيامة م   ابن عباس  فعن
السماء السابعة، فألهل السماء السابعة أكثر من أهل ست   مسوات، ومن مجيع أهل األرض بضعف، 

ث    .(5)"صفوف   ي  فيجيء هللا فيهم واألمم ج 
إذا كان يوم القيامة، أمر هللا السماء الدنيا "قال:  -رمحه هللا- الضحاك بن مزاحموعن 

 الئكة، وأحاطوا ابألرض ومن عليها، مث الثانية، مث الثالثة، مث الرابعة، مثأبهلها، ونزل من فيها من امل
، مث ينزل امللك األعاخلامسة، مث السادسة، مث السابعة، فص ف وا صفً  لى على جمنبته اليسرى ا دون صف 

                                      
  (.807)ص: ، املرجع السابق (1)

 (.12/246)، جامع البيان انظر: الطربي، (2)

  (.12/245)، املرجع السابقانظر:  (3)

  (.3/333)، تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (4)

، وقال البوصريي: "موقوف، (24/417)، جامع البيان والطربي يف (1122 ، برقم:2/1001)، مسندهرواه احلارث يف  (5)
 .(7695 رقم:، ب8/162، )1، طإحتاف اخلرية املهرةوإسناده حسن". انظر: البوصريي، 
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ا من أقطار األرض إال وجدوا سبعة صفوف من جهنم، فإذا رآها أهل األرض ند وا، فال أيتون قطرً 
 .(1)"...هملالئكة، فريجعون إىل املكان الذي كانوا فيا

ر ين  ل م يق ات  يـ ْوم  جي ْم ع  هللا  اأْل َول ني  »: قال ، عن النيب  عبد هللا بن مسعودوعن  و اآْلخ 
ت ظ ر ون  ف ْصل  الْ  ص ًة أ ْبص ار ه ْم إ ىل  الَسم اء  يـ نـْ  يـ ْنز ل  هللا  : "و ق ال   ،«ق ض اء  م ْعل وم  ق ي اًما أ ْرب ع ني  س ن ًة ش اخ 

، مث َ يـ ن اد ي م ن اد   ي   : أ ملْ  تـ ْرض ْوا م ْن ر ب  ك م  اَلذ ي يف  ظ ل ل  م ن  اْلغ م ام  م ن  اْلع ْرش  إ ىل  اْلك ْرس  أ يـ ه ا النَاس 
ان وا يـ تـ و َلْون   خ ل ق ك ْم و ر ز ق ك ْم و أ م ر ك ْم أ ْن تـ ْعب د وه  و ال  ت ْشر ك وا ب ه   ًئا أ ْن يـ و يل    ك َل ن س  م ْنك ْم م ا ك  يـْ ش 

  .(2)"...م ْن ر ب  ك ْم؟ ق ال وا: بـ ل ى و يـ ْعب د ون  يف  الد  ين ، أ ل ْيس  ذ ل ك  ع ْداًل 
ًدا يـ ْوم  اْلق يام ة  م ْقد  : "، قال: قال رسول هللا وعن أيب هريرة  ا، ار  س ْبع ني  عامً ت وقف ون  م ْوق فا و اح 
ر   ،ال يـ ْنظ ر إل ْيك مْ  ن ك ْم، ق ْد ح ص  مث َ نزل  أْهل  .، .يـ ْنقط ع  الَدْمع  ع ل ْيك ْم، فـ تـ ْبك ون  حىت  و ال يـ ْقض ى بـ يـْ

الئ ك ة ، و  
 
ْعف  حىت نزل  اجل َبار  يف  ظ ل ل  م ن  الغ مام  و امل هل  ْم ز ج ل  م ْن الَسم و ات  ع لى ق ْدر  ذلك  م ن  الض  

، س ْبحان  ر ب   الع ْرش  ذ    ل ك وت 
ْلك  و امل

 
ه ْم، يـ ق ول ون : س ْبحان  ذ ي امل  .(3)"ي اجل رب  وت  ت ْسب يح 

واملالئكة جييئون بني  ،لفصل القضاء كما يشاء فيجيء الرب ": -رمحه هللا-قال ابن كثري 
  .(4)ا"ا صفوفً يديه صفوفً 

وهذا هو ، جميء وإتيان يليق جبالل هللا وعظمته  هو": -هللا رمحه- (5)قال ابن رجب
 .(6)"إسحاق وغريه من األئمةأمحد، ومن قبله من السلف، وهو قول  الصحيح عن

 هإتيان يليق جبالل هوو يوم القيامة،  إتيان الرب على  يدل  ، ڍپ  پ پڍ فقوله تعاىل: 
                                      

 .(7/286) د.ط،الدر املنثور، ، والسيوطي، (24/418)، البيانجامع  انظر: الطربي، (1)

، صحيح الرتغيب والرتهيب، وقال األلباين "صحيح". انظر: (9763 ، برقم:9/357) ،املعجم الكبريأخرجه الطرباين يف  (2)
 (.3591 ، برقم:418 /3)

 (.24/419)، جامع البيان والطربي يف(، 10 ، برقم:1/84، )1ط ،مسندهرواه إسحاق بن راهويه يف  (3)

  (.8/389)، تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (4)

احملدث احلافظ زين الدين، ، المي، البغدادي، احلنبليابن رجب: زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، السَ  (5)
ف شرح الرتمذي، وغريهم، وصنَ  ..العطار، وأيب الفتح امليدوميبن اخلباز، وابن  هـ، مسع من حممد 706ولد ببغداد سنة 

الدرر هـ. انظر: ابن حجر،  795وغريها، ومات يف شهر رجب سنة:  ..وذيل طبقات احلنابلة، واللطائف يف وظائف األايم
ت: ، 1/328)د.ط،  ،بعالبدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السا(، والشوكاين، 2276، ت: 3/108، )الكامنة

227.) 

  (.7/230)، 1، طفتح الباري شرح صحيح البخاريانظر: ابن رجب،  (6)
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بني واالختالف على التباين ل يد ،ڍ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ڍتعقيب بقوله: ال؛ ألن وعظمته 
  . إمنا أييت بذاته هللا  أنَ ذلك على  فدلَ ، املعنيني

  .عقيدة الوالءاملخالفة الثالثة: 
  .[162 ]األنعام:ڍ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭٹ ٹ ڍ 

وما أموت  ڍ ۇ ڍ.. .من حج وصوم ومخس وزكاة ڍ ڭ ڍ": قال حممد جواد مغنية
 .(1)وأهل بيته" نيب عليه من اإلميان والوالء لل
  :الرد على املخالفة

 ابملأثور:أهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه  
  .وهي الذبيحة ،النسيكة :وهي هنا عند املفسرين ،الكالم على النسكف
 .(2)ذحبي يف احلج والعمرة""قال:  -رمحه هللا-عن جماهد ف

  .(3)ذبيحيت"": او قال -هللا مرمحه- وقتادة ،والسدي، واحلسن ،وعن سعيد بن جبري
برهبم األواثن واألصنام، الذين هلؤالء العادلني  قل اي حممد ": -رمحه هللا-قال الطربي و 

يقول:  ،ڍڭ  ڭ ڭ ڭڍ  ،يسألونك أن تتبع أهواءهم على الباطل من عبادة اآلهلة واألواثن
له أن ذلك ك، يعين: ڍۈ ۆ ۆ ڍ ،يقول: ووفايت ،ڍۇ ڍ  ،يقول: وحيايت ،ڍۇ ڍ  ،وذحبي

 .(4)"ما أشركتم به، أيها املشركون، من األواثنله خالًصا دون 
ويذحبون  ،الذين يعبدون غري هللا ،أيمره تعاىل أن خيرب املشركني": -رمحه هللا-قال ابن كثري 

 .(5)ال شريك له" ،ونسكه على امسه وحده فإن صالته هلل  ؛أنه خمالف هلم يف ذلك لغري امسه:
 . رؤية هللاابعة: املخالفة الر 

.[23 -22]القيامة: ڍ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پٹ ٹ ڍ 
ابلعقول واإلميان ال  ،ابلبصرية ال ابلبصر ،ڍ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پڍ : "ل مغنيةقا

                                      
  (.191)ص:  التفسري املبني،، حممد جواد مغنيةانظر:  (1)

  (.12/284) جامع البيان،انظر: الطربي،  (2)

  .(5/1434)، تفسري القرآن، وابن أيب حامت، (12/285)، املرجع السابقانظر:  (3)

  (.3/410)الدر املنثور، ، والسيوطي، (12/283)، املرجع السابقانظر:  (4)

  (.3/343)، تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (5)
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 .(1)"ابلعيون والعيان
 الرد على املخالفة:

 ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه وهذا القول خي  
نَـت ان  م ْن ف َضة  آن يـ تـ ه م ا، و م ا ف يه م ا، : » سول اّللَ  قال: قال ر   األشعري عن أيب موسىف ج 

نَـت ان  م ْن ذ ه ب  آن يـ تـ ه م ا، و م ا ف يه م ا، و م ا ب نْي  اْلق ْوم  و ب نْي  أ ْن يـ ْنظ ر وا إ ىل  ر هب   ْم إ اَل  ء  ع ل ى  ر د اء   و ج  اْلك رْب اي 
  .(2)«و ْجه ه  يف  ج َنة  ع ْدن  

: يـ ق ول  هللا  تـ ب ار ك  »: قال ، عن النيب  عن صهيبو  إ ذ ا د خ ل  أ ْهل  اجلْ َنة  اجلْ َنة ، ق ال 
ْلن ا اجلْ َنة ، و تـ ن ج    ن ا؟ أ ملْ  ت ْدخ  ًئا أ ز يد ك ْم؟ فـ يـ ق ول ون : أ ملْ  تـ بـ ي  ْض و ج وه  يـْ : ت ر يد ون  ش  : ن ا م ن  الَنار ؟ ق ال  و تـ ع اىل 

، ف م ا  ف  احلْ ج اب  ًئا أ ح َب إ ل ْيه ْم م ن  الَنظ ر  إ ىل  ر هب   ْم فـ ي ْكش  يـْ  ٻ ڍ مث َ ت ال  ه ذ ه  اآْلي ة :، أ ْعط وا ش 

  .(3)«[26]يونس: ڍٻ  ٻ ٻ
، يـ ْوم  اْلق ي ام ة  يـ ت ج َلى ل ن ا ر بـ ن ا : »، قال: قال رسول هللا  عن أيب موسىو 
ًكا   .(4)«ض اح 

 -يعين البدر- ، فنظر إىل القمر ليلة، قال: كنا عند النيب  عن جرير بن عبد هللاو 
، ال  ت ض ام ون  يف  ر ْؤي ت ه ، ف إ ن  اْست ط ْعت ْم أ ْن ال تـ  »: فقال ا الق م ر  ْغل ب وا إ َنك ْم س رت  ْون  ر َبك ْم، ك م ا تـ ر ْون  ه ذ 

 .(5)«الَشْمس  و قـ ْبل  غ ر وهب  ا ف افـْع ل وا ع ل ى ص ال ة  قـ ْبل  ط ل وع  
                                      

 . (1/779)املبني، التفسري  حممد جواد مغنية،انظر:  (1)

ب  قـ ْول ه : تفسري، كتاب ال  ،صحيحهيف أخرجه البخاري  (2) نَـ و م ْن د وهن  م ا ڍاب  يف ، و (4878 ، حديث رقم:6/145) ،ڍ ت ان  ج 

وبنحوه رواه  (،7444، حديث رقم: 9/132) ،ڍپ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ  ٺ ڍ التوحيد: ابب قول هللا تعاىل: 
 .(180 ، حديث رقم:1/163) ، إثبات رؤية املؤمنني يف اآلخرة رهبم :ابب ،اإلميانمسلم يف 

 .(181، حديث رقم:1/163) ،ملؤمنني يف اآلخرة رهبم ابب إثبات رؤية ا ،اإلميان يفأخرجه مسلم  (3)

، د.ط، املعجم األوسطوالطرباين يف  (،2/576، )5، ط كتاب التوحيد وإثبات صفات الربابن خزمية يف رواه  (4)
وقال احلافظ العراقي،  .(40 ، برقم:1/155) د.ط، ، رؤية هللا وبنحوه رواه الدارقطين يف (،2084رقم: ب، 2/314)
صحيح (، واأللباين، 1710)ص:  ،1ط ،املغين عن محل األسفار يف األسفارأللباين: "صحيح". انظر: العراقي، وا

 (.2/1329د.ط، ) ،اجلامع
، وابب (554 ، حديث رقم:1/115) ابب فضل صالة العصر،، مواقيت الصالة كتاب  ،صحيحه يفأخرجه البخاري  (5)

ڇ ڍ ڍ ڌ ڍ  قوله:تفسري سورة ق: ابب  التفسري، يفو  (،573، حديث رقم: 1/119)فضل صالة الفجر، 
= 
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ه ْل ت ض ار ون  يف  »: هللا، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال، قال: قال أنس: اي رسول  عن أيب هريرةو 
ل ة  الب دْ »: قالوا: ال اي رسول هللا، قال« الَشْمس  ل ْيس  د وهن  ا س ح اب   ر  ل ْيس  ه ْل ت ض ار ون  يف  الق م ر  ل يـْ

 .(1)«...الق ي ام ة  ك ذ ل ك  ف إ َنك ْم تـ ر ْون ه  يـ ْوم  »: ل هللا، قالقالوا: ال اي رسو « د ون ه  س ح اب  
قال:  ،ڍ ٺ ٺ ٺ ڀڍ  ،قال: يعين حسنها ،ڍڀ  ڀ ڀ پڍ يف قوله:  وعن ابن عباس 

 .(2)نظرت إىل اخلالق"
قال: هم ينظرون  ،ڍ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پڍ يف قوله:  -رمحه هللا- (3)عن عطية العويفو 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿڍ إىل هللا ال حتيط أبصارهم به من عظمته، وبصره حميط هبم، فذلك قوله: 

  .(4)"[103األنعام: ]ڍ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ
ر ة : ال": قال ،ڍ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پڍ قال:  -رمحه هللا-وعن احلسن البصري  نَاض 

لنَ  ي  تـ ْنظ ر  إ ىل  ر هب   اظ ر  إ ىل  ر هب   ا، و ح َق هل  ا أ ْن تـ ْنض ر  و  احلْ س ن ة ، ح َسنـ ه ا اّلَل  اب 
 .(6)"(5)ه 

 ."(7)ما حجب الكفار إال وقد علم أن األبرار يرونه : "قال الشافعي رمحه هللا تعاىلو 

                                      
= 

يف التوحيد: ابب قول هللا تعاىل: و  (،4851، حديث رقم: 6/139) ،[39]ق: ڍڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ومواضع يف املساجد وبنحوه رواه مسلم  (،7434، حديث رقم: 9/127) ،ڍپ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ  ٺ ڍ 
 .(633 ، حديث رقم:1/439)، عليهماابب فضل صاليت الصبح والعصر، واحملافظة  ،الصالة

يف التوحيد: ، و (6573 ، حديث رقم:8/117) ابب الصراط جسر جهنم،، كتاب الرقاق  ،صحيحهيف أخرجه البخاري  (1)
وبنحوه رواه مسلم يف  (،7434، حديث رقم: 9/128،)ڍپ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ  ٺ ڍ ابب قول هللا تعاىل: 

 .(183،  182 ، حديث رقم:1/163) ،ابب معرفة طريق الرؤية ،اإلميان

 . (8/349) الدر املنثور، ،السيوطيانظر:  (2)

 ..وابن عمر ،وابن عباس ،وأيب هريرة ،أيب سعيد :عطية العويف: ابن سعد بن جنادة العويف الكويف أبو احلسن، روى عن (3)
هتذيب املزي، نظر: اهـ. 111 :مات سنة، واحلجاج بن أرطاة ،ىب ليلىأوابن  ،ومسعر ،عمشاأل :روى عنهو  وآخرون،
  (.3820، ت: 2/27) ،الكاشفالذهيب، و  (،3956، ت: 20/145)، الكمال

 . (24/72)، جامع البيانرواه الطربي يف  (4)

واهلداية إىل سبيل  االعتقاد، والبيهقي يف (2/456)، 5، طكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب رواه ابن خزمية يف  (5)
  .(126)ص: ، 1، طالرشاد

 .  (24/72)، جامع البيانانظر: الطربي،  (6)

 . (3/954)، 1، طاألجوبة املرضيةانظر: السخاوي،  (7)
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عليه بني الصحابة والتابعني وسلف هذه  حبمد هللا جممع  هذا و ": -رمحه هللا-قال ابن كثري و 
مفرد  ،ڍڀڍ  ـل ذلك أبن املراد بكما هو متفق عليه بني أئمة اإلسالم، وهداة األنم، ومن أتوَ   ،مةاأل

وأبطل فيما  ،: تنتظر الثواب من رهبا، فقد أبعد هذا القائل الن ْجع ة  أي، ڍٺ ڍواآلالء وهي النعم 
 .(1)"[15]املطففني:ڍ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌڍ ذهب إليه، وأين هو من قوله تعاىل: 

ممكنة غري  رؤية هللا  اعلم أن مذهب أهل السنة أبمجعهم أنَ ": -رمحه هللا- (2)قال النوويو 
 ،دون الكافرين وأن املؤمنني يرون هللا  ،على وقوعها يف اآلخرة اوأمجعوا أيضً  ،مستحيلة عقاًل 

وأن  ،من خلقه ال يراه أحد وزعمت طائفة من أهل البدع املعتزلة واخلوارج وبعض املرجئة أن هللا 
وقد تظاهرت أدلة الكتاب  ،وجهل قبيح ،وهذا الذي قالوه خطأ صريح ،مستحيلة عقاًل  رؤيته 

يف اآلخرة  فمن بعدهم من سلف األمة على إثبات رؤية هللا  والسنة وإمجاع الصحابة 
 .(3)"وآايت القرآن فيها مشهورة ا عن رسول هللا ورواها حنو من عشرين صحابيً  ،للمؤمنني

، واآلايت القرآنية اليت تثبت رؤية املؤمنني رهبم فهذه نصوص صحيحة اثبتة عن رسول هللا 
 يوم القيامة. 

  .اخللود يف النار الزن يوجب  املخالفة اخلامسة: 
  .[5 ]املؤمنون:ڍ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹٹ ٹ ڍ 

خللود  يوجب اأن الزن :عن النيب (4)يف سفينة البحار للشيخ القميو ": قال حممد جواد مغنية
 .(5)وال الزانية مؤمنة" ،اال يسمى الزاين مؤمنً  هللا  وأنَ  ،يف النار

 :الرد على املخالفة
 ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه وهذا القول خي  

                                      
 . (8/288)انظر: ابن كثري، تفسري القرآن العظيم،  (1)

كان النووي: حيىي بن شرف بن مري بن حسن احلزامي احلوراين، الشافعي، أبو زكراي، حميي الدين، عالمة ابلفقه واحلديث،   (2)
الصاحلني، وشرح ا، من كتبه: هتذيب األمساء واللغات، واملنهاج يف شرح صحيح مسلم، ورايض ا متقنً ا حافظً ا ابرعً إمامً 

، 8/395) ،الكربى طبقات الشافعيةهـ. انظر: السبكي،  676هـ، وتويف سنة:  631وغريها كثري، ولد سنة:  ..املهذب
   (.1128، ت: 1/513، )طبقات احلفاظ(، والسيوطي، 1288ت: 

 . (3/15)، 2، طاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجانظر: النووي،  (3)

 (.  3/504، )2طسفينة البحار ومدينة احلكم واآلاثر،  ،القميانظر:  (4)

  (.445)ص: املبني، التفسري  حممد جواد مغنية،انظر:  (5)
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رْب يل  : »، قال: قال رسول هللا عن أيب ذر ف فـ ب َشر ين  أ نَه  م ْن م ات  م ْن  أ ات ين  ج 
ًئا د خ ل  اجلْ َنة ، قـ  أ َمت ك  ال   يـْ هلل  ش  : و إ ْن ز ىن  و إ ْن س ر ق   ي ْشر ك  اب  ؟ ق ال  : و إ ْن ز ىن  و إ ْن س ر ق   .(1)«ْلت 

اب ة ، فـ تـ ع َجل  ك ل  ن يب    د ْعو ت ه ، : » هللا رسول قال: قال ، هريرة أيب عنو  ل ك ل   ن يب    د ْعو ة  م ْست ج 
ئ ل ة  إ ْن ش اء  هللا  م نْ و إ ين   اْختـ ب   هلل  ْأت  د ْعو يت  ش ف اع ًة أل  َميت  يـ ْوم  اْلق ي ام ة ، ف ه ي  ن   م ات  م ْن أ َميت  ال  ي ْشر ك  اب 

ًئا يـْ   .(2)«ش 
ب ائ ر  م ْن أ َميت  : »قال: قال رسول هللا   بن مالك  عن أنس و   .(3)«ش ف اع يت  أل  ْهل  اْلك 
ب ائ ر  ح ىَت مس  ْعن ا ر س ول  اّللَ  "قال:  ، عمر ابن عنو  ْست ْغف ار ، أل  ْهل  اْلك  ك  ع ن  اال   ك َنا من ْس 

إ ين   اَدخ ْرت  د ْعو يت  »: ق ال  ، [48: النساء]ڍے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڍ " :يقول
ْن أ َميت   ب ائ ر  م   بـ ْعد   ن ط ْقن ا مث أنفسنا، يف كان  مما ري  ثك  عن فأمسكنا :قال ،«ش ف اع ًة أل  ْهل  اْلك 

 .(4)"و ر ج ْون  
وهو نئم عليه ثوب أبيض، مث أتيته فإذا هو نئم، مث  النيب  أتيت  ، قال: عن أيب ذر و 

: ال  إ ل ه  إ اَل هللا ، مث َ م ات  ع ل ى ذ ل ك  »: فجلست إليه، فقال ،أتيته وقد استيقظ  اَل إ  م ا م ْن ع ْبد  ق ال 
 قلت: وإن زىن وإن سرق؟ قال:، «إ ْن ز ىن  و إ ْن س ر ق  و »: قلت: وإن زىن وإن سرق؟ قال، «د خ ل  اجلْ َنة  

  .(5)«ع ل ى ر ْغم  أ ْنف  أ يب  ذ ر   »، مث قال يف الرابعة: ثالاثً  ،«و إ ْن ز ىن  و إ ْن س ر ق  »
، ڍے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڍ يف قوله تعاىل: : -رمحه هللا-قال الطربي و 

، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه  ففي مشيئة هللا وقد أابنت هذه اآلية أن  كل صاحب كبرية  "
  ."(6) شرًكا ابهلل عليه، ما مل تكن كبريةً 

                                      
 وبنحوه رواه ، واللفظ له،(94 ، برقم:1/94)، شيئًا دخل اجلنةابب من مات ال يشرك ابهلل  ،مسلم يف كتاب اإلميان أخرجه (1)

 . (1237 رقم:ب، 2/71) ،جاء يف اجلنائز، ومن كان آخر كالمه: ال إله إال هللاابب ما ، كتاب اجلنائز  يف البخاري

 . (199 ، حديث رقم:1/189)، دعوة الشفاعة ألمته ابب اختباء النيب  ،مسلم يف كتاب اإلميان أخرجه (2)

ابب يف ، السنةكتاب   ،سننه يف، وبنحوه رواه أبو داود (13222 ، حديث رقم:20/439)، املسنديف  أمحد أخرجه (3)
 (. 1/691) د.ط،، صحيح اجلامع، األلباينانظر:  ."قال األلباين: "صحيح. و (4739، حديث رقم: 7/119)، الشفاعة

. "رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح" :اهليثميوقال ، (5813 ، حديث رقم:10/185)، مسندهيف  يعلى أبو أخرجه (4)
  (.10929 ، برقم:7/5)د.ط،  ،ومنبع الفوائد جممع الزوائدانظر: 

 . (94 ، حديث رقم:1/95)، ابب من مات ال يشرك ابهلل شيًئا دخل اجلنة ،مسلم يف كتاب اإلميان أخرجه (5)

 . (8/450)، جامع البيانانظر: الطربي،  (6)



150 

 من الكبائر.  من ارتكاب الزن حبكم أنه كبرية   رةً فاآلية الكرمية جاءت حمذ   
يعين: فمن طلب الفواحش  ،ڍڃ ڃ ڃ ڃڍ " قال: -رمحه هللا-فعن سعيد بن جبري 

 .(1)يف دينهم" ين  املعتد   :يعين ،ڍچ  چ چ ڍ ،طلب ما ال حيل ،والوالئد بعد األزواج
 .(2)العادين"ى الزاين من فسمَ  ،اا شديدً هناهم هنيً "قال:  وعن ابن عباس 

 .(3)"ذين يتعد ون احلالل إىل احلرامال": قال -رمحه هللا- وعن ابن زيد
  .(4)"أي: املعتدون": -رمحه هللا-ل ابن كثري اقو 

أبو بكر و  ،(7)عدي، وابن (6)الديلمي  ، و (5)الطرباين رواهاملخالف فقد  أما األثر الذي ذكره
عن عطاء،  عمرو بن مجيع، عن ابن جريج،، من طريق -هللا مرمحه- (9)، وابن األعرايب(8)الدينوري

خصال: يذهب البهاء عن  إايكم والزن، فإن فيه أربع: »قال: قال رسول هللا  عن ابن عباس 
 .(10)«الوجه، ويقطع الرزق، ويسخط الرمحن، واخللود يف النار

 .البصري صاحب األعمش عمرو بن مجيعا؛ ففيه واسناده ضعيف جدً 
 .(11)"ا خبيثً كان كذاابً ": -هللا مارمحه- قال عنه ابن معني، وابن شاهني

 .(12)"مرتوك": -رمحه هللا-النسائي  وقال
  

                                      
  (.6/88)، الدر املنثورانظر: السيوطي،  (1)

  (.19/11)، املرجع السابقانظر:  (2)

 (.19/11)، املرجع السابقانظر:  (3)

  (.5/404)، تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (4)

  (.7096 ، برقم:7/138)د.ط، ، األوسطاملعجم  يف (5)

 (.4370 ، برقم:3/138) ،1طالفردوس مبأثور اخلطاب،  يف (6)

  .(6/198، )الكامل يف ضعفاء الرجاليف  (7)

  .(2222، برقم: 361 /5، د.ط، )اجملالسة وجواهر العلميف  (8)

  (.1020، برقم: 2/524، )1، طابن األعرايب معجميف  (9)

  (. 143، برقم: 1/273) سلسلة األحاديث الضعيفة،وقال األلباين: "موضوع". انظر: األلباين،  (10)

 اتريخ أمساء الضعفاءوابن شاهني،  ،(2272، ت: 3/462، )ريو رواية الد ،اتريخ ابن معني، ابن معنير: انظ (11)
 (. 445، ت: 1/141، )1ط ،والكذابني

     (.446، ت: 1/79، )واملرتوكنيالضعفاء ، النسائي (12)
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 .(1)"ضعيف احلديث": -رمحه هللا-قال أبو حامت و 
 ،كان ممن يروي املوضوعات عن األثبات واملناكري عن املشاهري: "-رمحه هللا-ابن حبان  وقال

 .(2)"إال على سبيل االعتبار ،وال الذكر عنه ،ال حيل كتابة حديثه
 .(3)"تهم بوضع احلديثي  ": -رمحه هللا-قال الذهيب و 
د يف النار لَ أن مرتكب الكبرية ال خي   ا سبق يتضح أن هذه النصوص الصحيحة قد أفادتمم
وإن شاء عفا  ،بهإن شاء عذَ  مصريه إىل ربه وإمنا  ،اعلى التوحيد ومل يشرك ابهلل شيئً إذا مات 

 .مجهور العلماء من أهل السنة واجلماعةو الصاحل األمة عقيدة سلف  وهو ،عنه
 .نفي محلة العرشة: املخالفة السادس

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓٹ ٹ ڍ 

 .[7 ]غافر:ڍ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
 ،ألنه منزه عن املادة :أواًل  ؛ا على العرشالعامل ال حيمل جالسً ه لإ": قال حممد جواد مغنية

ع العقل والقوانني اللغوية من أتويل الظاهر مبا يتفق م وإذن ال بدَ  ،ألن احلامل أقوى من احملمول :ااثنيً 
كناية   ،كل ذلك وما إليه  ،والذي نتصوره اآلن أن العرش ومحلته ومن حوله ،جالل الذات القدسيةو 

  .(4)عن العظمة واجلالل والسلطان املطلق والدائم"
  :الرد على املخالفة

 ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه وهذا القول خي   
عن م ل ك  م ْن مالئكة   أ ح د  ث  أ ذ ن  يل  أ ْن »: ، قال لنيب   ن ا، ع عن جابر بن عبد هللاف

 .(5)«ئة  عامامبع  أذ ن ه إىل عات ق ه م سرية  س   هللا من مح  لة العرش: إن ما بني ش حمة  
                                      

    (.1245، ت: 6/224، )اجلرح والتعديلابن أيب حامت، انظر:  (1)

    (.628، ت: 2/87)، اجملروحني، انابن حبانظر:  (2)

 (.  4639، ت: 2/482)املغين يف الضعفاء، ، الذهيبانظر:  (3)

  (.618)ص:  املبني،التفسري  حممد جواد مغنية،انظر:  (4)

 املعجم، وبنحوه رواه الطرباين يف (4727 ، حديث رقم:7/109)، ابب يف اجلهمية ،كتاب السنة،  سننهيف  أبو داود أخرجه (5)
وهذا إسناد "، وقال ابن كثري: ""رجاله رجال الصحيح(، وقال اهليثمي: 1709 ، حديث رقم:2/199)د.ط، ، األوسط

، 1/80)د.ط، ، جممع الزوائدانظر: اهليثمي،  صحيح".""، وقال احلافظ ابن حجر، واأللباين: جيد رجاله كلهم ثقات
 . (853، برقم: 1/208)د.ط، ، صحيح اجلامعلباين، (، واأل8/665)د.ط، ، فتح الباري(، وابن حجر: 256 برقم:
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ومن حول عرشه ممن حيف  ،ذين حيملون عرش هللا من مالئكتهال": -رمحه هللا-قال الطربي و 
  .(1)به من املالئكة"

ام ه ْم م ثـ بَـت ة  يف  اأْل ْرض  »: قال -هللارمحه - (2)ةعن حسان بن عطيو  إ َن مح  ل ة  اْلع ْرش  مث  ان ي ة ، أ ْقد 
ا اْلع ْرش   ث ال  ط وهل  ْم ع ل يـْه   .(3)«الَساب ع ة ، ر ء وس ه ْم ق ْد ج او ز ت  الَسم اء  الَساب ع ة ، و قـ ر وهن  ْم م 

مخسمائة  كعب أحدهم إىل أسفل قدميه مسريةمحلة العرش ما بني  " ل:قا وعن ابن عباس 
  .(4)وذكر أن خطوة ملك املوت ما بني املشرق واملغرب" ،عام

من محلة  –عليهم السالم  –خيرب تعاىل عن املالئكة املقربني ": -رمحه هللا-قال ابن كثري و 
بني التسبيح الدال  يقرنون :يأ ،ڍۇ ۇ ڭ ڍأبهنم  ،العرش األربعة ومن حوله من الكروبيني

  .(5)والتحميد املقتضي إلثبات صفات املدح" ،قائصعلى نفي النَ 
 .اقوالسَ  م  د  نفي صفة الق  ة: بعاملخالفة السا

 .[30 ]ق:ڍ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئٹ ٹ ڍ  
 .[42 ]القلم:ڍ حط مض خض حض جض مص حص مس خس حسٹ ٹ ڍ و

 عن النيب " :ه ابحلرف الواحدا نص  جاء يف صحيح البخاري م": حممد جواد مغنيةقال 
ل دري كيف سجَ أوال  ."، حىت يضع قدمه فتقول: ق ْط ق طْ هل من مزيد :وتقول ،لقى يف الناري  " :قال

 ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺڍ  :البخاري هذا احلديث يف صحيحه وهو يعارض وخيالف قوله تعاىل

                                      
  (.21/354) جامع البيان،انظر: الطربي،  (1)
 ..وحممد بن املنكدر ،خالد ْبن معدانو  ،سعيد بن مسيب :روى عن ،احملاريب، أبو بكر الشامي، الدمشقي :حسان بن عطية (2)

، وقال الذهيب: العجلي: شامي ثقة، قال أمحد، و ْبن مسلم والوليد، وعبد الرمحن بن اثبت بن ثوابن ،األوزاعي :روى عنهو 
، 3/236) ،اجلرح والتعديلهـ. انظر: ابن أيب حامت، 121 ة:، مات سنروى له اجلماعة"، من ثقات التابعني ومشاهريهم"

 . (1194، ت: 6/34)، هتذيب الكمالواملزي، ، (1044ت: 

 ،1، طذكر محلة العرش وعظم خلقهم، العظمةأبو الشيخ األصبهاين يف (. ورواه 21/354) جامع البيان،انظر: الطربي،  (3)
 ، 1/101، )2، طخمتصر العلو للعلي العظيم". انظر: الذهيب، إسناده قويوقال الذهيب: " (،479، برقم: 3/952)

  (.42 برقم:

ل أبو بكر: "حسن"، وذكره وقا، (2580، برقم: 6/223، د.ط، )اجملالسة وجواهر العلميف رواه أبو بكر  الدينوري  (4)
 . (7/276د.ط، )، الدر املنثورالسيوطي يف 

  (.7/117)، تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (5)
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وما  ، فأن قلتهيوافق كتاب هللاما جاءكم عين  :أنه قال وقد ثبت عن النيب  ،[11 ]الشورى:ڍٹ 
ل واجلسم املنسوب جْ يف أن حديث الر    وهل من عامل يشك   .(1)الف كتاب هللا فلم أقله"جاءكم خي  

 .(2)للعقل والوحي؟" خمالف   –للذات القدسية 
 :الرد على املخالفة

 ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه القول خي  هذا 
: أ وث ْرت  : »لنيب ، قال: قال اأيب هريرة  عنف ، فـ ق ال ت  الَنار  حت  اَجت  اجل َنة  و الَنار 

 ت ج رب   ين ، 
ْلم ت ك رب   ين  و امل   ي ْدخ ل ين  إ اَل ض ع ف اء  الَناس  و س ق ط ه ْم، ق ال  اّلَل   و ق ال ت  اجل َنة : م ا يل  ال  اب 

َنة : أ ْنت  ر مْح يت  أ ْرح م  ب ك   اء  م ْن ع ب اد ي، و ق ال  ل لَنار : إ مَن ا أ ْنت  ع ذ ايب  أ ع ذ  ب  ب ك  م ْن أ ش اء  م ْن أ ش   ل ْلج 
: ْت ل ئ  ح ىَت ي ض ع  ر ْجل ه  فـ تـ ق ول  نـْه م ا م ْلؤ ه ا، ف أ َما الَنار : ف ال  مت  د ة  م  ق ْط ق ْط،  م ْن ع ب اد ي، و ل ك ل   و اح 

ْت   ، و ال  ي ْظل م  اّلَل  ل ئ  و يـ  فـ ه ن ال ك  مت  ْلق ه  أ ح ًدا، و أ َما اجل َنة : ف إ َن اّلَل   ْزو ى بـ ْعض ه ا إ ىل  بـ ْعض   م ْن خ 
ْلًقا ئ  هل  ا خ   .(3)«يـ ْنش 

: ه ْل م ْن م ز يد ، ح ىَت ي ض ع  ر ب  »: قال ،أن رسول هللا  ،وعن أنس  َنم  تـ ق ول  ال  تـ ز ال  ج ه 
، و يـ ْزو ى بـ ْعض ه ا إ ىل  بـ ْعض   : ق ْط ق ْط و ع زَت ك    .(4) «الع زَة  ف يه ا ق د م ه ، فـ تـ ق ول 

ف  ر بـ ن ا ع ْن س اق ه ، فـ ي ْسج د  »: يقول  النيبَ  ، قال: مسعت  وعن أيب سعيد اخلدري  ي ْكش 
ن ة ، فـ يـ بـْق ى ك ل  م ْن ك ان   ، فـ يـ ع ود  ظ ْهر ه  ل ه  ك ل  م ْؤم ن  و م ْؤم  ًء و مس ْع ًة، فـ ي ْذه ب  ل ي ْسج د  نـْي ا ر اي  ي ْسج د  يف  الد 

ًدا   .(5)«ط بـ ًقا و اح 

                                      
، 1/265، د.ط، )اإلابنة الكربى يف ابن بطةو  (،13224، حديث رقم: 12/316)، املعجم الكبريرواه الطرباين يف  (1)

، ل  » (، بلفظ:102 حديث رقم: ، م ا ج اء ك ْم ع ين   ف اْعر ض وه  ع ل ى ك ت اب  اّللَ ، اي  ع م ر  ع َل أ ح د ك ْم م َتك ئ  ع ل ى أ ر يك ت ه  مث َ ي ك ذ  ب ين 
ْ يـ و اف ْقه  فـ ل ْم أ قـ ْله     «.ف إ ْن و افـ ق ه ، ف أ ن  قـ ْلت ه ، و إ ْن مل 

 (.690)ص:  ني،التفسري املبانظر: حممد جواد مغنية،  (2)

أخرجه مسلم وبنحوه  (،4850، حديث رقم: 6/138)، ڍی ی ی ی ڍ  ابب: كتاب التفسري،أخرجه البخاري يف   (3)
 .(2846، حديث رقم: 4/2187) ،ها اجلبارونالنار يدخل   :ابب ،يف اجلنة وصفة نعيمها وأهلها

أخرجه وبنحوه  (،6661، حديث رقم: 8/134)، احللف بعزة هللا وصفاته وكلماته :ابب األميان، كتابأخرجه البخاري يف   (4)
 . (2848، حديث رقم: 4/2187)، ها اجلبارونالنار يدخل   :ابب ،مسلم يف اجلنة وصفة نعيمها وأهلها

ب  التفسريأخرجه البخاري يف كتاب  (5)  . (4919، حديث رقم: 6/159[، )42]القلم: ڍحس خس مس حصڍ  :، اب 
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أيب حاضر، عن الوضني، عن  من طريق (1)فقد رواه الطرباين :وأما األثر الذي ذكره املخالف
 تان:وله عل ،اوإسناده ضعيف جدً  سامل بن عبد هللا، عن عبد هللا بن عمر،

 .أبو حاضر عبد امللك بن عبد ربهالعلة األوىل: 
 .(2)" جمهول": -رمحه هللا-قال أبو حامت 

  .(3)جمهول"": -رمحه هللا-قال الذهيب و 
 .الوضني بن عطاء الدمشقي :ثانيةالعلة ال
  .(4)"كان ضعيًفا يف احلديث": -رمحه هللا- قال ابن سعد

 . (5)"ي ابلقدرم  ور   ،فظصدوق سيء احل": -رمحه هللا-قال احلافظ و 
 .إنكار معجزة انشقاق القمرة: مناثاملخالفة ال

  .[2 - 1القمر: ]ڍ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھٹ ٹ ڍ 
 االنشقاقأن  :ومعىن هذا ،ذكر سبحانه انشقاق القمر بذكر الساعة": مغنيةحممد جواد قال 

 االنفطارسورة يف و  ،[1 ق:انشقاال]ڍ ٺ ٺ ڀ ڀٹ ٹ ڍ  االنشقاقويف سورة  ،حيدث يوم القيامة
 ٹ ٹ ويف سورة القيامة  ،[2 - 1 االنفطار:]ڍ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ٹ ڍ 

  .(6)ا"ر بعضه بعضً فس   والقرآن ي   ،[9 - 8القيامة: ]ڍ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓڍ 
  :الرد على املخالفة

 ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه وهذا القول خي  
 ،فوق اجلبل فرقتني؛ فرقة   لقمر على عهد رسول هللا ق اانش»: قال فعن ابن مسعود 

                                      
، 1/265، د.ط، )اإلابنة الكربىوابن بطة يف  (،13224، برقم: 12/316، )2، طاملعجم الكبرييف أخرجه الطرباين  (1)

  .(102حديث رقم: 

  (.1651، ت: 9/362، )اجلرح والتعديلانظر: ابن أيب حامت،  (2)

 (. 787، برقم: 1/170، )جممع الزوائد ، واهليثمي،(7391، ت: 2/779)املغين يف الضعفاء، انظر: الذهيب،  (3)

 . (3906، ت: 7/323، )الطبقات الكربى، انظر: ابن سعد (4)

  (.7408، ت: 1/581، )تقريب التهذيبابن حجر،  انظر: (5)

 (.704)ص:  التفسري املبني،انظر: حممد جواد مغنية،  (6)
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  .(1) «اْشه د وا: »فقال رسول هللا وفرقة دونه، 
أ ْن ي ر يـ ه ْم آي ًة، ف أ ر اه م  الق م ر   أ َن أ ْهل  م َكة  س أ ل وا ر س ول  اّللَ  : »عن أنس بن مالك و 

نـ ه   ر اًء بـ يـْ َقت نْي ، ح ىَت ر أ ْوا ح    .(2)«م اش 
  .» (3) اْنش َق الق م ر  يف  ز م ان  الَنيب    »: قال عن ابن عباس و 

ف ْرقـ ت نْي :  ح ىَت ص ار   اْنش َق الق م ر  ع ل ى ع ْهد  الَنيب    »: ، قال مطعم، عن أبيهعن حممد بن جبري بن 
، فـ ق ال وا: س ح   ا اجل ب ل  ، و ع ل ى ه ذ  ا اجل ب ل  بـ ْعض ه ْم: ل ئ ْن ك ان  س ح ر ن  ف م ا ي ْست ط يع   فـ ق ال   ر ن  حم  َمد  ع ل ى ه ذ 

 .(4)«أ ْن ي ْسح ر  الَناس  ك َله مْ 
ثناؤه: وانفلق القمر،  يقول جلَ  ڍے  ے ھ ھڍ  :قوله": -رمحه هللا-قال الطربي 
دينة، وذلك أن كفار أهل وهو مبكة، قبل هجرته إىل امل على عهد رسول هللا  ر  وكان ذلك فيما ذ ك  

فلما أراهم  ؛على صدق قوله، وحقيقة نبو ته ةً جَ ح   انشقاق القمر، آيةً  راهم أسألوه آية، ف مكة
 .(5)"سحرن حممد ،ڍ ۇ ۇ ڍبوا، وقالوا: أعرضوا وكذَ 

 جاء، و حدث ابلفعل على عهد رسول هللا  أمر  معجزة انشقاق القمر  يتضح مما سبق أنَ 
يف أو لغريه للمخالف حجة مثة ليس ف ،نت وقوعهاوبيَ  ،النبويةرهتا السنة وفسَ  ،رآنيف الق ذكرها

 .إنكارها
 .صمة األئمةع  املخالفة التاسعة: 
 ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ٹ ٹ ڍ

                                      

، 6/142)، [2]القمر:  ڍۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ڍ ، ابب:كتاب التفسريأخرجه البخاري يف   (1)
 .(2800رقم: ب، 3/2158)، انشقاق القمر :ابب ،يف صفات املنافقنيأخرجه مسلم وبنحوه (، 4864حديث رقم: 

أخرجه مسلم يف صفات وبنحوه  (،3868، حديث رقم: 5/49)، انشقاق القمر :ابب، مناقب األنصارأخرجه البخاري يف  (2)
 .(2802، حديث رقم: 4/2159)، انشقاق القمر :ابب ،املنافقني وأحكامهم

 (،4866، حديث رقم: 6/142)، [2]القمر: ڍۓ ڭ ڭ ڭ  ڍ ، ابب:التفسريكتاب أخرجه البخاري يف   (3)
  (.2803، حديث رقم: 4/2159انشقاق القمر، ) :وبنحوه أخرجه مسلم يف صفات املنافقني، ابب

ابب: ومن سورة وبنحوه رواه الرتمذي يف كتاب التفسري،  (،16750، حديث رقم: 27/314)أخرجه أمحد يف املسند،  (4)
صحيح وضعيف سنن ". انظر: إسناده صحيحوقال ابن حبان، واأللباين: " ،(3289 ، حديث رقم:5/389) ،القمر

 (.7/289، )الرتمذي

 (. 22/565، )جامع البيان ،انظر: الطربي (5)
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 .[34-33 ]آل عمران:ڍ ڻ ں
مجيع أهل األرض  ألنَ  ؛ونوح أبو البشر الثاين ،آدم أبو البشر األولو ": مغنيةحممد جواد قال  
ومنهم حممد وآل  ،عيل وإسحاق وأوالدمهاابراهيم وأوالده إمسإ :أي ،ڍ گ ک ڍ، من نسله

ومن اصطفاه هللا واختاره على العاملني من  ،ڍ ڳ گ ڍ ،موسى وهارون ،ڍ گ گ ڍ ،حممد
وليس مطلق  ،اا أو إمامً هنا من كان نبيً  "آلـ"ومعىن هذا أن املراد ب ،امعصومً خلقه جيب أن يكون 

  .(1)واملعصوم الالحق ينتهي يف نسبه إىل املعصوم السابق" ،ڍں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳڍ، اآلل
 :الرد على املخالفة

 ابملأثور:أهل التفسري هذا القول خيالف ما عليه 
كانوا هم   ،فضلهم هللا على العاملني ابلنبوة على الناس كلهم"قال:  -رمحه هللا-عن احلسن ف

 .(2)قياء املصطفني لرهبم"األنبياء األت
ق ال  " ذكر ، ڍ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ڍ: -رمحه هللا- عن قتادةو 

من آل  هللا أ ْهل بيتني صاحلني، ورجلني صاحلني، ففضلهما هللا على العاملني، وكان حممد 
 .(3)"إ بـْر اه يم

وآل إبراهيم  ،اونوحً  ،آدم :يعين اختار من الناس لرسالته"قال:  (4)وعن مقاتل بن سليمان
موسى، وهارون،  :يعين ،إبراهيم، وإمساعيل، وإسحاق، ويعقوب واألسباط، مث قال: وآل عمران :يعين

ذرية بعضها من  وهي ،عاملي ذلك الزمان :يعين، ذرية آل عمران اختارهم للنبوة والرسالة على العاملني
  .(5)"راهيموكل هؤالء من ذرية آدم، مث من ذرية نوح، مث من ذرية إب ،بعض

                                      
 (.68)ص: ، التفسري املبني، حممد جواد مغنيةانظر:  (1)

 (. 6/327) جامع البيان، انظر: الطربي، (2)

 (. 370 ، برقم:1/172، )ابن أيب حامت تفسريانظر:  (3)

 ..جماهد، وعطاء، والزهريمقاتل: أبو احلسن مقاتل بن سليمان بن بشري، األزدي اخلراساين املروزي، البلخي، روى عن:  (4)
 وخلق، وله التفسري املشهور، والرد على القدرية، ومتشابه ..وغريهم، وروى عنه: عبد الرزاق الصنعاين، وعلي بن اجلعد

، 28/434، )هتذيب الكمال املزي، هـ. انظر: 150وغريها، مات سنة:  ..القرآن، والناسخ واملنسوخ، والوجوه والنظائر
  (.  6868، ت: 1/545، )التهذيب تقريبر، ابن حج(، و 6161ت: 

 (. 1/271، )1، طتفسري مقاتل بن سليمان ،انظر: مقاتل (5)
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 ،والعمل ،ةيف النيَ "قال:  ،ڍں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳڍ :-رمحه هللا- وعن قتادة
 .(1)والتوحيد" ،واإلخالص

من بني واصطفاهم اختارهم  وأن هللا  –عليهم السالم  –عن األنبياء  ث  حدَ تتالكرمية اآلية ف
مث  ،ل البيت يف زمرهتمولكن املخالف يريد إدخال آ من املعاصي والذنوب، وعصمهموطهرهم  ،خلقه

ألن العصمة ال تكون إال لألنبياء  ؛وهذا غري صحيح ،يرفع منزلتهم ويعطيهم العصمة جبامع القرابة
  صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني. ،والرسل

 ،بعض   ين  بعضها د   ين  د   ذ ر  يَة   ،ڍں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳڍ" :-رمحه هللا-قال الطربي 
 .(2)هللا وطاعته" دة يف توحيدوملتهم واح ،وكلمتهم واحدة

  إسالم أيب طالب.املخالفة العاشرة: 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ڍ 

 .[113 ]التوبة:ڍ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
والبحر احمليط أليب  ،(5)واملنار (4)والرازي (3)جاء يف تفسري الطربي": حممد جواد مغنيةقال 

فنزل قوله  ،مجاعة من املؤمنني قالوا: نستغفر ملواتن أنَ " يف سبب نزول هذه اآلية: (6)األندلسيحيان 
 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿڍ  تعاىل:

 األقوال وأصحها.  وهذا القول أرجح   ،ڍ ڃ ڃ ڄ
ألنه مات على غري اإلسالم. وهذا أبعد ما يكون عن احلق  ؛نزلت يف أيب طالب"قيل: و 

وأمر ولده  ،وطلب له من هللا الرمحة واملغفرة ،ىأبو طالب بك حني مات عمه النيب  ألنَ  ؛والواقع
ابب وفاة أيب  ،وشهادة صاحب السرية احللبية ،ا بتغسيله وتكفينه بشهادة ابن سعد يف طبقاتهعليً 

                                      
  (.6/328) جامع البيان، انظر: الطربي، (1)

 (. 6/328) ،انظر: املرجع السابق (2)

 (. 14/513) ،انظر: املرجع السابق (3)

  (.16/157) مفاتيح الغيب، ،انظر: الرازي (4)

 (. 11/47)د.ط،  تفسري املنار، انظر: حممد رشيد رضا، (5)

 (. 5/512)د.ط، ، البحر احمليط ،انظر: أبو حيان (6)
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وقال لعلي: اذهب فاغسله وكفنه  ،مبوت أبيه أيب طالب بكى ا حني أخرب النيب أن عليً ": طالب
ك ا مل يدع  "أن أاب طالب قال لولده علي: أن حممدً  ويف سرية ابن هشام: ،(1)محه"غفر هللا له ور  ،وواره

ه جيب اتباع   خري   وال معىن لإلسالم إال االعرتاف أبن دعوة حممد  ،(2)إال إىل خري فالزمه"
 .(3)وطاعته"

 :الرد على املخالفة
  ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه وهذا القول خي  

  أقوال: بب نزول اآلية الكرمية على ثالثة  لماء حول ساختلف الع قدف
 القول األول:

 موته، بعد له يستغفر كان   النيب ألنَ  ؛طالب أيب شأن يف نزلتقال أصحابه أبن اآلية 
  له. االستغفار فرتك ،اآلية زلتفن

ْت ل َما ح ض ر  قال: "سعيد بن املسيب، عن أبيه، عن روي واستشهد أصحاب هذا القول مبا 
غ ري ة ، فـ ق ال   ال ب  الو ف اة ، ج اء ه  ر س ول  اّللَ  أ اب  ط  

 
، و ع ْبد  اّللَ  ْبن  أ يب  أ م َية  ْبن  امل ه  أ اب  ج ْهل  : فـ و ج د  ع ْند 

ًة أ ح اج  ل ك  هب  ا ع ْند  اّللَ  » يب أمية: اي بد هللا بن أأبو جهل، وع فقال «أ ْي ع م   ق ْل: ال إ ل ه  إ اَل اّلَل  ك ل م 
يعرضها عليه، ويعيد له تلك املقالة  عبد املطلب؟ فلم يزل رسول هللا  ة  لَ أاب طالب، أترغب عن م  

على ملة عبد املطلب، وأىب أن يقول: ال إله إال هللا، فقال رسول  حىت قال أبو طالب آخر ما كلمهم:
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿڍ: فأنزل هللا « ْنك   أ ْنه  ع   ل ك  م ا مل ْ و اّللَ  أل  ْستـ ْغف ر نَ : » هللا

 ڳ گ گ گ گ ک ک کڍ :  يف أيب طالب، فقال لرسول هللا وأنزل هللا  ڍڤ

  .(4)"[56]القصص: ڍڳ  ڳ
 وهو املروي عن كل من: 

  .(5)دينار بن وعمرو ، والزهري،معمرو  جماهد،و  املسيب، سعيد بنو  ، هريرة أيب
                                      

 (. 1/495، )2، طالسرية احللبية = إنسان العيون(، واحلليب، 1/99) ،الطبقات الكربىانظر: ابن سعد،  (1)

 (. 1/247، )2، طالسرية النبوية البن هشام ،انظر: ابن هشام (2)

 (.262-261)ص: ، التفسري املبني، حممد جواد مغنيةانظر:  (3)

ب  قـ ْول ه : (4)   .(4772رقم: ب، 6/112[، )56]القصص: ڍک ک ک گ گ ڍ أخرجه البخاري يف كتاب التفسري، اب 

     (.14/511، )البيان جامعيف لطربي ا رواه عنهم (5)
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  الثاين:القول 
اآلية تنهاهم عن  نزلتف املشركني، من ملواتهم يستغفرون كانوا  املسلمني من اقومً إن ابه: قال أصح

  .ذلك
مس  ْعت  ر ج اًل "قال:  أنه  طالب أيب بن علي عن واستشهد أصحاب هذا القول مبا روي

، فـ ق ْلت  ل ه : أ ت ْستـ ْغف ر  أل  بـ و يْ  : أ و ل ْيس  اْستـ ْغف ر  إ بـْر اه يم  ي ْستـ ْغف ر  أل  بـ و ْيه  و مه  ا م ْشر ك ان  ؟ فـ ق ال  ك  و مه  ا م ْشر ك ان 
، ف ذ ك    ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ڍ فـ نـ ز ل ْت: ْرت  ذ ل ك  ل لَنيب    أل  ب يه  و ه و  م ْشر ك 

  .(1)[113]التوبة:  ڍڤڦ  ڤ
 وهو املروي عن كل من:

 قتادةو  ،عباس ابن، و (2)بن أيب طالب علي 


 (3).  
 قول الثالث:لا

 عن هاه هللافن ،ألمه يستغفر أن أراد ، هللا رسولن أ سببب نزلت قال أصحابه: أبن اآلية
 .ذلك

فبكى  ،قرب أمه زار النيب "قال:  أيب هريرة  عن واستشهد أصحاب هذا القول مبا روي
، و اْست ْأذ نـْت ه  يف  أ نْ اْست ْأذ ْنت  ر يب   يف  أ ْن أ ْستـ ْغف ر  هل  ا فـ ل  : »وأبكى من حوله فقال  أ ز ور   ْم يـ ْؤذ ْن يل 

، فـ ز ور وا اْلق ب ور  ف إ هَن ا ت ذ ك  ر  اْلم ْوت     .(4)«ق رْب ه ا ف أ ذ ن  يل 
 وهو املروي عن كل من: 

  .(5) -رمحه هللا- مسروقو  ، عباس ابن، و مسعود ابن
 أليب كان يستغفر   النيب قال أبني   أن من أبس ال فإنه: اوللتوفيق بني هذه األقوال مجيعً 

اآلية، ومن مث جاء استغفار بعض املسلمني آلابئهم املشركني،  هذه نزول وقت يوم موته إىل من طالب

                                      
، 5/281التوبة، ) سورة ومن: اببيف كتاب التفسري،  الرتمذي وأخرجه(، 1085، برقم:2/328، )املسنديف  أخرجه أمحد (1)

 (.7/101ط، )، د.صحيح سنن الرتمذيانظر: وحسنه األلباين. وهذا حديث حسن"، "(، وقال: 3101برقم:
 . (6/1893، )التفسريرواه عنه ابن أيب حامت يف  (2)
  (.6/1893، )التفسريابن أيب حامت يف ، و(14/511) ،البيان جامع ،لطربيا انظر: (3)
 (. 976، حديث رقم: 2/671يف زايرة قرب أمه، )ربه  أخرجه مسلم يف اجلنائز، ابب: استئذان النيب  (4)
  (.14/512) جامع البيانيف عنهم الطربي  رواه (5)
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 «فنزلت» قوله من املراد فليس ألمه، فحينئذ نزلت هذه اآلية بعموم النهي، وعليه وجاء استغفاره 
 «عنك ه  نْ أ   مل ما لك ألستغفرن»: النيب  قول بعق كان  النزول أن -موت أيب طالب  خرب يف -
 للتعقيب. وليست ،للسببية الفاء حينئذ فتكون فحسب، النزول سبب ذلك أن املراد بل

بقي يستغفر  قال إن النيب أي أبس أن ي  "قال: ويشهد على ذلك ما ذكره الرازي حيث 
فار إمنا ظهر يف هذه د مع الكن التشديأل ؛أليب طالب من ذلك الوقت إىل وقت نزول هذه اآلية

يفعل  اأيضً  فلعل املؤمنني كان جيوز هلم أن يستغفروا ألبويهم من الكافرين، وكان النيب  ،السورة
 .(1)"ملةمنه، فهذا غري مستبعد يف اجل  ذلك، مث عند نزول هذه السورة منعهم هللا

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ڍ: -رمحهما هللا- والسيوطي أبو حيان، وقال

 موته، فقال عند اإلميان من امتنع حني طالب أيب شأن يف نزلت [113]التوبة:  ڍڤڦ  ڤ ڤ
فكان ،«عنك أْنه   مل لك ما ألستغفرنَ  هللا: "و  فرتك اآلية، هذه نزلت حىت له يستغفر 

 .(2)النزول" أسباب افرتتض وبه املغفرة، طلب هو هنا االستغفار أن والظاهرطالب،  أليب االستغفار
؛ فقد ثبت فهذا غري صحيح ،إثباهتا له وحماولة املخالف ،قصة إسالم أيب طالب قبل موته أما

؛ له لكان يف الدرك األسفل من النار ولوال شفاعة النيب  ، يوم القيامةأنه من أهون الناس عذاابً 
 يبلغ حىت وحيميه قريش، وجه يف دونه ويقف وينصره، رسول هللا  دافع عني   كانوذلك ألنه  

 يفعل كان  ولكنه ؛الشعب يف وحصارهم هاشم ولبين له قريش مقاطعة ذلك سبيل يف وحيتمل دعوته،
 اإلميان إىل هللا رسول دعاه الوفاة حضرته فلما ،وُنوة وإابء ومحية أخيه، البن احبً  كله  ذلك

 . أمره من  يعلمه ملا ،اهلداية له هللا يكتب فلم اإلسالم، يف والدخول
، ف إ نَه  ك ان  حي  وط ك  و يـ ْغض ب  : " للنيب قال ، املطلب عبد بن العباسعن ف م ا أ ْغنـ ْيت  ع ْن ع م  ك 

؟ ق ال   ر ، و ل ْوال  أ ن  ل ك ان  يف  الَدر ك  األ ْسف ل  م ن  الَنار  »: ل ك    .(3)«ه و  يف  ض ْحض اح  م ْن ن 
ت ع ل  ْهل  النَ أ ْهو ن  أ  »: قال  هللا رسول أن ، عباس ابن عنو  ، و ه و  م نـْ ااًب أ ب و ط ال ب  ار  ع ذ 

نـْه م ا د م اغ ه     .(4)«ب نـ ْعل نْي  يـ ْغل ي م 
                                      

 (.16/157، )مفاتيح الغيبانظر: الرازي،  (1)
 (.5/512)د.ط،  ،احمليط البحرحيان،  (، وأبو2/315، )1، طالقرآن إعجاز يف األقران معرتكانظر: السيوطي،  (2)

 (. 3883 :حديث رقم ،5/52) ،ابب قصة أيب طالب، مناقب األنصار يف البخاريأخرجه  (3)
 (.212 :حديث رقم ،1/196) ،ابب أهون أهل النار عذاابيف اإلميان،  مسلمجه أخر  (4)
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ل ع َله  تـ نـْف ع ه  ش ف اع يت  »: فقال عمه، عنده وذكر ، النيب مسع أنه ، اخلدري سعيد أيب وعن
ْنه  د م اغ ه   يـ ْوم  الق ي ام ة ، فـ ي ْجع ل  يف  ض ْحض اح  م ن  الَنار   ْعبـ ْيه ، يـ ْغل ي م   . (1)«يـ بـْل غ  ك 

ااًب يـ ْوم  »: لو قي  هللا رسول مسعت ، بشري بن النعمان عنو   إ َن أ ْهو ن  أ ْهل  الَنار  ع ذ 
نـْه م ا د م اغ ه   ، يـ ْغل ي م  ن    .(2)«اْلق ي ام ة  ل ر ج ل  ت وض ع  يف  أ مْخ ص  ق د م ْيه  مج ْر ات 

قال:  مات، قد الضال الشيخ عمك إن:  للنيب قلت  "قال:  بن أيب طالب  عليوعن 
 ودعا ،فاغتسلت ،فأمرين ،وجئته ،فواريته فذهبت "،أتتيين حىت ،اشيئً  حت ْد ث نَ  ال مث أابك، فوار اذهب"

  .(3)"يل
 األحاديث من فيه أكثر   الرفض أهل بعض   مجعه جزء   على وقفتو ": يف فتح الباريقال و 

 .(4)"شيء ذلك من يثبت وال ،طالب أيب إسالم على ةالدالَ  هيةالوا
  .نو العلماء هم األئمة املعصوم: ةاملخالفة احلادية عشر 

 ]الرعد:ڍ ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئٹ ٹ ڍ 
41.] 

