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لدراسـات القرآنيـة جملـة دوريـة تصـدر عـن اجلمعيـة العلميـة تبيـان لجملة 
 : وتعنى بالبحوث العلمية، وفق األمور اآلتية. السعودية للقرآن الكريم وعلومه

 .مة االجتاهًأن يكون البحث متسام باألصالة وسال  •
 .ًأن يكون البحث دقيقا يف التوثيق والتخريج  •
 .أن تتحقق له السالمة اللغوية  •
 .مراعاة عالمات الرتقيم   •
 .أال يكون قد سبق نرشه   •
 . أال يكون مستال من بحث أو رسالة نال هبا الباحث درجة علمية   •
توضع حوايش كل صفحة أسفلها عـىل حـدة ويكـون تـرقيم حـوايش كـل    •

 .ً وتضبط احلوايش آليا ال يدويا ً،حة مستقالصف
 .تثبت املصادر واملراجع يف فهرس يلحق بآخر البحث  •
 .توضع نامذج من صور الكتاب املخطوط امللحق يف مكاهنا املناسب   •
 .ترفق مجيع الصور والرسوم املتعلقة بالبحث واضحة جلية   •
 عـن عرشيـن وال تقـل) A4( البحث عـن ثامنـني صـفحة صفحاتأال تزيد    •

 .صفحة
 Arabic( ونـوع اخلـط ،)١٤(وخط اهلامش ) ١٨(أن يكون خط األصل    •

Traditional( . 
سـم وـمـن ٢,٥أن تكـون هـوامش الصـفحة مـن األعـىل واألسـفل واليسـار  •

 .سم٣,٥اليمني 
تكتب اآليات القرآنية وفق املصحف اإللكرتوين ملجمع امللك فهـد لطباعـة   •
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 .املصحف الرشيف 
 . ملخص ال يزيد عىل صفحة واحدة الباحثيرفق  •
م البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من قبل اثنني عىل األقل  •  .ُحتكَّ
 . أو عىل الربيد اإللكرتوين للمجلةُتعاد البحوث معدلة عىل قرص حاسويب  •
 .ال تعاد البحوث والدراسات إىل أصحاهبا سواء نرشت أم مل تنرش  •
موقع اجلمعية وغريه مـن أوعيـة الـنرش ث عىل للمجلة احلق يف نرش البح  •

 .بعد إجازته للنرشاإللكرتوين 
 .أن تكون املراسالت عرب الربيد اإللكرتوين •
 .ُيعطى الباحث نسختني من املجلة ومخس مستالت من بحثه •

 

 مجيع املراسالت وطلبات االشرتاك باسم 
 : رئيس هيئة التحرير عىل النحو التايل

 

  الرياض-سعودية اململكة العربية ال
 ١١٤٩٤:  الرياض١٧٩٩٩: ب. ص
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 عنوان اجلمعية
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 حيمبسم اهللا الرمحن الر


 آلـه وعـىل ، املصـطفى نبيـه عـىل والسـالم والصـالة ، وكفـى هللا احلمد
  .اهتدى ومن  وأصحابه

 وعلومه الكريم للقرآن السعودية العلمية اجلمعية عمل يتواصل
 هـي  وهـا ، مناشطها واستمرار ، وأهدافها رسالتها حتقيق يف"تبيان " 
  املباركة النشطة اجلمعية هذه عن صادرةال " تبيان"  القرآنية الدراسات جملة

 الزاخــر  عرش اخلــامس بالعــدد قراءهــا ومتــد، أعــدادها إصــدار تواصــل
ـة باملوضــوعات ـة ، املتجــددة والدراســات ، املتنوـع ـم خادـم ـة ، للعـل  ومثرـي
   .املختلفة جماالهتا يف القرآنية الدراسات يف للتخصص
 تـعـاىل وـشـهادته ، عـاله يف ـجـل اهللا وحدانـيـة عـن دراـسـة تـقـدم حيـث

7   8   9     :  ;  >  =  ]  العظيمة الوحدانية هبذه لنفسه      6  5    4
  F  E   D    C    B    A   @?  >Z  ـث ـة عــن تكشــف حـي ـذه عظـم  ـه

  .عقدية قرآنية بدراسة ، الفريدة والوحدانية ، الكريمة الشهادة
 خـالل من  تطبيقية بدراسة الكريم النبوي التفسري العدد هذا ويتناول

 والنصـوص ، العلميـة املـادة غـزارة حيـث الرتمـذي سـنن يف التفسري كتاب
  .الكريم القرآن تفسري يف  به هيتدى مثال لتقديم الثرية النبوية

ـدة رـسـالة نرش يف نصــيبه وللتحقـيـق ـان تتعـلـق مفـي  عـلـم موضــوع ببـي
  .وغاية ، واستمداد ، تعريف من بذلك يتعلق وما التفسري
 طريقة املخالف عىل الرد يف الكريم القرآن منهج عىل التعرف ذلك ييل
 رصاع يف لتوظيفه الكريم املنهج هذا معرفة  عن ستغنىُي ال حيث ؛ ًوأسلوبا
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  .والرش واخلري ، والباطل احلق بني والتدافع ، البرش بني القائم األفكار
ـامل ـعـن أـخـرى دراـسـة وتكـشـف ـراءات يف العـقـدي اإلعـجـاز مـع  الـق

 دراـسـة ـخـالل ـمـن املـعـامل تـلـك عـن الدراـسـة ـهـذه تكـشـف حـيـث  القرآنيـة
  .عليها وتنبه هبا فِّعرُوت املعامل هذه تربز  تطبيقية

 الكاشـفة األضـواء حيـث ، العـدد هـذا يف نصيبها االجتامعية وللحياة
 ، مقاصـده حتقيـق يف وأثرهـا النكـاح حمظورات عىل  البقرة سورة خالل من

  .األرسة كيان  ُبنيان وشد
 ـمـا ، املوـضـوعات ـهـذه ـمـن – حيـتـار أن دون – خيـتـار الـقـارئ كوـنـرت

    مطلـوب بـل حمفـوظ وحقـه ،املتنوعـة املوضـوعات هذه من وينفعه  حيتاجه
  .ذلك خالف أو وجودهتا جدهتا مظاهر وكشف ، تقييمها يف

 هـذه إعـداد يف جهـدهم والفاحصـني للبـاحثني شـكرها تكرر واملجلة
 املزيـد لبـذل اجلميع وتدعو  ، مثمر تعاون يف وتسديدها وتقويمها البحوث

  .باملجلة ًوارتقاء ، للقراء ًونفعا  للعلم ًخدمة  املتميز والعطاء اجلهد من
 للمجلـة والـداعمني العـاملني لكـل  - مذخور و مذكور  – موفور والشكر
   .واجلمعية

  .واالعتقاد ، ،والعمل القول يف السداد و التوفيق اهللا نسأل     
 
 
 

 القرآنية  مجلة تبيان للدراسات تحرير هيئة رئيس                                          
  

  محمد بن عبد الرحمن الشايع/ د . أ      
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 لنفسه بالوحدانية يف القرآن الكريم دراسة عقدية حول "شهادة ا

 Z= 4 5 6 7 8 9 : ; >]: تعاىل قوله
  إبراهيم بن عبداهللا احلامد.د



سنن : التفسري النبوي دراسة تطبيقية من كتاب التفسري يف كتاب
اجلامع املختصر من السنن عن رسول ا ومعرفة "الرتمذي املسمى بـ 

 ) املنهاج– األنواع –املصادر " (الصحيح واملعلول وما عليه العمل
 عيسى بن نارص الدريبي .د



فيدة يف بيان موضوع علم التفسري وتعريفه واستمداده وغايته، رسالة م
تأليف حممد بن خليفة بن صدر املدرسني الشيخ سعد الدين 

 حتقيق ودراسة) هـ١٠٨٢ت بعد (املرجومي الشوبري 
 تركي بن سعد اهلويمل .د



منهج القرآن الكريم يف الرد على املخالف يف مسائل االعتقاد 
  القرين  عيل بن عبداهللا.د

 دراسة تطبيقية(معامل اإلعجاز العقدي يف القراءات القرآنية.( 
 السديس عيل بن أمحد.د

سورة البقرةءحمظورات النكاح، وأثرها يف حتقيق مقاصده، يف ضو  
   عبدالعزيز بن حممد السحيباين.د
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 : تعاىلة عقدية حول قولهدراس"

[ = < ; : 9 8 7 6 5 4Z" 
 :إعداد

  إبراهيم بن عبد اهللا احلامد. د
 
 

 
 إعداد

 إبراهيم بن عبداهللا احلامد. د
 أستاذ مشارك بقسم العقيدة واملذاهب املعارصة

  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية-كلية أصول الدين 
 
 
 
 
 
 

  إبراهيم بن عبداهللا احلامد . د
 كليـة أصـول -األستاذ املشارك بقسم العقيدة واملـذاهب املعـارصة   •

 الدين ـ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
 -حصل عىل درجة املاجستري من قسم العقيدة واملذاهب املعـارصة   •

 كلـيـة أـصـول اـلـدين ـ جامـعـة اإلـمـام حمـمـد ـبـن ـسـعود اإلـسـالمية
 ) اخلطايب يف العقيدةمنهج : (بأطروحته 

 - درجة الدكتوراه من قسم العقيدة واملذاهب املعارصة  عىلحصل  •
كلـيـة أـصـول اـلـدين ـ جامـعـة اإلـمـام حمـمـد ـبـن ـسـعود اإلـسـالمية 

 : بأطروحته 
 والصـفات واألسـامء الواردة عن السلف يف توحيد الربوبيـة اآلثار(

 )يف تفسري الطربي
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 مقدمة

 نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتـوب إليـه، ونعـوذ بـاهللا مـن       إن احلمد هللا
رشور أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضـل لـه، ومـن يضـلل 
ًفال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك لـه وأشـهد أن حممـدا 

ـــــده ورســــــوله ُعـب ُ [ > = < ; : 9 8 7 6 5 4
 ?Z )١(،[ , + * ) ( ' & % $ # " !

 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -
  >Z )٢(،[} |  {  z  y  x  w  v  uZ )أما بعد ) ٣: 

ّ القـرآن الكـريم، وبـني مكانتـه ومنزلتـه  أمـر توحيـده يفتعـاىلّفقد عظـم اهللا 
بطرق متعددة وأساليب متنوعة، تارة ببيان أنه الغاية من خلق اجلن واألنس 

، وتـارة بـالترصيح )٤( H G F E D CZ ] :تعاىلفقال 
  : تـعـاىل ـكـام يف قوـلـه- عـلـيهم الـسـالم –بكوـنـه املقـصـود ـمـن بعـثـة الرـسـل 

[ ON M L K J I H G F E DZ)٥( ،
 i h g ]  : تـعـاىلره يف أول األواـمـر واألحـكـام كقوـلـهوـمـرة ـبـذك

                                                
 .١٠٢:سورة آل عمران)  ١(
 .١:سورة النساء)  ٢(
 .٧٠:سورة األحزاب)  ٣(
 .٥٦: سورة الذاريات)٤(
 .٣٦: سورة النحل)٥(
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 o n ml k jZ )وقوله  )١ ،[ k j i h g 
 on m lZ )إىل غري ذلك مـن الصـور املختلفـة، ومـن أبـني )٢ ،

 لتوحيــده يف القــرآن الكــريم ســبحانهاألســاليب وأوضــحها لتعظــيم اهللا 
 5 6 7 4]:   تعـاىلترصحيه فيه بالشهادة لنفسه بالوحدانيـة يف قولـه

 = < ; : 9 8Z )ـاول )٣ ـذه الدراـسـة تـن ـد رغـبـت يف ـه ، وـق
هذه الشهادة يف تلك اآلية من جانبها العقدي، مع االستفادة ممـا ذكـره أهـل 

 .  التفسري واللغة حوهلا
 :أمهية املوضوع وأسباب اختياره 

 :ييل كان من دوافع دراسة هذا املوضوع ما
ًالعناـيـة ـبـه اعتـقـادا وفـهـام وعـلـام  اـلـذي ـجيـب تـعـاىل تعلـقـه بتوحـيـد اهللا – ١ ً ً

ًوعمال، ومن أقوى ما يرشد لذلك ويدل عليه تدبر آيـات كتـاب اهللا عامـة، 
 .وما يتصل بالتوحيد خاصة

 لنفسـه بالوحدانيـة مـن بـني سـائر خصائصـه كربوبيتـه تعاىل شهادة اهللا – ٢
للعاملني، وأنه عىل كل يشء قدير، وبكـل يشء علـيم ونحـو ذلـك يسـتدعي 

 .ًا من العناية بمعرفة هذه الشهادة، وأقوال أهل العلم يف بيان املراد هبامزيد
 منزلة هذه الشهادة ومكانتهـا يسـتوجب املزيـد مـن البحـث يف املسـائل – ٣

املتعلقة هبا، ومثل هذه الدراسة قد تساعد يف الوقوف عىل بعض أرسار هذه 
                                                

 .٣٦: سورة النساء)١(
 .٢٣: سورة اإلرساء)٢(
 .١٨: سورة آل عمران)٣(
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 .الشهادة العظيمة
هادة مـن جانبهـا العقـدي سـوى  مل أقف عـىل دراسـة تناولـت هـذه الشـ– ٤

 ًونقل كثريا منه تلميذه ابن القيم )١(  رمحه اهللاماذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية
، وهذه الدراسة حماولة يف تتميم جانب من جوانب عمـل هـذين )٢(رمحه اهللا

 :اإلمامني من عدة نواحي منها
  اهللا ذكر بعض املسـائل التـي مل يتناوالهـا كـالرد عـىل مـن جعـل شـهادة- ١

 هي جمرد نصب األدلة، وتفنيد قول من يزعم عدم صحة هذه الشهادة تعاىل
 .ًاحتجاجا بأن الشهادة ال تصح من صاحب الدعوى ونحو ذلك

 بيان بعض املواطن التي اختلف فيها كـالم شـيخ اإلسـالم وابـن القـيم - ٢
 مـرتبتني بيـنام رمحـه اهللاكعدد مراتب الشـهادة حيـث جعلهـا شـيخ اإلسـالم 

 أربع مراتب، وكذلك طرق بيـان اهللا هلـذه الشـهادة رمحه اهللاها ابن القيم عد
  رمحـه اهللاطريقني، يف حـني أن ابـن القـيمرمحه اهللا فقد جعلها شيخ اإلسالم 
 .)٣(ذكر ثالثة طرق، وغري ذلك

                                                
 .١٦٨/ ١٤جمموع الفتاوى : ظر ين) ١(
يف ـمـدارج الـسـالكني : األول : ـعـن ـهـذه اآلـيـة يف موـضـعنيرـمحـه اهللا  ـحتـدث اـبـن الـقـيم )٢(

يف مفتـاح : ، ومعناهـا، ومراتبهـا، والثـاين تعاىل  وفيه تكلم عام يتعلق بشهادة اهللا٣/٤١٩
 وكان حديثه كله عن داللة اآلية عىل فضل العلـم وأهلـه حيـث ذكـر ١/٤٤دار السعادة 

 .ًفيها أكثر من مائة ومخسني وجها
ً ألف بعض العلامء رسائل مستقلة يف تفسري هذه اآلية، ومل أقف عـىل يشء منهـا مطبوعـا، )٣(

 :خمطوط ومما أشري إىل  أنه 
البـن أيب ﴾  4 5 6 7 8 9 :﴿ شهد اهللا انه ال اله اال هو:  تفسري قوله تعاىل- ١ 

= 
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 .   ترتيب املسائل وتنظيمها- ٣
  :البحث أهداف

 مـع بالوحدانيـة، لنفسـه اىل تعـاهللا بشهادة املراد يف العلامء أقوال عرض – ١
 .صحتها عدم زعم من عىل والرد منها، الراجح ذكر
 .هلا  تعاىلاهللا بيان وطرق الشهادة، هذه مراتب إيضاح – ٢
 .بالوحدانية  تعاىلهللا العلم وأويل املالئكة شهادة معنى بيان - ٣

 .اشتملت عىل مقدمة، ومتهيد، ومخسة مباحث، وخامتة: خطة البحث 
أمهية املوضوع وأسباب اختياره، وأهدافه، وخطتـه، ومـنهج : فيها املقدمة و
 .البحث

 :وفيه: التمهيد 
 . تعريف الشهادة يف اللغة واالصطالح:ًأوال 
 . يف القرآن الكريمتعاىل أنواع شهادات اهللا :ًثانيا 

ـى شــهادة اهللا :املبحــث األول ـذكورةتعــاىل معـن ـه  لنفســه اـمل  : تعــاىليف قوـل
[ : 9 8 7 6 5 4Z.  

 . لنفسه بالوحدانية تعاىل منـزلة شهادة اهللا :املبحث الثاين 
                                                

 جماميع، واللمعـة ٣٤٠، منه نسخة يف املكتبة األزهرية برقم ]هـ٨٣٦ت[رشيف الربهاين  =
الزاهـدي، املشـهور ، مرآه اهللا يف رشح آية شهد اهللا، ملحمد عيل بن ايب طالب بـن عبـد اهللا

، يوجد منه نسخة يف مركز امللـك فيصـل للبحـوث والدراسـات ]هـ١١٨٠ت[باجليالين 
، وقد وقف الباحث عىل املخطوط فتبني أنـه ألحـد مصـنفي ٤٣٠٧ب : اإلسالمية برقم 

الـشـيعة، وينـظـر بـعـض مـصـنفاته يف الذريـعـة إىل تـصـانيف الـشـيعة آلـقـا ـبـزرك الطـهـراين 
 .٢٤٦، ١٧٥، ٨٩ص



 

 
١٨ 

 . لنفسه بالوحدانية تعاىل مراتب شهادة اهللا :املبحث الثالث 
ُ طرق بيان اهللا :املبحث الرابع   . لشهادته لنفسه بالوحدانيةتعاىلُ
 . بالوحدانية تعاىلمعنى شهادة املالئكة وأويل العلم هللا : املبحث اخلامس

 .وفيها أهم النتائج: خلامتةا
 ثبت املصادر واملراجع
 فهرس املوضوعات

 
 : منهج البحث 

 :سلكت املنهج االستقرائي التحلييل النقدي، واتبعت ماييل 
 يف رـمحـه اهللاـسـتفدت يف ـهـذا البـحـث ـممـا ذـكـره ـشـيخ اإلـسـالم اـبـن تيمـيـة  .١

 . اآليةحولرمحه اهللا تفسريه هلذه اآلية، وكذا كالم تلميذه ابن القيم 
ـذا  .٢ ـا يف إعــداد ـه ـدت منـه ـة، وأـف ـل اللـغ ـن وأـه ـوال املفرسـي رجـعـت إىل أـق

 .البحث
 . قد أذكر يف موضع واحد أكثر من نقل، إما لزيادة معنى، أو تأكيده  .٣
 .عزو اآليات القرآنية وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية .٤
ـختــريج األحادـيــث النبوـيــة، وذـكــر حـكــم العـلــامء عليـهــا إذا مل تـكــن يف  .٥

 .حيحني، أو أحدمها لتلقي األمة هلام بالقبول الص
 .توثيق النقول بذكر مصادرها  .٦
 .اكتفيت بذكر سنة الوفاة لألعالم الوارد ذكرهم يف متن البحث  .٧
ـا يف  .٨ ـة باملـصـادر واملراـجـع يف امللـحـق اـخلـاص ـهب ذـكـرت املعلوـمـات املتعلـق
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 آخرالبحـث ، وإذا اختلـفـت طبـعـة أي مـصـدر أو مرجـع ـفـإين أـشـري إلـيـه يف
 . موضعه

وبـعـد فـهـذا جـهـد متواـضـع، واجتـهـاد يف بـيـان ـمـا يتعـلـق ـهبـذه الـشـهادة 
 وبفضـله Iالعظيمة، فام كـان يف هـذا العمـل مـن صـواب فمـن اهللا وحـده 

ـفيس  ـه ـمـن خـطـأ وزـلـل وتقصــري فـمـن ـن ـا ـكـان فـي ـه وتـسـديده، وـم وتوفيـق
 .والشيطان، وأستغفر اهللا من ذلك 

لعـمـل، وأن يرزقـنـا الفـقـه يف  أن يوفقـنـا لـصـالح الـقـول واUـكـام أـسـأله 
، إنـه ويل ذلـك والقـادر عليـه، rالدين، والسري عىل طريقـة سـيد املرسـلني 

 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني 
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 :معنى الشهادة يف اللغة واالصطالح: ًأوال 
 : معنى الشهادة يف اللغة –أ 

الشـني واهلـاء والـدال أصـل ) )شهد (("]:هـ٣٩٥ت[قال ابن فارس 
. يدل عىل حضور وعلم وإعالم، ال خيرج يشء من فروعه عن الذي ذكرناه

، جيـمـع األـصـول الـتـي ذكرناـهـا ـمـن احلـضـور، والعـلـم، الـشـهادةـمـن ذـلـك 
 .)١("واإلعالم 

َوأصل الشهادة اإلخبار بام شاهده وشـهده أصـل الشـهادة : ، وقيـل )٢(ِ
، والشـهادة اسـم مـن املشـاهدة، وهـي )٣(الرؤية، وقد شاهدت اليشء رأيتـه

 .)٤(ًاالطالع عىل اليشء عيانا
  الفرق بني الشـهادة ":ّومن العلامء من فرق بني الشهادة والعلم فقال 

أن الشهادة أخص من العلم؛ وذلك أهنا علم بوجود األشياء ال من : والعلم
ـدر ـا ـي ـذا ـسـمي ـم ـب يف املعـنـى، وـهل ـيض الغاـئ ـا، والـشـاهد نـق ّقـبـل غريـه ك ُ

ّباحلواس ويعلم رضورة شاهدا، و سمي ما يعلـم بيشء غـريه وهـو الداللـة  ُ ً
` a ]  : تعـاىلُ، وقد يشعر هبذا الفـرق قولـه)٥(".ًغائبا كاحلياة والقدرة

                                                
 .٢٢١ /٣ معجم مقاييس اللغة البن فارس )١(
 .٣/٢٣٨، ولسان العرب البن منظور ٢/١٢٥٤النهاية يف غريب احلديث البن األثري:   ينظر )٢(
 .٢٩١: الفروق اللغوية للعسكري ص:  ينظر )٣(
 .١٦٩املصباح املنري للفيومي ص:  ينظر )٤(
 .٣٠٥:   الفروق اللغوية ص)٥(
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 o n m l k j i hg f e d c b p 
 qZ )بني علمه وشهادتهسبحانهّحيث فرق  )١ . 

ـني الـشـهادة واحلـضـور فـقـال  الـشـهادة تـقـتيض العـلـم ":ّوـكـذا ـفـرق ـب
ـال ...باملشــهود  ـه يـق ـرى أـن ـم باملحضــور، أال ـت ـتيض العـل ، واحلضــور ال يـق

قال شهده املوت، إذ ال يصح وصف املوت بالعلم، وأما حرضه املوت وال ي
 < ? ] : -تعـاىل-اإلحضار فإنه يدل عىل سخط وغضب، والشاهد قولـه 

 C B A @Z )٣(")٢(. 
العلـم، : واخلالصة أن الشهادة يف اللغة تطلـق عـىل عـدة معـان، منهـا 

  .)٤(والبيان، واحلضور، واإلعالم واإلخبار، واحللف ونحو ذلك
 : معنى الشهادة يف االصطالح-ب 

للشهادة عدة تعريفات اصـطالحية، وأكثـر تلـك التعريفـات منرصفـة 
ـاء للشــه ـف الفقـه ـك مــاذكره إىل تعرـي ـن ذـل ـدعوى والقضــاء، وـم ادة يف اـل

الشهادة هي يف الرشيعة إخبـار ": حيث قال ]هـ٨١٦ت[رمحه اهللا اجلرجاين 
عن عيان بلفظ الشهادة يف جملس القايض بحق للغري عىل آخر، فاإلخبارات 
الثالثة إما بحق للغري عىل آخر وهو الشهادة، أو بحق للمخرب عىل آخر وهو 

                                                
 .١: سورة املنافقون)١(
 .٦١: سورة القصص)٢(
 .٢٩١: غوية ص  الفروق الل)٣(
ـذا املـعـاين )٤( ـاج اللـغـة وصــحاح العربـيـة للـجـوهري :   ينـظـر يف ـه ـاموس ١/٢٣٨ـت ، والـق

،واملصـباح املنـري ٣/٢٣٨، ولسـان العـرب البـن منظـور ١/٣١٦املحيط للفريوزآبـادي 
 . ٣٤٨للفيومي ص 
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 .)١(". وهو اإلقرارالدعوى، أو بالعكس
ُحجة رشعية تظهر احلق وال توجبه، فهي : ّوعرفها بعض الفقهاء بأهنا  ُ

 .)٢(اإلخبار بام علمه بلفظ خاص
ُرؤيـة خـربة بـاطن اليشء ودخلتـه ممـن لـه غنـى يف : ّوكذا عرفت بأهنا  َ ْ ُ

أمره، فال شهادة إال بخربة وغنى ممن له اعتدال يف نفسـه بـأن ال حييـف عـىل 
 .)٣(.ون ميزان عدلغريه فيك

، فالشـهادة مشـتقة مـن والعالقة بـني املعنـى اللغـوي واالصـطالحي ظـاهرة
املشاهدة وهي املعاينة، ومن الشهود وهو احلضور؛ ألن الشاهد حيرض حني 

 .)٤(حتمل الشهادة وأدائها يف جملس القضاء
 

 :أنواع شهادة اهللا يف القرآن الكريم : ًثانيا 
، ويمكـن تقسـيم )٥(آن الكريم عىل ستة أشـياء يف القر سبحانهشهد اهللا

 :هذه الشهادات إىل قسمني 
يف عـدد مـن  تعاىل ، وقد ذكرها اهللاشهادة عامة عىل كل يشء: القسم األول 

، )٦( Æ Å Ä Ã Â Á À Z ]  : تـعـــاىلاآلـيـــات، كقوـلـــه
                                                

 .١٧٠:   التعريفات للجرجاين ص)١(
 .٦/٤٠٤للبهويت ، وكشاف القناع ٤/٤٣٠اإلقناع للحجاوي :   ينظر )٢(
 .٤٣٩: التوقيف عىل مهامت التعاريف للمناوي ص:   ينظر )٣(
 . ٢٣٥:أنيس الفقهاء لقاسم القونوي احلنفي ص:   ينظر )٤(
 شهد عىل  تعاىل، وذكر أن اهللا٤١٧/ ٣الكشف والبيان عن تفسري القرآن للثعلبي :  ينظر )٥(

 .سبعة أمور لكنه مل يذكر إال ستة أمور
 .٥٥:، وسورة األحزاب٣٣:نساء سورة ال)٦(
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 º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ¼ ½ ¾ ¿ ]:  تـعـــاىلوقوـلـــه 
ÀZ )5 6 7 8 9 :; > = ]:  تعاىلوقوله،  )١ ? >

A @Z )ــــــه)٢  Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ] : تعـــــــاىل، وقوـل
ÓZ)٣(  ،تعـاىلوقوله  : [ S R Q P O Z )وقـد بـني العلـامء )٤ ،ّ

 شاهد عـىل كـل يشء ممـا يفعلـه خلقـه، ال تعاىلأن املراد هبذه الشهادة أن اهللا 
ـه ـشـاهد لـكـل يشء، وـشـاهد ـعـىل ـكـل )٥(يـعـزب عـنـه عـلـم يشء مـنـه  ، وأـن

زئيات والكليات، شاهد عىل اخللق يوم القيامة ، فهو عامل بجميع اجل)٦(يشء
، الخيفى عليه خافية من األقـوال واألفعـال، وال يتفـاوت )٧(بكل ما عملوه 

ــات واألـحــوال ــاكن واألوـق ــه األـم ــوب )٨(يف علـم ــامل بخـطــرات القـل ، ـع
، مل يغـب عنـه يشء )٩(وهواجسها والضامئر ودواخلها، والنيات ومقاصدها

، مطـلـع عـىل كـل يشء بعلمـه جلميـع األـمـور، )١٠(ًمـن األشـياء كائنـا ماكـان

                                                
 .١١٧: سورة املائدة)١(
 .١٧: سورة احلج)٢(
 .٥٣: سورة فصلت)٣(
 .٩:، وسورة الربوج٦: سورة املجادلة)٤(
 .٤٩٤/ ٢١تفسري الطربي :  ينظر )٥(
 .٧٣٥/ ٢تفسري حييى بن سالم :   ينظر )٦(
 .٤٠٨/ ٢غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري :   ينظر )٧(
 .٢١٨/ ٧، وروح البيان إلسامعيل حقي ١١٣/ ٧تفسري أيب السعود :  ينظر )٨(
 .٤٥٧/ ٤البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد البن عجيبة :  ينظر )٩(
 .٣٤٣/ ٤للشوكاين فتح القدير :  ينظر )١٠(
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، ويشـهد أعـامل العبـاد، )١(وبرصه حلركات عباده، وسمعه جلميع أصـواهتم
، ولذا كانت هذه الشهادة عىل كل يشء )٢(ظاهرها وباطنها، ويسمع أقواهلم

 .)٣( عليهم السالمكافية يف الداللة عىل توحيده، وتثبيت رسله 
 :، منها )٤( عىل أشياء معينة، وهي عدة أنواعتعاىل شهادة اهللا: القسم الثاين 

4 5 6 7 8 ]: تعـاىلعىل التوحيد كام يف قوله  تعاىل   شهادة اهللا- ١
 F E D C B A @? > = < ; : 9Z)٥(. 

× ]  : تعـاىل يف رسالته كقولـه ^ عىل صدق الرسول تعاىل شهادة اهللا– ٢
 ê é èç æ å äã â á à ß Þ ÝÜ Û Ú Ù Ø

 ëZ )ــــه، و )٦ ــــاىلقوـل ! " # $ %& ' ]:   تـع
0 / . - , + * ) (Z )٧(. 

̀ b a ]:   تعـاىل عىل إنزال القرآن كام يف قوله تعاىل شهادة اهللا– ٣  _
 n m l kj i hg f ed cZ)٨( ،

                                                
 .١٧٦: تفسري السعدي ص: ينظر ) ١(
 .٦٧١: السابق صاملصدر :  ينظر )٢(
 .٥/٣١٢ البن اجلوزي زاد املسري: نظر ي) ٣(
 .٤١٧/ ٣  الكشف والبيان عن تفسري القرآن )٤(
 .١٨:آل عمران سورة )٥(
 .٧٩:النساء سورة )٦(
 .٤٣:سورة الرعد )٧(
 .١٦٦:النساء سورة )٨(
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ـاىلوقوـلـه ̈ © ª » ¬ ®̄ ° ± ]:  تـع  § ¦
 ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ ́  ³ ²
 É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿¾

 Í Ì Ë ÊZ )١(. 

O ]:   تعـاىل عىل أفعال العباد وأعامهلـم كـام يف قولـهىل تعا شهادة اهللا- ٤
 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q PZ )٢( ،

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ]:   تعاىلوقوله
 Ê É ÈZ )٣(.  

ـهتـعـاىل   ـشـهادة اهللا - ٥  : ; > ] : تـعـاىلـعـىل ـكـذب املـنـافقني ـكـام يف قوـل
 G F E D C B A @ ? > =

S R Q P O N M L K J I H T 
 UZ )تـعــاىل، وقوـلــه)٤  :[ hg f e d c b a `

q p o n m l k j i Z )٥(. 
 
 
 

                                                
 .٥٢-٥١:العنكبوت سورة )١(
 .٤٦:سورة يونس )٢(
 .٦١:سورة يونس )٣(
 ١١:سورة احلرش )٤(
 .١:املنافقون سورة )٥(
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[ : 9 8 7 6 5 4Z. 

 
:]:  تعاىليف قوله 4Z ]معنى : ًأوال   9 8 7 65 4Z. 

 :  تعـاىلردة يف قولـه لنفسه الـوا تعاىلقبل احلديث عن املراد بشهادة اهللا
[ : 9 8 7 6 5 4Z  ــددت ــد تـع ــه ـق ــن اإلشـــارة إىل أـن ــد ـم الـب

وتنوعت عبارات العلامء مـن أهـل التفسـري واللغـة وغـريهم يف بيـان معنـى 
[ 4Z ـه ـاىليف قوـل ـان 4Z 65 7 8 9 :]:  تـع ، ويمـكـن بـي

 :ذلك بام ييل
 رـمحـه اهللا حـكـم اهللا، وـيـروى ـهـذا ـعـن جماـهـد:  أي 4Z] معـنـى – ١
 .)١(]هـ١٠٤ت[
 رمحـه قىض، وبه قال أبو عبيدة معمر بن املثنـى: أي  4Z ] معنى - ٢
، ألن الشهادة ليسـت )٣(ُ، وتعقب بأنه مردود من جهات)٢(] هـ٢٠٩ت [اهللا

 -ًوأيضـا-بعض احلكم باليشء، بل هي سبب فيه، وموجب له، فهي غريه، 
: ن لفـظ؛ وأل)ال إلـه إال هـو(حكم فالن بـأن : فتعلق احلكم حادث ال يقال

ــة القضـــاء ــن لفـظ ــد ـم ــر )٤(الـشــهادة بعـي ــن جرـي ــال اـب ــل ـق رمحـــه اهللا ،  ـب
                                                

، واللبـاب يف علـوم الكتـاب ٣/٣٢، والكشـف والبيـان ١/٤٢٠تفسـري البغـوي :  ينظر )١(
 .٥/٩٤البن عادل احلنبيل 

 .١/٨٩القرآنجماز :  ينظر )٢(
 .١/٤١٢املحرر الوجيز البن عطية :  ينظر )٣(
 .١/٤٨٠التقييد الكبري للبسييل :  ينظر )٤(



 

 
٢٧ 

:  فأما ما قـال الـذي وصـفنا قولـه مـن أنـه عنـى بقولـه شـهد"]:هـ٣١٠ت[
قىض، فـمــام ال يـعــرف يف لـغــة الـعــرب وال العـجــم؛ ألن الـشــهادة معـنــى، 

، إال إن هـذا املعـنـى والـذي قبـلـه قـد ـصـححهام ـشـيخ )١( "والقضـاء غريـهـا 
حـكـم :  ـمـن ـقـال":حـيـث ـقـال  ]ـهــ٧٢٨ت[رـمحـه اهللا الم اـبـن تيمـيـة اإلـسـ

وال ريـب . وقىض فهذا من باب الالزم فإن احلكم والقضاء هـو إلـزام وأمـر
أن اهللا ألزم اخللق التوحيد وأمرهم به وقىض به وحكـم، إذا شـهد اهللا أنـه ال 

كـم  فلفـظ احل-ً أيضـا–و. إله إال هو فقد حكـم وقىض بـأن ال يعبـد إال إيـاه
قد : للجمل اخلربية قضية ويقال: والقضاء يستعمل يف اجلمل اخلربية فيقال

حكم فيها بثبـوت هـذا املعنـى وانتفـاء هـذا املعنـى، وكـل شـاهد وخمـرب هـو 
ًحاكم هبذا االعتبار، قد حكم بثبوت ما أثبته ونفي ما نفـاه حكـام خربيـا قـد 

 .)٢(".ًيتضمن حكام طلبيا
 ، ونـسـب ـهـذا الـقـول الـبـن اإلـعـرايبـقـال اهللا:أي  4Z ] معـنـى - ٣ 
 .)٤(.لغة قيس: ، وهي )٣(] هـ٢٣١ت[
ّبني اهللا وأظهر، وبه قال أمحد بن حييى املعروف : أي  4Z ] معنى -٤

 )٦(] هـ٣١١ت[ ، والزجاج)٥( ]هـ٢٩٠ت[بثعلب 
                                                

 .٥/٢٨٠ تفسري الطربي )١(
 .١٧٤ -١٤/١٧٣  جمموع الفتاوى )٢(
 .٤٧/ ٦هتذيب اللغة لألزهري :  ينظر )٣(
، والبحر املحـيط ١٨٤/ ١إجياز البيان عن معاين القرآن أليب القاسم النيسابوري :  ينظر  )٤(

 .٣/٦٠أليب حيان 
 . ٤٧/ ٦هتذيب اللغة لألزهري :  ينظر )٥(
 .١/٤٢٠، الوسيط للواحدي ١/٣٨٥معاين القرآن للزجاج :  ينظر )٦(



 

 
٢٨ 

علـم : أي  4Z 5] من العلامء من مجع هذه املعاين فجعل معنـى – ٥
َّ وكـتـب اهللا، وأعـلـم اهللا، وـعـرَفاهللا، وحـكـم اهللا، وأـخـرب اهللا، ، وـمـن )١(اهللا َ

4 ]العلامء من اقترص عىل معنى واحد من هـذه املعـاين فجعـل معنـى 
5Z ٣(أخرب اهللا: ، ومنهم من اقترص عىل معنى )٢(علم اهللا(. 

ّ، وقد بني شيخ اإلسـالم ابـن 4Z ]هذه أشهر األقوال يف معنى 
، وذكر مخسة مـن ))شهد((لفظ  أن عبارات املفرسين قد تنوعت يف ¬تيمية 

وكـل هـذه ":ّحكم، وقىض، وبني، وأعلم، وأخرب ثـم قـال : هذه املعاين هي 
 .)٤("األقوال وما يف معناها صحيحة

)) شـهد((عبارات السلف يف "] :هـ٧٥١ت[رمحه اهللا وقال ابن القيم 
ـدور ـعـىل ـار ـت ـان، واإلخـب ـذه .... احلـكـم، والقضــاء، واإلـعـالم، والبـي وـه
 .)٥(". ها حق ال تنايف بينهااألقوال كل

                                                
، وبـصـائر ١/٣٧٣، والـقـاموس املـحـيط ١/٢٢٦ اإلـشـارات للقـشـريي لـطـائف: ينـظـر ) ١(

ـز  ـاب العزـي ـائف الكـت ـز يف لـط ـدير للشــوكاين ، ٥/١٧٢ذوي التميـي ـتح الـق ، ١/٤٩٠وـف
 .٢/٢٩٥للقاسميوحماسن التأويل 

 ،١٨٦، وتفسري غريب القرآن لغالم ثعلب ص٤٧تفسري التسرتي ص:  ينظر )٢(
 .١/١٤٧تفسري العز بن عبدالسالم :  ينظر )٣(
 .١٤/١٦٩الفتاوى  جمموع )٤(
 فقـد ١/٨٩رشح العقيدة الطحاوية البـن أيب العـز : ، وينظر ٣/٤١٨  مدارج السالكني )٥(

 .نقل نص كالم ابن القيم



 

 
٢٩ 

4 65 7 8 ] : تعـاىل املذكورة يف قولـه تعاىلاملراد بشهادة اهللا: ًثانيا 
 :  9Z. 