وحنن نفهم  ،راد بنقص األرض من أطرافها ذهاب العلماء وموهتمامل": قال حممد جواد مغنية 
 .(5)"دون غريهم -األئمة املعصومني  -يف أحاديث أهل البيت  وإضافة   " بال قيد  العلماء" من كلمة

 :الرد على املخالفة
 ابملأثور:أهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه 

 .(6)"ذهاب  علمائها وفقهائ ها وخيار أهل ها"قال:   عن ابن عباسف
                                      

 والنار اجلنة صفة ابب(، ويف 3885 :حديث رقم ،5/52) ،ابب قصة أيب طالبيف مناقب األنصار،  البخاريأخرجه  (1)
، بسببه عنه والتخفيف طالب أليب  النيب شفاعة :ابب، اإلميانيف رواه مسلم وبنحوه  (،6564، حديث رقم: 8/116)
   (.210 :حديث رقم ،1/195)

  (.213، حديث رقم: 1/196، )أهون أهل النار عذاابً  :اإلميان، اببأخرجه مسلم يف  (2)
رواه وبنحوه (، 3214، حديث رقم 3/214، )مشرك قرابة له ميوت الرجل :ابب ، كتاب اجلنائز،هسننأخرجه أبو داود يف  (3)

صحيح رجاله   هسند(، وقال األلباين: "2144، حديث رقم 2/455، )املشرك مواراة :ابباجلنائز،  كتابالنسائي يف سننه،  
 (. 1/303)د.ط،  ،الصحيحة األحاديث سلسلة ". انظر:كلهم ثقات

  (.7/195)د.ط، ، فتح الباريانظر: ابن حجر،  (4)
 (.328)ص: ، التفسري املبني، حممد جواد مغنيةانظر:  (5)

  (. 4/665، د.ط، )الدر املنثوروالسيوطي، ، (16/497) ،جامع البياني، رب الطانظر:  (6)
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ا وهالك : "-رمحه هللا- وقال ابن جريج  .(1)"الناسخراهب 
 .(2)نقصان أهلها وبركتها""قال:  وعن ابن عباس 
 .(3)وأما األرض فال تنقص" ،والثمراتإمنا تنقص األنفس "قال:  وعن ابن عباس 

  .(4)«نقصان األنفس والثمرات وخراب األرض»: قال -رمحه هللا-عن جماهد و 
 .(5)"تـ نـْق ص األنف س والَثمراتقال: " -رمحه هللا-الشعيب  وعن

 .(6)"قـ ْبض  الناس"قال:  -رمحه هللا-وعن عكرمة 
ن على م ظهور النيب ، و املسلمني على املشركنيهو ظهور "قال:  -رمحه هللا- احلسن وعن

 .(7)"اا قومً ا وقومً ا أرضً قاتله أرضً 
فينظرون  ،كان ينتقص له ما حوله من األرضني  نيب هللا  قال: يعين أنَ  -رمحه هللا-عن الضحاك و 
 .(8)"يعتربون ىل ذلك فالإ

 .(9)املشركني للمسلمني"نقصها هللا من "قال:  -رمحه هللا- العويفوعن عطية 
  .(10)نفتحها لك من أطرافها""قال:  -رمحه هللا-عن السدي و 
وليس للمخالف حجة يف قوله وتقييده أبئمة  ،هو ظهور اإلسالم يف القرى :الراجح من اآليةف

 أهل البيت.
 وئ وئ ەئڍ أوىل األقوال يف أتويل ذلك ابلصواب قول  من قال: : "و -رمحه هللا-قال الطربي 

عليها وقـ ْهر هم أهلها، أفال  ، بظهور املسلمني من أصحاب حممد ڍۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

                                      
  . (16/495)، انظر: املرجع السابق (1)
  . (16/495)، انظر: املرجع السابق (2)
  . (16/494)، انظر: املرجع السابق (3)
  .(4/406، )تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (4)
  .(4/406) املرجع السابق،انظر:  (5)
  . (16/496) ،جامع البياني، رب الطانظر:  (6)
  . (8/2435)، تفسري ابن أيب حامت، و(16/494)، جامع البيانالطربي، انظر:  (7)
 (.  4/666، د.ط، )الدر املنثورالسيوطي، انظر:  (8)
 (.  4/666) ،جامع البياني، رب الطانظر:  (9)
 (.  4/666، )املرجع السابقانظر:  (10)
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هم فيخافون ظ هور هم ،يعتربون بذلك  .(1)"وقـ ْهر هم إايهم ،على أْرض 
  :تعاىل ، كقولهبعد قرية   شرك قريةً هو ظهور اإلسالم على ال": -رمحه هللا-قال ابن كثري و 

 .(2)"[27األحقاف: ] ڍۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ڍ
 تفسري الصلة للقرىب آبل البيت فقط.: ةاملخالفة الثانية عشر 

 .[26 ]اإلسراء:ڍ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئٹ ٹ ڍ 
التابعي  -رمحه هللا-عن السدي نقل الشيخ الطربسي يف جممع البيان ": قال حممد جواد مغنية

قرابة الرسول  :لكبري: أن املراد بذي القرىب هناواملفسر ا
ومثله يف تفسري البحر احمليط أليب  ،(3)

  .(6)"(5)ويف أحكام القرآن أليب بكر املعافري املالكي ،(4)حيان األندلسي
 :الرد على املخالفة

 ابملأثور:أهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه 
قال:  ،ڍ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ڍيف قوله:  فعن ابن عباس 

 .(7)سن إىل ابن السبيل"وحت   ،وتطعم املسكني ،هو أن تصل ذا القرابة"
ا فقال: إن هلم يف ذلك حلقً  ،قال: أ ْعط ي قرابيت زكاة مايل ،-رمحه هللا- سأل رجل احلسنو 

 .ڍ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئڍ  :سوى الزكاة، مث تال هذه اآلية
وأوىل  ،قرابة الرسول  وقال آخرون: ،قرابة املؤمن قال بعضهم:": -رمحه هللا-قال الطربي 
عباده بصلة قراابت أنفسهم  ل ذلك أنه مبعىن وصية هللا أتويل من أتوَ  التأويلني ابلصواب:

ع َقب ذلك عقيب ح ض ه عباده على بر  اآلابء  وذلك أن هللا ، وأرحامهم من قبل آابئهم وأمهاهتم
مل جير هلا ذكر، اجب أن يكون ذلك ح ًضا على صلة أنساهبم دون أنساب غريهم اليت واألَمهات، فالو 

                                      
  . (16/498)، انظر: املرجع السابق (1)
  .(4/406انظر: ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ) (2)
 (.6/184هـ، )1426، بريوت، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر، 1ط، جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربسيانظر:  (3)

 (. 7/40، )البحر احمليط ،انظر: أبو حيان (4)

 (. 3/190، )أحكام القرآن ،ريبالعانظر: ابن  (5)

 (.368)ص: ، التفسري املبني، حممد جواد مغنيةانظر:  (6)

 .(17/426) ،جامع البياني، رب الطانظر:  (7)
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وإذا كان ذلك كذلك، فتأويل الكالم: وأعط اي حممد ذا قرابتك حقه من صلتك إايه، وبر ك به، 
، واملراد حبكمه مجيع من لزمته صلى هللا عليه وسلملنيب  هللا  والعطف عليه، وخرج ذلك خم ْرج اخلطاب

  .(1)"فرائض هللا
صلى هللا عليه اخلطاب للنيب ف ،وتشمل مجيع قرابة املؤمنني ،اآلية عامةمما سبق يتضح أن 

 واملسلمني تبع له. ،وسلم
 
 

  .نازعالرجوع إىل األئمة عند التَ : ةاملخالفة الثالثة عشر 
 ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئٹ ٹ ڍ 

 .[59 اء:]النسڍ ىث مث جث يت ىت ختمت حت جت يب
 ،أئمة اهلدى املعصومون عن اخلطأ واخلطيئة :راد أبويل األمر هناامل": قال حممد جواد مغنية

ا ال وأيضً  ،وهم أبمره يعملون ،حيث ال يعطف على طاعته تعاىل إال من يتقون هللا يف كل شيء
عصمة ألحد بتت الوما ث ، وفعاًل ا له قواًل  إال من كان امتدادً ا وعقاًل يعطف على طاعة الرسول شرعً 

القرآن املعصوم  بينهم وبني إال لعرتته وأهل بيته الذين ساوى النيب  من املسلمني بعد رسول هللا 
وابخلصوص يف معرفة  ،من أمور الدين ڍ ىئ مئ حئ جئ ڍ . له يف حديث الثقلنيوجعلهم عداًل 

  ،إىل كتابه تعاىل ڍ حب جب يئ ڍ ،كما جتب طاعة هللا والرسول  ،اطاعتهم متامً  املعصومني الذين جتب  
 .(2)"اا وصدقً حقً  ،ڍ يب ىب مب ڍ ، سنة الرسول بعد وفاته :أي ڍ خب ڍ

 :على املخالفةالرد 
  ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه وهذا القول خي  
 .(3)مراء"األ": قال فعن أيب هريرة 

اف ة  ْبن  »: قال وعن ابن عباس  الَنيب    إ ْذ بـ ع ث ه     قـ ْيس  ْبن  ع د ي   نـ ز ل ْت يف  ع ْبد  اّللَ  ْبن  ح ذ 

                                      
 .(17/427) ،املرجع السابقانظر:  (1)

  (.110)ص: ، التفسري املبني، حممد جواد مغنيةانظر:  (2)

 (.3/988) ،القرآن العظيمتفسري  ،ابن أيب حامتانظر:  (3)
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 .(1)«س ر يَة  يف   صلى هللا عليه وسلم
م ْن أ ط اع ين  فـ ق ْد أ ط اع  اّلَل ، و م ْن ع ص اين  فـ ق ْد ع ص ى : »عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا و 

، و م ْن ع ص    . (2)«ى أ م ري ي فـ ق ْد ع ص اين  اّلَل ، و م ْن أ ط اع  أ م ري ي فـ ق ْد أ ط اع ين 
أ ْوص اين  أ ْن أ مْس ع  و أ ط يع ، و إ ْن ك ان  ع ْبًدا جم  دَع   إ َن خ ل يل ي »: ، قال عن أيب ذرو 
 .(3)«اأْل ْطر اف  
ان ْت بـ ن و إ ْسر ائ يل  ت س وس ه م  األ ْنب ي اء ، ك َلم ا ه  »قال:  أن رسول هللا  عن أيب هريرة و  ل ك  ك 

َ بـ ْعد ي، و   : « س ي ك ون  خ ل ف اء  فـ ي ْكثـ ر ون  ن يب   خ ل ف ه  ن يب  ، و إ نَه  ال  ن يب  ؟ ق ال  ف وا ب بـ يـْع ة  »ق ال وا: ف م ا أت ْم ر ن 
، أ ْعط وه ْم ح قَ  ْع اه مْ األ َول  ف األ َول    .(4)«ه ْم، ف إ َن اّلَل  س ائ ل ه ْم ع َما اْسرت 

ع ل ى اْلم ْرء  اْلم ْسل م  الَسْمع  و الطَاع ة  ف يم ا أ ح َب و ك ر ه ، إ اَل »: ، أنه قال، عن النيب ابن عمر نعو 
ي ة ، ف ال  مس ْع  و ال  ط اع ة   ي ة ، ف إ ْن أ م ر  مب  ْعص   .(5)«أ ْن يـ ْؤم ر  مب  ْعص 

 .(6)هم أمراء السرااي""قال:  وعن أيب هريرة 
س ر يًَة، و اْستـ ْعم ل  ع ل ْيه ْم ر ج اًل م ن  اأْل ْنص ار  و أ م ر ه ْم  بـ ع ث  ر س ول  هللا  قال: "، عن عليو 

: أ وْ  : امْج ع وا يل  ح ط ًبا، ف ج م ع وا ل ه ، مث َ ق ال  رًا، أ ْن ي ْسم ع وا ل ه  و ي ط يع وا، ف أ ْغض ب وه  يف  ش ْيء ، فـ ق ال  ق د وا ن 
: أ ملْ  أي ْم رْك ْم ر س ول  هللا  د وا، مث َ ف أ ْوق   :   ق ال  : ف اْدخ ل وه ا، ق ال  أ ْن ت ْسم ع وا يل  و ت ط يع وا؟ ق ال وا: بـ ل ى، ق ال 

، فـ ق ال وا: إ مَن ا فـ ر ْرن  إ ىل  ر س ول  هللا   ان وا فـ ن ظ ر  بـ ْعض ه ْم إ ىل  بـ ْعض  ، و   م ن  الَنار ، ف ك  ض ب ه ، س ك ن  غ  ك ذ ل ك 
، فـ ل َما ر ج ع وا ذ ك ر وا ذ ل ك  ل لَنيب     نـْه ا، إ مَن ا الطَاع ة  : » ، فـ ق ال  و ط ف ئ ت  الَنار  ل ْو د خ ل وه ا م ا خ ر ج وا م 

                                      

رقم: ب، 6/46، )ڍۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ڍ  أخرجه البخاري يف كتاب التفسري، ابب: (1)
 . (1834رقم: ب، 3/1465مسلم يف اإلمارة، ابب: وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، )بنحوه رواه (، و 4584

وبنحوه رواه  (،7137رقم:ب، 9/61)، ڍۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ڍ  ، ابب:يف األحكامأخرجه البخاري  (2)
  (.1835، برقم: 3/1466ابب: وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، )مسلم يف اإلمارة، 

 . (1837، حديث رقم: 3/1467أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة، ابب: وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، ) (3)

وبنحوه رواه ، (3455، حديث رقم: 4/169) أخرجه البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء، ابب: ما ذكر عن بين إسرائيل، (4)
   (.1837، حديث رقم: 3/1467)اإلمارة، ابب: وجوب الوفاء ببيعة اخلليفة، األول فاألول، مسلم يف 

 . (1839، حديث رقم: 3/1469 معصية، )أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة، ابب: وجوب طاعة األمراء يف غري (5)

 (.2/574)د.ط، ، الدر املنثور(، والسيوطي، 3/988) ،لقرآن العظيمتفسري ا ،ابن أيب حامتانظر:  (6)
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 .(1)«يف  اْلم ْعر وف  
 .(2)"هم السالطني: "قال: قال أيب، -رمحه هللا-قال ابن زيد و 

 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئڍ  قوله: يف -رمحه هللا- (3)ميمون بن مهران وعن

 ."(4)قال: أصحاب السرااي على عهد النيب  ،ڍی 
أوىل األقوال يف ذلك ابلصواب، قول من قال: هم األمراء و ": -رمحه هللا-قال الطربي و 

مسلمني ابألمر بطاعة األئمة والوالة فيما كان هلل طاعًة، ولل لصحة األخبار عن رسول هللا  ؛والوالة
  .(5)"مصلحة

 .(6)والفقه والدين" ،أهل العقل أصحاب حممد "قال:  -رمحه هللا-عن جماهد و 
-رمحهم هللا- ، وعطاء بن السائبالعالية وأب، و احلسن، و ابن أيب جنيح، و  ابن عباسعن و 

 .(7)"الفقه يف الدين والعقلالعلم و أويل : "واأويل األمر منكم"، قال: "و 
 .(8)هم الدعاة الرواة" ،هم أصحاب رسول هللا "قال:  -هللا رمحه-وعن الضحاك 
أهنا عامة يف كل أويل األمر من األمراء  ،وهللا أعلم ،الظاهرو ": -رمحه هللا- قال ابن كثري

  .(9)والعلماء"
هو  أبن اآلية جاءت بسبب أمري السرية واختباره ملن معه تفسري علي يتضح مما سبق أن 

فتبني  ،يهمعل مقدمبل هو  ،منهم ع ألئمة أهل البيت فعلي سريها الرجو ولو كان تف ،الصحيح
                                      

 . (1840، حديث رقم: 3/1469أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة، ابب: وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، ) (1)

 (.8/492، )البيانجامع  ،انظر: الطربي (2)

لرقة، قاضي اجلزيرة، روى عن: عائشة، وأيب هريرة، وابن عباس، ميمون بن مهران: اجلزري أبو أيوب الفقيه، أصله كويف نزل ا (3)
وخلق، وروى عنه: األعمش، ومحيد الطويل، وكان من العلماء العاملني، قال أمحد وابن أيب حامت وابن حجر:  ..وابن عمر

، ذيبتقريب التهابن حجر، (، و 29/210-6338، )ت: هتذيب الكمالاملزي، هـ. انظر:  117ت: ما"ثقة فقيه"، 
  (.    1/556- 7049)ت: 

 (. 8/498)، جامع البيان ،الطربيانظر:  (4)

 (.8/502)، املرجع السابقانظر:  (5)

 (.8/501)، جامع البيان ،الطربيانظر:  (6)

 (.3/989) ،تفسري القرآن العظيم ،ابن أيب حامت(، 501-8/500)، املرجع السابقانظر:  (7)

 (. 2/574، )الدر املنثورانظر: السيوطي،  (8)

 (. 2/304، )تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (9)
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 ما ذهب إليه املخالف. د  عْ بـ  
 

  .خمالفات يف آايت األحكام :رابعاملطلب ال
 حكم زواج املتعة. :وىلاملخالفة األ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ڍ

  .[24 ]النساء: ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ
 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڍ قوله تعاىل:ية يف تفسري قال حممد جواد مغن

مث بدا هلما أن يزيدا يف  ،الزواج املؤقت بني الرجل واملرأة وانقضى الوقت أو أوشك إذا متَ ": ڍچ
  .(1)فال أبس يف ذلك" ؛الوقت واألجرة
 :ى املخالفةالرد عل

 ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه هذا القول خي  
َ »: قال البن عباسأنه  عن علي بن أيب طالب ف  تـْع ة ، و ع ْن حل  وم   إ َن الَنيب 

احل م ر   هن  ى ع ن  امل
 . (2)«األ ْهل َية ، ز م ن  خ ْيرب   

اْلم تـْع ة ،  هن  ى ع ن   أن رسول هللا  ،عن أبيه  ،بن معبد اجلهين (3)وعن الربيع بن سربة
 : ا إ ىل  يـ ْوم  أ ال  إ هَن ا ح ر ام  م ْن يـ ْوم  »و ق ال  ًئا ف ال  أي ْخ ْذه  ك ْم ه ذ  يـْ   .(4)«اْلق ي ام ة ، و م ْن ك ان  أ ْعط ى ش 

َية   هن  ى ر س ول  اّللَ  »: ، قالعن علي و  ْنس   تـْع ة  ع ام  خ ْيرب  ، و ع ْن حل  وم  مح  ر  اإل 
 .(5)«ع ن  امل

                                      
 . (1/103)املبني، التفسري  حممد جواد مغنية،انظر:  (1)

أخرجه مسلم وبنحوه  (،5115، حديث رقم: 7/12عن نكاح املتعة، ) أخرجه البخاري يف النكاح، ابب هني رسول هللا  (2)
 . (1407 ، حديث رقم:2/1027) ،أنه أبيح مث نسخ نكاح املتعة وبيان :ابب ،يف النكاح

: وروى عنه وعمرو بن مرة اجلهين، ،صحبة، وأنسبن معبد اجلهين املدين، اتبعي ثقة، روى عن أبيه، وله ا :الربيع بن سربة (3)
ابن أيب حامت،  انظر: ثقة. والعجلي -رمحه هللا-قال النسائي ، الزهري، و والليث بن سعد، عبد امللك وعبد العزيز ابناه،

   (.1862، ت: 9/82)، هتذيب الكمالواملزي، ، (2075ت: ، 3/462)، اجلرح والتعديل

النكاح، ابب نكاح املتعة، وبيان أنه أبيح، مث نسخ، مث أبيح، مث نسخ، واستقر حترميه إىل يوم القيامة، يف  مسلمأخرجه  (4)
  .(1406، حديث رقم: 2/1027)

يف النكاح،  وأخرجه مسلم (،5523، حديث رقم: 7/95ابب حلوم احلمر اإلنسية، ) ،ابئح والصيديف الذ أخرجه البخاري (5)
 . (1407 ، حديث رقم:2/1027) ،نه أبيح، مث نسخ، واستقر حترميه إىل يوم القيامةابب نكاح املتعة، وبيان أ
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ًسا أ ْعم ى هللا  قـ ل وهب  ْم، ك م ا »ة، فقال: ، قام مبك أن عبد هللا بن الزبريروى مسلم يف صحيحه و  إ َن ن 
ْلم تـْع ة   ، فـ ل ع ْمر ي، ل ق ْد «أ ْعم ى أ ْبص ار ه ْم، يـ ْفت ون  اب  : إ َنك  جل  ْلف  ج اف  ، فـ ن اد اه ، فـ ق ال  ، يـ ع ر  ض  ب ر ج ل 

ف ج ر  ْب »: فـ ق ال  ل ه  اْبن  الز ب رْي   ي ر يد  ر س ول  هللا   -ق ني  ك ان ت  اْلم تـْع ة  تـ ْفع ل  ع ل ى ع ْهد  إ م ام  اْلم تَ 
هللا ، ل ئ ْن فـ ع ْلتـ ه ا أل  ْرمج  َنك  أب  ْحج ار ك   ، فـ و  ك   .(1)«ب نـ ْفس 

ع ام   صلى هللا عليه وسلمر َخص  ر س ول  هللا  »: ، قال، عن أبيه(2)عن إايس بن سلمةو 
، يف  اْلم تـْع ة  ث   َ هن  ى ع نـْه اأ ْوط اس  اًث، مث   .(3)«ال 

: فقال ، حدثه، أنه كان مع رسول هللا  أن أابه -رمحه هللا- الربيع بن سربة اجلهين وعن
ْست ْمت اع  م ن  الن  س اء ، و إ َن هللا  ق ْد ح َرم  ذ ل  » ، إ ين   ق ْد ك ْنت  أ ذ ْنت  ل ك ْم يف  اال  ْوم  ك  إ ىل  يـ  اي  أ يـ ه ا الَناس 

َا آتـ يـْت م وه نَ  نـْه َن ش ْيء  فـ ْلي خ ل   س ب يل ه ، و ال  أت ْخ ذ وا مم  ًئااْلق ي ام ة ، ف م ْن ك ان  ع ْند ه  م  يـْ  .(4)« ش 
، إ َن ر س ول  اّللَ  »: خطب الناس فقال ، قال: ملا ويل عمر بن اخلطاب عن ابن عمر

اًث، حلْ ج ار ة ، إ اَل أ ْن مث َ ح َرم ه ا، و اّللَ  ال  أ ْعل م   أ ذ ن  ل ن ا يف  اْلم تـْع ة  ث ال  َتع  و ه و  حم ْص ن  إ اَل ر مج ْت ه  اب  ًدا يـ ت م   أ ح 
ا بـ ْعد  إ ْذ ح َرم ه ا ْت ي ين  أب  ْربـ ع ة  ي ْشه د ون  أ َن ر س ول  اّللَ  أ ح َله   .(5)«أي 

ْد، فـ ل َما نـ ز ل    هن  ى ر س ول  اّللَ  »: قال  وعن علي  ع ن  اْلم تـْع ة ، و إ مَن ا ك ان ْت ل م ْن ملْ  جي  
ق  و اْلع االن  ك اح  و الَطال   .(6)«َدة  و اْلم ري اث  هن  ى ع نـْه 

                                      
 ،ح، مث نسخ، واستقر حترميه إىل يوم القيامةيف النكاح، ابب نكاح املتعة، وبيان أنه أبيح، مث نسخ، مث أبي أخرجه مسلم (1)

  .(1406 ، حديث رقم:2/1026)

روى عنه: أيوب بن عتبة اليمامي، و  األسلمي، أبو سلمة، روى عن: أبيه سلمة بن األكوع،بن األكوع ا :إايس بن سلمة (2)
، ت: 2/279) ،جلرح والتعديلاابن أيب حامت،  انظر:هـ. 119مات سنة: الزهري،و  والربيع بن أيب صاحل، وابنه سعيد،

 . (590، ت: 3/403) ،كمالهتذيب الواملزي،  ،(1006

النكاح، ابب نكاح املتعة، وبيان أنه أبيح، مث نسخ، مث أبيح، مث نسخ، واستقر حترميه إىل يوم القيامة، يف  مسلمأخرجه  (3)
  .(1405، حديث رقم: 2/1023)

، وبيان أنه أبيح، مث نسخ، مث أبيح، مث نسخ، واستقر حترميه إىل يوم القيامة، يف النكاح، ابب نكاح املتعة مسلمأخرجه  (4)
  .(1406: ، حديث رقم2/1025)

، وقال (1963، حديث رقم: 1/631)د.ط، النكاح، ابب النهي عن نكاح املتعة،  ، كتابسننهابن ماجه يف أخرجه  (5)
  (.4/463، د.ط، )اجهصحيح وضعيف سنن ابن م ،األلباينحسن". انظر: "األلباين: 

رواه الطرباين يف األوسط، وفيه ابن اهليثمي: "، وقال (9357رقم ب، 9/141)د.ط،  ،األوسطاملعجم  يف الطرباينأخرجه  (6)
  (. 7390، برقم: 4/265، د.ط، )جممع الزوائد". انظر: هليعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات
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: فقال ،يقول فيها : إن فالنً له ليق ،"حرامقال: "عن املتعة ف ل عبد هللا بن عمر ئس  و 
 .(1)وما كنا مسافحني" ،مها يوم خيربحرَ   هللا لقد علم أن رسول هللا"و

ق ة ، و ن س خ  »: قال  وعن علي ، و ن س خ ت  الزَك اة  ك َل ص د   ن س خ  ر م ض ان  ك َل ص ْوم 
ق  و اْلع َدة  و اْلم ري اث    .(2)«اْلم تـْع ة  الَطال 

ت ة  : "أنه قال يف املتعة،  عن ابن عباسو  يـْ اْلم  ي  ح ر ام  ك 
م  اخلْ ْنز  ه   .(3)ير "و الَدم  و حلْ 

هنى عن   إن رسول هللا ،إنك رجل اتئة: " أنه قال البن عباس ،وعن علي بن أيب طالب 
 . (4)املتعة"

م  ال  حي  ل  ل ر ج ل  أ ْن يـ ْنك ح  اْمر أ ًة إ اَل قال: " ابن عمر وعن  ْه ر ه ا ،ن ك اح  اإْل ْسال  و ي ر ثـ ه ا  ،مي 
" ،ث ه  و ت ر   يه ا ع ل ى أ ج ل  م ْعل وم  إ هَن ا اْمر أ ت ه  ف إ ْن م ات  أ ح د مه  ا ملْ  يـ تـ و ار اث   .(5)و ال  يـ ق اض 

ْرأ ة ، مث َ قال: "  عن ابن عباسوروي  ًة، فـ ق ْد إ ذ ا تـ ز َوج  الَرج ل  م ْنك م  اْلم  د  ن ك ح ه ا م رًَة و اح 
اقـ ه ا ك ل ه    . (6)و االْست ْمت اع  ه و  الن  ك اح " و ج ب  ص د 

ان وا يـ ْقر ء ون  ه ذ ه  اآْلي ة  قال:   اه أيضً عنو  م  و ك   ڤ ڤ ڍ :"ك ان ت  اْلم تـْع ة  يف  أ َول  اإْل ْسال 

ة  ل ْيس  ل ه  هب  ا م ْعر ف ة  فـ يـ َزَوج  ب ق   ،اآْلي ة   ڍ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ْدر  م ا ف ك ان  الَرج ل  يـ ْقد م  اْلبـ ْلد 
ت ه  ل ت ْحف ظ  م ت اع ه ، و ت ْصل ح  ل ه  ش    ڌ ڍڍ  :ْأن ه  ح ىَت نـ ز ل ْت ه ذ ه  اآْلي ة  يـ ر ى أ نَه  يـ ْفر غ  م ْن ح اج 

ر  اآْلي ة   [23]النساء: ڍ ڌ و ت ْصد يق ه ا م ن  اْلق ْرآن   ،اأْل وىل  ف ح ر  م ت  اْلم تـْع ة   فـ ن س خ  هللا   ،إ ىل  آخ 
و ى ه ذ ا  ،[6 ]املؤمنون:ڍ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڍ  :له تعاىلو ق و م ا س 

  .(7)اْلف رْج  فـ ه و  ح ر ام  "
ن كْحت م وه  فما  أتوله:أوىل التأويلني يف ذلك ابلصواب أتويل من : "و -رمحه هللا-قال الطربي و 

                                      
  (. 14148، برقم: 7/328)، كاح املتعةابب ن، السنن الكربىالبيهقي يف رواه  (1)

  (. 14046 برقم:، 7/505)، 2، طاملصنفعبد الرزاق يف رواه  (2)

  (. 14167، برقم: 7/334)، ابب نكاح املتعة، السنن الكربىالبيهقي يف رواه  (3)

  (. 1407، حديث رقم: 2/1027أخرجه مسلم يف النكاح، ابب نكاح املتعة، ) (4)

  (. 14175، برقم: 7/337)، ابب نكاح املتعة، السنن الكربىي يف البيهقرواه  (5)

 (،5131، برقم: 3/919)، التفسري، وابن أيب حامت يف (1598رقم: ب، 2/645)، 1ط، تفسري القرآنيف ابن املنذر  رواه (6)
  . (2/483) د.ط،الدر املنثور، وذكره السيوطي يف 

  (. 14168، برقم: 7/335)، اح املتعةابب نك، السنن الكربىالبيهقي يف رواه  (7)
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نـْه َن فجام ْعت م وه   متعة النساء على غري وجه النكاح  بتحرمي هللا لقيام احلجة  ؛ف آت وه َن أ ج ور ه نَ  ،م 
  .على لسان رسوله  ،الصحيح أو امللك الصحيح

وجاءت األحاديث الواضحة املستفيضة  ،وما هلا وما عليها ، العلماء املتعة وشروطهاوقد بنَي 
وليس ألحد  ،يدمث جاء التحرمي به على التأب ،هبتحرمي نكاح املتعة بعد أن جاء اإلذن حبل    عن النيب 

فقد رجعوا إىل قول  ،بقول آخر وأن ما حصل من أفراد الصحابة  ،ص به بعد بلوغ احلجةأن يرتخَ 
 د.وهو التحرمي املؤب اجلمهور من الصحابة 

ر حذَ  ،وال يضحي بدينه من أجل شهوة ،فمن أراد احلق والعمل به فعليه بكتاب هللا وسنة نبيه 
 إىل يوم القيامة. وبسماع الصحابة العدول  لرسول على منرب ا منها الفاروق 

 احتج اجلمهور على حرمة املتعة بوجوه:و ": -رمحه هللا-قال الرازي
 ڭ ۓ ۓ ے ےڍ لقوله تعاىل:  ؛إال يف الزوجة أو اململوكة األول: أن الوطء ال حيل  

ست ، وهذه املرأة ال شك أهنا لي[30 - 29املعارج: ]ڍ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
 ٻ ڍ لقوله تعاىل: ،لو كانت زوجة حلصل التوارث بينهماألهنا  ؛ا زوجةمملوكة، وليست أيضً 

و ل د  ال»: لقوله  ولثبت النسب،؛ وابالتفاق ال توارث بينهما [12]النساء: ڍپ ٻ ٻ ٻ
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڍ ولوجبت العدة عليها، لقوله تعاىل: ؛ وابالتفاق ال يثبت (1)«ل ْلف ر اش  

  .(2)"واعلم أن هذه احلجة كالم حسن مقرر [234]البقرة: ڍڀ پ پ پ پ
ما و  ،بني احلكم الشايف يف هذه املسألةوبعد هذه النصوص واآلاثر الصحيحة الصرحية اليت ت  

  زواج املتعة. حبل    يقول عاقاًل  اأظن مسلمً 
حجب  حجب نقصان، كما أهنا حتجب العمَ  بنت البنت حتجب أحد الزوجنياملخالفة الثانية: 

  حرمان.
 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ٹ ڍ  :اآلية األوىل

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ

                                      
  .(2053، حديث رقم: 3/54هات، )ابب تفسري املشبَ  ،يف البيوع أخرجه البخاري (1)

  (.10/42، )مفاتيح الغيبالرازي،  (2)
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 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ]النساء:ڍ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں
12]. 

 ،كان أم أنثى  اذكرً  ،ولد الولد كالولد عند اإلماميةو ": حممد جواد مغنيةل قاالقول األول: 
  .(1)حتجب أحد الزوجني من نصيبه األعلى إىل األدىن" ،ا كاالبنفبنت البنت متامً 

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئٹ ٹ ڍ  :اآلية الثانية

 .[75 ]األنفال:ڍ خب حب جب يئ ىئ مئ جئحئ ی
هذه اآلية واضحة الداللة على أن من كان أقرب إىل ": ةجواد مغنيقال حممد القول الثاين: 

وسواء  ،القرآن أم مل يكن بعد ذا سهم بنص   سواء أكان األ ،ا فهو أوىل مبرياثه من األبعدنسبً امليت 
أخاه عن اإلرث؛ ألهنا أقرب منه إىل املورث، وأخته فبنت امليت حتجب  ،أكان عصبة أم غري عصبة

  .(2)ب"السب لنفس هحتجب عمَ 
  يف القول األول: الرد على املخالفة

  ابملأثور:التفسري خمالف ألقوال أهل وهذا القول 
األرحام املؤخرين يف املرياث عن أصحاب الفروض  يبنت البنت من ذو  فإنَ  :اآلية األوىل

 النصف، ويستحق   الزوج على أتثري فالوزوج،  بنت، بنتوتركت  زوجة إذا ماتت ، فمثاًل والعصبات
 .وارثة وليست ،األرحام ذوي من البنت بنت ألنولبنت البنت النصف الباقي؛ 
قال:" للرجل نصف ما تركته امرأته إذا ماتت، إن مل يكن هلا  -رمحه هللا-وعن سعيد بن جبري 

ع مما تركت ب  فللزوج الر   ،فإن كان هلا ولد ذكر أو أنثى ،أو من غريه ،ولد من زوجها الذي ماتت عنه
  .(3)املال"من 

 :أي ،ذوي األرحام ال حي ْج ب ون  ابلزوج والزوجة أمجعوا على أنَ و ": الفتاوى اهلنديةجاء يف و 
 ،مث يقسم الباقي بني ذوي األرحام، كما لو انفردوا ،فـ يـ ْعط ى للزوج والزوجة نصيبهما ،يرثون معهما

                                      
 . (100)ص: املبني، التفسري  حممد جواد مغنية،انظر:  (1)

 .  (239)ص: ، املرجع السابق (2)

  (.4/259)املنثور، الدر انظر: السيوطي،  (3)
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 .(1)"باقي لبنت البنتفللزوج النصف وال ،وبنت عم ،وخالة ،وبنت بنت ،زوج ذلك: مثال
 وجاء يف فتاوى دار اإلفتاء املصرية ما يلي: 

 .وأخوان شقيقان ،وبنت بنت ،زوجةوترك:  يفتو 
 فأجابت دار اإلفتاء مبا يلي:

 املرياث عن أصحاب الفروض والعصبات. األرحام املؤخرين يف يبنت البنت من ذو 
لألخوين  والباقي ،اع فرضً وجة الربيكون للز ف ،شقيقنيالخوين األزوجة و ال نحصر اإلرث يفوي

 .(2)ا ابلسويةالشقيقني تعصيبً 
أل  َن ب ْنت   ؛ل لَزْوج ة  الر ب ع   :ف ف ي ز ْوج ة  و ب ْنت  ب ْنت  ": حاشية البجريمي على اخلطيبوجاء يف 

ج بـ ه ا م ْن الر ب ع  إىل  الث م ن  إاَل اْلف رْع  ْوج ة  ال  حي ْ أل َن الزَ  ؛و إ ْن نـ ز  ل ْت م ْنز ل ة  اْلب ْنت   ،اْلب ْنت  ال  حت ْج ب  الَزْوج ة  
ْلق ر اب ة  اخلْ اَصة   نـْه    ؛اْلو ار ث  اب    .(3)"ج  ك م ا ق ال ه  األ  ْجه ور ي  ع ل ى اْلم 

 وجاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية ما يلي: 
 أحوال الزوج:

بطريق الفرض  فرض، إذا مل يكن هلا فرع وارث  يرث الزوج نصف مرياث زوجته بطريق ال - أ
أو التعصيب، وهو االبن وابن االبن وإن نزل، والبنت وبنت االبن وإن نزل، سواء أكان هذا الفرع 

وما إذا كان هلا  ،أصاًل  الوارث من الزوج أم من غريه، وتشمل هذه احلالة ما إذا مل يكن للزوجة فرع  
 لبنت.نت أو ابن اتعصيب، وهو بنت الببطريق الفرض أو ال فرع غري وارث  
بطريق الفرض أو  ع بطريق الفرض، وذلك إذا كان للزوجة فرع وارث  ب  أن يرث الر   -ب 

 التعصيب، سواء أكان هذا الفرع الوارث من هذا الزوج أم من غريه.
 الزوجة: أحوال 

 ال ترث الزوجة إال بطريق الفرض، وهلا حالتان:
بطريق الفرض أو  وارث   الربع، وذلك إذا مل يكن لزوجها فرع   ن فرضهاأن يكو  :األوىل(احلالة )

التعصيب، وهو االبن وابن االبن وإن نزل، والبنت وبنت االبن وإن نزل، سواء أكان هذا الفرع 
                                      

 (.6/459، )1، طالفتاوى اهلنديةانظر: نظام الدين البلخي،  (1)

 (.3/161)د.ط، ، فتاوى دار اإلفتاء املصرية ،انظر: دار اإلفتاء املصرية (2)

 (.3/313، د.ط، )حتفة احلبيب على شرح اخلطيب = حاشية البجريمي على اخلطيبانظر: البجريمي،  (3)
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 ا له من غريها.ا له من هذه الزوجة أم ولدً الوارث ولدً 
ان له فرع غري وارث بطريق إذا ك ، ومافيدخل يف هذه احلالة ما إذا مل يكن للزوج فرع أصاًل 

 الفرض أو التعصيب وهو بنت البنت أو ابن البنت.
  .(1)إذا كان للزوج فرع وارث منها أو من غريها ن، وذلكم  أن يكون فرضها الث   :)احلالة الثانية(

 : ثاينالرد على املخالفة يف القول ال
املورث، رث؛ ألهنا أقرب منه إىل امليت حتجب أخاه عن اإل ت  نْ فب  ": قال حممد جواد مغنية

 ."ه لنفس السببوأخته حتجب عمَ 
 ما عليه أهل التفسري ابملأثور:و  ،مجهور الفقهاءهذا القول خيالف ف

  .ڍجئ  ی ی ی ی ىئ ىئ ىئڍ  :قوله تعاىلففي 
خصوصية  ،ڍىئ  ىئڍ  :يف حكم هللا وليس املراد بقوله :أي": -رمحه هللا-قال ابن كثري 

كاخلالة   بل يدلون بوارث   ؛ن ال فرض هلم وال هم عصبةلفرائض على القرابة الذيما يطلقه علماء ا
ويعتقد  ،كما قد يزعمه بعضهم وحيتج ابآلية  –واخلال والعمة وأوالد البنات وأوالد األخوات وحنوهم 

  عليه ابن عباس   كما نصَ   ،أن اآلية عامة تشمل مجيع القراابت بل احلق   ؛يف املسألة اذلك صرحيً 
لف واإلخاء وغري واحد على أهنا نسخة لإلرث ابحل   -رمحهم هللا-وقتادة  ،واحلسن ،وعكرمة ،وجماهد

  .(2)"فتشمل ذوي األرحام ابالسم اخلاص وعلى هذا ،اللذين كانوا يتوارثون هبما أواًل 
 :ثالث حاالتوذلك يف  ،ابلتعصيبال يرث إال  أو ألب  الشقيق  عمالف

 . االبن، ابن أو ابن ذكر وارث   ود فرع  وج عدميف : األوىلاحلالة 
 . د من جهة األباجل أو عدم وجود األبيف : ةالثانياحلالة 
 . عدم وجود أخ شقيق، أو أخ ألب، أو ابن أخ شقيق، أو من األبيف : لثةالثااحلالة 

 .أحق مباله منه وافكان ،امليت من العمأقرب إىل فجميعهم 
 .(3)ا، وللعم الباقي تعصيبً افرضً  النصف نتلبفلتويف شخص عن بنت وعم، فلو 

                                      
  (.3/37، )1، طالكويتيةعة الفقهية املوسو انظر:  (1)
 (.7/133، )تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (2)

(، 4/597، )2، طمطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى، الرحيباين(، و 13/104، )1، طالذخريةانظر: القرايف،  (3)
موسوعة الفقه (، والتوجيري، 2/548، )1، طتاملعروف بشرح منتهى اإلرادا ،دقائق أويل النهى لشرح املنتهى ،البهويتو 

= 
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خذ أصحاب أن أيى بعد ريث ما تبقَ فالعصبة،  عن طريقفإنه يرث  :أو ألب اسواء كان شقيقً  عمالف
عن  الرجل ماتفإذا  ،عدم وجود صاحب فرضانفراده و الفروض فروضهم، أو يرث كل املال عند 

 :عم   و  عن بنات  كان   ، وإذاالشقيق أو ألب لعملي الباق، و انصف فرضً فإن للبنت ال :عم   و واحدة بنت 
أ مي  ا م ْؤم ن  تـ ر ك  م ااًل فـ ْلري  ْثه  : »لقول النيب ؛ الشقيق أو ألب لعمفإن للبنات الثلثني، وما بقي يكون ل

ان وا  .(1)«ع ص بـ ت ه  م ْن ك 
 ن األب واألم أو مناإلخوة واألخوات م أمجع العلماء أنَ ": -رمحه هللا- (2)القال ابن بطَ 

وأمجعوا أن ما ، ال يرثون مع ابن وال مع ابن ابن وإن سفل وال مع األب ،كانوا أو إناثً   األب ذكورًا
 .(3)« فلعصبتهمن ترك مااًل : » النيبلقول  ؛فضل من املال عن أصحاب الفرائض فهو للعصبة

م على غريه صبة الوارثني مقدَ جاء يف املوسوعة الفقهية: أمجع الفقهاء على أن األقرب من العو 
حديث:  إىل ايرث ابن ابن مع ابن صلب، أو مع ابن ابن أقرب منه، وذلك استنادً يف اإلرث، فال 

ي  فـ ه و  أل  ْوىل  ر ج ل  ذ ك ر  »
 .(5)«(4)أ حلْ ق وا الف ر ائ ض  أب  ْهل ه ا، ف م ا ب ق 

 فقهاء.اع الإبمج ،أقرب ا:الواردة يف احلديث معناه "أوىل": قوله و 
 

  .الصالة عزميةقصر  :ةلثاملخالفة الثا
 يت ىت ختمت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی یٹ ٹ ڍ 

                                      
= 

 (. 4/406، )اإلسالمي
ب   التفسري، كتاب  البخاري يف أخرجه (1) : ، حديث رقم6/116)[، 6]األحزاب: ڍ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈڍ  :اب 

 (. 1619: احلديث ، رقم3/1237) فلورثته، ، ابب من ترك مااًل الفرائض كتاب  وبنحوه رواه مسلم يف (،4781
: أبو احلسن، علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال البكري، القرطيب، شارح صحيح البخاري، كان من أهل العلم ابن بطال (2)

واملعرفة، عين ابحلديث العناية التامة، أخذ عن: أيب عمر الطلمنكي، وابن عفيف، وأيب املطرف القنازعي، ويونس بن مغيث، 
، سري أعالم النبالءالذهيب، (، و 1/394، )ريخ أئمة األندلسالصلة يف ات ،هـ. انظر: ابن بشكوال 449نة: مات س

  (.20، ت: 18/47)
  (.8/357، )2، طيشرح صحيح البخار  ،ابن بطالانظر:  (3)
 وبنحوه رواه مسلم يف (،6732: احلديث ، رقم8/150)ابب مرياث الولد من أبيه وأمه،  الفرائض، البخاري يف أخرجه (4)

 . ابن عباس  ( كالمها عن1615: احلديث ، رقم3/1233)ئض أبهلها، ، ابب أحلقوا الفراالفرائض
 (.33/89)، املوسوعة الفقهية الكويتية ابلكويت، وزارة األوقاف والشئون اإلسالميةانظر:  (5)
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 .[101 ]النساء:ڍ حج يث ىث مث جث
 ،ا كآية الطوافولكن املراد عزمية متامً  ،ظاهر اآلية أن القصر رخصةو ": قال حممد جواد مغنية

 ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ٹ ٹ ڍ

  .(1)"[158 ]البقرة:ڍ ں ں ڱ ڱ ڱ
  :الرد على املخالفة

  ابملأثور:أهل التفسري ألقوال الف خموهذا القول 
يف  الصالة : أرأيت قصرأنه سأل عبد هللا بن عمر  -رمحه هللا- (2)فعن أمية بن عبد هللا

إن  ،اي ابن أخي": إمنا جند ذكر صالة اخلوف؟ فقال عبد هللا  ،إن ال جندها يف كتاب هللا ،السفر
وقصر الصالة يف  ،يفعل فإمنا نفعل كما رأينا رسول هللا  ،اوال نعلم شيئً  ا أرسل حممدً  هللا 

  ."(3)ها رسول هللا السفر سنة سنَ 
 حب  جب يئ ىئ مئ حئڍ :  لعمر بن اخلطاب ، قال: قلت   (4)يـ ْعل ى بن أمية عنو 

: :فقال ،ڍخب ، فـ ق ال  ْنه   فـ ق ْد أ م ن  الَناس  ْبت  م  َا ع ج  ْبت  مم  ،  ، ف س أ ْلت  ر س ول  هللا  ع ج  ع ْن ذ ل ك 
قـ ت ه  : »فـ ق ال   بـ ل وا ص د  ق ة  ت ص َدق  هللا  هب  ا ع ل ْيك ْم، ف اقـْ   .(5)«ص د 

                                      
 .  (119)ص: املبني، التفسري  حممد جواد مغنية،انظر:  (1)

ن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي األموي، روى عن: ابن أمية بن عبد هللا: ابن خالد بن أسيد بن أيب العيص ب (2)
عمر، وروى عنه: عبد هللا بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، وأبو إسحاق السبيعي، وابن شهاب الزهري، 

هـ. انظر:  86سنة: ا، مات ا واحدً "، روى له النسائي، وابن ماجه، حديثً واملهلب بن أيب صفرة، قال العجلي: "اتبعي، ثقة
  .(558، ت: 3/334، )هتذيب الكمال(، واملزي، 1112، ت: 2/301، )اجلرح والتعديلابن أيب حامت، 

رخصة القصر يف  ابب ، كتاب تقصري الصالة يف السفروالنسائي يف   (،5683، حديث رقم: 9/495)رواه أمحد يف املسند،  (3)
صحيح وضعيف ، وقال األلباين: "صحيح". انظر: األلباين، (5388، حديث رقم: 3/194كل سفر ال يكون معصية، )

   .(1434 ، برقم:4/78، )سنن النسائي

أسلم يوم  يعلى بن أمية: ابن أيب عبيدة بن مهام بن احلارث التميمي احلنظلي، أبو صفوان، املعروف بيعلى ابن منية، وهي أمه، (4)
، وعمر، وعتبة بن أيب سفيان، وروى عنه: ابنه صفني، وعكرمة،  والطائف وتبوك، روى عن النيب   ،االفتح، وشهد حنينً 

ني مع علي، وروى له ا ابلكرم، خرج مع عائشة يف وقعة اجلمل، مث شهد صف   ا معروفً وغريهم، وكان يعلى جوادً  ..وجماهد
(، وابن حجر، 5647، ت: 5/468، )أسد الغابة يف معرفة الصحابةابن األثري، هـ. انظر:  47اجلماعة، مات سنة: 

  (.9379، ت: 6/538، )يف متييز الصحابة اإلصابة

  (.686 رقم:، حديث 1/478)صالة املسافرين وقصرها،  :كتاب صالة املسافرين، ابب  يفأخرجه مسلم  (5)
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ا صالته ى متامً من صلَ لكان و  ،اولو أخذ املسلمون برأي املخالف ألوجب عليهم القصر مطلقً 
  .من أئمة التابعني ومن بعدهم ،لفهم الصحابة  ف  وهذا خمال ،ابطلة

 .الغسل أو املسح :لجْ فرض الر    :عةبار املخالفة ال
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ٹ ڍ 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 .[6 ]املائدة:ڍک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
واتفقت  ،ا ومسحً هذه اآلية حتدد أعضاء الوضوء وصورته غساًل ": يةقال حممد جواد مغن

 ،الوجه واليدان والرأس والرجالن :ا على أن أعضاء الوضوء أربعة واحدً املذاهب اإلسالمية قواًل 
 ،واليدين ومسحتان للرأس والرجلنيهي غسلتان للوجه  :فقال الشيعة ،واختلفوا يف صورة الوضوء

ومعىن هذا أن اخلالف يف  ،ومسحة للرأس ،وجه واليدين والرجلنيغسالت للهي ثالث  :وقال السنة
وهنا حمل ، ڍٺ  ٺ ٺڍ  ، عند السنةوغساًل  ،ا عند الشيعةمسحً  ؛الرجلني فقط

جيب غسل األرجل على  :فقال السنة ،رئت ابلنصب وابخلفضومصدره أن األرجل ق   ،اخلالف
 :وأما على اخلفض ،ا وحماًل ظً األيدي املنصوبة لففلعطف األرجل على  :أما على النصب ،القراءتني

جيب مسح  :وقال الشيعة ."خرب   ب   ض   ر  ج حْ " :ا كقول العربفلمجاورة األرجل للرؤوس اجملرورة متامً 
وأما على  ،فلعطف األرجل على الرؤوس اجملرورة ابلباء :أما على اخلفض ،الرجلني على القراءتني

 .(1)"ا منصوب حماًل ألن كل جمرور لفظً  ؛ا ال لفظً وس حماًل ا على الرؤ فللعطف أيضً  :النصب
  :الرد على املخالفة

  ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه وهذا القول خي  
 ،ه املاءوالتحذير من ترك جزء من القدم مل ميسَ  ،األحاديث على وجوب غسل القدمني تفقد نصَ 

 فأبصره النيب  ،فر على قدمهموضع ظفرتك  ، توضأأن رجاًل  عن عمر ي و ر  ما من ذلكو 
ْن و ض وء ك  »: فقال ْع ف أ ْحس    .(2)ى"فرجع مث صلَ  ،« اْرج 

 عنا يف سفرة سافرنها، فأدركنا وقد أرهقنا ف النيب ، قال: ختلَ  عن عبد هللا بن عمروو 
                                      

 (.137)ص: املبني، التفسري  حممد جواد مغنية،انظر:  (1)

 (. 243، برقم: 1/215)، أجزاء حمل الطهارة ابب وجوب استيعاب مجيعأخرجه مسلم يف كتاب الطهارة،  (2)
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سح على العصر، فجعلنا نتوضأ ومن العصر، فجعلنا نتوضأ ومنسح على أرجلنا، فنادى أبعلى صوته:
 .(1)«الَنار   م ن   ل أْل ْعق اب   ْيل  و »: أبعلى صوتهأرجلنا، فنادى 

 م ن   ل أْل ْعق اب   ْيل  : "و عقبيه فقال مل يغسل رأى رجاًل  أن النيب  ،وعن أيب هريرة 
  .(2)"الَنار  

فـ غ س ل   -ن  ْلم ْؤم  أ و  ا -إ ذ ا تـ و َضأ  اْلع ْبد  اْلم ْسل م  »: قال أن رسول هللا  ، عن أيب هريرة
نـ ْيه  م ع  اْلم اء   ر  ق ْطر  اْلم اء   -و ْجه ه  خ ر ج  م ْن و ْجه ه  ك ل  خ ط يئ ة  ن ظ ر  إ ل يـْه ا ب ع يـْ ف إ ذ ا غ س ل   -أ ْو م ع  آخ 
اه  م ع  اْلم اء   تـْه ا ي د  ْيه  ك ل  خ ط يئ ة  ك ان  ب ط ش  ْيه  خ ر ج  م ْن ي د  ر  ق  م ع  أ ْو  -ي د  ف إ ذ ا غ س ل   -ْطر  اْلم اء  آخ 

ه  م ع  اْلم اء   تـْه ا ر ْجال  ر  ق ْطر  اْلم اء   -ر ْجل ْيه  خ ر ج ْت ك ل  خ ط يئ ة  م ش  ح ىَت خي ْر ج  ن ق ًيا م ن   -أ ْو م ع  آخ 
 .(3)«الذ ن وب  

من  والتحذير من ترك جزء   ،نياثر عن الصحابة والتابعني يف بيان وجوب غسل القدماآل وقد تعددت
قال له  موضع ظ ف ر، فلما قضى صالته،ى وعلى ظهر قدمه  صلَ أن رجاًل ": ومن ذلك ،القدم بال ماء

 .(4)وضوءك وصالتك" دْ ع  أ  ": عمر 
قدميه غسال؟  يغسل عمر  رأيت   :-رمحه هللا- (6)قلت لألسود :قال -رمحه هللا- (5)وعن إبراهيم

                                      
الوضوء: ويف كتاب  (.96، حديث رقم: 1/30 ليفهم عنه، )كتاب العلم، ابب من أعاد احلديث ثالاثً أخرجه البخاري يف   (1)

مسلم يف كتاب الطهارة، ابب: وبنحوه رواه  (،163 ، حديث رقم:1/44)، القدمنيابب غسل الرجلني وال ميسح على 
 (.  241 ، حديث رقم:1/214سل الرجلني بكماهلما، )وجوب غ

 (. 242، حديث رقم: 1/214)أخرجه مسلم يف كتاب الطهارة، ابب: وجوب غسل الرجلني بكماهلما،  (2)

 (.  244 ، حديث رقم:1/215وجوب غسل الرجلني بكماهلما، )مسلم يف كتاب الطهارة، ابب: أخرجه  (3)

 (.10/52) جامع البيان، ،انظر: الطربي (4)

أبو عمران الكويف، فقيه العراق، أحد األئمة املشاهري، روى عن: األسود  ،إبراهيم النخعي: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي (5)
 ..وخلق، وروى عنه: األعمش، ومحاد بن أيب سليمان، وعبد هللا بن شربمة ..علقمة، ومسروق، وشريح القاضيو  ،بن يزيد

 ،هتذيب الكمالاملزي، ر: نظاهـ. 196ا يف الورع واخلري، روى له اجلماعة، تويف سنة ن عجبً وطائفة، قال الذهيب: كا
 (. 270، ت: 1/95)، التهذيبتقريب ابن حجر، (، و 265، ت: 2/233)

بالل بن رابح، وحذيفة بن و  ،وعمر بن اخلطاب ،أيب بكر الصديق :روى عن ،النخعي الكويف ،أبو عمرو :األسود بن يزيد (6)
 وإبراهيم النخعي،، الرمحن بن األسودعبد ابنه  :عنهروى و  ، بن مسعود، وعلي بن أيب طالبامان، وسلمان الفارسي، و الي

، اجلرح والتعديلانظر: ابن أيب حامت،  هـ. 75"، مات سنة: "ثقةوأبو حامت: حيىي بن معني قال  ،والضحاك بن مزاحم
 (. 509، ت: 3/233، )هتذيب الكمال(، واملزي، 1067، ت: 2/291)
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  .(1)نعم" :قال
 .(2)هذا من املقدم واملؤخر من الكالم"" :قال ڍٺڍ يف قوله تعاىل:  ي عل وعن

، واألعمش، جماهدو  عكرمة،و  ، ، وعروةوابن عباس ،ابن مسعود، بن أيب طالبوعن علي 
 .(3)"رجع األمر إىل الغسل": واقال ،ڍٺ  ٺ ٺڍ  يف قوله تعاىل:

 .(4)"لَلها النار  ابملاء، ال ختخل  لوا األصابع قال: "  عن ابن مسعود
فيغسل رجليه، مث خيل  ل  ،كان خيلع خَفيه، مث يتوضأأنه " ابن عمر  وروي عن

 .(5)"أصابعه
 ٺ ٺ ٺ ڀ ڍ قال: سئل مالك عن قول هللا: -رمحه هللا- (6)أشهبوعن 

األرجل،  مت ْسحابملسح، ال  "أرجل كم"؟ فقال: إمنا هو الغسل وليس "أرجل كم" أو أهي: ،ڍٺ 
 .(7)قيل له: أفرأيت من مسح أحيزيه ذلك؟ قال: ال ،غسلإمنا ت  

پ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ ڍيف قوله تعاىل:  -رمحه هللا-عن السدي و 

 ؛اغسلوا وجوهكم، واغسلوا أرجلكم، وامسحوا برءوسكمقال: " ،ڍٺ ٺ ٺ  ٺ
 .(8)"فهذا من التقدمي والتأخري

 .(9)ا ميسح على القدمني"أحدً مل أر "قال:  -رمحه هللا-وعن عطاء 

                                      
  (.10/54)جامع البيان،  ،انظر: الطربي (1)

  (.3/28)الدر املنثور، السيوطي، انظر:  (2)

 (.57-10/55)جامع البيان،  ،انظر: الطربي (3)

  (.10/52)جامع البيان،  ،انظر: الطربي (4)

 (.10/53)، انظر: املرجع السابق (5)

عصره، كان صاحب اإلمام لعامري اجلعدي، أبو عمرو، فقيه الداير املصرية يف أشهب: ابن عبد العزيز بن داود القيسي ا (6)
مالك، قال عنه الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب، روى عن: الليث، ومالك، وحيىي بن أيوب، ومجاعة، وعنه: 

 ،هتذيب الكمال املزي،نظر: اهـ. 204وغريهم، مات سنة:  ..حممد بن عبد احلكم، ويونس بن عبد األعلى، وسحنون
  (.533، ت: 1/113)، التهذيبتقريب ابن حجر، (، و 533، ت: 3/296)

 (.10/57)جامع البيان،  ،انظر: الطربي (7)

 (.10/56)، انظر: املرجع السابق (8)

 (.10/57)، انظر: املرجع السابق (9)
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غسل  على اجتمع أصحاب رسول هللا "قال:  -رمحه هللا- (1)بن أيب ليلىوعن عبد الرمحن 
 .(2)"القدمني

واملسلمني بغسل  نة عن رسول هللا مضت الس  "قال:  -رمحه هللا- (3)وعن احلكم
  .(4)القدمني"

 لَ فقد ض ؛الشيعة مسحهما كما ميسح اخلفمن أوجب من و ": -رمحه هللا-قال ابن كثري 
  .(5)"افقد أخطأ أيضً  ؛وأضل، وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما

ا من قدمه وجاء التحذير الشديد اللهجة ملن ترك جزءً  ،السنة هي الفاصلة والقاضية عند االختالفف
فكيف جييز املخالف لنفسه  ،أو إعادته ءوضو الومن كان هذا وصفه فعليه إكمال  ،مل يصبه ماء

 . الصحابة لمعخمالفة األحاديث و 
 حكم اإلفطار يف السفر واملرض.املخالفة اخلامسة: 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ڍ 

 ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ

 .[184 - 183البقرة: ] ڍ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ
 .(6)اإلفطار يف السفر واملرض عزمية ال رخصة"و ": قال حممد جواد مغنية

                                      
، وأيب الدرداء، يب ذر   أعمر، وعلي، و ، روى عن: عبد الرمحن بن أيب ليلى: وامسه يسار بن بالل، ويكىن عبد الرمحن أاب عيسى (1)

وأيب سعيد اخلدري، وروى عنه: اثبت البناين، واحلكم ْبن عتيبة، وإبراهيم بن يزيد التيمي، وإمساعيل بن أيب خالد، واثبت بن 
لطبقات اهـ. انظر: ابن سعد،  83عبيد األنصاري، قال ابن معني، والعجلي: "ثقة"، وروى له اجلماعة، مات سنة: 

، هتذيب الكمال(، واملزي، 1424، ت: 5/301، )اجلرح والتعديل(، وابن أيب حامت، 1991، ت: 6/166، )ربىالك
 (. 3943، ت: 17/372)

 (.3/29)د.ط، ، الدر املنثورالسيوطي، انظر:  (2)
وأيب هريرة  ،وعمران بن حصني ،وابن عباس ،احلكم: ابن عبد هللا بن إسحاق الثقفي ابن األعرج البصري، روى عن: ابن عمر (3)

ماتوآخرون، قال أمحد بن حنبل: ثقة،  ..، وروى عنه: يونس بن عبيد، ومعاوية بن عمرو بن غالب، وخالد احلذاء 
، 1/175) ،تهذيبتقريب ال ،ابن حجرو  (،557ت:  ،3/120) ،اجلرح والتعديل ابن أيب حامت،نظر: اهـ.  194سنة: 
 . (1446ت: 

 (. 3/29)د.ط، ، الدر املنثوري، السيوطانظر:  (4)

 (.3/48) ،تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (5)

 (.35)ص: املبني، التفسري  حممد جواد مغنية،انظر:  (6)
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  :الرد على املخالفة 
  ابملأثور:أهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه 

 صام فمن ،الصوم والفرض لعباده، صهارخَ  ، هللا من رخصة السفر يف اإلفطار ابحةفإ
 .أقام إذا عليه قضاء الو  ،ىأدَ  السفر فقدرمضان يف 

على  ، أجد يب قوةً ، أنه قال: اي رسول هللا (1)عن محزة بن عمرو األسلميي فقد رو 
ي  : »جناح؟ فقال رسول هللا  الصيام يف السفر، فهل عليَ 

 ف ح س ن ، هب  ا أ خ ذ   ف م نْ  هللا ، م ن   ر ْخص ة   ه 
 .(2)«ع ل ْيه   ج ن اح   ف ال   ي ص وم   أ نْ  أ ح بَ  و م نْ 

ْفط ر ، و ال  ال فـ ل ْم ي ع ب   ك َنا ن س اف ر  م ع  الَنيب    »قال:   وعن أنس بن مالك
 
ْفط ر   َصائ م  ع ل ى امل

 
امل

 .(3)«ع ل ى الَصائ م  
فقال: اي رسول هللا، إين رجل أ ْسر د   ، رسول هللا  محزة بن عمرو األسلميسأل و 

ْئت  » الصوم، أفأصوم يف السفر؟ قال: ، و أ ْفط ْر إ ْن ش  ْئت    .(4)«ص ْم إ ْن ش 
يف  ش ْهر  ر م ض ان  يف  ح ر   ش د يد ، ح ىَت إ ْن ك ان   ر س ول  هللا  ا م ع  خ ر ْجن  » ، قال:عن أيب الدرداء و 

َدة  احلْ ر  ، و م ا ف ين ا ص ائ م ، إ اَل ر س ول  هللا  أ ح د ن  ل ي ض ع  ي د ه  ع   ه  م ْن ش   .(5)«و ع ْبد  هللا  ْبن  ر و اح ة   ل ى ر ْأس 
 وهذا القول مروي عن كل من:  

وجماهد،  ،البصري ، واحلسنبن أيب رابح وعطاء ،جبري بن سعيدو  ،(6)العاص أيب بن نماعث
                                      

وسليمان بن محزة بن عمرو األسلمي: املدين، له صحبة ورواية، روى عن: أيب بكر، وعمر، وروى عنه: عروة بن الزبري، ( 1)
ن علي األسلمي، وأبو سلمة بن عبد الرمحن، وابنه حممد بن محزة، وكان محزة بن عمرو البشري إىل أيب بكر يسار، وحنظلة ب

ا يسرد الصوم، أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وتويف  صاحلً على سرية، وكان رجاًل  ره النيب بوقعة أجنادين، وقد أمَ 
  (.   27، ت: 2/639، )اتريخ اإلسالم(، والذهيب، 2/145، )1، طمعجم الصحابةهـ. انظر: البغوي، 61سنة: 

، الصيام(، وبنحوه رواه مسلم يف 1943، حديث رقم:3/34، )واإلفطار السفر يف الصوم ابب ،الصومأخرجه البخاري يف ( 2)
   .(1121، حديث رقم:2/790، )السفر يف والفطر الصوم يف التخيري :ابب

 ،(1947 ، برقم:3/34)، ا يف الصوم واإلفطاربعضهم بعضً  مل يعب أصحاب النيب  :بالصوم، اب أخرجه البخاري  يف( 3)
  (.1116 ، برقم:2/786) ،جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر :وأخرجه مسلم يف الصيام، ابب

   .(1121، حديث رقم: 2/789، )السفر يف والفطر الصوم يف التخيري :ابب، الصيامأخرجه مسلم يف ( 4)
   .(1122، حديث رقم: 2/790، )السفر يف والفطر الصوم يف التخيري ابب، الصيامأخرجه مسلم يف ( 5)
 يف  النيب على وفد، هللا عبد أاب يكىن الثقفي، ،جشم بن مالك بن أابن بن هللا عبد بن بشر بنا :العاص أيب بن عثمان (6)

 اإلسالم، يف التفقه على أحرصهم كان  نهلها؛ ألهى أعل هأمر ، و الطائف على  هللا رسول واستعمله فأسلم، ثقيف وفد
= 
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(4) العزيز عبد بن عمرو  ،(3)وسامل بن عبد هللا ،(2)بن مالك أنسو  ،(1)األسقع بنوواثلة 


(5). 
 الذي ألن؛ سفره يف صامه إن عليه قضاء ال أن يف املسافر حكم": -رمحه هللا-قال الطربي 

 للمريض ذلك من لع  ج   الذي مثل أخر، أايم من عدة قضاء من به وأمر اإلفطار من افرللمس جعل
 ،بغريها ذلك صحة على شاهد   استشهاد عن مغنية كفاية  اآلية داللة يف مث ،القضاء من به رم  وأ  

 ي لزم أن من أعظم ع سر   وال ،ڈۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇڈ : ذكره تعاىل هللا قول وذلك
 قضاه حىت عليه احلالني أثقل يف فرضه أداء   فتكلَ  وقد أخر، أايم من ةً عد سفره يف صامه من

 .(6)"وأَداه
 :أفضلهماو  هو الراجح،و  هو ما قال به مجهور العلماء،و ": -رمحه هللا- (7)املنذروقال ابن 

                                      
= 

الطبقات ابن سعد،  انظر: هـ. 50: سنة هبا ماتو  البصرة سكنو  والبحرين، عمان على  عمر القرآن، واستعمله وتعلم
  .(3581، ت: 3/573)، أسد الغابة يف معرفة الصحابة(، وابن األثري، 1672، ت: 6/47، )الكربى

 سنني، ثالث  النيب خدمو  أسلم شداد، أبو :كنيته  الليثي، الكناين ،مناة عبد بن بكر بن العزى عبد بنا :األسقع نب واثلة (1)
 إدريس أبو :عنه روى ومحص، بدمشق املغازي وشهد دمشق، فتح وشهد البصرة، سكن، ةفَ الص   أصحاب من وكان

، أسد الغابةابن األثري،  انظر: هـ. 83 :سنة وغريهم، مات ..ميسرة بن ويونس عمار، أبو هللا عبد بن وشداد اخلوالين،
 (.9107، ت: 6/462، )اإلصابة يف متييز الصحابةوابن حجر، (، 5429، ت: 5/399)

 وآخر وتلميذه،  هللا رسول خادم ،أبو محزة، اخلزرجي األنصاري ضمضم بن النضر بن مالك بن أنسهو : بن مالك أنس (2)
وابن حجر، (، 258، ت: 1/294)، أسد الغابة يف معرفة الصحابةابن األثري،  . انظر:هـ93 :سنة مات ،مواتً  أصحابه

 (. 277، ت: 1/275، )اإلصابة يف متييز الصحابة
 :عن روى وثقاهتم، وعلمائهم التابعني سادات من املدينة، فقهاء أحد ، العدوي اخلطاب بن عمر ابن: هللا عبد بن سامل (3)

 يف الكمال هتذيباملزي، : انظر هـ. 106 :سنة تويف ،ونفع ،الزهري :عنه وروى ،موغريه،  أيوب وأيب ،هريرة وأيب ،أبيه
 (.2176، ت: 1/226)، تقريب التهذيبوابن حجر،  (،2149، ت: 10/145)، الرجال أمساء

 عاصم أم أمه، املؤمنني أمري ،ياألمو  القرشي مشس عبد بن أمية بن العاص أيب بن احلكم بن مروان بنا :العزيز عبد بن عمر (4)
 وأبو ،العزيز عبد بن زابن أخوه: عنهروى و ، وعدة.. الزبري بن وعروة، أنس: عنه روى،  اخلطاب بن عمر بن عاصم بنت
 هتذيباملزي، : انظر هـ.101مات سنة:  ،اجدً  كثرية  وفضائله ومناقبه.. وغريهم، والزهري، حزم بن عمرو بن حممد بكر

 (.4940، ت: 1/415)، تقريب التهذيبوابن حجر، (، 4277، ت: 21/432)، الرجال اءأمس يف الكمال
 . (470-3/464، )البيان جامعرواه عنهم الطربي يف  (5)
  .(3/470) ،البيان جامعالطربي، انظر:  (6)
اإلسالم، الفقيه، نزيل مكة، من  ابن املنذر: أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، اإلمام، احلافظ، العالمة، شيخ( 7)

وغري ذلك، روى عن: الربيع بن سليمان، وحممد  ..تصانيفه: اإلشراف يف اختالف العلماء، واإلمجاع، واملبسوط، والتفسري
= 
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وعليه  هفإن كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل يف حق    ڈۇ ۇ ۆ ۆ ڈ لقوله تعاىل:  ؛أيسرمها
ه فالصوم يف حق    -ويشق عليه قضاؤه بعد  كمن يسهل عليه حينئذ    -كان الصيام أيسر إن  ، و القضاء
 .(1)إعادة عليهوال  ،وجيزيه وينعقد، أفضل

  .الذبح التسمية عند ة:دساساملخالفة ال
 کک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇٹ ٹ ڍ 

 .[121 ألنعام:ا]ڍ ڳ گ گ گ گ
األكل، والفسق معصية،  :أي ،يعود إىل مصدر الفعل "إنه"يف الضمري و ": قال حممد جواد مغنية

 ،ا حرمت الذبيحةالشافعية على أن الذابح إذا ترك التسمية عامدً وأمجع فقهاء املذاهب ما عدا 
 .(2)ال حترم الذبيحة" :فقال اجلعفرية واحلنفية واحلنابلة ،اواختلفوا يف ترك التسمية سهوً 

  :الرد على املخالفة
  ابملأثور:أهل التفسري ما عليه  ول خيالفوهذا الق

 ،فلم تذحبوه أنتم ،ال أتكلوا أيها املؤمنون مما مات :ثناؤه يعين جلَ " :-رمحه هللا-قال الطربي 
وال ما أهل به لغري هللا  ،فإنه حرام عليكم ،أو يذحبه موحد يدين هلل بشرائع شرعها له يف كتاب منزل

 .(3)كل ذلك فسق"ن أفإ ،مما ذحبه املشركون ألواثهنم
ا حديث عهدهم بشرك، هللا، إن هنا أقوامً ، قالت: قالوا: اي رسول رضي هللا عنها عن عائشةف

 . (4)«اذْك ر وا أ نـْت م  اْسم  اّللَ  و ك ل وا»: أيتون بلحمان، ال ندري يذكرون اسم هللا عليها أم ال؟ قال
ما قتل هللا لكم  :شيطان أولياءه فقال هلمملا حرم هللا امليتة أمر ال"قال:  وعن ابن عباس 

                                      
= 

 309وغريهم، مات سنة:  ..بن ميمون، وعلي بن عبد العزيز، وحدث عنه: أبو بكر بن املقرئ، وحممد بن حيىي الدمياطي
، ت: 11/300) ،سري أعالم النبالءوالذهيب،  (،1133، ت: 7/204)، اجلرح والتعديل ن أيب حامت،بانظر: اهـ. 