 :اختلف العلامء يف املراد بذلك عىل قولني 
أن اهللا شهد بذلك شهادة إخبار وبيـان، وشـهادة إظهـار : القول األول 
، وإىل ب األدلـة عليهـا هبذه الشهادة ، وأخرب هبـا، ونصـتعاىل وإعالم، فتكلم

 :هذا القول ذهب عدد من العلامء، منهم 
حيث قال عند رده عىل من ] هـ٣٢٤ت[رمحه اهللا  أبو احلسن األشعري – ١

 ال بد أن يكون شهد هبـذه الشـهادة وسـمعها مـن ":يقول بأن القرآن خملوق
نفسه؛ ألنه إن كان سمعها من خملوق فليست شهادة له، وإذا كانـت شـهادة 

قد شهد هبا فال خيلـو أن يكـون شـهد هبـا قبـل كـون املخلوقـات أو بعـد له و
كون املخلوقات، فإن كان شهد هبا بعد كون املخلوقات فلم يسـبق شـهادته 
ِلنفسه باإلهلية اخللَق، وكيف يكون ذلك كذلك ؟ وهذا يوجب أن التوحيـد 
ل مل يكن يشهد به شاهد قبل اخللق، ولو اسـتحالت الشـهادة بالوحدانيـة قبـ

ًكون اخللق الستحال إثبات التوحيد ووجوده، وأن يكون واحدا قبل اخللق 
 . ألن ما يستحيل الشهادة عليه فمستحيل

 وإن كانت شهادته لنفسه قبل اخللق بالتوحيد فقد بطل أن يكـون كـالم اهللا 
 .)١(".ً خملوقا ألن كالم اهللا شهادته -تعاىل-
شـهادة الـرب وبيانـه ": قـال حيـثرمحـه اهللا  شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة - ٢

فالقول هو ما أرسل به رسله وأنـزل . وإعالمه يكون بقوله تارة وبفعله تارة
                                                

 .٧١: األشعري ص -  اإلبانة )١(



 

 
٣٠ 

i h g f e d c ]:  بـه كتبـه وأوـحـاه إىل عبـاده كـام ـقـال
 t s r q p o n m l k jZ )إىل غـــري ذلـــك مـــن  )١

وقد علم بالتواتر واالضطرار أن مجيـع الرسـل أخـربوا عـن اهللا أنـه . اآليات
هد ويشهد أن ال إله إال هو بقوله وكالمه؛ وهذا معلوم من جهـة كـل مـن ش

ـال تعــاىل ـه كالمــه وهلــذا ـق ـغ عـن Î Í ÌË Ê É È Ç ]: بـل
 Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏZ )وأما شهادته بفعلـه فهـو مـا نصـبه )٢،

من األدلة الدالة عىل وحدانيته التي تعلم داللتها بالعقـل وإن مل يكـن هنـاك 
 .)٣("تعمل فيه لفظ الشهادة والداللة واإلرشاد خرب عن اهللا، وهذا يس

ّ التوحيد يكون من اهللا لنفسه فإنـه يوحـد نفسـه بنفسـه كـام ":-ًأيضا–وقال 
، والقرآن مملوء من توحيد اهللا 4Z 65 7 8 9 : ]: -تعاىل–قال 
 .)٤(".لنفسه

 توحيد احلق نفسه بنفسه، وهو علمه بنفسـه وكالمـه ":-ًأيضا–وقال 
 )٥(."4Z 65 7 8 9 : ]: عن نفسه، كقولهالذي خيرب به 

 لنفســه -ســبحانه–  شــهادة اهللا": حيــث قــال رمحــه اهللا ابــن القــيم – ٣
ـام بالقســط تضــمنت  ـة والقـي ـم اهللا ... بالوحدانـي ـذلك،  -ســبحانه-عـل ـب

                                                
 .٢:سورة النحل )١(
 .٢٤:األنبياء سورة )٢(
 .١٧٤-١٤/١٧٣الفتاوى  جمموع )٣(
 .٢/٣٥٥  جمموع الفتاوى )٤(
 .٥/٣٧٣  منهاج السنة النبوية )٥(



 

 
٣١ 

 .)١(". وتكلمه به
 لنفسـه هـي نصـبه األدلـة عـىل تعـاىل أن املراد بشـهادة اهللا: القول الثاين 

ـه ـوحدانيـت ـر ، فيـك ـال أكـث ـه ـق ـك ـعـىل ســبيل املجــاز واالســتعارة، وـب ون ذـل
 بـذلك إال بنـصـبه تعـاىل، وبنـاء عـىل هـذا الـقـول فلـم يشـهد اهللا )٢(املفرسيـن

ّ، وممـن رصح  تعـاىلاألدلة فقط، فاليكون هناك خرب وإعالم حقيقي من اهللا
 :بذلك 

:  معنـى ـشـهادة اهللا":ـقـال ] هــ٥٠٢ت[رـمحـه اهللا  الراغـب األصـفهاين – ١
4 65 7 ]: -تعـاىل-امة البينة الدالة عىل ثبوته، وعـىل هـذا قولـه إق

 : 9 8Z أقام البينة الواضحة عىل وحدانيته، وأعظم الشهادة : اآلية، أي
ـمـا يـقـتيض عـلـم املـشـهود عـنـده، فالـشـهادة ـمـن الـنـاس ـقـد ال توـقـع العـلـم، 

فمن وشهادة اهللا إقامة الرباهني املثلجة للصدور موقعة للعلم مزيلة للشك، 
, - . ]:  أعظم شهادته إتيانه ملعجزاته كالقرآن الذي هو كام قال

 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
> =Z )ـشـهادته لنفـسـه إـجيـاده األـشـياء " :-ًأيـضـا–، وـقـال )٤( ")٣ 

 شـهادة اهللا " -ًأيضـا– ، وقـال )٥(".دالة عـىل وحدانيتـه ناطقـة بالشـهادة لـه
                                                

 .٣/٤١٩السالكني مدارج )١(
 .٣/٢١٠املنار تفسري :  ينظر)٢(
 .٨٨:اإلرساء سورة )٣(
 .٢٣٣/ ٤األصفهاين   تفسري الراغب )٤(
 .١/٥٣األصفهاين   تفسري الراغب )٥(



 

 
٣٢ 

ّتعاىل بوحدانيته هي إجياد ما يدل ع  )١("ّىل وحدانيته يف العامل، ويف نفوسناّ
ـشـبهت داللـتـه ـعـىل ":حـيـث ـقـال ] ـهــ٥٣٨ت [رـمحـه اهللا  اـلـزخمرشي - ٢

وحدانيته بأفعاله اخلاصـة التـي ال يقـدر عليهـا غـريه، وبـام أوحـى مـن آياتـه 
الناطقة بالتوحيد كسورة اإلخالص وآية الكريس وغريمها بشـهادة الشـاهد 

 )٢(".يف البيان والكشف
ّبـني وحدانيتـه بنصـب ":حيـث قـال ] هــ٦٨٥ت[ رمحه اهللا  البيضاوي– ٣

 . )٣(".الدالئل الدالة عليها، وإنزال اآليات الناطقة هبا
 :قـال] ـهـ٧٤١ ت[رمحـه اهللا  عـالء الـدين الشـيحي املعـروف باخلـازن – ٤
أرشد عباده إىل معرفة توحيـده بـام بـني مـن عجائـب مصـنوعاته وغرائـب "

 )٤("مبتدعاته
َ فعل فعل الشـاهد تعاىلاملعنى أنه ":قال ] هـ٨٨٥ت[رمحه اهللا لبقاعي  ا– ٥ َْ َ

ًيف إخباره عام يعلم حقيقته بلفـظ الشـهادة جريـا عـىل عـادة الكـرباء إذا رأوا 
ًتقاعس أتباعهم عام يأمرون به مـن املهـامت يف تعـاطيهم لـه بأنفسـهم تنبيهـا 

ئـذ إليـه األتبـاع ولـو عىل أن اخلطب قد فدح واألمر قد تفاقم، فيتساقط حين
إن ربـكـم : ، فكأـنـه قـيـل...أن فيـه اـهلـالك تـسـاقط اـلـذباب يف أحـىل الرشاب

الذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قد نصب لكم األدلة بخلق ما خلـق 

                                                
 .٤٦٦:   املفردات يف غريب القرآن ص)١(
 .٣٤٣ /١  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )٢(
 .٢/٩  أنوار التنزيل وأرسار التأويل )٣(
 ٢٣٤.-١/٢٣٣  تفسري اخلازن  )٤(



 

 
٣٣ 

 .)١("عىل تفرده بحيث انتفى كل ريب فكان ذلك أعظم شهادة منه سبحانه
َبني":قال ] هـ٩٥١ت[رمحه اهللا  أبو السعود – ٦ َ وحدانيته بنصب الـدالئل ّ

ِالتكوينية يف اآلفاق واألنفس وإنزال اآليات الترشيعية الناطقـة بـذلك عـرب 
ًعنه بالشهادة عىل طريقة االستعارة إيذانا بقوته يف إثبات املطلوب وإشـعارا  ًِ

 )٢(".بإنكار املنكر
 الشـهادة حقيقتهـا ":قـال ] هــ١٣٩٠ت [ رمحه اهللا الطاهر بن عاشور– ٧  

 -تعاىل- يصدق به خرب خمرب وقد يكذب به خرب آخر كام تقدم عند قوله خرب
[]\ [ Z Y Z )وإذ قــد كــان شــأنه أن يكــون .  )٣

للتصديق والتكذيب يف احلقوق، كان مظنـة اهـتامم املخـرب بـه والتثبـت فيـه، 
 :-تعـاىل-فلذلك أطلق جمازا عىل اخلـرب الـذي ال ينبغـي أن يشـك فيـه قـال 

[ q p o n mZ )وذلك عىل سبيل املجاز املرسل  )٤
بعالقة التالزم، فشهادة اهللا حتقيقه وحدانيته بالدالئل التي نصبها عىل ذلك، 

ـزوم، أو تشــبيه ....  ـة الـل ـار ـجمـاز بعالـق ـذه األخـب ـإطالق الـشـهادة ـعـىل ـه ـف
ّبمعنى بني وأقـام » شهد«اإلخبار باإلخبار أو املخرب باملخرب، ولك أن جتعل 

امة األدلة عىل وحدانيته من إجياد املخلوقـات ونصـب األدلـة ّاألدلة، شبه إق
العقلية، بشهادة الشاهد بتصـديق الـدعوى يف البيـان والكشـف عـىل طريـق 

                                                
 .٢/٤٢الدرر نظم )١(
 .٢/١٦  إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم )٢(
 .٢٨٢:البقرة سورة )٣(
 ١:املنافقون سورة )٤(



 

 
٣٤ 

 .)١(".االستعارة التبعية
 :ًوقد ذكر بعض العلامء القولني ومل يرجح واحدا منها، ومن هؤالء 

شـهد :  قيـل":حيـث قـال ] هـ٣٣٣ت [رمحه اهللا  أبو منصور املاتريدي – ١
؛ إذ يف ذاتـه مـا تليـق  Z 6 7 8 9 : ]هـو بذاتـه، : اهللاَّ شهادة ذاتيـة، أي

الشهادة بمثله له من األلوهية والربوبية، ولـيس ذلـك يف ذات غـريه، وبـاهللاَّ 
 .العصمة
خلق من اخلالئق : شهد اهللاَّ بام خلق من اخلالئق أنه ال إله إال هو، أي: وقيل

 وحدانيته وإهليته، لو نظروا يف خلقتهم وتدبروا ما يشهد خلقه كل أحد عىل
 .)٢(".فيها
4 5 6 7 ] : تعاىل قوله":قال ] هـ٤٥٠ت [رمحه اهللا  املاوردي – ٢

 : 9 8Z....ِأن يكـون معناهـا اإلخبـار بـذلك : أحـدمها: حيتمل أمرين ،
. ألـنـه أوـكـد للـخـرب، كإخـبـار الـشـاهد ـبـام ـشـاهد ، ًتأكـيـدا للـخـرب باملـشـاهدة 

أنه أحدث من أفعاله املشاهدة ما قامت مقام الشهادة بأن ال إلـه إال : والثاين
 .)٣( ".هو
 : ذـكـروا يف قوـلـه ":حـيـث قـال ] ـهــ٦٠٤ت[رمحـه اهللا  الفخـر اـلـرازي - ٣

[ = < ; : 9 8 7 6 5 4Z قولني: 
 ومـن املالئكـة، ومـن أويل العلـم -تعاىل- أن الشهادة من اهللا :أحدمها

                                                
 .١٨٦/ ٣والتنوير  التحرير )١(
 .٢/٣٣٠للامتريدي  تأويالت أهل السنة )٢(
 .١/٣٧٩للاموردي   النكت والعيون )٣(



 

 
٣٥ 

أنه ليس كذلك، أما القول األول فيمكن تقريـره مـن : والثاين. بمعنى واحد
 :وجهني

قـرون بـالعلم،  أن جتعل الشـهادة عبـارة عـن اإلخبـار امل:الوجه األول
ـو حاصــل يف حــق اهللا  ـوم واـحـد وـه ـذا املعـنـى مفـه ـاىل-فـه ، ويف حــق -تـع

 فقـد أخـرب يف القـرآن عـن -تعاىل-املالئكة، ويف حق أويل العلم، أما من اهللا 
ًكوـنـه واـحـدا ال إـلـه مـعـه، وـقـد بيـنـا أن التمـسـك بالدالـلـة الـسـمعية يف ـهـذه 

- أن اهللا -ًأيضا-هم أخربوا املسألة جائز، وأما من املالئكة وأويل العلم فكل
واحد ال رشيك له، فثبت عـىل هـذا التقريـر أن املفهـوم مـن الشـهادة -تعاىل

 .معنى واحد يف حق اهللا، ويف حق املالئكة، ويف حق أويل العلم
:  أن نجعل الشهادة عبارة عن اإلظهار والبيان، ثم نقـول:الوجه الثاين

ل عىل ذلك، أما املالئكة وأولـو أظهر ذلك وبينه بأن خلق ما يد -تعاىل-إنه 
العلم فقد أظهروا ذلك، وبينوه بتقرير الدالئل والرباهني، أما املالئكـة فقـد 

، والرـسـل للعـلـامء، والعـلـامء لعاـمـة - عـلـيهم السـالم –بينـوا ذـلـك للرـسـل 
ـان،  ـه حـصـل اإلظـهـار والبـي ـذي ـب ـام وـقـع يف اليشء اـل اخلـلـق، فالتـفـاوت إـن

ويف حـق أويل  ،تعـاىلهو مفهوم واحد يف حق اهللا فاملفهوم اإلظهار والبيان ف
العلم، فظهر أن املفهوم من الشهادة واحد عىل هـذين الـوجهني، واملقصـود 

 أمـر قـد ثبـت -تعـاىل-إن وحدانيـة اهللا : ^من ذلك كأنـه يقـول للرسـول 
، وشهادة مجيع املعتـربين مـن خلقـه، ومثـل هـذا الـدين -تعاىل-بشهادة اهللا 

قويم، ال يضعف بخالف بعض اجلهال من النصارى وعبدة املتني واملنهج ال
األوثان، فاثبت أنت وقومك يا حممد عـىل ذلـك فإنـه هـو اإلسـالم والـدين 

 .عند اهللا هو اإلسالم



 

 
٣٦ 

 عـىل توحيـده، عبـارة -تعاىل-شهادة اهللا :  قول من يقول:القول الثاين
 العلـم عن أنـه خلـق الـدالئل الدالـة عـىل توحيـده، وشـهادة املالئكـة وأويل

عبارة عن إقرارهم بذلك، وملا كـان كـل واحـد مـن هـذين األمـرين يسـمى 
 )١(".شهادة، مل يبعد أن جيمع بني الكل يف اللفظ

 :القول الراجح 
 : ملا ييل القول األول هو -واهللا أعلم-الذي يرتجح 

 ـقــد ـشــهد ـهبــذه الـشــهادة قـبــل خـلــق اخلـلــق بألوهيـتــه  تـعــاىل أن اهللا– ١
هذا أن هذه الشهادة قد حصلت قبل نصب األدلة التـي ووحدانيته، ومعنى 

رمحهـام يقول هبا أصحاب القول الثاين، ويؤيد ذلك ماورد عـن ابـن عبـاس 
 شهد بنفسه لنفسه قبل أن خيلق اخللـق، حـني كـان ومل يكـن ":أنه قال  -اهللا 

 . )٢("سامء وال أرض، وال بر وال بحر
4 5 6 ] "] : ـه٣٧٣ت [رمحه اهللا قال أبو الليث السمرقندي 

 : 9 8 7Z  قبل أن خيلق اخللق شـهد أن ال إلـه إال -تعاىل–أن اهللا :يعني 
 .)٣(".هو
 أن الـقـول ـبـأن اـملـراد بالـشـهادة مانـصـبه اهللا ـمـن األدـلـة ـعـىل وحدانيـتـه – ٢

رصف للكالم عن ظاهره وحقيقته إىل جمـازه مـن غـري قرينـة صـحيحة تـدل 

                                                
 .٧/١٦٩الكبري  التفسري )١(
، ١/٤٢٠، والبغوي يف تفسـريه ٣/٣٢ أورده الثعلبي يف تفسريه املسمى الكشف والبيان )٢(

 .، وسكت عنه١٤/١٦٨وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى 
 .٢٠٠/ ١للسمرقندي  تفسري القرآن )٣(



 

 
٣٧ 

  الشيخ عبـدالرمحن الـدورسيعليه، وهذا خالف األوىل، وقد أوضح ذلك
ــ١٣٨٩ت[رمحــه اهللا  ـال ] ـه ـذه الشــهادة عــىل ":فـق ـف ـه ـض اخلـل  فرس بـع

مقتضيات مذاهبهم التي تضطرهم إىل العدول عن احلقيقـة  إىل املجـاز عـىل 
خــالف ـمــاقرر يف األـصــول ـمــن عــدم الـعــدول ـعــن احلقيـقــة إال ملـســوغ 

 .)١(".رضوري
رمحـه اهللا د رشـيد رضـا ّوقد نص عىل ترجيح القول األول الشيخ حمم

 رصح كثري مـن املفرسيـن بـأن شـهادة اهللا هنـا ": حيث قال ] هـ١٣٥٤ت [
 ألن ما نصبه من الـدالئل يف اآلفـاق ويف األنفـس عـىل ؛من باب االستعارة 

توحيده وما أوحاه إىل أنبيائه يف ذلك يشبه شهادة الشاهد باليشء يف إظهاره 
ـار ـه، وكــذلك شــهادة املالئكــة عـب ـذلك كــام قــال وإثباـت ـرارهم ـب ة عــن إـق

وإيامهنم بـه، وجعلهـا مـن بـاب عمـوم املجـاز، : زاد أبو السعود. البيضاوي
إن : وقال بعضـهم. وشهادة أويل العلم عبارة عن إيامهنم به واحتياجهم إليه

ٍالشهادة من كل بمعنى واحد، ألهنا إما عبارة عـن اإلخبـار املقـرون بـالعلم 
يان، وكل ذلك حاصل من اهللا واملالئكـة وأويل وإما عبارة عن اإلظهار والب

 أخرب بتوحيده مالئكته ورسله عن علم، وبينه هلم أتم - تعاىل -العلم، فاهللا 
البيـان، واملالئكـة أخـربوا الرسـل وبينـوا هلـم، وأولـو العلـم أخـربوا بـذلك 

إن مـا قاـلـه األولـون ـضـعيف : وأـقـول. وبينـوه ـعـاملني بـه ال يزاـلـون كـذلك
شـهد اليشء إذا : ، يقـال)٢(ريين للشهادة يف القول اآلخر أوهلاموأقرب التفس

                                                
 .٤/٦٨فاهيم وامل  صفوة اآلثار )١(
 .املقرون بالعلم اإلخبار :  يعني )٢(



 

 
٣٨ 

، )١( zy x w v u Z ] : - تعاىل -حرضه وشاهده كقوله 

شهد بـه إذا أخـرب بـه عـن : ويقال  ،)٢( b a `  c Z]:  وقوله
مـشـاهدة ـبـالبرص وـهـو األكـثـر واألـصـل، أو ـعـن مـشـاهدة بالبـصـرية وـهـي 

ـه  ـم، كقوـل ـاد والعـل ـة عــن إخــوة يوســف- تعــاىل -االعتـق  ` ]:   حكاـي
 d c b aZ )ـأن ابـنـه  )٣ ـاهم يعـقـوب ـب وذـلـك أـهنـم أـخـربوا أـب

وإـنـام ـسـموا رسق ـعـن اعتـقـاد ال ـعـن مـشـاهدة ـبـالبرص، ) ـشـقيق يوـسـف(
ًاعتقادهم علام ألنه مل خيطر يف باهلم ما يعـارض مـا رأوه مـن إخـراج صـواع 
. امللك من رحل شقيق يوسف بعـد مـا نـودي فـيهم بـأن الصـواع قـد رسق

أن الشهادة باليشء هي اإلخبار به عن علم باملشاهدة احلسية، أو : واحلاصل
 .)٤(".املعنوية وهي احلجة والدليل، وهو املختار هنا

 

                                                
 .١٨٥:سورة البقرة) ١(
 .٤٩:سورة النمل) ٢(
 .٨١:سورة يوسف) ٣(
 .٣/٢١٠املنار   تفسري )٤(



 

 
٣٩ 


 

ـا،  ـا وأمهيتـه ـذه الشــهادة ومكانتـه ـة ـه ـامء منزـل ـن العـل ـدد ـم أوضــح ـع
 .)١(أكرب الشهادات وأعظمها: فوصفوا هذه الشهادة بأهنا 

ِّقال أبو احلسن احلرايل املراكيش  ْ  هذه الشهادة التـي هـي "]هـ٦٢٨ت[َ
هادة التي إليها قصد القاصدون وسلك السالكون، وإليـه من اهللا هللا هي الش

ـي أـهنـى املقاـمـات وأعـظـم  ـارة، وـه ـدها وقـفـت العـب انتـهـت اإلـشـارة، وعـن
الشهادات، فمن شهد هبا فقد شهد شهادة ليس وراءها مرمـى، ومـن شـهد 

 . )٢( "ًبام دوهنا كانت شهادته مشهودا عليها ال شهادة
 أـجـل ـشـهادة ":لـشـهادة بأـهنـا  ـهـذه ارـمحـه اهللاـكـام وـصـف اـبـن الـقـيم 

 .)٣(".ّوأعظمها، وأعدهلا وأصدقها من أجل شاهد، بأجل مشهود
اعلـم أن " ]:هــ١٢٨٥ت[رمحـه اهللا      وقال الشيخ عبـدالرمحن بـن حسـن 

ًأعظم شهادة، وأفرضها عىل اخللق، قوال، وعمال، واعتقادا، ما شهد اهللا بـه  ً ً
 : -تعـاىل-ه، أزال وأبـدا، قـال لنفسه من اختصاصه باإلهلية، دون مجيع خلقـ

[ D C B A @? > = < ; : 9 8 7 6 5 4
 E  FZ")٤(. 

عن منزلتهـا ] هـ١٣٧٦ت[ رمحه اهللا ديّوعرب الشيخ عبدالرمحن السع
                                                

 .١٤/١٨٦، جمموع الفتاوى ١٢/٤٩٧التفسري الكبري :  ينظر )١(
 . ٤/٢٨٩ي نظم الدرر للبقاع: ، وينظر ٥٣٦:  تراث أيب احلسن احلرايل املراكيش ص)٢(
 .٣/٤١٨السالكني  مدارج )٣(
 .٢/٢١٢ الدرر السنية يف األجوبة النجدية )٤(



 

 
٤٠ 

هذه أجل الشـهادات الصـادرة مـن امللـك العظـيم، ومـن املالئكـة، ":بقوله 
 .)١(".وأهل العلم، عىل أجل مشهود عليه

ـا أجــل الشــهادات  ـك الشــهادة، وأـهن ـة لتـل ـذه املكاـن ـع وضــوح ـه وـم
ثل ًوأعظمها وأكربها إال إن بعض العلامء أورد إشكاال عىل هذه الشهادة يتم

يف أنه ربام يعرتض ملحد أو مكذب عىل هذه الشهادة بأنه اليصح أن يكـون 
ـذا االـعـرتاض  ـد أـجـاب ـعـن ـه ـو الـشـاهد نفـسـه؛ وـق ـدعوى ـه ـصـاحب اـل

 :واإلشكال عدد من العلامء منهم 
كيـف :  إن قـال لنـا ملحـد":حيـث قـال رمحه اهللا  أبو منصور املاتريدي – ١

 !صح، وهو دعوى؟
دقه يف شـهادته إذا شـهد، وهـو مقبـول، ألن دعوى من ظهـر صـ: قيل

ُوهو بام ادعـى مـن األلوهيـة والربوبيـة؛ إذا مل يسـتقله أحـد  َِ َ  ظهـر صـدقه، -ْ
 . )٢(".وقهر كل مكذب له يف دعواه، وباهللا النجاة

 :وأجـاب عنـه بقولـه] هــ٤٠٢ت[رمحـه اهللا  كام ذكره أبو بكر الباقالين – ٢
ٍ، وأي فائدة وحجة فيها عىل  سبحانهُوما معنى هذه الشهادة من اهللا: قالوا " ٍ

 .التوحيد وهي شهادة منه لنفسه؟
تعاىل َأن هذه الشهادة تنزيه منه لنفسه وتعظيم له : ُواجلواب عن ذلك 

ًعام يقول املرشكون املتخذون معه إهلا غريه ّ. 
ِويشء آخر وهو أنه جيوز أن يكون معنى شهادته لنفسـه بـذلك هـو مـا  ُ َّ

                                                
 .٩٦٣: الرمحن ص تيسري الكريم )١(
 .٢/٣٣١السنة   تأويالت أهل )٢(



 

 
٤١ 

ُأظهره من إتقان ص عه وعجيب تدبريه يف كل حادث وإلزامه إمـارة الصـنْع َ ُّنْ ٍ ْ َ ِ
عه ومـدبر دبـره لتقـوم داللـة أفعالـه عـىل وحدانيتـه  ِوااللتجاء إىل صانع صنَ ُ َ َّ َ ٍ

ِمقام الشهادة بذلك، كام يقال َ ٍأفعال زيد تشهد بعدالته وتقاه، وأفعال فالن : َ ٍُ ُ ُ
ُّتـشـهد بفـجـوره وفـسـوقه، يعـنـي ـبـذلك أـهنـا ـتـدل َ َُّ ِ َ دالـلـة الـشـهادة علـيـه وـلـه ِ

ُبذلك، ومعنى شهادة املالئكـة وأويل العلـم لـه بـذلك، هـو إيضـاحهم هلـذه  ُ ُ
َاألدلـة والتنبـيـه عليهـا واـلـدعاء إىل النـظـر فيهـا، فيـكـون تنبـيههم ـقـائام مـقـام  ًُ ّ

 .)١(".الشهادة به
 إن ": وأورد الراغب األصفهاين هذا اإلشكال مـع إشـكال آخـر بقولـه– ٣

_ ` c b a ]: وقوـلــه 4Z 5 ]: وـجــه قوـلــهـمــا : قـيــل
dZ )وشهادة املدعي بام يدعيه ال تقتيض زيادة عىل دعواه)٢ ،. 

مع أن هـذه الشـهادة  إن كانـت للجاحـدين فغـري مقبولـة، وإن كانـت 
ٌللمؤمنني به ففضلة؟ َ :  إذا طولـب بالداللـة أن يقـول^وهل يكفي النبـي . ْ
 .)٣(".اهللا شاهد يل بذلك؟

الـشـاهد الـعـامل ـبـاليشء، املـبـني لـغـريه، : قـيـل" :قوـلـه ـثـم أـجـاب عـنـه ب
وأصدق شاهد من يعلم املشهود عند الداللة املنبئة عن صـدقه، وعـن كـون 

ً ملا جعل يف كل يشء تنبؤا عن  سبحانه وتعاىلاألمر عىل ما شهد به، والبارئ
 .)٤(".وحدانيته صار له يف كل يشء لسان يشهد أنه واحد، وهذا ظاهر

                                                
 .٢/٧٤٤للباقالين  االنتصار للقرآن )١(
 .١٦٦:النساء سورة )٢(
 .٤٦٤-٢/٤٦٣  تفسري الراغب األصفهاين )٣(
 .٢/٤٦٣ السابق  املصدر )٤(



 

 
٤٢ 

: الفخر الرازي اجلواب عن هذا اإلشكال بوجوه عديدة فقـال ّ وفصل – ٤
 .ًاملدعي للوحدانية هو اهللا، فكيف يكون املدعي شاهدا؟: إن قيل"

 : اجلواب من وجوه
–وـهـو أن الـشـاهد احلقيقـي ـلـيس إال اهللا، وذـلـك ألـنـه : األولالوجـه 

 هو الذي خلـق األشـياء وجعلهـا دالئـل عـىل توحيـده، ولـوال تلـك -تعاىل
، ثم بعد ذلك نصب تلـك الـدالئل هـو الـذي )١(دالئل ملا صحت الشهادةال

–وفق العلامء ملعرفـة تلـك الـدالئل، ولـوال تلـك الـدالئل التـي نصـبها اهللا 
 وهدى إليها لعجزوا عن التوصل هبا إىل معرفـة التوحيـد، وإذا كـان -تعاىل

: قـالاألمر كذلك كان الشـاهد عـىل الوحدانيـة لـيس إال اهللا وحـده، وهلـذا 
[ )( ' &% $ # " !Z )٢(  . 

ًيف اجلواب أنه هو املوجود أزال وأبدا، وكل ما سواه فقـد : الوجه الثاين ً
ًكان يف األزل عدما رصفـا، ونفيـا حمضـا، والعـدم يشـبه الغائـب، واملوجـود  ً ً ً
ًيشبه احلارض، فكل ما سواه فقـد كـان غائبـا، وبشـهادة احلـق صـار شـاهدا،  ً

 .4Z 5 6 7 8 9 :]: الكل، فلهذا قالًفكان احلق شاهدا عىل 
 أن هـذا وإن كـان يف صـورة الشـهادة، إال أنـه يف معنـى :الوجه الثالـث

ًاإلقرار، ألنه ملا أخرب أنه ال إله سواه، كان الكل عبيدا له، واملـوىل الكـريم ال 
ًيليق به أن خيل بمصالح العبيد، فكان هذا الكالم جاريا جمرى اإلقـرار بأنـه 

                                                
 إن كان املقصود ملا صحت الشهادة املبنية عىل تلك الدالئل فقط فصـحيح، وإمـا إن كـان )١(

ًاملقصود أن الشهادة مل تصح أصال وابتداء فهذا غري صحيح ً ّ. 
 .١٩:األنعام سورة )٢(



 

 
٤٣ 

 .)٢(". أن يصلح جهات مجيع اخللق)١(كريم عليه جيب وجوب ال
 وذكر ابن عادل احلنبيل ذلـك اإلشـكال وأورد أجوبـة الـرازي نفسـها ، – ٥

ِاملـدعي : إن قيل": ًإال أنه زاد عليها وجها آخر جعله هو أول األجوبة فقال  َّ
ً فكيف يكون املدعي شاهدا؟- تعاىل -للوحدانية هو اهللا  ِ َّ. 
ٍفاجلواب من وجوه ُ: 

َ ـمـا تـقـدم ـمـن أن ـشـهد بمعـنـى :أـحـدها ِ ـني، أوحـكـم: َ َـقـال، أوـب َ ََّ.")٣( 
ٍومعنـى هـذا أهنـا ال تكـون حينئـذ دعـوى يشـهد هلـا مـدعيها، بـل إهنـا ـقـول 

 . وحكم ملزم
يف ] هــ٩٧٣ت[ يف تفسريه عن الشـعراين]  هـ١٣٣٢ت[  نقل القاسمي– ٦

 مل شـهد احلـق : سـألت أخـي أفضـل الـدين":كتابه اجلواهر والدرر أنه قال 
ّلينبه عباده عـىل غنـاه : ) ٤(  ريض اهللا عنهتعاىل لنفسه بأنه ال إله إال هو؟ فقال

 .   )٥(".عن توحيدهم له، وأنه هو املوحد نفسه بنفسه

                                                
 .أنه هو الذي أوجبه عىل نفسه:  يعني )١(
 .٧/١٦٩الكبري   التفسري )٢(
 .٥/٩٤كتاب   اللباب يف علوم ال)٣(
ـرتيض عــن الصــحابة )٤( ُ، ويف غــريهم حكــي  ريض اهللا عــنهمال خــالف يف اســتحباب اـل

 .٢٥٥معجم املناهي اللفظية ص :  ينظر .اخلالف
 .٢/٢٩٦التأويل حماسن )٥(



 

 
٤٤ 




رمحـه لقـيم وكذا تلميـذه ابـن ارمحه اهللا اعتنى شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ببيان مراتب هذه الشـهادة، ومهـا وإن اختلـف تقسـيمهام لتلـك املراتـب اهللا 

 الشهادة ": مرتبتني فقال رمحه اهللاوبيان عددها بحيث جعلها شيخ اإلسالم 
تكلم الشاهد وقولـه وذكـره ملـا شـهد يف نفسـه : إحدامها :  تضمنت مرتبتني

 ، وجعلهـا ابـن القـيم)١(". هإخبـاره وإعالمـه لغـريه بـام شـهد بـ: والثاين . به
 لنفـسـه بالوحدانـيـة، -ـسـبحانه- ـشـهادة اهللا ": أرـبـع مراـتـب فـقـالرـمحـه اهللا

 بذلك، -سبحانه–علم اهللا : تضمنت هذه املراتب األربعة: والقيام بالقسط
 إال إنـه اـخـتالف مـن ـبـاب )٢( ". وتكلمـه ـبـه، وإعالمـه، وإخـبـاره خللقـه ـبـه

ظهر ذلك يف تـداخل بعـض املراتـب األربـع الزيادة يف التنويع والتقسيم، وي
رمحـه ، بينام يرى ابـن القـيم رمحه اهللامع بعضها عند شيخ اإلسالم ابن تيمية 

الزيادة يف التقسيم عند ذكر هذه املراتب، وهذه املراتب منهـا مـاهو عـام اهللا 
 )٣(، وهذه املراتب األربع تعاىلًيف كل شهادة، ومنها ماكان خاصا بشهادة اهللا

ـد ســ ـيم ـق ـن الـق ـال رمحــه اهللااقها اـب ـة فـق ـا":ً أوال جممـل ـم، :  أول مراتبـه عـل
تكلمه بـذلك، ونطقـه : ومعرفة، واعتقاد لصحة املشهود به، وثبوته، وثانيها

                                                
 .١٤/١٧٠الفتاوى جمموع :  ينظر )١(
 .٣/٤١٩السالكني مدارج :  ينظر )٢(
الطحاويـة ن أيب العـز احلنفـي يف رشح العقيـدة ً ذكر هـذه املراتـب نقـال عـن ابـن القـيم ابـ)٣(

 ومابعدها، والشيخ عبدالعزيز السلامن يف الكواشف اجللية عـن معـاين الواسـطية ١/٤٥
 .  ومابعدها٣٨ص



 

 
٤٥ 

به، وإن مل يعلم بـه غـريه، بـل يـتكلم بـه مـع نفسـه ويـذكرها، وينطـق هبـا أو 
أن : ه له، ورابعهـاأن يعلم غريه بام شهد به، وخيربه به، ويبين: يكتبها، وثالثها

ً ثـم بـدأ بتفصـيلها مرتبـة بعـد مرتبـة مسـتفيدا ".يلزمه بمضموهنا ويأمره بـه
، وسـيكون ذكـر  رمحـه اهللاستفادة ظاهرة مما قرره شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة

 ألن الزيـادة  رمحه اهللا؛هذه املراتب عىل الطريقة نفسها التي ذكرها ابن القيم
 . أنسب يف العرض والبيان يف التقسيم والتفصيل ربام كانت

 :مرتبة العلم : املرتبة األوىل
 لنفسه بالوحدانية شهادة متضمنة للعلم باملشـهود بـه، تعاىلشهادة اهللا 

 أن الشهادة بـاحلق تتضـمن العلـم رضورة، وإال  رمحه اهللاوقد ذكر ابن القيم
 ¼ ½  «]:  -تعـاىل-، كام قال اهللا )١(ًكان الشاهد شاهدا بام ال علم له به 

 À ¿ ¾Z )بـل تعـاىل، وهذه املرتبة ليست خاصة بشهادة اهللا ،)٢ 
ً وإال كانـت كـذبا وزورا)٣(هي عامة يف كل شهادة صادقة وملـا كانـت هـذه ، ً

ّ مل ينص عليها شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة -واهللا أعلم–املرتبة بتلك املثابة لذا 
هادة رب  ألـهنــا مرتـبــة تقتـضــيها أي ـشــهادة حـقــة، فكـيــف بـشــرـمحــه اهللا؛

º ¹ « ¼ ½ ]قـال  " :العاملني؟،ولكنه أشار إليهـا بقولـه
 ÅÄ Ã Â Á À ¿¾Z )فإنه إذا كان عاملا باألشـياء )٤ ً

                                                
 .٣/٤١٩السالكني مدارج :   ينظر )١(
 .٨٦:الزخرف سورة )٢(
 .٢٥: حاشية كتاب التوحيد البن قاسم ص:   ينظر )٣(
 .٥٢: سورة العنكبوت)٤(



 

 
٤٦ 

   . )١(".كانت شهادته بعلم
 :مرتبة التكلم واخلرب: املرتبة الثانية

 : هـذه املرتبـة أول املراتـب فقـالرمحـه اهللاّعد شيخ اإلسالم ابن تيميـة 
م الشاهد وقوله وخربه عام شهد به، وهـذا قـد يكـون الشهادة تتضمن كال"

ًمع أن الشاهد نفسه يتكلم بذلك ويقوله ويذكره وإن مل يكن معلام بـه لغـريه  ِ ْ ُ
 .)٢(".فهذه أول مراتب الشهادة. وال خمربا به لسواه

ـذه رـمحـه اهللاوـقـد أوضــح ـشـيخ اإلـسـالم  ـداد ـهب ـه اليـشـرتط لالعـت  أـن
 الـنفس يف رمحـه اهللا بيـنام أطـال ابـن القـيم ،)٣(الشهادة التلفظ بلفظ الشهادة

 :ًتقرير ذلك مستشهدا بعدد من اآليات القرآنية، واألحاديـث النبويـة فقـال
-مـن تكلـم بيشء وأخـرب ـبـه فقـد شـهد ـبـه، وإن مل يـتلفظ بالشـهادة، ـقـال "

ــــاىل m l kj i h g f e d c b ]:  -تـع
 qp o nZ )ــال )٤ ــاىل-، وـق � ¡ ¢ £ ] : -تـع

« ª© ¨ §¦ ¥ ¤ ® ¬ Z )٥(.  
فجعل ذلك منهم شهادة، وإن مل يتلفظـوا بلفـظ الشـهادة، ومل يؤدوهـا 