2794).   
  (.3/143، )1ط، اإلشراف على مذاهب العلماءانظر: ابن املنذر،  (1)
 (.182)ص: املبني، التفسري  حممد جواد مغنية،انظر:  (2)

 (.12/76) ،جامع البيانالطربي، انظر:  (3)

"هذا ( وقال: 2769 ، برقم:11/194) ،2، طابب ما جيوز الصيد به، كتاب الصيد والذابئح، شرح السنةيف  رواه البغوي (4)
 ".حديث صحيح
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 .(1)بسكاكينكم"خري مما تذحبون أنتم 
 .(2)"هي امليتةقال: " ،ڍڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڍ : عن ابن عباسو 
ينهى عن ذابئح كانت قال: " ،ڍڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڍ : -رمحه هللا-عن عطاء و 

 .(3)"وينهى عن ذابئح اجملوس ،تذحبها قريش على األواثن
 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڍ وقال هللا تعاىل:  ،«من نسي فال أبس: »اسبن عبقال او 

  .(4)«اى فاسقً والناسي ال يسمَ : »[121]األنعام:  ڍڈ
  .(5)"يعين أكل امليتة ملعصيته"قال:  ،ڍڈ ڈڍ: قوله: -رمحه هللا- بن جبرياعن و 
وما مات أو ذحبه من  ،هلةح لألصنام واآلب   بذلك ما ذ  ىن  إن هللا ع  ": -رمحه هللا-قال الطربي و 

فقول بعيد عن  ،ذكر اسم هللا ي  س  بذلك ما ذحبه املسلم فن   عىن :أما من قالو  ،ال حتل ذبيحته
  .(6)ا على فساده"بذلك شاهدً  ىف  وك ،من حتليله جم ْم ع ة  ا عليه احلجة الصواب؛ لشذوذه وخروجه عمَ 

 وهي على أقوال ثالثة: :ةالتسميالتفصيل يف مسألة  -رمحه هللا-نقل ابن كثري و 
وعامر  ،ونفع مروي عن ابن عمر وهو  ،ال حتل الذبيحة ،العمد والسهو سواء -1

واختيار أيب ثور  ،ورواية عن أمحد بن حنبل ،وهو رواية عن اإلمام مالك ،وحممد بن سريين ،الشعيب
حاديث األو  ،اآلايتألدلة  -رمحهم هللا  -وأبو الفتوح حممد الطائي من الشافعية  ،وداود الظاهري

 .أتمر ابلتسميةاليت 
وحكي  ،رمحهم هللا-ورواية ملالك  ،ورواية ألمحد ،وهو مذهب الشافعي ،التسمية مستحبة  -2

 .لغري هللاعلى ما ذبح  :وحجة اآلية عندهم ، وعطاء بن أيب رابح ،وأيب هريرة ،عن ابن عباس
 ،وأمحد بن حنبل ،هب مالكوهو املشهور من مذ ،ا ال حيل الذبيحةترك التسمية عمدً   -3

وسعيد بن  وابن عباس  ،وهو حمكي عن علي ،وإسحاق بن راهويه ،ل أبو حنيفة وأصحابهاوبه ق

                                      
 (.12/79) ،جامع البيانالطربي، انظر:  (1)

  (.4/1378) تفسري القرآن، ابن أيب حامت،انظر:  (2)
 (.4/1379)، انظر: املرجع السابق (3)

 (.7/91) ا،ابب التسمية على الذبيحة، ومن ترك متعمدً يف الذابئح،  يذكره البخار  (4)

 (.4/1379) ،تفسري القرآنابن أيب حامت، انظر:  (5)

 (.12/85) ،جامع البيانالطربي، انظر:  (6)
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وجعفر بن  ،وعبد الرمحن بن أيب ليلى ،وأيب مالك ،واحلسن البصري ،وطاووس ،وعطاء ،املسيب
 . (1)"رمحهم هللا، وربيعة ابن أيب عبد الرمحن ،حممد

 .توزيع الفيء :املخالفة السابعة
 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈٹ ٹ ڍ 

 ]احلشر:ڍ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ
7]. 

 ،وتكون خالصة هلل ورسوله وقرابه من مؤمين بين هاشم ،بل هي يفء": قال حممد جواد مغنية
املراد هبم من كان من  :اإلماميةال فق –وهو املنقطع عن وطنه  –أما اليتامى واملساكني وابن السبيل 

  .(2)وعند املذاهب األربعة العموم والشمول" ،بين هاشم دون غريهم
  :الرد على املخالفة

  ابملأثور:أهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه 
َا أ ف اء  اّلَل  ع ل ى ر س ول  » :عمر بن اخلطاب فعن  ري  مم  ان ْت أ ْمو ال  ب ين  الَنض  َا مل ْ ه  ك  ، مم 

ْسل م ون  ع ل ْيه  
 
ف  امل ، ف ك ان ْت ل ر س ول  اّللَ   خب  ْيل  و ال  ي وج  ا نـ ف ق ة   ر ك اب  نـْه  خ اَصًة، يـ ْنف ق  ع ل ى أ ْهل ه  م 
 َ ال  س ن ت ه ، مث  ي  يف  الس  

، ع َدًة يف  س ب يل  اّللَ  جي ْع ل  م ا ب ق   . (3)«ح  و الك ر اع 
ا »: قال ،عمر بن اخلطاب  وعن اْلم ال  ح ق ، أ ْعط ي ه  أ ْو م ن ع ه ، إ اَل م ا م ا أ ح د  إ اَل و ل ه  يف  ه ذ 

َ الرَاع ي  ،م ل ك ْت أ مْي ان ك مْ  ْري   ول ئ ْن ع ْشت  ل ي ْأت ني   .(4)«ح َقه  ب س ْرو  مح 
ب س ْرو  ليأتني الراعي وهو  عشت  فلئن  ،هذه استوعبت املسلمني عامة: »ويف رواية قال 

ْري     . (5)«مل يعرق منها جبينه ،نصيبه منهامح 
  

                                      
 (.3/292) ،تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (1)
  (.730)ص: املبني، التفسري  حممد جواد مغنية،انظر:  (2)

 (.4885، برقم: 6/147، )[7]احلشر: ڍڈ ڈ ژ ژ ڑ ڍ ابب قوله: أخرجه البخاري يف التفسري،  (3)

وقال الضياء املقدسي، واأللباين: "إسناده صحيح".  ،(1/325) ،كتاب قسم الفيءد.ط،   ،املسندأخرجه الشافعي يف  (4)
 (.5/84، )2، طء الغليلإروا(، و277، برقم: 1/395، )3، طاألحاديث املختارةانظر: املقدسي، 

 (.3190، برقم: 3/298)، 1ط، تفسري عبد الرزاقانظر:  (5)
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 عىن :وقال آخرون ،بذلك اجلزية واخلراج عىن :فقال بعضهم": -رمحه هللا-قال الطربي و 
 عىن :وقال آخرون ،هم من أهل احلرب ابلقتال عنوةبذلك الغنيمة اليت يصيبها املسلمون من عدو   

بذلك ما صاحل عليه  عىن :وقال آخرون ،وجف عليها املسلمون ابخليل والركابيمة اليت أبذلك الغن
من بين هاشم وبين  ولذي قرابة رسول هللا  ڍ گ گڍ :  أهل احلرب املسلمني من أمواهلم

وهم  ڍگ ڍ ،وهم أهل احلاجة من أطفال املسلمني الذين ال مال هلم ڍ گڍ  ،املطلب
وهم املنقطع هبم من املسافرين يف غري معصية هللا  ،ڍڳ ڳ ڍ ،لةاجلامعون فاقة وذل املسأ

"(1).  
 (2)مالك بن أوس بن احلداثنوعن 

 ، :انطلقت حىت أدخل على عمرقال  ،حني تعاىل النهار 
ه   ب ه  يـ ْرف أ  ف أ ات  : ه ْل ل ك  يف  ع ْثم ان ، و ع ْبد  الَرمْح ن ، و الز ب رْي ، و س عْ  ،ح اج  : نـ ع ْم، ف أ ذ ن  هل  ْم،  د  فـ ق ال  ؟ ق ال 

، و ع َباس   ي  
: ه ْل ل ك  يف  ع ل  : نـ ع ْم، ق ال  ع َباس  رضي هللا عنهما مث َ ق ال  ْؤم ن ني  اْقض   ؟ ق ال 

 
: اي  أ م ري  امل

ّللَ  اَلذ ي إب  ْذن ه  تـ ق وم  الَسم اء   ا، ق ال  أ ْنش د ك ْم اب  ، ه ْل تـ ْعل م ون  أ َن ر س ول  اّللَ   بـ ْيين  و ب نْي  ه ذ   و األ ْرض 
ق ة  »: ق ال   ، ف أ قـْب ل  ع ل ى نـ ْفس ه   ي ر يد  ر س ول  اّللَ  « ال  ن ور ث  م ا تـ ر ْكن ا ص د  ، فـ ق ال  الَرْهط : ق ْد ق ال  ذ ل ك 

ْل تـ ْعل م ان  أ َن ر س ول  اّللَ   : ه  ، فـ ق ال  ي   و ع َباس 
؟ ق اال    ع ل  . ق ال  ع م ر  ق ال  ذ ل ك  :  : ق ْد ق ال  ذ ل ك 

ا األ ْمر ، إ َن اّلَل   ًدا  ق ْد ك ان  خ َص ر س ول ه   ف إ ين   أ ح د  ث ك ْم ع ْن ه ذ  ا الف ْيء  ب ش ْيء  ملْ  يـ ْعط ه  أ ح  يف  ه ذ 
، و اّللَ  م ا اْحت از ه ا س ول  اّللَ  ال ص ًة ل ر  ف ك ان ْت خ   ،[7]احلشر:  ڍڑ ژ ژ ڈ ڈڍ : غ رْي ه ، فـ ق ال  

 ، ال 
 
ا امل نـْه ا ه ذ  ي  م 

 ف ك ان  الَنيب   د ون ك ْم و ال  اْست ْأثـ ر  هب  ا ع ل ْيك ْم، ل ق ْد أ ْعط اك م وه ا و بـ ثـَه ا ف يك ْم ح ىَت ب ق 
ال  نـ ف ق ة  س  

 
ا امل ي  فـ ي ْجع ل ه  جم ْع ل  م ال  اّللَ ، فـ ع م ل  ب ذ اك  ر س ول  ن ت ه ، مث َ أي ْخ ذ  م ا ب  يـ ْنف ق  ع ل ى أ ْهل ه  م ْن ه ذ 

ق 
: أ ْنش د ك م ا اب   اّللَ   ي   و ع َباس 

؟ ق ال وا: نـ ع ْم، مث َ ق ال  ل ع ل  ّللَ  ه ْل تـ ْعل م ون  ذ ل ك  ي ات ه ، أ ْنش د ك ْم اب  ّللَ ، ه ْل ح 
؟ ق اال : نـ ع ْم، فـ  تـ ْعل م ان   ، فـ ق ب ض ه ا : أ ن  و يل   ر س ول  اّللَ   فـ ق ال  أ ب و ب ْكر   اّلَل  ن ب َيه   ىفتـ و   ذ ل ك 

                                      
 (.23/276) ،جامع البيانالطربي، انظر:  (1)

، روى عن: عمر، وعلي، وعثمان، وطلحة، مالك بن أوس بن احلداثن: أحد بين نصر بن معاوية، يقال: إنه رأى النيب  (2)
، وروى عنه: عكرمة بن خالد، وحممد بن جبري بن مطعم، وابن املنكدر،  زبريوالعباس، وعبد الرمحن بن عوف، وال

اجلابية وبيت املقدس مع عمر، وكان عريًفا على قومه يف زمن عمر والزهري، وأبو الزبري، وحممد بن عمرو بن عطاء، حضر 
 :اتريخ ، والذهيب، (5/257، )1، طمعجم الصحابةهـ. انظر: البغوي، 92، وكان من أفصح العرب، مات سنة

 (.185، ت: 2/1162، )ووفيات املشاهري واألعالماإلسالم 
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: أ ن  و يل   و يل    ر س ول  اّللَ   اّلَل  أ اب  ب ْكر   ىف، مث َ تـ و  فـ ع م ل  مب  ا ع م ل  ب ه  ر س ول  اّللَ    ،فـ ق ْلت 
نـ ت نْي  أ ْعم ل  ف يه ا م ا ع م ل  ر س ول  اّللَ   د ة   و أ ب و ب ْكر   فـ ق ب ْضتـ ه ا س  ئـْت م اين  و ك ل م ت ك م ا و اح  ، مث َ ج 

يك   يب ك  م ن  اْبن  أ خ  ئـْت ين  ت ْسأ ل ين  ن ص  يب  اْمر أ ت ه   ،و أ ْمر ك م ا مج  يع ، ج  ا ي ْسأ ل ين  ن ص  ،   م ْن أ ب يه او أ ات ين  ه ذ 
؟ فـ و اّللَ  اَلذ ي  ، فـ تـ ْلت م س ان  م ين   ق ض اًء غ رْي  ذ ل ك  ت م ا د فـ ْعتـ ه ا إ ل ْيك م ا ب ذ ل ك  ئـْ : إ ْن ش  إب  ْذن ه  تـ ق وم  فـ ق ْلت 

ي  ، ال  أ ْقض  إ ْن ع ج ْزمت  ا ف اْدفـ ع اه ا إ يل َ ف أ ن  ف يه ا ق ض اًء غ رْي  ذ ل ك  ح ىَت تـ ق وم  الَساع ة ، ف  الَسم اء  و األ ْرض 
  .(1)اه ا"أ ْكف يك م  

خذ من الكفار بغري قتال وال إجياف خيل وال فيء: كل مال أ  ال": -رمحه هللا-قال ابن كثري 
فإهنا مما مل يوجف املسلمون عليه خبيل وال فتح هكذا، كأموال بين النضري، ومجيع البلدان اليت ت    ،ركاب

يف  بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى هللا  ؛أي مل يقاتلوا األعداء فيها ابملبارزة واملصاولةركاب، 
فرده على  ،تصرف فيه كما يشاء، وهلذا  على رسوله ، فأفاءه هللا قلوهبم من هيبة رسول هللا 

 .(2)"يف هذه اآلايت املسلمني يف وجوه الرب واملصاحل اليت ذكرها هللا 
  .لوجوب صالة اجلمعة السلطان شرط   :الثامنةاملخالفة 

 ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ٹ ڍ 

  .[9 ]اجلمعة:ڍ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
وإمنا اخلالف بني  ،ابالتفاقصالة اجلمعة من حيث هي واجبة ": قال حممد جواد مغنية

وجود  :واحلنفية ا أو مع وجود سلطان؟ قال الشيعة اإلماميةهل جتب مطلقً  :املذاهب اإلسالمية
وقال  ،احلنفية بوجوده وإن مل يكن عاداًل  ىفواكت ،ولكن اإلمامية اشرتطوا عدالته ،السلطان شرط

 .(3)جد السلطان أو مل يوجد"ا و  جتب مطلقً  :الشافعية واملالكية واحلنابلة
  :الرد على املخالفة

 ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه وهذا القول خي  
دليل فيه مل يصح فهذا  (،قال الشيعة اإلمامية واحلنفية: وجود السلطان شرط) فقول املخالف:

                                      
(، 6728 ، حديث رقم:8/149، )«ال نورث ما تركنا صدقة: »ابب قول النيب ، الفرائضأخرجه البخاري يف كتاب  (1)

 . (1757 ، حديث رقم:3/1377)وبنحوه رواه مسلم يف كتاب اجلهاد، ابب حكم الفيء، 

  (.8/94) ،تفسري القرآن العظيمابن كثري، انظر:  (2)

 (.742)ص: املبني، التفسري  حممد جواد مغنية،انظر:  (3)
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ل  أ ن س  : »على اشرتاط وجود السلطان لصالة اجلمعة؛ وقد قال رسول هللا  ي ْشرت  ط ون  ش ر وطًا  م ا اب 
ائ ة  م رَة ، ش ْرط  هللا  ل ْيس ْت يف  ك ت اب  هللا ، م ن  اْشرت  ط  ش ْرطًا ل ْيس  يف  ك ت اب  هللا  فـ ل ْيس    ل ه  و إ ْن ش ر ط  م 

  .(1)«ق  أ ح ق  و أ ْوث  
لكونه غري  ؛ا يف ذلكاملصر وال السلطان شرطً  مل ير مالك  ": -رمحه هللا- (2)قال ابن رشد

لكونه أقرب مناسبة، حىت لقد اختلف املتأخرون من  ؛اورأى املسجد شرطً  ،الصالة ألحوال مناسب
فيه أم ال؟ وهذا   ن شرط املسجد السقف أم ال؟ وهل من شرطه أن تكون اجلمعة راتبةأصحابه هل م

 ،املصر والسلطان عدم التعدد، واشرتاط   لو كان شرط  ، و هللا يسر   كله تعمق يف هذا الباب ودين  
، وال رسول هللا ة صالة اجلمعة، ملا جاز أن يسكت عنها يف صح اشروطً  ؛مالك املسجد واشرتاط  
ڍ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ڍا، لقوله تعاىل: ك بياهن  أن يرت 

 خت حت جت ىبيب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئڍ ، ولقوله تعاىل: [44]النحل:

 .(3) "[64]النحل:ڍ ىت مت
إال العدد الذي حتصل به  ،زائدة على الصلوات املفروضة اجلمعة شروطً صالة اشرتط لال ي  ف

: أنه قال  فقد روي عن النيب ،مجاعةى يف صلَ ت  أن من شرطها  على أنَ  العلماء اجلماعة؛ إلمجاع
، أ و  اْمر أ ة ، أ ْو ص يب  ، اجل  » ْل وك  ب  ع ل ى ك ل   م ْسل م  يف  مج  اع ة  إ اَل أ ْربـ ع ة : ع ْبد  مم  أ ْو م ع ة  ح ق  و اج 

  .(4)«م ر يض  
 

                                      
(، وبنحوه رواه مسلم يف 2155، حديث رقم: 3/71، ابب البيع والشراء مع النساء، )بيوعأخرجه البخاري يف كتاب ال (1)

 (. 1504، حديث رقم: 2/1141ابب إمنا الوالء ملن أعتق، ) ،العتق

مة املفيت أبو الوليد حممد  (2) مة أبو الوليد حممد بن أمحد احلفيد، ابن العال  بن أمحد بن رشد القرطيب املالكي، برع ابن رشد: العال 
فزع فزع إىل فتياه يف الطب، كما ي  يف الفقه واحلديث وأتقن الطب، مال إىل علوم احلكماء، فكانت له فيها اإلمامة، وكان ي  

مات سنة:  الفقه، مع وفور العربية، من مؤلفاته: بداية اجملتهد، والكليات يف الطب، وخمتصر املستصفى، وغريها، إىل فتياه يف
   (.6/522) ،شذرات الذهبابن العماد، (، و 5340، ت: 15/426) ،سري أعالم النبالءالذهيب، نظر: اهـ. 595

   (.1/170، د.ط، )بداية اجملتهد وهناية املقتصدانظر: ابن رشد،  (3)

يف  احلاكم(، وبنحوه رواه 1067، حديث رقم: 2/295، ابب اجلمعة للمملوك واملرأة، )معةيف كتاب اجل أبو داودأخرجه  (4)
"، "هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، وقال احلاكم: (1062، حديث رقم: 1/425، )كتاب اجلمعة،  ستدركامل

    (.3111 ، برقم:1/597، د.ط، )صحيح اجلامع صحيح". انظر:"وقال األلباين: . ووافقه الذهيب
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  .ها فيهحكم طالق احلائض أو يف طهر واقع :ةسعاتاملخالفة ال
 ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڍ ٹ ٹ  

 ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

  .[1 ]الطالق:ڍ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ
وال يقرهبا  ،املراد ابلعدة هنا أن حتيض الزوجة وتطهر من احليضو ": قال حممد جواد مغنية

لطالق من غري هذا الشرط واتفقت املذاهب على أن ا ،يطلق إذا أراد وعندئذ   ،الزوج يف طهرها هذا
 ،إذا طلق الزوج يف حال احليض أو يف طهر املواقعة يلزم الطالق :ولكن قال السنة ،ظور يف ذاتهحم

 .(1)ا"بل يقع لغوً  :وقال الشيعة اإلمامية
  :الرد على املخالفة

  ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه وهذا القول خي  
، فسأل على عهد رسول هللا  أته وهي حائض،: أنه طلق امر عن عبد هللا بن عمر ف

ْكه ا : »عن ذلك، فقال رسول هللا  هللا  رسول    عمر بن اخلطاب ْعه ا، مث َ ل ي ْمس  م ْره  فـ ْلري  اج 
َ إ ْن ش اء  أ ْمس ك  بـ ْعد ، و   ، مث  َ ت ْطه ر  َ حت  يض  مث  ، مث   َس، ف ت ْلك  الع َدة  اَليت  إ ْن ش اء  ط َلق  قـ ْبل  أ ْن مي   ح ىَت ت ْطه ر 

 .(2)«أ م ر  اّلَل  أ ْن ت ط َلق  هل  ا الن  س اء  
ب ْت ع ل َي ب ت ْطل يق ة  »: قال وعن ابن عمر     .(3)«ح س 

 ويف كل    ،ا من غري مجاعطالق السنة طاهرً ": ابن عباس و  ،بن مسعود عن عبد هللا قالو 
 .(4)ا"وهي العدة اليت أمر هللا هب ،طهر

 .(5)طاهر يف غري مجاع""قال:  -رمحه هللا-عن جماهد و 

                                      
 (.748)ص: املبني، التفسري  حممد جواد مغنية،انظر:  (1)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڍ أخرجه البخاري يف كتاب الطالق، ابب قول هللا تعاىل:  (2)

احلائض  حترمي طالق :(، وبنحوه رواه مسلم يف كتاب الطالق، ابب5251 ، حديث رقم:7/41[، )1]الطالق:  ڍپ
 (. 1471، حديث رقم: 2/1098ؤمر برجعتها، )بغري رضاها، وأنه لو خالف وقع الطالق وي  

  .(5253 ، حديث رقم:7/41أخرجه البخاري يف كتاب الطالق، ابب: إذا طلقت احلائض تعتد بذلك الطالق، ) (3)

   (.23/432، )جامع البيان، الطربيانظر:  (4)

   (.23/433، )انظر: املرجع السابق (5)
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ال يطلقها "قال:  ،ڍپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڍ  :تعاىل يف قوله ابن عباس  عنو 
وهي حائض، وال يف طهر قد جامعها فيه، ولكن يرتكها حىت إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة، 

 ا ثالثة أشهر، وإن كانت حاماًل حتيض فعدهتا ثالث حيض، وإن كانت ال حتيض فعدهتفإن كانت 
 .(1)"فعدهتا أن تضع محلها
  .(2) قد استبان محلها"أو حاماًل  ،ا من غري حيضطاهرً "قال:  -رمحه هللا- وعن احلسن

طالق موه إىل وقسَ  ،من هاهنا أخذ الفقهاء أحكام الطالقو ": -رمحه هللا-قال ابن كثري 
 ، قد استبان محلهاأو حاماًل  ،ا من غري مجاعهرً طا قهاطل   فطالق السنة أن ي   ،وطالق بدعة ،سنة

لت أم ال؟ وال يدري أمح   ،أو يف طهر قد جامعها فيه ،هو أن يطلقها يف حال احليض :والبدعي
  .(3)وهو طالق الصغرية واآليسة وغري املدخول هبا" ،وطالق اثلث ال سنة وال بدعة

حسبت ": هلو وق، بن عمر هللا د عبحلديث عند مجهور أهل العلم؛  الطالق البدعي يقعف
  .بتطليقه" يَ ل  ع  

  .عنها زوجها املتوىفعدة احلامل  :ةاشر عاملخالفة ال
 ائ ائ ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈٹ ٹ ڍ 

.[4 ]الطالق:ڍ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ
 ،ملعدة املطلقة احلامل وضع احل اتفق الشيعة والسنة على أنَ ": قال حممد جواد مغنية

بل تعتد أببعد األجلني من  :وقال الشيعة .ا كاملطلقةهي متامً  :قال السنة ،واختلفوا يف األرملة احلامل
  .(4)وضع احلمل واألربعة أشهر وعشرة أايم"

 ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه هذا القول خي   :املخالفةالرد على 
يف حجة الوداع وأن  عين سعد بن خولة  يفو ت  ": قالت -رضي هللا عنها- (5)فعن سبيعة األسلمية

                                      
   (.23/436، )جامع البيان، الطربيانظر:  (1)

   (.23/433، )انظر: املرجع السابق (2)

   (.8/166) ،تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (3)

 (.749)ص: املبني، التفسري  حممد جواد مغنية،انظر:  (4)

فتويف عنها مبكة يف حجة الوداع وهي حامل، فوضعت  ،بنت احلارث األسلمية كانت امرأة سعد بن خولة :سبيعة األسلمية (5)
، وعمر بن عبد اّلَل بن األرقم، ومسروق بن األجدع، وعمرو بن  عبد اّلَل بن عمر :، روى عنهابعد وفاة زوجها بليال  

األثري،  (، وابن4236، ت: 8/224، )الطبقات الكربىسعد، انظر: ابن . فقهاء املدينة وفقهاء الكوفةو عتبة بن فرقد، 
= 
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ف أ فـْت اين  أب  ين   »فسألته عن ذلك؟  فأتيت رسول هللا  ،فلم أنشب أن وضعت محلي بعد وفاته ،حامل
ا يل   لتَـز و ج  إ ْن ب د  ني  و ض ْعت  مح ْل ي، و أ م ر ين  اب   .(1)«ق ْد ح ل ْلت  ح 

 .(2)فأجلها أن تضع محلها" ،عنها زوجها ىفتو فكل مطلقة أو م"قال:  وعن ابن مسعود 
 .(3)" فأجلها أن تضع محلهاإن كانت حاماًل و ": -رمحه هللا- وقال الشافعي
 ،وأيب هريرة ،وأم سلمة ،وعائشة ،وأيب بن كعب ،وابن عمر ،وابن مسعود ،وهو قول عمر

  .(4)"م هللارمحه، وحممد بن سريين ،وإبراهيم ،وقتادة ،والشعيب ،واحلسن ،وأيب سلمة 
هللا  عنهن؛ ألنَ  املتوىفيف املطلقات و  أنه عام   :الصواب من القولو ": -رمحه هللا-قال الطربي و 
   ومل خيصص بذلك اخلرب عن  ،ڍ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائڍ  :فقال ،القول بذلك مَ ع

 ائڍ  :ظان أن قوله فإن ظنَ  ،بل عم اخلرب به عن مجيع أوالت األمحال ؛عنها ىفمطلقة دون متو 

عنهن؛ فهو ابخلرب عن  املتوىفيف سياق اخلرب عن أحكام املطلقات دون  ڍ وئ وئ ەئ ەئ ائ
فإن األمر خبالف ما ظن؛ وذلك أن ذلك وإن   ،عنهن املتوىفوعن  ،حكم املطلقة أوىل من اخلرب عنهن

بل هو خرب  ؛عن اخلرب عن أحكام املطلقات فإنه منقطع   ،كان يف سياق اخلرب عن أحكام املطلقات
 وال داللة على أنه مراد   ،طلقاتد مجيع أوالت األمحال املطلقات منهن وغري املدأ عن أحكام عدمبت

  .(5)نا"فهو على عمومه ملا بيَ  ،من خرب وال نقل ،به بعض احلوامل دون بعض
ومن   يقول تعاىل: ،ڍ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائڍ قوله تعاىل: ": -رمحه هللا-قال ابن كثري و 

مجهور العلماء من الطالق أو املوت بفواق نقة يف قول ، ولو كان بعد  فعدهتا بوضعهكانت حاماًل 

                                      
= 

 . (11278، ت: 8/171، )اإلصابة(، وابن حجر، 6979، ت: 7/138، )أسد الغابة

[، 4]الطالق:  ڍائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ڍ أخرجه البخاري يف كتاب الطالق، ابب قول هللا تعاىل:  (1)
ها بوضع الطالق، ابب انقضاء عدة املتوىف عنها زوجها، وغري (، وبنحوه رواه مسلم يف كتاب 3991 ، حديث رقم:5/80)

 (. 1484، حديث رقم: 2/1122احلمل، )

  (.18917 ، برقم:10/3361)، تفسري القرآن العظيم ،امتحابن أيب انظر:  (2)

   (.5/233) د.ط،، األم الشافعي،انظر:  (3)

 (.  205 - 8/203) د.ط،الدر املنثور، السيوطي، انظر:  (4)

   (.23/455، )جامع البيان، الطربيانظر:  (5)
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  .(1)"وكما وردت به السنة النبوية ،هذه اآلية الكرمية السلف واخللف، كما هو نص  
 .خمالف م  هْ وفـ   ،وتصحيح ضعيف   ،برفض مقبول   ؛خمالفات احلديث :سمااملطلب اخل

  :متهيد
أ هللا هلا من والسنة هيَ  ،حبفظه ل هللا القرآن تكفَ  ،سنةووحي ال ،وحي القرآن :الوحي وحيان

مما شرفت به هذه  اإلسناد يف حديث رسول هللا ف ؛وهم أهل احلديث ،حيفظوهنا ويدافعون عنها
لوال اإلسناد وطلب هذه الطائفة له، وكثرة ": به، قال احلاكم النيسابوري مة ومما اختصها هللا األ
ولتمكن أهل اإلحلاد والبدع فيه، بوضع األحاديث وقلب  ،منا اإلسالم س  ر  د  ل ؛بتهم على حفظهظموا

  .(2)ت عن وجود اإلسناد فيها كانت برتاء"األخبار إذا تعرَ  األسانيد، فإنَ 
م ا  و ل ْوال اإلسناد ل ق ال  م ْن ش اء   ،الد  ين   سناد م ن  اإل": -رمحه هللا- (3)قال عبد هللا بن املباركو 

 .(4)"ش اء  
ا إ نَ »: سريين بناوقال   .(5)«د ين ك مْ  أت ْخ ذ ون   ع َمنْ  ف اْنظ ر وا د ين ، اْلع ْلم   ه ذ 

 ويفتح هللا  ،ويرجع حكم األحاديث للجهابذة من العلماء الذين مييزون الصحيح من الضعيف
احلكم على مييز  وعليه ،وقد يتوفر اإلسناد بطرق أكثر لعامل دون غريه ،صر  على عباده يف كل عصر وم  

ومن  ،وإمنا دين يتعبد به هلل  ،فليست األمور ابملشتهى وال ابحملسوبية ،اوضعفً  احلديث صحةً 
م وليس مقصده ،فقد وضع عقله وعرضه للناس حيكمون ويتكلمون عليه ،دخل هذا املضمار

 ،م احلديثفليس عند التلميذ حرمة لشيخه لو أخطأ يف حك ،وإمنا الدفاع عن الدين ،الشخص نفسه
 .ألنه مؤمتن على الدين ؛فإنه يصرح ابخلطأ بكل جرأة

وال  فال جياريهم أحد   ،عند أهل السنة فقط ،قانون اإلسناد واحلكم على الرجال هووهذا القانون 
                                      

   (.8/172) ،تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (1)

  (.6)ص: ، 2ط ،معرفة علوم احلديث انظر: احلاكم، (2)

األعالم وحفاظ اإلسالم، ابن املبارك: عبد هللا بن املبارك بن واضح احلنظلي، التميمي، أبو عبد الرمحن املروزي، أحد األئمة  (3)
وابن عيينة، وروى عنه: سعيد بن منصور، وأبو داود الطيالسي، وأبو بكر بن  روى عن: احلسن البصري، والربيع بن أنس،

هتذيب املزي، هـ. انظر:  181 أيب شيبة، قال أمحد بن حنبل: مل يكن يف زمان ابن املبارك أطلب للعلم منه، مات سنة:
  .(3570، ت: 1/320، )تقريب التهذيبابن حجر، (، و 3520، ت: 16/5، )الكمال

 (.1/9يف أن  اإلسناد من الد ين، ) :، اببصحيحهسلم يف مقدمة رواه م (4)

 (.5، برقم: 1/14الث  قات، ) عن إال تكون ال الرواية وأن الدين، من اإلسناد أن يف ، ابب:صحيحهمسلم يف  أخرجه( 5)
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أتيت املهمة العظمى للعلماء الرابنيني الذين ينتظرون  ،وبعد احلكم على احلديث، ينافسهم معاند
وما فهموا من مدلول  ،وينظرون ماذا حكم أسالفهم ،د نقل الروايةل الدراية بعليبدءوا بعم ؛الدليل

 ،ن قال بهدليله وم  وجيد بعد ذلك املسلم احلكم ب ،وتبدأ عملية الراجح واملرجوح ،احلديث الصحيح
 .فيتعبد هللا على بصرية

  .بكاء أهل امليت :املخالفة األوىل
 ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ېٹ ٹ ڍ 

 .[164 ]األنعام:ڍ خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ
ب امليت ببكاء أهله" إىل عذَ ي  "قال:  أن نسبة قول من هبذا يتبنَي و ": قال حممد جواد مغنية

 ."(1) لكتاب هللا ألنه خمالف   ؛جمرد افرتاء رسول هللا 
  :الرد على املخالفة

 ور:ابملأثأهل التفسري الف ما عليه وهذا القول خي  
: اْشت ك ى س ْعد  ْبن  ع ب اد ة  ع ْن ع ْبد  اّللَ  ْبن  ع م ر  ف ه  الَنيب    ، ق ال   ش ْكو ى ل ه ، ف أ ات 

، و ع ْبد  اّللَ  ْبن  م ْسع ود   ، و س ْعد  ْبن  أ يب  و قَاص  ، فـ ل َما د خ ل  ع ل ْيه  يـ ع ود ه  م ع  ع ْبد  الَرمْح ن  ْبن  ع ْوف 
ي ة  أ ْهل  فـ   ه  يف  غ اش  : ه ، فـ ق او ج د  ، فـ ل َما ر أ ى الق ْوم  ق ال وا: ال  اي  ر س ول  اّللَ ، فـ ب ك ى الَنيب   « ق ْد ق ض ى»ل 

ْوا، فـ ق ال   ب ك اء  الَنيب     ْمع  الع نْي ، و ال  حب  ْزن  ال ال  أ: "ب ك  ، و ل ك ْن ت ْسم ع ون  إ َن اّلَل  ال  يـ ع ذ  ب  ب د  ق ْلب 
ا   ي  ت  يـ ع َذب  ب ب ك اء  أ ْهل ه  ع ل ْيه   -و أ ش ار  إ ىل  ل س ان ه   -يـ ع ذ  ب  هب  ذ 

 .(2)«أ ْو يـ ْرح م ، و إ َن امل
 ي  ت  ل يـ ع َذب  ب ب ك اء  أ ْهل ه  ع ل ْيه  » :قال رسول هللا ، قال:  هعنو 

 .(3)«إ َن امل
صهيب،  : اي، فقال عمر يقول: وا أخاهو يبكي   صهيب  ه عليدخل   ملا أصيب عمرو 

 ي  ت  يـ ع َذب  ب بـ ْعض  ب ك اء  أ ْهل ه  ع ل ْيه  : »وقد قال رسول هللا  ع ل َي،أتبكي 
  .(4)«إ َن امل

                                      
 (.191)ص: املبني، التفسري  مغنية،حممد جواد انظر:  (1)

، وبنحوه رواه مسلم يف كتاب (1304 ، حديث رقم:2/84)، ب البكاء عند املريضابأخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز،  (2)
 (. 927 ، حديث رقم:2/641اجلنائز، ابب امليت يعذب ببكاء أهله عليه، )

، 2/79): يعذب امليت ببعض بكاء أهله عليه، إذا كان النوح من سنته، أخرجه البخاري يف اجلنائز، ابب: قول النيب  (3)
 (.930، برقم: 2/642، وبنحوه رواه مسلم يف اجلنائز، ابب: امليت يعذب ببكاء أهله عليه، )(1286 رقم:ب

، 2/79)يت ببعض بكاء أهله عليه، إذا كان النوح من سنته، : يعذب املأخرجه البخاري يف اجلنائز، ابب: قول النيب  (4)
 (. 927 ، برقم:2/641ء أهله عليه، )، وبنحوه رواه مسلم يف اجلنائز، ابب امليت يعذب ببكا(1287 رقم:ب
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،  اي بنية أمل تعلمي أن رسول هللا ، فقال: مهاًل  ت على عمرك  أن حفصة ب   ، وعنه
  .(1)«ك اء  أ ْهل ه  ع ل ْيه   يـ ع َذب  ب ب  إ َن اْلم ي  ت  »: قال

م ْن ن يح  ع ل ْيه ، ف إ نَه  يـ ع َذب  مب  ا »: يقول : مسعت رسول هللا ، قال املغرية بن شعبة عنو 
  .(2)«ن يح  ع ل ْيه  يـ ْوم  اْلق ي ام ة  

 مل أحدأن حي ىفن َن هللا ، فإڍی  ىئ ىئ ىئ ېئڍ : قوله و  التوفيق بني احلديث وأما
بل إمث  الَنوح عليها، وهو قد يعَذب من  ؛ا، واملي  ت  ال حيمل من ذنب النائحة شيئً امن ذنب غريه شيئً 

جهة أخرى بطريق نوحها، كمن سَن سَنة سيئة، مع من عمل هبا، ومن دعا إىل ضاللة، مع من 
 ي  ت  ل يـ ع َذب  ب ب ك اء  أ ْهل ه  : »، وأما قوله أجابه

ال ميكن رد ه؛ و  ه،قبول احلديث جيب  ، فهذا «ع ل ْيه   إ َن امل
ناح العلماء: إمَنا هذا فيمن أوصى أن ي   بعض  وقال  ،له على ظاهره  أعيان الَصحابة لثبوته وإقرار

 .(3)كما كان أهل اجلاهلَية  ،عليه
 ،مله غريهأن وزر أحد ال حي :واملعىن ،ڍی  ىئ ىئ ىئ ېئڍ : قوله ": -رمحه هللا- قال ابن عاشور

ألنه متسبب فيه، وليس  ؛عليه وزر بوزر غريهب بوزره يف إيقاع غريه يف الوزر محل فإذا كان قد تسبَ 
وكذلك وزر  ،وهو وزر التسبب يف األوزار ،ولكنه محل وزر نفسه عليها ،ذلك حبمل وزر الغري عليه

 .(4)"ا مل يكونوا يعملونه من قبلمن يسن للناس وزرً 
 .يف ذات هللا  معاريض إبراهيم  :ةنياملخالفة الثا 

 [.63 ]األنبياء:ڍ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چٹ ٹ ڍ 
ما أراد اخلرب واحلكاية عن الواقع كي  إبراهيم  من الواضح أنَ و ": قال حممد جواد مغنية

وإمنا أراد توبيخهم وإقامة احلجة  ، عن النيب  كذب يف ذات هللا كما روى أبو هريرة   :يقال
  .(5)عليهم"

  

                                      
 (. 927 ، حديث رقم:2/638أخرجه مسلم يف كتاب اجلنائز، ابب: امليت يعذب ببكاء أهله عليه، ) (1)

 (. 933 ، حديث رقم:2/643مسلم يف كتاب اجلنائز، ابب: امليت يعذب ببكاء أهله عليه، )أخرجه  (2)

 (، بتصرف  يسري. 12/231، )1ط ،اللباب يف علوم الكتابانظر: ابن عادل،  (3)

 (.  15/50، )1، طالتحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  (4)

 (.427)ص: املبني، التفسري  حممد جواد مغنية،انظر:  (5)
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  :الرد على املخالفة
 ابملأثور:أهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه 

يف شيء قط إال يف  مل يكذب إبراهيم ": قال رسول هللا  :قال عن أيب هريرة ف
 :وقوله لسارة ،اومل يكن سقيمً  ،[89 ]الصافات:ڍگ گڍ  :؛ قوله تعاىلكلهن يف هللا   ،ثالث  
  .(1)"[63 ]األنبياء:ڍ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چڍ  :وقوله تعاىل ،أخيت

مل يكذب   أن إبراهيم تظاهرت األخبار عن رسول هللا ": -رمحه هللا-قال الطربي و 
: وقوله لسارة ،ڍگ گڍ  :وقوله ڍڇ ڇ چ چ چڍ  :كلها يف هللا، قوله  إال ثالث كذابت  

ليهم، ع قومه به، وحيتج  به عأذن خلليله يف ذلك، ليقر    وغري مستحيل أن يكون هللا  ،"هي أخيت"
 ڀ ڀڍ  :إلخوته  ويعر فهم موضع خطئهم، وسوء نظرهم ألنفسهم، كما قال مؤذ ن يوسف

 .(2)"اومل يكونوا سرقوا شيئً  ،[70يوسف: ]ڍٺ  ٺ
؛ ألهنم صفوة اخللق وأئمة عليهم السالم ق الكذب فيستحيل على الرسل واألنبياءفأما خل  

 هذا القول من إ براهيم حول اختلف العلماء فقد م الناس، ومن مث اهلدى، وحىت ال يقتدي هب
 منها: ،لوجوه ذكرها العلماء ي ظاهره الكذب من إبراهيم ذالو 

يصلح أن أنه وإ ن كان يف صورة الكذب، إ ال أن املراد به التنبيه على أن من ال قدرة له، ال  -
، ومل يكن له شيء، [23ص: ]ڍ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڍ :  ، ومثله قول املل كني لداودايكون إ هلً 

 .على ما فعل فجرى هذا جمرى الت نبيه لداود 
 ث ل املضروب -

 .(3)وم ْثل هذا ال تسم  يه العرب كذابً  ،أنه هو املراد ابلفعل وامل
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چڍ : تعاىل قوله معىن": -رمحه هللا- (4)ابن قتيبةوقال 

                                      

، [125النساء: ] ڍں ں ڻ   ڻ  ڍ ابب: قول هللا تعاىل:، كتاب أحاديث األنبياءأخرجه البخاري يف   (1)
، ( ،4/1840من فضائل إبراهيم اخلليل  :كتاب الفضائل، اببنحوه رواه مسلم يف  ، وب(3358 ، حديث رقم:4/140)

 (.2371 حديث رقم:

    (.18/462، )جامع البيان الطربي،انظر:  (2)

   (.3/195، )1، طزاد املسري يف علم التفسري ابن اجلوزي،انظر:  (3)

، من تصانيفه:  ثقةً القتييب، النحوي اللغوي، كان فاضاًل  :، ويقالابن قتيبة: عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو حممد (4)
هـ. انظر:  276سنة:  ماتحلديث، ومشكل احلديث، ومؤلفاته كثرية، غريب القرآن، ومشكل القرآن يف التفسري، وغريب ا

= 
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ا للفعل، أي إن قدروا على النطق لنطق شرطً على سبيل الشرط، فجعل اجاء ، ڍڍ ڍ
  .(1)"قدروا على الفعل، فأراهم عجزهم عن النطق

ا ظاهره مل يقل كالمً  :أي ،«إال يف ثالث مل يكذب إبراهيم» :معىن قول رسول هللا وأما 
  .(2)"الكذب أو يشبه الكذب

 قصد إبراهيم  وإمنا ،نه ليس بكذب، وهو قول كافة احملققنيإ": -رمحه هللا- قال الرازي 
، فهو على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم احلجة وتبكيتهم ،قصد تقريره لنفسه وإثباته هلا

اْلم ع ار يض  ل م ْند وح ًة ع ن  إ َن يف  »: ، قال عن عمران بن حصنيكما روي   ،حممول على املعاريض
  .(3)"«اْلك ذ ب  

  :فس ارَة أخته يف الد  ين، وقوله، ن وجه يف الصْدق  ب ني    ث هلوالثال: "-رمحه هللا-قال الزجاجو 
 :إين مْغت م  ب ض ال لت كْم حىت أن كالسقيم، ووجه آخر :أحدها ؛فيه غري وجه   ،[89الصافات: ]ڍگ گڍ 

، ڍڇ  ڇ چ چ چڍ قوله: ، و إين سقيم عندكم، وجائز أن يكون نله يف هذا الوقت م ر ض  
 .(4)"ذلك من الصالح ملا يف ؛كلماتال ذهأن إبراهيم نطق هب

  .قصة ثعلبة األنصاري :ةثالثاملخالفة ال
  .[75 ]التوبة:ڍ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ٹ ٹ ڍ

أدع هللا أن  :نزلت يف ثعلبة األنصاري الذي قال لرسول هللا ": قال حممد جواد مغنية
فأقسم ثعلبة لئن رزقه هللا  .تطيقهري ال من كث تؤدي شكره خري   قليل   :فقال له ،يرزقين مااًل 

وملا كثر ماله تشاغل به حىت ترك صالة اجلمعة  ،فدعا له النيب  .ليعطني لكل ذي حق حقه

                                      
= 

وابن  (،1824، ت: 12/276، )املنتظم(، وابن اجلوزي، 5309، ت: 10/168، )اتريخ بغداداخلطيب البغدادي، 
  (.328، ت: 3/24، )وفيات األعيانخلكان، 

 .(5/325، )1ط ،معامل التنزيل، والبغوي، (7/356، )1ط، أتويالت أهل السنة ،تفسري املاتريدي املاتريدي،انظر:  (1)
 .  (4/87، )1ط ،احملرر الوجيز ابن عطية،و (، 1/86، )2ط، أتويل خمتلف احلديثانظر: ابن قتيبة،  (2)

، 462 /1) ،الشعر حكمةابب من ، األدب املفردأخرجه البخاري يف ، واألثر (22/156، )مفاتيح الغيب لرازي،اانظر:  (3)
وقال (، 26096رقم: ب ،5/282) ،ذلك من كره املعاريض ومن كان حيب  ، ابب صنفامل(، وابن أيب شيبة يف 857رقم: ب

  (.1/319، )4، طصحيح األدب املفردانظر:  ". "صحيح موقوفاأللباين: 

   (.3/397، )1، طمعاين القرآن وإعرابه الزجاج،انظر:  (4)
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 .(1)وامتنع عن أداء الزكاة " ،واجلماعة
  :الرد على املخالفة

 ابملأثور:أهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه 
، ذكرمها احلافظ ابن حجر يف كتاب اإلصابة رجالن (2)ثعلبة بن حاطب األنصاري ألن

هو الذي آخى  :أوهلمافذكر العلماء أن هو رجل واحد، أم رجالن؟ هل  ،خلط كثريها فيترمجته و 
 :اآلخرأما و ، أحدم و ي واستشهد، والذي شهد بدرًا  بينه وبني معتب بن احلمراء  رسول هللا

 :بل قالوا ،ونفوا أن يكون قتل يوم أحد ،واحًدا جعلهما بعضهم رجاًل قد و  ،هو صاحب هذه القصةف
  .مات يف خالفة عثمان 
  .(3)وقالوا ببطالهنا" ،من العلماء هذه القصة وقد أنكر كثري  

اخلرب وال أظنه  إن صحَ - يف كون صاحب هذه القصةو ": -رمحه هللا- (4)ابن حجرقال 
يقول ابن الكليب : إن البدري   ،املغايرة بينهما دت، وقد أتكَ نظر   -املذكور قبله  هو البدري   -يصح  

ا أن ابن مردويه روى يف تفسريه من طريق عطية عن ابن عب اس يف استشهد أبحد، ويقو ي ذلك أيضً 
 ،فأشهدهم ،اقال له ثعلبة بن أيب حاطب من األنصار أتى جملسً  ي  قال: وذلك أن رجاًل ، اآلية املذكورة

والبدري  اتفقوا  ،ة بطوهلا، فقال: إنه ثعلبة بن أيب حاطبفذكر القصَ  ،ڍڱ ڳ ڳ ڳ ڍ فقال:
اْعم ل وا م ا »: أنه قال ألهل بدر أنه حكى عن رب ه   عن النيب وثبت على أنه ثعلبة بن حاطب،

ت ْم، فـ ق ْد غ ف ْرت  ل ك مْ  ئـْ   .(5) «ش 
                                      

 (.254)ص: املبني، التفسري  حممد جواد مغنية،انظر:  (1)

بينه  ثعلبة بن حاطب: ابن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد، وأمه أمامة بنت صامت بن عمرو بن عوف، آخى رسول هللا  (2)
. انظر: ابن ا، مات يف خالفة عثمان ا وأحدً بين خمزوم، وشهد ثعلبة بن حاطب بدرً ومعتب بن احلمراء من خزاعة حليف 

أسد (، وابن األثري، 270، ت: 1/209، )االستيعاب(، وابن عبد الرب، 115، ت: 3/351، )الطبقات الكربىسعد، 
 . (930، ت: 1/516، )اإلصابة(، وابن حجر، 590، ت: 1/462، )الغابة

 (.4/247، )الدر املنثور، والسيوطي، (4/161) تفسري القرآن العظيم،انظر: ابن كثري،  (3)

ابن حجر: أمحد بن علي بن حممد بن علي بن أمحد الكناين العسقالين، أبو الفضل، اإلمام احلافظ املؤرخ الكبري، شيخ  (4)
يف متييز الصحابة، والدرر  تصانيفه: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، واإلصابةاإلسالم، وإمام احلفاظ يف زمانه، من 

، طبقات احلفاظ السيوطي،هـ. انظر: 852هـ، ومات سنة: 773، ولد سنة: هاوغري  ..ئة الثامنةاالكامنة يف أعيان امل
  (.40، ت: 1/74، )شذرات الذهب ابن العماد،(، و 1190، ت: 1/552)

، ابب غزوة الفتح، كتاب املغازي، ويف  (3007 ، حديث رقم:4/59) كتاب اجلهاد: ابب اجلاسوس،أخرجه البخاري يف   (5)
= 
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ال  ي ْدخ ل  »قال:   رسول هللا أن، وحفصة أم املؤمنني  ،بن عبد هللا عن جابر وقد ثبت
ْيب ي ة     .(1)«الَنار  ر ج ل  ش ه د  ب ْدرًا، و احْل د 

  .(2)"ا يف قلبه، وينزل فيه ما نزل؟ فالظاهر أنه غريهفمن يكون هبذه املثابة كيف يعقبه اّلَل نفاقً 
 بن نمعامن طريق  ،(5)، وابن عساكر(4)، والبيهقي(3)الطرباين رواهوأما األثر الذي ذكره املخالف فقد 

 رسول أتىاألنصاري، حاطب بن ثعلبة أن ، أمامة أيب عن القاسم، عن يزيد، بن علي عن رفاعة،
 :فيه ثالث عللف، اوإسناده ضعيف جدً  هو فذكر  ، هللا

 .(6)"ضعيف": قال حيىي بن معني ،الدمشقي يمعان بن رفاعة السالمالعلة األوىل: 
 .(7)تج به"ال حي  كتب حديثه و ي  ": -رمحه هللا-قال أبو حامت  

 ،وحيدث عن أقوام جماهيل ،يروي مراسيل كثرية ،منكر احلديث: "-رمحه هللا-ابن حبان  وقال
فلما صار الغالب على روايته ما تنكر القلوب استحق ترك  ،ال يشبه حديثه حديث األثبات

 .(8)"االحتجاج
 .(9)"عامة ما يرويه، ال  يـ ت اب ع  ع ليه": -رمحه هللا-قال ابن عدي و 
 .(10)"مبتقن ليس": -رمحه هللا-قال الذهيب و 

  
                                      

= 
، ( ،4/1941ابب من فضائل أهل بدر  ،يف فضائل الصحابة ، وبنحوه رواه مسلم(4274 ، حديث رقم:5/145)

 (.2494 حديث رقم:

 (.2495 ، حديث رقم:4/1942، )أهل بدر  ابب من فضائل ،يف فضائل الصحابة أخرجه مسلم (1)

 .(930، ت: 1/517)بة، اإلصا ابن حجر،انظر:  (2)

 . (7873، برقم: 8/218، )املعجم الكبرييف  (3)

 . (4048، برقم: 6/198، ابب يف اإليفاء ابلعقود، )شعب اإلميانيف  (4)

، د.ط، جممع الزوائدوقال األلباين: "هذا حديث منكر". انظر: اهليثمي، ، (1174، برقم: 12/9) ،اتريخ دمشقيف  (5)
  (،1607، برقم: 4/112، )سلسلة األحاديث الضعيفة، واأللباين (،11048، برقم: 7/32)

 . (4163، ت: 1/391)، ديوان الضعفاء واملرتوكنيالذهيب، نظر: ا (6)

  .(1919ت: ، 8/421)اجلرح والتعديل، انظر: ابن أيب حامت،  (7)

  .(1081ت: ، 3/36)، اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكنيانظر: ابن حبان،  (8)

  .(1809ت: ، 8/38)، الكامل يف ضعفاء الرجالانظر: ابن عدي،  (9)

  .(8619ت: ، 4/134) ،ميزان االعتدال يف نقد الرجالانظر: الذهيب،  (10)
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 .(1)"اإلرسال كثري    احلديث لني    ": -رمحه هللا-قال احلافظ و 
 .علي بن يزيد أبو عبد امللك األهلاين الدمشقي العلة الثانية:

 .(2)"منكر احلديث": -رمحه هللا-قال البخاري 
 .(3)"مرتوك: "والدارقطين -رمحه هللا-النسائي  وقال

 .(4)"منكر حديثه ،احلديث ضعيف: "-رمحه هللا-قال أبو حامت و  
 .(5)"اجدً  احلديث منكر: "وأبو نعيم -رمحه هللا-ابن حبان  وقال

 .(6)"ضعيف": -رمحه هللا-قال الذهيب و 
 . (7)بن أيب زايد األهلاين ضعيف"علي بن يزيد : "-رمحه هللا-قال احلافظ و 

أبو عبد  :كنيته  ،يد بن معاوية بن أيب سفيانالرمحن موىل يز القاسم بن عبد  ة:لثالعلة الثا
 .(8)يضعف روايته، ومنهم من يوثقه فمنهم من ؛قد اختلف الناس فيه، الرمحن

وما أراها إال من قبل  ،روى عنه علي بن يزيد أعاجيب": -رمحه هللا- قال اإلمام أمحد
 .(9)"القاسم

وأييت  ،املعضالت ول هللا عن أصحاب رس كان ممن يروي: "-رمحه هللا-ابن حبان  وقال
 .(10)"عن الثقات ابألشياء املقلوابت

  .حديث العزوبة :ةرابعاملخالفة ال
 مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئٹ ٹ ڍ 

                                      
  .(6747ت: ، 1/537) ،تقريب التهذيبانظر: ابن حجر،  (1)

 (. 267، ت: 1/99، )الضعفاءو ،(2470ت: ، 6/301) د.ط، ،التاريخ الكبريانظر: البخاري،  (2)

  .(2977ت: ، 1/287) ،ديوان الضعفاء واملرتوكنيالذهيب، انظر:  (3)

  .(1142ت: ، 6/209)اجلرح والتعديل، انظر: ابن أيب حامت،  (4)

  .(159ت: ، 1/116) ،1، طالضعفاء، األصبهاينأبو نعيم و  ،(685ت: ، 2/110) ،اجملروحنيابن حبان،  (5)

 . (5359، ت: 3/6)، العتدالميزان االذهيب، نظر: ا (6)

 (. 4817، ت: 1/406)، التهذيب تقريبابن حجر، نظر: ا (7)

 . (4800، ت: 23/390)، هتذيب الكمالاملزي، نظر: ا (8)

  .(4996ت: ، 2/519) د.ط،املغين يف الضعفاء، الذهيب، انظر:  (9)

  .(877ت: ، 2/212) ،اجملروحنيانظر: ابن حبان،  (10)
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  [.72 ]النحل:ڍ جح مج حج يث ىث مث جث ىتيت
حديث طويل عن الذين أيتون يف آخر  (1)يف سفينة البحار للقميو ": مغنيةقال حممد جواد 

بلى ولكن إذا   :قال ،قالوا اي رسول هللا أمرتنا ابلتزويج ،ت العزوبة" فعند ذلك حلَ :جاء فيه ،انالزم
.. يكلفونه ما ال يطيق حىت يورده موارد .كان ذلك الزمان فهالك الرجل على يد زوجته وولده

 .(2)"اهللكة
 :الرد على املخالفة

 ابملأثور:أهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه 
من حديث أيب هريرة  البيهقي   أخرجهاألثر الذي ذكره املخالف  ذافه

من  ،(4)الرافعي، و (3)
 بن احلميد عبد ، عناملخزومي الرمحن عبد بن أمحدطريق من ، كالمهاحديث عبد هللا بن مسعود 

 أن ، وأيب هريرةمسعود بن هللا عبد عن ،احلسن عن ،فضالة بن مبارك عن ،سوادة بن وجامع، حيىي
 إىل شاهق   من به فرَ  من إال دينه دين لذي يسلم ال زمان الناس على أييت"قال:   هللا رسول

 إذا الزمان؛ آخر يف: قال ذلك؟ يكون مىت: قالوا أبشباله، كالثعلب  حجر؛ إىل حجر   من أو شاهق،
 حتل فكيف ؛زويجابلت أتمرن أنت: قالوا، العزبة حلت كذلك  كان  فإذا هللا، مبعصية إال املعيشة تنل مل

 له يكن مل فإن أبوان، له كان  إن أبويه؛ يدي على الرجل هالك الزمان ذلك يف يكون :قال العزبة؟
 يعريونه واجلريان؛ األقارب يدي فعلى ولد، وال زوجة يكن مل فإن وولده، زوجته يدي فعلى أبوان
 . "فيها يهلك اليت املوارد نفسه يورد حىت املعيشة، بضيق

 .املخزومي الرمحن عبد بن أمحدا، ففيهوعلله كثرية جدً  ؛اجدً  ضعيف هإسناد، و ه  ار  ك  فذ  
 .(5)"يعرف يكاد ال": -رمحه هللا-قال الذهيب 

  

                                      
هـ، 1416، إيران، طهران، دار األسوة للطباعة والنشر، 2طسفينة البحار ومدينة احلكم واألاثر،  لقمي،عباس اانظر:  (1)

(6/228- 229.) 

 (.355)ص: املبني، التفسري  حممد جواد مغنية،انظر:  (2)

 .(439: برقم ،1/183) ،2ط واهلوى، النفس وخمالفة الدنيا ترك يف فصل ،الكبري الزهد كتاب  يف (3)
 .(2/186) د.ط، ،قزوين أخبار يف التدوين يف (4)
  .(70ت: ، 1/7) ،الضعفاء ديوانانظر: الذهيب،  (5)
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 .(1)"مستور": -رمحه هللا-قال احلافظ و 
 .(2)"حديثه على يتابع ال ابلنقل، جمهول": قال العقيلي، حيىي بن احلميد عبدوفيه 

 .(3)"منكرة أحاديث": -رمحه هللا- وقال أبو نعيم
 .(4)احلديث" ضعي كان": -رمحه هللا-قال الذهيب  ،سوادة بن جامعوفيه 

 .(5)ضعيف" جامع": -رمحه هللا-قال احلافظ و 
 .(6)"احلديث ضعيف": -رمحهما هللا- معني بن حيىيو قال النسائي  ،فضالة بن مباركوفيه 

 .(7)"يدلس كان": -رمحه هللا-قال الذهيب و 
 ابن عن رواية له العلماء يذكر مل به اشتهر الذي تدليسه مع وهو البصري، هو سنحلاوفيه 

 . مسعود
  .(8)منكر"": -رمحه هللا- األلباينالشيخ قال و 
  ."(9)ا عن النيب اللفظ ليس معروفً هذا ": -رمحه هللا- تيمية قال شيخ اإلسالم ابنو 

واحلديث يدعو إىل  ،ابعضها بعضً  يال يقو    ،ا من مجيع طرقهاحلديث ضعيف جدً  :إذن
 .اإلسالمية ملقاصد الشريعة وهو خمالف   ،والعزوف عن الزواج نةالرهب

  حديث الفقر. :سةمااملخالفة اخل
ڍ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ٹ ڍ 

  [.64 ]العنكبوت:
ايل احلمراء، والبذخ القصور والفجور والصهباء واللي :راد ابلدنيا هناامل": مغنيةقال حممد جواد 

                                      
  .(68ت: ، 1/82) ،تقريب التهذيبانظر: ابن حجر،  (1)

  .(997ت: ، 3/40)، الضعفاءانظر: العقيلي،  (2)

  .(135ت: ، 1/106، )1ط، الضعفاءانظر: أبو نعيم،  (3)

  .(1086ت: ، 1/127)ين يف الضعفاء، املغانظر: الذهيب،  (4)

  .(375ت: ، 2/93) ،لسان امليزانانظر: ابن حجر،  (5)

  .(1557ت: ، 8/339)اجلرح والتعديل، ابن أيب حامت، ، و (574ت: ، 1/98)، الضعفاءانظر: النسائي،  (6)

  .(3530ت: ، 1/335) ،الضعفاء ديوانانظر: الذهيب،  (7)

 (.3270 ، برقم:7/268، )األحاديث الضعيفةسلسلة األلباين، انظر:  (8)
 (.18/383، )جمموع الفتاوى، انظر: ابن تيمية (9)
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 .(1)ا""كاد الفقر يكون كفرً  لفقراء، وقال الرسول األعظم:على حساب ا
  :الرد على املخالفة

 ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه وهذا القول خي  
من ، كلهم (5)وابن عدي ،(4)والبيهقي ،(3)القضاعي، و (2)نعيم ورواه أبفهذا األثر الذي ذكره املخالف 

إسناده ضعيف، ففيه ، فذكروه، و  بن فرافصة، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك اججاحلطريق 
 .(6)"ابلقوي ليس بصري: "-رمحه هللا- زرعةقال أبو ، احلجاج

 .(7)"مه  ي   عابد صدوق": -رمحه هللا-قال احلافظ و 
 .(8)"ضعيف: "، وأبو حامتبن معنيعنه حيىي قال يزيد بن أابن الرقاشي،  وفيه

 .(9)"ا قدرايً كان ضعيفً ": -رمحه هللا- بن سعداقال و 
  .(10)"بصري   مرتوك  ": -رمحه هللا-النسائي  وقال
 ابلعبادة واشتغل وحفظها احلديث صناعة عن غفل ممن: "-رمحه هللا-ابن حبان  وقال

 يف كثر  افلمَ  يعلم ال وهو ، النيب عن  أنس عن فيجعله ،احلسن كالم  يقلب كان  حىت وأسباهبا
 على إال عنه الرواية حتل   فال به االحتجاج بطل الثقات من وغريه أنس حديث من ليس ما ايتهو ر 

 .(11)"التعجب سبيل
 .(12)"ضعيف: "-رمحهما هللا- واحلافظ، الدارقطينقال و 

                                      
 (.529)ص: املبني، التفسري  حممد جواد مغنية،انظر:  (1)

 . (3/53، )حلية األولياء وطبقات األصفياءيف  (2)

 .(586، برقم: 1/342، )2، طمسند الشهابيف  (3)

 . (6188برقم: ، 9/12، )شعب اإلميانيف  (4)

  (9/94، )الكامل يف ضعفاء الرجاليف  (5)

  .(1557ت: ، 8/339)اجلرح والتعديل، انظر: ابن أيب حامت،  (6)

  .(1133ت: ، 1/153) ،تقريب التهذيبانظر: ابن حجر،  (7)

  .(1054ت: ، 9/252)اجلرح والتعديل، انظر: ابن أيب حامت،  (8)

  .(3188ت: ، 7/182)ى، الطبقات الكرب ، سعدابن انظر:  (9)

  .(642ت: ، 1/110)، الضعفاءانظر: النسائي،  (10)

  .(1175ت: ، 3/98) ،اجملروحنيانظر: ابن حبان،  (11)

  .(7683ت: ، 1/599) ،تقريب التهذيبوابن حجر،  ،(6958ت: ، 32/69)هتذيب الكمال، انظر: املزي،  (12)
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  .(1) ح به الشيخ األلباين وغريه، وهذا ما صرَ احلديث املذكور ضعيفف
 

 . مد آل ايسني: هم آل حم :دسةاملخالفة السا
 .[130 ]الصافات:ڍ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٹ ٹ ڍ 

 ،(3): أخرج ابن أيب حامت(2)جاء يف الدر املنثور للسيوطي": مغنيةقال حممد جواد 
حممد آل  حنن آل ،ڍ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺڍ  أنه قال: يف قوله تعاىل:  عن ابن عباس ،(4)والطرباين
 .(5)ايسني"

  :الرد على املخالفة
 ابملأثور:أهل التفسري  الف ما عليهوهذا القول خي  

 .(6)ياس هو إدريس"لإ": قال فعن عبد هللا بن مسعود 
 .(7)"أن إلياس هو إدريس : وابن عباس ،عن ابن مسعود": -رمحه هللا-قال البخاري و 

 ."(8)كان يقال إن إلياس هو إدريس "قال:  -رمحه هللا-وعن قتادة 
 . "(9)اس إليهو ": قاال -رمحهما هللا - السدي  و  ،عن جماهدو 

موسى بن عمري، عن عن  عباد بن يعقوب،من طريق  ،(10)، رواه الطرباينوأثر ابن عباس 
حن ْن  آل  »: قال ،[130 ]الصافات:ڍ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺڍ ،  عن ابن عباس، عن جماهداألعمش، 

                                      
 .(4148 ، برقم:1/605، )ضعيف اجلامع، و(9/77، )سلسلة األحاديث الضعيفةاأللباين، انظر:  (1)
 . (7/120)الدر املنثور، ، السيوطيانظر:  (2)

   .(18254 ، برقم:10/3225، )تفسري القرآنانظر: ابن أيب حامت،  (3)

 . (11064 ، برقم:11/67، )الكبري املعجم، الطرباينانظر:  (4)

 (.594)ص: املبني، التفسري  حممد جواد مغنية،انظر:  (5)

   (.21/104، )جامع البيان، الطربيانظر:  (6)

   (.4/135) ،[123الصافات: ]ڍۋ ۅ ۅ ۉ ڍ :اببيف صحيحه، كتاب التفسري،  البخاريذكره  (7)

   (.21/95، )جامع البيان، الطربيانظر:  (8)

   (.7/120)الدر املنثور، السيوطي، و  ،(21/103، )جامع البيان، الطربيانظر:  (9)

اهليثمي، انظر:  "فيه موسى بن عمري القرشي وهو كذاب". قال اهليثمي:و (، 11064، برقم: 11/67، )ملعجم الكبريايف  (10)
 (. 15026 ، برقم:9/174، )جممع الزوائد ومنبع الفوائد
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ن اب عنهقال ، عباد بن يعقوب أبو أسيد الرواجين كويفا، ففيه وإسناده ضعيف جدً  .«حم  َمد  
 فاستحق ؛مشاهري أقوام عن املناكري يروي ذلك ومع ،الرفض إىل داعية ارافضيً  كان: "حبان
 .(1)"الرتك

 وروى ،التشيع من فيه فيما غلو   وفيه ،الكوفة أهل يف معروف": -رمحه هللا-قال ابن عدي و 
 .(2)"غريهم مثالب ويف البيت أهل فضائل يف عليه نكرتأ   أحاديث
 .(3)"السلف يشتم كان": -رمحه هللا-قال الذهيب و 
 .(4)"رافضي صدوق": -رمحه هللا-قال احلافظ و 

  .يكىن أاب هارون ،الكويف القرشيموسى بن عمري وفيه 
 .(5)ذاهب احلديث كذاب": "-رمحه هللا- أبو حامتعنه قال 
 .(6)ليس بثقة"": -رمحه هللا-النسائي  وقال

 .(7)"يتابعه الثقات عليه ويه مما العامة ما ير ": -رمحه هللا-قال ابن عدي و 
 .(8)"ضعيف: "-رمحهما هللا- والدارقطينوقال أبو زرعة، 

 .(9)مرتوك"": -رمحه هللا-قال احلافظ و 
فيختار من أقواله  ،قولوقد يكون للراوي أكثر من  ،افليس كل ما ينقل يكون صحيحً 

ومدح آل  ،افق اجلماعةل أخرى تو وله أقوا ،وهذا القول ضعيف ،أو ما يوافق قول اجلماعة ،األصح
 .هم من الدينال حيتاج إىل حبث؛ ألن حبَ  ،حممد 

 
                                      

  .(797ت: ، 2/172) ،اجملروحنيانظر: ابن حبان،  (1)

 (. 1180، ت: 5/559، )الكامل يف ضعفاء الرجالابن عدي، انظر:  (2)

  .(4149ت: ، 2/379) ،ميزان االعتدالانظر: الذهيب،  (3)

  .(3153ت: ، 1/291) ،تقريب التهذيبانظر: ابن حجر،  (4)

  .(696ت: ، 8/155)اجلرح والتعديل، انظر: ابن أيب حامت،  (5)

  .(554ت: ، 1/95)، الضعفاءانظر: النسائي،  (6)

 (. 1819، ت: 8/56، )لالكامل يف ضعفاء الرجاابن عدي، انظر:  (7)

  .(6287ت: ، 29/129)هتذيب الكمال، انظر: املزي،  (8)

  .(6997ت: ، 1/553) ،تقريب التهذيبانظر: ابن حجر،  (9)
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 .الطعن يف التفاسري وذم املفسرين :دساملطلب السا
  .اسم الرجل املبهم :املخالفة األوىل

ڍ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱٹ ٹ ڍ 

 .[175 ]األعراف:
 جاء يف التفاسري أن عا": مغنيةقال حممد جواد 

ً
 ،بلعم بن ابعورا من علماء بين إسرائيل امسه مل

يف قاموس  ومل أجد اسم ابعور وال بلعم ،ولكنه كفر بعد ذلك وتزندق ،ا من علم الكتابأويت شيئً 
  .(1)وال يف فهرس هذا الكتاب" ،الكتاب املقدس

  :الرد على املخالفة
 ابملأثور:أهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه 

ه و  »: قال ،ڍڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڍ ، يف قوله: س ابن عبا عنف
نْـ  ْنه  ف أ ْخل د  إ ىل  ش ه و ات  الد  ع ر ، و ك ان  يف  ب ين  إ ْسر ائ يل ، أ ويت   ك ت ااًب ف اْنس ل خ  م  ي ا و ل َذاهت  ا، و مل ْ ب ْلع ام  ْبن  اب 

ت ف ْع مب  ا أ ْعط ي  م ن  اْلك ت اب     .(2)«يـ نـْ
 ،ڍڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڍ : ، يف قوله مسعود  بن عبد هللاوعن 

ع ور اء "قال: "  .(3)ه و  بـ ْلع م  ْبن  اب 
، قال: نز ل ْت هذه اآلية  يف أمَية بن أيب الَصْلت: رضي هللا عنهما عن عبد هللا بن ع مرو 

 .(4) ڍڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڍ
 .(5)"من بين إسرائيل ،ابعرعام بن لبهو ": او قال ،-رمحهم هللا  -مسروقو  ،وعكرمة ،عن جماهدو  

  
                                      

 (.221)ص: املبني، التفسري  حممد جواد مغنية،انظر:  (1)

 . (1/55)، 1، طنةاتريخ املديوابن شبة يف (، 15390 ، برقم:13/254، )جامع البيانرواه الطربي يف  (2)

، والنسائي يف كتاب (3258: برقم، 2/355) ،1، طتفسري سورة األعراف، كتاب التفسري، املستدركأخرجه احلاكم يف  (3)
(، وقال احلاكم: 11129 ، برقم:10/103، )[175]األعراف:  ڍں ڻ ڻ ڻ ڍقوله تعاىل: التفسري، 

 "، ووافقه الذهيب. "على شرط البخاري ومسلم

". رواه الطرباين، ورجاله رجال الصحيح، وقال اهليثمي: "(14361: برقم، 13/489)، املعجم الكبريه الطرباين يف أخرج (4)
 (. 11021 ، برقم:7/25)د.ط، ، الفوائدجممع الزوائد ومنبع انظر: اهليثمي، 

   (.255 -13/253، )جامع البيان، الطربيانظر:  (5)
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أنه رجل من بين إسرائيل كما قال ابن مسعود -رمحه هللا-ورجح ابن كثري 
(1). 