 وشهادة )٦()عدلت شهادة الزور اإلرشاك باهللا: (^عند غريهم، قال النبي 
                                                

 .١٤/١٩١ جمموع الفتاوى )١(
 .١٤/١٦٩الفتاوى   جمموع )٢(
 .١٤/١٦٩الفتاوى جمموع :  ينظر )٣(
 .١٥٠:سورة األنعام) ٤(
 .١٩:سورة الزخرف) ٥(
 ٢٣٠٠، والرتمـذي يف كتـاب الشـهادات ح٣٥٩٩ أخرجه أبوداود يف كتـاب األقضـية ح)٦(

= 



 

 
٤٧ 

 « ¼ ½ ]:  -تعـاىل-قـول الـزور، كـام قـال : الـزور هـي 
 Á À ¿ ¾Z] ـزول ـهـذه ] ٣٠:ـسـورة اـحلـج وعـنـد ـن

ّفسـمى قـول ) ت شهادة الزور اإلرشاك باهللاعدل : ( ^اآلية قال رسول اهللا
:   إقرار العبد عىل نفسه شهادة، قال تعـاىل-تعاىل–الزور شهادة، وسمى اهللا 

[, + * ) ( ' & % $ # " Z )١( . 
هي إقراره عىل نفسـه، ويف احلـديث الصـحيح : فشهادة املرء عىل نفسه

 رسـول اهللا فلام شهد عىل نفسه أربع مـرات رجــمه: يف قصة ماعز األسلمي
Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ]:  -تعاىل–، وقال )٢(^

 Ç Æ Å Ä ÃZ )٣(. 
ـذا  ـد احلــاكم وغــريه- وأضــعافه -وـه ـدل عــىل أن الشــاهد عـن ال :  ـي

يشرتط يف قبول شـهادته أن يـتلفظ بلفـظ الشـهادة، كـام هـو مـذهب مالـك، 
ـن الصــحابة  ـرف عــن أحــد ـم ـالم أمحــد، وال يـع ـة، وظــاهر ـك ـل املديـن وأـه

 -اط ذلك، وقد قال ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون والتابعني اشرت
 هنى عـن الصـالة بعـد الصـبح، ^أن رسول اهللا  (–وأرضاهم عندي عمر 

  ومعلـوم أهنـم مل )٤()حتى تطلع الشمس، وبعد العرص حتى تغرب الشمس
                                                

 وضعفه األلباين كـام ،٢٣٧٢هذا حديث غريب، وابن ماجة يف كتاب األحكام ح: وقال  =
 .٣/٢٣٥يف السلسة الضعيفة 

 .١٣٥:النساء سورة )١(
 .٤٤٠٢ أخرجه مسلم يف كتاب احلدود )٢(
 .١٣٠:سورة األنعام) ٣(
، ومسـلم يف كتـاب صـالة املسـافرين ٥٨١ أخرجـه البخـاري يف كتـاب مواقيـت الصـالة )٤(

= 



 

 
٤٨ 

 باجلنـةمل ^يتلفظوا بلفـظ الشـهادة، والـعرشة الـذين شـهد هلـم رسـول اهللا 
أبـو بكـر يف اجلنـة، وعمـر يف : (بلفظ الشهادة، بل قـاليتلفظ يف شهادته هلم 

 .)١(احلديث) اجلنة، وعثامن يف اجلنة، وعيل يف اجلنة
ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا : وأمجع املسلمون عىل أن الكافر إذا قال

فقد دخل يف اإلسالم، وشـهد شـهادة احلـق، ومل يتوقـف إسـالمه عـىل لفـظ 
ويف لفـظ )٢() حتى يشهدوا أن ال إلـه إال اهللا: (لهالشهادة وأنه قد دخل يف قو

ال إلـه إال اهللا :  فدل عىل أن جمـرد قـوهلم )٣()حتى يقولوا ال إله إال اهللا: (آخر
شهادة منهم، وهذا أكثر من أن تذكر شـواهده مـن الكتـاب والسـنة، فلـيس 

 .   )٤(".مع من اشرتط لفظ الشهادة، دليل يعتمد عليه، واهللا أعلم
 :مرتبة اإلعالم واإلخبار:  الثالثةاملرتبة

 أن هلـذه املرتبـة نـوعني،  رمحهـام اهللاأوضح شيخ اإلسـالم وابـن القـيم
ًإعالما بالقول، وإعالما بالفعل، فقـال ابـن القـيم ً موضـحا ذلـك رمحـه اهللاً ّ: 

إعـالم بـالقول، وإعـالم بالفـعـل، : أمـا مرتبـة اإلعـالم واإلخبـار، فنوعـان"
تارة يعلمه بقوله، وتارة بفعلـه، وهلـذا كـان :  بأمروهذا شأن كل معلم لغريه

ًمن جعل دارا مسجدا، وفتح باهبا لكل من دخل إليها، وأذن بالصالة فيها ً :
                                                

 .٢٨٦وقرصها =
، واـبـن ٣٧٤٧يف كـتـاب املناـقـب ح، والرتمـذي ٤٦٥٠ أخرجـه أـبـوداود يف كـتـاب الـسـنة )١(

 .١/٧١، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ١٣٣ماجة يف املقدمة ح
 .٣٤، مسلم يف كتاب اإليامن ح٢٥ أخرجه البخاري يف كتاب اإليامن ح)٢(
 . ٣٢، ومسلم يف كتاب اإليامن ح٣٩٢ أخرجه البخاري يف كتاب الصالة ح)٣(
 .٤٢١-٣/٤١٩  مدارج السالكني بني )٤(



 

 
٤٩ 

ًمعلام أهنا وقف، وإن مل يتلفظ به، وكذلك من وجـد متقربـا إىل غـريه بـأنواع  ً
معلام لـه ولغـريه أنـه حيبـه، وإن مل يـتلفظ بقولـه، وكـذلك بـالعكس، : املسار

وبيانـه وإعالمـه، يكـون بقولـه  - سـبحانه وتعـاىل -وكذلك شـهادة الـرب 
 .)١(".تارة، وبفعله تارة أخرى

 :  اإلعالم بالقول: النوع األول
 إعالمه يكـون ": املراد هبذا النوع فقال رمحه اهللاّأوضح شيخ اإلسالم 
هـو ـمـا أرسـل بـه رـسـله وأنـزل بـه كتـبـه  : فـالقول. بقولـه تـارة وبفعلـه ـتـارة

ـالوأ ـاده ـكـام ـق k j i h g f e d c ]:  وـحـاه إىل عـب
 t s r q p o n m lZ )ـات )٢ ـن اآلـي ـك ـم ـري ذـل . إىل ـغ

وقـد عـلـم ـبـالتواتر واالضـطرار أن مجـيـع الرـسـل أخـربوا ـعـن اهللا أـنـه ـشـهد 
ويشهد أن ال إله إال هو بقوله وكالمه؛ وهذا معلـوم مـن جهـة كـل مـن بلـغ 

ــال  ــذا ـق ــه وـهل ــه كالـم ــاىل-عـن  Ê É È Ç Î Í ÌË]:-تـع
Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏZ )٤(")٣( 

 :  اإلعالم بالفعل: النوع الثاين
 يف الكـون مـن األدلـة  تعـاىلاملقصود بشهادة اهللا بفعله هو مانصـبه اهللا

 أن هـذا النـوع يمكـن معرفتـه رمحـه اهللاعىل وحدانيته، ويرى شيخ اإلسالم 
                                                

  .١٤/١٧٣الفتاوى جمموع : ، وينظر ٣/٤٢٢ مدارج السالكني )١(
 .٢:سورة النحل) ٢(
 .٢٤:سورة األنبياء) ٣(
 .٣/٤٢١، وينظر مدارج السالكني ١٤/١٧٤ جمموع الفتاوى )٤(



 

 
٥٠ 

فعله فهـو مـا  شهادته ب":بالعقل ولو مل يكن هناك خرب عن اهللا به حيث قال 
نصبه من األدلة الدالة عىل وحدانيته التي تعلم داللتهـا بالعقـل وإن مل يكـن 

 أن هذا النوع قد تضمنه رمحه اهللا، بينام يرى ابن القيم )١("هناك خرب عن اهللا 
فهو ما تضمنه خـربه تعـاىل :  أما بيانه وإعالمه بفعله" فقال سبحانهخرب اهللا 

، )٢("يتـه التـي تعلـم داللتهـا بالعقـل والفطـرة عن األدلة الدالـة عـىل وحدان
 أرشد إىل استعامل هذه سبحانه أن خرب اهللا رمحه اهللاولعل مقصود ابن القيم 

 .  تعاىلاألدلة التي تدل باستقالهلا عىل وحدانية اهللا
ّ إىل أن هذا النوع يسـمى شـهادة وإن رمحه اهللاوقد أشار شيخ اإلسالم  ُ
 هذا يستعمل فيه لفظ الشهادة والداللة ": فقال مل يستعمل فيه لفظ الشهادة

واإلرشـاد فـإن اـلـدليل يبـني اـملـدلول عليـه ويظـهـره، فهـو بمنزـلـة املخـرب ـبـه 
سل األرض من فجر أهنارها وغرس أشجارها وأخـرج : الشاهد به كام قيل

ًثامرـهـا وأحـيـا نباـهتـا وأغـطـش ليلـهـا وأوـضـح هنارـهـا؛ ـفـإن مل جتـبـك ـحـوارا 
 شهد بام جعلها دالة عليه؛ فإن داللتها إنام -سبحانه–وهو . ًأجابتك اعتبارا

سبحانه  هي بخلقه هلا فإذا كانت املخلوقات دالة عىل أنه ال إله إال هو، وهو
ّالذي جعلها دالة عليه؛ فإن داللتها إنام هي بخلقه وبني ذلك؛ فهـو الشـاهد 

 .ئفةاملبني هبا أنه ال إله إال هو، وهذه الشهادة الفعلية ذكرها طا
بتـدبريه العجيـب Zشهد اهللا]]: هـ٢٩٩ت[ رمحه اهللا قال ابن كيسان

                                                
 .١٤/١٧٨الفتاوى  جمموع )١(
 .١٤/٤٢١السالكني  مدارج )٢(



 

 
٥١ 

 )٢(")١(أنه ال إله إال هو: وأموره املحكمة عند خلقه
قـد يكـون البيـان بالفعـل أظهـر "ّ رصح بأنـه رمحـه اهللابل إن ابن القيم 

ًوأبلغ، وقد يسمى شاهد احلال نطقا وقـوال وكالمـا، لقيامـه مقامـه، وأدائـه  ًً
 .)٣("مؤداه

ـه  ـذلك قوـل ـاىل–ـيـدل ـل Z Y X W V U ] : -تـع
 `_ ^ ] \ [Z )فهي شهادة منهم عىل أنفسهم بـام  )٤

 يف رمحهــام اهللايفعلــون مــن أعــامل الكفــر وأقوالــه كــام قــال ابــن عبــاس 
  .)٥(". شهادهتم عىل أنفسهم بالكفر سجودهم لألصنام":تفسريها

الفعـيل، كـام ويتضح بذلك تطابق النـوعني اإلعـالم القـويل واإلعـالم 
 -سبحانه–أن اهللا :  واملقصود": حيث قال رمحه اهللاأشار إىل ذلك ابن القيم 

يشهد بام جعل آياته املخلوقة دالة عليه، فإن داللتها إنام هي بخلقـه وجعلـه، 
ويشهد بآياته القولية الكالمية املطابقة ملا شهدت بـه آياتـه اخللقيـة، فتتطـابق 

Ã  Â  Á   À  ] : ام قال تعـاىلشهادة القول وشهادة الفعل، ك
Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä Z ]أي أن القرآن حق، ] ٥٣: فصلت ،

 )٦("فأخرب أنه يدل بآياته األفقية والنفسية عىل صدق آياته القولية الكالمية
                                                

 .٣/٣٢ أورده الثعلبي يف تفسريه الكشف والبيان )١(
 .١٧٩-١٤/١٧٨وع الفتاوى  جمم)٢(
 .٤٢٢-٤٢١/ ٣ مدارج السالكني )٣(
 .١٧:التوبة سورة )٤(
 .٢/٣٢٣تفسريه  أورده البغوي يف )٥(
 .٣/٤٢٢مدارج السالكني ) ٦(



 

 
٥٢ 

 :األمر بذلك واإللزام به: املرتبة الرابعة
سـتلزم ؛ إذ إن شهادة املخلـوق التتعاىلوهذه املرتبة خاصة بشهادة اهللا 

 داللـة شـهادة اهللا رمحهـام اهللامثل ذلك، وقد أبان شيخ اإلسالم وابـن القـيم 
 :)١( عىل هذه املرتبة من عدة أوجه، منهاتعاىل
 فإنـه سـبحانه شـهد بـه - الشهادة يف هذا املوضـع تـدل عليـه وتتضـمنه - ١

  :-تـعـاىل-ـشـهادة ـمـن حـكـم ـبـه، وقىض وأـمـر، وأـلـزم عـبـاده ـبـه، ـكـام ـقـال 

[k j i h g s r q p on m l 
 ¡ � ~ } | { z y x w v u tZ 

 .  )٣( º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯ Z« ]: -تعاىل–وقال )٢(
ّ إذا شهد أنه ال إله إال هو فقد أخرب وبني وأعلـم أن مـا سـواه لـيس بإلـه - ٢

 .فال يعبد وأنه وحده اإلله الذي يستحق العبادة
 عبـادة مـا سـواه، فـإن   هذه الشهادة تتضمن األمر بعبادته والنهـي عـن- ٣

النفي واإلثبات يف مثل هذا يتضمن األمـر والنهـي كـام إذا اسـتفتى شـخص 
هذا ليس بمفت؛ هذا هو املفتي ففيه هني عن استفتاء : ًشخصا فقال له قائل

 .األول وأمر وإرشاد إىل استفتاء الثاين
 :وكذلك إذا حتاكم إىل غري حاكم أو طلب شيئا من غـري ويل األمـر فقيـل لـه

ليس هذا حاكام وال هذا سلطان؛ هذا هو احلـاكم وهـذا هـو السـلطان فهـذا 

                                                
 .٤٢٣-٣/٤٢٢، ومدارج السالكني ١٧٣-١٤/١٧٢جمموع الفتاوى : ينظر )  ١(
 .٢٣:سورة اإلرساء) ٢(
 .٥١:سورة النحل) ٣(



 

 
٥٣ 

 .النفي واإلثبات يتضمن األمر والنهي
 العابدون إنام مقصودهم أن يعبدوا من هو إله يستحق العبادة فإذا قيـل - ٤

ًكل ما سوى اهللا ليس بإله، إنام اإلله هو اهللا وحده كان هذا هنيا هلم عـن :هلم 
 .ًه وأمرا بعبادته وحدهعبادة ما سوا

 لو مل يكن هناك طالب للعبادة فلفظ اإلله يقـتيض أنـه يسـتحق العبـادة، - ٥
. ًفإذا أخرب أنه هو املستحق للعبادة دون ما سواه كان ذلك أمـرا بـام يسـتحقه

 مـن عبـده عابـد بـال اسـتحقاق فـإن هـذه اآلهلـة " باإللـه "وليس املراد هنـا 
خلرب عنهم بذلك واختاذهم معبودين أمر باطل كثرية؛ ولكن تسميتهم آهلة وا

z y x } | { ~ � ¡ ¢ £ ]: كام قال تعاىل
 ¤Z )١(. 

 لفظ احلكم والقضاء يستعمل يف اجلمل اخلربية، فيقال للجملة اخلربيـة - ٦
Ç Æ Å ]:  قـضـية وحـكـم وـقـد حـكـم فيـهـا بكـيـت وكـيـت، ـقـال تـعـاىل

Ê É È Ï Î Í Ì Ë  Ó Ò Ñ Ð
Ô  $ # " !Z )ا اإلخبار املجـرد مـنهم حكـام، وقـال  فجعل هذ)٢

لـكـن  )٣( Á À ¿ ¾  Å Ä Ã ÂZ]:  يف موـضـع آـخـر
ـزام مـعـه، واحلـكـم والقـضـاء بأـنـه ال إـلـه إال ـهـو متـضـمن : ـهـذا حـكـم ال إـل

 .لإللزام
                                                

 .٦٢:سورة احلج) ١(
 .١٥٤-١٥١:سورة الصافات) ٢(
 .٣٦-٣٥:سورة القلم) ٣(



 

 
٥٤ 

 


 

:  هلذه الشـهادة مهـا تعاىل طريقني لبيان اهللا رمحه اهللاذكر شيخ اإلسالم 
:  ثالثـة طـرق هـي  رمحـه اهللا، بينام جعلها ابن القـيم)١(طريق السمع والبرص

 .)٢(السمع، والبرص، والعقل
 أشار رمحه اهللاُوقبل ذكر هذه الطرق حيسن التنبيه إىل أن شيخ اإلسالم 

منـه  خللقـه هبـا أمـر البـد تعـاىلإىل أن هذا البيان هلذه الشهادة، وتعريـف اهللا 
 إذا كانت شهادة اهللا تتضمن ":وإال ملا حصل من تلك الشهادة فائدة، فقال 

ّبيانه للعباد وداللته هلم وتعريفهم بام شهد به لنفسـه فـال بـد أن يعـرفهم أنـه 
َشهد فإن هذه الشهادة أعظم الشهادات، وإال فلو شهد شهادة مل يتمكن من  َ ُ

تفع بذلك ومل تقم عليهم  َالعلم هبا مل ينْ حجة بتلك الشهادة كـام أن املخلـوق ُ
ـا  ـا مل ينتـفـع أـحـد ـهبـا ومل تـقـم ـهب ـا ـبـل كتمـه ـده ـشـهادة مل يبينـه إذا كاـنـت عـن

 .)٣(".حجة
 :طريق السمع: الطريق األول 

 إذا كـان ال بـد ": املراد هبـذا الطريـق بقولـه رمحه اهللاّبني شيخ اإلسالم 
: ينهـا ـبـالطريقنيمـن بيـان ـشـهادته للعبـاد؛ ليعلمـوا أـنـه قـد شـهد فـهـو قـد ب

فالسميع يسـمع آيـات اهللا املتلـوة املنزلـة، والبصـري يعـاين . بالسمع والبرص
                                                

 .١٤/١٨٧الفتاوىجمموع :  ينظر )١(
 حيـث ذكـر ١/٤٨رشح العقيـدة الطحاويـة : ، وينظـر ٣/٤٢٩مدارج السالكني :  ينظر )٢(

 .الطرق الثالثة
 .١٤/١٨٦الفتاوى  جمموع )٣(



 

 
٥٥ 

 .)١(".آياته املخلوقة الفعلية
 إىل تعـاىلثم ذكر أن طريـق السـمع اليـتم إال عـن طريـق مايوحيـه اهللا 

 الذين أعطاهم من اآليات مايـدل عـىل صـدقهم فقـال عليهم السالمأنبيائه 
ُألنبياء إذا أخربوا عنه بكالمه عرف بذلك شهادته وآياتـه  ا" :ًموضحا ذلك

ّالقولية، وال بد أن يعرف صدق األنبياء فـيام أخـربوا عنـه؛ وذلـك قـد عرفـه  ُ
ًبآياته التي أيد هبا األنبياء ودل هبـا عـىل صـدقهم، فإنـه مل يبعـث نبيـا إال بآيـة 

ـري جــائز ـدل ـعـىل صــدقه ـغ ـام ال ـي ـني صــدقه إذ تصــديقه ـب ـات فاآل.... تـب ـي
والرباهني التي أرسل هبـا الرسـل دالالت اهللا عـىل صـدقهم دل هبـا العبـاد، 
ّوهي شهادة اهللا بصدقهم فيام بلغوا عنه، والذي بلغوه فيه شهادته لنفسه فيام 

 .)٢("أخرب به
 عند كالمه عىل هذا الطريق إىل الـرد عـىل رمحه اهللاوقد لفت ابن القيم 

واملعطلـة وغـريهم، وأن سـمع اآليـات نفاة الصفات من اجلهميـة واملعتزلـة 
املتلوة يستلزم إثبات ماجـاء فيهـا وعـدم حتريفـه وتعطيلـه، وإال كانـت هـذه 

 قـد كـتم الشـهادة تعـاىلًالشهادة ليست حقا، وللزم مـن ذلـك أن يكـون اهللا 
 يشـهد التـي احلـق شهادة كتم أنه -سبحانه– باهللا يظن كيف ":احلقة، فقال 

 بـام لنفسـه يشـهد ثـم لنفسـه، هبـا يشـهد وال ملعطلـة،وا واملعتزلـة اجلهمية هبا
 فـإن! عظـيم هبتـان هذا سبحانك ما؟ بوجه جيامعها وال ويناقضها، يضادها

 فـوق القـاهر وبأنـه العـرش، عـىل اسـتوى بأنـه لنفسـه شـهد -سبحانه– اهللا
                                                

 .١٤/١٨٧الفتاوى  جمموع )١(
 .١٨٩-١٨٨السابق  املصدر )٢(



 

 
٥٦ 

 بـاألمر، إليـه تعـرج املالئكـة وأن فـوقهم، مـن خيافونـه مالئكته وبأن عباده،
 وـجيـيء، ـيـأيت وأـنـه إلـيـه، يـصـعد الصـالح العـمـل وأن ـبـه، عـنـده ـمـن وتنـزل
 وأنه ويضحك، ويفرح ويتأذى، ويكره، وحيب ويغضب، ويرىض ويتكلم،
 شهد مما ذلك غري إىل لقائه، يوم بأبصارهم املؤمنون يراه وأنه ويبرص، يسمع

: وقـالوا ذلـك، بضـد اجلهميـة لـه وشـهدت رسـله، بـه لـه وشـهد لنفسه، به
 كتامن تضمنت النصوص فإن النصوص، شهادة من عدلوأ أصح، شهادتنا
 .خالفه وإظهار احلق

 الـذي أن وتتضمن التكذيب، أشد هؤالء ّتكذب: تعاىل الرب فشهادة
 الظهـور مراتـب أعـىل يف جعلـه حتـى وأظهـره، وأوضـحه بينـه قـد بـه شهد

 قـد العبـاد يكـن مل واجلهميـة املعطلـة يقولـه فـيام احلـق كـان لو وأنه والبيان،
 يشهد مل - عندهم - األمر نفس يف احلق فإن ،-سبحانه– به شهد بام فعواانت
 جيـوز وال بحق، فليس: وأوضحه وأظهره لنفسه، به شهد والذي لنفسه، به
 )١(".واليقني احلق منه يستفاد أن

 :طريق البرص : الطريق الثاين 
 هـذا الطريـق بـالطريق العيـاين، وأن مـن رمحه اهللاّسمى شيخ اإلسالم 

ك هـذا الطريـق الحيتـاج إىل معرفـة ـكـون القـرآن حـق، بـل يكفيـه ـهـذا يسـل
 :، فقالتعاىلُالطريق ملعرفة صدق الرسول ومن ثم تصديقه فيام خيرب عن اهللا 

أن يـرى العبـاد مـن اآليـات األفقيـة والنفسـية مـا :  أما الطريق العياين فهو"
: -تـعـاىل-ّيبـني هلـم أن اـلـوحي الـذي بلغـتـه الرسـل ـعـن اهللا حـق؛ ـكـام قـال 

                                                
 .٣/٤٣٠السالكني ارج  مد)١(



 

 
٥٧ 

[ Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À Í
Ó Ò Ñ Ð Ï Î Z )ــام : أي  )١ أومل يـكــف بـشــهادته املـخــربة ـب

علمه وهـو الـوحي الـذي أخـرب بـه الرسـول؛ فـإن اهللا عـىل كـل يشء شـهيد 
ًوعليم به، فإذا أخرب به وشهد كان ذلك كافيا وإن مل ير املشهود به، وشهادته 

دق الرسـول، فالعـامل هبـذه الطريـق قد علمت باآليات التي دل هبـا عـىل صـ
الحيتاج أن ينظر اآليات املشاهدة التي تدل عىل أن القرآن حق بـل قـد يعلـم 

 -تعـاىل–ذلك بام علم بـه أن الرسـول صـادق فـيام أخـرب بـه عـن شـهادة اهللا 
 .)٢(".وكالمه

 وأمـا آياتـه العيانيـة ": هذا الطريق بقوله رمحه اهللاكام أوضح ابن القيم 
فإهنـا تـدل عـىل مـا تـدل عليـه آياتـه : والنظـر فيهـا واالسـتدالل هبـااخللقية، 

هي دالئله وبراهينه التي هبـا يعرفـه العبـاد، : القولية السمعية، وآيات الرب
وهبا يعرفون أسـامءه وصـفاته، وتوحيـده، وأمـره وهنيـه، فالرسـل ختـرب عنـه 

عوالتـه بكالمه الذي تكلم به، وهو آياته القولية، ويسـتدلون عـىل ذلـك بمف
 .)٣(".التي تشهد عىل صحة ذلك، وهي آياته العيانية

  :طريق العقل :الطريق الثالث 
 يف ذكـره هلـذا الطريـق ببيـان أنـه جيمـع بـني رمحـه اهللاكتفى ابـن القـيم 

علـيهم طريق السمع وطريـق الـبرص، وأنـه جيـزم بصـحة ماجـاء بـه الرسـل 

                                                
 .٥٣:سورة فصلت )١(
 .١٩٠-١٨٩الفتاوى  جمموع )٢(
 .٣/٤٣٠السالكني  مدارج )٣(



 

 
٥٨ 

 .)١(السالم
ّماجـاء يف السـمع واليكذبـه، ّ أن العقل يصـدق -واهللا أعلم –ومراده 

ويؤكد أدلة البرص والتفكر والنظر واالعتبار، ومن ثم فقد اجتمعت يف هذه 
، والتـي يشـري -السـمع والـبرص والفـؤاد –الشهادة األدلة الثالثة التي هـي 

Á ] :تعـاىلإليها القرآن الكريم جمتمعة يف أكثـر مـن موضـع، كـام يف قولـه 
 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã ÂÑZ)٢( ،

ــــــه  º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ ¿ ]: وقوـل
Æ Å Ä ÃÂ Á ÀZ )فـهـــــذه األدـلـــــة  )٣

وغـريه إال مـن تعـاىل الثالثة مفتاح لكل علم، فال وصل للعبد إىل علم بـاهللا 
   )٤(.أحد هذه األبواب الثالثة 

 

                                                
 .٤٣١-٤٣٠السالكني مدارج :  ينظر)١(
 .٣٦:  سورة اإلرساء )٢(
 .٧٨: سورة النحل)٣(
 .٤٤٥: تفسري السعدي ص:  ينظر )٤(



 

 
٥٩ 




علامء يف بيان املراد بشهادة املالئكة وأويل العلم عىل اختلفت عبارات ال
 :عدة معان،  يمكن إمجاهلا فيام ييل 

إن :  واملالئكة وأويل العلم بمعنى واحد، سواء قيل تعاىل أن شهادة اهللا – ١
ًمعنى شهادة اهللا هي اإلخبار فاهللا  قد أخرب يف القرآن عن كونه واحدا ال إلـه 

 سـبحانه أن اهللا -ًأيضـا-وأويل العلم فكلهم أخـربوا معه، وأما من املالئكة 
البيـان واإلظهـار فـاهللا : إن معنى شهادة اهللا : ، أو قيل )١(واحد ال رشيك له

ّ أظهر ذلك وبينه بأن خلق ما يدل عىل ذلك، واملالئكة وأولو العلـم سبحانه
ا ذلـك ّأظهروا ذلك، وبينوه بتقرير الدالئل والرباهني، أما املالئكة فقد بينـو

، والرسل للعلـامء، والعلـامء لعامـة اخللـق، فالتفـاوت عليهم السالمللرسل 
 .)٢ (إنام وقع يف اليشء الذي به حصل اإلظهار والبيان

وربام جعل بعضهم شـهادة املالئكـة وأويل العلـم متطابقـة مـع شـهادة 
  رمحـه اهللا يف الداللة عىل الوحدانية كام ذكر ذلك شـيخ اإلسـالمسبحانهاهللا 
 إثبات شـهادة أويل العلـم يتضـمن أن الشـهادة لـه بالوحدانيـة " :يث قالح

وهذا متفق عليـه يشـهدون . يشهد هبا له غريه من املخلوقني املالئكة والبرش
 .أن ال إله إال اهللا، ويشهدون بام شهد به لنفسه

 يشهد لنفسه بالوحدانيـة، واملالئكـة يشـهدون، وأولـو -سبحانه-هو 

                                                
 ٧/١٦٨التفسري الكبري للرازي :  ينظر)١(
 لسابقاملصدر ا:  ينظر )٢(



 

 
٦٠ 

 .دون، والشهادات متطابقة متوافقةالعلم من عباده يشه
هذه الشـهادة هـي هـذه، بمعنـى أهنـا نوعهـا، ولـيس نفـس : وقد يقال

 .  )١("صفة املخلوق هي نفس صفة اخلالق
اإليـامن : اإلقرار، واملراد بشهادة أويل العلـم :  أن املراد بشهادة املالئكة - ٢

 .)٢(رشيعيةهبا، واالحتجاج عليها بام ذكر من األدلة التكوينية والت
:  أن اـملـراد بـكـال الـشـهادتني ـشـهادة املالئـكـة وـشـهادة أويل العـلـم ـهـي – ٣

إـقـرارهم، واـعـرتافهم ـبـام ـشـاهدوه ـمـن دالـئـل وحدانيـتـه، وـهـو ـقـول أكـثـر 
 .)٣(العلامء واملفرسين 

ّ فرست شـهادة أويل العلـم بـاإلقرار، " أنـه قـد رمحـه اهللا ذكر ابن القيم – ٤  ُ
ّوفرست بالتبيني واإل أهنـا تتضـمن األمـرين، فشـهادهتم : ظهار، والصـحيحُ

 إقرار، وإظهار، وإعالم، وهم شهداء اهللا عـىل النـاس يـوم القيامـة، قـال اهللا
ــــــاىل : ; > = < ? @ B A ]: تـع

                                                
 .٥/٣٧٤الفتاوى  جمموع )١(
الرساج املنري يف اإلعانة عىل معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري للخطيـب : ينظر ) ٢(

، وفتح البيان يف مقاصـد القـرآن لصـديق ٢/١٧، وتفسري أيب السعود ١/٢٠٣الرشيبني 
ن عاشـور ، والتحرير والتنوير البـ٢/١٠١، وروح املعاين لأللويس ٢/٢٠٣حسن خان 

٣/١٨٦. 
، واـلـوجيز ٣٧٩/ ١، والنـكـت والعـيـون لـلـاموردي ٣٣-٣/٣٢تفـسـري الثعلـبـي :  ينـظـر )٣(

، ١/٤٢٠، وتفسـري البغـوي ٢/٤٦٥، تفسري الراغـب األصـفهاين ٢٠٢: للواحدي ص
ـرازي  ـري لـل ـاوى ٧/١٦٨والتفـسـري الكـب وـمـدارج الـسـالكني ، ١٤/١٦٨، وجمـمـوع الفـت

 . ١/٢٣٤، وتفسري اخلازن ٣/٤٣٩



 

 
٦١ 

E D CZ )تـعـاىل- وـقـال  ) ١-  :[ ª ©  ̈§ 
¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «Z )٢ (. 

ّأنه جعلهم عدوال خيارا، ونوه بذكرهم قبـل : فأخرب ً أن يوجـدهم، ملـا ً
سبق يف علمه من اختاذه هلم شهداء يشهدون عىل األمم يوم القيامة، فمـن مل 

ً علام وعمال، ومعرفة وإقرارا، ودعوة وتعليام، وإرشـادا -يقم هبذه الشهادة  ًً ًً
 . )٣( ". فليس من شهداء اهللا، واهللا املستعان-

 إنام هو من  أن هذا االختالف يف العبارات-واهللا أعلم –والذي يظهر 
باب التنـوع ال التضـاد، وتفسـري لـليشء بـبعض معانيـه؛ إذ إن القـول األول 
ظاهر يف أنه اليراد به القول بأن شهادة املالئكـة وأويل العلـم مماثلـة لشـهادة 

ّ، يدل لذلك أنه فرق بني كيفية إخبار اهللا وبيانه وإظهاره وإخبار سبحانهاهللا 
 .ظهارهماملالئكة وأويل العلم وبياهنم وإ

ومن جعل املراد بشهادة أويل العلم اإليامن هبا واالحتجاج عليهـا فـال 
 .ٍيتصور منه القول بأنه إيامن واحتجاج خال من اإلقرار
 يف - عليهم السالم -وحيسن التنبيه إىل أن عدم الترصيح بذكر الرسل 

ًهذه الشهادة ألن أويل العلـم أعـم الرسـل واألنبيـاء فيـدخلون فيهـا دخـوال 
 .  )٤(ًأوليا هم وأتباعهم

                                                
 .١٤٣: سورة البقرة)١(
 .٧٨:  سورة احلج)٢(
 .٣/٤٣٩: دارج السالكني م) ٣(
 .٣/٤٣٨ ملصدر السابقا: ينظر ) ٤(



 

 
٦٢ 

 اخلامتة
ّاحلمد هللا الذي بنعمتـه تـتم الصـاحلات، والشـكر لـه عـىل مـا يرس مـن 

 :إكامل هذا البحث، الذي كان من نتائجه ما ييل 
 الشهادة يف اللغة أصل يدل عىل حضور وعلم وإعالم، وهي إخبـار بـام – ١

ّـشـاهده وـشـهده ورأه، وـمـن العـلـامء ـمـن ـفـرق ـبـني الـشـهادة  َ والعـلـم، وـبـني ِ
 .الشهادة واحلضور

ـاء – ٢ ـف الفقـه ـنرصف أكـثـر تعريـفـات الـشـهادة يف االـصـطالح إىل تعرـي  ـت
للشهادة يف الدعوى والقضاء وهي إخبار بحق للغري عىل آخر ونحو ذلـك، 
وبني املعنى اللغوي واالصطالحي عالقة ظاهرة يرتبطـان بمعنـى احلضـور 

 .واإلخبار
 الواردة يف القرآن  إىل قسـمني، القسـم عاىلت يمكن تقسيم شهادات اهللا - ٣

، وهـي اـملـذكورة يف ـعـدد ـمـن اآلـيـات، شـهادة عاـمـة ـعـىل ـكـل يشء: األول 
ـاين، Æ Å Ä Ã Â Á À Z ]:  تـعـاىلكقوـلـه : والقـسـم الـث

، وهي عدة أنـواع كشـهادته عـىل التوحيـد،  عىل أشياء معينة تعاىلشهادة اهللا
وأفعال العباد وأعامهلم، وعىل ، وإنزال القرآن الكريم،  ^وصدق الرسول
 .كذب املنافقني

  تنوعت عبارات العلامء من أهل التفسري واللغة وغريهم يف بيان معنـى- ٤

[5 4Z 4 65 7 8 9 : ]:  تعاىليف قولهZ  حكم، : منها
ّوقىض، وقال، وبني، وأظهر، وعلم، وأخرب، وقد ذكر شـيخ اإلسـالم وابـن 

 .معان صحيحة، وحق ال تنايف بينهاأهنا كلها  - رمحهام اهللا –القيم 



 

 
٦٣ 

 :تعـاىل املـذكورة يف قولـه سـبحانه  اختلف العلامء يف املـراد بشـهادة اهللا - ٥
[ : 9 8 7 65 4Z أن اهللا ـشـهد ـبـذلك  : أـحـدمها: ، ـعـىل ـقـولني

 هبذه الشـهادة ، سبحانهشهادة إخبار وبيان، وشهادة إظهار وإعالم، فتكلم 
َوأخرب هبا، ونصب األدلة علي َ  لنفسـه تعـاىل أن املراد بشـهادة اهللا :والثاين ها، َ

هي نصبه األدلة عىل وحدانيتـه، فيكـون وصـفها شـهادة عـىل سـبيل املجـاز 
 .واالستعارة

 قـد شـهد سبحانه هو القول األول أن اهللا -واهللا أعلم– القول الراجح – ٦
هبذه الشـهادة قبـل خلـق اخللـق بألوهيتـه ووحدانيتـه، ومعنـى هـذا أن هـذه 

 .شهادة قد حصلت قبل نصب األدلة التي يقول هبا أصحاب القول الثاينال
ّ بني عدد من العلامء منزلة هذه الشهادة ومكانتها فوصفوها بأهنا أعظـم – ٧

الشهادات، وأكربها، وأجلها، وأعـدهلا، وأصـدقها، وأفرضـها عـىل اخللـق، 
 .فمن شهد هبا فقد شهد شهادة ليس وراءها مرمى

لـامء عـن مـا قـد يثـريه امللحـدون واملعانـدون يف أنـه ال  أجاب بعض الع– ٨
ألن : يصح أن يكون صاحب الدعوى هو الشاهد نفسه بعدة أجوبـة، منهـا 

ّدـعـوى ـمـن ظـهـر ـصـدقه يف ـشـهادته إذا ـشـهد مقـبـول، وـهـو ـبـام ادـعـى ـمـن 
ُإذا مل يستقله أحـد -األلوهية والربوبية؛  َِ َ َ ظهـر صـدقه، وأن هـذه الشـهادة -ْ

ً عام يقـول املرشكـون املتخـذون معـه إهلـا سبحانهفسه وتعظيم له تنزيه منه لن ّ
َإن شهد بمعنى : غريه، وإذا قيل  ِ ٍحكم، فمعنـى هـذا أهنـا ال تكـون حينئـذ : َ َ َ

 .دعوى يشهد هلا مدعيها، بل إهنا قول وحكم ملزم
ـيم لـعـدد مراـتـب الـشـهادة،  - ٩ ـف تقـسـيم ـشـيخ اإلـسـالم  واـبـن الـق اختـل

 أربـع رمحـه اهللا مرتبتني، وجعلهـا ابـن القـيم محه اهللارفجعلها شيخ اإلسالم 



 

 
٦٤ 

مراتب ، وهو اختالف من باب الزيادة يف التنويع والتقسيم، ويظهر ذلك يف 
 .تداخل بعض املراتب األربع مع بعضها عند شيخ اإلسالم ابن تيمية

 القول يف هذه املراتب - رمحهام اهللا –ّ فصل شيخ اإلسالم وابن القيم – ١٠
 وهي العلم واالعتقاد، والتكلم واخلرب، واإلعالم واإلخبار، األمـر األربع،

 .ّواإللزام ، وبينوا أدلتها من الكتاب والسنة
ّ بـني هـذه الشـهادة بطـريقني  تعـاىلأن اهللا رمحه اهللا  يرى شيخ اإلسالم- ١١

ً طريـقـا ثالـثـا وـهـو  رـمحـه اهللاطرـيـق الـسـمع واـلـبرص ، وزاد اـبـن الـقـيم: ـمهـا  ً
 .العقل
 اختلفت عبارات العلامء يف بيان املراد بشـهادة املالئكـة وأويل العلـم، - ١٢