  .سارة تضحكالذي من أجله سبب ال :املخالفة الثانية
  .[71 ]هود:ڍ يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئٹ ڍ  ٹ

 ،أيكلوا من طعامها ضحكت ألن أضيافها مل :قال بعض املفسرين": مغنيةقال حممد جواد 
وكل ذلك رجم ابلغيب حيث ال  ،لكثرة فسادهم ؛ا هبالك قوم لوطبل ضحكت استبشارً  :وقال آخر

 .(2)"ةآية منزلة وال رواية اثبت
  :الرد على املخالفة

 ابملأثور:أهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه 
 ،وقامت هي ختدمهم ،رمهمكأملا نظرت إليهم سارة أنه قد "قال:  -رمحه هللا-عن السدي ف
وهم ال أيكلون  ،هلم إن ُندمهم أبنفسنا تكرمةً  ،ا ألضيافنا هؤالءاي عجبً  :وقالت ،ضحكت

 .(3)"طعامنا
ا أاتهم العذاب وهم يف ن قومً أفضحكت امرأته وعجبت "قال:  -رمحه هللا-وعن قتادة 

  .(4)"فضحكت من ذلك وعجبت ،غفلة
كرت يف ذلك ابلصواب قول  من قال: معىن ألقوال اليت ذ   اأوىل: "و -رمحه هللا-قال الطربي و 

وإمنا ؛ ا قد أحاط هبم من عذاب هللا وغفلتهم عنهفعجبت من غفلة قوم لوط عمَ  {ی }قوله: 
هود: ]ڍىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ڍكر عقيب قوهلم إلبراهيم: ألنه ذ   ؛قلنا هذا القول أوىل ابلصواب

، كان ڍۈئ ۆئ ڍلضحك والتعجب من قوهلم إلبراهيم: فإذ كان ذلك كذلك، وكان ال وجه ل ،[70
 .(5)"الضحك والتعجب إمنا هو من أمر قوم لوط

 

                                      
   (.3/610)د.ط، ، الدر املنثورالسيوطي، ، و (3/461)، عظيمتفسري القرآن الانظر: ابن كثري،  (1)

 (.221)ص: املبني، التفسري  حممد جواد مغنية،انظر:  (2)

د.ط، ، الدر املنثور، والسيوطي، (4/287)، تفسري القرآن العظيمابن كثري، و  ،(15/389، )البيانجامع ، الطربيانظر:  (3)
(4/447 .) 

  .(6/2045، )ري القرآن العظيمتفس، ابن أيب حامتانظر:  (4)

   (.15/394، )جامع البيان، الطربيانظر:  (5)
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  .: خمالفات واضحةبعاساملطلب ال
 يف سورة النحل. والذي أيمر ابلعدل ،املراد ابألبكم املخالفة األوىل:

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑٹ ٹ ڍ  

 .[76 النحل:]ڍ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ
" (1)ى ابلتسهيل حملمد بن أمحد الكليب.. وجاء يف التفسري املسمَ .: "مغنيةقال حممد جواد  
 .(2)عمار بن ايسر" :والذي أيمر ابلعدل ،أبو جهل :أن الرجل

  :الرد على املخالفة
 ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه وهذا القول خي  

وموىل  ،عثمان بن عفان :أحدمهاة: يف رجلني؛ نزلت هذه اآلي"قال:  فعن ابن عباس 
، ينفق عليه ويكفله ويكفيه وكان عثمان  ،كان يكره اإلسالم  ،وهو أسيد بن أيب العيص ،له كافر
 .(3)وكان اآلخر ينهاه عن الصدقة واملعروف، فنزلت فيهما" ،املئونة

توي هذا ، فهل يسهو مثل مضروب للوثن وللحق "قال:  -رمحه هللا-عن جماهد و 
  .(4)"وهذا؟

إنه أبكم  ،أما األبكم فالصنم ،اهذا مثل ضربه هللا لآلهلة أيضً "قال:  -رمحه هللا-عن السدي و 
 ۀ ڻ ڻ ڻڍ  قوله:و  ،وال ينفق هو عليهم وال يرزقهم ،ينفقون عليه وعلى من أيتيه ،ال ينطق

 .(5)وهو هللا" ،ڍہ  ۀ
 ڻ ڻ ڻڍ  ،قال: هو الوثن ڍ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گڍ "قال: -رمحه هللا-وعن قتادة 

  .(6)"قال: هللا أيمر ابلعدل ،ڍہ  ۀ ۀ
لنفسه واآلهلة اليت ت عبد من دونه، فقال  هذا مثل ضربه هللا ": -رمحه هللا-قال الطربي و 

                                      
 (.1/432)، التسهيل لعلوم التنزيلانظر: ابن جزي،  (1)

 (.356)ص: املبني، التفسري  حممد جواد مغنية،انظر:  (2)

 .(4/506)، تفسري القرآن العظيمابن كثري، (، و 17/264)جامع البيان،  ،الطربيانظر:  (3)

  .(4/505) ،تفسري القرآن العظيم، وابن كثري، (7/2293) ،تفسري القرآن العظيم ،انظر: ابن أيب حامت (4)

 .(5/152)الدر املنثور،  السيوطي،انظر:  (5)

 .(9/88)الدر املنثور،  السيوطي،(، و 17/263)جامع البيان،  ،الطربيانظر:  (6)
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يعين بذلك الصنم أنه ال  ،ڍڳ  گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڍ :تعاىل ذكره
خدمه،  اس مصنوع ال يقدر على نفع ملنألنه إما خشب منحوت، وإما حن ؛ا، وال ينطقيسمع شيئً 

وال دفع ضر  عنه وهو ك ل  على مواله، يقول: وهو عيال على ابن عمه وحلفائه وأهل واليته، فكذلك 
على من يعبده، حيتاج أن حيمله، ويضعه وخيدمه، كاألبكم من الناس الذي ال يقدر على  الصنم ك ل  

يقول: حيثما يوجهه  ،ڍ ں ں ڱ ڱ ڱ ڍ ،وغريهم على أوليائه من بين أعمامه شيء، فهو ك ل  
ألنه ال يفهم ما ي قال له، وال يقدر أن يعرب عن نفسه ما يريد، فهو ال يفهم، وال يـ ْفه م  ؛ال أيت خبري

، يقول هللا ىال يعقل ما يقال له، فيأمتر ألمر من أمره، وال ينطق فيأمر وينه عنه، فكذلك الصنم،
على مواله الذي ال  ل  هل يستوي هذا األبكم الك   ين:يع ،ڍہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڍ :تعاىل

وهو هللا الواحد القهار، الذي  ،ويدعو إليه ومن هو نطق متكلم أيمر ابحلق    ،أييت خبري حيث توجه
يدعو عباده إىل توحيده وطاعته، يقول: ال يستوي هو تعاىل ذكره، والصنم الذي صفته ما 

 .(1)"وصف
قال  وإمنا ،هو :بلفظ: )قيل( ومل يكن قولهابن جزي، فإنه ذكره أما استشهاد املخالف بقول 

مثل هلل تعاىل ولألصنام،  ،ڍگ  ک ک ک ک ڑڍ قوله تعاىل:": يف تفسري اآلية
أبو  :، وقيل: إن الرجل األبكمواملقصود منهما إبطال مذاهب املشركني، وإثبات الوحدانية هلل 

 الكل : {ڳ ڳ ڳ ڱ} ،ألظهر عدم التعينيعمار بن ايسر، وا :جهل، والذي أيمر ابلعدل
  .(2)"والذي أيمر ابلعدل هو هللا تعاىل ،أنه عيال على وليه أو سيده، وهو مثل لألصنام :يعين ،الثقيل

  .يف سورة الرمحن لسلطاناملقصود ابة: نياملخالفة الثا
  ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھٹ ٹ ڍ 

 .[33 ]الرمحن:ڍ ٴۇ ۈ
يستطيع الفرار من عذاب هللا وعقابه قصود من اآلية أن اجملرم ال امل": مغنيةقال حممد جواد 

الفرار من عذاب هللا إىل  :أي ،وعليه يكون املراد ابلسلطان هنا التوبة واإلقالع عن الذنب، إال ابلتوبة
 .(3)"رمحة هللا 

                                      
 (.17/262)جامع البيان،  ،الطربيانظر:  (1)

 (.1/432)، التسهيل لعلوم التنزيلابن جزي، انظر:  (2)

 (.710)ص: املبني، التفسري  حممد جواد مغنية،انظر:  (3)
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 :الرد على املخالفة
 ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه وهذا القول خي  

 احلجة والربهان.سلطان عند أهل اللغة مبعىن ال ألن
ألنه حجة  ؛والسلطان إمنا مسي سلطانً  ،بينةالجة سلطان: احلال": -رمحه هللا- قال ابن منظور

 وسلطانً  حيثما كنتم شاهدمت حجة هلل تعاىل :، أيڍۈ ۈ ۆ ۆڍ : وقوله ، يف أرضه هللا
  .(1)"يدل على أنه واحد

ألن ذلك هو معىن  ؛حبجة وبينةإال "، ڍۈ ۈ ڍ :قوله  :-رمحه هللا-قال الطربي و 
 .(2)"السلطان يف كالم العرب

ولن  ،إن استطعتم أن تعلموا ما يف السموات واألرض فاعلموه"قال:  وعن ابن عباس 
 ."(3)يعين البينة من هللا  ،تعلموه إال بسلطان

 .(4)"ال خترجون من سلطاين" قال:  اأيضً  هوعن
 .(5)فهو حجة" (سلطان)كل شيء يف القرآن "قال: -رمحه هللا-عن عكرمة و 
  .(6)"حبجة " قال: -رمحه هللا-عن جماهد و 

بل هو حميط بكم، ال  ؛ من أمر هللا وقدرهأي ال تستطيعون هرابً ": -رمحه هللا-قال ابن كثري و  
وهذا يف  وال النفوذ عن حكمه فيكم، أينما ذهبتم أحيط بكم، ،تقدرون على التخلص من حكمه

فال يقدر أحد على الذهاب إال  ،ع صفوف من كل جانبمقام احلشر، املالئكة حمدقة ابخلالئق سب
 .(7)"إال أبمر هللا :أي ،بسلطان

  .يف سورة املعارج مقدار اليوم وحقيقته :ثالثةاملخالفة ال
 .[4 :املعارج]ڍ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ېٹ ٹ ڍ 

                                      
 (.سلط، مادة: )(7/321)لسان العرب،  ،ابن منظورانظر:  (1)

  .(23/44، )جامع البيانانظر: الطربي،  (2)

  .(23/43انظر: املرجع السابق، ) (3)

 (.10/3325، )تفسري القرآن العظيم ،انظر: ابن أيب حامت (4)

  .(23/44، )جامع البيان(انظر: الطربي، 5)

  .(18/268) املرجع السابق،انظر:  (6)

  .(7/458، )تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (7)
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 .(1)"املدة جمرد التمثيل حلق هللا على اخللقهبذه  املرادو ": مغنيةقال حممد جواد 
  :الرد على املخالفة

 ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه وهذا القول خي  
 .يوم القيامةهو فقد ذهب العلماء إىل أن املراد بذلك 

ْنز  ال  يـ ؤ د  ي ز ك ا: »قال: قال رسول هللا  فقد روي عن أيب هريرة  ب  ك  ت ه ، م ا م ْن ص اح 
ر  ج   ب ين ه  ح ىَت حي ْك م  هللا  ب نْي  ع ب اد ه ، يف  إ اَل أ محْ ي  ع ل ْيه  يف  ن  ب اه ، و ج  نـْ َنم ، فـ ي ْجع ل  ص ف ائ ح  فـ ي ْكو ى هب  ا ج  ه 

َ يـ ر ى س ب يل ه ، إ َما إ ىل  اجلْ َنة ، و   يـ ْوم  ك ان   ني  أ ْلف  س ن ة ، مث  ار ه  مخ ْس   .(2)« إ َما إ ىل  النَار  م ْقد 
جعله  ،فهذا يوم القيامة"قال:  ،ڍ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىڍ يف قوله:  عن ابن عباس و 

 .(3)"هللا على الكافرين مقدار مخسني ألف سنة
 .(4)"ذلك يوم القيامة" :قاال ،ڍ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىڍ  : يف قوله:عكرمةو  عن قتادةو 

 :لفيه أربعة أقوا -رمحه هللا-قال ابن كثري 
 أحدها: مسافة ما بني العرش العظيم إىل أسفل السافلني.

 هللا هذا العامل إىل قيامة الساعة.الثاين: مدة بقاء الدنيا منذ خلق 
 ا. وهو قول غريب جدً  ،الثالث: اليوم الفاصل بني الدنيا واآلخرة

.. حىت ." وفيه حديث عند مسلم: ،وهو قول ابن عباس  ،الرابع: املراد بذلك يوم القيامة
  .(5)يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة" ،حيكم هللا بني عباده

 
  

                                      
 (.765)ص: املبني، التفسري  حممد جواد مغنية،انظر:  (1)

 (987 ، برقم:2/682) ع الزكاة،أخرجه مسلم يف كتاب الزكاة، ابب إمث مان (2)

   (.10/3374، )تفسري القرآن العظيم ،انظر: ابن أيب حامت (3)

  (. 8/280، )الدر املنثورالسيوطي، ، و (23/601، )جامع البيانانظر: الطربي،  (4)

  .(238 - 8/236، )تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (5)
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  .ترك املعىن املقصود :مناثاملطلب ال
 .املقصود ابألتقى يف سورة الليل املخالفة األوىل:

 .[17 ]الليل: ڍ ڀ ڀ ڀٹ ٹ ڍ 
ملؤدية األسباب ا ا يبتعد عناملؤمن حقً  :واملعىن ،اء تعود إىل الناراهل": مغنيةقال حممد جواد 

 .(1)"وهي حمارم هللا ،إىل النار
  :الرد على املخالفة

نزلت يف أيب بكر  :أن اآلية كما قال املفسرونإال  ،على العموم وإن كان حممواًل وهذا القول  
 . الصديق 
 ،بالل : يف هللا ب  كلهم يعذَ   أعتق سبعةً   أن أاب بكر الصديق -رمحه هللا-عروة عن ف

  ڀڍ  :ل، وفيه نزلتاملؤمَ ة بين م  وأ   ،عيسى وأم   ،ريةن   وز   ،ة وابنتهايَ هد  والنَ  ،ريةه  فـ   وعامر بن

 .(2)"إىل آخر السورة ،ڍ ڀ
 ."(3)هو أبو بكر الصديق  قال: ،ڍ ڀ ڀ ڀڍ  قال: عن ابن عباس و 

بو بكر أ هو: "واقال -رمحهم هللا- بن جبري سعيدو وعبد هللا بن الزبري، وعن عروة بن الزبري، 
 ."(4) الصديق

 .الكرام الربرةفرة لسَ املقصود اب املخالفة الثانية:
 .[16 – 15عبس: ]ڍ ک ک ڑ ڑ ژ ژٹ ٹ ڍ  
 وهو الذي يسعى بني الناس إلصالح ،مجع سافر ،ڍ ژ ژڍ ": مغنيةقال حممد جواد  

  .(5)وهو صانع الرب واخلري" ،مجع ابر ،ڍک  ڑڍ  ،ذات البني
 ابملأثور:أهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه  :ةالرد على املخالف

م ث ل  اَلذ ي يـ ْقر أ  الق ْرآن ، و ه و  ح اف ظ  ل ه  م ع  »: قال ، عن النيب رضي هللا عنها عائشةعن ف
                                      

 (.811)ص: ملبني، االتفسري  حممد جواد مغنية،انظر:  (1)

 .(10/3441ابن أيب حامت، تفسري القرآن العظيم، )انظر:  (2)

 (.8/357)الدر املنثور، السيوطي، انظر:  (3)

  .(8/407)، تفسري القرآن العظيموابن كثري،  ،(8/357) املرجع السابق،انظر:  (4)

 (.792)ص: املبني، التفسري  حممد جواد مغنية،انظر:  (5)
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 .(1)«د  فـ ل ه  أ ْجر ان  الَسف ر ة  الك ر ام  الرب  ر ة ، و م ث ل  اَلذ ي يـ ْقر أ ، و ه و  يـ تـ ع اه د ه ، و ه و  ع ل ْيه  ش د ي
هي " قالوا: ڍ ژ ژڍ  يف قوله:، وابن زيد   ،والضحاك ،وجماهد ،عن ابن عباس و 
  .(2)خلقهم كرمي حسن شريف" :ڍ ک ڑڍ  ،املالئكة

ت بة  " :قالوا ڍ ژ ژڍ يف قوله:  ،وجماهد قتادة،و ،  عن ابن عباسو   .(3)"ك 
قال: الَسف رة: الذين حي ْصون  ڍ ک ک ڑ ڑ ژ ژڍ يف قوله:  -رمحه هللا-قال ابن زيد و 
 .(4)"األعمال

أوىل األقوال يف ذلك ابلصواب قول من قال: هم املالئكة الذين ": -رمحه هللا-قال الطربي و 
 .(5)"ي ْسف رون بني هللا ورسله ابلوحي

ني والسفرة يعين بني هللا تعاىل وب ،الصحيح أن السفرة املالئكةو ": -رمحه هللا-قال ابن كثري و 
 .(6)"خلقه

  

                                      
مسلم يف صالة املسافرين ، وبنحوه رواه (4937 ، برقم:6/166ابب سورة عبس، ) ،التفسريبخاري يف كتاب الأخرجه  (1)

  .(798، برقم: 1/549) ،ابب فضل املاهر يف القرآن، والذي يتتعتع فيه ،وقصرها

  .(8/322) ،تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (2)

 (.8/418)الدر املنثور، السيوطي، انظر:  (3)

 (.24/221)جامع البيان، ، الطربيانظر:  (4)

 (.24/221) املرجع السابق،انظر:  (5)

  .(8/322) ،تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (6)
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 لثالفصل الثا
 املدرسة العقلية احلديثة

  :نيمبحثعلى  شتملوي

 .ملدرسة العقلية احلديثةالتعريف اب املبحث األول:

 بعض النماذج من اآلراء املخالفة للتفسري من كتب املدرسة املبحث الثاين:

  وفيه مطلبان:

 األول: بعض النماذج من تفسري املنار.املطلب 

 : بعض النماذج من تفسري املراغي.الثاين املطلب
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 (1)ملدرسة العقلية احلديثةالتعريف اب: املبحث األول
يف تقدمي العقل  -املعتزلة  –القدمية العقلية يت هبذا االسم الشرتاكها مع املدرسة سبب التسمية: مس  

يف  حلديثة بعامة هو املوقف املبال غأن من أكرب املآخذ على املدرسة العقلَية ا شكَ  الو  ،على النصوص
من املخالفات  كثري  شيء   وجرى بسبب هذا األصل الب ْدع ي   تقدمي العقل على النقل، وقد وقع

وليس ذلك ، من اجلزئيات املخالفة صرإىل ما ال ينح ..والبدع، بدءًا من التحسني والتقبيح العقليني
ونفع كثري يف وقت احتاج  ،ودعوة وجهد ،مور طيبةأب متيزت ملدرسة العقلية احلديثةافإن  ،يف العموم

  الناس إىل الدعاة املخلصني.
 أشهر مؤلفيها:

  :-رمحه هللا- (2)مجال الدين األفغاين -1
ا من علماء األزهر الذين رأوا يف كان منبوذً :  رأي علماء زمانه فيه ،مؤسس هذه املدرسة

أنه رئيس مجعية : "وجاء يف القرار ،هفصدر األمر بنفي ،اتعليمه الفلسفة وبعض آرائه فسقً 
 .(3)جمتمعة على فساد الدين والدنيا ،سرية من الشبان ذوي الطيش

                                      
 1403 ،، الرايض: رائسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء2ط ،منهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري، الروميفهد انظر:  (1)

 . م 1983 – ـه

حممد بن صفدر احلسيين، مجال الدين، ولد يف أسعد آابد )أبفغانستان( ونشأ بكابول، وتلقى العلوم  :مجال الدين األفغاين (2)
هـ، وعاد إىل وطنه، فأقام بكابول، وانتظم يف  1273العقلية والنقلية، وبرع يف الرايضيات، وسافر إىل اهلند، وحج سنة: 

هـ، فجعل فيها  1285هلند، ومصر، إىل اآلستانة سنة: ا ابوست حممد خان، مث رحل مارً سلك رجال احلكومة يف عهد د
هـ فقصد مصر، فنفخ فيها روح النهضة اإلصالحية، يف الدين  1288من أعضاء جملس املعارف، ونفي منها سنة: 

 :ونفته احلكومة املصرية سنة ،والسياسة، وتتلمذ له نبغة مصر الشيخ حممد عبده، وكثريون، وكان يكتب يف جريدة )مصر(
ورحل رحالت  وأنشأ فيها مع الشيخ حممد عبده جريدة )العروة الوثقى(، ،هـ فرحل إىل حيدر آابد، مث إىل ابريس 1296
ا ابللغات العربية واألفغانية والفارسية والسنسكريتية والرتكية، وتعلم الفرنسية واإلجنليزية والروسية، واسع وكان عارفً  طويلة،

ا على ما كان يبثه يف نفوس حلديثة، كرمي األخالق كبري العقل، مل يكثر من التصنيف اعتمادً االطالع على العلوم القدمية وا
ترمجها إىل العربية تلميذه ، ورسالة الرد على الدهريني ،اتريخ األفغان من مصنفاته: ،ا إىل الدعوة ابلسر والعلنالعاملني وانصرافً 

مجال الدين  :كتابو  ،خاطرات مجال الدين األفغاين :من آرائه يف كتابا ع حممد ابشا املخزومي كثريً ومج ،الشيخ حممد عبده
هـ. انظر: الزركلي، 1363 :ونقل رفاته إىل بالد األفغان سنة ،وتويف ابآلستانة ،األفغاين ابعث النهضة الفكرية يف الشرق

  .(6/169) ،األعالم

 (.18)ص:  ،التفسريسة العقلية احلديثة يف منهج املدر ، الروميفهد انظر:  (3)
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 ته يف التفسري: كتااب
 ى ىٹ ٹ ڍ  ،ومنها ،وله كالم يف آايت قليلة ،على القرآنا ولكن حيث مل يكتب تفسريً 

جبواز الراب  فيقول: .[130]آل عمران:ڍ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ
ا يثقل كاهل املديون وال يتجاوز يف برهة من الزمن رأس املال ويصري أضعافً عقول الذي ال امل

 .(1)مضاعفة"
 وسيأيت الرد على هذه املخالفة.

  ورأي الباحث يف هذا املؤسس: 
فهما  ،ويتحمل حممد عبده وحممد رشيد رضا تبعاته ،أن خطره أكثر من نفعه على املسلمني

 لعليا واألوىل يف نشاط املدرسة.ه اليد اوجعال ل ،اللذان جمداه
  :-رمحه هللا- (2)حممد عبدهاإلمام   -2

 ،فكان حبق أستاذها وإمامها األول ،ونشرها بني الناس ،هو الذي أقام صروحها ودعا إليها
تلقى العلوم الرايضية والفلسفية والكالمية على يد شيخه مجال هـ، 1265ولد يف أواخر سنة 

ويف مدرسة  ،ا يف دار العلوم للتاريخ مدرسً ني   لها درس يف األزهر. وع  قبو  ،الدين األفغاين
زل وع   ،مع مداومته على التدريس يف اجلامع األزهر، هـ1295اخلديوية العربية يف أواخر سنة 

ا لتحرير ني رئيسً وع   ،لصلته جبمال الدين األفغاين الذي صدر األمر بنفيه ؛عن التدريس
 .املصرية"ائع الوقاجلريدة الرمسية "

وسافر  ،وتوجه إىل الشام ،رابيةالشرتاكه يف الثورة الع   ؛كم عليه ابلنفيح   هـ 1300ويف سنة 
وعاد إىل  ،أصدر هناك جريدة العروة الوثقى ،شيخه مجال الدين األفغاينبإىل ابريس والتقى 

                                      
  .(89، )ص: املدرسة العقلية احلديثة يف التفسريانظر: الرومي، منهج  (1)

حممد عبده: حممد عبده بن حسن خري هللا، من آل الرتكماين: مفيت الداير املصرية، ومن كبار رجال اإلصالح والتجديد يف  (2)
لفكر من قيد التقليد، مث التمييز بني ما للحكومة من حق الطاعة ين: الدعوة إىل حترير ااإلسالم، تتلخص رسالة حياته يف أمر 

على الشعب، وما للشعب من حق العدالة على احلكومة، قال العقاد يف كتابه: )اإلمام الشيخ حممد عبده( أما القرية اليت 
صر )ابلبحرية(، وتعلم ابجلامع الراجح، ونشأ يف حملة نالتابعة ملديرية الغربية قدميًا، وهو « حصة شبشري»أجنبته فهي قرية 

األمحدي بطنطا، مث ابألزهر، توىل حترير جريدة الوقائع املصرية، من مصنفاته: تفسري القرآن الكرمي، ورسالة التوحيد، ورسالة 
 معجم ،عبد الغين كحالة نظر:اهـ.  1323الواردات، وشرح هنج البالغة، واإلسالم والرد على منتقديه، وغريها، تويف سنة: 

  .(6/252) ،األعالموالزركلي، ، (10/272د.ط، ) ،املؤلفني
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عمل على و  ،مذاينومقامات بديع الزمان اهل ،هنج البالغة :ا كثرية منهاس هناك كتبً الشام ودرَ 
 .(1)واليهودية(سالم واملسيحية )اإل :التقريب بني األداين الثالثة

  ته يف التفسري:كتااب
وبدأ  ،فاستجاب له ،ا يف تفسري القرآنأن يقرأ درسً  -رمحه هللا-اقرتح عليه تلميذه حممد رشيد رضا 

 کڍ  عند تفسري قوله تعاىل: هـ، 1323وانتهى يف سنة  ،هـ 1317التفسري يف األزهر يف غرة احملرم 

 ،[125]النساء: ڍ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک
 .(2)وتويف بعد ذلك ،وكان تفسريه اخلمس جملدات من تفسري املنار

 -اتفق أهل امللة اإلسالمية قال: "ف ،تقدمي العقل على النقل: إذا تعارض العقل والنقل عنده
عليه العقل، وبقي يف النقل  خذ مبا دلَ تعارض العقل والنقل أ   أنه إذا لىع -ممن ال ينظر إليه  إال قلياًل 

 طريقان: 
يف  بصحة املنقول مع االعرتاف ابلعجز عن فهمه، وتفويض األمر إىل هللا  طريق التسليم

 علمه.
أثبته  حىت يتفق معناه مع ما ،(3)مع احملافظة على قوانني اللغة ،والطريق الثانية: أتويل النقل

                                      
 (.138)ص:  ،منهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري، الروميفهد انظر:  (1)

 (.143)ص:  انظر: املرجع السابق (2)

القول، ومعرفته لأللفاظ  يفكالم العرب ومناحيهم ، هو تفسري القرآن الكرمي ابالجتهاد، بعد معرفة املفسر ليالتفسري ابلرأ (3)
 ..ومعرفته ألسباب النزول، والناسخ واملنسوخ من آايت القرآن يذلك ابلشعر اجلاهل يفالعربية ووجوه دالالهتا، واستعانته 

  حيتاج إليها املفسر. وغري ذلك من األدوات اليت
 ًدا إذا استند إىل أربعة أمور:واالجتهاد، يكون جائزًا وموفًقا وحممو »قال الشوكاين: 

  .النقل عن رسول هللا  -أ
  .األخذ بقول الصحايب  -ب
  ة.األخذ مبطلق اللغ -ج
  «.األخذ مبا يقتضيه الكالم، ويدل عليه قانون الشرع -د

والسنة، ومراعاة كافة فيجوز تفسري القرآن الكرمي ابلرأي إذا كان موافًقا لكالم العرب، ومناحيهم يف القول، مع موافقة الكتاب 
 بقدرة املفسر على معرفة داللة وغريها، وال يتأتى هذا إال ..شروط التفسري؛ من معرفة الناسخ واملنسوخ، وأسباب النزول

أما إذا كان التفسري مبجرد الرأي، مبعىن أن يكون غري جار على قوانني اللغة العربية، وال موافًقا لألدلة ، األلفاظ، وفهم معانيها
، فهو قول على لشرعية، وال مستوفًيا لشروط التفسري اليت ذكرها املفسرون، فيفسر القرآن على وفق هواه، أو انتصارًا ملذهبها

= 
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مهدت بني يدي  النيب  وهبذا األصل الذي قام على الكتاب وصحيح السنة وعمل :وقال ،العقل
.(1)"العقل كل سبيل

 رأي الباحث يف هذا األستاذ األول هلذه املدرسة:
 يريد اإلصالح ويسعى إليه. نهإعنه ولو قيل  ،ه أكثر من صوابهاؤ خطأ

هباء الدين بن السيد مال علي لسيد حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن ا  -3
 :خليفة البغدادي

سالمي عرب صحيفته ه يف العامل اإلوبثَ  ،الرجل الذي قام بتسجيل نشاط هذه املدرسة 
 . (2)ومواصلة ما بدأته من آراء ،"املنار"
  ته يف التفسري:كتااب

 پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ڍ هللا تعاىل: هلو قواألخري من املنار إىل  ،طبع اجلزء الثاين عشر

ستاذ هبجت البيطار وطبعه ابسم فأكمله األ .[53]يوسف: ڍ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ
ۅ ۅ ۉ ۉ  ۋ ڍ هللا تعاىل: هلو إىل ق -رمحه هللا-أكمل ما بدأ أستاذه حممد عبده و  ،رشيد رضا

 ۆئ ۈئ  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ې ې ې ېى ى

 ري املنار.فست ،البحث والذي يهم   ،وله مؤلفات كثرية ،[101]يوسف:ڍۈئ ېئ 
 م.1935غسطس أ 22 هـ،1354مجادي األوىل  23يوم اخلميس تويف وفاته: 

 :-رمحه هللا- بن حممد بن عبد املنعم املراغي ىفحممد مصط  -4
املوافق هـ، 1298 :سنة اآلخر" من مديرية جرجا يف الصعيد يف شهر ربيع املراغةولد يف قرية "

 :مايو سنة 22مث يف  م،1904 :سنة زهراألا يف  مدرسً ني  ع   ،م 1881 :مارس سنة 9
 .(3)ا لألزهرني شيخً ع   م1928

                                      
= 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک ک ک ک گ  ڈ ٹ ٹ هللا بغري علم، وهو حرام ابإلمجاع؛

، (املاتريدي )أتويالت أهل السنةتفسري املاتريدي،  انظر: .[33األعراف: ] ڈگ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ 
  .(1/11) ،القديرفتح  ،لشوكاينا، و (1/183د.ط، )، التفسري واملفسرون، لذهيب(، وا1/267)

  .(13/613) ،جملة املنار انظر: حممد رشيد رضا، (1)

 (.171)ص:  ،منهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري، الروميفهد انظر:  (2)

 (.188ص: ) املرجع السابق، (3)
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ترمجة : "قوله رشيد رضا قد جاء عن حممدو  ،وفتواه يف جواز ترمجة القرآن إىل اللغات األخرى
ألنه جناية عليه  ؛كثرية، فهو حمظور ال يبيحه اإلسالم  ويرتتب عليه مفاسد ،القرآن ترمجة حرفية متعذرة

 : وال كتاب هللا، وال أن يسند شيء منها إليه تعاىل فيقالال جيوز أن تسمى الرتمجة قرآنً وعلى أهله، و 
ألن كتاب هللا وقرآنه عريب ابلنص القطعي واإلمجاع الشرعي من سلف أهل امللة كلهم  ..؛قال هللا كذا

ظية وال هلا شيء من خصائص القرآن اللف وألهنا ليس ؛وخلفهم ال اإلمجاع األصويل املختلف فيه
ي ال بد أن تكون خمالفة له يف املعىن كمخالفتها يف اللفظ، فإسنادها إليه تعاىل  املعنوية كاإلعجاز، وه

 . (1)"كذب عليه وكفر بكتابه
 ته يف التفسري: كتااب

تفسري و  ،وآايت من الفرقان ،تفسري سورة احلديد ،تفسري سورة احلجرات ،تفسري جزء تبارك
  .(2)سوريت لقمان والعصر

  .م1945أغسطس  22املوافق  هـ،14/9/1364إلسكندرية ليلة األربعاء تويف اب وفاته:
 :-رمحه هللا- املراغي بن حممد بن عبد املنعم ىفأمحد بن مصط  -5

درس  ،م 1883هـ،  1300ة من أعمال مديرية جرجا بصعيد مصر سنة ولد ببلدة املراغ
سالمية بكلية دار إلية والشريعة االعرب ا للغةستاذً أمث  ،على الشيخ حممد عبده يف األزهر

 .(3)العلوم
  ته يف التفسري:كتااب

 التفسري. يف وله مقدمة ،"تفسري املراغي" :ومساه ،له تفسري القرآن الكرمي
  .م1952 :سنة -رمحه هللا-تويف  وفاته:

 :(4)أهم مؤلفات املدرسة العقلية
 السيد حممد رشيد رضا. أتليف: ." تفسري املنار " ـاملعروف ب ،تفسري القرآن احلكيم -1
وقد طبع عدة  صفحة، 185عدد صفحاته  ،لألستاذ اإلمام حممد عبده ،تفسري جزء عم -2

                                      
  .(13/613)د.ط،  ،تفسري املنار انظر: حممد رشيد رضا، (1)

 (.193)ص:  ،املدرسة العقلية احلديثة يف التفسريمنهج ، الروميفهد انظر:  (2)

 (.208)ص:  املرجع السابق،انظر:  (3)

  .(799)ص:  ،3ط ،اجتاهات التفسري، الروميفهد انظر:  (4)
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 .هـ1322 :طبعات أوهلا يف القاهرة سنة
أما تفسري  ،صفحة 92عدد صفحاته  ،حممد عبدهلألستاذ اإلمام ، تفسري سورة العصر -3
يف العلم اإلسالمي  ةس عامو در هي عبارة عن فت ة الصفحاوأما بقي ،صفحة 54 قد جاء يفالسورة ف
 .هـ1321 :ا هذا التفسري عدة طبعات أوهلا سنةوقد طبع أيضً ، والتعليم

وطبع ابلقاهرة  ،صفحة 47وعدد صفحاته  ،لألستاذ اإلمام حممد عبده، فاحتة الكتاب -4
 ري املنار.وهي مفردة من تفس ،ابلقاهرة هـ 1382مث طبع الطبعة الثانية سنة  ،هـ 1319سنة 

 ،الكافرون ،الكوثر ،عصرال": الكرمي تفسري الفاحتة وست سور من خواتيم القرآن -5
أما تفسري صفحة،  237وعدد صفحاته  ،السيد حممد رشيد رضا أتليف:، "املعوذتني ،اإلخالص

 وأما تفسري سورة العصر فهو لألستاذ حممد عبده. ،الفاحتة فمن تفسري املنار
 ،املراغي شيخ اجلامع األزهر ىلألستاذ حممد مصطف هـ، 1357الدروس الدينية لسنة  -6

 وقد طبع مبطبعة األزهر. صفحة،  31وعدد صفحاته 
 ،28وعدد صفحاته  ،املراغي ىمصطفلألستاذ حممد هـ،  1361الدروس الدينية لسنة  -7

 وطبع مبطبعة األزهر.
ويقع يف ، زهروطبع مبطبعة األ ،املراغي ىلألستاذ حممد مصطف، تفسري سورة احلجرات -8

 صفحة. 30
 املراغي.  ىلألستاذ حممد مصطف ،هـ 1356الدروس الدينية لسنة  -9

 1366 :ألمريية سنةوطبع يف املطبعة ا ،األستاذ عبد القادر املغريب، تفسري جزء تبارك -10
 صفحة. 136ويقع يف  ،هـ

عدة وطبع  ،تفسري القرآن الكرمي )األجزاء العشرة األوىل( أتليف الشيخ حممود شلتوت -11
 .صفحة 659ويقع يف  ،الناشر دار الشروق ،هـ 1394الطبعة السادسة سنة  ،اتمر 

وهو تفسري خمتصر كامل للقرآن الكرمي  ،لألستاذ حممد فريد وجدي، املصحف املفسر -12
 صفحة. 827تبلغ صفحاته  ،كبري احلجم  ،يف جملد واحد  
 ،ن الكرميكامل للقرآوهو تفسري   ،املراغي ىالشيخ أمحد مصطف أتليف:، تفسري املراغي -13

 .هـ1394: الطبعة الثالثة سنة ،وطبع عدة طبعات ،ويقع يف عشرة جملدات
عدد  ،مطبعة حممد علي صبيح ،بارك عبد هللاحممد امل أتليف:، تفسري جزء عم -14
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 .صفحة 222صفحاته 
 ،وهو دروس يف التفسري، جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري ،تفسري ابن ابديس -15
 ،الطبعة الثانيةصفحة،  724عدد صفحاته ، يف جملد واحد ،يد بن ابديسيخ عبد احلمألقاها الش
  .(1)"دار الفكر

  املدرسة للبحث:سبب اختيار 
فإن  ،وفيها ما خيتص بعنوان البحث ،ألهنا عصرية ؛اختار الباحث الكتابة عن هذه املدرسة

ومنها هذه املدرسة اليت وجد يف  ،البحث يذكر بعض األخطاء التفسريية اليت يف املدارس العصرية
 ،تب عنها الكثري يف مؤلفات قدميةك    ،طيات كتبها وعند أشهر مؤلفيها خمالفات تفسريية واضحة

غمر هذه املخالفات يف اآلخر والبعض  ،واستبان للكثري هذه املخالفات واألخطاء ،وحبوث معاصرة
لذلك لن يتطرق الباحث  ؛اتنوبعضهم كشف األخطاء وذكر احلس ،حبر حسنات هذه املدرسة

ا عن الدين والقرآن الكرمي مما وذلك دفاعً  ،ولكن من ابب اإلشارات ،عن هذه املدرسة كثري    لكالم  
أو ظن منه أنه جياري  ،وتقليد للغري لطلب حظوظ الدنيا ،واجتهاد غري موفق يشيبه من رأي خمالف  

 .ليصل إىل هدفه بسرعة ؛القوم
  :واحلكم عند الباحث

ألهنم  ؛على غريهم م  لدليل؛ فقوهلم مقدَ  د  ن  مست   وفهم   ا قرره أهل التفسري ابملأثور من قول  م هو
 كما قرره ابن كثري يف مقدمته.  ،وهذا هو التفسري املقبول ،ينقلون من القرون املفضلة

 
 

  

                                      

 .(802،  148،  125،  81 ، 75، )ص: 2ط ،هج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسريمنالرومي،  :انظرلالستزادة  (1)
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 العقلية مناذج من اآلراء املخالفة للتفسري من كتب املدرسة: املبحث الثاين
 ،وانتقادهم للمخالفات املوجودة يف منهجية هذه املدرسة عموما ،نو ما كتبه املعاصر  ث بعضالباحقرأ 

مع  ،فقرأ منوذجني من كتب هذه املدرسة يف صفحات كثرية ،فآثر الباحث أن يعطي رأيه املتواضع
 .الرتكيز لألمثلة اليت ذكرها النقاد

 ،بني الشيخ وتلميذه اأن هناك فرقً إىل خلص الباحث وقد  ،وهو تفسري املنار :فأما الكتاب األول
فيقدم رأيه يف كثري من  ،أعطى لنفسه احلرية الواسعة يف الكتابة -رمحه هللا-فالشيخ حممد عبده 

 –وأظن أن التسمية اليت حصلت عليها هذه املدرسة  ، ابتباع السلفوإن كان يتغىن أحيانً  ،املسائل
فإن الباحث يرى أنه توسع  -رمحه هللا-مد رشيد وأما الشيخ حم ،بسبب هذا الشيخ –ابلعقلية 
ا يف اختاذ القول ولكنه جيتهد كثريً  ،وأيخذ هبا ،ويذكر أقوال السلف ،ويبحث عن املصادر ،ابلكتابة
 وأحيانً  ،ويبحث له عن مربرات ،ويراعي حرمة قول شيخه ،ويصادم قول اجلمهور أحيانً  ،الراجح

 .وقد خيطئ يف فهمه ،ي الباحثرأ هذا .خيالفه ولكن بصورة غري واضحه
فريى الباحث أن مؤلفه قريب من خطى الشيخ  ،وهو تفسري املراغي :وأما الكتاب الثاين

ويكثر من العلوم  ،على غريه هقدموي -رمحه هللا-وميجد شيخه حممد عبده  -رمحهما هللا-حممد رشيد 
 أنه مصيب يف ذلك! ويظن   ،هلا اوحياول أن جيعل تفسريه مواكبً  ،عليها الدنيوية وحيث  

  ة:تيوذلك من خالل املطالب اآل، يقتصر الباحث على ذكر أمثلة قليلةوف وس
 .تفسري املناربعض النماذج من  املطلب األول:
  .تفسري ظاهرة الرعد والربق املخالفة األوىل:

 چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ڍ 

 .[19]البقرة: ڍ ڇ چ چ
سمع يف السحاب رعد: هو الصوت املعروف الذي ي  ال": -رمحه هللا-د رضاقال حممد رشي

السحاب يف الغالب، وقد يلمع من األفق ، والربق: هو الضوء الذي يلمع يف عند اجتماعه أحيانً 
حيث ال سحاب، وقال مفسرن اجلالل السيوطي: إن الرعد ملك أو صوته، والربق سوطه يسوق به 

مادي؛ ألن الصوت املسموع ابآلذان من خصائص األجسام، وكأن السحاب، كأن امللك جسم 
املتتابع، وما ذكرنه هو الذي كان جر ابلصراخ الشديد والضرب السحاب محار بليد ال يسري إال إذا ز  

يفهمه العرب من اللفظني، وهو الذي يفهمه الناس اليوم، وال جيوز صرف األلفاظ عن معانيها 
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من عامل الشهادة الذي يعرفه الواضعون  وال سيما إذا صرفت عن معان   احلقيقية إال بدليل صحيح،
 . تعاىل ومن أعلمهم هللا تعاىل إايها ابلوحيمن عامل الغيب ال يعلمها إال هللا واملتكلمون إىل معان  

احملدثون على كذهبا، كما  وا حبشو تفاسريهم ابملوضوعات اليت نصَ ع  ل  ولكن أكثر املفسرين و  
 له لتكون بيانً  ؛وألصقوها ابلقرآن ،وها من أفواه اليهودوها ابلقصص واإلسرائيليات اليت تلقفولعوا حبش

ا ابلوحي، واحلق الذي ال مرية فيه: أنه ال جيوز إحلاق شيء ابلوحي غري ا، وجعلوا ذلك ملحقً وتفسريً 
  ال خيالطه الريب.واتً عليه ألفاظه وأساليبه، إال ما ثبت ابلوحي عن املعصوم الذي جاء به ثب ما تدل  

وي يف التفسري فيما تبع فيه ما ر   ،ا على اجلاللأقول: هذا ما قاله األستاذ يف الرعد والربق ردً 
  .(1)"منه شيء وال يصح   ، املأثور عن بعض الصحابة والتابعني

 الرد على املخالفة: 
 ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه وهذا القول خي  

 عن أخربن القاسم، أاب اي: فقالوا ، النيب إىل يهود أقبلت: قال عباس، ابن عنفقد روي 
ئ ك ة   م ن   م ل ك  »: قال هو؟ ما الرعد  ال 

لَسح اب   م و َكل   امل ر   م نْ  خم  ار يق   م ع ه   ،اب   الَسح اب   هب  ا ي س وق   ،ن 
لَسح اب  ر ه  جْ ز  »: قال نسمع؟ الذي الصوت هذا فما: فقالوا «اّلَل   ش اء   ح ْيث    يـ نـْت ه ي   ح ىَت  ز ج ر ه   إ ذ ا اب 

 .(2)"صدقت: قالوا «أ م ر   ح ْيث   إ ىل  
  

قال:  ،؟[13]الرعد: ڍ ۆئ ۆئ ۈئڍ  :عن قوله وسأله رجل   -رمحه هللا- عكرمةوعن 
 .(3)ملك يزجر السحاب كما يزجر احلادي اإلبل""
 .(4)"بيح والتكبريرعد ملك يزجر السحاب ابلتس: "القال عن ابن عباس و 

                                      

 (.1/146، د.ط، )(تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار، حممد رشيد رضا ( انظر:1)
 النسائيبنحوه رواه و (، وقال "حديث حسن". 3117،ح:5/294، )الرعد سورة تفسرييف كتاب التفسري،  الرتمذي أخرجه( 2)

وقال  ،رجاله ثقات""وقال اهليثمي: (، 9024،ح:8/218) ،لجالر  يذكر وكيف املرأة، تؤنث كيف  ،عشرة النساء يف
د.ط،  ،صحيح وضعيف سنن الرتمذيواأللباين،  (،8/242)د.ط، ، جممع الزوائداهليثمي،  انظر:"صحيح". : األلباين

(7/117).  
 (.6476 ، برقم:3/506يف الرعد، )ابب ما جاء ، السنن الكربى أخرجه البيهقي يف( 3)
 .املرجع السابق (4)
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 .(1)"السحاب ودويه صوتهرعد ملك ينشئ : "القال -رمحه هللا-عن جماهد و 
ملك »: قال، [13]الرعد: ڍ ۈئ ۆئ ۆئڍ : يف قوله تعاىل -رمحه هللا- عن الضحاكو 

 .(2)«يسمى الرعد، وصوته الذي تسمع تسبيحه
]الرعد: ڍېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئڍ يف قوله تعاىل:  -رمحه هللا-عن السدي و 

 .(3)«يسريه أبمره مبا يريد أن ميطر ،الرعد :يقال له ،والرعد هو ملك»: قال، [31
والضحاك،  ،(4)س، وطاوو  عباس ابن، و هريرة أيبأيب طالب، و  بن عليوهو قول كل من: 

 .وغريهم كثري، رمحهم هللا ،(5)وعكرمة
ال  ،للمنافق جلبنه هذا مثل ضربه هللاقال: "-رمحه هللا-عن قتادة  املذكور يف الدر املنثور:

 .(6)"أنه قد أيت إال ظن يسمع صواتً 
  .(7)صوته" :وقيل ،هو امللك املوكل به: "والذي يف تفسري اجلاللني

 .ورفعه إنكار وفاة عيسى  املخالفة الثانية:
 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ڍ 

 [.55]آل عمران:  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
عيسى على هذا التأويل هو  ان  م  فز   األستاذ اإلمام:قال ": -رمحه هللا- شيد رضاقال حممد ر 

إلصالح السرائر من غري تقييد ابلرسوم  ؛الزمان الذي أيخذ الناس فيه بروح الدين والشريعة اإلسالمية
 والظواهر.

  .(8)"هلكن ظواهر األحاديث الواردة يف ذلك أتاب: "و فقال -رمحه هللا-وقد خالفه رشيد رضا 

                                      

 .املرجع السابق( 1)
 (.4/1280صفة الرعد والربق، )، ابب العظمة أخرجه أبو الشيخ األصبهاين يف( 2)
 ..املرجع السابق (3)
   (. 6/2090) التفسري(، وابن أيب حامت يف 390-16/388) جامع البيانذكره الطربي يف ( 4)
 (.4/622) د.ط،الدر املنثور، سيوطي يف ال ذكره( 5)
 (.1/83) املرجع السابق، ( انظر:6)
 (.6، )ص: 1، طتفسري اجلاللني، احمللي والسيوطيجالل الدين  ( انظر:7)
 (.3/261، د.ط، )(تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار، حممد رشيد رضا ( انظر:8)



224 

 :املخالفةالرد على 
 ابملأثور:أهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه 

ك َن أ ْن يـ ْنز ل  ف يك ْم : »، يقول: قال رسول هللا هريرة  أيبفعن  ي ب ي د ه ، ل ي وش  و اَلذ ي نـ ْفس 
، و يـ ْقت ل  اخل ْنز ير   ر  الَصل يب  طًا، فـ ي ْكس  ًما م ْقس  ال  ح ىَت ال  يـ ْقبـ ل ه  اْبن  م ْرمي   ح ك 

 
، و ي ض ع  اجل ْزي ة ، و ي ف يض  امل

 .(1)«أ ح د  
 .""هي وفاة نـ ْوم قال:منهم من "الوفاة" ف معىنوقد اختلف العلماء حول 

يعين " :قال ،ڍٹ ٹڍ يف قوله تعاىل:  -رمحهما هللا-الربيع بن أنس، عن احلسن عن ف
 .(2)"وفاة املنام، رفعه هللا يف منامه

"الوفاة"،  ، قالوا: ومعىنإين قابضك من األرض، فرافعك إيلَ معىن ذلك:  :ومنهم من قال
 .القبض

، ڍڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹڍ  قوله:يف  -رمحه هللا-ابن جريج فعن 
 .(3)"فرفعه إايه إليه، توف  يه إايه، وتطهريه من الذين كفرواقال: "

"ومتوفيك"  قال: ،قابضك ل:قا ،ڍڤ ٹ ٹ ٹڍ  يف قوله: -رمحه هللا-ابن زيد  وعن 
، وسيموت ومل ميت"قال:  ،و"رافعك"، واحد    .(4)"بعد ، حىت يقتل الدجال 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹڍ  :يف قول هللا  -رمحه هللا-عن احلسن و 

 .(5)"رفعه هللا إليه، فهو عنده يف السماءقال: "، ڍڦ
 .(6)"ايه عيسى حيً رفع هللا إل"قال:  ،ڍڳ  ڳ ڳ ڳڍ  يف قوله: -رمحه هللا-عن جماهد و 

"معىن ذلك: إين  هذه األقوال ابلصحة عندن، قول  من قال:أوىل : "و -رمحه هللا-قال الطربي 
                                      

(، وبنحوه رواه مسلم يف اإلميان، ابب نزول عيسى ابن 2222، برقم: 3/82) أخرجه البخاري يف البيوع: ابب قتل اخلنزير، (1)
 . (155، برقم: 1/135، )ا بشريعة نبينا حممد حاكمً  مرمي 

  (.2/40) ،تفسري القرآن العظيم( انظر: ابن كثري، 2)
 (.6/455، )جامع البيان، الطربي ( انظر:3)
 (.6/457، )املرجع السابق( 4)
 (.6/457، )جامع البيان، يالطرب  ( انظر:5)
 (.4/1112، )تفسري القرآن، ابن أيب حامت ( انظر:6)
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أنه قال: ينزل عيسى ابن مرمي  لتواتر األخبار عن رسول هللا  ؛"قابضك من األرض ورافعك إيلَ 
لغها، مث ميوت فيصلي عليه ذك رها، اختلفت الرواية يف مب فيقتل الدجال، مث ميكث يف األرض مدةً 

  .(1)"لمون ويدفنونهاملس
فإنه يعين: بل رفع ": [158النساء: ]ڍڳ  ڳ ڳ ڳڍ يف قوله تعاىل:  -رمحه هللا-قال الطربي و 

 .(2)"رفعه إليه فطَهره من الذين كفروا يقول: مل يقتلوه ومل يصلبوه، ولكن هللا  ،املسيح إليه هللا 
ألهل هذا التأويل أن يقولوا: إن هذه األحاديث قد و ": -ه هللارمح- وقال الشيخ األلباين

 .(3)"قلت ابملعىن كأكثر األحاديث، والناقل للمعىن ينقل ما فهمهن  
فإذا مل يسلم  ،ا هلذا العقلفإن هناك حدودً  ،وبراعة يف عقله وتفكريهمهما بلغ العاقل من قوة وحدة ف

ودين اإلسالم هو  ،وكم من عقول أضاعت أصحاهبا ،العقل لألمور الواضحات فعليه أن يتهم عقله
 ،ليس فيه تعقيد وصعوبة وغلظة يف الفهم أو االستيعاب ،دين الفطرة والسالمة والبساطة والسهولة

مل يسبق أستاذ املدرسة أحد إىل هذا  ،يث نبوية ورجال سبقوا إىل الفهم والعلمآايت قرآنية وأحاد
ولو ذكر له قول  ،فرد عليه التلميذ حبجة األحاديث ،عليه عقله ولكن استغل برأيه ملا ميليه ،الفهم

 لكان أبلغ؛ ألن التفسري تبعهم  وللتابعني ومن ،أهل التفسري ابملأثور ابألسانيد املتصلة للصحابة
 فريجع إىل أهله الذين يتبعون األثر. ،علم كباقي العلوم

  .إنكار الصفات ة:لثاثاملخالفة ال
 ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئٹ ٹ ڍ 

  .[210البقرة: ]ڍ ی
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ٹ ڍ 

 .[158]األنعام:  ڍ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
 عبارة عن إتيان ما وعد به النيب   قيل: إن إتيان الرب   " :-رمحه هللا-قال حممد رشيد

ا، إتيان أمره ابلعذاب أو اجلزاء مطلقً  عذابه إايهم يف الدنيا، وقيل: من النصر، وأوعد به أعداءه من
                                      

 (.6/458، )جامع البيان، الطربي ( انظر:1)
 (.9/378) املرجع السابق، ( انظر:2)
لرتمجة، الرتاث وامركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وحتقيق ، 1ط ،يف العقيدة موسوعة األلباين، األلباين ( انظر:3)

  (.9/280) ،هـ 1431اليمن،  -صنعاء 
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 ۉڍ يف سورة النحل اليت تشابه هذه السورة يف أكثر مسائلها:  عليه قوله  فهاهنا مقدر دلَ 

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې

 .[33النحل: ]ڍ ىئ ىئ
وال نظري، وتعرفه إىل عباده بغري كيف وال شبه بذاته يف اآلخرة  وقيل: بل املراد إتيانه  

قال:  ڍى  ې ې ې ې ۉڍ وروي عن ابن مسعود:  ،ومعرفة أهل اإلميان الصحيح إايه
 ڍپ پ پ ڍقال: يوم القيامة، وعن قتادة مثله، وعن مقاتل يف قوله:  ڍپ پ پ ڍعند املوت، 

ن ًياه هنا هذا الوج ي ض ع  ف  ولكن  ،قال: يوم القيامة يف ظلل من الغمام ، ولو كان هو املراد ذ ْكر ه  اث 
،ألنه آخر ما  ؛األخري جل  ع ل   ت ظ ر    .(1)"أو األول لعظم شأنه يـ نـْ

 املخالفة:الرد على 
 ابملأثور:أهل التفسري الف ما عليه وهذا القول خي  

يوم ": قالوا ،ڍپ  پ پڍ ، يف قوله: -رمحهم هللا- ابن جريجوقتادة، و  ،عن جماهدف
  .(2)مة"القيا

واملكذبني  ،واملخالفني لرسله ،ا للكافرين بهدً يقول تعاىل متوع   ": -رمحه هللا-قال ابن كثري 
وذلك كائن يوم ، ڍ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڍ  ،ين عن سبيلهوالصاد    ،آبايته

 .(3)"القيامة
 أو أييت ربك اي حممد بني خلقه يف ڍپ  پ پڍ قوله تعاىل: ": -رمحه هللا-قال الطربي و 

 .(4)"يقول: أو أن أيتيهم بعض  آايت ربك ڍ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ڍ موقف القيامة، وقوله تعاىل:
 هإتيان يليق جبالل هوو يوم القيامة،  إتيان الرب يدل على  ڍپ  پ پڍ فقوله تعاىل: 

بني واالختالف يدل على التباين  ڍ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ڍتعقيب بقوله: ال؛ ألن وعظمته 
  . إمنا أييت بذاته  هللا أنفدل ذلك على ، املعنيني

 .من غري متثيل وال تكييف وال تعطيل ،ثباهتا كما جاءتإب يكونعند السلف  الصفاتآايت تفسري و  
                                      

 (.2/210، د.ط، )(تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار، حممد رشيد رضا ( انظر:1)
 (.12/246)، جامع البيان انظر: الطربي، (2)

  (.3/333)انظر: ابن كثري، تفسري القرآن العظيم،  (3)

  (.12/245)، جامع البيان انظر: الطربي، (4)
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هل ينظرون إال أن أيتيهم  ا للكافرين مبحمد مهددً  يقول : "-رمحه هللا-قال ابن كثري 
 األولني واآلخرين، فيجزي كلَ  قضاء بنيلفصل ال ؛يعين يوم القيامة ،هللا يف ظلل من الغمام واملالئكة

  .(1)"ا فشرا فخري، وإن شرً بعمله إن خريً  عامل  
 ،شيخا الموهااتن أثبته ،وفيها إتيان بعض اآلايت الكونية -عليهم السالم-اآلية فيها إتيان املالئكة ف

 ،فنفاه شيخه ،عامسواء يف سورة البقرة أو سورة األن وأما الشق الثالث من اآلية وهو إتيان الرب 
ا فهل جيوز ترك عقيدة أثبتها السلف حبجج كثرية من الكتاب والسنة وتقليد متبعً  ،وقلده يف النفي

 .لعقله؟
  ة.ديث الصحيحاحاأل الطعن يف :ةابعاملخالفة الر 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍٹ ٹ ڍ 

 .[161]األعراف: ڍ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک
طَة ، ح َبة  يف   ،ف د خ ل وا يـ ْزح ف ون  ع ل ى أ ْست اه ه م  : "-رمحه هللا- رضا قال حممد رشيد  و ق ال وا: ح 

ومها صاحبا الغرائب يف  ،" رواه البخاري يف تفسري السورتني من طريق مهام بن منبه أخي وهبش ْعر ة  
 ،دهعدم اعتماد األستاذ على مثل هذا من اإلسرائيليات وإن صح سن ك  وهذا مدر   ،اإلسرائيليات

 .(2)"ما يوجد يف الصحيح املرفوع شيء يقتضي الطعن يف سندهاولكن قلَ 
 الرد على املخالفة:

 ابملأثور:أهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه 
، أ ْخرب  ن   قال: يف صحيحهاحلديث أخرجه البخاري ف ، أ ْخرب  ن  ع ْبد  الَرزَاق  َدثـ ن ا إ ْسح اق  ح 

، ع ْن مه َ  : ق ال  ر س ول  اّللَ  ام  ْبن  م نـ ب  ه ، أ نَه  مس  ع  أ اب  ه ر يـْر ة  م ْعم ر   ق يل  ل ب ين  إ ْسر ائ يل : : "، يـ ق ول 
ف د خ ل وا يـ ْزح ف ون  ع ل ى أ ْست اه ه ْم،  ؛فـ ب َدل وا، [58]البقرة: ڍ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڍ 

َبة  يف  ش ع ر ة     .(3)"و ق ال وا: ح 
إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم بن مطر صحيح متصل؛ فإسحاق هو احلديث وإسناد 

                                      
  (.1/432)، تفسري القرآن العظيمنظر: ابن كثري، ا (1)

 (.9/315، د.ط، )(تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار، حممد رشيد رضا ( انظر:2)
ب  ، كتاب التفسري، تفسري سورة البقرةيف  أخرجه البخاري  (3) (، وبنحوه 4641، برقم:6/60، )[58]البقرة:ڍٺ ٺڍاب 

  (3015 ، برقم:4/2312)، أول كتاب التفسريرواه مسلم يف 
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املسلمني، وعلماء الدين، أحد أئمة قال املزي: " احلنظلي، أبو يعقوب املروزي املعروف اببن راهويه،
عبد الرزاق بن مهام  روى عن: اجتمع له احلديث، والفقه، واحلفظ، والصدق، والورع، والزهد،

قال ، و روى عنه: اجلماعة سوى ابن ماجهو  وحيىي بن سعيد القطان،، ووكيع بن اجلراح ،الصنعاين
وذكره ابن حبان يف الثقات، مات سنة: بن حنبل، : ثقة حافظ جمتهد قرين أمحد -رمحه هللا-احلافظ 

 .(1)"هـ 238
أمحد بن  ، قالعبد الرزاق بن مهام بن نفع احلمريي اليماين الصنعاينفهو  :عبد الرزاقوأما 

هشام بن يوسف  و عبد الرزاق قال يعقوب:  ،ا من عبد الرزاقحديثً  ا أحسنرأيت أحدً ما حنبل: 
 .(2)"كالمها ثقة ثبت

عامل اليمن، ثقة  اإلمام احملدث املشهور،أبو عروة البصري،  ،معمر بن راشدفهو  :معمر وأما
اتفقوا على توثيقه،  ،ما نقعقال ابن جريج: إن معمرًا شرب من العلم قال النووي: ثبت فاضل، 

وغريهم، وروى  ..روى عن: الزهري، وقتادة، وعمرو بن دينارو  ،ومسلم يوجاللته. روى له البخار 
 .(3)هـ154 :مات سنةو وخلق،  ..عنه: السفيانن، وابن املبارك، وعبد الرزاق

، أخو عاين، أبو عقبة الصنمهام بن منبه بن كامل بن سيج اليماينفهو  :مهام بن منبهوأما 
 ."(4) قد مسع مهام بن منبه من معاوية بن أىب سفيان": ابن معنيقال وهب بن منبه، 

  ."(5) ىب سفيانأومعاوية بن  ،مسع أاب هريرةوقال: " -رمحه هللا-وذكره البخاري 
 .(6)""مياين، ثقة، اتبعي وقال: الثقات يف -رمحه هللا- العجلي وذكره 

وهب بن  :روى عنهو  ، وابن عباس ،روى عن أيب هريرة: "-رمحه هللا- وقال ابن أيب حامت

                                      

تقريب ابن حجر، (، و 276، ت: 1/233)، الكاشفالذهيب، و  ،(332، ت: 2/373، )هتذيب الكمالاملزي،  ( انظر:1)
 (.332، ت: 1/99) ،التهذيب

  .(3415، ت: 18/58، )هتذيب الكمالاملزي،  ( انظر:2)
  (.6104، ت: 28/303، )هتذيب الكمال(، واملزي، 1631، ت: 7/378، )التاريخ الكبريانظر: البخاري،  (3)
 .(6600، ت: 30/298، )هتذيب الكمالواملزي،  ،(420، ت: 3/102) ،اتريخ ابن معنيبن معني، ا ( انظر:4)
 (،6600، ت: 30/298، )الكمالهتذيب واملزي،  ،(2847، ت: 8/236) ،التاريخ الكبريالبخاري،  ( انظر:5)
  .(1750ت: ، 1/461) ،الثقاتالعجلي،  ( انظر:6)
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 .(1)"معني يقول: مهام بن منبه ثقةحيىي بن وقال  ،ومعمر ،منبه
  ."(2) يف الثقات وقال: "روى عن أيب هريرة -رمحه هللا-وذكره ابن حبان 

  مسع ابن عباس، وأاب هريرة، ،كان مهام أكرب من وهب": -رمحه هللا- وقال النووي
 

أخوه وهب، ومعمر بن راشد، وعقيل بن معقل، واتفقوا على  :، وروى عنه ومعاوية
 .(3)"توثيقه

روى عن: عبد هللا بن الزبري، وعبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن عمر ": -رمحه هللا- وقال املزي
  .(4)"روى له اجلماعةو ،  ، وأيب هريرةبن اخلطاب، ومعاوية بن أيب سفيان

 ،ثقة من الرابعة ،أخو وهب ،بن كامل الصنعاينمهام بن منبه ": -رمحه هللا-ظ قال احلافو 
 .(5)"مات سنة اثنتني وثالثني

 .ومل يطعن فيه أحد ،احلديث صحيح السند واملنتف
 .الغزوات معنوي ال حقيقيبعض املدد للمالئكة يف  :ةامساملخالفة اخل

]آل عمران: ڍ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ڍ 
124]. 