 واملالئـكـة وأويل العـلـم بمعـنـى واـحـد، تـعـاىلفـمـنهم ـمـن جـعـل ـشـهادة اهللا 
ومنهم من جعل املراد بشهادة املالئكة اإلقرار، وشـهادة أويل العلـم اإليـامن 

بشـهادة املالئـكـة هبـا واالحتجـاج عليـهـا، وذهـب أكثـر العـلـامء إىل أن املـراد 
اإلقرار، وليس هذا االختالف مـن بـاب التضـاد، بـل هـو : وأويل العلم هو 

 .تفسري لليشء ببعض معانيه
الوقوف عليه وبيانه يف هذه الدراسة، فام كان فيها تعاىل ّهذا ما يرس اهللا 

من صواب فمن اهللا وحده وبتوفيقه وفضله، وما كـان فيهـا مـن خطـأ فمـن 
ستغفر اهللا منه، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العـاملني، نفيس والشيطان، وا

 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
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 واملراجع املصادر ثبت
 طبعة، األشعري إسامعيل بن عيل احلسني أليب الديانة أصول عن إلبانةا -

 .م١٩٧٥، اإلسالمية اجلامعة
: حتقيـق احلجـاوي، أمحد بن ملوسى حنبل، بن أمحد اإلمام فقه يف اإلقناع -

 .بريوت املعرفة دار: النارش السبكي، موسى حممد اللطيف عبد
 حممـد. د: حتقيـق املـالكي، البـاقالين بكـر أيب للقـايض للقـرآن، االنتصار -

ــارش القـضــاة، عـصــام ــريوت، – ـحــزم اـبــن دار: الـن  األوىل: الطبـعــة ـب
 . هـ١٤٢٢

 بن عمر بن اهللا عبد سعيد أبو نالدي التأويل،نارص وأرسار التنزيل أنوار -
 املرعـشـيل،دار اـلـرمحن عـبـد حمـمـد املحـقـق البيـضـاوي، الـشـريازي حمـمـد
 .هـ ١٤١٨ - األوىل بريوت،الطبعة – العريب الرتاث إحياء

 حسـن حييى : حتقيق الرومي، القونوي اهللا عبد بن لقاسم الفقهاء، أنيس -
 هـ١٤٢٤: الطبعة العلمية، الكتب دار: النارش مراد،

: حتقيـق النيسـابوري، حممـود القاسم أليب القرآن، معاين عن البيان إجياز -
 – اإلسـالمي الغـرب دار: النـارش القاسـمي، حسـن بن حنيف الدكتور
 هـ ١٤١٥ - األوىل: الطبعة بريوت،

 دار الـسـمرقندي، حمـمـد ـبـن نرص اللـيـث أليب التفـسـري، يف العـلـوم بـحـر -
 .األوىل الطبعة العلمية، الكتب

: حتقيق األندليس، يوسف بن حممد حيان أليب التفسري، يف حيطامل البحر -
  هـ ١٤٢٠: الطبعة بريوت، – الفكر دار: النارش مجيل، حممد صدقي

 بـن حممـد بـن أمحـد العبـاس أليب املجيـد، القـرآن تفسـري يف املديد البحر -
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: الطبعـة رسـالن، القـريش اهللا عبـد أمحد: حتقيق الفايس، احلسني عجيبة
 .لقاهرةا هـ، ١٤١٩

 بـن حممـد الـدين ملجـد العزيـز، الكتـاب لطـائف يف التمييـز ذوي بصائر -
 مكـة -البـاز عباس نرش بريوت، العلمية، املكتبة الفريوزآبادى، يعقوب
 . املكرمة

 :حتقيـق اجلوهري، محاد بن إسامعيل: تأليف العربية وصحاح اللغة تاج -
 .١٩٩٠ لرابعةا الطبعة للماليني، العلم دار عطار، الغفور عبد أمحد

 باسـلوم، جمدي. د : حتقيق املاتريدي، منصور أليب السنة، أهل تأويالت -
  .هـ ١٤٢٦ األوىل،: الطبعة بريوت، - العلمية الكتب دار: النارش

  تفسـري مـن اجلديد العقل وتنوير السديد املعنى حترير «والتنوير التحرير  -
 التـونيس شـورعا بـن الطـاهر حممـد بـن حممـد بـن الطـاهر ،حممد»املجيد
 .م١٩٨٤ النرش ،سنة تونس – للنرش التونسية ،الدار

 عـبـد ـبـن ـحمـامدي: وحتقـيـق تـقـديم اـملـراكيش، اـحلـرايل احلـسـن أيب ـتـراث -
 املركـز منشـورات: النـارش تطـوان، الـدين أصول كلية اخلياطي، السالم
 . هـ ١٤١٨ األوىل،: الطبعة الرباط، – العلمي للبحث اجلامعي

ـ لـعـيل التعريـفـات، - ـف حمـمـد نـب ـارش ، اجلرـجـاين الرشـي  الكـتـب دار: الـن
 .هـ١٤٠٣ األوىل: الطبعة بريوت، العلمية

 بكـر أبـو: مجعهـا ُالتسرتي، اهللا عبد بن سهل حممد أليب التسرتي، تفسري -
 – العلميـة دارالكتـب السـود، عيـون باسـل حممد: حتقيق  البلدي، حممد

 .هـ١٤٢٣ - األوىل: الطبعة بريوت،
ِالشـدي، عـيل بـن عـادل. د: ودراسـة حتقيق صفهاين،األ الراغب تفسري - ِّ 
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 .هـ ١٤٢٤: األوىل الطبعة الرياض، – الوطن دار: النرش دار
 أمحـد ابـن اجلبـار عبـد بـن حممـد بـن منصـور املظفـر، ،أبو القرآن تفسري  -

ـي الـسـمعاين اـملـروزى ـي التميـم ـارس ،املحـقـق الـشـافعي ـثـم احلنـف  ـبـن ـي
 الـسـعودية الرـيـاض اـلـوطن، ،دار غـنـيم ـبـن عـبـاس ـبـن وغـنـيم إـبـراهيم
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ األوىل، ،الطبعة

: النـارش رضا، عيل بن رشيد ملحمد ،)املنار تفسري (احلكيم القرآن تفسري -
 .م ١٩٩٠: النرش سنة للكتاب، العامة املرصية اهليئة

ـري - ـرآن، تفـس ـز حمـمـد أليب الـق ـدين ـع ـد اـل  بســلطان امللـقـب ، الـسـالم عـب
 ابـن دار: النـارش الـوهبي، إبـراهيم بـن اهللا عبـد ورالدكت: حتقيق العلامء،
 .هـ١٤١٦ األوىل،: الطبعة بريوت، – حزم

ـري، التفـسـري - ـرازي، للفـخـر الكـب ـاء دار اـل ـريوت، الـعـريب، اـلـرتاث إحـي  ـب
 .الثالثة الطبعة

 مـن بـالوالء، التيمـي ثعلبة، أيب بن سالم بن ،حييى سالم بن حييى تفسري -
 شـلبي، هند الدكتورة ،تقديم القريواين ياإلفريق ثم البرصي ربيعة، تيم
ــة، الكـتــب دار ــريوت العلمـي ــان – ـب ــة لبـن ـــ ١٤٢٥ األوىل، الطبـع  - ـه

 .م٢٠٠٤
 بن اهللا عبد حتقيق ، التونيس البسييل بن أمحد العباس أليب الكبري، التقييد -

 .هـ١٤١٢ الطوالة، مطلق
 مرـعـب، ـعـوض حممـد : حتقـيـق األزـهـري، منصـور أليب اللـغـة، هتـذيب -

 م٢٠٠١ األوىل،: الطبعة بريوت، – العريب الرتاث إحياء دار: ارشالن
 املـنـاوي، اـلـرؤوف عـبـد اـلـدين ـلـزين التـعـاريف، مـهـامت ـعـىل التوقـيـف -
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  .هـ١٤١٠ األوىل،: الطبعة القاهرة، الكتب عامل: النارش
ـرمحن الكــريم تيســري - ـان، ـكـالم تفســري يف اـل ـدالرمحن املـن ـن عـب ـارص ـب  ـن

 الرسـالة، مؤسسـة اللوحيـق، معـال بـن رمحنعبـدال. د : حتقيق السعدي،
 .هـ١٤٢١ األوىل الطبعة

 خالـد بـن يزيـد بـن جريـر بـن حممـد القـرآن، آي تأويل عن البيان جامع -
 .هـ١٤٠٥ بريوت، الفكر، دار الطربي،

 لإلمـام وأيامـه، وسننه ^ الرسول أحاديث من املسند الصحيح اجلامع -
 كثري، ابن دار. البغا يبد مصطفى. د حتقيق البخاري، إسامعيل بن حممد

 .الثالثة الطبعة هـ، ١٤٠٧ بريوت، الياممة،
 حممـد تـرقيم النيسـابوري، احلجـاج بـن مسـلم لإلمام الصحيح، اجلامع -

 .بالقاهرة العربية الكتب إحياء دار الباقي، عبد فؤاد
 بـن حممـد بـن الـرمحن عبـد زيـد ،أبـو القـرآن تفسـري يف احلسـان اجلواهر -

 أمحـد عـادل والشـيخ معوض عيل حممد الشيخ حقق،امل الثعالبي خملوف
ـد ـاء ،دار املوجــود عـب ـرتاث إحـي ـريب اـل ـريوت – الـع ـة ـب  - األوىل ،الطبـع

 .هـ ١٤١٨
 الثالثـة الطبعـة قاسـم، بـن حممـد بـن عبـدالرمحن التوحيد، كتاب حاشية -

  .هـ١٤٠٨
 الطبعـة قاسـم، بـن عبـدالرمحن مجـع النجديـة، األجوبـة يف السنية الدرر -

 .هـ١٤١٧ السادسة
 ،السـعود أيب تفسري املسمى الكريم القرآن مزايا إىل السليم العقل إرشاد -

 .بريوت العريب، الرتاث إحياء دار العامدي، حممد بن حممد السعود أبو
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: النـارش احلنفـي، اإلسـتانبويل مصـطفى بـن حقي إلسامعيل البيان روح -
 .بريوت – الفكر دار

ـويس املعــاين روح - ـاء دار لآلـل ـرتاث إحـي ـريوت العــريب اـل ـان ـب  إدارة لبـن
 .املكرمة مكة الباز دار توزيع املنريية الطباعة

 اـجلـوزي، حمـمـد ـبـن ـعـيل ـبـن اـلـرمحن عـبـد التفـسـري، عـلـم يف املـسـري زاد -
  .هـ١٤٠٤ الثالثة بريوت،الطبعة اإلسالمي، املكتب

 اخلبـري احلكيم ربنا كالم معاين بعض معرفة عىل اإلعانة يف املنري الرساج -
: الـنرش عـام القـاهرة، –) األمرييـة (بـوالق مطبعـة الرشيبني، للخطيب
 .هـ ١٢٨٥

ـدين نــارص حممــد الضــعيفة، األحاديــث سلســلة -  املكتــب األلبــاين، اـل
  .هـ١٣٨٨ الرابعة الطبعة دمشق، اإلسالمي،

 عبـدالباقي، فـؤاد حممـد حتقيـق ماجـة، بن يزيد بن حممد ماجة، ابن سنن -
  .بريوت العلمية، املكتبة

 حممـد. د وتعليـق وضـبط مراجعـة األشـعث، بن سليامن داود، أيب سنن -
   .الرياض احلديثة، الرياض مكتبة عبداحلميد، الدين حمي

 عبـدالغفار. د حتقيـق النسـائي، شعيب بن أمحد للنسائي، الكربى السنن -
 ـبـريوت، العلمـيـة، الكـتـب دار حـسـن، كرسي وـسـيد البـنـداري ـسـليامن
  .هـ١٤١١ األوىل الطبعة

 اهللا عبـد الـدكتور حتقيـق احلنفي، العز أيب البن الطحاوية، يدةالعق رشح -
 األوىل، الطبعـــة الرســـالة، مؤسســـة األرنـــؤوط، وشـــعيب الرتكـــي،
 .هـ١٤٠٨
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: النـارش األلبـاين، الـدين نـارص ملحمد وزياداته، الصغري اجلامع صحيح -
 .اإلسالمي املكتب

 دار تبـةمك نرش الـدورسي، عبـدالرمحن للشـيخ واملفـاهيم، اآلثار صفوة -
 . هـ١٤٠١ األوىل الطبعة الكويت، األرقم،

ـب -  حممــد بــن احلســن الــدين لنظــام الفرقــان، ورغائــب القــرآن غراـئ
 – العلمـيـه الكـتـب دار: الـنـارش عـمـريات، زكرـيـا : حتقـيـق النيـسـابوري،

 هـ ١٤١٦ - األوىل: الطبعة بريوت،
 لـه ّوقـدم ِبطبعـه عني خان، حسن لصديق القرآن، مقاصد يف البيان فتح -

ـه ـد: وراجـع ـراهيم ـبـن اهللا َعـب ـارش َاألنصــاري، إـب ـة: الـن ـة َاملكتـب  َّالعرصـي
رش، َللطباعة  .هـ ١٤١٢ َبريوت ْوالنّ

فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسـري، حممـد بـن  -
 .عيل الشوكاين من علم التفسري، دار الفكر، بريوت

د اهللا العسكري، حققه وعلـق الفروق اللغوية، أليب هالل احلسن بن عب -
دار العلم والثقافـة للـنرش والتوزيـع، : حممد إبراهيم سليم، النارش: عليه

 .القاهرة
الفروق أنوار الربوق يف أنواء الفروق، لشهاب الـدين أمحـد بـن إدريـس  -

 . عامل الكتب: الشهري بالقرايف، النارش
والـنرش، قاموس اصطالحات الصوفية أليمن محدي، دار قباء للطباعـة  -

 . م١٩٠٥
 .العلمية الكتب دار: النارش البهوتى، يونس بن ملنصور القناع، كشاف -
 دار اـلـزخمرشي، القاـسـم أليب التنزـيـل، ـغـوامض حـقـائق ـعـن الكـشـاف -
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 .هـ١٤٠٧ الثالثة، الطبعة العريب، الكتاب
: حتقيـق الثعلبـي، حممـد بـن ألمحـد القـرآن، تفسـري عـن والبيان الكشف -

 بـريوت، العـريب، الـرتاث إحياء دار: النارش عاشور، بن حممد أيب اإلمام
  .هـ١٤٢٢ األوىل: الطبعة

 نرش السـلامن حممد بن عبدالعزيز الواسطية، معاين عن اجللية الكواشف -
 الطبعـة االرشـاد، و والـدعوه واالفتـاء العلميـه البحـوث إدارات رئاسة
   .١٩٨٢ عرشة، احلادية

 املعـروف الشـيحي، عـيل الـدين لعـالء التنزيـل، معـاين يف التأويل لباب -
 – العلمـيـة الكتـب دار: النـارش شـاهني، ـعـيل حممـد: تصـحيح باخلـازن،
 .هـ ١٤١٥، األوىل: الطبعة بريوت،

 عادل بن عيل بن عمر الدين رساج حفص أليب الكتاب علوم يف اللباب -
: النـارش معـوض، حممـد وعـيل عبـداملوجود أمحـد عادل : حتقيق احلنبيل،

 .هـ ١٤١٩ األوىل،: الطبعة بريوت، – ميةالعل الكتب دار
 .صادر دار، منظور ابن الدين جلامل، العرب لسان -
 البسـيوين، إبـراهيم: حتقيـق القشـريي، الكـريم لعبد اإلشارات، لطائف -

 .الثالثة: الطبعة مرص، – للكتاب العامة املرصية اهليئة: النارش
: النـارش سـزكني، دفـوا: حتقيـق املثنى، بن معمر عبيدة أليب القرآن، جماز -

 .هـ١٣٨١: الطبعة القاهرة، اخلانجى، مكتبة
 وابنـه القاسـم الـرمحن عبـد مجـع تيمية، ابن اإلسالم شيخ فتاوى جمموع -

 .فهد امللك جممع ط حممد،
 السـود، عيون باسل حممد: حتقيق القاسمي، مجال ملحمد التأويل حماسن -
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 .هـ ١٤١٨ - األوىل: الطبعة بريوت، – العلميه الكتب دار
املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أبو حممد عبـد احلـق بـن غالـب  -

عبد السالم عبد الشـايف حممـد، دار الكتـب : ابن عطية األندليس، حتقيق 
 .هـ ١٤١٣العلمية، لبنان، األوىل، 

مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، ابن قـيم اجلوزيـة،  -
 .رش دار احلديث، القاهرة حتقيق حممد حامد الفقي، ن

 حققـه البغـوي، مسـعود بـن احلسني حممد أبو  السنة حميي التنزيل، معامل -
 سـليامن - ضـمريية مجعـة عـثامن - النمـر اهللا عبـد حممـد أحاديثه وخرج
 - هــ ١٤١٧ الرابعـة الطبعـة والتوزيـع، للـنرش طيبة دار احلرش، مسلم
 .م١٩٩٧

ـاين  - ـرآن مـع ـه الـق ـراهيم وإعراـب ـن ،إـب ـو ســهل، ـبـن لرسيا ـب  إســحاق أـب
 .م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ األوىل ،الطبعة بريوت – الكتب ،عامل الزجاج

 العاصـمة دار: النـارش زيـد أبـو اهللا عبـد بن لبكر اللفظية، املناهي معجم -
 . هـ ١٤١٧ الثالثة،: الطبعة الرياض، – والتوزيع للنرش

 -بريوت  -معجم مصطلحات الصوفية لعبداملنعم احلفني، دار املسرية  -
 .١٩٨٧ –الطبعة الثانية 

 حققـه، الـرازي زكريا فارس بن امحد احلسن أليب، اللغة مقاييس معجم -
 .١٣٩٩ الفكر دار هارون حممد السالم عبد وضبطه

 دار األصفهاين، حممد بن احلسني القاسم أبو القرآن، غريب يف املفردات -
  .لبنان املعرفة،

 ابـن اإلسـالم لشـيخ القدرية، عةالشي كالم نقض يف النبوية السنة منهاج -
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 سـعود بـن حممـد اإلمـام جامعـة: النارش سامل، رشاد حممد: حتقيق تيمية،
 . هـ ١٤٠٦ األوىل،: الطبعة اإلسالمية،

 دار: النـارش البقـاعي، بكـر أليب والسـور، اآليـات تناسب يف الدرر نظم -
 .القاهرة اإلسالمي، الكتاب

 الـبرصي، املاوردي حبيب بن حممد بن عيل احلسن ،أبو والعيون النكت -
 - العلميـة الكتـب دار الـرحيم، عبـد بـن املقصود عبد بن السيد : حتقيق
 . لبنان ، بريوت

ـة - ـر، احلــديث غرـيـب يف النهاـي ـو واألـث ـارك الســعادات أـب ـن املـب ـد ـب  حمـم
  .هـ١٣٩٩ بريوت، العلمية، املكتبة األثري، بابن املعروف اجلزري

 حتقـيـق الواحـدي، ـعـيل احلسـن  أليب ،املجيـد الـقـرآن تفسـري يف الوسـيط -
 معـوض، حممـد عـيل الشـيخ املوجـود، عبـد أمحـد عـادل الشيخ: وتعليق
 الـدكتور اجلمـل، الغنـي عبـد أمحـد الـدكتور صـرية، حممد أمحد الدكتور
ـرمحن عـبـد ـارش ـعـويس، اـل ـة، الكـتـب دار: الـن ـريوت، العلمـي ـة ـب : الطبـع

  .هـ ١٤١٥ األوىل،
 املـعـروف الزاـهـد، عـمـر أليب الـقـرآن، بغرـيـ تفـسـري يف الرصاط ياقوـتـة -

 مكتـبـة: الـنـارش الرتكـسـتاين، يعـقـوب ـبـن حمـمـد : حتقـيـق ثعـلـب، بـغـالم
 .هـ١٤٢٣ األوىل،: الطبعة املنورة، املدينة/ السعودية - واحلكم العلوم
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  ) املنهاج– األنواع -املصادر(
 :إعداد

 عيسى بن نارص الدريبي. د.أ
 
    عيسى بن نارص الدريبي.د. أ 

 جامعة امللك سعود - الرتبية كلية -ة   بقسم الدراسات القرآنياألستاذ  •
.  