 .[9]األنفال: ڍڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ٹ ڍ 
قد حققنا املبحث يف تفسري تلك اآلايت فيها واعتمدن : "و -رمحه هللا- رضا قال حممد رشيد

أن هللا تعاىل أمد املؤمنني يوم بدر أبلف من املالئكة كان  :.. ومجلته.يف جله على حتقيق ابن جرير
ا على الصرب ا معلقً ابإلمداد ووعدهم به وعدً  د حدثهم الرسول وأما يوم أحد فق ،قوة معنوية هلم

  .(6)"املشروط ىفالشرط فانت ىفولكن انت ،والتقوى
                                      

  .(453، ت: 9/107) ،اجلرح والتعديلابن أيب حامت،  ( انظر:1)
 .(5985، ت: 5/510)، 1ط ،الثقاتابن حبان،  ( انظر:2)
 .(656، ت: 2/139)د.ط،  ،هتذيب األمساء واللغاتالنووي،  ( انظر:3)
 .(6600، ت: 30/298، )هتذيب الكمالاملزي،  انظر:( 4)
 . (7317، ت: 1/574، )التهذيب تقريب، ابن حجر ( انظر:5)
 (.9/506، د.ط، )(تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار، حممد رشيد رضا ( انظر:6)



230 

 :الرد على املخالفة
 ابملأثور:أهل التفسري وهذا القول خيالف ما عليه 

  .(1)"قال: مل تقاتل املالئكة إال يوم بدر -رمحه هللا-عن جماهد ف
مل ت قاتل املالئكة يف يوم من األايم سوى يوم بدر، وكانوا يكونون قال: " ابن عباس وعن 

 . (2)"فيما سواه من األايم ع دًدا وم دًدا ال يضربون
وكان على الزبري يومئذ عمامة  ،نزلت املالئكة يوم بدر على خيل بلققال: " -رمحه هللا-عن عروة و 

 .(3)"صفراء
 .(4)"خبمسة آالفلمني يوم بدر أمد هللا املسقال: " -رمحه هللا-عن قتادة و 

كان سيما املالئكة يوم بدر الصوف األبيض، وكان قال: " عن علي بن أيب طالب 
  .(5)"خيوهلم يف نواصيا سيماهم أيضً 
 ،وابن جريج ،والضحاك ،وأيب سفيان  ،وابن عباس ،عن علي -رمحه هللا-الطربي  وذكر

  .(6)بنزول املالئكة أهنم قالوا ،والربيع
على حنو  ،أمدهم يكون هللا  قد جيوز أن: "و بعد ذكر األقوال -رمحه هللا-قال الطربي مث 

 ...على حنو الذي ذكره من أنكر ذلك ،وقد جيوز أن يكون مل ميدهم ،ما رواه الذين أثبتوا أنه أمدهم
 .(7)"غري أن يف القرآن داللة على أهنم قد أمدوا يوم بدر أبلف من املالئكة

  
 
 
 
 

                                      

  (.3/750) ،تفسري القرآن العظيم ،ابن أيب حامت ( انظر:1)
 (.7/175، )البيانجامع ،  الطربي ( انظر:2)
 (.2/310) د.ط،الدر املنثور، ، السيوطي ( انظر:3)
 (.2/98) ،تفسري القرآن العظيمابن كثري،  ( انظر:4)
 (.2/310) د.ط،الدر املنثور، ، ، والسيوطي(2/98) املرجع السابق، ( انظر:5)
  (.3/750) ،تفسري القرآن العظيم ،ابن أيب حامت ( انظر:6)
 (.7/180، )جامع البيان، الطربي ( انظر:7)
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 .بعض النماذج من تفسري املراغي الثاين:املطلب 
  .أهل األثرمن املفسرين  ز  مْ ل   املخالفة األوىل:

كانوا أمة أمية يف صحراء نئية عن مناهل العلم ...  " :بقوله من املفسرين ىذكره للقدام
م واملعرفة، واإلنسان بطبعه حريص على استكناه اجملهول، واستيضاح ما عز ت عليه معرفته، فأجلأهت

والنصارى، وال سيما مسلمتهم كعبد هللا بن احلاجة إىل االستفسار من أهل الكتاب من اليهود 
ا ملا خفي عليهم وا عليهم من القصص ما ظنوه تفسريً وكعب األحبار، ووهب بن منب ه، فقص   ،سالم

إذ  ؛لشبهذلك كحاطب ليل، جيمع بني الشذرة والبعرة، والذهب وا يففهمه من كتاهبم، ولكنهم كانوا 
 يف جي د الرأ، بل كان ينقصها امليزان العلمي الذي به يتعرَ صة وال مهذبةاص ممحَ مل تكن علوم القصَ 

تفسري كتاهبم ما ينبذه العقل،  يفمن هبرجه، وصحيحه من سقيمه، فساقوا إىل املسلمني من اآلراء 
  .(1)"يف العصور الالحقة وينافيه الدين، وتكذبه املشاهدة، ويبعده كل البعد ما أثبته العلم

 املخالفة:الرد على  
  .ألقوال أهل العلم، وما جاء عن الصحابة والتابعني هذا القول خمالف 

أسلم  ،عبد هللا بن سالم بن احلارث اإلسرائيلي، أبو يوسف، فهو  عبد هللا بن سالمأما 
 ے ے ھ ھ ھ ڍفيه:  ابجلنة، وأنزل هللا  شهد له النيب و املدينة،  عند قدوم النيب 

 ٻ ٱڍ : تعاىل، وقوله [10األحقاف: ]ڍ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ

  .[43 الرعد:]ڍ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ
هريرة،  ، وأبوبن مالكابنه يوسف، وأنس  :روى عنهو ، : إنه رجل صاحل منا قال علي

  .(2)هـ 43 :وتويف ابملدينة سنة ،عةروى له اجلما وطائفة، وشهد مع عمر فتح بيت املقدس، واجلابية،
َ قال: "،  عن سعد بن أيب وقاصو  ي ع ل ى األ ْرض  إ نَه  م ْن م ا مس  ْعت  الَنيب  : أل  ح د  مي ْش  ، يـ ق ول 

" :  ،أ ْهل  اجل َنة ، إ اَل ل ع ْبد  اّللَ  ْبن  س ال م   ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ڍ :و ف يه  نـ ز ل ْت ه ذ ه  اآلي ة  "ق ال 

  .(3) "[10األحقاف: ]ڍ ڭ ڭ
                                      

 (.1/19، )1ط ،راغيتفسري امل ،أمحد بن مصطفى املراغي ،املراغي ( انظر:1)
  (.4743، ت: 4/102) ،اإلصابة حجر،ابن و ، (2986، ت: 3/265) أسد الغابة،ابن األثري،  ( انظر:2)
(، وبنحوه رواه مسلم 3812، حديث رقم: 5/37، )أخرجه البخاري يف مناقب األنصار، ابب مناقب عبد هللا بن سالم  (3)

 (. 2483، حديث رقم: 4/1930، )بن سالم ابب من فضائل عبد هللا  ،يف فضائل الصحابة
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تمسوا العلم عند أربعة رهط: عند أيب الدرداء، وعند سلمان : "ال بن جبل معاذوقال  
  ."(1) الفارسي، وعند عبد هللا بن مسعود، وعند عبد هللا بن سالم

 ،يروي عن عمر، كنيته أبو إسحاق  ،كعب بن ماتع احلمرييفهو   ، كعب األحباروأما  
روى عنه مجاعة من الصحابة، منهم ابن عمر، وابن عباس، وابن و  ، شة أم املؤمننيائوع ،صهيبو 

 اجلماعةروى له  ،وكان قد قرأ الكتب، ، وخالئق من التابعني، منهم ابن املسيب الزبري، وأبو هريرة
، ويقال له: كعب األحبار، وكعب احلرب ،علمه وتوثيقه واتفقوا على كثرة: "النوويقال  ،سوى مسلم

  .(2)"ومناقبه وأحواله وحكمه كثرية مشهورة ،بكسر احلاء وفتحها؛ لكثرة علمه
 .(3)"إن كان من أصدق هؤالء احملدثني الذين حيدثون عن أهل الكتاب": معاوية عنه قال 

 .(4)"اا كثريً إن عند ابن احلمريية لعلمً : " أبو الدرداءعنه قال و 
أال إن عمرو بن العاص أحد  ،اء أحد احلكماء إن أاب الدردالأ": معاوية عنه قال و 
 .(5)"إن كان عنده لعلم كالثمار وإن كنا فيه ملفرطني ،أال إن كعب األحبار أحد العلماء ،احلكماء

 .(6)يف الثقات -رمحه هللا-وذكره ابن حبان 
كان   ،هللا اليماين اإلخباري، صاحب القصصأبو عبد فهو : -رمحه هللا- وهب بن منب هوأما 

: ثقة، روى عن: -رمحه هللا-قال احلافظ ا كثري النقل من الكتب القدمية، التابعني، صدوقً  ن خيارم
 ..وروى عنه: مساك بن الفضل، وعمرو بن دينار ،، وغريهم أيب هريرة، وابن عمر، وابن عباس

  .(7)هـ 114مات سنة:  اجلماعة،له روى  وخلق،

                                      

، 4/102، )اإلصابةابن حجر،  انظر: ".جيد هسند، وقال ابن حجر: "(2/269)، الطبقات الكربىرواه ابن سعد يف  (1)
 (. 4743ت: 

 .(529، ت: 2/69)د.ط، ، هتذيب األمساء واللغات، النووي ( انظر:2)
  .(7361، حديث رقم: 9/110، )«ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء: »يب أخرجه البخاري يف االعتصام، ابب قول الن (3)
 . (7/310)، الطبقات الكربىانظر: ابن سعد،  (4)
 . (2/273)، املرجع السابقانظر:  (5)
 .(5095، ت: 5/333) ،الثقاتابن حبان،  ( انظر:6)
ابن (، و 6767، ت: 31/140) لكمالهتذيب ا واملزي، ،(1755، ت: 6/70، )الطبقات الكربىابن سعد،  ( انظر:7)

  (.7485، ت: 1/585) ،تقريب التهذيبحجر، 
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 .(1)"اتبعي، ثقة، وكان على قضاء صنعاء" قال:يف الثقات و  -رمحه هللا-ذكره العجلي 
 .(2)"ثقة مياين": -رمحهما هللا-والنسائي ،أبو زرعةوقال 

 .(3)" قرأ الكتبا فاضاًل كان عابدً "قال: يف الثقات و  -رمحه هللا-وذكره ابن حبان 
أو  ،أو األستاذ األول واحد ،فهل ألن املؤسس واحد ،علومها واحدةالظاهر أن املدرسة 

فهل الذين ذكرت أمساءهم هنا لن أتخذ منهم  يصل واحد؟ والسؤال للمخالف:ن أراد أن اجلسر مل
وستنتقي  ،وتلتزم بذلك؟ هل مجعك ملعلوماتك سيختلف عما وصفت كحاطب ليل ،ا يف كتابكحرفً 

وال خيالفك أحد؟ هل امليزان عندك هو ما أثبته العلم يف  ،وموسومة ابلصحة ،أخبارك كلها صحيحة
ا من وما رأينا أحدً  ،ثقات أصحاب علم وثقهم العلماء، فاجلميع حبمد هللا تعاىل لالحقة؟العصور ا

  كلم فيهم بشيء.تأهل العلم 
 .ملغضوب عليهم والضالنياب املقصود: املخالفة الثانية

 .[7]الفاحتة: ڍ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ڍ 
لعباده  م الدين احلق الذي شرعه هللااملغضوب عليهم هم الذين بلغهو ": -رمحه هللا- قال املراغي

 - ا ملا ورثوه عن اآلابء واألجداداألدلة تقليدً  يف، وانصرفوا عن النظر فرفضوه ونبذوه وراءهم ظهرايً 
  جهنم وبئس القرار. يفوهؤالء عاقبتهم النكال والوابل 

ء هم الذين مل ، أو مل يعرفوه على الوجه الصحيح، وهؤالهم الذين مل يعرفوا احلقَ  :والضالون
، والذين جاءوا على فرتة من الرسل ال مل يستنب هلم فيه احلق   م على وجه  تبلغهم رسالة، أو بلغته

  .(4)"[15]اإلسراء: ڍ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ڍ :لقوله تعاىل ؛اآلخرة يفيكل فون بشريعة، وال يعذبون 
 الرد على املخالفة:

  .ن الصحابة والتابعني هذا القول خمالف ألقوال أهل العلم، وما جاء ع
وصفهم  هللا  املراد هبم اليهود؛ ألن ،ڍ ڦ ڦ ڦڍ املغضوب عليهم يف قوله تعاىل: ف

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڍ  ٹ ٹ القرآن الكرمي،يف هبذا الوصف 

                                      

 .(1786، ت: 1/467) ،الثقاتالعجلي،  ( انظر:1)
 .(110، ت: 9/24) ،اجلرح والتعديلابن أيب حامت،  ( انظر:2)
 .(5863، ت: 5/487) ،الثقاتابن حبان،  ( انظر:3)
 (.1/37) ،تفسري املراغي ،املراغي ( انظر:4)



234 

 .[60املائدة: ]ڍ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ
هم  ،ڍ ڦ ڦ ڦڍ : وعن نس من أصحاب النيب  ، عن ابن مسعودف

 .(1)"اليهود
يعين اليهود  الذين  ،ڍ ڦ ڦ ڦڍ :  عن ابن عباس -رمحه هللا- عن الضحاك

 .(2)"عليهم  غ ضب هللا
رمحهم - ابن زيد، و وابن جريج ،بن أسلم زيدو ، ي  دالس  و  ،جماهد   كل من:  املروي عنوهو 

  .(3)وغريهم -هللا
يف  بذلكوصفهم  هللا  ألن ؛النصارى :د هبم، فاملراڍڄ  ڄڍ وأما الضالون يف قوله تعاىل: 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ٹ ڍ ، القرآن الكرمي

 [.77املائدة: ]ڍ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
غري طريق  الَنصارى الذين أضَلهم : "و قال، ڍڄ  ڄڍ يف قوله تعاىل:   عن ابن عباسو 

 .(4)"ب فْري تهْم عليه هللا 
 .(5)"قال: النصارى ،ڍڄ  ڄڍ يف قوله تعاىل:  -رمحه هللا-عن جماهد و 

سعيد بن و ، وهو املروي عن كل من: عبد هللا بن مسعود، وعدي بن حامت، وابن عباس 
 .(6)وغريهم، -رمحهم هللا- زيد بن الرمحن عبدو ، جبري

ل  حائد  عن ق ْصد السبيل، وسالك  غري  املنهج القومي، فض ا فكل  ": -رمحه هللا-قال الطربي و 
النصار ى ض الال خلطئهم يف احلق   م نهج   فلذلك مسى هللا  ،إلضالله و جه  الطريق ؛عند العرب

                                      

 (.1/188) ،جامع البيان ،يالطرب  ( انظر:1)
 (.188 - 1/187)املرجع السابق،  (2)
الدر املنثور، والسيوطي، ، (1/31) ،تفسري القرآن العظيم ،ابن أيب حامتو ، (188 - 1/187) السابق،املرجع  ( انظر:3)

 (.1/41د.ط، )
 (.1/194) ،جامع البيان ،يالطرب  ( انظر:4)
 (.1/194) ابق،املرجع الس ( انظر:5)
الدر املنثور، ، والسيوطي، (1/31) ،العظيمتفسري القرآن  ،ابن أيب حامتو ، (194 - 1/187) املرجع السابق، ( انظر:6)

 .(1/41)د.ط، 
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 .(1)"السبيل، وأخذهم من الد  ين يف غري الطريق املستقيم
يهود فقدوا العمل، والنصارى فقدوا العلم، وهلذا كان الغضب ال": -رمحه هللا-قال ابن كثري و 

ألن من علم وترك استحق الغضب خالف من مل يعلم، والنصارى ملا كانوا  ؛لليهود والضالل للنصارى
ألهنم مل أيتوا األمر من اببه، وهو اتباع الرسول احلق،  ؛ا لكنهم ال يهتدون إىل طريقهقاصدين شيئً 

الغضب كما قال  :ضلوا، وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود
 ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڍ  :تعاىل عنهم

كما قال تعاىل   ،الضالل :وأخص أوصاف النصارى ،[60املائدة: ]ڍ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
املائدة: ]ڍٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ڍ :عنهم

  .(2)"والنصارى ضالون ،وشاهد ما قاله هؤالء األئمة من أن اليهود مغضوب عليهم.. .،[77
  .(3)"اال أعلم بني املفسرين يف هذا اختالفً و ": -رمحه هللا- حامت أيبوقال ابن 

  .إنكار املسخ :املخالفة الثالثة
 .[65]البقرة: ڍ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈٹ ٹ ڍ 
ا يف رأى اجلمهور ومل يبق إال قال األستاذ اإلمام: واآلية ليست نصً ": -رمحه هللا-قال املراغي

ألهنم يعلمون ابملشاهدة أن هللا ال ميسخ   ؛آلية عربة وال موعظة للعصاةن يف اما كا النقل، ولو صحَ 
العلم  يفإذ ليس ذلك من سنته يف خلقه، وإمنا العربة الكربى  ؛كل عاص فيخرجه عن نوع اإلنسان

ه ب الصراط الذي شرعه له ينزلأن من يفسق عن أمره ويتنكَ  :أبن من سنن هللا يف الذين خلوا من قبل
إلنسان ويلحقه بعجماوات احليوان، وسنة هللا واحدة، فهو يعامل القرون احلاضرة مبثل ما رتبة اعن م

  .(4)"ويف هذا أتييد لرأى جماهد وتفضيل له على رأى اجلمهور، عامل به القرون اخلالية
 الرد على املخالفة:

 .هذا القول خمالف ألقوال أهل العلم، وما جاء عن الصحابة والتابعني 
فأصبحوا فيها قردة، وإهنم "قال:  ،ڍ گ گ گڍ  : يف قوله تعاىل  بن عباسا عن

                                      

 (.1/195) ،جامع البيان ،يالطرب  ( انظر:1)
 (.56 - 1/55) ( انظر: ابن كثري، تفسري القرآن العظيم،2)
 . (1/31) ،ري القرآن العظيمتفس ،ابن أيب حامت ( انظر:3)
 . (140 - 1/139) ،املراغيتفسري  املراغي، ( انظر:4)
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 .(1)"ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد، واملرأة وإهنا لقردة، والصيب بعينه وإنه لقرد
فيقال:  ،ملا مسخوا جعل الرجل يشبه الرجل وهو قردقال: " -رمحه هللا-عن سعيد بن جبري  
  .(2)"يداي مبا كسبت إىل يديه ؟ فيومئأنت فالن

إذ ال  ؛مسخهم هللا قردة مبعصيتهم"قال: ، ڍگ گ گڍ  يف قوله تعاىل: عن ابن عباس 
حييون يف األرض إال ثالثة أايم، ومل يعش مسخ قط فوق ثالثة أايم، ومل أيكل ومل يشرب ومل ينسل وقد 

هللا يف كتابه، فمسخ هؤالء القوم يف خلق هللا القردة واخلنازير وسائر اخللق يف الستة األايم اليت ذكرها 
 .(3)"يشاءالقردة، وكذلك يفعل مبن يشاء كما يشاء، وحيوله كما  صورة

افرتقوا ثالث فرق: فرقة أكلت، وفرقة اعتزلت ومل تنه، وفرقة قال: " -رمحه هللا-عن عطاء و 
مث ية فانتبهت طائفة، نودوا اي أهل القر  :تهنت ومل تعتزل، فنودي الذين اعتدوا يف السبت ثالثة أصوا

مث نودوا اي أهل القرية فانتبهت الرجال والنساء  ،نودوا اي أهل القرية فانتبهت طائفة أكثر من األوىل
فجعل الذين هنوهم يدخلون عليهم فيقولون: اي فالن، ، ڍ گ گ گڍ فقال هللا هلم:  ،والصبيان

 .(4)"بلى :. أيبرؤوسهمأمل أهنكم؟ فيقولون 
فصاروا قردة هلا أذنب، "قال: ، ڍ گ گ گڍ : قوله تعاىليف  -ه هللارمح-عن قتادة و 

 .(5)" ونساءبعد ما كانوا رجااًل  يتعاو 
مسخت قلوهبم، ومل ميسخوا قال: " حني -رمحه هللا-وأما االحتجاج مبا ذهب إليه جماهد 

 .(6)"اقردة، وإمنا هو مثل ضربه هللا هلم، كمثل احلمار حيمل أسفارً 
لظاهر ما  هذا القول الذي قاله جماهد، قول  : "و بقوله -رمحه هللا-الطربي مام إلافقد رد عليه 

وذلك أن هللا أخرب يف كتابه أنه جعل منهم القردة واخلنازير وعبد  ،عليه كتاب هللا خمالف   دلَ 
أصعقهم عند  ، وأن هللا [153]النساء: ڍۆ ۇ ۇ ڍالطاغوت، كما أخرب عنهم أهنم قالوا لنبيهم: 

                                      

 (.1/187)تفسري القرآن العظيم، وابن كثري، (، 13/194، )جامع البيانالطربي،  انظر:( 1)
 .(3/492) د.ط،الدر املنثور، السيوطي،  ( انظر:2)
 .(1/184)الدر املنثور، والسيوطي، ، (1/186) ،تفسري القرآن العظيم( انظر: ابن كثري، 3)
 . (1/132) ،العظيمتفسري القرآن  ،ابن أيب حامت ( انظر:4)
 .(1/133، )تفسري القرآن العظيمابن أيب حامت، ، و (2/171) ،جامع البيان ،يالطرب  ( انظر:5)
 . (2/173) ،جامع البيان ،يالطرب  ( انظر:6)
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وأهنم عبدوا العجل، فجعل توبتهم قتل أنفسهم، وأهنم أمروا بدخول األرض لتهم ذلك رهبم، مسأ
 ،فابتالهم ابلتيه ،[24]املائدة: ڍ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڍ فقالوا لنبيهم:  ،املقدسة
وآخر قال: مل  ،أنه جعل منهم قردة وخنازير قائل قال: هم مل ميسخهم قردة، وقد أخرب  فسواء  

من اخلالف على أنبيائهم، والنكال  عن بين إسرائيل أنه كان منهم خرب هللا يكن شيء مما أ
ئل الربهان على قوله، آبخر منه، س   ا من ذلك وأقرَ ومن أنكر شيئً  ،والعقوابت اليت أحلها هللا هبم

هذا ، مبا أقر به، مث يسأل الفرق من خرب مستفيض أو أثر صحيح -فيما أنكر من ذلك-وعورض 
 ،عليه عةً يع احلجة اليت ال جيوز عليها اخلطأ والكذب فيما نقلته جمم  ل جماهد قول مجمع خالف قو 

 .(1)" على فساد قول، إمجاعها على ختطئتهوكفى دلياًل 
 .إنكار انشقاق القمر: رابعةاملخالفة ال

 .[2-1القمر:]ڍ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھٹ ٹ ڍ 
جتانس  والظاهر الساعة، جميءالكالم على قرب إن اإلخبار ابالنشقاق أتى إثر ": قال املراغي

  .ال عن ماض   وأهنما خربان عن مستقبل   ،اخلربين
إن انشقاق القمر من األحداث الكونية اهلامة اليت لو حصلت لرآها من الناس من ال حيصى  

ع، ا أن ينكره، وصار من احملسوسات اليت ال تدفا ال ميكن أحدً حدً  غوغريهم، ولبلكثرة من العرب 
 .(2)"هاا وال غريه إنكار  ولصار من املعجزات اليت ال يسع مسلمً 

 الرد على املخالفة:
 .أهل العلم مجهور ألقوال، و عن الصحابة والتابعني  رويا ملهذا القول خمالف 

َقت نْي ، فـ ق ال  ا اْنش َق الق م ر  ع ل ى ع ْهد  ر س ول  اّللَ   ، قال:عن عبد هللا بن مسعود ف : لَنيب   ش 
 .(3)«اْشه د وا»

                                      

 . (2/173) ،جامع البيان ،يالطرب  ( انظر:1)
 . (27/77) ،املراغيتفسري  املراغي، ( انظر:2)
، حديث رقم: 4/206آية، فأراهم انشقاق القمر، ) ، ابب سؤال املشركني أن يريهم النيب املناقبأخرجه البخاري يف  (3)

وبنحوه رواه مسلم يف صفات ، (3869، حديث رقم: 5/49) ،يف مناقب األنصار، ابب انشقاق القمر، و (3636
 (. 2800، حديث رقم: 4/2158) ابب انشقاق القمر، ،أحكامهماملنافقني و 
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ق اق  اْلق م ر  م رَت نْي  » أن يريهم آية أن أهل مكة سألوا رسول هللا  ، عن أنسو   .(1)«ف أ ر اه م  اْنش 
اْنش َق الق م ر  ع ل ى ع ْهد  الَنيب    قال: "، ، عن أبيه-رمحه هللا- مطعمعن حممد بن جبري بن 

 : و ع   ح ىَت ص ار  ف ْرقـ ت نْي ، ا اجل ب ل  ، فـ ق ال وا: س ح ر ن  حم  َمد  فـ ق ال  بـ ْعض ه ْم: ل ئ ْن ع ل ى ه ذ  ا اجل ب ل  ل ى ه ذ 
 ھڍ  يف قوله تعاىل: -رمحه هللا-عن جماهد و  .(2)"ك ان  س ح ر ن  ف م ا ي ْست ط يع  أ ْن ي ْسح ر  الَناس  ك َله مْ 

اء اجلبل، فقال النيب  ت فلقة، وذهبت فلقة من ور انفلق القمر فلقتني، فثبت"قال:  ڍے  ے ھ
"(3): "اْشه د وا. 

  .»(4)اْنش َق الق م ر  يف  ز م ان  الَنيب    »: ، قالعن ابن عباس و  
 .(5)"مضى انشقاق القمر مبكةقال: "، -رمحه هللا- النخعي عن إبراهيمو 
 .(6)"مبكة قبل أن يهاجر  كان انشقاق القمر ورسول هللاقال: " -هللارمحه - عن الضحاكو 
كما ثبت ذلك يف   ،قد كان هذا يف زمان رسول هللا ": -رمحه هللا-قال ابن كثري و 

 ،وعبد هللا بن عمر ،وعبد هللا بن عباس ،.. من رواية أنس.األحاديث املتواترة ابألسانيد الصحيحة
علماء أن انشقاق القمر قد وهذا أمر متفق عليه بني ال ، وجبري بن مطعم ،وعبد هللا بن مسعود

  .(7)"وأنه كان إحدى املعجزات الباهرات قع يف زمان النيب و 
قد أنكر مجهور الفالسفة انشقاق القمر متمسكني أبن اآلايت ": -رمحه هللا-قال ابن حجر 

                                      

، حديث 6/142) ،[2]القمر:  ڍے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڍ  :ابب ،يف كتاب التفسريأخرجه البخاري  (1)
، حديث رقم: 4/2159) ابب انشقاق القمر، ،وبنحوه رواه مسلم يف صفات املنافقني وأحكامهم، (4868رقم: 

2802 .) 
ابب ومن سورة  ،يف كتاب التفسري الرتمذيوبنحوه رواه ، (16750، حديث رقم: 27/314)، املسند أمحد يفأخرجه  (2)

صحيح وضعيف سنن ، وقال األلباين: "صحيح اإلسناد". انظر: األلباين، (3289، حديث رقم: 5/251القمر، )
 (.3289 ، برقم:7/289)د.ط، ، الرتمذي

  .(22/569) ،جامع البيان ،يالطرب  ( انظر:3)
، حديث 6/142) ،[2]القمر:  ڍے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڍ  :ابب ،التفسرييف كتاب أخرجه البخاري  (4)

 . (4866رقم: 
 . (22/570) ،جامع البيان ،يالطرب  ( انظر:5)
 . (7/672) د.ط،الدر املنثور،  ،السيوطيانظر:  (6)
 . (7/437، )تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (7)
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 ري ذلكإىل غ ،وكذا قالوا يف فتح أبواب السماء ليلة اإلسراء ،االُنراق وااللتئامالعلوية ال يتهيأ فيها 
وجواب هؤالء إن كانوا كفارا أن  ،من إنكارهم ما يكون يوم القيامة من تكوير الشمس وغري ذلك

ومىت سلم  ، على ثبوت دين اإلسالم مث يشركوا مع غريهم ممن أنكر ذلك من املسلمنييناظروا أواًل 
من االُنراق وال سبيل إىل إنكار ما ثبت يف القرآن  ،ألزم التناقض لم بعض ذلك دون بعض  املس

 ."(1)فيستلزم جواز وقوع ذلك معجزة لنيب هللا  ،وااللتئام يف القيامة
من آايت  شيءانشقاق القمر آية عظيمة ال يكاد يعدهلا ": -رمحه هللا- (2)وقال اخلطايب

وذلك أنه أمر ظهر يف ملكوت السماء خارج عن مجلة طباع ما يف العامل  ،عليهمصلوات هللا  األنبياء
ركَ 
 
وحنوها من األمور اليت  ،فيطمع يف نيله حبيلة وعالج وأتليف وتركيب ،ب من الطبائع األربعامل

تكلفون ،يتعاطاها احملتالون
 
 ...فلذلك صار اخلطب فيه أعظم والربهان به أظهر وأهبر ،ويتصَنع هلا امل

 ،الكتب فلو كان ملا روي من ذلك أصل  لكان قد خ ل  د ذكره يف ،ونقل كل خرب غريب ،عجيب
ري وأهل التنجيم واحلفظة على األزمان وأهل العناية ابلتاريخ  ،ودو  ن يف الصحف ولكان أهل الس  

 إذ كان ال جيوز اإلطباق منهم على تركه وإغفاله مع جاللة شأنه وجالء أمره. ؛وال ينكرونه ،يعرفونه
ادرة الغريبة إذا ظهرت واجلواب: أن األمر يف هذا خارج عَما ذهبوا إليه من قياس األمور الن

طلبه قوم خاص  من أهل مكة على ما  شيء  وذلك أن هذا  ،ام ة الناس واستفاض العلم هبا عندهملع
 ،وال سلطان له ابلنهار ،ألن القمر آية الليل ؛ذلك لياًل  فأراهم النيب   رواه أنس بن مالك

ون منهم يف البوادي والَصحارى ظ البارز واأليقا ،وأكثر الناس يف الليل تنام وم ستكن ون أببنية وحجب
ومبا يهم هم من شغل  ،قد يتفق أن يكونوا يف ذلك الوقت مشاغيل مبا ي لهيهم من مسر وحديث

دين مركز القمر من وال جيوز أن يكونوا ال يزالون مقنعي رؤوسهم رافعني هلا إىل السماء مرتص    ،ومهنة
أبصروه يف وقت انشقاقه قبل  ،االنشقاققمر حدث  من حىت إذا حدث جبرم ال ،الفلك ال يغفلون عنه

ما يقع للقمر الكسوف فال يشعر به الناس حىت خيربهم اآلحاد منهم واألفراد  اوكثريً  ،التئامه وات  ساقه
                                      

  (.17/143)، املنهاج شرح صحيح مسلم(، والنووي، 7/185)د.ط،  ،الباري فتحر: ابن حجانظر:  (1)
اخلطايب: أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب البسيت، احلافظ اللغوي، مسع من: أيب سعيد بن األعرايب، وأيب  (2)

 ..، وأبو عبيد اهلروي، واحلاكمرايييناإلسفوغريهم، وحدث عنه: أبو حامد  ..العباس األصم، وأيب بكر القفال الشاشي
نظر: ابن اهـ.  388وغريها، تويف سنة:  ..وغريهم، ومن مصنفاته: معامل السنن، وشرح األمساء احلسىن، وغريب احلديث

 ،قات احلفاظطب(، والسيوطي: 17/432) ،سري أعالم النبالء(، والذهيب: 2/214)، وفيات األعيانخلكان: 
(1/405 .)     
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أن تكون  ولو أحب  هللا  ،البصر مدرك وإمنا كان ذلك يف قدر اللحظة اليت هي ،من مجاعتهم
احلس   قائمًة للعيان حىت يشرتك يف معاينته اخلاصة والعامة لفعل  حتت واقعةً  اأمورً  معجزات نبي ه 

قد جرت س َنته ابهلالك واالستئصال يف كل أم ة أاتها نبي ها آبية  عامة ي دركها احلس   ولكنه  ،ذلك
 ،لَيةاليت دعاهم إليها وحتَداهم هبا عق وخَص هذه األمة ابلرمحة فجعل آية نبيها  ،فلم يؤمنوا هبا
ولئال يهلكوا فيكون سبيلهم سبيل من هلك من سائر  ،ه من فضل العقول وزايدة األفهاموذلك ملا أ تو 

واحلمد هلل على لطفه بنا وحسن  ،فلم يبق هلم عني وال أثر   ،األمم املسخوط عليهم املقطوع دابرهم
 .(1)"اوصلى هللا على نبيه املصطفى وعلى آله وسلم كثريً  ،نظره لنا

 .األعصملبيد بن من  إنكار سحر النيب  :اخلامسةفة خالامل 
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٹ ٹ ڍ 

  .[5 - 1الفلق: ]ڍ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
سحره  قد رووا ها هنا أحاديث يف أن النيب  قال األستاذ اإلمام ما خالصته: :قال املراغي

اعتقاده أن القرآن املتواتر جاء بنفي السحر  جيب علينا.. والذي .وأثر سحره فيه ،لبيد بن األعصم
.. مث قال .ؤخذ هبا يف العقائد... واحلديث على فرض صحته من أحاديث اآلحاد اليت ال ي  عنه 

وال  ،ونفوض األمر يف احلديث ،وعلى اجلملة فعلينا أن أنخذ بنص الكتاب :-رمحه هللا- املراغي
  .(2)"حنكمه يف عقيدتنا
 ة:املخالف الرد على

 .أهل العلم مجهور ألقوال، و هذا القول خمالف ملا روي عن الصحابة والتابعني 
ر  الَنيب   : "قالترضي هللا عنها عن عائشة ف ، ح ىَت ك ان  خي  َيل  إ ل ْيه  أ نَه  يـ ْفع ل  الَشْيء  و م ا س ح 
أ ش ع ْرت  اي  ع ائ ش ة  أ َن اّلَل  ق ْد »: د ي، د ع ا اّلَل  و د ع اه ، مث َ ق ال  ح ىَت إ ذ ا ك ان  ذ ات  يـ ْوم  و ه و  ع نْ يـ ْفع ل ه ، 

، ف ج ل س  أ ح د مه  ا ع ْند  »: قلت: وما ذاك اي رسول هللا؟ قال ،«اْستـ ْفتـ يـْت ه  ف يه   ف يم ا أ فـْت اين   ج اء ين  ر ج ال ن 
ي، و اآلخ ر  ع ْند  ر ْجل َي، مث َ ق   : و م ْن ط َبه ؟ ر ْأس  ، ق ال  : م ْطب وب  ؟ ق ال  ب ه : م ا و ج ع  الَرج ل  ال  أ ح د مه  ا ل ص اح 

: ل ب يد  ق   : يف  م ْشط  و م ش اط ة  و ج ف   ط ْلع ة   ال  : ف يم ا ذ ا؟ ق ال  ، ق ال  ْبن  األ ْعص م  اليـ ه ود ي  م ْن ب ين  ز ر ْيق 
؟ ق ا : ف أ ْين  ه و  : يف  ب ْئر  ذ ي أ ْرو ان  ذ ك ر ، ق ال  يف أنس من أصحابه إىل البئر، فنظر  فذهب النيب ، «ل 

                                      
 (. 3/1620)، 1ط، أعالم احلديث اخلطايب،ر: انظ (1)
 (.30/268، )تفسري املراغياملراغي،  ( انظر:2)
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ا نـ ق اع ة  احل َناء ، و ل ك أ َن ُن ْل ه ا ر ء وس  »: عائشة فقال إليها وعليها ُنل، مث رجع إىل و اّللَ  ل ك أ َن م اء ه 
يت  أ ْن َما أ  ال ، أ  » قلت: اي رسول هللا أفأخرجته؟ قال: «الَشي اط ني   ، و خ ش  ن  فـ ق ْد ع اف اين   اّلَل  و ش ف اين 

ْنه     .(1)"و أ م ر  هب  ا ف د ف ن تْ  «ش رًاأ ثـ و  ر  ع ل ى الَناس  م 
 فيه إحدى وجعل فيه متثااًل  أن لبيد بن األعصم اليهودي سحر النيب  ن ابن عباس وع

اي جربيل  :فقال ميكائيل ،وميكائيل يعودانه جربيل فأاته ،فأصابه من ذلك وجع شديد ،عشرة عقدة
األعصم اليهودي وهو يف بئر ميمون يف كدية قال: أصابه لبيد بن  ،قال أجل ،إن صاحبك شاك
فتأخذ الكدية فيها متثال  ،مث تقلب الصخرة ،قال: تنزح البئر ،قال: فما وراء ذلك ،حتت صخرة املاء

 ،فنزح املاء ،فأرسل إىل رهط فيهم عمار بن ايسر ،هللاأ إبذن فإنه يرب  ،فتحرق ،فيه إحدى عشرة عقدة
فيها إحدى  ،مث قلبت الصخرة إذا كدية فيها صخرة فيها متثال ،احلناء فوجدوه قد صار كأنه ماء

من  ڍڤ  ڤ ڤ ٹڍ  ،فاحنلت عقدة ،الصبح ڍٹ ٹ ٿ ٿڍ فأنزل هللا اي حممد  ،عشرة عقدة
 ڄ ڄڍ ،الليل وما جييء به الليل ڍڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڍ ،فاحنلت عقدة ،اجلن واإلنس

 .(2)"ڍڇ چ چ چ چڍ ،فاحنلت ،املؤذايت الساحراتڍڃ ڃ ڃ
وجف طلعة ذكر  و م ش اط ة   م ْشط  وسحروه يف  ا برسول هللا أرادوا كيدً ": -رمحه هللا-قال ابن كثري و  

م لعنه هللا وقبحه، حتت راعوفة ببئر أروان، وكان الذي توىل ذلك منهم رجل يقال له: لبيد بن األعص
ا يف الصحيحني عن عائشة وشفاه منه وأنقذه، كما ثبت ذلك مبسوطً  فأطلع هللا على ذلك رسوله 

  .(3)"أم املؤمنني رضي هللا عنها
  

                                      

، ويف  (5766 :حديث رقم،  5763، حديث رقم: 7/137ابب السحر، )الطب، ، كتاب صحيحهأخرجه البخاري يف ( 1)
ابب السحر، ، كتاب السالم  ، وبنحوه رواه مسلم يف(6391حديث رقم: ، 8/83) ،ابب تكرير الدعاء، كتاب الدعوات

 . (2189، حديث رقم: 4/1719)
 . (8/688) د.ط،الدر املنثور،  ،السيوطيانظر:  (2)
 . (1/233، )تفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  (3)
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 رابعالفصل ال
 املدرسة القرآنية

 :نيمبحث يشتمل علىو 

 .القرآنية ملدرسةالتعريف اب املبحث األول:

 .آلراء املخالفة للتفسري من كتب املدرسةاذج من ابعض النم املبحث الثاين:
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 .القرآنية ملدرسةالتعريف اب: املبحث األول
  سبب التسمية:

وقد حدث هذا األمر على عهد ، فقط الكرمي القرآننصوص والتمسك بهي الدعوة إىل ترك السنة 
ء  أ مْس ع ه  م ْن ب  ك َل ش يْ ك ْنت  أ ْكت    قال: عبد هللا بن عمرو بن العاص فقد روي عن  ،رسول هللا

، فـ ق ال وا: إ َنك  ت ْكت ب  ك َل ش ْيء  ت ْسم ع ه  م ْن ر س ول  هللا   ر س ول  هللا   ْفظ ه ، فـ نـ ه ْتين  قـ ر ْيش  ، أ ر يد  ح 
، ف   و ر س ول  هللا    ل ر س ول  هللا   ذ ك ْرت  ذ ل ك  ب ش ر  يـ ت ك َلم  يف  اْلغ ض ب  و الر  ض ا، ف أ ْمس ْكت  ع ن  اْلك ت اب 

ي ب ي د ه  م ا خ ر ج  م ين   إ اَل ح ق     اْكت ْب ف و»: فقال  .(1)«اَلذ ي نـ ْفس 
ها إلي عاد قدميةففكرة رفض احلديث واالقتصار على ما جاء يف القرآن وحده هي فكرة  

في ف ؛بعد ذلك ا رائجة هلاهذه الفكرة أن وجدت سوقً مث ما لبثت  ،يف القرون األوىلبعض الناس 
 ،، والقول بعدم حجيتهاوالتنكر هلا ،النبوية السنة الطعن يفيف كثرية   فت كتبل   أ  مطلع هذا القرن 

"األضواء القرآنية يف اكتساح كتاب: أضواء على السنة احملمدية" حملمود أبو رية، و ": كتابمنها:  و 
 . أبو بكرد صاحلللسي ،األحاديث اإلسرائيلية وتطهري البخاري منها"

من أخطرها ما قام به غالم و ، النبوية وقامت جهود خطرية يف شبه القارة اهلندية إلنكار السنة
 .على هذه الفكرة الباطلة يف ابكستان قائمةً  أسس طائفةً  حيثأمحد برويز 

 ردلابفيها  قاموافوا مؤلفات صنَ الذين  من العلماء األجالء كثري  اخلبيثة الفكرةفتصدى هلذه 
: "السنة ومكانتها يف التشريع هذه املؤلفات من أشهرو وكشف فضائحهم،  ،ابطيلهمأعلى 

اإلسالمي" ملصطفى السباعي، و"دراسات يف احلديث النبوي" حملمد األعظمي، و"األنوار الكاشفة" 
و"دفاع عن السنة" حملمد أبو شهبة، للمعلمي اليماين، و"حجية السنة" لعبد الغين عبد اخلالق، 

، و"موقف اجلماعة اإلسالمية من احلديث النبوي" حملمد بن سامل البهنساويل" السنة املفرتى عليها"و
 ، وغريها كثري.ا" لصالح مقبولا وحديثً إمساعيل السلفي، و"زوابع يف وجه السنة قدميً 

  

                                      

، ابب يف كتاب العلموبنحوه أخرجه أبو داود يف كتاب العلم،  ،(6510 حديث رقم:، 11/57)، سنداملأخرجه أمحد يف  (1)
  (.3646 رقم:ب ،2، )ص: 1ط ،صحيح أيب داودانظر: األلباين،  الشيخ (، وصححه3646، حديث رقم: 5/489)
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 املدرسة القرآنية: ة نشأ
حكاية قول  ابب: ،تاب العلمموجودة يف ك -رمحه هللا-جاءت مناظرة ألحدهم مع اإلمام الشافعي 

قال يل قائل ينسب إىل العلم : "بقوله -رمحه هللا- بدأ الشافعي ،الطائفة اليت ردت األخبار كلها
 ؟ قال:ةألست جتدها على الناس عام ،فرض هللا الصالة قلت: ..،.أنت عريب مبذهب أصحابه:

  .(1) ".بلى..
 ين اهلجري.على أن بداية نشأهتم يف أواخر القرن الثا فدلَ 

ال أنخذ إال ما وجدن يف القرآن  لو أن امرأ قال:: "و -رمحه هللا- قال ابن حزم التحذير منهم:
ولكان ال يلزمه إال ركعة ما بني دلوك الشمس إىل غسق الليل وأخرى عند  ،ا إبمجاع األمةلكان كافرً 

وقائل هذا كافر مشرك  ،وال حد لألكثر يف ذلك ،الفجر؛ ألن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صالة
وابهلل  ،وإمنا ذهب إىل هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت األمة على كفرهم ،حالل الدم واملال

  .(2)يق"تعاىل التوف
خارجني عن  ،ق هلمال  قوم ال خ   قتصار على الكتاب رأي  اال": -رمحه هللا- الشاطيب قالو 

فأداهم  ،فاطرحوا أحكام السنة ،تاب فيه بيان كل شيءالسنة؛ إذ عولوا على ما بنيت عليه من أن الك
 .(3)وأتويل القرآن على غري ما أنزل هللا" ،ذلك إىل االُنالع عن اجلماعة

 بشرطه  كان أو فعاًل قواًل  من أنكر كون حديث النيب : "-رمحه هللا-السيوطي قالو 
من أو مع  ،ارىهود والنصشر مع اليوح   ،كفر وخرج عن دائرة اإلسالم  ،املعروف يف األصول حجة

  .(4)شاء هللا من فرق الكفرة"
  

                                      

 (.46 – 13)ص:  ،مكتبة ابن تيمية مصر: ،1ط ،مجاع العلمالشافعي، انظر:  (1)
   (.2/208) ،1، طأصول األحكاماإلحكام يف ابن حزم، انظر:  (2)
   (.326 /4) رجع سابق،م ،املوافقاتالشاطيب، انظر:  (3)
 (.5)ص:  ،3، طمفتاح اجلنة يف االحتجاج ابلسنةالسيوطي، انظر:  (4)
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 أ وت يت    إ ين   الأ: "قال رسول هللا  قال: ، (1)عن املقدام بن معد يكرب الكنديو 
ثْـل ه  م ع ه   ت ه  يـ ق ول   ،اْلك ت اب  و م  بـْع ان  ع ل ى أ ر يك  ك  ر ج ل  ش  ا اْلق ْرآن   :أ ال  ي وش  ج ْدمت ْ ف يه  ا و  ف م   ،ع ل ْيك ْم هب  ذ 

ل وه ، و م ا و ج ْدمت ْ ف يه  م ْن ح ر ام  ف ح ر  م وه   ل  ف أ ح  ، و ال  ك ل  ذ ي  .م ْن ح ال  ي  
م  احلْ م ار  اأْل ْهل  أ ال  ال  حي  ل  ل ك ْم حلْ 

، و ال  ل ق ط ة  م ع اه د ، إ اَل أ ْن ي ْستـ ْغين   ع نـْه ا ص   ا، و م ْن نـ ز ل  ب ق ْوم  فـ ع ل ْيه ْم أ ْن يـ ْقر وه  ف إ ْن بـ ه  اح  ن ب  م ن  الَسب ع 
  .(2)«ملْ  يـ ْقر وه  فـ ل ه  أ ْن يـ ْعق بـ ه ْم مب  ْثل  ق ر اه  

ت ه ، حي  َدث  حب  د يث  م ْن ح د يث ي، : » ويف رواية أخرى قال ك  الَرج ل  م َتك ًئا ع ل ى أ ر يك  ي وش 
نـ ن ا و   : بـ يـْ ل  اْست ْحل ْلن اه ، و م ا و ج ْدن  ف يه  م ْن ح ر ام  بـ يـْن ك ْم ك ت اب  اّللَ  فـ يـ ق ول  ، ف م ا و ج ْدن  ف يه  م ْن ح ال 

َرْمن اه ، أ اَل و إ َن م ا  .(3)«ح َرم  ر س ول  اّللَ  ص َلى هللا  ع ل ْيه  و س َلم  م ْثل  م ا ح َرم  اّلَل   ح 
ثْـل ه  م ع ه  » : لهقو : "اخلطايب قال ، و م    :التأويل من وجهني حيتمل «أ ال  إ ين   أ وت يت  اْلك ت اب 

 الظاهر من أعطي ما مثل ،املتلو غري الباطن الوحي من أويت أنه معناه يكون أن :أحدمها
 ما نيبي أن له أذن أي ،البيان من وأويت تلى،ي   اوحيً  الكتاب أويت أنه :معناه يكون أن وحيتمل املتلو،

 وجوب يف ذلك فيكون ،ذكر الكتاب يف له ليس ما فيشرع، عليه يزيد وأن ،وخيص ويعم ،الكتاب يف
 .(4)"القرآن من املتلو كالظاهر  ،به العمل ولزوم ،احلكم

ا فهمً  ،النبوية املطهرة سنةالو  ،القرآن الكرمي :الرئيسيني مصدريهقائم على اإلسالمي  الدينف
 ال يستغين أحدمها عن اآلخر.، و وحجة ودعوة ا وعماًل وتطبيقً 

  

                                      

أحد الوفد الذين  بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب بن سيار عبد هللا بن ثور الكندي أبو كرمية،ا :املقدام بن معدي كرب (1)
: مات سنة ،وغريهم ..ري، وخالد بن معدان، والشعيبسليم بن عامر اخلبائ :من كنده، روى عنه وفدوا على رسول هللا 

   .(5077، ت: 5/244، )أسد الغابةوابن األثري،  ،(3738، ت: 7/290، )الطبقات الكربىانظر: ابن سعد،  هـ. 87
، 4/200يف كتاب السنة، ابب يف لزوم السنة، ) داود أبووبنحوه رواه  ،(17174 :برقم، 28/410) سندامل يف أمحدأخرجه  (2)

  .(2641 ، برقم:1/516) د.ط، ،صحيح اجلامعانظر:  ".صحيحوقال األلباين: "(، 4604برقم: 
، ابب تعظيم حديث رسول هللا ، سننهيف  وبنحوه رواه ابن ماجه ،(17194 :برقم، 28/429) سندامل يف أمحدأخرجه  (3)

، 2/1360) د.ط، ،صحيح اجلامعانظر:  ".صحيحوقال األلباين: "(، 12، برقم: 1/6)د.ط، ، والتغليظ على من عارضه
 (. 12 ، د.ط، )برقم:صحيح سنن ابن ماجهوصححه األلباين. انظر:  (8186 برقم:

 .  (4/298، )السنن معامل ( انظر: اخلطايب،4)
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 ظهور املدرسة من جديد:
قرون متتالية وهم يف خفاء عن  ،ا منذ عهد قدميا هلذه املدرسة ملحوظً مل يذكر العلماء ظهورً 

وترعرعت وقويت يف  ،يف مصرحيث ظهرت  ؛هي تظهر من جديد يف القرن املاضي وها ،أعني الناس
 اهلند.

 من أشهر دعاهتم:
وغالم أمحد  ،وأسلم جراجبوري ،وأمحد الدين األمر تسري ،عبد هللا جكر الوي ند:يف اهل

 ،وفرقة طلوع إسالم ،وفرقة أمة مسلمة ،أهل الذكر والقرآنفرقة أمة مسلمة  وظهرت هلم فرق: ،برويز
 وفرقة حتريك إنسانيت.

 ،زكيوالطبيب أبو شادي أمحد  ،وحممود أبو رية ،يف مصر: الطبيب حممد توفيق صدقي
  .(1)وحممد أبو زيد الدمنهوري ،والدكتور إمساعيل أدهم

  

                                      

 ،مكتبة الصديق الطائف: ،2األصل رسالة ماجستري، ط ،القرآنيون وشبهاهتم حول السنةخادم حسني إهلي خبش، انظر:  (1)
  (.25)ص:  ـ،ه 1421
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 .املدرسةهذه وبعض النماذج من اآلراء املخالفة للتفسري من كتب  ،بعض الشبه: املبحث الثاين
 ڦ ڦٹ ٹ ڍ و ،[38: األنعام]ڍڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇٹ ٹ ڍ : "الشبهة األوىل

تاب قد حوى  يدل على أن الكوهذا ، [89: النحل]ڍڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
من أمور الدين، وكَل ح كم من أحكامه، وأنه بنَي ذلك وفَصله حبيث ال حيتاج إىل شيء شيء كل 

لكل شيء، فيلزم اخللف يف خربه تعاىل  فيه، وملا كان تبيانً  اآخر ك الس َنة ، وإال كان الكتاب مفرطً 
 . (1)"وهو حمال

  الرد على هذه الشبهة:
 ،على بعضها بصراحة ونصَ  ،وقواعد األحكام العامةى أصول الدين إن القرآن الكرمي قد حو 

 ،ليبني للناس أحكام دينهم وما دام هللا قد أرسل رسوله  ،وترك بيان بعضها اآلخر لرسول هللا 
ومن هنا كانت أحكام الشريعة من كتاب  ، للقرآنكان بيانه لألحكام بيانً   ،وأوجب عليهم اتباعه

ا وإما إما نصً  ،ا من كتاب هللا تعاىلأحكامً  ،هما من إمجاع وقياسما ويتفرع عنوما يلحق هب ،وسنة  
 . لكل شيءفال منافاة بني حجية السنة وبني أن القرآن جاء تبيانً  ،داللةً 

ز ل ة  إ اَل تـ ْنز ل  أب  ح د  م  فـ ل ْيس ْت »: -رمحه هللا ت عاىل-الشافعي قال  و يف  ك ت اب  هللا   ْن د ين  هللا  ن 
االَدل يل    ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٹ ٹ ڍ ،ع ل ى س ب ي ل  اهل د ى ف يه 

 .[1: إبراهيم]ڍڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
 . [44: النحل]ڍ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٹ ٹ ڍو
 .[89: النحل]ڍڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦٹ ٹ ڍ و

، والبيان اسم جامع ملعاين جمتمعة األصول  م  م ت ش ع  ب ة  الف ر وع  خللقه يف    اع  ما أابن هللاف ج 
َا تعبدهم به ملا مضى من حكمه   :من وجوه -ج َل ثـ ن اؤ ه  -كتابه مم 

 
و ص وًما و ح ًجا،  وزكاةً  مثل مجل فرائضه يف أن عليهم صالةً  افمنها ما أابنه خللقه نصً   -1

مليتة والدم وحلم اخلنزير، و ب نَي  هلم  الزن واخلمر وأكل ا احش ما ظهر منها وما بطن، و ن ص  وأنه ح َرم  الفو 

                                      

، لبنان -سوراي، بريوت  - دمشق ،املكتب اإلسالمي، السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ،مصطفى السباعيانظر:  (1)
  (.1/153)هـ،  1402 ،3ط
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َا تبني ن ًصا.  كيف فرض الوضوء مع غري ذلك مم 
مثل عدد الصالة   كيف هو على لسان نبيه وبنَي  ،ومنها ما أحكم فرضه بكتابه -2
 وغري ذلك من فرائضه اليت أنزل من كتابه. ..قتهاوالزكاة وو 
َا ليس هلل  ومنها ما س َن رسول هللا  -3 فيه نص حكم، وقد فرض هللا يف كتابه طاعة مم 

 ، فبفرض هللا قبل. ، واالنتهاء إىل حكمه، فمن قبل عن رسول هللارسوله 
طاعتهم يف االجتهاد كما ومنها ما فرض هللا على خلقه االجتهاد يف طلبه، وابتلى  -4

َا فرض عليهم   .(1)"ابتلى طاعتهم يف غريه مم 
 .[9: احلجر] ڍ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳٹ ٹ ڍ  الشبهة الثانية:

و ح َجًة كالقرآن ل ت ك َفل   يدل على أن هللا ت ك َفل  حبفظ القرآن د ون  الس َنة ، ولو كانت دلياًل 
ان ْت الس َنة  ح َجًة أل م ر  الَنيب   و ، حبفظها اب ة  و الَتاب ع ون  م ْن بـ ْعد  ع ل   ل ْو ك  ى ب ك ت اب ت ه ا، و ل ع م ل  الَصح 

  .(2)"ملا يف ذلك من صيانتها من العبث والتبديل واخلطأ والنسيان ؛مج ْع ه ا و ت ْدو ين ه ا
 الرد على الشبهة:
ن املصلحة أل ؛على عدم حجيتها ال يدل   ،وهنيه عن ذلك ة السنةبكتاب إن عدم أمر النيب 

 ،وتدوينه الكرمي رآنا لقلتهم على كتابة القنظرً  كانت تقضي بتضافر كتاب الصحابة   حينئذ  
وما ورد من النهي إمنا   ،من الضياع واختالط شيء به وبتضافر املسلمني على حفظ كتاب هللا خشيةً 

لبعض الصحابة   نيبال أذنفقد  ومع ذلك ،الكرمي ا كالقرآنكان عن كتابة احلديث وتدوينه رمسيً 
ك ْنت  أ ْكت ب  ك َل ش ْيء  أ مْس ع ه  م ْن   قال: عبد هللا بن عمرو بن العاص بكتابة السنة، فقد روي عن 

، فـ ق ال وا: إ َنك  ت ْكت ب  ك َل ش ْيء  ت ْسم ع ه  م ْن ر س ول  هللا   ر س ول  هللا   ْفظ ه ، فـ نـ ه ْتين  قـ ر ْيش  ، أ ر يد  ح 
، ف ذ ك ْرت  ذ ل ك  ب ش ر  يـ ت ك َلم  يف  اْلغ ض ب  و الر  ض ا، ف أ ْمس ْكت  ع ن   و ر س ول  هللا    ل ر س ول  هللا   اْلك ت اب 

ي ب ي د ه  م ا خ ر ج  م ين   إ اَل ح ق     اْكت ْب ف و»: فقال  .(3)«اَلذ ي نـ ْفس 
ف ح م د  اّلَل  و أ ْثىن   ،م َكة  ق ام  يف  الَناس   ل َما فـ ت ح  اّلَل  ع ل ى ر س ول ه  قال: "، هريرة  أيبوعن 

                                      

 (. 33 – 1/32هـ، )1358 ،1ط ،مكتبه احلليب، مصر، أمحد شاكر، حتقيق: الرسالةالشافعي، انظر:  (1)
  (.1/153)، السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ،السباعي مصطفىانظر:  (2)
، ابب يف كتاب العلموبنحوه أخرجه أبو داود يف كتاب العلم،  ،(6510 حديث رقم:، 11/57)، سنداملأخرجه أمحد يف  (3)

  (،3646 رقم:ب ،2)ص:  ،صحيح أيب داوديف  األلباين (، وصححه3646، حديث رقم: 5/489)
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، ف إ هَن ا ال  حت  ل  أل  ح د  ك ا»: مث َ ق ال   ع ل ْيه ، ْؤم ن ني 
 
ن  إ َن اّلَل  ح ب س  ع ْن م َكة  الف يل ، و س َلط  ع ل يـْه ا ر س ول ه  و امل

َلْت يل  س اع ًة م ْن هن  ار ، و إ هَن ا ال  حت  ل  أل  ح د  بـ ْعد ي، ف ال  يـ نـ َفر  قـ ْبل ي،  ص ْيد ه ا، و ال  خي ْتـ ل ى و إ هَن ا أ ح 
د ، و م ْن ق ت ل  ل ه  ق ت يل  فـ ه و  خب  رْي  الَنظ ر ْين ، إ َما أ نْ   يـ ْفد ى و إ َما أ ْن ش وْك ه ا، و ال  حت  ل  س اق ط تـ ه ا إ اَل ل م ْنش 

، ف إ َن جن ْع ل ه  ل ق ب ور   ، فـ ق ال  الع َباس  «ي ق يد   ر  ْذخ  ر  : »ن  و بـ ي وت ن ا، فـ ق ال  ر س ول  اّللَ  : إ اَل اإل  ْذخ  « إ اَل اإل 
: اْكتـ ب وا يل  اي  ر س ول  اّللَ ، فـ ق ال  ر س ول  اّللَ   -ر ج ل  م ْن أ ْهل  الي م ن   -فـ ق ام  أ ب و ش اه   اْكتـ ب وا : »فـ ق ال 

 ."(1)ْن ر س ول  اّللَ  ه ذ ه  اخل ْطب ة  اَليت  مس  ع ه ا م   أي:، «أل  يب  ش اه  
ملْ  ي ك ْن أ ح د  م ْن أ ْصح اب  »: قال: مسعت أاب هريرة يقول -رمحه هللا-بن منبه  مهامعن و 

؛ ف إ نَه  ك ت ب  و ملْ  أ ْكت بْ  ر س ول  اّللَ    .(2)«أ ْكثـ ر  ح د يثًا م ين   إ اَل ع ْبد  اّللَ  ْبن  ع ْمر و ْبن  اْلع اص 
وحجيتها  تهامنزل على يدل  مما  ،اوتقييده السنة بكتابة  نو لتابعوا الصحابة ىصو وكذلك أ

 : ومن األمثلة على ذلك ، والتابعني الصحابة لدى وأمهيتها
: يـ ق ول   ،   اخلْ طَاب ْبن   ع م ر   مس  ْعت  : ق ال   -رمحه هللا- س رْب ة   أ يب   ْبن   ع ْمر و ع نْ ما روي 

ْلك ت اب   اْلع ْلم   قـ ي  د وا»  .(3)«اب 
 .(4)«م رَت نْي   ،اْلع ْلم   قـ ي  د وا اْلع ْلم   قـ ي  د وا»: ق ال   أنه ، طالب أيب بن يعلعن و 

 . (5)«اْلك ت اب   اْلع ْلم   ب ه   قـ ي  د   م ا خ رْي  »: قال أنه ،وعن عبد هللا بن عباس 
 قيدوا بين اي: "يقول لبنيه  مالك بن أنس كان:  قال -رمحه هللا- (6)هللا عبد بن مثامة وعن

                                      
 ، وبنحوه رواه مسلم يف كتاب(2434 ، برقم:3/125)، ابب كيف تعرف لقطة أهل مكة، اللقطةاري يف كتاب أخرجه البخ (1)

 (.  1355، برقم: 2/988ابب حترمي مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها، ) ،احلج

 ، برقم:1/186)، املستدركواحلاكم يف (، 5822، برقم: 5/366كتابة العلم، )ابب  يف كتاب العلم،  لنسائيه اأخرج (2)
 (.  10/228)، 1ط، التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان: "صحيح". انظر: األلباينوقال ، (357

 تقييد البغدادي يف واخلطيب (،514 ، برقم:1/437، )ص يف كتابة العلمابب من رخَ ، كتاب العلم، سننهرواه الدارمي يف  (3)
صحيح صحيح". انظر: "، وقال األلباين: (87)ص: ، عمر بن اخلطاب يف ذلك د.ط، ذكر الرواية عن أمري املؤمنني، العلم

  . (4434 ، برقم:2/816) د.ط، ،اجلامع

 (. 89د.ط، )ص:  ،العلم تقييد اخلطيب البغدادي يف رواه (4)

ب  ذ ْكر  الر ْخص ة  يف  ك ت اب  اْلع ْلم  ، جامع بيان العلم وفضلهرواه ابن عبد الرب يف  (5)  1414، 1ط، ر ابن اجلوزي، السعوديةدا، اب 
 (.  398 ، برقم:1/310)، هـ

مثامة بن عبد هللا: ابن أنس بن مالك األنصاري البصري، قاضيها، روى عن: جده أنس بن مالك، والرباء بن عازب، وروى  (6)
جلماعة، ومات سنة: عنه: محاد بن سلمة، ومحيد الطويل، ومعمر، وقتادة، قال اإلمام أمحد بن حنبل: ثقة، روى له ا

= 
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 .(1)"ابلكتاب العلم
 (2)سعد بن شرحبيل فعن العلم، بكتابة بنيه طالب  أيب بن علي بن احلسن وكذلك أوصى

غ ار   اْليـ ْوم   إ َنك م   ب ين َ  اي  »: قال ْلع ْلم   فـ ع ل ْيك مْ  ،قـ ْوم   ك ب ار    ت ك ون وا أ نْ  أ ْوش ك   ،قـ ْوم   ص   م ْنك مْ  حي ْف ظْ  مل ْ  ف م نْ  ،اب 
  .(3)«فـ ْلي ْكتـ ْبه  

 العالية أبو كان"قال:  ثقيف موىل خالد أيب كبار التابعني حبفظ احلديث وكتابته، فعن  وأوصى
 ف ال   غ رْي ي ع ْند   تـ ْلت م س ه   أ نْ  قـ ْبل   ،ح د يث ي و اْكت بْ  ،س ْلين  »: يقول فكان بييت جار -رمحه هللا- الرايحي

 .(4)«جت  د ه  
  

  .(6)«م ْن ملْ  ي ْكت ْب ع ْلم ه ، ملْ  يـ ع َد ع ْلم ه  ع ْلًما»: يـ ق ول   -رمحه هللا- (5)م ع او ي ة  ْبن  قـ رَة   كانو 
 .(1)"جدار يف ولو مين مسعتم ما كتبواا : "-رمحه هللا- عيبالشَ  وقال

                                      
= 

 (.853، ت: 134 /1، )تقريب التهذيب(، وابن حجر، 854، ت: 4/405، )هتذيب الكمالهـ. انظر: املزي، 111

"رواه وقال اهليثمي:  (،700 ، برقم:1/246، )املعجم الكبري، والطرباين يف (5/208)، الكبري التاريخالبخاري يف رواه  (1)
  (.686 ، برقم:2/430)د.ط، ، جممع الزوائد". انظر: الصحيح الطرباين يف الكبري، ورجاله رجال

 شرحبيل بن سعد: أبو سعد اخلطمي املدين موىل األ (2)
ً
ا ابملغازي، روى عن: جابر بن عبد هللا، واحلسن بن علي نصار، كان عامل

اخلدري، وأيب هريرة، وروى بن أيب طالب، وزيد بن اثبت، وعبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن عمر بن اخلطاب، وأيب سعيد 
وأبو الزند، وحممد بن إسحاق بن يسار، روى له البخاري يف األدب، وأبو داود،  عنه: إمساعيل بن أمية، وعاصم األحول،

تقريب (، وابن حجر، 2714، ت: 12/413، )هتذيب الكمالهـ. انظر: املزي، 123وابن ماجه، ومات سنة: 
 (.  2764، ت: 1/265، )التهذيب

 (. 91د.ط، )ص:  ،العلم تقييداخلطيب،  انظر: (3)

 (. 360)ص: هـ، 1404، 3ط، بريوت، دار الفكر، والواعي الراوي بني الفاصل احملدثمزي، الرامهر  انظر: (4)

معاوية بن قرة: ابن إايس بن هالل بن رائب، روى عن: أنس بن مالك، واحلسن بن علي بن أيب طالب، وشهر بن حوشب،  (5)
هريرة، وروى عنه: أبو إسحاق اهلمداين، وسليمان ، وابن عمر، وأيب أيوب األنصاري، وأيب سعيد اخلدري، وأيب وابن عباس

والعجلي، وأبو  ،روى له اجلماعة، وقال حيىي بن معنيو احلذاء، وشعبة بن احلجاج،  األعمش، وابنه إايس بن معاوية، وخالد  
 (. واملزي،1734، ت: 8/378، )اجلرح والتعديلابن أيب حامت، هـ. انظر: 113حامت، والنسائي: ثقة، ومات سنة: 

 (.6065، ت: 28/210، )هتذيب الكمال

حلية األولياء وأبو نعيم يف (، 507، برقم: 1/432رواه الدارمي يف سننه، كتاب العلم، ابب من رخص يف كتابة العلم، ) (6)
، ذكر الرواية عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب يف العلمتقييد واخلطيب البغدادي، ، (2/301د.ط، )، وطبقات األصفياء

 (.  4434، برقم: 2/816، د.ط، )صحيح اجلامع(، وقال األلباين: "صحيح". انظر: 87ك، د.ط، )ص: ذل
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 النسيان، لم هيالع فةآ وألن العلم؛ وتقييد الكتابة ألمهية استشعاره بعد تلك وصيته وكانت
 سنة عشرين منذ مسعت ما: "يقول -رمحه هللا- الشعيب مسعت: قال -رمحه هللا- (2)شربمة فعن ابن

  به لكان رجل حفظه لو ما العلم من نسيت ولقد منه، به أعلم أن إال حبديث ث  حيد    رجاًل 
ً
  .(3)"اعامل

: ولهقعنه فقد روي  حلديث،ا كتابة  على الطالب حيث   -رمحه هللا- رابح أيب بن عطاء وكان
ن   ال   م ْنك مْ  ك ان    ف م نْ  اْكتـ ب وا، تـ ع ال و ا غ ْلم ان ، اي  » ن ا  حي ْس  تـ بـْ ن اه   ق ْرط اس   م ع ه   ي ك نْ  مل ْ  و م نْ  ل ه ، ك   م نْ  أ ْعط يـْ

  .(4)«ع ْند ن  
 مناذج من املخالفات:

لوجد املدرسة القرآنية ستفهمه  ،آن الكرميالقارئ معظم آايت األحكام واألخبار يف القر  لو تصفحَ 
ا؛ ألهنا لن ترجع لألحاديث يف تفسري وبيان وتوضيح واستثناء وختصيص ملا يف القرآن ا أو خمالفً نقصً 

ا من وسيذكر الباحث منوذجً  ،وابلتايل فلن حيققوا العبادة اليت أمر هللا هبا ،مما مجعته السنة املطهرة
وأهنا على وشك خطر عظيم إذا مل  ،كثري  مت نفسها ومريديها من خري  اليت حر  ،ضياع هذه املدرسة

  السنة الصحيحة. ترجع للمنبع الصايف من
اليت مل ترتك واردة وال شاردة إال وبينتها   النيب سنةكل من له دراية ب  اوالردود على املخالفات يعرفه

 :ومن ذلك ،أبحاديث كثرية
  .فقط -عليهم السالم-وهي للمالئكة  ،شرإنكار الشفاعة للباملخالفة األوىل: 

]األنبياء: ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄٹ ٹ ڍ 
28]. 

  .[86]الز خر ف: ڍ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉٹ ٹ ڍ و
                                      

= 
  .(6/262) ،الكربى الطبقات ،سعد ابن انظر: (1)

بن مالك الكويف القاضي، فقيه أهل الكوفة، روى ابن شربمة: عبد هللا بن شربمة بن الطفيل بن حسان بن املنذر بن عمرو  (2)
بن مالك، ونفع موىل ابن عمر، واحلسن البصري، وسامل بن عبد هللا بن عمر، والشعيب، وروى عنه: محاد بن زيد، عن: أنس 

هـ. 144وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وشعبة بن احلجاج، وابن املبارك، قال أبو حامت والنسائي: ثقة، مات سنة: 
(، وابن حجر، 3328، ت: 15/76( واملزي، هتذيب الكمال، )381، ت: 5/82انظر: ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، )

  (.3380، ت: 1/307تقريب التهذيب، )

  (.12/224)، اتريخ بغداداخلطيب البغدادي،  (3)

 (. 373)ص:  ،الفاصل احملدثالرامهرمزي،  انظر: (4)
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]النجم: ڍجح  مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حبٹ ٹ ڍو
26]. 

 .[87 :مرمي]ڍ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀٹ ٹ ڍ  و
ويف اآلايت شروط  ،درسة القرآنية الشفاعة للبشر؛ ألن اآلايت منعت الشفاعةأنكرت امللقد 

عليهم -ن يف هذه اآلايت للمالئكة ذاإلو  ،ذن للشافع والرضى عن املشفوعوهي اإل ،للشفاعة
  .(1)ة؟حالعاملون ابألحاديث الصحي ،فما هو دليل أهل األثر ،فقط -السالم

  الرد على املخالفة:
العظمى  كشفاعة نبينا   ،اجدً  كثريةت الشفاعة لغري املالئكة  و ثبت على نصَ اليت حاديث األ

  .الشفاعاتأنواع وغريها من  ،وشفاعة املولود اجلنني لوالديه ،وشفاعة الشهداء ،جلميع الناس
اء : الَله َم ر بَ »: قال أن رسول هللا  جابر بن عبد هللا  فعن ني  ي ْسم ع  الن  د   ه ذ ه  م ْن ق ال  ح 

يل ة ، و ابـْع ْثه  م ق اًما حم ْم وًدا ا يل ة  و الف ض  َلذ ي و ع ْدت ه ، ح َلْت الَدْعو ة  الَتاَمة ، و الَصال ة  الق ائ م ة  آت  حم  َمًدا الو س 
  ،(2)«ل ه  ش ف اع يت  يـ ْوم  الق ي ام ة  

 م ن  الَنار  ب ش ف اع ة  حم  َمد  خي ْر ج  قـ ْوم  »: قال ، عن النيب عمران بن حصني وعن 
َنم ي  ني    .(3)«فـ ي ْدخ ل ون  اجل َنة ، ي س َمْون  اجل ه 

ْرت  »: قال أن النيب  عن جابر بن عبد هللا و  أ ْعط يت  مخ ًْسا ملْ  يـ ْعط ه َن أ ح د  قـ ْبل ي: ن ص 
ري ة  ش ْهر ، و ج ع ل ْت يل  األ ْرض  م سْ  لر ْعب  م س  ، اب  ْته  الَصال ة  فـ ْلي ص ل   ًدا و ط ه ورًا، ف أ مي  ا ر ج ل  م ْن أ َميت  أ ْدر ك  ج 

 غ امن   و ملْ  حت  َل أل  ح د  
َلْت يل  امل قـ ْبل ي، و أ ْعط يت  الَشف اع ة ، و ك ان  الَنيب   يـ بـْع ث  إ ىل  قـ ْوم ه  خ اَصًة و ب ع ْثت   و أ ح 
 .(4)«ةً إ ىل  الَناس  ع امَ 

                                      
 (. 346)ص: ، 2، طرآنيون وشبهاهتم حول السنةالقخادم خبش،  انظر: (1)

 ڍ :ابب ،التفسريكتاب يف  (، و 614حديث رقم:، 1/126)كتاب اآلذان، ابب الدعاء عند النداء،   يفأخرجه البخاري  (2)

  .(4719حديث رقم:، 6/86)، [79]االسراء: ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
كتاب يف  ه مسلم بنحوه رواو (، 6565 حديث رقم:، 8/116)كتاب الرقاق، ابب صفة اجلنة والنار،   يفأخرجه البخاري  (3)

  .(193 حديث رقم:، 1/180)، ابب أدىن أهل اجلنة منزلة فيها ،اإلميان
 ،1/74) ،[6]املائدة: ڍڃ ڃ ڃ چ چ چ ڍ  كتاب التيمم، ابب قول هللا تعاىل:  يفأخرجه البخاري  (4)

األرض مسجًدا وطهورًا، جد ومواضع الصالة، ابب ج علت يل وبنحوه رواه مسلم يف أول كتاب املسا(، 335 حديث رقم:
= 
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جي ْم ع  اّلَل  الَناس  يـ ْوم  الق ي ام ة ، فـ يـ ق ول ون : ل و  اْست ْشف ْعن ا : »قال رسول هللا  قال: أنس  وعن
ان ن ا، فـ ي ْأت ون  آد م  فـ يـ ق ول ون : أ ْنت  اَلذ ي خ ل ق ك  اّلَل  ب ي د ه ، و نـ ف خ  ع ل ى  ف يك  م ْن  ر ب  ن ا ح ىَت ي ر حي ن ا م ْن م ك 

، ف اْشف ْع ل ن ا ع ْند  ر ب  ن ا  ال ئ ك ة  ف س ج د وا ل ك 
ه ، و أ م ر  امل : ل ْست  ه ن اك ْم، و ي ْذك  ، ر وح  ر  خ ط يئـ ت ه ، فـ يـ ق ول 

: ل ْست  ه ن اك ْم، و ي ذْ  : ائْـت وا ن وًحا، أ َول  ر س ول  بـ ع ث ه  اّلَل ، فـ ي ْأت ون ه  فـ يـ ق ول  ك ر  خ ط يئـ ت ه ، ائْـت وا إ بـْر اه يم  و يـ ق ول 
: ل ْست  ه ن اك ْم، و ي ْذك ر   ه  اّلَل  خ ل ياًل، فـ ي ْأت ون ه  فـ يـ ق ول  ،  ...خ ط يئـ ت ه ، اَلذ ي اخَت ذ  ، ف أ ْست ْأذ ن  ع ل ى ر يب   فـ ي ْأت وين 

ًدا، فـ ي د ع ين  م ا ش اء  اّلَل   : س ْل تـ ْعط ْه، و ق لْ ف إ ذ ا ر أ يـْت ه  و قـ ْعت  س اج  : اْرف ْع ر ْأس ك   ي ْسم ْع، ، مث َ يـ ق ال  يل 
 .(1) « ...و اْشف ْع ت ش َفعْ 

  

 .[87 :مرمي] ڍ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀڍ أما استشهادهم بقوله تعاىل: 
 اعهدً  الرمحن عند اختذ من لكن ،الشفاعة ميلكون ال: "-رمحه هللا-قال الطربي فقد 

  .(2)"ميلكه
 فقط؟ -عليهم السالم- فكيف مبن أنكرها وقصرها على املالئكة ،احملروم من حرم الشفاعةو 

 .صلوات هللا وسالمه عليهم ،نبياء والرسلإنكار عصمة األ الثانية:املخالفة 
 [121 طه:]ڍ ڭ ڭ ڭ ۓٹ ٹ ڍ 

 ]النساء:ڍ جخ مح جح حجمج يث ىث جثمث يت ىت مت خت حت يبجت ىب مب خب حب جبٹ ٹ ڍ و
79].  

 .[50]سبأ: ڍ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀٹ ٹ ڍ و
صلوات هللا وسالمه -األنبياء والرسل  قالت املدرسة القرآنية: ايتاآل هذهمبوجب داللة 

 .(3)؟العصمةأهل احلديث  يثبت هلمفكيف  ،الضالل مويقع منه ،اخلطأ والسيئة محيدث منه -عليهم
 الرد على املخالفة:

                                      
= 

 (.  521 ، حديث رقم:1/370)
كتاب يف  ه مسلم بنحوه رواو (، 6566 حديث رقم:، 8/116)كتاب الرقاق، ابب صفة اجلنة والنار،   يفأخرجه البخاري  (1)

  .(191 حديث رقم:، 1/178)، ابب أدىن أهل اجلنة منزلة فيها ،اإلميان
   (.15/634) ،البيان جامع: ربيطالظر: ان (2)
 (. 317)ص: ، القرآنيون وشبهاهتم حول السنةخادم خبش،  انظر: (3)
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 تعريف العصمة يف اللغة:
وعصمة هللا عبده: أن يعصمه  ،عالعرب: املنم ع ْصمة يف  كالال": -رمحه هللا- (1)هريقال األز 

 ة  مرأن اقال هللا تعاىل حكاية ع تنع وأىب،إ ذا ام :واستعصم ،واعتصم فالن ابّلَل إذا امتنع به ،قهمما يوب
إىل ما  جيبهامل و  ،ا عليهأتىَب  :أ ي ،[32ف: يوس]ڍچ  چ چ چ ڃڍ  :فالعزيز يف أ مر يوس

: أي ،[43هود: ]ڍڭ ڭ ڭڍ  :تعاىل وقوله ووقاه، منعه: اعصمً  يعصمه عصمهو  ،بتطل
  .(2)"مانع ال :أي ،[43هود: ] ڍۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ڍ و املاء، تغريق من مينعين

 :االصطالح يف تعريف العصمة
 ما أو ،هلالكا يف الوقوع من محاه أبن ؛هللا عصمه من :عصومامل": -رمحه هللا- قال ابن حجر

- األنبياء وعصمة، إليه جلأت :ابهلل واعتصمت ،وحفظه وقاه: املكروه من هللا عصمه يقال ،إليه جير
 ،والنصرة ،النفيسة ابلكماالت وختصيصهم ،النقائص من حفظهم -والسالم وعليهم الصالة نبينا على

، الوجوب بطريق حقهم يف لعصمةا أن :غريهم وبني بينهم والفرق ،السكينة وإنزال ،األمور يف والثبات
 . (3)"مانع: عاصم قولهو  ،اجلواز بطريق غريهم حق ويف

 .(4)املعصية ارتكاب من متنع ألهنا ؛عصمة العصمة مسيت: ليقو 
 . (5)عليها القدرة مع ،إليها وامليل املعصية فعل من اإلنسان متنع إهلية ملكةوقيل: أبهنا 

 الصغائر ومن، الكبائر ومن ،التبليغ معىن يف األنبياء عصمة على اإلسالمية األمة أمجعتقد و 
 .الصغائر من ذلك غري يف العلماء واختلف رذيلة، فيها اليت

 النيب قول وأن اجلميع، من معصومون هنمإ :به أقول الذي" :-رمحه هللا- (1)قال ابن عطيةو 
                                      

ا يف الفقه، عايل ا يف اللغة، بصريً األزهري: حممد بن أمحد بن األزهر بن طلحة، أبو منصور اهلروي اللغوي، األديب، كان إمامً  (1)
 ..الربيع بن سليمان، واحلسني بن إدريس، وحممد عبد هللا الشافعي يف دينه، أخذ عن: ايً اإلسناد، كثري العبادة واملراقبة، متحر 

وطائفة، وروى عنه: أبو يعقوب القر اب، وأبو عبيد اهلروي ، ومن مصنفاته: التهذيب، والتقريب يف التفسري، وتفسري األمساء 
سري الذهيب، (، و 639 ، ت:4/334، )ت األعيانوفياابن خلكان، هـ. انظر:  370وغريها كثري، مات سنة:  ..احلسىن

  (.3426، ت: 12/328، )أعالم النبالء
  (.2/34)، 1ط ،اللغة هتذيب األزهري،انظر:  (2)
 (.11/502) ،الباري فتح ،حجر بنا( انظر: 3)
 .(9/184) ،القرآن ألحكام اجلامع ،لقرطيبانظر: ا (4)
 (.1/480د.ط، )دار الصميعي،  ،السعودية ،يفةحن أيب عند الدين أصول، حممد اخلميسانظر:  (5)
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 :«  َحالة من رجوعه هو إمنا؛ (2)«س ْبع ني  م رَةً اليـ ْوم  أ ْكثـ ر  م ْن إ ين   أل  ْستـ ْغف ر  اّلَل  و أ ت وب  إ ل ْيه  يف   و اّلل 
 األخرى، إىل األوىل املنزلة من يتوب فهو هللا، أمر على واطالعه علومه لتزيد ؛منها أرفع إىل حالة

  .(3)"لغوية هنا والتوبة

 ارتكاب عن وبعدهم نزاهتهم، هي األنبياء عصمة وحقيقة": -رمحه هللا- (4)قال القامسي
 لألخالق مفسدين سيئة، قدوة يكونوا لئال ؛منها الناس لتزكية بعثوا اليت ،واملنكرات الفواحش
  .(5)"الشرائع حرمات انتهاك على للسفهاء وحجة واآلداب،

 من عصمتهمب: قالوا األصوليني أن املسألة هذه يف اصلاحلو ": -رمحه هللا-وقال الشنقيطي
 أكثر وأن حبة، وتطفيف لقمة كسرقةدنيئة  ال صغائرالو  الكبائر ومن بليغ،ابلت يتعلق ما كل  ويف ،الكفر
 متأخري من كثرية  مجاعة ولكن ،منهم اخلسة صغائر غري الصغائر وقوع جواز على األصول أهل

 ذلك من والسنة الكتاب يف جاء إمنا: وقالوا ،فعاًل  يقع مل عقاًل  جاز وإن ذلك أن اختاروا األصوليني
 :املسألة هذه يف الصواب أنه لنا يظهر الذي، و ذلك حنو أو ،اسهوً  أو نسيانً  أو تأويلب فعلوه ما أن
 وال، السامية ومناصبهم العلية، مبراتبهم يزري ما منهم يقع مل -عليهم وسالمه هللا صلوات- األنبياء أن

 بعض هممن وقع أنه فرضنا ولو عليهم، وسالمه هللا صلوات ،فيهم انقصً  وال منهم، خطأ يستوجب
 بذلك ينالوا حىت، هللا إىل اإلنبة وصدق واإلخالص، ابلتوبة، منهم وقع ما يتداركون هنمفإ الذنوب

 هذا يوضح ومما ،ذلك من اشيئً  يرتكب مل من درجة من أعلى درجاهتم بذلك فتكون ،درجاهتم أعلى
 يبقى أثر أي فانظر ،[122-121 طه:]ڍۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓڍ  :تعاىل قوله

                                      
= 
 ..حدث عن أبيه أيب بكر، وعن أيب علي الغساين ،ابن عطية: عبد احلق بن غالب بن متام بن عطية، قدوة املفسرين (1)

ملنعم اا ابألحكام، واحلديث، والتفسري، له التفسري املشهور، روى عنه أبو جعفر بن مضاء، وعبد ا، عارفً كان فقيهً   ،وخالئق
، (19/588) ،أعالم النبالء سريالذهيب، نظر: اهـ.  541 :هـ، ومات سنة 448 :وآخرون، مولده سنة ..بن الفرس

  .(1/60) ،طبقات املفسرين ،لسيوطيوا
 (. 6307، برقم: 8/67، )والليلة اليوم يف  النيب استغفار ابب، يف الدعوات البخاريأخرجه  (2)
 .(1/211)، 1ط، العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر ،عطية بن( انظر: ا3)
 ،قاسم، احلالق، إمام الشام يف عصره، مولده ووفاته يف دمشق، انقطع للتصنيف بن حممد سعيد بن القامسي: مجال الدين (4)

قد النصائح الفتوى يف اإلسالم، ونوله مصنفات كثرية، منها:  ،وإلقاء الدروس اخلاصة والعامة، يف التفسري وعلوم الشريعة
  (.2/1) ،األعالم ،لزركليانظر: ا هـ. 1332وغريها كثري، تويف سنة:  ..الكافية، وحماسن التأويل

 .(6/168، )هـ 1418، 1العلمية، طدار الكتب ، بريوت ،التأويل حماسن ،لقامسي( انظر: ا5)
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 الزالت بعض أن شك وال له، وهدايته إايه، أي اصطفائه: واجتبائه عليه هللا توبة بعد يوالغ   لعصيانل
  .(1)"الزلة تلك ارتكاب قبل درجته من أعلى درجة منها ابلتوبة صاحبها ينال

 وبعد عرض آراء العلماء واألصوليني حول موضوع العصمة، يتضح اآليت: 
 رساالته؛ تبليغ ويف  هللا عن خيربون فيما متهمعص على اإلسالميةت األمة أمجع -1

 ، وعصمتهم من كبائر الذنوب بعد النبوة.والنبوة الرسالة مقصود هبا حيصل اليت هي العصمة هذه ألن
 ؛كبرية كانت أو صغرية  ؛امطلقً املعاصي  من ة األنبياء والرسلبعصم بعضهم قالو   -2

 وذلك هبم، التأسيبطاعتهم و  أمرن وألننا؛ اعمدً  تعاىل هللا وخمالفة مواقعتها عن جيل النبوة منصب ألن
 طاعة، كلها  أفعاهلم تكون أن منه يلزم هبم ابالقتداء األمر ألن أفعاهلم؛ يف املعصية وقوع مع جيوز ال

 يف هذا الشأن. الواردة واألحاديث اآلايت وأتولوا
 واألخبار، الكرمي القرآن يف ورد ما بدليل منهم؛ الصغائر وقوع جبواز اجلمهور وقال -3

 ويكون عليها، اإلصرار من معصومني فيكونون عنها؛ ويرجعون منها فيتوبون عليها، يصرون ال لكنهم
 .منها التوبة يف هبم قتداءاال

صلوات هللا وسالمه  ،والرسل ءومن أجل ذلك كله يتبني استحالة صدور معصية من األنبيا
هذه اهلفوات اليت صدرت من بعضهم على سبيل  عليهم، بعد بعثتهم وال قبلها، اللهم إال بعض

النسيان أو السهو، أو خالف األوىل يف االجتهاد، فذكرها القرآن الكرمي تنبيها على أهنم بشر 
ويعرتيهم النسيان  متساوون مع غريهم من بين جنسهم، أيكلون، ويشربون، وينامون، ويتناسلون،

 والسهو، مثلهم يف ذلك كمثل غريهم.
فـ ل َما س َلم  ق يل  ل ه : اي  ر س ول  اّللَ ، أ ح د ث   ،ص َلى الَنيب   »: قال بن مسعود  هللا عبد فعن 

 : ل ة ، و س ج د  «و م ا ذ اك  »يف  الَصال ة  ش ْيء ؟ ق ال  ا، فـ ث ىن  ر ْجل ْيه ، و اْستـ ْقب ل  الق بـْ ا و ك ذ  ، ق ال وا: ص َلْيت  ك ذ 
ت نْي ، مث َ س   ن ا ب و جْ س ْجد  إ نَه  ل ْو ح د ث  يف  الَصال ة  ش ْيء  ل نـ َبْأت ك ْم ب ه ، و ل ك ْن »: ه ه ، ق ال  َلم ، فـ ل َما أ قـْب ل  ع ل يـْ

، و إ ذ ا ش َك أ ح د ك ْم يف  ص ال   يت  ف ذ ك  ر وين  ا تـ ْنس ْون ، ف إ ذ ا ن س  ثْـل ك ْم، أ ْنس ى ك م  َر ت  إ مَن ا أ ن  ب ش ر  م  ه ، فـ ْليـ ت ح 
ت نْي  الَصو اب  فـ ْلي ت َم  َ ي ْسج د  س ْجد  َ ل ي س ل  ْم، مث   .(2)«ع ل ْيه ، مث 

                                      
 (.  4/119، د.ط، )ابلقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء ،لشنقيطيا( انظر: 1)
كتاب أخرجه مسلم يف  وبنحوه  ،(401، برقم: 1/89)، ابب التوجه حنو القبلة حيث كان، الصالةكتاب يف   البخاري أخرجه( 2)

  .(572، برقم: 1/402)، ابب السهو يف الصالة والسجود له ،املساجد ومواضع الصالة
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ٹ ٹ ڍ السهو والنسيان صفتان الزمتان للبشر، وال خيرج األنبياء والرسل عن نطاق بشريتهم،  اإذً 

 .[11إبراهيم: ]ڍٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ
 .[110الكهف:]ڍمت  خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئڍ  :ه وقال تعاىل لرسول

اصطفاهم وطهرهم وصنعهم على عينه، وجعلهم أئمة اهلدى ومشاعل النور  إال أن هللا 
أخلصهم لذاته وفضلهم على كثري ممن خلق  اليت يهتدي هبا الناس إىل خالقهم، ابإلضافة إىل أنه 

آدم ابلغواية والضالل، واستثىن منهم الذين أخلصهم  ، ولقد توعد إبليس عليه لعنة هللا، أبناءتفضياًل 
 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌٹ ٹ ڍ لذاته،  هللا 

 .[40 - 39احلجر: ]ڍ گ گ
و الن  ْسي ان  و م ا إ َن اّلَل  و ض ع  ع ْن أ َميت  اخلْ ط أ  : » هللا رسول قال: قال ،ابن عباس عنو 

  .(1) «اْست ْكر ه وا عليه
"ولعل النسيان والسهو يف األمم السابقة كان من قبيل  :-رمحه هللا- (2)البيضاويوقال 

 ؛اخلطيئة لشأن اتعظيمً  ؛جرى ما عليه جرى أنه والتقصري والتفريط، فعوتب آدم على ذلك، أ
 .(3)من بعده" أوالده ليجتنبها

  .قربه وهو يف لنيب ا من السالم رد   ر انكإ الثالثة:املخالفة 
 .[34]األنبياء:ڍ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئڍ  ٹ ٹ

  .[35]األنبياء: ڍجب يئ مئىئ حئ جئ ی یی ی ىئ ىئٹ ٹ ڍ و
]القصص: ڍ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژٹ ٹ ڍ و

88].  
 .[30]الز م ر: ڍ جب يئ ىئ مئ حئٹ ٹ ڍ و

                                      
هذا حديث صحيح على شرط "قال: و  ،(2801، برقم: 2/216)، أول كتاب الطالق، املستدركاحلاكم يف أخرجه  (1)

 .(1/358)د.ط،  ،صحيح اجلامع صحيح". انظر:": األلباين قالو  ووافقه الذهيب. ،الشيخني"
من ا عالمة، أبو اخلري، قاضي القضاة، نصر الدين البيضاوي، كان إمامً  ،هللا بن عمر بن حممد بن عليالبيضاوي: عبد ( 2)

نظر: ابن اهـ.  685 :شرح خمتصر ابن احلاجب يف األصول، مات سنةو األصول؛ املنهاج يف و : خمتصر الكشاف، اتهصنفم
   (. 2/50وبغية الوعاة للسيوطي، )(، 8/157) ،الشافعيةطبقات  ،لسبكيوا، (7/685) ،شذرات الذهب ،العماد

 .(1/74، )1، طالتأويل وأسرار التنزيل أنوار ،لبيضاوي( انظر: ا3)
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  .[27 - 26]الرمحن: ڍ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇٹ ٹ ڍ و
من هذه  والرسول  ،كائن حي     على وقوع املوت على كل    دل  هذه اآلايت وغريها ت

فما  وأن الباقي الدائم الذي ال ميوت هو هللا  ،واآلايت صرحية خبرب وفاته ،الكائنات اليت ستموت
 .(1)ابحلياة يف قربه؟ الدليل على استثناء النيب 

  الرد على املخالفة:
إ َن م ْن أ ْفض ل  أ اَيم ك ْم يـ ْوم  اجْل م ع ة ، : » ، قال: قال رسول هللا عن أوس بن أوس الثقفي

، و ف يه  النَـْفخ ة ، و ف يه   ت ك ْم ف يه  خ ل ق  آد م ، و ف يه  ق ب ض  ة  ف يه  ف إ َن ص ال  الَصْعق ة ، ف أ ْكث ر وا ع ل َي م ن  الَصال 
تـ ن ا تـ عْ  .«م ْعر وض ة  ع ل يَ  : ق ال وا: و ك ْيف  ص ال  ؟ ق ال  إ َن اّلَل  ع َز و ج َل ق ْد ح َرم  ع ل ى »ر ض  ع ل ْيك  و ق ْد أ ر ْمت 

  .(2)«ْنب ي اء  اأْل ْرض  أ ْن أت ْك ل  أ ْجس اد  اأْل  
فاملوت  ،على موت كل كائن حي فال تعارض بني احلديث الصحيح واآلايت اليت تدل   

 ،مث أكب عليه فقبله ،.. فكشف عن وجهه." :احلقيقي حصل له كما يف حديث أيب بكر 
 ْوت ة  اَليت  ك ت ب ْت ع ل ْيك  فـ  »: مث قال ،وبكى

َ اّللَ ، ال  جي ْم ع  اّلَل  ع ل ْيك  م ْوتـ ت نْي ، أ َما امل ق ْد أب  يب  أ ْنت  اي  ن يب 
ولكن  ال. اجلواب:فهل خالفكم من مجع بني القرآن واحلديث وأنكر موت كل كائن حي؟  ،(3)«م تَـه ا

الفرق بني املتبعني اجلامعني بني القرآن واحلديث العابدين هللا على بصرية حيبون وحيرتمون ويطيعون 
ويعتقدون أهنا  ،ويكثرون يف يوم اجلمعة من الصالة عليه ،ون عليهل  ص  وي   ،فيطبقون أحاديثه النيب 

 ٻ ٱٹ ٹ ڍ  ،عتهيستوجب طا  ألن اإلميان ابلرسول ؛ى عليهويرد على من صلَ  ،تصل له

وإذا مل ننفذ أوامره مل حنقق  ،[80]النساء: ڍ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ
 ،[7احلشر: ] ڍہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻٹ ٹ ڍ  ،االستسالم هلل مبا أمرن يف كتابه

وخيرب أنه  ،فهو أيمرن ابلصالة عليه فكيف نعرتض على خرب صحيح ذكره لنا الصادق املصدوق 

                                      
-http://www.ahl .م2016سبتمرب  23بتاريخ تدي أهل القرآن، منأمحد صبحي منصور،  انظر: (1)

alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=15290  
، 1/413)كتاب اجلمعة،   ،املستدركاحلاكم يف أخرجه وبنحوه  ،(16162، برقم: 26/84)املسند، يف اإلمام أمحد  أخرجه( 2)

 (.2212 ، برقم:1/440) د.ط،، جلامعصحيح اوصححه الشيخ األلباين،  .(1029برقم: 
يف و  ،(1241، برقم: 2/71)، ابب الدخول على امليت بعد املوت إذا أدرج يف أكفانه ،اجلنائزكتاب يف   البخاري أخرجه( 3)

  .(4452، برقم: 6/13) ووفاته، ابب مرض النيب  ،املغازي
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 ؟ فهل أنتم أفهم من الصحابة  ،بنفس اعرتاضكم ويرد على الصحايب  ،سالميسمع ال
 عليهم السالم. ،على األنبياء عدم تفضيل النيب  املخالفة الرابعة:

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ڍ 

 .[136]البقرة: ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ٹ ڍ 

 .[84]آل عمران: ڍ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦٹ ٹ ڍ 

 .[150]النساء: ڍ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
 ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گٹ ٹ ڍ 

 .[152]النساء:  ڍ ۀ ڻ ڻ
ديث فمن أين اختذ أهل احل -عليهم السالم-نع من التفرقة بني الرسل املعلى  اآلايت تدل  
 .(1)عليهم السالم؟ ،على ابقي الرسل واألثر تفضيل النيب 

 الرد على املخالفة:
وهضموا اآلايت الكثرية اليت  ،يةأصحاب املدرسة القرآن فيها أما هذه املخالفة فقد جتاوز

  التفضيل فمن ذلك: ت علىنصَ 
 ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ڍ هللا تعاىل: قول

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ

  .[253]البقرة: ڍ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ
ڍ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀڍ  هللا تعاىل: وقول

 .[55]اإلسراء: 
 ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کڍ  هللا تعاىل: وقول

  .[125]النساء: ڍ ڻ ڻ ڻ

                                      
-http://www.ahl .م2009ل أبري 22بتاريخ منتدي أهل القرآن، أمحد صبحي منصور،  انظر: (1)

alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=15290   
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 ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿڍ  هللا تعاىل: وقول

 .[121 – 120النحل: ]ڍ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀڍ :لرسوله  هللا تعاىل وقول

 .ابدعوته الشمولية للناس مجيعً  وفيها مزية لنبينا  ،[28سبأ: ] ڍ ۓ ۓ
]اإلسراء: ڍ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چڍ : اأيضً  تعاىل هوقول

79].  
 .[72احلجر: ]ڍ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پڍ  ، فقال تعاىل:حبياة نبيه  وأقسم هللا 

، ا أكرم على هللا من حممد ما خلق هللا وما ذرأ وما برأ نفسً قال: "،  عن ابن عباسف
  .(1)"ڍ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پڍ  :غريه، قال هللا تعاىل ذكره وما مسعت هللا أقسم حبياة أحد  

عليهم  ،ل يف املزااي بني األنبياءالتفاض ثبوت على تكثري قد دلَ فهذه بعض اآلايت وغريها  
اصطفاهم على  فكما أن هللا ، وإن كانوا من جهة النبوة على درجة واحدة ،السالمالصالة و 

أفضل مث  ،العزم من الرسل وأول أفضلهمجعل ف ،بعضهم على بعضفضل فكذلك  ،االبشرية عمومً 
 ها:ومن ،حيث دلت النصوص على ذلك ،حممد اخللق أمجعني سيدن 

أ ن  س ي  د  و ل د  آد م  يـ ْوم  اْلق ي ام ة ، و أ َول  م ْن يـ ْنش ق  : »، قال: قال رسول هللا  هريرة أيبعن 
 .(2)«ع ْنه  اْلق رْب ، و أ َول  ش اف ع  و أ َول  م ش َفع  

ة  و أ ن  أ ْكثـ ر  اأْل ْنب ي اء  أ ن  أ َول  الَناس  ي ْشف ع  يف  اجلْ نَ : »قال رسول هللا  قال: أنس بن مالك  عنو 
  .(3)«تـ بـ ًعا

: اي  ر س ول  اّللَ ، ه ْل نـ ر ى ر بـَن ا يـ ْوم  الق ي ام ة ؟ فـ ق ال  : أيب هريرة وعن   ه ْل »: ق ال  أ ن س 
الق ي ام ة   َنك ْم تـ ر ْون ه  يـ ْوم  ف إ  »: ق ال وا: ال  اي  ر س ول  اّللَ ، ق ال  « س ح اب  ت ض ار ون  يف  الَشْمس  ل ْيس  د وهن  ا 

                                      
و ق ال  اْبن  ، بلفظ: (6/80)، سورة احلجرالبخاري يف كتاب التفسري، وذكره  .(17/118)، جامع البيانرواه الطربي يف ( 1)

 :   .«ل ع ْيش ك  [: »72]احلجر:  ڍ پڍ ع َباس 
  .(2278، برقم: 4/1782)، على مجيع اخلالئق ابب تفضيل نبينا  الفضائل،كتاب مسلم يف   أخرجه( 2)
، 1/188)، «اوأن أكثر األنبياء تبعً  ،أن أول الناس يشفع يف اجلنة: »ابب يف قول النيب  كتاب اإلميان،مسلم يف   أخرجه( 3)

  .(196برقم: 
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، و د ع اء  الر س ل  يـ ْوم ئ ذ : الَله َم س ل  ْم س ل  ْم. ...ك ذ ل ك   يز    .(1)«.ف أ ك ون  أ َول  م ْن جي  
: بـ ل غ ه  » :قال  العباسوعن  : ف ص ع د  اْلم ْنرب  ، فـ ق ال  ، ق ال  م ْن » بـ ْعض  م ا يـ ق ول  الَناس 

، إ َن هللا  خ ل ق  اخلْ ْلق  »: ق ال وا: أ ْنت  ر س ول  هللا ، فـ ق ال   «؟أ ن   أ ن  حم  َمد  ْبن  ع ْبد  هللا  ْبن  ع ْبد  اْلم طَل ب 
ل ين  يف  خ رْي  ق ب يل ة ،  ف ْرقـ ت نْي ، ف ج ع ل ين  يف  خ رْي  ف ْرق ة ، و خ ل ق  اْلق ب ائ ل ، ف ج ع  ف ج ع ل ين  يف  خ رْي  خ ْلق ه ، و ج ع ل ه مْ 

ًتا و خ رْي ك ْم نـ ْفًسا ًتا، ف أ ن  خ رْي ك ْم بـ يـْ ْم بـ يـْ  .(2)«و ج ع ل ه ْم بـ ي واًت، ف ج ع ل ين  يف  خ رْي ه 
إ َن هللا  اْصط ف ى ك ن ان ة  م ْن »: يـ ق ول   مس  ْعت  ر س ول  هللا  »: ، ق ال   (3)األسقع بن واثلة عنو 
، و اْصط ف اين  م ْن ب ين   اع يل ، و اْصط ف ى قـ ر ْيًشا م ْن ك ن ان ة ، و اْصط ف ى م ْن قـ ر ْيش  ب ين  و ل د  إ مْس   م  ه اش 

م    .(4)«ه اش 
 معليه ،الرسلو على إخوانه األنبياء   النيب تظهر جبالء فضلوغري ذلك كثري من األحاديث اليت 

 واستكرب وخالف طريق املؤمنني. ،على بصريته ال ينكرها إال من طمس هللاو  ،السالمالصالة و 
 .[4القلم:] ڍ ں ڱ ڱ ڱ ڍ :بقوله   حيث وصفه وصدق احلق 

  
 
 
 
 
 
 

                                      
  .(6573، برقم: 8/117)، ابب الصراط جسر جهنم كتاب الرقاق،يف   البخاري أخرجه( 1)
جامع املسانيد والسُّن ن ". انظر: ابن كثري: "إسناده جيدوقال ابن كثري: (، 1788، برقم: 2/307، )املسندأخرجه أمحد يف ( 2)

 (. 4/655)، 2ط، اهلادي ألقوم س ن ن
ن من أهل الصفة، روى عنه: قرصافة، أسلم قبل تبوك وشهدها، وكاواثلة بن األسقع: ابن كعب، بن عبد العزى، كنيته أبو ( 3)

يب  ، وشداد ْبن عمارة، وأ ب و املليح بن أسامة اهلذيل نظر: اهـ.  85 وغريهم، مات سنة: ..مكحول، وع ْبد اّللَ  ْبن عامر اْلي ْحص 
  (.5/399) اإلصابة ،ابن حجرو ، (7/407) ،الطبقات الكربى ،ابن سعد

  .(2276، برقم: 4/1782)، وتسليم احلجر عليه قبل النبوة النيب ابب فضل نسب  ،الفضائلكتاب أخرجه مسلم يف  ( 4)
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 .ابملدرسة الصوفيةالتعريف : املبحث األول
 ؛الدين بدأت ابلزهد يف الدنيا حىت وصلت ابلزهد يفف ،يف العامل منذ بداية اإلسالمالصوفية انتشرت 

ليتهم و  ،استغل وجودهم أعداء اإلسالم فسلطوهم على املسلمني ،دخلوا يف مجيع الفرق والطوائف
 ،ألهواهلا دستعداالآلخرة واابل انشغالوا ،شهواتالزهد يف الدنيا وترك البقوا على ما كانوا عليه من 

فكان شاغلهم الشاغل  ،ويلف الدليل واخرتعوا األقايحر فقاموا بت ؛خرجوا عن العقل والنقلإال أهنم 
خالفوا اخلري عند ف ،مزمارهم وقرآهنم متالزمان ،التثقيف والطريق احملمود يسلو  ،الكثرة والوجود

حنن نسري على  قالوا: ،إن احتج عليهم حمتج ابلعودة للدليل ،وجعلوهم مشعة هلم عند النوازل ،األوائل
 .يف الزهد والسابقنيجمعوا القصص لألوائل ف ،طريق أهل التنزيل

ها و  ،ايف دين هللا شيئً  اتبعوا الدليل وعملوا ابألحاديث ومل يبتدعواوالسابقني األوائل إن  ل هلم:يوإن ق
 ،ه إىل سويداء القلوبحىت وصل حبَ  حنب النيب حنن  قالوا: ،اأنتم خالفتم الدليل وابتدعتم أمورً 

 ڦ ڦ ڦٹ ٹ ڍ  ،البدعة والشقاق بل هو ؛الذي يتقدم فيه االبتداع على االتباعوأي حب هذا 

 .[31آل عمران: ]ڍ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
 :الصوفية العلماء من املدرسةحتذير 

وإمنا  ،إنه ليس بتفسري :قيل ،كالم الصوفية يف تفسري القرآن: "-رمحه هللا- (1)قال الزركشي
  .(2)"ومواجيد جيدوهنا عند التالوة هو معان  

أيىب الصويف إال أن حيول القرآن عن هدفه ومقصده إىل ما : "-رمحه هللا-قال الذهيب و 
وأن يقيم  الكرمي، وغرضه هبذا كله أن يروج لتصوفه على حساب القرآن ،إليهيقصده هو ويرمي 

 ،وهبذا الصنيع يكون الصويف قد خدم فلسفته التصوفية ، نظرايته وأحباثه على أساس من كتاب هللا
  ."(3)يف آايت هللا  يل الذي كله شر على الدين وإحلادللهم إال هذا التأو ا ،اومل يعمل للقرآن شيئً 

                                      
 ،والتفسري ،عامل يف احلديث هـ،745: لد سنةو  بدر الدين، ،املوصلي الشافعي ،الزركشي: حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي (1)

لربهان يف علوم القرآن، وختريج أحاديث ومجيع العلوم، من مصنفاته: شرح البخاري، والتنقيح على البخاري، وشرح التنبيه، وا
، ت: 5/133، )الدرر الكامنةابن حجر،  انظر: هـ.794: سنةتويف وصل إىل سورة مرمي،  ،الرافعي، وتفسري القرآن العظيم

 .(504، ت: 2/162) د.ط، ،طبقات املفسرين ،لداوديوا (،1059
     (.2/170)، 1ط ،الربهان يف علوم القرآنالزركشي،  (2)

  (.2/256د.ط، ) ،التفسري واملفسرون حممد حسني الذهيب، (3)
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 .هذه املدرسةكتب من   نيبابعض املعلومات عن كت: املبحث الثاين
  :رمحه هللا، تفسري العقاد :()أوال  

من  هوو  هـ، 1307ولد مبدينة الفيوم سنة  ،املؤلف أمحد سعد عثمان علي العقاد سريته:
وهلم مؤلفات عديدة وخمطوطات   ،فقد كان أجداده من السادة الصوفية ،اء والصاحلنيساللة األولي

ن العناية اإلهلية أرادت به أن يلتقي ابلعارف إ :وقالوا ،كثرية يف كافة علوم التصوف والفقه والتفسري
 أهنىملا و  هـ، 1324ابألزهر سنة والتحق  ،فوجهه حنو االستقامة ،ابهلل السيد حممد ماضي أبو العزائم

 .فاشتغل فيه ابلتدريس للعامة ،ا يف أحد املساجدا وخطيبً دراسته فيه عينته وزارة األوقاف إمامً 
الدين ) :كتبه املطبوعةومن   ،اومنها ما مل يزل خمطوطً  ه،طبع مت وله عدد من املؤلفات منها ما

: وكتاب (،اهلجرة النبوية): وكتاب (،األنبياء والصاحلنيكنوز العارفني يف مرياث ): وكتاب (،النصيحة
السعادة يف : )وكتاب (،األنوار القدسية يف شرح أمساء هللا احلسىن: )وكتاب (،مواهب اإلنسان)

 (.الدخول من ابب التوبة
الشرف األعلى يف إسراء من )و ،(رحيانة العارفني يف حكمة أحكام الدين) :املخطوطاتومن 

 . (الفقه على املذاهب األربعة)و ،(أهل اليقنيمقامات )و ،(اإلنسان الكامل)و ،فتدىل(دن 
  هـ.1373صفر سنة  16يف  -رمحه هللا- تويف وفاته:

 كتاب التفسري: 
قد صدر منه تفسري اجلزء األول واجلزء الثاين من و  (،ضياء األكوانفهو بعنوان ) وأما تفسريه

  .هـ 1391وصدرت الطبعة األوىل سنة  ،القرآن الكرمي
  : رمحه هللا ،حممود ىمصطف الدكتور/ تفسري :(ااثني  )

 ،يف شبني الكوممـ 27/12/1921ولد يف  ،كمال بن حممود حسني  ىمصطف سريته:
اب تَ وبدأ دراسته يف الك   ،حيث انتقل إليها مع أبويه ،ولكنه نشأ يف طنطا ،املنوفية يف مصرحافظة مب

جاته العالية يف الثانوية لاللتحاق بكلية .. وقد أهلته در .االبتدائيةمث دخل املدرسة  ،فيها بضعة أشهر
وواصل دراسته حىت أمت مرحلة التخصص  ،م1952 عام الكليةدراسته يف وانتهى من  ،الطب ابلقاهرة

 يف األمراض الصدرية.
 :أعماله الدعويه

ه وقام إبنشاء مسجد يف القاهرة ابمس ،حلقة من برنجمه التلفزيوين الشهري )العلم واإلميان( 400قدم  
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ومركز  ،حممودمصطفى  ىوتضم مستشف ،حممودمصطفى ويتبع له مجعية مسجد  ،م1979عام 
 ومتحف للجيولوجيا واألحياء املائية ومركز فلكي. ،ومكتبة ،حممود للعيون مصطفى

 : "تفسري عصري للقرآن" عن أصل كتابه ةنبذ
من احلجم صفحة  280م بطبع الكتاب يف حوايل  1976قامت مطبعة املعارف مبصر سنة 

 .وطبع قبلها وبعدها بعدة مرات ،املتوسط
م  1969شرت يف جملة "صباح اخلري" يف ديسمرب جمموعة مقاالت ن   عبارة عن والكتاب

فلما قامت االعرتاضات على تفسريه هذا مجعها  ،"تفسري عصري للقرآن" :م بعنوان 1970وأوائل 
 ."حماولة لفهم عصري للقرآن" :يف كتاب ومساه
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 .رمحه هللا ،تفسري العقاد طلب األول: مناذج منامل
  املشرفة. يف الكعبة جتلي هللا  املخالفة األوىل:

 گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇٹ ٹ ڍ 

 .[149]البقرة: ڍ گ گ
أن احلق وجتليت  :وكأن هللا تعاىل يقول ،يعين التوجه للكعبة حق: "و -رمحه هللا- العقاد قال 

فبنور الروح ترى  ،والزائر هلا إمنا يزور احلق ،فاملعظم هلا إمنا يعظم احلق، الكعبة املكرمة بنور احلق على
جعلنا  ،ا ألهل املعرفةا خاصً ويف الكعبة املكرمة جتليً  ، ويف كتاب هللا ا يف رسول هللا احلق متجليً 

  .(1)ممن خضعوا للحق وعرفوا احلق" هللا 
 الرد على املخالفة:

وهو التوجه إىل الكعبة، بعد أن كانت اجلهة لبيت  ،ى هذه اآلية هو من شروط الصالةالكالم عل
  .(2)ذلك" -رمحه هللا-كما ذكر ابن كثري   األمر من هللا   املقدس، "فامتثل النيب  

هذا ما عليه املسلمون املوحدون املتبعون للكتاب والسنة والفهم الصحيح، وهبذا التوجه يكون 
وتفسري النصوص  ،واخلرافات وهذا هو التعظيم، ابمتثال األوامر ال ابلبدع  أوامر هللا املسلم ممتثاًل 

يف خملوقاته هي عقيدة وحدة الوجود اليت ينادي هبا  مبا ال حتتمل، وهذه عقيدة التجلي هلل 
 الصوفية من قدمي.
 .والفرح ابملصائب ،ترك املباحات املخالفة الثانية:

]البقرة: ڍ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٹ ٹ ڍ 
155].  

بل  ؛ويوصل العبد للصفات امللكية ،فإنه يؤمل البشرية ،الصيام :املراد ابجلوع: "و لعقادا قال
ال أيخذ  من هذه اآلية عرف أهل الطريق أن احلسَ : "و إىل أن قال ،"..احلظائر القدسية يرفعه إىل

واحلق تعاىل يراها يف  ،موال واألنفس والثمراتاللذة يف األ العبد بشهادته وحكمه فهو كثري اخلطأ يرى
فكل مؤمل فيه  ،فاحلس قاطع لطريق اآلخرة حمجوب مبناظره وظواهره ،املؤمل للحس واملخوف للنفس

                                      
  . .(15 - 2/14)، للعقاد ضياء األكوان نقاًل عن كتاب، (1/397، )اجتاهات التفسري الرومي، انظر: (1)
  (.3/124) تفسري القرآن العظيم،انظر: ابن كثري،  (2)
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ا هلل على عنايته ومىت انكشفت تلك احلقائق يسجد العبد شكرً  ،كل مر دواء  خري كما قال احلكماء:
  .(1)"حملها اللذة والبهجة والسرور وحتل   ،فتزول املرارة ،ئجوترتفع ستائر عن النتا ،به يف البالء

 الرد على املخالفة:
 : تعريف الصرب وأنواعه:أواًل 

صربت نفسي على ذلك، أي: و ، يقال: صرب على األمر: احتمله ومل جيزع ،الصرب لغة: احلبس
هو  ،حبستها ْيئا فقد صرب   .(2)أصل  الَصرب احل ْبس، وكل  من ح ب س ش 

 ، فهو ثالثة أقسام:(3)ا تكرهوكفها عمَ  ،الصرب حبس النفس عن اجلزع: اعً وشر 
 .صرب على طاعة هللا حىت تؤديهاالاألول: 
 .عن معصية هللا حىت ترتكهاالصرب الثاين: 

  .(4)فال تتسخطها على أقدار هللا املؤملةالصرب الثالث: 
 ة عندصاخو ، إال ابلصرب طلوباملك ادر إلفالصرب هو املعونة العظيمة على كل أمر، فال سبيل 

واجلسدية، ويوجد مقتضاها، ا إن استمر، فهذا تضعف معه القوى النفسانية شاق، خصوصً املو البالء 
، وقد أمر إليهواالفتقار  اءجتل، واالى هللا وهو التسخط إن مل يقاومها صاحبها ابلصرب والتوكل عل

  .أن يصربوا على ما قد يصيبهم عباده هللا 
 .[153 البقرة:]ڍ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئڍ  ٹ ٹ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃڍ : تعاىل قالف ،ابجلنةوعد الصابرين و 

 .[96 النحل:]ڍ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
 .[12 اإلنسان:]ڍ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌٹ ٹ ڍ  و

ألن هبا  ؛العافية واملعافاة يف الدنيا واآلخرة موسؤاهلالصرب  تهممبالزم نياملسلم وأمر النيب 
يف أدعيته  على سؤال العافية يف عدة أحاديث، ودعا هو  النيب  صالح الدين والدنيا، وقد حثَ 

  .بطلبها
                                      

 .(23 - 2/22)، للعقاد ضياء األكوان بنقاًل عن كتا ،(1/400، )اجتاهات التفسري الرومي، انظر: (1)
 . (3/329د.ط، )، معجم مقاييس اللغة(، وابن فارس، 12/121، )هتذيب اللغةاألزهري،  (2)
  (.صرب، مادة: )(4/438)، لسان العربوابن منظور،  (،1/172، )5، طخمتار الصحاحالرازي،  (3)
  (.1/74هـ، )1420، 1مؤسسة الرسالة، ط ،بريوت ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي،  (4)
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: يدع هؤالء الدعوات، حني ميسي وحني يصبح : مل يكن رسول هللا قال ابن عمر فعن 
 ودنياي وأهلي لهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة، اللهم إين أسألك العفو والعافية يف ديين"ال

 .(1)«ومايل، اللهم اسرت عوريت
ْدق  : »قال: قال رسول هللا  عن أيب بكر الصديق و  لص   و مه  ا يف   ،ف إ نَه  م ع  اْلرب     ،ع ل ْيك ْم اب 

ف إ نَه  ملْ  يـ ْؤت  بـ ْعد  اْلي ق ني   ؛م ع اف اة  و س ل وا اّلَل  الْ  ،و مه  ا يف  النَار   ،ف إ نَه  م ع  اْلف ج ور   ،و إ اَيك ْم و اْلك ذ ب   ،اجلْ َنة  
ابـ ر وا ،و ال  تـ ق اط ع وا، خ رْي  من املعافاة  .(2)«وكونوا عباد هللا إخوانً  ،و ال  تباغضوا ،و ال  حت  اس د وا ،و ال  ت د 

اي  »: ا أسأل هللا به فقالاي رسول هللا علمين شيئً  قال: قلت   عن العباس بن عبد املطلب و 
 ،هللاا أسأل هللا به اي رسول فقلت: علمين شيئً  ،مث جئت ،مث مكثت قلياًل  «س ل  اّلَل  اْلع اف ي ة   ،ع َباس  
ر ة   ،اي  ع َباس  »: فقال نـْي ا و اآْلخ   .(3)«ع َم ر س ول  اّللَ ، س ل  اّلَل  اْلع اف ي ة  يف  الد 

نَـْوا ل ق اء  الع د و  ، و س ل وا اّلَل  : » رسول هللا قال: قال  أوىفعبد هللا بن أيب وعن  ال  تـ ت م 
  .(4)«الع اف ي ة  

اتفق الشراح أن املراد ابلعافية الصحة، وإمنا كانت العافية أحب ألهنا لفظة جامعة خلري وقد 
، والبالايالدارين من الصحة يف الدنيا والسالمة فيها ويف اآلخرة؛ ألن العافية أن يسلم من األسقام 

 .(5)"وهو كذلك يف نفوس العامة ،وهي الصحة عند املرض
 .وجلب كل خري ر   دة لدفع كل ض  فكان هذا الدعاء من هذه احليثية قد صار ع  

                                      
وبنحوه رواه أبو  (،3871، برقم: 5/37د.ط، )، ابب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسىيف الدعاء،  ابن ماجهأخرجه  (1)

انظر: صحيح". ": (، وقال األلباين5074 ، برقم:4/318، )ابب ما يقول إذا أصبح، كتاب األدب، سننهداود يف 
  (.2/1314) د.ط،صحيح اجلامع، لباين، األ

، العافيةابب من سأل هللا ، األدب املفردورواه البخاري يف  (،44، برقم: 1/217)، املسندأخرجه اإلمام أمحد يف  (2)
األحاديث انظر: املقدسي،  ".إسناده حسنصحيح". وقال الضياء املقدسي: "": (، وقال األلباين724 ، برقم:1/381)

  (.268برقم: )، 4، طصحيح األدب املفرد(. واأللباين، 1/163) ،املختارة
(، ورواه أمحد يف فضائل 726 برقم:، 1/383، )1، طابب من سأل هللا العافية، األدب املفردأخرجه البخاري يف  (3)

حيح صانظر:  صحيح".": ، وقال األلباين(1810، برقم: 2/940)، الصحابة، ابب فضائل العباس بن عبد املطلب 
 (. 2/1314) د.ط، ،اجلامع

(، وبنحوه رواه مسلم يف كتاب اجلهاد 7237 ، برقم:9/84، )ابب من سأل هللا العافية، ك ت اب  الَتم ين   أخرجه البخاري يف   (4)
 .(1742، برقم: 3/1362) ،ابب كراهة متين لقاء العدو، واألمر ابلصرب عند اللقاءوالسري، 

  (.4/1531هـ )1422، 1، بريوت، دار الفكر، طرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحمانظر: اهلروي القاري،  (5)
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  . توسيع ابب الشهادة يف سبيل هللا ة:لثاملخالفة الثا
 .[154]البقرة: ڍ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ٹ ڍ 

فإن منهم من قتل بسيف  ،لياء هلم قدم صدق يف هذه احلياةاألو : "و -هللارمحه -العقاد قال 
ومنهم من قتل بسيف طلب العلم والسهر يف حتصيله  ،ومنهم من قتل بسهام خمالفة النفس ،احملبة

جعلنا ممن استنارت  ،ويكتبهم عنده شهداء ،فيحييهم هللا يف برازخهم ،والتلذذ به ونسيان البشرية
 .(1)"قوا تلك احلقائفشاهد ،بصائرهم

 الرد على املخالفة:
وحتفيز  ،وفيها تصبري ألهلهم ولذويهم ،اآلية تتكلم عن الشهداء الذين جاهدوا يف سبيل هللا

 .يف اجلنان أخرىوأن هلم حياة  ،للمؤمنني مبوعود هللا لشهيد املعركة ابلرفعة واألجر والثواب
  .(2)الشهداء يف صور طري بيض"أرواح : "أهنم قالوا -رمحهم هللا-عن قتادة والربيع وعكرمة ف

فأدخل حزبه ومدرسته من ضمن الشهداء يف سبيل  ؛ل اآلية فوق ما حتتملولكن املخالف محَ 
ألهنا أمور  ؛وإمنا ابلدليل ،أييت ابلتشهي ولكن اجلزاء ال ،وهلا جزاء ومثوبة ،فأبواب اخلري كثرية ،هللا

لب العلم واالبتعاد عن املعاصي وغريها من فط ،عن الناس إال بوحي من هللا سبحانه ىغيبية ختف
فهذا تعدي يف الطلب  ،الشهداء يف سبيل هللا منزلةلكن ليست مثل و  ،صاحبها جوراملأالطاعات 
 واألمنيات.
  .يزور األولياءتفسري ابن السبيل مبن  ة:بعار املخالفة ال

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٹ ٹ ڍ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ڍڌ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

  .[177]البقرة: ڍ ڈ ڎ ڎ ڌ
أو  ،أو يزور األولياء ،ابن السبيل هو املسافر الذي يطلب العلم: "و -رمحه هللا-العقاد قال

فله حق على من نزل هبم أن يكرموه ويدخلوا عليه  ،(3)خوان املؤمننيأو يتعرف إب ،ينظر يف آايت هللا
                                      

  .(2/21)، للعقاد ضياء األكوان نقال عن كتاب ،(1/405)، اجتاهات التفسري الرومي، انظر: (1)
  (.2/700، )جامع البيانانظر: الطربي،  (2)
 . }إمنا املؤمنون إخوة{ه تعاىل: املراد إبخوان املؤمنني، هم كل املؤمنني، عماًل بقول (3)
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كوقت   ،األفضل أن يتحرى العبد أوقات اإلجابة: "و مث قال ،"..ه مما أعطاهم هللاالسرور ويعطو 
ويتوسل برسول هللا  ،ويقدم التوبة واالستغفار ،كاملساجد ورايض األولياء  ،واألماكن الطاهرة ،السحر
  ً(1)"ا يف نفسه أنه كالغريق وال أيخذ بيده إال مواله القادرويرفع شكواه إىل هللا معتقد.  

 لرد على املخالفة:ا
 .(2)ألمر يْلزمه" ؛ا غري بلد هذي ي ريد بـ ل دً ال": هو ابن  الَسبيل

ه  ب ه   ؛اْبن  الَسب يل   :و ق يل  ل ْلم س اف ر  " ْبن  الَسب يل  يف  اآْلي ة  م ْن انـْق ط ع  ع ْن  :ق ال وا ،ل تـ ل ب س  و اْلم ر اد  اب 
 .(3)"الَسب ب   :و الَسب يل   ،م ال ه  

 .(4)ملالزمته إايها" ؛ا هلاابن السبيل هو املسافر الكثري السفر، مسي ابنً ": وقيل
 .فقال بعضهم: هو الضيف   ،صفتهمث اختلف أهل العلم يف 

الضيف ابن السبيل، هو: : "واقال ،هللا مرمحه ،سعيد بن جبري، وقتادةو  ، عن ابن عباسف 
  .(5)"الفقري الذي ينزل ابملسلمني

 مرمحه ،والربيع بن أنس ،والزهري ،والضحاك البصري، احلسن ،جماهدو  جنيح، عن ابن أيبف
 . (6)الذي مير عليك وهو مسافر"" :واقال {ڤ ڤ } يف قوله: ،هللا

: والطريق هو-"ابن السبيل"، ملالزمته الطريق : إمنا قيل للمسافر: و -رمحه هللا-قال الطربي و 
ملالزمته إايه، وللرجل  ؛ابن املاء"": ابنه"، كما يقال لطري املاء" فقيل ملالزمته إايه يف سفره: ،"السبيل"

 .(7)ابن األايم والليايل واألزمنة"": الذي أتت عليه الدهور
عن ابن عباس ومجاعة: هو الضيف، وقال جماهد وأبو جعفر ": -رمحه هللا-قال ابن كثري و 

وهذا أظهر، وإن كان مراد  يف السفر،ا عليك جمتازً  الباقر واحلسن والضحاك ومقاتل: هو الذي مير  

                                      
  .(2/61)، للعقاد، ضياء األكواننقال  عن كتاب  ،(1/405)، اجتاهات التفسريانظر: الرومي،  (1)
  (.12/302، )هتذيب اللغة، األزهريانظر:  (2)
  (.1/265، د.ط، )املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، احلمويانظر:  (3)
  (.2/339، د.ط، )النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثريانظر:  (4)
  (.1554 برقم:، 1/289، )تفسري القرآن العظيم، ابن أيب حامتانظر:  (5)
 (. 1555، برقم: 1/290، )تفسري القرآن العظيمابن أيب حامت، ، (3/346، )جامع البيانانظر: الطربي،  (6)
  (.3/347، )جامع البيانانظر: الطربي،  (7)
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 .(1)"القائل ابلضيف املار يف الطريق، فهما سواء
أهل قرية أن يكرموه كل الذي يزور األولياء؟ وعلى   هوابن السبيل أن  املخالف فمن أين استنبط

ابلنيب نظر املخالف؟ هل هم الذين يفعلون البدع؟ ويتوسلون يف ومن هم األولياء  ،موا له الضيافةويقد   
(2)وال جيوز اإلعانة على املنكر ،؟ بل هذه بدع ومنكرات. 

 
  

                                      
  (.2/264، )تفسري القرآن العظيمنظر: ابن كثري، ا (1)
  .(450 - 397)ص: ، ، اجتاهات التفسريانظر الرومي (2)
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 (.حماولة لفهم عصري) :-رمحه هللا-حممود  ىمصطف د.مناذج من تفسري  املطلب الثاين:
  .الظاهرتقدمي املعىن اجملازي على املعىن احلقيقي  املخالفة األوىل:

 .[18طه: ]ڍ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇٹ ٹ ڍ 
فعصا موسى هي الشريعة اليت جاء هبا ليهدي هبا : "-رمحه هللا- الدكتور مصطفى حممود قال

  .(1)"وغنمه هم شعبه ،الشعوب ويقودها
  الرد على املخالفة: 

الدكتور مصطفى حممود املعىن ، حيث ترك وهذا القول خمالف ألقوال أهل اللغة واملفسرين
  عىن اجملازي،وجلأ إىل امل ،احلقيقي الظاهر

 
حبيث  ،اجملازياملعىن تقدمي املعىن احلقيقي على م به ل  سَ ومن امل

 .(2)ال يصار إىل اجملاز إال إذا تعذرت احلقيقة
 .(3)"فهديناه ،ضااًل  :، أيڍڱ  ڳ ڳ ڳڍ : قوله تعاىل اجملازياملعىن ومن أمثلة 

 اكان كافرً   :يعين، ڍڱ  ڳ ڳ ڳڍ : تعاىل قوله يف والسدي ،جماهدو  ،عن ابن عباسف
  .(4)"فهديناه :يعين، ڍڱ ڍ، ضااًل 

لوجود القرينة الظاهرة يف  ؛ملعىن اجملازيإىل ااملفسرون وأهل العربية  صارفهذه اآلية الكرمية 
 .ڍے ے ھ ھ ھ ھ ڍ وهي قوله تعاىل: ،اآلية

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڍ ": -رمحه هللا-قال ابن كثري 

 هذا مثل ضربه هللا  ،[122: األنعام]ڍ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ
أحيا قلبه ابإلميان، وهداه له  :أي ،ا، فأحياه هللاا حائرً يف الضاللة هالكً  :ا، أيللمؤمن الذي كان ميتً 

وكيف يتصرف به،  ،يهتدي كيف يسلك :أي ڍڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڍ ووفقه التباع رسله، 
اإلسالم، والكل  :اس، وقال السديوالنور هو القرآن كما رواه العويف، وابن أيب طلحة، عن ابن عب

                                      
  (.11، مؤسسة روزاليوسف، )ص: حماولة لفهم عصريانظر: الدكتور مصطفى حممود،  (1)
 ،كام يف أصول األحكاماإلح(، واآلمدي، 2/60)هـ،  1418 ،3ط، بريوت، مؤسسة الرسالة، احملصولانظر: الرازي،  (2)

مطبعة مناهل العرفان يف علوم القرآن، ، والزرقاين، (1/46)، املكتب اإلسالمي، بريوت، ق: عبد الرزاق عفيفييقحتد.ط، 
 (.  2/60) ،3عيسى البايب احلليب وشركاه، ط

 (. 3/325د.ط، )، اإلتقان يف علوم القرآنانظر: السيوطي،  (3)
 (. 4/1381)ري القرآن العظيم، تفسانظر: ابن أيب حامت،  (4)
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 :أي ڍہ ہ ہ ڍاجلهاالت، واألهواء والضالالت املتفرقة،  :أي ڍۀ ۀ ڻ ڻڍ  ،صحيح
 .(1)"وال خملص مما هو فيه ،ال يهتدي إىل منفذ

جاءت  حيث إن عصا موسى  فهذا مل يقل به أحد على اإلطالق، :تفسري العصا ابلشريعةأما 
  ومن هذه اآلايت:واستعماالهتا، يفتها مقرتنة بوظيف القرآن الكرمي 

 [.60البقرة: ]ڍڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ٹ ٹ ڍ

 [.107األعراف: ]ڍ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦٹ ٹ ڍ  

 [.117 األعراف:]ڍ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ٹ ٹ ڍ

 [.160األعراف: ]ڍٺ  ٹ ٹ ٿ ڀ ڀ ڀ ەئ ەئ ائٹ ٹ ڍ 

 [.10النمل: ]ڍۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھٹ ٹ ڍ 

 [.32الشعراء: ]ڍ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭٹ ٹ ڍ 

 [.45الشعراء: ]ڍ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇٹ ٹ ڍ 

 [.63الشعراء: ]ڍٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ڍ 

 .[31القصص: ]ڍک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍٹ ٹ ڍ 
 قد اختلف العلماء حول معىن اهلش يف اآلية الكرمية على قولني: ف :اهلش  وأما 

 القول األول:
ابن  :من كل   ش مبعىن التحريك وهز األشجار دون الضرب واخلبط، وهو قول  قال أصحابه: اهل

 .(3) رمحه هللا مالك، واإلمام (2)زيد
، الغنم إىل ليسقط ؛ابلعود الشجر ورق حتريك :واهلش" :رمحه هللا (4)وقال ابن عبد الرب

  .(5)"فتأكلها
                                      

  (.20/458، )جامع البيانانظر: الطربي،  (1)
 (. 7/2420) تفسري ابن أيب حامت،(، و18/293) املرجع السابق، انظر: (2)
 (. 7/2420، )تفسري ابن أيب حامتانظر:  (3)
هـ، برع يف الفقه 368لكي، ولد سنة ابن عبد الرب: يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب، األندلسي القرطيب املا (4)

هـ. انظر: ابن خلكان، 463واحلديث، وله تصانيف فائقة منها: التمهيد، واالستيعاب، واالستذكار، وغريها، مات سنة: 
  .(159-18/153) ،سري أعالم النبالءلذهيب، وا(، 837، ت: 7/71) ،وفيات األعيان

 (.  27/213) هـ،1414، 1طاالستذكار، ابن عبد الرب،  انظر: (5)
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 ،ورقها نثرت إن ذلكوك ،الشجرة أ غصان من اْلغصن جذبك: واهل ش  وقال ابن سيده: "
 . (1)"فيهما ا،هشً  يهشه ههشَ  بعصا،

 ،ورقها ليتساقط ؛الشجرة هبا أهز :أي ،غنمي على هبا أهشو ": -رمحه هللا-قال ابن كثري و 
 ورقه يسقط حىت حيركه مث ،الغصن يف احملجن الرجل يضع أن اهلش: مالك اإلمام قال ،غنمي لرتعاه
 .(2)"خيبط وال شاهل فهذا العود، يكسر وال ،ومثره

 القول الثاين:
 وهو قول كل من:قال أصحابه: اهلش مبعىن الضرب واخلبط، 

 ،ڍڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ :حيث قالوا ،هللا مرمحه، (3)، والفراء، والضحاكعكرمةو  ،السدي  
 .(4)"أضرب هبا الشجر للغنم، فيقع الورق: "قالوا

 .(5)"غنمه ورق الشجر على يهش   كان نيب  هللا موسى : "-رمحه هللا-قال قتادة و 
 يقال غنمي، وترعاه ،ورقها فيسقط ،اليابس الشجر هبا أضرب": -رمحه هللا-قال الطربي و 

 .(6)"ورقها فسقط ،أغصاهنا ورق اختبط إذا: اهشً  يهش   الشجر فالن هش  : منه
كل ذلك يف موطن   :فضرب احلجر ابلعصا، وضرب ماء البحر حىت ينفلق، وصريورهتا ثعبانً 

وضرب أغصان األشجار لتتساقط أوراقها فتأكله الغنم،  إسرائيل.لبين  املعجزة ملوسى  إظهار
 ؛كل هذه األمور من استعماالهتا احلقيقية  :واالرتكاز عليها أثناء السري، ودفع الوحوش الضارية هبا

  وإمهال وإغفال املعىن احلقيقي!!! ،صار إىل املعىن اجملازيفكيف ي  
 .والنفسفسري النعلني ابجلسد تاملخالفة الثانية: 

 .[12]طه: ڍ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائٹ ٹ ڍ 
ر بعض املتصوفة كالم هللا ملوسى فس   يف هذا ي  : "و -رمحه هللا- الدكتور مصطفى حممود قال

                                      
  (.4/88)، األعظم واحمليط احملكم، سيده بن( ا1)
    (. 1/141، )اللغةمجهرة  ،وابن دريد (،3/344)د.ط،  ،كتاب العني ،الفراهيدي، و (5/246) ،تفسري ابن كثري( 2)
   (.2/177، )1ط ين القرآن،معا الفراء،( 3)
 (. 7/2420)، بن أيب حامتتفسري ا(، و18/293) ،جامع البيانالطربي،  انظر:( 4)
 (. 7/2420)، تفسري ابن أيب حامت انظر:( 5)
 . (18/293) ،جامع البيانالطربي،  (6)



275 

 وهلذا يبادر .مها النفس واجلسد، [12]طه: ڍۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئڍ  :يف القرآن ..
  .(1)"يف الوادي املقدس ل خطوة  ليخطو أو  ؛املتصوف أبن خيلع النعلني
 الرد على املخالفة:

 .وهذا القول خمالف ألقوال أهل العلم
يف  -هللا مرمحه- معمرو  ،عطاءو ، ابن ج ري جو  قتادة،و ، الزهريو  ،بن أيب طالب عن علي   ف

 .(2)"اخلعهما :فقيل له ،كانتا من جلد محار ميت: "واقال ،ڍوئ وئڍ  :قوله
كانتا، يعين نعلي موسى من بقر، ولكن إمنا أراد قال: " -هللا مرمحه- البصري احلسنعن و 

 .(3)"هللا أن يباشر بقدميه بركة األرض، وكان قد قدس مرتني
 .(4)"كي متس راحة قدميك األرض الطيبة": ڍوئ وئڍيف قوله:  -رمحه هللا-عكرمة قال و 

أفض قال: " ،ڍۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئڍ قوله:  -رمحه هللا- ابن أيب جنيحوقال 
 .(5)"دميك إىل بركة الواديبق

وأوىل القولني يف ذلك ابلصواب قول من قال: أمره هللا تعاىل ذكره خبلع ": -رمحه هللا-قال الطربي 
ألنه  ؛وإمنا قلنا ذلك أوىل التأويلني ابلصواب، ا مقدسً ليباشر بقدميه بركة الوادي، إذ كان وادايً  ؛نعليه

وال لنجاستهما، وال  ،لعهما من أجل أهنما من جلد محارال داللة يف ظاهر التنزيل على أنه أمر خب
 .(6)"خرب بذلك عمن يلزم بقوله احلجة

وغري واحد من  ، وأبو أيوب ،وأبو ذر ،قال علي بن أيب طالب": -رمحه هللا-قال ابن كثري و 
د بن وقال سعي ،ا للبقعةالسلف: كانتا من جلد محار غري ذكي، وقيل: إمنا أمره خبلع نعليه تعظيمً 

جبري: كما يؤمر الرجل أن خيلع نعليه إذا أراد أن يدخل الكعبة، وقيل: ليطأ األرض املقدسة بقدميه 

                                      
  (.52، )ص: حماولة لفهم عصريانظر: الدكتور مصطفى حممود،  (1)
 (. 7/2417) تفسري ابن أيب حامت انظر:( 2)
 . (.5/558)املنثور، الدر السيوطي، و  ،(18/279) ،جامع البيانالطربي، انظر:  (3)
 (. 7/2417) تفسري ابن أيب حامت انظر:( 4)
 . (18/279) ،جامع البيانالطربي، انظر: ( 5)
 . (18/279) انظر: املرجع السابق،( 6)
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 .(1)"ا غري منتعلحافيً 
قال احلسن وابن جريج: أمره  ،ڍوئ وئڍ قوله تعاىل: ": -رمحه هللا- (2)وقال اجلصاص

 ۆئ ۆئ ۇئ ڍيب ذلك: يدل عليه قوله عقو  ،ليباشر بقدمه بركة الوادي املقدس ؛خبلع نعليه

 .(3)"ألنك ابلوادي املقدس ؛فتقديره: اخلع نعليك ،ڍۈئ
مبقتضاها  ، واليتاملراد ابلنعلني النفس واجلسد على أنَ  تدل   اليتفأين القرينة يف اآلية الكرمية 

 !!!. ي دون املعىن احلقيقياجملاز املعىن صار إىل ي  
 .رجاءبال خوف وال  ،العبادة حب فقطاملخالفة الثالثة: 

  .[56الذارايت: ]ڍ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄٹ ٹ ڍ 
 ،االقرب من هللا حبً هم يطلبون : "و عن الصوفية -رمحه هللا-الدكتور/ مصطفى حممود  قال
  .(4)"ا جلنةا من نر أو طلبً وليس خوفً 

  الرد على املخالفة:
 عند أهل العلم. وهذا القول خمالف ملفهوم العبادة وأركاهنا

  العبادة يف اللغة واالصطالح: تعريف(: )أواًل  
 : تعريف العبادة يف اللغة

فالن  :.. يقالإىل أنه مربوب لباريه  بذلكي ذهب  ،العبد: اإلنسان، حرًا كان أو رقيًقا
 عبد بني   العبودية.

ومنه طريق معبد إذا  ، اللغة الطاعة مع اخلضوع معىن العبادة يف": -رمحه هللا- قال ابن منظور
ك، والعبادة الطاعة، قال .. والتعبد: التنسلع والتذلضو أصل العبودية اخلو  ،بكثرة الوطء كان مذلاًل 

                                      
   . (5/244) ،تفسري ابن كثري( 1)
ا كان زاهدً و  احلسن الكرخي، أبو بكر الرازي اجلصاص، انتهت إليه رايسة احلنفية، تفقه على: أيب ،اجلصاص: أمحد بن علي (2)

الطحاوي، وشرح اجلامع حملمد بن احلسن، وله  ا، روى عن: عبد الباقي بن قانع، وله كتاب أحكام القرآن، وشرح خمتصر ورعً 
اتريخ بغداد، اخلطيب البغدادي،  نظر:ا هـ. 370هـ، ومات سنة:  305وغريها، ولد سنة:  ..كتاب يف أصول الفقه

  .(3880، ت: 13/121) ،سري أعالم النبالءالذهيب، و  (،2428، ت: 5/72)
    (.3/278، )1ط ،أحكام القرآن انظر: اجلصاص، (3)
  (.100، )ص: حماولة لفهم عصريانظر: الدكتور مصطفى حممود،  (4)
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 . (1)األنباري: فالن عابد: هو اخلاضع لربه املستسلم املنقاد ألمره"ابن 
واخلضوع املستلز م طاعة املعبود أمرًا وهنًيا..  ريف العبادة يف لغة العرب: الذل  وعلى هذا فتع

 فيما خيتص بشئون احلياة.  ،أمرًا وهنيًا ،يذل وخيضع لسيده «عبًدا»لرقيق ولذا مس   ي ا
 : االصطالحتعريف العبادة يف 

وأصل العبادة  ،والتزام شرائع دينه هللا  عبادة عبارة عن توحيدال": -رمحه هللا-قال القرطيب 
 . (2)"اخلضوع والتذلل، يقال: طريق معبدة إذا كانت موطوءة ابألقدام

وبعري  ،طريق معبد :يقال ،عبادة يف اللغة: من الذلَةال": رمحه هللا -رمحه هللا-ابن كثري قال و 
 .(3)ا جيمع كمال احملبة واخلضوع واخلوف"ويف الشرع: عبارة عمَ  ،معبد أي مذَلل

ما حيبه هللا ويرضاه: من األقوال،  هي اسم جامع لكل   عبادة: ال": -رمحه هللا-قال ابن تيمية و 
مال الباطنة والظاهرة؛ فالصالة، والزكاة، والصيام، واحلج، وصدق احلديث، وأداء األمانة، وبر واألع

الوالدين، وصلة األرحام، والوفاء ابلعهود، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، واجلهاد للكفار 
دميني والبهائم، ، واملسكني، وابن السبيل، واململوك من اآلواملنافقني، واإلحسان إىل اجلار، واليتيم

والدعاء، والذكر، والقراءة، وكذلك حب هللا ورسوله، وخشية هللا واإلنبة إليه، وإخالص الدين له، 
 ..عذابهمن  والصرب حلكمه، والشكر لنعمه، والرضا بقضائه، والتوكل عليه، والرجاء لرمحته، واخلوف

 . (4)"العبادة هللوأمثال ذلك هي من 
ا وخضوًعا له، هي استسالم القلب واجلوارح هلل حبً  :ها يف اإلسالمحقيقة العبادة ومفهومف

 ڭٹ ٹ ڍ  ،فهو املستحق  للعبادة وحده دون ما سواه ة ذنوبه،ورجاء ثوابه ومغفر  وخوفًا من عقابه،

 .(5)[163 – 162]األنعام: ڍ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
 .أركان العبادة(: ا)اثني  

 أصبحتمنها  ركنقد إذا ف  فأركان،  عدةفرت فيها اال إذا تو ى عبادة إت سمال ميكن أن  العبادة

                                      
 (. 1/311، )القاموس احمليط(، مادة: )عبد(، والفريوزآابدي، 274 - 3/271، )لسان العرب( انظر: ابن منظور، 1)
 (. 1/225، )اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب، 2)
 (.  1/48، )العظيمتفسري القرآن ( ابن كثري، 3)
 . (5/154)، والفتاوى الكربى(، 10/150)د.ط، ، جمموع الفتاوى( ابن تيمية، 4)
 .(283)ص: ، هـ1417، مكتبة السواري، جدة،2، طمدخل لدراسة العقيدة اإلسالميةانظر: عثمان ضمريية،  (5)
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 . ومن هذه األركانال تسَمى عبادة، 
بً : احملَبة :أوال   هلل تعاىل، وحمبته له منتهى احلب، لذا يفعل  اواملراد هبا أن يكون العبد حم 

عه لفعل العبادة هو حمبته ا يف إرضاء حمبوبه، فالذي دفحمبته هلل وخوفه ورجائه له، طلبً  العبادات بدافع
، وليس يف الوجود من هو أجدر اية، فمن ال حيب هللا مل يكن عابدً وهو أعظم ركن يف العبود له 

 .صاحب الفضل واإلحسان ألنه ؛أبن حي  ب من هللا 
يف حمبة هللا: "وهي املنزلة اليت فيها تنافس املتنافسون، وإليها  -رمحه هللا-قال ابن القيم  

ون؛ املون، وإىل علمها مشَر السابقون، وعليها تفاىن احملبـ ون، وبر وح نسيمها ترو ح العابدشخص الع
، فهي ق وت القلوب، وغذاء األرواح، وقرَة العيون، وهي احلياة اليت م ن ح رمها فهو من مجلة األموات

ب، وقد قضى هللا يوم اتهلل لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا واآلخرة؛ إذ هلم من معية حمبوهبم أوفر نصي
أحب، فيا هلا من نعمة  على احملب  ني قَدر مقادير اخلالئق مبشيئته وحكمته البالغة أَن املرء مع من 

 .(1)"سابغة
لكن العبادة املأمور هبا تتضَمن معىن الذل   ومعىن احلب؛ فهي ": -رمحه هللا-قال ابن تيمية 

 . (2)له" تتضَمن غاية الذل هلل تعاىل بغاية احملبة
 ڇ ڇ چٹ ٹ ڍ وتعظيمه،   قائمة على حمبة هللا ة اإلنسانأن تكون عباد فال بد

 . [165]البقرة: ڍڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چٹ ٹ ڍ 

ڍ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

  .[24]التوبة: 
: أ ْن ي ك ون  اّلَل   ث ال ث  م ْن ك َن ف يه  »: ، قالعن النيب  عن أنس  مي ان  و ج د  ح ال و ة  اإل 

َ ، و أ ْن ي ْكر ه  أ ْن يـ    ْرء  ال  حي  ب ه  إ اَل ّلل 
و امه  ا، و أ ْن حي  َب امل َا س  ع ود  يف  الك ْفر  ك م ا ي ْكر ه  أ ْن و ر س ول ه  أ ح َب إ ل ْيه  مم 

 .(3)«ار  يـ ْقذ ف  يف  النَ 
                                      

 (. 11-3/8، )هـ 1416، دار الكتاب العريب، بريوت، 3، طمدارج السالكني( ابن القيم، 1)
 .  (5/157)، 1، طالفتاوى الكربى( ابن تيمية، 2)
ابب من اختار الضرب ، اإلكراهكتاب يف  ، و (16 ، برقم:1/12ابب حالوة اإلميان، )( أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان، 3)

 ابب بيان خصال من اتصف هبن   ،اإلميانكتاب يف  حوه رواه مسلم ، وبن(6941 ، برقم:9/20) ى الكفر،والقتل واهلوان عل
= 
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  .(1)وهو نقيض اليأس، رجوت األمر أرجوه رجاء :يقال ،الرجاء، هو األمل: الرجاء :ااثني  
رجاء: حاد  حيدو القلوب إىل بالد احملبوب، وهو هللا والدار ال": -رمحه هللا- قال ابن القيم

 ،، واالرتياح ملطالعة كرمه وقيل: هو االستبشار جبود وفضل الرب    ،اآلخرة، ويطي  ب هلا السري
 .  "(2)الثقة جبود الرب    هو :وقيل

ورجاء  ،والرجاء ركن  يف العبادة، واملراد به هو أن يفعل العبد العبادة بدافع الرجاء يف ثواب هللا ورمحته
 فهو املرجو جَل وعال وحده دون ما سواه.  ،ألنه هو النافع ؛مرضاته

 .والرجاء من األسباب اليت ينال هبا العبد ما يرجوه من ربه
ڍۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ٹ ٹ ڍ

 .[90]األنبياء: 
]السجدة: ڍ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گٹ ڍ  ٹو

18] . 
 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېٹ ٹ ڍ و

 . [9]الزمر: ڍ جئ ی ی ی ی ىئىئ ىئ
 ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےڍ  ٹ ٹو

  .[218]البقرة: ڍ ۅ ۅ
: اي  اْبن  آد م  إ َنك  م ا »: ليقو  قال: مسعت رسول هللا  وعن أنس  ق ال  اّلَل  تـ ب ار ك  و تـ ع اىل 

ْوت ين  غ ف ْرت  ل ك  ع ل ى م ا ك ان  ف يك  و ال   يل  د ع ْوت ين  و ر ج   . (3)«...أ اب 
ال  مي  وت َن أ ح د ك ْم إ اَل »: ، قبل موته بثالثة أايم، يقولمسعت رسول هللا قال:  وعن جابر 

هلل   و ه و   ن  الَظَن اب   . »(4)حي ْس 
                                      

= 
 . (43 ، برقم:1/66) وجد حالوة اإلميان،

 . (2/494د.ط، ) ،معجم مقاييس اللغة، وابن فارس، (11/124)، هتذيب اللغة( انظر: األزهري، 1)
  (2/35، )2، طمدارج السالكني( ابن القيم، 2)
(، 3540، برقم: 5/548)، ابب يف فضل التوبة واالستغفار وما ذكر من رمحة هللا بعباده( أخرجه الرتمذي يف الدعوات، 3)

 (.2/779) د.ط،، صحيح اجلامعهذا حديث حسن غريب". وحسنه األلباين. انظر: "وقال: 
 (. 2877، برقم: 4/2206املوت، ) أخرجه مسلم يف كتاب صفة اجلنة، ابب األمر حبسن الظن ابهلل تعاىل عند( 4)
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إ ظهار العبودية والفاقة، واحلاجة إىل ما ": فوائد رجاء العبد ربهيف  -رمحه هللا-ابن القيم  الوق
 .يرجوه من ربه، ويستشرفه من إحسانه، وأنه ال يستغين عن فضله وإحسانه طرفة عني

لوه من فضله؛ ألنه امللك احلق أنه سبحانه حيب من عباده أن يؤملوه ويرجوه. ويسأ :ومنها
سأل. ويف اجلواد، أجود من سئل، وأوسع من أعطى. وأحب ما إىل اجلواد أن يرجى ويؤمل وي  

هللا يغضب  فمن مل يرج   ،وطالب والسائل راج   (1)«ْن ملْ  ي ْسأ ل  اّلَل  يـ ْغض ْب ع ل ْيه  إ نَه  م  » :احلديث
 .حلسىن متعب  د  هبا، داع هبافإَن الراجي متعل  ق أبمسائه ا ...عليه

كان ذلك ألطف موقًعا وأحلى عند العبد،   ،أَن العبد إذا تعَلق قلبه برجاء ربه فأعطاه :ومنها
وأبلغ من حصول ما مل ي رج ه ، وهذا أحد األسباب واحلكم يف جعل املؤمنني بني الرجاء واخلوف يف 

  .(2)القيامة حبصول مرجوهم واندفاع خموفهم"فعلى قدر رجائهم وخوفهم يكون فرحهم يف  ،هذه الدار
ٹ ٹ  بل هو ك فر، ؛ال جيوز ،و حمرم، وهة هللا رمحقنوط من اليأس و الرجاء ال مقابلويف 

ڍ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڍ 

  .[87]يوسف: 
 . [56]احلجر: ڍ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڍ  :وقال تعاىل

النعمان بن  فعن ،العبادة أنه هو وبني  ،الدعاءعلى  لى املداومةاملسلمني ع النيب  حثَ و 
  .(3)«إ َن الد ع اء  ه و  اْلع ب اد ة  »: قال  رسول هللا نَ أ بشري 

  .اخلوف :ااثلث  
  .(4)"الف زعهو : وفاخل": قال ابن سيده

                                      
وقال ،  أيب هريرة من حديث (3373، برقم: 5/456)، ابب ما جاء يف فضل الدعاء( أخرجه الرتمذي يف الدعوات، 1)

 (.          2/779) د.ط، صحيح اجلامعاأللباين: "صحيح". انظر: 
 (.              51-2/50، )مدارج السالكنيابن القيم،  (2)
، ابب الدعاء، وبنحوه رواه أبو داود يف كتاب الصالة، (18352، برقم: 30/298)جه اإلمام أمحد يف املسند، ( أخر 3)

وقال: "هذا  (،3247، برقم: 5/374)، ابب: ومن سورة املؤمنوالرتمذي يف كتاب التفسري،  (،1479، برقم: 2/603)
 (.1/641) د.ط، ،امعصحيح اجلحديث حسن صحيح". وقال األلباين: "صحيح". انظر: 

مادة:  (9/99)، لسان العربوابن منظور،  ،ف( )خ و، مادة: (5/306، )احملكم واحمليط األعظمانظر: ابن سيده، ( 4)
  .)خوف(
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  ة على جماري األنفاس.: هو توقع العقوب(1)أبو القاسم اجلنيدقال ": -رمحه هللا- ابن القيم قال 
 القلب وحركته من تذك ر املخوف.وقيل: اخلوف اضطراب 

 .وقيل: اخلوف هرب القلب من حلول املكروه عند استشعاره
َ  و»: وقال النيب    .(3) «(2)هللا ، إ ين   أل  ْرج و أ ْن أ ك ون  أ ْخش اك ْم ّلل 

 من هللا تعاىل ما يلي: ومن أدلَة وجوب اخلوف
 .[40]البقرة: ڍچ  چ ٹ ٹ ڍ

 .[175آل عمران: ]ڍڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٹ ڍ و
 . [56 :]األعرافڍ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆٹ ٹ ڍ و
 .[44 :]املائدةڍڱ ڱ ڱ ڱٹ ٹ ڍ  و
 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڍ  :تعاىلمدح اخلائفني واخلاشعني هلل فقال و 

 .[28-27 :]املعارجڍ ھ
 وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ڍ بقوله: وصف بعض أنبيائهو 

 .[90 :]األنبياءڍۇئ ۇئ
 .[50 :]النحلڍ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڍ  بقوله تعاىل: مالئكتهووصفهم 

  .[57 :]اإلسراءڍۇئ ۇئ وئ وئٹ ٹ ڍ و
 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گڍ  بقوله: ووصف املؤمنني

  .[16 :]السجدةڍ ں
 .[10-8 :]اإلنسانڍ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڍ  :عن املؤمننيحكاية وقال 

                                      
أبو القاسم اجلنيد: ابن حممد بن اجلنيد القواريري النهاوندي، اخلزاز البغدادي الشافعي، إمام الصوفية، تفقه على أيب ثور، ( 1)

لسري السقطي، واحلارث احملاسيب، وحدث عنه: أبو حممد اجلريري، وأبو بكر الشبلي، وحممد بن علي بن حبيش، ومسع من ا
وغريها،  ..وعبد الواحد بن علوان، من تصانيفه: أمثال القرآن احملبة، املقصد إىل هللا تعاىل، معاين اهلمم يف الفتاوى الصوفية

(، وابن خلكان، 3739، ت: 7/249، )اتريخ بغدادظر: اخلطيب البغدادي، هـ. ان 297ولد، ونشأ وتويف ببغداد. سنة: 
  (.34، ت: 14/66، )سري أعالم النبالء(، والذهيب، 144، ت: 1/373، )وفيات األعيان

 . (1110، ت: 2/781)، ابب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب( أخرجه مسلم يف كتاب الصيام، 2)
 (.  1/508، )كنيارج السالمد( ابن القيم: 3)
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 . [46]الرمحن: ڍ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڍ  فقال تعاىل: ن خافه أن ي دخله اجلنة،وعد مو 
  .[41-40]النازعات: ڍ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائٹ ٹ ڍ  و

َ ، و": قال أن رسول هللا  ن عائشة رضي هللا عنها،وع هللا ، إ ين   أل  ْرج و أ ْن أ ك ون  أ ْخش اك ْم ّلل 
  .(1)«ق يو أ ْعل م ك ْم مب  ا أ تَ 

فال بَد من اجتماعها يف  ؛وهبذا نعرف أَن العبادة ال تقوم وتستقيم إال هبذه األركان الثالثة
 بل الدافع لفعلها اجتماعها.  ؛وأن تكون جمتمعة حال فعله للعبادة ،قلب العبد

ف، ثالثة: احملبة، واخلو  اعلم أَن حمركات القلوب إىل هللا ": -رمحه هللا-قال ابن تيمية 
 . (2)والرجاء"

مبنزلة الطائر، فاحملبة رأسه، واخلوف  قلب يف سريه إىل هللا ال": -رمحه هللا- وقال ابن القيم
والرجاء جناحاه، فمىت س ل م الرأس واجلناحان فالطائر جيد الطريان، ومىت ق ط ع الرأس مات الطائر، 

 . (3)ومىت ف ق د اجلناحان فهو عرضة لكل   صائد  وكاسر"
ا، راجيً  ااعلم أن املختار للعبد يف حال صحته أن يكون خائفً ": -رمحه هللا- النووي قال

ويكون خوفه ورجاؤه سواء، ويف حال املرض ميحض الرجاء، وقواعد الشرع من نصوص الكتاب 
ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃٹ ٹ ڍ ، والسنة وغري ذلك متظاهرة على ذلك

 ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڍ ، وقال تعاىل: [99]األعراف: ڍڍ 

 . (4)"[87 :يوسف]ڍٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
  

 
 
 
 

                                      
 . (1110، ت: 2/781)، ابب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب( أخرجه مسلم يف كتاب الصيام، 1)
 (. 1/95)د.ط، ، جمموع الفتاوى( انظر: ابن تيمية، 2)
 (. 1/513، )مدارج السالكني( انظر: ابن القيم، 3)
  (.206، )ص: 3ت، طاإلسالمي، بريو ، املكتب رايض الصاحلني( انظر: النووي، 4)



283 

 اخلامتة
 :وبعد ،أمجعني وصحبه آله وعلى ،هللا رسول على والسالم والصالة ،رب العاملني هلل احلمد
 :التالية النتائج إىل أخلص هلذا البحث يتدراس خالل فمن

الذين يعملون  ،ق الضالةوالقرآنيني من أخطر وأشد الفر  عشرية االثين أن الشيعة -1
 محلوا الذين ، هللا رسول صحابة مس ْع ة   تشويه وعلى النبوية املشرفة، السنة كيان  هدم جاهدين على

  .كل مرختص وغال    ذلك سبيل يف ويبذلون وهدايته، علمه إلينا
 القول من وحتميه والزلل، اخلطأ يف الوقوع من املفسر تعصم اليت األدوات أهم من -2

 من بد فال اإلعراب، ابختالف خيتلف قد املعىن ألن والتصريف؛ النحو علم :علم بغري  هللا على
  .الصلة العربية وثيقاللغة  علومبني و  علم التفسري بني االرتباطالكرمي؛ ألن  القرآن تفسري عند اعتباره

متثلت يف العدول  ،الصوفية بقواعد التفسري أوقعهم يف أخطاء جسيمةبعض ن جهل إ -3
 جملاز حىت يتوافق مع أفكارهم. اب خذواأل ،املعىن احلقيقي للنصوصعن 

 القول، يف ومناحيهم العرب، لكالم اموافقً  كان  إذا ابلرأي الكرمي القرآن تفسري جيوز  -4
 معرفة على املفسر بقدرة إال هذا يتأتى وال التفسري؛ شروط كافة  ومراعاة والسنة، الكتاب موافقة مع

 قوانني على جار   غري يكون أن مبعىن الرأي، مبجرد التفسري كان  إذا معانيها، أما وفهم األلفاظ، داللة
 فيفسر املفسرون، ذكرها اليت التفسري لشروط امستوفيً  وال الشرعية، لألدلة اموافقً  وال العربية، اللغة

 مجاع.ابإل حرام وهو علم، بغري  هللا على قول فهو ملذهبه، اانتصارً  أو هواه، وفق على القرآن
التفسري هو تفسري القرآن ابلقرآن؛ إذ ال أحد أعلم مبراد هللا  وأكمل أنواع أفضلن إ  -5
 من هللا .  

ابلقرآن،  القرآن تفسريبعد  ،النبوية أييت يف املرحلة الثانية تفسري القرآن ابلسنةن إ  -6
 ، بكالم هللاهو أعلم  وألن النيب  اإلسالمي؛ هي املصدر الثاين من مصادر التشريع السن ةف

 .من املعاينإليه  ا أوحاه هللا مل ،وأكثر قدرة على فهم نصوص اآلايت من غريه
   الثالثة؛ ألن الصحابة املرحلة أبقوال الصحابة والتابعني أييت يف القرآن ن تفسريإ  -7

 التنزيل عاصروا حيث ، هللا رسول من والسماع األخذ يف والشرف ،السبق بص  ق   هلم كان
 هللا رسول أصحاب بني واسطة كانوا  الذين التابعون مث غريهم، من بذلك وأعلم أدرى فهم ،وشاهدوه
 أمجعني. اخللق وبني 
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القائم على األدلة  ،احملمود التفسري ملصادر املوافق السائغ اخلالف ال ضرر من قبول  -8
 .الصحيحة من الكتاب والسنة النبوية املطهرة

ألقواله، والنظر الثاقب  ف يكون ابلفهم التامن أفضل أساليب الرد على املخالإ  -9
 إىل والرجوع والربهان، والرد عليها ابحلجة ،والقيام بتفنيدها وأمانة، بدقة وعرضها لألدلة اليت ذكرها،

 .الصاحل سلف األمة وأقوال النصوص الصحيحة،
 إال ذلك يف خيالف ال دينية، ضرورة ابلتشريع واستقالهلا املطهرة السنة حجية ثبوت  -10

 فهو  النيب عن ثبت ما كل  ابلقرآن، وأن إميان ابلسنة اإلسالم، وأن اإلميان دين يف له حظَ  ال من
 للقرآن. ترك هلا الرتك وأن ابلقرآن، أخذ ابلسنة األخذ وأن لكتابه، وبيان ،هللا  عند من حق

  



285 

 ات:قرتحامل
وطالب العلم  ،فسري وعلوم القرآن خاصةاملهتمني ابلدراسات القرآنية والباحثني يف قسم الت قرتح علىأ

حيث إن خطرهم أشد وأنكى على اإلسالم  ؛املوصوفني ابلقرآنينية أخذ احليطة واحلذر من هؤالء عامَ 
وهو السنة النبوية املطهرة،  ،هدم املصدر الثاين األصيل لإلسالم الشديدة من حيث حماوالهتم ،وأهله

آلة هدم مغرر هبم يف أيدي أم هم  ،قصد وخبث طويةعن سوء  يصدر منهمسواء كان هذا العمل 
 . أعداء اإلسالم

الفرق مجيع و  ،مجع شتات أقوال الشيعة واملهتمني ابلدراسات القرآنيةأقرتح على املسئولني 
 يتبنَي ونشر هذا العمل يف مجيع املكتبات اإلسالمية حىت  ،أبسلوب علميعليها  رد   قيام ابلوال ،الضالة
  فكرهم.وفساد ضالهلم للناس 

 هعلجي وأن به، النفع  وأسأله إلمتامه، التوفيق على وأشكره تعاىل هللا أمحد البحث هذا ختام ويف
رحم هللا علماء و ، تقصريأو  سهو أو خطأ من به كان  عما يتجاوز وأن الكرمي، لوجهه اخالصً  عماًل 

 وفضله مبنه موأدخله زلل، وأ خطأ كل  ر هلمفغو  والثواب، األجر مهل أجزلو  ،أهل السنة األجالء
 .األعلى فردوسال

 والسري ، رسوله وسنة كتابه  التباع ويوفقنا رشدن، يلهمنا أنوتعاىل  سبحانه أسأله كما
 وإلخواننا ولوالدينا لنا يغفر وأن والعمل، القول يف اإلخالص يرزقنا وأن الصاحل، ناسلف منهج على

 على وسلم هللا وصلى جميب، مسيع إنه ،وذرايتنا وأزواجنا تنانيا يصلح وأن املسلمني، وجلميع وملشاخينا
 .اكثريً   اتسليمً  وسلم وصحبه آله وعلى حممد نبينا

  .العاملني رب هلل احلمد أن دعوان وآخر 
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 فهرس اآلايت القرآنية

 الصفحة اآلية  م
 33        [.6 ]الفاحتة:ڍٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڍ  1
 249 .[7]الفاحتة: ڍڄ  ڄ     ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄڍ  2
 237 [.19]البقرة: ڍڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ       ڤ  ڤڍ  3
 73 [.37 :]البقرةڍی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب   يب   ڍ  4
 301          [.40]البقرة: ڍچ  چ ڍ  5
 243 [.58]البقرة:  ڍڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ    ٿ  ڍ  6
 293 [.60البقرة: ]ڍچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چ  چ  ڍ 7
 252 [.65]البقرة: ڍڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ    گ  گ  ڍ  8
 30 [.83 ]البقرة:ڍۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ ڍ  9
 69 [.99البقرة: ]ڍھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ   ڍ  10
 278 [.136]البقرة: ڍڤ  ڤ      ڤ  ڦ       ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿ  ٿڍ  11
 286   [.149]البقرة: ڍڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڍ  12
 288 [.153 البقرة:] ڍۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ڍ  13
 289 [.154]البقرة: ڍٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ     ٱ  ٻڍ  14
 287 [.155]البقرة:ڍٹ  ٹ  ٹ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹڍ 15
 188 [.158 ]البقرة:ڍڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ڍ 16
 299 [.165]البقرة: ڍچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڍ  17
 76 [.167 ]البقرة:ڍے  ے   ۓ   ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇ   ھ  ھڍ  18
 25         [.176البقرة: ]ڍی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    ڍ 19
 290     [.177]البقرة: ڍٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڍ 20
 193 [.183البقرة: ] ڍٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ڍ  21
 106 [.207 ]البقرة:ڍڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڻ   ڻ  ڻڍ   22
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 241 [.210البقرة: ]ڍەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ   ڍ  23
 300    [.218]البقرة: ڍۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۆ  ۆ  ۈ  ڍ  24
 83     [.223 ]البقرة:ڍۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ڍ  25
 34  [.228 ]البقرة:ڍڃ  ڃ     چ  چ  چ   ڍ 26
 183 [.234]البقرة: ڍٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀڍ  27
 18    [.253 ]البقرة:ڍڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڍ 28
 14        [.255 ]البقرة:ڍۉ  ې   ې  ې  ې ۉ   ڍ 29
 23   [.256البقرة: ]ڍی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مب ڍ  30
 21 [.7 ]آل عمران:ڍہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ۀ  ہ  ڍ  31
 283 [.31آل عمران: ]ڍڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ ڍ  32
 167 [.33 ]آل عمران:ڍک  ک  ک  ک  گ        گ  گ  گ  ڳڑ  ڑ    ڍ 33
 239       [.55]آل عمران:  ڍٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ ڍ  34
 278 [.84]آل عمران: ڍٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ       ڀ  ڍ  35
 20 [.105 ]آل عمران:ڍہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ڍ  36
 245 [.124]آل عمران: ڍڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڤ  ڤ  ڤ      ڦڍ  37
 230 [.130]آل عمران:ڍى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ ڍ  38
 98 [.149]آل عمران:ڍپ               پ  پ  ڀ   ٻ   ٻ  پڍ  39
 100 [.173 ]آل عمران:ڍٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ        ڤ  ڍ  40
 301   [.175آل عمران: ]ڍڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ        ڍ  41
 183        [.12]النساء: ڍٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ڍ 42
 181    [.23]النساء: ڍڍ  ڌ  ڌ    ڍ  43
 179  [.24 ]النساء: ڍڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڍ 44
 160 [.48: النساء]ڍڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےڍ  45
 25     [.59]النساء:ڍىئ  ی   ی  ی ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ڍ  46
 272    [.79]النساء: ڍخب     مب   ىب  يبجت  حت  خت  مت   ىت   يت  جث    جب  حبڍ  47
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 277 [.80النساء: ]ڍٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ڍ  48
 17 [.82]النساء:ڍڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڍ  49
 73         [.92:ء]النساڍٺ  ٺ  ٺ ڍ  50
 188  [.101 ]النساء:ڍی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب    ی  یڍ  51
 74 [.105النساء: ] ڈې  ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ         وئ  ۇئ  ڈ  52
 231 [.125]النساء:  ڍں  ں  ڻ          ڻ   ڍ  53
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 240 [.158النساء: ]ڍڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڍ  57
 152 [.6 ]املائدة:ڍٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   ڍ  58
 250 [.24]املائدة: ڍڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ    ڍ  59
 151 [.35: املائدة]ڍۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ے  ۓڍ 60
 302   [.44 :]املائدةڍڱ  ڱ  ڱ   ڱڍ  61
 250 [.60املائدة: ]ڍڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ ڍ  62
 251 [.77املائدة: ]ڍٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڍ  63
 150 [.6 ]األنعام:ڍڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ      ڱ   ڱ  ڱڍ  64
 265    [.38: األنعام]ڍڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڍ  65
 73 [.103 :]األنعامڍٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڍ  66
 196       [.121 ألنعام:ا]ڍڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ڍ  67
 292 [.122األنعام: ]ڍڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ              ڳ  ڳڍ  68
 13                [.141]األنعام:ڍۀ  ہ    ہ  ہ   ڍ 69
 153 [.158]األنعام:ڍٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ ڍ  70
 155 [.162]األنعام: ڍڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ڍ  71
 206 [.164 ]األنعام:ڍى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ           وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئ ې ڍ  72
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 14           [.165 ]األنعام:ڍمب  ىب  يب   جت  حتڍ  73
 73 [.23: ]األعرافڍٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڍ  74
 73 [.33األعراف: ]  ڈڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ      ڇ  ڇ ڈ 75
 78 [.40ألعراف: ا]ڍڑ  ڑ  ک          ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ ڍ  76
 301 [.56 :]األعرافڍۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ڍ  77
 303 [.99]األعراف: ڍچچ  چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ ڍ    ڃ  ڃڍ  78
 293      [.107األعراف: ]ڍڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڍ  79
 293 [.117األعراف: ]ڍائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ    ڍ 80
 293 [.160األعراف: ]ڍٺ   ٿ  ٹ       ٹڀ  ڀ  ڀ     ائ  ەئ  ەئڍ  81
 243 [.161]األعراف: ڍک  ک  ک  گ   گ  گ   ڑ  کڍ  82
 14          [.169 ]األعراف:ڍھ  ے  ے  ۓڍ  83
 219 [.175 ]األعراف:ڍڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ڍ  84
 245 [.9]األنفال: ڍپ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پڍ  85
 184 [.75 ]األنفال:ڍىئ  ی  ی       ی  ی          جئحئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حب   ىئ  ىئڍ  86
 299 [.24]التوبة: ڍچ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ ڍ  87
 91 [.34 ]التوبة:ڍڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ     ڍ  88
 87                   .[40]التوبة: ڍۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ڍ  89
 211 [.75 ]التوبة:ڍگ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   گ  گ ڍ 90
 107 [.111التوبة: ]ڍۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅ   ڍ 91
 169 [.113 ]التوبة:ڍٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڍ  92
 121     [.2 :يونس]ڍپ  پ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ ڍ  93
 64 [.25 ]يونس:ڍيئ  جب    حب  خب   مب  ىب        يب  جت  حت      مئ  ىئ حئ  ڍ  94
 157  [.26]يونس: ڍٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ڍ 95
 283 [.62يونس: ]ڍٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڍ  96
 108 [.17 ]هود: ڍڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڍ  97
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 273     [.43هود: ] ڍۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۆ  ڍ 98
 220 [.         70هود: ]ڍۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ  ېئ     ېئ   ىئ  ڍ 99

 220 [.71 ]هود:ڍىئ  ی   ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ   ڍ  100
 56 [.80 ]هود:ڍوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ڍ  101
 16 [. 88 ]هود:ڍائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ى  ائڍ  102
 14    [.118هود: ]ڍڀ   ڀ   پ  ڀ ڍ  103
 272   [.32ي وس ف: ]ڍڃ  چ  چ   چ  چ ڍ  104
 232 [.53]يوسف: ڍٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀ  ڍ 105
 209    [.70يوسف: ]ڍڀ  ڀ  ٺ  ٺ ڍ  106
 300 [.87]يوسف: ڍپ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ   پ  ڍ 107
 232  [.101]يوسف:ڍۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ۋ  ڍ 108
 238         [.13]الرعد: ڍۆئ  ۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ   ېئڍ  109
 54 [.38الرعد: ]ڍہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ          ہ  ہڍ  110
 53   [.39 ]الرعد:ڍڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ڍ  111
 174 [.41 ]الرعد:ڍۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ ڍ  112
 247 [.43 الرعد:]ڍپ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ڍ  113
 265 [.1: إبراهيم]ڍٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٿ  ڍ 114
 276  [.11إبراهيم: ]ڍٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ڍ  115
 101 [.28إبراهيم: ]ڍک    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ڍ 116
 51        [.9 ]احل جر:ڍڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   ڍ  117
 276      [.39احلجر: ]ڍڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڌ  ڌڍ  118
 28 [.47احلجر: ]ڍۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى   ى  ڍ  119
 56      [.52: احلجر]ڍٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڍ  120
 301 [.   56]احلجر: ڍڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  ڍ  121
 279           [.72احلجر: ]ڍڀ  ڀ   ڀ  ڀ    پ  پڍ  122
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 241 [.33النحل: ]ڍۉ  ې  ې      ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ ڍ  123
 120           [.43 ]النحل:ڍڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ ڍ  124
 74 [.44النحل: ] ڈ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ     ٿ   ٹ ڈ 125
 300        [.50 :]النحلڍڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ     ڭ  ڭڍ  126
 79 [.64النحل: ]ڍجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  ڍ  127
 214         [.72]النحل:ڍحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب ڍ 128
 221 [.76 ]النحل:ڍڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ     گ  ڳڍ 129
 269 [.89: النحل]ڍڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڦ  ڦڍ  130
 93   [.90]النحل: ڍچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ 131
 288   [.96 النحل:]ڍڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇ ڍ  132
 279 [.120النحل: ]ڍٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڍ  133
 250 [.15]اإلسراء: ڍەئ     ەئ   ى        ائ  ائ   ى  ڍ 134
 175 [.26 ]اإلسراء:ڍوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ڍ  135
 279 [.55]اإلسراء: ڍھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڍ  136
 302       [.57 :]اإلسراءڍوئ   وئ  ۇئ  ۇئڍ  137
 93 [.60]اإلسراء:ڍڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ    ڦ   ڄ  ڄڍ   138
 273 [.79]اإلسراء: ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڍ  139
 276 [.110الكهف:]ڍيئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      مت ڍ  140
 79 [.6مرمي: ]ڍچ  چ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڍ  141
 123 [.16]مرمي: ڍڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ      ڄ  ڄڍ  142
 34   [.24]مرمي:ڍۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئڍ   143
 14            [.37 ]مرمي:ڍېئ  ىئ  ىئ   ىئ ڍ  144
 270 [.87 :مرمي]ڍۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ   ھ   ھ      ھ  ھ  ڍ  145
 111 [.96 ]مرمي:ڍٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ    ٱ  ٻڍ  146
 114 [.2- 1طه: ]ڍڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ڍ  147



292 

 295 [.12]طه: ڍائ     ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ڍ  148
 292 [.18طه: ]ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڍ  149
 118       [.29 ]طه:ڍائ  ەئ  ەئ     وئ    ى  ائڍ  150
 119 [.31 ]طه: ڍۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ڍ  151
 119   [.32]طه: ڍېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ڍ  153
 119 [.70 ]طه:ڍژ   ڑ   ڑ   ک  ک  ک      ک  گ  گ  ڍ  154
 119   [.90]طه:ڍڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڍ  155
 274 [.122-121 طه:]ڍڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۓ  ڭڍ  152
 270 [.28]األنبياء: ڍڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڍ  157
 276 [.34]األنبياء:ڍۇئ  ۆئ   ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ       وئ  وئ  ۇئ  ڍ  156
 276 [.35]األنبياء: ڍىئ  ىئ  ی   یی  ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جبڍ  158
 209 [.63 ]األنبياء:ڍچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چ  چڍ  159
 299 [.90 :]األنبياءڍې   ې  ى  ى  ائ      ائ  ەئ  ەئ   ڍ 160
 159          [.5 ملؤمنون:]اڍٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڍ  161
 182 [.6 ]املؤمنون:ڍڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڍ  162
 13   [.62الفرقان: ]ڍہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے    ے    ڻ   ۀ       ۀ  ہڍ  163
 293      [.32الشعراء: ]ڍڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڍ  164
 293 [.45الشعراء: ]ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎڍ  165
 293 [.63الشعراء: ]ڍٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ ڍ  166
 115       [.214 ]الشعراء:ڍڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  167
 293   [.10النمل: ]ڍھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇڍ  168
 78 [.16 ]النمل:ڍڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ       ڃ  چ  چ      چ ڍ  170
 70   [.89]النمل: ڍٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڍ  171
 293 [.31القصص: ]ڍڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ           ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڍ  ڍڍ  172
 118 [.34 ]القصص:ڍۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې  ى  ى ڍ  173
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 118 [.35 القصص:]ڍۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ ڍ  174
 170   [.56]القصص: ڍک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ ڍ  75

 276   [.88]القصص: ڍڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ      گگ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ژ  ژڍ  178
 30 [.46 ]العنكبوت:ڍٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ڍ 177
 148  [.49 كبوت:]العنڍگ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڍ  180
 216 [.64 ]العنكبوت:ڍٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ   ٱ  ٻڍ  181
 303       [.69]العنكبوت: ڍڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ڍ  182
 302        [. 16 :]السجدةڍڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ڍ 183
 123 [.18]السجدة: ڍگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڍ 184
 127  [.33 ]األحزاب:ڍڃ  چ  چ  چ  چ   ڃ   ڃ  ڃڍ  248
 130 [.40]األحزاب: ڍې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ ڍ  185
 29          [.24 ]سبأ:ڍڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ    ڍ 186

 279 [.28سبأ: ] ڍۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ھ  ھ ڍ 87

 272 [.50]سبأ: ڍٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ ڀ   ڀ   ٺ   ٺ  ٺٺ     ڀ  ڀڍ  88
 33   [. 32 ]فاطر:ڍٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ ڍ 89

 132 [.25 ]يس: ڍۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ڍ  190
 217 [.124 - 123الصافات: ]ڍۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ڍ 191
 217     [.130 ]الصافات:ڍٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ڍ  192
 134 [.27ص: ]ڍپ  پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻڍ  193
 127 [.28]ص: ڍٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڍ  194
 300 [.9]الزمر: ڍې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئ ڍ  195
 277            [.30]الز م ر: ڍحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  ڍ  196
 162 [.7 ]غافر:ڍڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۓ  ۓڍ  197
 51 [.42فصلت: ]ڍگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ ڍ 198
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 164  [.11 ]الشورى:ڍٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ ڍ  199
 135     [.23 ]الشورى:ڍڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ڍ  200
 73 [.67]الزخرف:ڍں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ڱ  ڱڍ  201
 270     [.86: ]الز خر فڍۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى ڍ  202
 127 [.21]اجلاثية: ڍۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې              ىڍ  203
 247 [.10األحقاف: ]ڍھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ڍ 205
 175     [.27األحقاف: ] ڍوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ڍ 206
 164   [.30 ]ق:ڍېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  ڍ  207
 18 [.9 - 8الذارايت: ]ڍپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    ٻ  پڍ  208
 296   [.  56الذارايت: ]ڍڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڍ  209
 73  [.4 – 3النجم: ]ڈڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ       ڀ  ڀڈ   210
 73 [.26]النجم:ڍحب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث   ڍ 211
 166      [.1]القمر:  ڍے  ے  ۓ   ھ  ھ ڍ  212
 1  [.17القمر: ]ڍں  ں  ڻ  ڻ     ڻ    ڻ  ۀ   ۀ  ڍ  213
 67  [.20-19 ]الرمحن:ڍڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ڀ  ڀڍ  214
 277 [.27 - 26]الرمحن: ڍڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڍ  215
 223 [.33 ن:]الرمحڍے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ڍ  216
 302    [.46]الرمحن: ڍڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڍ  217
 140  [.10 ]الواقعة:ڍڭ  ۇ  ۇ  ڍ  218
 140 [.12 – 11الواقعة: ]ڍۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ڍ  219
 73          [.3:]اجملادلةڍڈ  ڈ  ڳ    ڍ 220
 198 [.7احلشر: ] ڍڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ ڍ  221
 127 [.20]احلشر: ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڍ 222
 201 [.9 ]اجلمعة:ڍٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻڍ  223
 202 [.1 ]الطالق:ڍٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڍ  224
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 204 [.4 ]الطالق:ڍۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ڍ  225
 281      [.4القلم:] ڍ ں  ڱ  ڱ     ڱ ڍ 226
 164  [.42 ]القلم:ڍمس  حص  مص  جض  حض  خض  مض  حط     حس  خسڍ  227
 224 [.4 :املعارج]ڍې  ې  ې  ې  ى   ى    ائ       ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ڍ  228
 302 [.28-27 :]املعارجڍڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ    ھ  ھ  ڍ  229
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 فهرس األحاديث النبوية
 الصفحة احلديـث طرف م
رْب يل  »  1  160 . «فـ ب َشر ين   أ ات ين  ج 
 93 .     «آنفا وأنت جالس أاتين رسول هللا  » 2
رْب يل : إ َن اّلَل  حي  ب  ف ال ًن ف أ ْحب ْبه  أ ح َب اّلَل  ا إ ذ ا»  3 د ى ج   113 .  «لع ْبد  ن 
 191 .«إ ذ ا تـ و َضأ  اْلع ْبد  اْلم ْسل م  فـ غ س ل  و ْجه ه  خ ر ج  م ْن و ْجه ه  ك ل  خ ط يئ ة   » 4
 20            .  «أ ْجر ان   فـ ل ه   أ ص اب   مث َ  ف اْجتـ ه د   احل اك م   ح ك م   إ ذ ا » 5
: يـ ق ول  هللا  »  6 ًئا أ ز يد ك مْ إ ذ ا د خ ل  أ ْهل  اجلْ َنة  اجلْ َنة ، ق ال  يـْ  157 .«: ت ر يد ون  ش 
َ ص ل وا ع ل يَ  إ ذ ا»  7 ْثل  م ا يـ ق ول  مث  ، فـ ق ول وا م   151 .  «مس  ْعت م  اْلم ؤ ذ  ن 
 197 .                                     « و ك ل وااذْك ر وا أ نـْت م  اْسم  اّللَ  »   8
 163 .«يل  أ ْن أ ح د  ث  عن م ل ك  م ْن مالئكة  هللا من مح  لة العرش أ ذ ن   » 9

لو اد ي ت ر يد  أ ْن ت غ ري  ع ل ْيك مْ »  10 ْياًل اب  ْت ك ْم أ َن خ   117 .  «أ ر أ يـْت ك ْم ل ْو أ ْخرب 
ْع ف   » 11 ْن و ض وء ك  اْرج   191 .                     «أ ْحس 
 171 .«اْست ْأذ ْنت  ر يب   يف  أ ْن أ ْستـ ْغف ر  هل  ا فـ ل ْم يـ ْؤذ ْن يل   » 12
يي م ن  احلْ ق    » 13  85 .   «اْست ْحي وا م ن  هللا ، ف إ َن هللا  ال  ي ْست ح 
ف ائ يأ َن اّلَل  أ فْـت اين  ف يم   أ ش ع ْرت   » 14  257        .«ا ف يه  ش 
ري ة  ش ْهر   » 15 لر ْعب  م س  ْرت  اب   271  .«أ ْعط يت  مخ ًْسا ملْ  يـ ْعط ه َن أ ح د  قـ ْبل ي: ن ص 
ت ْم، فـ ق ْد غ ف ْرت  ل ك مْ  » 16 ئـْ  211   .«اْعم ل وا م ا ش 
ي ب ي د ه  م ا خ ر ج  م ين   إ   اْكت بْ  » 17 اَلذ ي نـ ْفس   261 .   «اَل ح ق  ف و  
 267 .                     «اْكتـ ب وا أل  يب  ش اه  »  18
ن ك ْم م ن  الق ر اب ة  »  19 ل وا م ا بـ ْيين  و بـ يـْ  136 «.إ اَل أ ْن ت ص 
ا إ ىل  يـ ْوم  اْلق ي ام ة   أ ال   » 20 ْن يـ ْوم ك ْم ه ذ   180 .   «إ هَن ا ح ر ام  م 
ثْـل ه  م ع ه  إ ين    أ ال   » 21 ثْـل ه  م ع ه ، أ ال  إ ين   أ وت يت  اْلق ْرآن  و م   77 . « أ وت يت  اْلك ت اب  و م 
ْمع  الع نْي ، و ال  حب  ْزن  الق ْلب   أ ال   » 22  207 .«ت ْسم ع ون  إ َن اّلَل  ال  يـ ع ذ  ب  ب د 
بـْع ون  اإل   » 23  302         .«ا قـ ْول  ال  إ ل ه  إ اَل هللا  ش ْعب ًة، ف أ ْفض ل ه   مي ان  ب ْضع  و س 
 25 .       «ر مْح ة ، و اْلف ْرق ة  ع ذ اب   اجل م اع ة  »  24
ي  فـ ه و  أل  ْوىل  ر ج ل  ذ ك ر   » 25

ا ب ق  ا، ف م   188 .        «أ حلْ ق وا الف ر ائ ض  أب  ْهل ه 
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 288        .«ةاللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخر  » 26
 94 .  «ه و  فـ ق ْد ج اء ه  الي ق ني ، و اّللَ  إ ين   أل  ْرج و ل ه  اخل رْي   أ َما»  27
م  إ ىل  هللا : س ْبح ان  هللا  و حب  ْمد ه   » 28  302 .«إ َن أ ح َب اْلك ال 
 301                          .«إ َن الد ع اء  ه و  اْلع ب اد ة   » 29
ْن ك ن ان ة   إ نَ  » 30 ْن و ل د  إ مْس اع يل ، و اْصط ف ى قـ ر ْيًشا م   280 .«هللا  اْصط ف ى ك ن ان ة  م 
ْؤم ن ني   إ نَ  » 31

 
 267  .«اّلَل  ح ب س  ع ْن م َكة  الف يل ، و س َلط  ع ل يـْه ا ر س ول ه  و امل

ْلق ه  إ َن هللا  خ ل ق  اخلْ ْلق  ف ج ع ل ين   » 32 رْي  خ   280         .«يف  خ 
حل ْرب   إ نَ  » 33 : م ْن ع اد ى يل  و ل ًيا فـ ق ْد آذ نـْت ه  اب   151 .  «اّلَل  ق ال 
ر ه نَ  » 34 ْت وا الن  س اء  يف  أ ْداب  ، ال  أت   85 . «إ َن هللا  ال  ي ْست ْحي ي م ن  احلْ ق  
 276   .«يت  اخلْ ط أ  و الن  ْسي ان  و م ا اْست ْكر ه وا عليهاّلَل  و ض ع  ع ْن أ مَ  إ نَ  » 35
 207                 .«يـ ع َذب  ب ب ك اء  أ ْهل ه  ع ل ْيه  لإ َن اْلم ي  ت   » 36
37 «  َ ْيرب    إ َن الَنيب  ع ة ، و ع ْن حل  وم  احل م ر  األ ْهل َية ، ز م ن  خ   تـْ

 180 .«هن  ى ع ن  امل
َقت نْي   أ َن أ ْهل  م َكة  س أ ل وا ر س ول  اّللَ   » 38  166 .«أ ْن ي ر يـ ه ْم آي ًة، ف أ ر اه م  الق م ر  ش 
ااًب يـ ْوم  اْلق ي ام ة   إ نَ »  39  173 .               «أ ْهو ن  أ ْهل  الَنار  ع ذ 
ام   إ نَ  » 40  163 . «ه ْم م ثـ بَـت ة  يف  اأْل ْرض  الَساب ع ة  مح  ل ة  اْلع ْرش  مث  ان ي ة ، أ ْقد 
 178 . «أ ْوص اين  أ ْن أ مْس ع  و أ ط يع ، و إ ْن ك ان  ع ْبًدا جم  دَع  اأْل ْطر اف   إ َن خ ل يل ي »  41
َرم ه اإ َن ر س ول  اّللَ   » 42 َ ح  اًث، مث  ع ة  ث ال   181 .   «، أ ذ ن  ل ن ا يف  اْلم تـْ
ْن أ ْفض ل  أ اَيم ك ْم يـ ْوم  اجْل م ع ة ، ف يه  خ ل ق  آد م ، و ف يه  ق ب ض إ نَ  » 43  277 .«م 
 280     .«أ ن  أ َول  الَناس  ي ْشف ع  يف  اجلْ َنة  و أ ن  أ ْكثـ ر  اأْل نْب ي اء  تـ بـ ًعا » 44
 279 .«و أ َول  م ْن يـ ْنش ق  ع ْنه  اْلق رْب  س ي  د  و ل د  آد م  يـ ْوم  اْلق ي ام ة ، أ ن   » 45
 78 .         «إ َن م ْعش ر  اأْل نْب ي اء  ال  ن ور ث  »  46
َ بـ ْعد ي أ ْنت  »  47  130   «.م ين   مب  ْنز ل ة  ه ار ون  م ْن م وس ى، إ اَل أ نَه  ال  ن يب 
 167 .«ح ىَت ص ار  ف ْرقـ ت نْي    اْنش َق الق م ر  ع ل ى ع ْهد  الَنيب     » 48
 167 . «اْشه د وا»: فقالفرقتني؛  انشق القمر على عهد رسول هللا  » 49
 »       . 167اْنش َق الق م ر  يف  ز م ان  الَنيب    »  50
، ال  ت ض ام ون  يف  ر  »  51 ا الق م ر  ا تـ ر ْون  ه ذ   157 .«ْؤي ت ه  إ َنك ْم س رت  ْون  ر َبك ْم، ك م 
د  »  52 طَل ب  ش ْيء  و اح 

 
م  و بـ ن و امل  128 .     «إ مَن ا بـ ن و ه اش 

 275   .         «إ نَه  ل ْو ح د ث  يف  الَصال ة  ش ْيء  ل نـ َبْأت ك ْم ب ه   » 53
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 300 .            «إ نَه  م ْن مل ْ ي ْسأ ل  اّلَل  يـ ْغض ْب ع ل ْيه  »  54
ب ائ ر  م ْن أ َميت   إ ين   »  55  160 .   «اَدخ ْرت  د ْعو يت  ش ف اع ًة أل  ْهل  اْلك 
رْب يل   » 56 أ َن ج  ن ام  ك  ي إ ين   ر أ ْيت  يف   اْلم   64 .     «ع ْند  ر ْأس 
ت ع ل  ب نـ ْعل نْي   أ ْهو ن  »  57 ، و ه و  م نـْ ااًب أ ب و ط ال ب  ا د م اغ ه  أ ْهل  الَنار  ع ذ  نـْه م   173 .«يـ ْغل ي م 
ًة أ ح اج  ل ك  هب  ا ع ْند  اّللَ   أ يْ  » 58 ل م   170 .  «ع م   ق ْل: ال إ ل ه  إ اَل اّلَل  ك 
 187 .      «أ مي  ا م ْؤم ن  تـ ر ك  م ااًل فـ ْلري  ْثه  ع ص بـ ت ه  م ْن ك ان وا»   59
َ ا أب  يب  »  60  277 .«ّللَ ، ال  جي ْم ع  اّلَل  ع ل ْيك  م ْوتـ ت نْي  أ ْنت  اي  ن يب 
 ت ج رب   ين   حت  اَجت   » 61

ْلم ت ك رب   ين  و امل : أ وث ْرت  اب  ، فـ ق ال ت  الَنار   163 « اجل َنة  و الَنار 
ث  و س ْبع ني  ف ْرق ةً  » 62  20 .       «ت فرت  ق  أَميت ع ل ى ث ال 
 84            .       «ل وط َية  الص ْغر ىت ْلك  ال»  63
ار  س ْبع ني  عاما، ال يـ ْنظ ر إل ْيك مْ  ت وقف ون   » 64 ْقد  ًدا يـ ْوم  اْلق يام ة  م   155 . «م ْوق فا و اح 
مي ان   » 65  299    .«ث ال ث  م ْن ك َن ف يه  و ج د  ح ال و ة  اإل 
ب  ع ل   م ع ة  اجل   » 66  201 .                 «ى ك ل   م ْسل م  يف  مج  اع ة  ح ق  و اج 
ْن ذ ه ب  آن يـ تـ ه م ا»  67 نَـت ان  م  نَـت ان  م ْن ف َضة  آن يـ تـ ه م ا، و م ا ف يه م ا، و ج   157 .«ج 
 194 .«يف  ش ْهر  ر م ض ان  يف  ح ر   ش د يد   خ ر ْجن ا م ع  ر س ول  هللا   » 68
رْي  الد   » 69 ْن قـ ْبل يخ  رْي  م ا قـ ْلت  أ ن  و الَنب ي ون  م   301 .«ع اء  د ع اء  يـ ْوم  ع ر ف ة ، و خ 
 107 .                 «ر ب ح  اْلبـ ْيع  أ اب  حي ْىي  »  70
َ هن  ى ع نـْه ا ر س ول  هللا   ر َخص   » 71 اًث، مث  ، يف  اْلم تـْع ة  ث ال   181 . «ع ام  أ ْوط اس 
ب ائ ر  م ْن أ َميت  »  72  160 .          «ش ف اع يت  أل  ْهل  اْلك 
ق ة   » 73 قـ ت ه   ص د   189 .            «ت ص َدق  هللا  هب  ا ع ل ْيك ْم، ف اقْـبـ ل وا ص د 
ني  ال»  74 س  ث ة  ح ب يب  الَنَجار  م ْؤم ن  آل  اي  د  يق ون  ث ال   133 .  «ص  
ْئت  ص ْم إ ْن ش  »  75 ، و أ ْفط ْر إ ْن ش   194 . «ْئت 
ْرء  اْلم ْسل م  الَسْمع  و الطَاع ة  ف يم ا أ ح َب و ك ر ه   ع ل ى » 76  178 .          «اْلم 
ْدق  ف إ نَه  م ع  اْلرب    و مه  ا يف  اجلْ َنة  و إ اَيك ْم و اْلك ذ ب ع ل ْيك مْ  » 77 لص    288 .«اب 
ني  و ض ْعت  مح ْل ي  ر س ول  هللا  ف أ فْـت اين   » 78  204 .«أب  ين   ق ْد ح ل ْلت  ح 
ْوت ين  غ ف ْرت  ل ك  : اي  اْبن  آد م  إ َنك  م ا د ع ْوت ين  ق ال  اّلَل   » 79  300    .«و ر ج 
 94 .           «ع ْثم ان  ْبن  م ْظع ون  و ه و  م ي  ت   قـ َبل  ر س ول  اّللَ  »  80
ان تْ  » 81 ل ف ه  ن يب    ك  ا ه ل ك  ن يب   خ   178 «.بـ ن و إ ْسر ائ يل  ت س وس ه م  األ نْب ي اء ، ك َلم 
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ْفط ر   ك َنا ن س اف ر  م ع  الَنيب    »  82
 
 29 .«فـ ل ْم ي ع ب  الَصائ م  ع ل ى امل

نَـْوا ل ق اء  الع د و  ، و س ل وا اّلَل   ال   » 83  289                       .«الع اف ي ةتـ ت م 
 20 .  «ال  خت ْت ل ف وا، ف إ َن م ْن ك ان  قـ بـْل ك م  اْختـ ل ف وا فـ ه ل ك وا»  84
ْن م ز يد ، ح ىَت ي ض ع  ر ب  الع زَة  ف يه ا ق د م ه   ال   » 85 : ه ْل م  َنم  تـ ق ول   165 .«تـ ز ال  ج ه 
 127 .                           «ايب  ال  ت س ب وا أ ْصح   » 86
ا أ ْطر ْت الَنص ار ى اْبن  م ْرمي    » 87 ، ك م   123 .   «ال  ت ْطر وين 
ق ة   ال  »  88  78 .   «ن ور ث  م ا تـ ر ْكن ا ص د 
 288                .«ال وأن تعتمر خري لك » 89
يْب ي ة  ال ي ْدخ ل  الَنار  ر ج ل  ش ه د  ب ْدرًا » 90  214 .«، و احْل د 
ًا ال   » 91 م  و ر ث يت  د ين ارًا و ال  د ْرمه   78 .   «يـ ْقت س 
هلل  ال  » 92 ن  الَظَن اب   ».   300مي  وت َن أ ح د ك ْم إ اَل و ه و  حي ْس 
ب ر  »  93  85     . «ال يـ ْنظ ر  اّلَل  إ ىل  ر ج ل  أ ت ى ر ج اًل أ ْو اْمر أ ًة يف  الد 
ام ع  اْمر أ ت ه  يف  د ب ر ه ا ال»  94  86 .«يـ ْنظ ر  اّلَل  إ ىل  ر ج ل  ج 
يت  أ ْن ي ث ري  ذ ل ك  ع ل ى الَناس  ش رًا » 95  257 .«ال ، أ َما أ ن  فـ ق ْد ش ف اين  اّلَل ، و خ ش 
ف ع ه  ش ف اع يت  يـ ْوم  الق ي ام ة ، فـ ي جْ  ل ع َله   » 96  173 .«ع ل  يف  ض ْحض اح  م ن  الَنار  تـ نـْ
 160 .        «ل ك ل   ن يب    د ْعو ة  م ْست ج اب ة ، فـ تـ ع َجل  ك ل  ن يب    د ْعو ت ه   » 97
نـْه ا، إ مَن ا الطَاع ة  يف  اْلم ْعر وف   ل وْ  » 98 ا م ا خ ر ج وا م   178 .«د خ ل وه 
ْبن  آد م  و  »  99 ل ثًال ْو ك ان  ال  ْن م ال  ال بـْتـ غ ى اث  ن  م   61   .«اد اي 

ل  أ ن س  ي ْشرت  ط ون  ش ر وطًا ل ْيس ْت يف  ك ت اب  هللا   م ا»  100  201 .       «اب 
101 «  َ ْن أ ْهل  اجل َنة  م ا مس  ْعت  الَنيب  ي ع ل ى األ ْرض  إ نَه  م  : أل  ح د  مي ْش   247 .«، يـ ق ول 
ن   ام  »  102 بـ تـ يـْه ا م ل ك ان  يـ ن اد اي   65 .      «ط ل ع ْت مش ْس  ق ط  إ اَل ب ع ث  جب  نـْ
َنم   م ا»  103 ر  ج ه  ْنز  ال  يـ ؤ د  ي ز ك ات ه ، إ اَل أ محْ ي  ع ل ْيه  يف  ن  ب  ك   224 «م ْن ص اح 
َ م   م ا » 104 : ال  إ ل ه  إ اَل هللا ، مث   160 . «ات  ع ل ى ذ ل ك  إ اَل د خ ل  اجلْ َنة  م ْن ع ْبد  ق ال 
 226 «اَلذ ي يـ ْقر أ  الق ْرآن ، و ه و  ح اف ظ  ل ه  م ع  الَسف ر ة  الك ر ام  الرب  ر ة   م ث ل  »  105
َ ت ْطه ر   م ْره   » 106 َ حت  يض  مث  ، مث  ْكه ا ح ىَت ت ْطه ر  َ ل ي ْمس  ْعه ا، مث   203 .«فـ ْلري  اج 
ر ه نَ »  107  85                                 «.م ْلع ون  م ْن أ ت ى الن  س اء  يف  أ ْداب 
ر م ل ك   » 108 لَسح اب  م ع ه  خم  ار يق  م ْن ن  ة  م و َكل  اب  ئ ك   ال 

 237     .«م ن  امل
َن، فـ ق ْد ك ف ر   » 109  84    . «م ْن أ ت ى الن  س اء  يف  أ ْعج از ه 
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 177 .«أ ط اع ين  فـ ق ْد أ ط اع  اّلَل ، و م ْن ع ص اين  فـ ق ْد ع ص ى اّلَل   م نْ  » 110
اء : الَله َم ر َب ه ذ ه  الَدْعو ة  الَتاَمة   » 111 ني  ي ْسم ع  الن  د   271    .«م ْن ق ال  ح 
، فـ ْليـ تـ   م نْ »  112 ه  م ن  الَنار  ق ال  يف  اْلق ْرآن  ب غ رْي  ع ْلم   72 .           «بـ َوأْ م ْقع د 
ًئا د خ ل  اجلْ َنة  »  113 يـْ ي  هللا  ال  ي ْشر ك  ب ه  ش 

 70 .                   «م ْن ل ق 
ًئا د خ ل  اجلْ َنة   م نْ »  114 يـْ هلل  ش   160 .«م ات  م ْن أ َمت ك  ال  ي ْشر ك  اب 
 208     .«ف إ نَه  يـ ع َذب  مب  ا ن يح  ع ل ْيه  يـ ْوم  اْلق ي ام ة   م ْن ن يح  ع ل ْيه ، » 115
ه   ن س اؤ ه   » 116 ق ة  بـ ْعد  ْن أ ْهل  بـ ْيت ه ، و ل ك ْن أ ْهل  بـ ْيت ه  م ْن ح ر م  الَصد   130 «.م 
ْيرب  ، و ع ْن حل  وم  مح    هن  ى ر س ول  اّللَ  »   117  تـْع ة  ع ام  خ 

َية  ع ن  امل ْنس   181 .«ر  اإل 
 158         .«ت ض ار ون  يف  الَشْمس  ل ْيس  د وهن  ا س ح اب   ه لْ »  118
ر ، و ل ْوال  أ ن  ل ك ان  يف  الَدر ك  األ ْسف ل  م ن  الَنار   » 119 ْن ن   173 . «ه و  يف  ض ْحض اح  م 
ي   » 120

ْن أ خ ذ   ه   194 .                   «هب  ا  ف ح س ن  ر ْخص ة  م ن  هللا ، ف م 
ي ب ي د ه  خل  ل وف  ف م  الَصائ م  أ ْطي ب  ع ْند  اّللَ  تـ ع اىل  »  121  14 .      «و اَلذ ي نـ ْفس 
طًا و اَلذ ي » 122 ًما م ْقس  ك َن أ ْن يـ ْنز ل  ف يك ْم اْبن  م ْرمي   ح ك  ي ب ي د ه ، ل ي وش   239 .«نـ ْفس 
 273 .«إ ين   أل  ْستـ ْغف ر  اّلَل  و أ ت وب  إ ل ْيه  يف  اليـ ْوم  أ ْكثـ ر  م ْن س ْبع ني  م رَةً  و اّللَ   » 123
 170 .       «و اّللَ  أل  ْستـ ْغف ر َن ل ك  م ا ملْ  أ ْنه  ع ْنك   » 124
125 «   َ هللا ، إ ين   أل  ْرج و أ ْن أ ك ون  أ ْخش اك ْم ّلل   302 .«و أ ْعل م ك ْم مب  ا أ تَق ي، و 
 190 .                           «و ْيل  ل أْل ْعق اب  م ن  الَنار  »  126
ل ثـ ه م ا»  127 ثـْن نْي  اّلَل  اث   85 . «اي  أ اب  ب ْكر  م ا ظ ن ك  اب 
ْنز  ا اي   » 128 ة  م ْن ك   302 .«جل َنةأ اب  م وس ى أ ال  أ د ل ك  ع ل ى ك ل م 
ْست ْمت اع  م ن  الن  س اء  »  129 ، إ ين   ق ْد ك ْنت  أ ذ ْنت  ل ك ْم يف  اال   181 .«اي  أ يـ ه ا الَناس 
ر ة اي   » 130 نـْي ا و اآْلخ   289 .«ع َباس  ع َم ر س ول  اّللَ ، س ل  اّلَل  اْلع اف ي ة  يف  الد 
ًئااي  م ْعش ر  قـ ر ْيش  اْشرت   »  131 يـْ  118 .«وا أ نـْف س ك ْم، ال  أ ْغين  ع ْنك ْم م ن  اّللَ  ش 
ًكا، يـ ْوم  يـ ت ج َلى ل ن ا ر بـ ن ا »  132  157 .                      «اْلق ي ام ة  ض اح 
ر ين  ل م يق ات  يـ ْوم  م ْعل وم  ق ي اًما أ ْرب ع  »  133  154 . «ني  س ن ةً جي ْم ع  هللا  اأْل َول ني  و اآْلخ 
 271 .«اّلَل  الَناس  يـ ْوم  الق ي ام ة ، فـ يـ ق ول ون : ل و  اْست ْشف ْعن ا ع ل ى ر ب  ن ا جي ْم ع   » 134
 271 .«فـ ي ْدخ ل ون  اجل َنة   خي ْر ج  قـ ْوم  م ن  الَنار  ب ش ف اع ة  حم  َمد   » 135
ا يـ ْرح م  »  136  56 .   «ن  أي ْو ي إ ىل  ر ْكن  ش د يد  هللا  ل وطًا ل ق ْد ك 
، م ايل  »  137  61 .           «يـ ق ول  اْبن  آد م : م ايل 
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ن ة  »  138 ف  ر بـ ن ا ع ْن س اق ه ، فـ ي ْسج د  ل ه  ك ل  م ْؤم ن  و م ْؤم   165 . «ي ْكش 
ك   » 139 ت ه ، حي  َدث  حب    ي وش   263 .«د يث  م ْن ح د يث يالَرج ل  م َتك ًئا ع ل ى أ ر يك 
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 قائمة املصادر واملراجع
، حتقيق: علي حممد 1، طأسد الغابة يف معرفة الصحابة، علي بن أيب الكرم حممد الشيباين ابن األثري:-1

                      62                 هـ(.1415العلمية، معوض، وعادل عبد املوجود، )بريوت: دار الكتب 
 ،، دط، حتقيق: طاهر أمحد الزاويالنهاية يف غريب احلديث واألثر، الشيباينثري: علي بن أيب الكرم ابن األ-2

      38                     هـ(.1399حممود حممد الطناحي، )بريوت: املكتبة العلمية، 
هللا بن عمر بن  ، احملقق: عبد2، طالشريعةاآلج ر  ي : أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد هللا البغدادي، -3

 87                                هـ(.1420سليمان الدميجي، )الرايض ، دار الوطن ، 
مسند اإلمام أمحد بن أمحد بن حنبل: أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، -4

د احملسن الرتكي، )بريوت: ، حتقيق: شعيب األرنؤوط، وعادل مرشد، إشراف: عبد هللا بن عب1، طحنبل
 ي                                                    هـ(. 1421مؤسسة الرسالة، 

، احملقق: د. وصي هللا حممد فضائل الصحابةأمحد بن حنبل: أمحد بن حممد بن حنبل بن أسد الشيباين، -5
 124                                   هـ(.1403، )بريوت، مؤسسة الرسالة، 1عباس، ط

، احملقق: وصي هللا بن حممد عباس، العلل ومعرفة الرجالالشيباين،  أمحد بن حنبل: أمحد بن حنبل بن أسد-6
 126                                  هـ(.  1422 ،، )الرايض، دار اخلاين2الناشر: ط

-http://www.ahl ،م2016سبتمرب  23، بتاريخ منتدي أهل القرآنأمحد صبحي منصور: -7

alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=15290 .                                 277 
فهرس الفهارس واألثبات اإلدريسي: حممد ع ْبد احل ي  بن عبد الكبري اإلدريسي، املعروف بعبد احلي الكتاين، -8

دار الغرب اإلسالمي ،  عباس، )بريوت، ، احملقق: إحسان2، طومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت
 16                                                                م(.  1982

، 1، حتقيق: حممد عوض مرعب، طهتذيب اللغةاألزهري، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور، -9
 13                                     م(. 2001–)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب 

التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق األسفراييين: طاهر بن حممد األسفراييين، أبو املظفر، -10
                                           48   هـ(.1403امل الكتب، ، احملقق: كمال يوسف احلوت، )بريوت، ع2، طاهلالكني

ط، )بريوت، دار .، دروح البيانمساعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت، إمساعيل حقي: إ-11
 123                                                                         الفكر، دت(.

عبد ، حتقيق وختريج: معجم ابن األعرايب، د بن زايد بن بشر بن درهم البصرياألعرايب: أمحد بن حممابن -12
 162     هـ(.  1418، )السعودية، دار ابن اجلوزي، 1احملسن بن إبراهيم احلسيين، ط

، دط، شرح وتعليق د. ديوان األعشىاألعشى: ميمون بن قيس بن جندل، بن قيس بن ثعلبة الوائلي، -13
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 60                                 مد حسني، )القاهرة، مكتبة اآلداب ابحللمية، دت(. حم
، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهالباين: حممد نصر الدين األشقودري األلباين، األ-14

                             ي                        هـ(.  1415 ، )الرايض: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع،1ط
يح ابن حبان ومتييز سقيمه من التعليقات احلسان على صحاأللباين: حممد نصر الدين األلباين، -15

                                  267      هـ(. 1424، )جدة، دار اب وزير للنشر والتوزيع، 1، طصحيحه، وشاذه من حمفوظه
، )الكويت، مؤسسة 1، طاألم -صحيح أيب داود األلباين: أبو عبد الرمحن حممد نصر الدين األلباين، -16

 261                                                     هـ(.  1423غراس للنشر والتوزيع، 
عيد العباسي، الرايض،  ، احملقق: حممد1، طالتوسل أنواعه وأحكامهاأللباين: حممد نصر الدين، األلباين، -17

 81                                   هـ(. 1421مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، 
ص نـ ع ه :  موسوعة األلباين يف العقيدة،بد الرمحن حممد نصر الدين، األشقودري األلباين، األلباين: أبو ع-18

لبحوث والدراسات اإلسالمية وحتقيق ، )اليمن، مركز النعمان ل1شادي بن حممد بن سامل آل نعمان، ط
 81                                                             هـ(. 1431الرتاث والرتمجة، 

، حتقيق: حممد نصر الدين ضعيف األدب املفرد لإلمام البخارياأللباين: حممد نصر الدين، األلباين، -19
        93                             هـ(. 1419للنشر والتوزيع، ، )د م، دار الصديق 4األلباين، ط

يث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف سلسلة األحاداأللباين: حممد نصر الدين األشقودري األلباين، -20
 96                                     هـ(.  1412، )الرايض، دار املعارف، 1، طاألمة

، دط، )اإلسكندرية، مركز نور اإلسالم صحيح وضعيف سنن الرتمذياأللباين: حممد نصر الدين األلباين، -21
 167                                                         ألحباث القرآن والسنة، دت(. 

ة، مركز نور اإلسالم ، دط، )اإلسكندريصحيح وضعيف سنن النسائياأللباين: حممد نصر الدين األلباين، -22
 189                                                       ألحباث القرآن والسنة، دت(.

، دط، )اإلسكندرية، مركز نور صحيح وضعيف سنن ابن ماجةاين، األلباين: حممد نصر الدين األلب-23
 94                                                   اإلسالم ألحباث القرآن والسنة، دت(.

، دط، )القاهرة، دار السالم، آداب الزفاف يف السنة املطهرةاأللباين: حممد نصر الدين األلباين، -24
 86                                                                        هـ(.     1423

، إشراف: زهري الشاويش، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلاأللباين: حممد نصر الدين األلباين، -25
 199                               هـ(. 1405املكتب اإلسالمي،  ،، )بريوت2ط

ْه يبصر الدين األلباين، األلباين: حممد ن-26 ْغ يب و الرت  يح  الرت  عارف ل لن ْشر  1، طص ح 
 
، )الرايض، مكت بة امل

 84                                                        هـ(.   1421والتوزْيع، 
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، صغري وزايداتهصحيح اجلامع الاأللباين: حممد نصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األلباين، -27
 22                                                     دط، )دم، املكتب اإلسالمي، دت(.

، أشرف على طبعه: زهري الشاويش، ضعيف اجلامع الصغري وزايدتهاأللباين،  األلباين: حممد نصر الدين-28
 25                                        دط، )د م، املكتب اإلسالمي، دت(.    

، حتقيق: عبد اإلحكام يف أصول األحكام الثعليب اآلمدي، اآلمدي: علي بن أيب علي بن حممد بن سامل-29
 292                             الرزاق عفيفي، دط، )بريوت، املكتب اإلسالمي، دت(. 

، احملقق: حامت ين كلمات الناسالزاهر يف معاابن األنباري: حممد بن القاسم بن حممد بن بشار، أبو بكر، -30
  14                       هـ(. 1412)بريوت، مؤسسة الرسالة، ، 1صاحل الضامن، ط

رْي م ي ، -31 حتفة احلبيب على شرح اخلطيب = حاشية البجريمي على البجريمي: سليمان بن حممد بن عمر الب ج 
 185                                هـ(. 1415، دط، )بريوت، دار الفكر، اخلطيب

، )بريوت، 2، طالربهان يف تفسري القرآنبن إمساعيل بن عبد اجلواد البحراين، البحراين: هاشم بن سليمان -32
 64                                                  هـ(.1427مؤسسة األعلمي، 

غاية املرام وحجة اخلصام يف راين، البحراين: هاشم بن سليمان بن إمساعيل بن عبد اجلواد املوسوي البح-33
، )بريوت، مؤسسة التاريخ العريب، 1، حتقيق: السيد علي عاشور، طمن طريق اخلاص والعامتعيني اإلمام 

 67                                                        م(. 2001 -هـ 1422

، احملقق: حممود الضعفاء الصغري، أبو عبد هللا، البخاري: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري-34
 96                             هـ(. 1396، )حلب، دار الوعي، 1إبراهيم زايد، ط

سند الصحيح املختصر اجلامع املالبخاري: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد هللا، -35
، )دم، 1، حتقيق: حممد زهري بن نصر الناصر، طحيح البخاريوسننه وأايمه، ص من أمور رسول هللا 

                                                                                       هـ(.1422دار طوق النجاة، مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي، 
بخاري: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري، أبو عبد هللا، ال                               14

، طبع حتت مراقبة: حممد عبد املعيد خان، دط، )اهلند، دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد التاريخ الكبري
البخاري:                                                                   55 الدكن، دت(. –

، )الرايض، 1، حتقيق: مسري بن أمني الزهريي، طاألدب املفرد ابلتعليقاتإمساعيل البخاري، حممد بن 
 93                         هـ(. 1419مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، 

، )الطائف، مكتبة 2ط ،، رسالة ماجستريالقرآنيون وشبهاهتم حول السنة ،شخبش: خادم حسني إهلي خب-36
 264                                                        هـ(. 1421الصديق،

                                                           م(.  1977املطبوعات، ، )الكويت، وكالة3ط ،مناهج البحث العلمي ،بدوي: عبدالرمحن البدوي-37
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          10 
، مسند البزار املنشور ابسم البحر الزخاريد هللا العتكي، البزار: أبو بكر أمحد بن عمرو بن خالد بن عب-38

)املدينة املنورة، مكتبة ، 1احملقق: حمفوظ الرمحن زين هللا، وعادل بن سعد، وصربي عبد اخلالق الشافعي، ط
 85                                              م(.1988العلوم واحلكم، 

، حتقيق: السيد عزت الصلة يف اتريخ أئمة األندلسبد امللك، ابن بشكوال: أبو القاسم خلف بن ع-39
 135                                     هـ(. 1374، )القاهرة، مكتبة اخلاجني، 2احلسيين، ط

، حتقيق: أبو متيم ايسر بن شرح صحيح البخاري البن بطالابن بطال: علي بن خلف بن عبد امللك، -40
 188                                     هـ(.1423بة الرشد، ، )الرايض، مكت2إبراهيم، ط

ي، -41 احملقق: رضا معطي، وعثمان  ،اإلابنة الكربىابن بطة: عبيد هللا بن حممد بن حممد بن محدان الع ْكرب 
                                                             88      هـ(. 1418، )الرايض، دار الراية للنشر والتوزيع، 1األثيويب، ويوسف الوابل، ط

 ، حتقيق: شعيب األرنؤوط، حممد زهري الشاويش،شرح السنةالبغوي: احلسني بن مسعود بن الفراء،  
 197                               هـ(.1403، )دمشق، بريوت، املكتب اإلسالمي، 2ط

، حتقيق: حممد عبد هللا النمر، عثمان  تفسري القرآنمعامل التنزيل يفالبغوي: احلسني بن مسعود البغوي، -42
 210                               هـ(. 1417، )د م، دار طيبة، 4مجعة ضمريية، ط

دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح البهويت: منصور بن يونس بن صالح الدين احلنبلي، -43
 187                            هـ(.1414،)بريوت، عامل الكتب، 1، طمنتهى اإلرادات

مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ناين، البوصريي: أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل بن عثمان البوصريي الك-44
                                                                20    هـ(. 1403دار العربية،  ،، )بريوت2، احملقق: حممد املنتقى الكشناوي، طماجه

إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد البوصريي: أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل بن عثمان البوصريي،  
، تقدمي: فضيلة الشيخ الدكتور أمحد معبد عبد الكرمي، احملقق: دار املشكاة للبحث العلمي إبشراف العشرة

                                      154     هـ(. 1420نشر، دار الوطن لل ،، )الرايض1أبو متيم ايسر بن إبراهيم، ط
، حتقيق: حممد عبد أنوار التنزيل وأسرار التأويل، نصر الدين البيضاوي، البيضاوي: عبد هللا بن عمر 

البيهقي: أمحد  94              هـ(. 1418، )بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 1الرمحن املرعشلي، ط
، )بريوت، مؤسسة 3، احملقق: عامر أمحد حيدر، طكتاب الزهد الكبريني بن علي اخلراساين، بن احلس

 214                                                 م(.1996الكتب الثقافية، 

: الدكتور عبد العلي ، حتقيقشعب اإلميانالبيهقي: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلراساين، أبو بكر، -45
، )الرايض، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، واهلند، الدار السلفية، 1بد احلميد حامد، خمتار أمحد الندوي، طع

 55                                                  هـ(.    1423
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قادر ، احملقق: حممد عبد الالسنن الكربىالبيهقي: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلراساين، أبو بكر، -46
 84                              هـ(.  1424، )بريوت، دار الكتب العلمية، 3عطا، ط

االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد على مذهب البيهقي: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى، أبو بكر، -47
، )بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، 1، احملقق: أمحد عصام الكاتب، طالسلف وأصحاب احلديث

 158                                                                             هـ(. 1401

، دط، حتقيق: بشار عواد سنن الرتمذي -اجلامع الكبري ، أبو عيسى، الرتمذي: حممد بن عيسى بن س ْورة-48
                                            ي                                  م(. 1998، دار الغرب اإلسالمي، معروف، )بريوت

موسوعة كشاف التهانوي: حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد بن حمم د صابر الفاروقي احلنفي،  
، حتقيق: علي دحروج، نقل النص ، تقدمي وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجماصطالحات الفنون والعلوم

، )بريوت، مكتبة لبنان 1الدي، الرتمجة األجنبية: د. جورج زيناين، طالفارسي إىل العربية: عبد هللا اخل
 16                                                                  م(.1996نشرون، 

 ،1، طموسوعة الفقه اإلسالميالتوجيري: حممد بن إبراهيم بن عبد هللا التوجيري، -49

 187                                        هـ(. 1430)دم، بيت األفكار الدولية، -50

، احملقق: عبد العزيز بن صاحل النبواتابن تيمية: أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية احلراين، -51
 47                                 هـ(. 1420، )الرايض، أضواء السلف، 1الطواين، ط

الفتاوى الكربى البن ، بن عبد السالم ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي ابن تيمية: أمحد بن عبد احلليم-52
 298                          هـ(.  1408، )بريوت، دار الكتب العلمية، 1، طتيمية

منهاج السنة النبوية يف نقض كالم ابن تيمية: أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين احلنبلي، -53
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  ، )السعودية،1، احملقق: حممد رشاد سامل، طالقدرية الشيعة
 47                                                                          هـ(.  1406

ط، )السعودية، ، حتقيق: عبد الرمحن بن قاسم، دجمموع الفتاوىابن تيمية: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، -54
 18 هـ(.1416لطباعة املصحف الشريف، عام النشر: املدينة النبوية، جممع امللك فهد 

، دط، )بريوت، دار مقدمة يف أصول التفسريابن تيمية: أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية، -55
 73                                                          هـ(. 1490مكتبة احلياة، 

اجلواب بد السالم بن عبد هللا بن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي، ابن تيمية: أمحد بن عبد احلليم بن ع-56
، حتقيق: علي بن حسن، عبد العزيز بن إبراهيم، محدان بن حممد، 2، طالصحيح ملن بدل دين املسيح

 35                                                   هـ(. 1419 )السعودية، دار العاصمة،

، حتقيق: اإلمام الكشف والبيان عن تفسري القرآنمد بن إبراهيم الثعليب، أبو إسحاق، الثعليب: أمحد بن حم-57
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، )بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 1أيب حممد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: األستاذ نظري الساعدي، ط
 89                                                                      هـ(.  1422

، دط، )بريوت، دار الكتب العلمية، التعريفاتاجلرجاين: علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين، -58
 15                                                                              دت(. 

، احملقق: الدكتور عبد هللا 1، طالتسهيل لعلوم التنزيل الغرنطي، ابن جزي: حممد بن أمحد بن عبد هللا-59
اجلصاص:  95                      هـ(. 1416اخلالدي، )بريوت، شركة دار األرقم بن أيب األرقم، 
دق القمحاوي، دط، ، حتقيق: حممد صاأحكام القرآنأمحد بن علي أبو بكر اجلصاص الرازي احلنفي، 

 296                       هـ(. 1405حياء الرتاث العريب، )بريوت، دار إ

، املنتظم يف اتريخ األمم وامللوكابن اجلوزي: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي، -60
 1412ب العلمية، ، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، )بريوت، دار الكت1ط

 14                                                                           هـ(. 

، احملقق: عبد هللا الضعفاء واملرتوكونابن اجلوزي: مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي، -61
 72                                هـ(.  1406، )بريوت، الكتب العلمية، 1القاضي، ط

، 1، حتقيق: عبد الرمحن حممد عثمان، طاملوضوعاتبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي، ابن اجلوزي: ع-62
ابن اجلوزي:  133            هـ(. 1388)املدينة املنورة، حممد عبد احملسن صاحب املكتبة السلفية،

، 1ط ، حتقيق: عبد الرزاق املهدي،زاد املسري يف علم التفسريعبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي، 
 209                              هـ(.   1422)بريوت، دار الكتاب العريب، 

، الدكتور عبد املعطي أمني القلعجي، غريب احلديثابن اجلوزي: عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي، -63
 151                              هـ(. 1405، )بريوت، دار الكتب العلمية، 1ط

طار، ، حتقيق: أمحد عبد الغفور عاتج اللغة وصحاح العربيةعيل بن محاد اجلوهري، الصحاح اجلوهري: إمسا-64
 150                                  هـ(.  1407، )بريوت، دار العلم للماليني،4ط

، 1، طاجلرح والتعديل، املنذر التميمي، احلنظلي، الرازيابن أيب حامت: عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن -65
 47                               هـ(.  1271)بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 

، حتقيق: أسعد 3، طتفسري القرآن العظيمعبد الرمحن بن حممد بن إدريس التميمي، الرازي، ابن أيب حامت: -66
 77                 هـ(. 1419حممد الطيب، )السعودية، مكتبة نزار مصطفى الباز، 

رث: ابن حممد بن داهر التميمي البغدادي، ابن أيب أسامة، بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث، احلا-67
، )املدينة املنورة، مركز خدمة 1املنتقي: علي بن أيب بكر اهليثمي، احملقق: د. حسني أمحد صاحل الباكري، ط

 107                                                 هـ(.  1413السنة والسرية النبوية، 
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دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشيخ احلازمي،  ،شرح نظم الورقات ،احلازمي: أمحد بن عمر بن مساعد-68
http://alhazme.net .                                                                           40 

، 1، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، طصحيحنياملستدرك على الاحلاكم: حممد بن عبد هللا احلاكم، -69
 58                                           هـ(.    1411)بريوت، الكتب العلمية، 

السيد معظم  ، احملقق:معرفة علوم احلديث، محدويه النيسابوري أبو عبد هللا احلاكم: حممد بن عبد هللا بن-70
 206                            هـ(.1397 ، )بريوت، دار الكتب العلمية،2حسني، ط

، طبع إبعانة: وزارة الثقات، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الب سيت، ابن حبان: حممد بن أمحد بن حبان-71
، )اهلند، دائرة 1ثمانية، طاملعارف اهلندية، حتت مراقبة: حممد عبد املعيد خان، مدير دائرة املعارف الع

 249                                          هـ(. 1393ر آابد الدكن، املعارف العثمانية حبيد

اإلحسان يف تقريب صحيح حممد بن أمحد بن حبان، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الب سيت، ابن حبان: -72
بلبان الفارسي، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: ، ترتيب: األمري عالء الدين علي بن 1، طابن حبان

 ي                                 هـ(. 1408األرنؤوط، )بريوت، مؤسسة الرسالة، شعيب 

، 1، طاجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني، أبو حامت، الدارمي، ابن حبان: حممد بن حبان بن أمحد-73
أمحد بن  ابن حجر: 72هـ(.         1396راي، حلب، دار الوعي، احملقق: حممود إبراهيم زايد، )سو 

، )بريوت، 2، احملقق: اهلند، دائرة املعرف النظامية، طلسان امليزانعلي بن أمحد بن حجر العسقالين، 
 77                  هـ(.  1390مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 

، حتقيق: عادل عبد املوجود، اإلصابة يف متييز الصحابةابن حجر: أمحد بن علي بن حجر العسقالين، -74
 102                                        هـ(. 1415وت، دار الكتب العلمية،، )بري 1ط

، دار ، احملقق: حممد عوامة، )سوراي1، طتقريب التهذيبابن حجر: أمحد بن علي بن حجر العسقالين، -75
 22                                                              هـ(.   1406الرشيد، 

، حتقيق: حممد عبد الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنةر: أمحد بن علي بن حجر العسقالين، ابن حج-76
                                           13     (.هـ1392، )اهلند، صيدر أابد، جملس دائرة املعارف العثمانية، 2املعيد ضان، ط

، حتقيق: حممد فؤاد لباري شرح صحيح البخاريفتح اابن حجر: أمحد بن علي بن حجر العسقالين،  
عبد الباقي، قام إبخراجه وصححه: حمب الدين اخلطيب، تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، 

 163                                        هـ(.1379فة،)بريوت، دار املعر دط، 

التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي ين، ابن حجر: أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقال-77
 79                                 هـ(.1419، )بريوت، دار الكتب العلمية، 1، طالكبري

يف أصول  اإلحكامابن حزم: أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري، -78



310 

قدم له: األستاذ الدكتور إحسان عباس، )بريوت، دار ، دط، حتقيق: الشيخ أمحد حممد شاكر، األحكام
 24                                                                اآلفاق اجلديدة، دت(.

الفصل يف امللل واألهواء ابن حزم: أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري، -79
 36                                 ة اخلاجني، دت(. ، دط، )القاهرة، مكتبوالنحل

العيون يف سرية األمني  السرية احللبية، إنساناحلليب: إبراهيم بن أمحد احلليب، أبو الفرج، نور الدي ، -80
 170                                 هـ(.1427، )بريوت، دار الكتب العلمية، 2، طاملأمون

، حتقيق: صدقي حممد البحر احمليط يف التفسريف بن علي األندلسي أثري الدين، أبو حيان: حممد بن يوس-81
 95                                     هـ(. 1420مجيل، دط، )بريوت، دار الفكر، 

كتاب ابن خزمية: أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي النيسابوري، -82
، )الرايض، مكتبة الرشد، 5طاحملقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان،  ،صفات الرب  التوحيد وإثبات

 157                                                            هـ(.  1414

(، احملقق: د. حممد بن أعالم احلديث )شرح صحيح البخارياخلطايب: أبو سليمان محد بن حممد اخلطايب، -83
كز البحوث العلمية وإحياء الرتاث ، )مكة املكرمة، جامعة أم القرى، مر 1الرمحن آل سعود، ط سعد بن عبد
 257                                                  هـ(.   1409اإلسالمي، 

، 1، وهو شرح سنن أيب داود، طمعامل السنناخلطايب: محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت، -84
 263                                              هـ(.   1351حلب، املطبعة العلمية، )سوراي،

، حتقيق: مصطفى اتريخ بغداد، بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي: أبو بكر أمحد-85
 14                     هـ(.1417 -، )بريوت، دار الكتب العلمية 1عبد القادر عطا، ط

، دط، )بريوت، تقييد العلمطيب البغدادي، ب البغدادي: أمحد بن علي بن اثبت بن مهدي اخلاخلطي-86
 268                                                               إحياء السنة النبوية، دت(. 

 ،السنةاخلالل: أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد اخل اَلل البغدادي احلنبلي، -87

 84                      هـ(. 1410الراية،  ، )الرايض، دار1احملقق: د. عطية الزهراين، ط-88

، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان: أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان، -89
 14                             م(.1900، )بريوت، دار صادر، 1حتقيق: إحسان عباس، ط

، دط، )السعودية، دار الصميعي، أصول الدين عند أيب حنيفةاخلميس: حممد بن عبد الرمحن اخلميس، -90
 273                                                                           دت(.   

 185                              ، دط، دن. فتاوى دار اإلفتاء املصريةدار اإلفتاء املصرية: -91

، احملقق: د. عبد الرحيم حممد الضعفاء واملرتوكونعلي بن عمر بن أمحد بن دينار البغدادي، : الدارقطين-92
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، جملة اجلامعة اإلسالميةالقشقري، أستاذ مساعد بكلية احلديث ابجلامعة اإلسالمية، دط، )املدينة املنورة، 
                       139                   هـ(. 1403ذو احلجة،  -ذو القعدة  -، شوال 60العدد 

، حتقيق: إبراهيم حممد العلي، أمحد فخري رؤية هللا ينار البغدادي، الدارقطين: علي بن عمر بن أمحد بن د-93
 157                هـ(.   1411الرفاعي، دط، )األردن، الزرقاء، مكتبة املنار، 

رام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي، الدارمي: أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمح-94 مسند ن بن هب 
، )السعودية، دار املغين للنشر 1، حتقيق: حسني سليم أسد الداراين، ط)سنن الدارمي( الدارمي املعروف بـ

 86                                              هـ(.  1412والتوزيع، 

سلسلة اآلاثر الصحيحة أو الصحيح املسند من أقوال الصحابة زهوي،  الداين: أبو عبد هللا بن منري آل-95
                                        102  هـ(. 1424، )دم، دار الفاروق، 1ط ، راجعه: عبد هللا بن صاحل العبيالن،والتابعني

ْستاين  ج   َ ، سنن أيب داود، أبو داود: سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد األزدي الس  
 ي                  هـ(.       1430، ، حتقيق: شع يب األرنؤوط، )د م، دار الرسالة1ط

، 1، احملقق: رمزي منري بعلبكي، طمجهرة اللغةابن دريد: أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي، -96
 294                                                      م(.1987)بريوت، دار العلم للماليني، 

، احملقق: السعيد بن الفردوس مبأثور اخلطاب، أبو شجاع الديلمي  اهلمذاين، الديلمي : شريويه بن شهردار-97
 112              هـ(. 1406، )بريوت، دار الكتب العلمية، 1بسيوين زغلول، ط

، احملقق : أبو عبيدة مشهور بن جواهر العلماجملالسة و الدينوري: أبو بكر أمحد بن مروان الدينوري املالكي، -98
                                                                           هـ(.1419، دط، )البحرين، أم احلصم، مجعية الرتبية اإلسالمية، بريوت، دار ابن حزم، حسن آل سلمان

 162 

، حتقيق: أبو هاجر حممد العرب يف خرب من غربلذهيب، الذهيب: أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان ا-99
 13                      يد بن بسيوين زغلول، دط، )بريوت، دار الكتب العلمية، دت(.  السع

، حتقيق: الدكتور اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالمالذهيب: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، -100
 26                         م(.   2003الغرب اإلسالمي، ، )بريوت، دار 1، طبشار عو اد

، حتقيق: شعيب سري أعالم النبالءالذهيب: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، -101
 10                              هـ(.  1405، )بريوت، مؤسسة الرسالة، 3األرنؤوط، ط

، احملقق: الدكتور املغين يف الضعفاء حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، الدين أبو عبد هللا الذهيب: مشس-102
 112                                                      نور الدين عرت، دط، دن، دت.

ة يف الكاشف يف معرفة من له روايحممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، مشس الدين أبو عبد هللا الذهيب: -103
، )جدة، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، مؤسسة علوم القرآن، 1احملقق: حممد عوامة، ط، الكتب الستة
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                                                      28                                                                              هـ(. 1413
                                                                          ، دط، )القاهرة، مكتبة وهبة، دت(.    لتفسري واملفسروناالذهيب: حممد السيد حسني الذهيب،  
نتقى من منهاج االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض املالذهيب: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب،  

 47                                .، دت(دن)، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، دط، واالعتزال

                                                                          هـ(.     1419، )بريوت، دار الكتب العلمية، 1، طتذكرة احلفاظالذهيب: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، -104
 17 

، 2، طء واملرتوكني وخلق من اجملهولني وثقات فيهم لنيديوان الضعفاالذهيب: حممد بن أمحد الذهيب، -105
 47                  هـ(. 1387ة احلديثة، احملقق: محاد األنصاري، )مكة، مكتبة النهض

، حققه واختصره: حممد نصر خمتصر العلو للعلي العظيمالذهيب: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، -106
 163                          هـ(.    1412إلسالمي، ، )بريوت، املكتب ا2الدين األلباين، ط

، حتقيق: علي حممد البجاوي، ميزان االعتدال يف نقد الرجالالذهيب: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، -107
 48                           هـ(. 1382، )بريوت، دار املعرفة للطباعة والنشر، 1ط

يق: الدكتور ، دراسة وحتقاحملصولحلسني التيمي، فخر الدين الرازي، الرازي: حممد بن عمر بن احلسن بن ا-108
الرازي: أبو عبد هللا  292   هـ(.     1418، )بريوت، مؤسسة الرسالة، 3طه جابر فياض العلواين، ط

، )بريوت، دار 3، طمفاتيح الغيب = التفسري الكبريحممد بن عمر بن احلسني، فخر الدين الرازي، 
 83                                  هـ(.  1420لعريب، إحياء الرتاث ا

، 5، احملقق: يوسف الشيخ حممد، طخمتار الصحاحالرازي: حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي ، -109
 38                        هـ(.  1420)بريوت، املكتبة العصرية، صيدا، الدار النموذجية، 

، حتقيق: صفوان القرآناملفردات يف غريب ملفضل، الراغب األصفهاين ، الراغب: احلسني بن حممد بن ا-110
 11                       هـ(.   1412، )دمشق، دار القلم، 1عدنن الداودي، ط

، احملقق: عزيز هللا العطاردي، التدوين يف أخبار قزوين، أبو القاسم القزويين، ن حممدالرافعي: عبد الكرمي ب-111
 214                                هـ(. 1408الكتب العلمية، دط، )بريوت، دار 

، احملدث الفاصل بني الراوي والواعيالرامهرمزي: احلسن بن عبد الرمحن بن خالد الرامهرمزي الفارسي، -112
                                                                  268 هـ(.   1404، )بريوت، دار الفكر، 3احملقق: د. حممد عجاج اخلطيب، ط

، احملقق: د. عبد الغفور بن مسند إسحاق بن راهويه، احلنظليابن راهويه: إسحاق بن إبراهيم بن خملد  
 155                   هـ(.1412، )املدينة املنورة، مكتبة اإلميان، 1عبد احلق البلوشي، ط

وكتابته وطباعته  مي حقيقته ومصادره ومادته ومناهجهالبحث العل ،الربيعة: عبد العزيز بن عبد الرمحن-113
 10              هـ(. 1420)الرايض: مكتبة امللك فهد الوطنية، 2ط ،ومناقشته
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فتح ابن رجب: زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، الس المي، البغدادي، احلنبلي، -114
الغرابء األثرية، ، )املدينة املنورة، مكتبة 1ود، ط، حتقيق: حممود عبد املقصالباري شرح صحيح البخاري

 155                                                                            هـ(.  1417

، غاية املنتهى مطالب أويل النهى يف شرحالرحيباين: مصطفى بن سعد بن عبده، الرحيباين، احلنبلي، -115
 187                                         هـ(. 1415ي، ، )بريوت، املكتب اإلسالم2ط

بداية اجملتهد وهناية ابن رشد: حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري اببن رشد احلفيد، -116
 202                                هـ(. 1425، دط، )القاهرة، دار احلديث، املقتصد

، دط، )القاهرة، تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(ضا القلموين احلسيين، رشيد رضا: حممد رشيد ر -117
 109                                                 م(. 1990اهليئة املصرية العامة للكتاب، 

منشورات كلية  ،، )الرابط1ط ،نظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف اختالف الفقهاءالروكي: محد الروكي، -118
 16                                     هـ(.  1414آلداب، جامعة حممد اخلامس، ا

، )السعودية، رائسة 1، طاجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشرالرومي: فهد بن عبد الرمحن الرومي، -119
 45              هـ(.1407إدارات البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واالرشاد، 

  ، 2ط ،منهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسريعبد الرمحن بن سليمان الرومي،  الرومي: فهد بن-120
 45                             هـ(.1403 الرايض: رائسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء،)

اهر اتج العروس من جو فيض، مرتضى، الزَبيدي، الزبيدي: حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين، أبو ال-121
 19                                               ، دط، )دم، دار اهلداية، دت(. القاموس

، حتقيق: عبد اجلليل عبده شليب، معاين القرآن وإعرابهالزجاج: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق، -122
 210                                        . هـ( 1408، )بريوت، عامل الكتب، 1ط

، )دمشق، دار 2، طالوجيز يف أصول الفقه اإلسالميالزحيلي: األستاذ الدكتور حممد مصطفى الزحيلي، -123
 26                                      هـ(.   1427اخلري للطباعة والنشر والتوزيع، 

كتاب يف السنة النبوية، أبو زرعة الرازي وجهوده عبيد هللا بن عبد الكرمي بن يزيد بن فر وخ، أبو زرعة: -124
، الرسالة العلمية: لسعدي بن مهدي اهلامشي، دط، )املدينة النبوية، عمادة الضعفاء أليب زرعة الرازي

 116                                  هـ(. 1402البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، 

، )دم، مطبعة عيسى البايب 3، طم القرآنمناهل العرفان يف علو الزرقاين: حممد عبد العظيم الز ْرقاين، -125
 292                                                                 احلليب وشركاه، دت(.      

، 1، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، طالقرآنالربهان يف علوم ، حممد بن عبد هللا بن هبادر :الزركشي-126
الزركشي: بدر  283       هـ(.  1376يسى البايب احلليب وشركائه، )دم، دار إحياء الكتب العربية ع
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، )دم، دار الكتيب، 1، طالبحر احمليط يف أصول الفقهالدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي، 
 26                                                             هـ(.  1414

، )بريوت، دار العلم للماليني، 15، األعالم، ط لزركليعلي بن فارس، االزركلي: خري الدين بن حممود بن -127
 16                                                                      م(.    2002

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون و القاسم الَزخمشري، الزخمشري: حممود بن عمر بن حممد، أب-128
                                                                            هـ(. 1415، )بريوت، الكتب العلمية، 1، حتقيق: حممد عبد السالم شاهني، طالتأويل األقاويل يف وجوه

 112 

، حتقيق وشرح: علي حممد البجادي، دط، مجهرة أشعار العربأبو زيد: حممد بن أيب اخلطاب القرشي، -129
 59                               مصر للطباعة والنشر والتوزيع، دت(. )مصر، هنضة

، )دمشق، سوراي، 3، طالسنة ومكانتها يف التشريع اإلسالميالسباعي: مصطفى بن حسين السباعي، -130
 266                                         هـ(. 1402وت، املكتب اإلسالمي، بري 

، حتقيق: حممود حممد الطناحي، وعبد طبقات الشافعية الكربى، ي الدينعبد الوهاب بن تقالسبكي: -131
السخاوي:  26           هـ(.  1413، )مصر، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 2الفتاح حممد احللو، ط

، الضوء الالمع ألهل القرن التاسعمشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر السخاوي، 
 13                         (.، منشورات دار مكتبة احلياة، دتدط، )بريوت

، األجوبة املرضية فيما سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية، حممد بن عبد الرمحنالسخاوي: -132
                                                                     159       هـ(. 1418، ، )الرايض، دار الراية للنشر1، طاحملقق: د. حممد إسحاق إبراهيم

، حتقيق: حممد عبد الطبقات الكربىالبصري، البغدادي،  حممد بن سعد بن منيع ابن سعد: أبو عبد هللا 
 39                        هـ(.   1410، )بريوت، دار الكتب العلمية،1القادر عطا، ط

، حتقيق: عبد الرمحن لكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري االسعدي: عبد الرمحن بن نصر السعدي، -133
 288                              هـ(. 1420، )بريوت، مؤسسة الرسالة، 1اللوحيق، ط

، دارقطينسؤاالت السلمي للالسلمي: حممد بن احلسني بن موسى النيسابوري، أبو عبد الرمحن السلمي، -134
، 1سعد بن عبد هللا احلميد، د/ خالد بن عبد الرمحن اجلريسي، ط /حتقيق: فريق من الباحثني إبشراف: د

 143                                                       هـ(. 1427)دن، 

، 1د هنداوي، ط، حتقيق: عبد احلمياحملكم واحمليط األعظمابن سيده: علي بن إمساعيل بن سيده املرسي، -135
 13                                    هـ(.  1421–)بريوت، دار الكتب العلمية 

، حتقيق: حممد أبو بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاةالسيوطي: عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، -136
 23                                الفضل إبراهيم، دط، )بريوت، املكتبة العصرية، دت(. 
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، حتقيق: حممد أبو الفضل اإلتقان يف علوم القرآن، ر، جالل الديند الرمحن بن أيب بكالسيوطي: عب-137
 292                     هـ(.   1394إبراهيم، دط، )القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 

، )بريوت، دار الكتب 1، ططبقات احلفاظالسيوطي: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، -138
 66                                                                 هـ(.  1403العلمية،

، حتقيق: 1، طاملفسرين العشرين طبقاتالسيوطي: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، -139
 29                                     هـ(. 1396علي حممد عمر، )القاهرة، مكتبة وهبة، 

، 1، طمعرتك األقران يف إعجاز القرآنمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، السيوطي: عبد الر -140
 172                                              هـ(.  1408)بريوت، دار الكتب العلمية، 

، 3، طمفتاح اجلنة يف االحتجاج ابلسنةالسيوطي: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، -141
 262                                            هـ(.1409ملنورة، اجلامعة اإلسالمية، )املدينة ا

                                            53     دار الفكر ، دت(. ،، دط، )بريوتورالدر املنثالسيوطي: عبد الرمحن بن أيب بكر، -142

كر السيوطي، وجالل الدين حممد بن أمحد احمللي، السيوطي: واحمللي: جالل الدين عبد الرمحن بن أيب ب-143
 239                               ، )القاهرة، دار احلديث، دت(. 1، طتفسري اجلاللني

ق: مشهور بن ، حتقياملوافقاتالشاطيب: إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرنطي الشهري ابلشاطيب، -144
 16                           هـ(.1417، ، )د م، دار ابن عفان1حسن آل سلمان، ط

حتقيق: حتقيق: سليم بن عيد اهلاليل،  ،الشاطيب: إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرنطي، االعتصام-145
 25                              هـ(.      1412، )السعودية، دار ابن عفان، 1ط

، دط، )بريوت، دار األم، املطليب القرشي املكي،  أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباسالشافعي: -146
 205                                                                        هـ(. 1410املعرفة،

قيق ودراسة: أمحد بن ، حتتفسري اإلمام الشافعيالشافعي: أبو عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي، -147
 287                             هـ(.1427ية، دار التدمرية، ، )السعود1مصطفى الفرَان، ط

، رتبه: سنجر بن عبد هللا مسند اإلمام الشافعي، إدريس بن العباس املطليب القرشي الشافعي: حممد بن-148
                                    199 هـ(. 1425، غراس للنشر، )الكويت، شركة 1ل، طاجلاويل، حتقيق: ماهر ايسني فح

الشافعي: أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب  
 266                   هـ(.   1423، )صنعاء، دار األاثر، 1، طمجاع العلمالقرشي املكي، 

، 1ق: أمحد شاكر، ط، حتقيالرسالةبن العباس بن شافع املطليب القرشي املكي،  الشافعي: حممد بن إدريس-149
 260                                                هـ(.1358)مصر، مكتبه احلليب، 

، احملقق: عبد اتريخ أمساء الضعفاء والكذابنيابن شاهني: عمر بن أمحد بن عثمان بن أيوب البغدادي، -150
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 162                               هـ(.1409، )دن، 1أمحد القشقري، ط الرحيم حممد

، حتقيق: فهيم حممد اتريخ املدينة البن شبةزيد بن عبيدة بن ريطة البصري،  ،ابن شبة: عمر بن شبة-151
107           هـ(.   1399شلتوت، دط، )جدة، طبع على نفقة السيد حبيب حممود أمحد، 

جامعة  ،ع عشرالعدد الساب ،اختالف املفسرين أسبابه وضوابطه ،الشرقاوي: أمحد حممد الشرقاوي 
                                                                      17    .هـ( 1425األزهر، حبث حمكم وصاحل للنشر ابحلولية، )بريوت، املكتب اإلسالمي، 

، دط، )بريوت، أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآنالشنقيطي: حممد األمني بن حممد الشنقيطي،   
 268                                        هـ(. 1415ر الفكر للطباعة والنشر، دا

، )املدينة 5، طمذكرة يف أصول الفقهالشنقيطي: حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين، -152
 39                                                م(. 2001املنورة ، مكتبة العلوم واحلكم، 

، دط، )د م، لل والنحلاملالشهرستاين: أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحد الشهرستاين، -153
 35                                                                      مؤسسة احلليب، دت(.

فحول إيل حتقيق احلق من علم رشاد الالشوكاين: حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين، إ-154
، 1امليس، والدكتور ويل الدين صاحل فرفور، ط ، احملقق: أمحد عزو عناية، قدم له: الشيخ خليلاألصول

 40                                        هـ(.  1419)بريوت، دار الكتاب العريب، 

، البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن الشوكاين: حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين-155
 155                                          السابع، د.ط، )بريوت، دار املعرفة، د ت(.  

، )دمشق، دار ابن كثري، 1الشوكاين: حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين، فتح القدير، ط-156
 72                                   هـ(.    1414وبريوت، دار الكلم الطيب، 

ابن أيب شيبة: عبد هللا بن حممد بن عثمان العبسي، املصنف يف األحاديث واآلاثر، حتقيق: كمال احلوت، -157
 88                            هـ(.    1409، )الرايض، مكتبة الرشد،1ط

نصاري املعروف أبيب  الشيخ األصبهاين، أبو الشيخ: أبو حممد عبد هللا بن حممد بن جعفر بن حيان األ-158
                                                               هـ(.                1408، )الرايض، دار العاصمة، 1العظمة، احملقق: رضاء هللا بن حممد إدريس املباركفوري، ط

 163 

قات الفقهاء، هذبه: حممد بن منظور، حتقيق: الشريازي: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشريازي، طب-159
 39                             م(.  1970، )بريوت، دار الرائد العريب، 1إحسان عباس، ط

، 2ني بن عكاشة، طالشريازي: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشريازي، اللمع يف أصول الفقه، احملقق: حس-160
 38                               هـ(.  1424)بريوت، دار الكتب العلمية،  

، )بريوت، دار األمني للطباعة والنشر، 1الشريازي: صادق احلسيين الشريازي، املهدي يف القرآن والسنة، ط-161
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 56                                             م(.    2004 -هـ 1425

)بريوت، دار األمني للطباعة والنشر،  ،2شريازي: صادق احلسيين الشريازي، أهل البيت يف القرآن، طال-162
 80                                                     م(.     2002 -هـ 1423

سالمي ، )بريوت، دار الرتاث اإل2الصادقي: حممد الصادقي، الفرقان يف تفسري القرآن ابلقرآن والسنة، ط-163
 60                                                م(.         2008للطباعة والنشر،

الصفدي: صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي، الوايف ابلوفيات، حتقيق: أمحد األرنؤوط، -164
 23                  هـ(.  1420وتركي مصطفى، د ط، )بريوت، دار إحياء الرتاث، 

مية، تقدمي: الدكتور/ عبد هللا بن عبد ضمريية: د عثمان مجعة ضمريية، مدخل لدراسة العقيدة اإلسال-165
 298                      هـ(.  1417، )دم، مكتبة السوادي للتوزيع، 2الكرمي العبادي، ط

، )بريوت، 1ن، طالطباطبائي: حممد حسني بن املريزا علي الطباطبائي التربيزي، امليزان يف تفسري القرآ-166
 53                                    م(.  1997 -هـ 1417مؤسسة األعلمي، 

الطرباين: سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين، املعجم األوسط، -167
رة، دار احلرمني، د وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، د ط، )القاه ،احملقق: طارق بن عوض هللا بن حممد

 84                                                                         ت(.        

الطرباين: سليمان بن أمحد بن أيوب اللخمي، أبو القاسم، املعجم الكبري، احملقق: محدي بن عبد اجمليد -168
 25                                 هـ(.    1415، )القاهرة، مكتبة ابن تيمية، 2السلفي، ط

، )بريوت، دار العلوم 1بن احلسن الطربسي، جممع البيان يف تفسري القرآن، طالطربسي: أبو علي الفضل -169
 175                             م(.    2005 -هـ1426للتحقيق والطباعة والنشر، 

الطربي: حممد بن جرير بن يزيد بن غالب، أبو جعفر، جامع البيان يف أتويل القرآن، حتقيق: أمحد حممد -170
 22                            هـ(.   1420ت، مؤسسة الرسالة، ، )بريو 1شاكر، ط

بريوت، ، )2الطربي: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب، اتريخ الطربي = اتريخ الرسل وامللوك، ط-171
 108                                                    هـ(.    1387دار الرتاث، 

بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري املصري املعروف  الطحاوي: أبو جعفر أمحد-172
                                                       هـ(.              1415، )بريوت، مؤسسة الرسالة،  1ابلطحاوي، شرح مشكل اآلاثر، حتقيق: شعيب األرنؤوط، ط

 84 

بد هللا الطييب، شرح الطييب على مشكاة املصابيح املسمى بـ )الكاشف الطييب: شرف الدين احلسني بن ع-173
مصطفى  ، )الرايض، مكة املكرمة، مكتبة نزار1عن حقائق السنن(، احملقق: د. عبد احلميد هنداوي، ط

 151                                                      هـ(.     1417الباز، 
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حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من »ن عاشور  التحرير والتنوير: ابن عاشور: حممد الطاهر ب-174
 24 هـ(.     1984، د.ط، )تونس، الدار التونسية للنشر، «تفسري الكتاب اجمليد

عبد الرب: يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب، االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار  ابن-175
طأ من معاين الرأي واآلاثر، وشرح ذلك كله ابإلجياز واالختصار، حتقيق: عبداملعطي أمني فيما تضمنه املو 

 294 هـ(.          1414 -وحلب، دار الوعي  –، )دمشق، دار قتيبة 1قلعجي،ط

ابن عبد الرب: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب، علي حممد -176
 94                                  هـ(. 1412ريوت، دار اجليل، ، )ب1البجاوي، ط

 األشبال ابن عبد الرب: يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب القرطيب، جامع بيان العلم وفضله، حتقيق: أيب-177
 268                            هـ(.  1414، )السعودية، دار ابن اجلوزي، 1الزهريي، ط

دراسة وحتقيق: حممود حممد  ام بن نفع احلمريي اليماين الصنعاين، تفسري عبد الرزاق،عبد الرزاق: ابن مه-178
 81                      هـ(. 1419،)بريوت، دار الكتب العلمية، 1عبده، ط

العجلى: أبو احلسن أمحد بن عبد هللا بن صاحل العجلى الكويف، معرفة الثقات من رجال أهل العلم -179
، )املدينة 1فاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، احملقق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، طواحلديث ومن الضع

 55                                                   هـ(.    1405املنورة، مكتبة الدار ، 

علي -ابن عدي: أبو أمحد بن عدي اجلرجاين، الكامل يف ضعفاء الرجال، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود-180
                                                                 هـ(.               1418، )بريوت، الكتب العلمية، 1حممد معوض، شارك يف حتقيقه: عبد الفتاح أبو سنة، ط

 125 

، 1حجازي، طالعراقي: أمحد بن عبد الرحيم العراقي، الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع، احملقق: حممد اتمر -181
 39                                   هـ(.    1425)بريوت، دار الكتب العلمية، 

 بكر العراقي، املغين عن محل األسفار يف العراقي: زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب-182
، )بريوت، دار ابن 1لدين(، طاألسفار، يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار، )مطبوع هبامش إحياء علوم ا

 157                                               هـ(.       1426حزم، 

عريب املعافري، أحكام القرآن، حتقيق: حممد عبد القادر ابن العريب: القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن ال-183
 134                             هـ(.   1424، )بريوت، دار الكتب العلمية، 3عطا، ط

ابن العريب: القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب املعافري، العواصم من القواصم يف حتقيق مواقف -184
، )بريوت، دار 2، حتقيق، حمب الدين اخلطيب، وحممود مهدي االستانبويل، طالصحابة بعد وفاة النيب 

 47                                                       هـ(.  1407اجليل ، 

ابن عساكر: علي بن احلسن بن هبة هللا، ابن عساكر، اتريخ دمشق، حتقيق: عمرو بن غرامة العمروي، د -185
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 22                        هـ(.  1415ط، )بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر، عام: 

                                                                              هـ(.         1427، )دن، 1هجهم يف تفسري القرآن، طومن االثنا عشريةالعسال: حممد إبراهيم العسال، الشيعة -186
 83 

العسكري: أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن مهران، الفروق اللغوية، حتقيق: حممد إبراهيم سليم، -187
 19                        فة للنشر، د ت(.    د ط، )القاهرة، دار العلم والثقا

العسكري: احلسن بن علي بن حممد بن موسى الرضا، أبو حممد، تفسري اإلمام أيب احلسن العسكري، -188
 69                          هـ(.     1433، )إيران، قم، مؤسسة اإلمام املهدي، 2ط

اريب، احملرر الوجيز لرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملابن عطية: أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد ا-189
، )بريوت، دار الكتب العلمية،  1يف تفسري الكتاب العزيز، احملقق: عبد السالم عبد الشايف حممد، ط

 274                                                                       هـ(.      1422

ي املكي، الضعفاء الكبري، احملقق: عبد املعطي مد بن عمرو بن موسى بن محاد العقيلالعقيلي: أبو جعفر حم-190
 138                   هـ(.   1404، )بريوت، دار املكتبة العلمية، 1أمني قلعجي، ط

ابن العماد: عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد احلنبلي، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، حتقيق: -191
 13                 هـ(.    1406، ، )دمشق، دار ابن كثري1ألرنؤوط، طحممود ا

، )طهران، 1العياشي: حممد بن مسعود بن حممد بن عياش السلمي السمرقندي، تفسري العياشي، ط-192
  66                                   هـ(.1421مؤسسة البعثة للطباعة والنشر والتوزيع، 

األنوار على صحاح اآلاثر، د ط، )د  اض بن عمرون اليحصيب السبيت، مشارقعياض: ابن موسى بن عي-193
 90                                         م، املكتبة العتيقة ودار الرتاث، د ت(.   

ابن فارس: أمحد بن فارس بن زكراي القزويين، معجم مقاييس اللغة، احملقق: عبد السالم حممد هارون، -194
 13                            هـ(. 1399دار الفكر، عام النشر: د.ط، )بريوت، 

الفاكهي: حممد بن إسحاق بن العباس املكي الفاكهي، أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه، احملقق: د. -195
 55 هـ(.                   1414، )بريوت، دار خضر، 2عبد امللك عبد هللا دهيش، ط

الفراء، معاين القرآن، حتقيق: حممد علي  زايد بن عبد هللا بن منظور الديلميالفراء: أبو زكراي حيىي بن -196
 294                   ، )مصر، دار املصرية للتأليف والرتمجة، د ت(.     1النجار، ط

الفراهيدي: اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي، كتاب العني، حتقيق: مهدي املخزومي، وإبراهيم -197
 13                     ل، د ت(. ئي، د.ط، )بريوت، دار ومكتبة اهلالالسامرا

الفريوزأابدي: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزأابدي، القاموس احمليط، حتقيق: مكتب حتقيق -198
، )بريوت، مؤسسة الرسالة للطباعة 8الرتاث يف مؤسسة الرسالة، إبشراف: حممد نعيم العرقس وسي، ط 
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 10                                               هـ(.      1426ر والتوزيع، والنش

، 1الفريوزأابدي: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزأابدي، البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة، ط-199
 10                                 هـ(.1421)د م، دار سعد الدين للطباعة والنشر، 

الفيومي: أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، أبو العباس، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، د -200
 10                                         ط، )بريوت، املكتبة العلمية، د ت(.    

، )بريوت، دار 1، طالقامسي: حممد مجال الدين القامسي، حماسن التأويل، حتقيق: حممد ابسل عيون السود-201
 274                                           هـ(.     1418الكتب العلمية، 

، )بريوت، املكتب 2ابن قتيبة: أبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أتويل خمتلف احلديث، ط-202
 210                                  هـ(.   1419االسالمي، مؤسسة اإلشراق،

ابن قتيبة: عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو حممد، الشعر والشعراء، د ط، )القاهرة، دار احلديث، -203
 59                                                    هـ(.     1423عام النشر: 

الذخرية، حتقيق: حممد  القرايف: شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري ابلقرايف،-204
 187                              م(.  1994، )بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 1حجي، ط

القرطيب: أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب، اجلامع -205
                                                                   هـ(.       1384القاهرة، دار الكتب املصرية، ، )2ألحكام القرآن، حتقيق: أمحد الربدوين، وإبراهيم أطفيش، ط

 30 

القضاعي: حممد بن سالمة بن جعفر بن علي القضاعي املصري، مسند الشهاب، احملقق: محدي بن عبد -206
 216                        هـ(.1407، )بريوت، مؤسسة الرسالة، 2اجمليد السلفي، ط

      27هـ(.  1422مكتبة وهبة، ، )دم،5ط اإلسالمي، التشريع اتريخ مناع القطان، القطان:-207
القفطي: مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، احملقق: حممد أبو  

                                                                                  هـ(.    1406، مؤسسة الكتب الثقافية، ، )القاهرة، دار الفكر العريب، بريوت1الفضل إبراهيم، ط
 14 

، )طهران، دار األسوة 2القمي: عباس بن حممد رضا القمي، سفينة البحار ومدينة احلكم واآلاثر، ط-208
 160                                                         هـ(.  1416للطباعة والنشر، 

، )إيران، قم، مؤسسة اإلمام املهدي، 1القمي: علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، تفسري القمي، ط-209
 70                                                                          هـ(.   1435

عد مشس الدين ابن قيم اجلوزية، الصواعق املرسلة يف الرد على ابن القيم: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن س-210
                                                                                  هـ(.  1408، )الرايض، دار العاصمة، 1اجلهمية واملعطلة، احملقق: علي بن حممد الدخيل هللا، ط
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 23 

ر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية، مدارج السالكني بني منازل ابن القيم: حممد بن أيب بك-211
 1416، )بريوت، دار الكتاب العريب، 3إايك نعبد وإايك نستعني، احملقق: حممد املعتصم ابهلل البغدادي، ط

 298                                                                           هـ(.    

، 2اساين: أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، طالك-212
 288                                             هـ(.   1406)بريوت، دار الكتب العلمية، 

، 1ة، طربعكاشف الغطاء: حممد احلسني آل كاشف الغطاء، أصل الشيعة وأصوهلا مقارنة مع املذاهب األ-213
 52  م(.  1990 -هـ 1410)بريوت، دار األضواء للطباعة والنشر والتوزيع، 

ابن كثري: إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري، تفسري القرآن العظيم، احملقق: سامي بن حممد -214
 45                             هـ(.1420، )د م، دار طيبة للنشر والتوزيع، 2سالمة، ط

إمساعيل بن عمر بن كثري، جامع املسانيد والس ن ن اهلادي ألقوم س ن ن، احملقق: د عبد امللك بن  ري:ابن كث-215
 280 هـ(. 1419، )بريوت، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، 2عبد هللا الدهيش، ط

، كحالة: عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشقي، معجم املؤلفني، د ط، )بريوت-216
 230                                  كتبة املثىن، دار إحياء الرتاث العريب، د ت(.  م

الكفوي: أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي، أبو البقاء احلنفي، الكليات، معجم يف املصطلحات -217
                                                                              .       ت( والفروق اللغوية، حتقيق: عدنن درويش، حممد املصري، د ط، )بريوت، مؤسسة الرسالة، د

 11 

، )الكويت، دار السالسل، 2الكويت: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، املوسوعة الفقهية الكويتية، ط-218
 17                                                               هـ(.        1404

املاتريدي: حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور، تفسري املاتريدي )أتويالت أهل السنة(، احملقق: د. -219
 210                هـ(.   1426 -، )بريوت، دار الكتب العلمية 1جمدي ابسلوم، ط

عبد الباقي، د.ط، )دم، اد ابن ماجه: أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤ -220
 20                        دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البايب احلليب، دت(.   

املتقي اهلندي: عالء الدين علي بن حسام الدين القادري الشاذيل، الشهري ابملتقي اهلندي، كنز العمال يف -221
                                                                              هـ(.        1401، )بريوت، مؤسسة الرسالة، 5ط قا،سنن األقوال واألفعال، حتقيق: بكري حياين، صفوة الس
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 فهرس األشعار
 الصفحة بيت الشعر   م
ا أتْـل ع ْت حت ْت    كان س  ر بـْر ب  فل َما حل  ْقنا احلْ َي أتْـل ع  أ َنس  ... كم 

 
 60  امل
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 38         .                  : تعريف االجتهاد يف اللغة واالصطالح(املطلب األول)
 38                                           هل كل جمتهد مصيب؟ )املطلب الثاين(:
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