 .للدراسات القرآنية) تبيان ( لة  جمحترير عضو هيئة  •
 -حصل عىل درجـة املاجسـتري مـن قسـم القـرآن الكـريم وعلومـه   •

 كلـيـة أـصـول اـلـدين ـ جامـعـة اإلـمـام حمـمـد ـبـن ـسـعود اإلـسـالمية
ملصـون منهج السمني احللبي يف التفسري يف كتابه الدر ا( :بأطروحته

 )يف علوم الكتاب املكنون 
 -حصل عىل درجـة الـدكتوراه مـن قسـم القـرآن الكـريم وعلومـه   •

كلـيـة أـصـول اـلـدين ـ جامـعـة اإلـمـام حمـمـد ـبـن ـسـعود اإلـسـالمية 
فتح املنان بتفسـري القـرآن للحسـن عـاكش الضـمدي : (بأطروحته 

 )دراسة وحتقيق–من أول الكتاب إىل هناية سورة املائدة 
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 ملخص البحث


 :احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا ،وبعد 
ل فإن قيمة التفسري تعتمد عىل مصادره ،ولذا فقد قرر العلـامء أن أفضـ

التفسري بعد تفسـري القـرآن بـالقرآن هـو التفسـري النبـوي فهـو أحـد التفسـري 
،ولـذا عنـي )١("أال وإين أوتيت القرآن ومثله معـه "  ^بالوحيني ،وقد قال

املحدثون، فقد مجعـوا أحاديـث :العلامء هبذا النوع من التفسري ،ومن هؤالء 
ًهد ال يـزال جمـاال التفسري النبوي عىل شكل باب من أبواب السنة ،وهذا اجل

خصبا للدراسة من حيث التأصـيل والتطبيـق ، باسـتخراج أصـول التفسـري 
وهلذا البحث هبـذه الطريـق قيمـة عاليـة . من خالل استقراء هذه األحاديث

؛العتامده عىل النص مبارشة وحتليله للخـروج بالقاعـدة أو األصـل يف فهـم 
ن حيـث التطبيـق ،فـإن القرآن عن طريق الوحي الثاين وهو السنة ، وكـذا مـ

ًجرد واستقصاء دواوين السنة هبذا املنظـار سـيخرج لنـا تفسـريا متميـزا مـن  ً
ْخالل السنة ، وهذا حيتاج إىل مكنة علمية يف أصول التفسري، بتطبيـق السـنة  ُ

 .ً مما يصلح أن يكون تفسريا^وخاصة فيام يذكره 
نهـاج وهذا البحث هو دراسة تطبيقية أردت منه استخراج أنواع وم

التفسري النبوي ومصادره ،وذلـك مـن خـالل اسـتقراء وحتليـل  أحـد كتـب 
ـام  ـري ـمـن ـسـنن اإلـم ـاب التفـس التفـسـري ـمـن كـتـب الـسـنة النبوـيـة ،وـهـو كـت

                                                
وصـححه األلبـاين يف صـحيح اجلـامع ، ٤٠٦٤ رقـم ١٠/ ٥ أخرجه أبـو داود يف السـنن )١(

 .٢٦٤٣ رقم ١/٥١٦الصغري 
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ـذي، ـد اكتفـيـت بالنصــف األول ـمـن الـقـرآن أنموذـجـا للدراـسـة، الرتـم  ًوـق
وقدمت بمقدمات متهيدية ألمهية التفسري النبوي ومكانته، وفصـل حتـدثت 

 .عن الدراسات التي عنيت بالتفسري النبوي :فيه
 .واهللا أسأل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم 
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 املقدمة
 

ًاحلمد هللا الذي نزل الفرقان ليكون للعاملني نـذيرا، والصـالة والسـالم 
  وبعد ،nعىل خري مبلغ حممد بن عبد اهللا 

يف متون السنة فقد كانت يل مطالعات وتعليقات حول التفسري النبوي 
ـذا  ـبعض كـتـب الـسـنة النبوـيـة ، وألمهـيـة ـه النبوـيـة ـمـن ـخـالل اـسـتقرائي ـل
املوضوع ،ولسعته  فقد عقدت العزم عىل كتابة بحث تأصييل له مـن خـالل 

 :أحد كتب التفسري يف كتب السنة النبوية واخرتت له هذا العنوان
 مــذي التفســري النبــوي دراســة تطبيقيــة مــن كتــاب التفســري يف ســنن الرت

 )واملنهاج واألنواع ، املصادر،(
وكانت الدراسة التطبيقية عىل النصف األول من القرآن من كتـاب التفسـري 

 .كنموذج 
 

 :أمهية املوضوع 
 :تكمن أمهية املوضوع يف النقاط التالية 

: أن قيمة تفسري القرآن من حيث صحة التفسري تعتمد عىل أمور أمهها -١
 لقـرآن بـالوحيني لـه املكانـة العاليـة،مصادره، ومـن هنـا فـإن تفسـري ا

كام سيأيت احلديث –ّوالثقة املطلقة  ،وهذا أمر يقرره العلامء باستفاضة 
وهذا البحث يتنـاول التفسـري بأحـد هـذين الـوحيني -عنه يف التمهيد

 .وهو السنة

 يـدرك -الـوحي الثـاين:  وهـو–أن الناظر يف التفسري النبوي  القـرآن   -٢
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من املجاالت التي الزالـت حتتـاج إىل بحـوث والشك أن هذا املجال 
تأصيلية وتطبيقية ، تأصيلية بحيث يمكن اسـتقراء أحاديـث التفسـري 
َّالنبوي الستخراج أصول التفسري فيام خيص التفسري النبوي، ومن ثم 

 .عالية القيمة  يف أصول التفسريتعتمد كأصول علمية 

مـن حيـث التطبيـق ًوكذا ال يزال هذا املجال خصبا للدراسة والبحث  -٣
،باستقراء كتب السنة النبوية ودواوينها ؛ الستخراج التفسري النبـوي 
للقرآن بمفهومه الواسع، من حيث استخراج األحاديث التي تصـلح 

 .ًأن تكون تفسريا للقرآن ولو مل يرد ذكر لآلية فيها 
 

 :فكرة البحث 
 كتـب كام ذكرت يف املقدمة أنه كانت يل مطالعـات متعـددة سـابقة يف

التفسري يف بعض كتب السنة وعلقت بعـض الفوائـد يف مطالعـات متفرقـة ، 
ثم أردت أن أطبق اجلـزء األول ممـا ذكرتـه هنـا يف جمـاالت بحـوث التفسـري 
النبوي ،وهو اجلانب التأصييل ، ومن خالل دراسة تطبيقية عـىل أحـد كتـب 
ـاب التفســري يف ســنن الرتمــذي ، وأل ـب الســنة ،وهــو كـت ن التفســري يف كـت

املوضوع موضوع تأصيل بالدرجة األوىل فقد اكتفيت بالنصـف األول مـن 
 .القرآن يف ذلك 
واعتمـدت املنهجيـة . املـنهج االسـتقرائي واملـنهج التحلـييل : منهج البحث

 :التالية 
ـنص النـبـوي ـمـن ـغـري خلفـيـات مـسـبقة تـسـتدعي إـسـقاط  -١ ـقـراءة اـل

 يكون هلا أثـر األحاديث عىل قوالب سابقة يف أصول التفسري، مما قد
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 . سلبي عىل اإلبداع والتجديد يف استخراج أصول التفسري النبوي 

اـعـتامد ـمـنهج الـسـرب والتقـسـيم يف ـقـراءة ـهـذه األحادـيـث للـخـروج  -٢
 .بأصول التفسري النبوية

عدم االلتزام بذكر كل ما ذكره اإلمام الرتمـذي مـن أحاديـث ، ألن  -٣
سورة ، وهو هبذا بعضها ذكرها عىل سبيل تعلق احلديث بيشء من ال

يعد مفرسا من الطـراز األول، ولكـن هـديف لـيس التفسـري ،بـل هـو 
 .استخراج أصول التفسري فيام يتعلق بالتفسري النبوي 

الـصــحيحة أو (اعتـمــدت يف غاـلــب األمثـلــة األحادـيــث املقبوـلــة  -٤
  .vًمعتمدا يف ذلك عىل أحكام الشيخ  األلباين ) احلسنة

املباحث مـن كتـب السـنة املختلفـة، ذكرت يف اهلامش أمثلة يف نفس  -٥
ـواة للبحــث يف هــذا  ـت هــي الـن ـد هــذا األصــل، وألهنــا كاـن لتأكـي
املوضوع، ثم رأيت بعد ذلك أخذ نمـوذج واحـد مـن كتـب السـنة، 
ـري، ويســتحق أن يـكـون  ـري وكـب ـذا املوضــوع كـب ـرهن ـعـىل أن ـه ألـب

 . ًمرشوعا علميا
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 :خطة البحث 
 . يتكون البحث من مقدمة و متهيد ، وفصلني

 : التمهيد وفيه
 .أمهية التفسري النبوي ، ومكانته : املبحث األول

 :مطلبان وفيه النبوي، بالتفسري العلامء عناية: الثاين املبحث
 . العلامء املتقدمني بالتفسري النبوي عناية: األول املطلب
 .النبوي بالتفسري املعارصين عناية : الثاين املطلب

 
 وي يف كتاب التفسري من سنن الرتمذي التفسري النب: الفصل األول

 .وفيه مبحثان
 :وفيه ثالثة مطالب . مصادر التفسري النبوي : املبحث األول

 .القرآن الكريم:    املطلب األول 
 .احلديث القديس:  املطلب الثاين 
 .املشاهدات: املطلب الثالث
 :وفيه مطلبان . أنواع التفسري النبوي: املبحث الثاين  

 . التفسري الرصيح: لب األول     املط
 . التفسري النبوي غري الرصيح:     املطلب الثاين 

 
 :ًمبحثا) ١٤(وفيه . منهاج التفسري النبوي للقرآن : الفصل الثاين

 .  معنى لفظة أو تركيب أو آية^بيانه : املبحث األول
 . تعيني املبهم: املبحث الثاين
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 .التفسري باملثال: املبحث الثالث
 .بيان من نزلت فيه اآلية: ث الرابعاملبح

 .ً معنى زائدا عىل ما يف اآلية^أن يذكر الرسول :املبحث اخلامس
 .أن يذكر رسول اهللا يف كالمه ما يؤكد معنى اآلية:املبحث السادس
 .أن يذكر سبب نزول آية: املبحث السابع
 .  تفسري اآلية بتطبيقها:املبحث الثامن
 .أو بيان إشكالتصحيح مفهوم :املبحث التاسع
 .بيان أمور مما مل يكن معروفا داللتها: املبحث العارش

 .حل إشكال أو قضية وقعت ألحد الصحابة:املبحث احلادي عرش
اإلجابـة عـىل أسـئلة التحـدي التـي يثريهـا أهـل : املبحث الثاين عرش

 .الكتاب
 .ذكر التفسري دون ذكر اآلية: املبحث الثالث عرش
 . ان سبب  القصةبي: املبحث الرابع عرش
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 دلـت املصادر املعتمدة كام من الثاين املصدر هو بالسنة القرآن تفسري
الـقـرآن الـكـريم والـسـنة املطـهـرة ، ويكـفـي يف ذـلـك أن  نـصـوص ذـلـك ـعـىل

 - قولـه تعـاىل إيضـاح القـرآن وبيانـه يف: ّالقرآن عد أن رسالة الرسول هي  
ــــا ــــه ًخماطـب 4  5   6     7  8  9  :  ;  >   ]: - ^ - نبـي

   >  =Z  ]٤٤ النحل[. 
 أن كل ": -بناء عىل فهمه هلذه اآلية– اهللا رمحه - الشافعي قال ولذا 

 )١(. "القرآن من فهمه مما فهو - n - الرسول به حكم ما
َّـبـني  r ـبـيُـجيـب أن يعـلـم أن الن": ويـقـول ـشـيخ اإلـسـالم اـبـن تيمـيـة

 WÜPXkWâSçYÖ X§ÜPVÞYÕÖ ]: َّألصحابه معاين القرآن كام بني هلـم ألفاظـه، فقولـه تعـاىل

ÜWÚ WÓQX¥STß óØXä`~VÖXMÖ  Z ]٢( "يتناول هذا وهذا] ٤٤:النحل( . 
ّأنه قد بني هلم ما خيفـى علـيهم ممـا حيتـاجون لبيانـه، وإال فـإن : واملعنى

اها واملراد هبا من خالل معـرفتهم معن y ًكثريا من اآليات يعرف الصحابة
بلغة العرب، ومن خالل ما حرضوه من القرائن واألحـوال والوقـائع التـي 

 .احتفت بالتنزيل
ًمبينا لنبيه أنه مأمور بتطبيق أحكام القرآن -ًومن ذلك أيضا قوله تعاىل 
                                                

  .٣٢الرسالة ص )  ١(
 ).١٣/٣٣١(مقدمة التفسري يف  جمموع الفتاوى ) ٢(



 

 
٨٦ 

: تعـاىل   قـال-والشك أن هذا التطبيـق نـوع مـن البيـان للقـرآن وتفسـري لـه
[  º  ¹  ¸Â  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼  »    Z  

 .أخر، وغريها آيات يف) ١٠٥: النساء(
 أوتيـت إين أال": -مؤكدا ًأن سنته وحـي   – ^قال   فقد السنة، وأما
 )١(. "معه ومثله الكتاب

السـنة كـام قـرر ذلـك العلـامء ومـنهم  : " ومثله معه "واملراد هنا بقوله 
  .)٢(سيوطيالزركيش يف الربهان ونقله عنه ال

: قـال وقد أكد السـلف أمهيـة بيـان السـنة للقـرآن حتـى قـال مكحـول
  . )٣( "القرآن إىل السنة من السنة إىل أحوج القرآن"

 الكتـاب ولـيس الكتـاب، عـىل قاضـية السـنة: كثـري أيب بـن حيـي وقال
 . السنة عىل ٍبقاض

 إىل القـرآن احتيـاج معنـى أن واألصـل ":بقوله الزرقاين ذلك ّبني وقد
 مـن إىل حتتـاج ًكنـوزا لوجازتـه ألن ملجمالتـه، ومفصـلة لـه، مبينة أهنا السنة
 كـون معنـى وهـو ،^عليه  املنزل هو وذلك فيربزها، خباياها خفايا يعرف
 ألهنا عليها، ًقاضيا وال للسنة، ًمبينا القرآن وليس الكتاب، عىل قاضية السنة
 لـه، رشح ألهنـا واإلجياز، جازاإلع يف القرآن ّحد إىل تصل مل إذ بنفسها، ّبينة

                                                
ـبـرقم ) ١/٦( ،واـبـن ماـجـه يف ـسـننه ٤٦٠٤ـبـرقم  ) ١٠/ ٥( أخرـجـه أـبـو داود يف ـسـننه ) 1(

 ٢٦٤٣برقم ) ١/٥١٦(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري  ،١٢
هـذا هـو ": وأكـد ذلـك ابـن القـيم قـائال ٢٢٧٤/ ٦ واإلتقـان ١/١٧٦الربهـان :  انظر ) 2(

 .١٥٦ص القرآن، أقسام يف التبيان"السنة بالشك 
 ٣٩ /١اجلامع ألحكام القرآن )  3(
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  . )١("املرشوح من وأبسط وأبني أوضح يكون أن الرشح وشأن
ّوقد قرر العلامء أمهية التفسـري النبـوي وأثـره يف تفسـري القـرآن ، ومـن 

 :ذلك 
 ال مـا األول فجعـل أقسـام، ثالثـة إىل  التأويـلvّ قسـم  الطربي أن 
  الرسول ببيان إال تأويله علم إىل يوصل

َّفقد تبني ببيان اهللا ": ل ابن جرير الطربييقو َّ أن مما أنـزل -َّجل ذكره-َ
  ،rُ ما ال يوصل إىل علم تأويله إال ببيان الرسول rاهللاُ من القرآن عىل نبيه 

 وذـلـك تأوـيـل مجـيـع ـمـا فـيـه ـمـن وـجـوه أـمـره ،وواجـبـه ،وندـبـه ،وإرـشـاده،
ـالغ فرائـضـه ،و مـقـادير وـصـنوف هنـيـه ، ووـظـائف حقوـقـه ،وـحـدوده ،ومـب

الالزم بعض خلقـه لـبعض ،ومـا أشـبه ذلـك مـن أحكـام آيـه التـي مل يـدرك 
وهذا وجه ال جيوز القول فيه إال ببيان رسـول .علمها إال ببيان رسوله ألمته 

ـه،  بتأويلــه،^اهللا  أو بداللــة قــد نصــبها دالــة أمتــه عــىل  بــنص منــه علـي
 .)٢("تأويله

 عليـه وتـدل القـرآن تـفرس السنة": vتيمية  ابن اإلسالم شيخ وقال
  .)٣("عنه وتعرب

السنة عـىل كثرهتـا وكثـرة ... ": ويؤكد الشاطبي عىل هذا املعنى بقوله 
43  5   6     ] : وقـد قـال اهللا تعـاىل... ٌمسائلها إنام هي بيـان للكتـاب 

                                                
 .١/٢٩٩: العرفان مناهل)  1(
 ).١/٣٣(املرجع السابق  ) ٢(
 .٢/٢٦: التفسري دقائق)  3(
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<  ;  :  9  8  7Z  )فعىل هذا ال ينبغـي ) ... ٤٤:النحل
ِ دون النظـر يف رشحـه وبيانـه وهـو ُيف االستنباط من القـرآن االقتصـار عليـه ِ ِ

ًالسنة؛ ألنه إذا كان كليا وفيه أمور كلية كام يف شأن الصـالة والزكـاة واحلـج 
 )١( "والصوم ونحوها فال حميص عن النظر يف بيانه

 ،^اهللا  رسـول عـىل ينـزل الـوحي كـان": قـال عطية بن حسان وعن
  . )٢("ذلك تفرس التي بالسنة جربيل وحيرضه

ـكذ ومصــداق ـه يف ـل ـاىل - قوـل Ü  Û  Ú     Ù  Ø  ×  Ö    ] : - تـع
   Þ  ÝZ )١٨ ،١٩: القيامة(. 

 

                                                
 ).٣/٢٥٧: (، وانظر)٢٧٦-٣/٢٧٤(املوافقات ) ١(
 .١/٣٩ : القرآن ألحكام اجلامع   ذكر ذلك القرطبي يف مقدمة تفسريه)2(



 

 
٨٩ 


 

اعتنى العلامء من املتقدمني واملتـأخرين واملعـارصين بالتفسـري النبـوي    
 :عناية فائقة، كام سيأيت تفصيله يف املطلبني اآلتيني

       
 ّعناية املحدثني بجمع أقوال:املرحلة األوىل: طلب األولامل

 : يف التفسريrالنبي 
 يف أـقـوال ـمـن n النـبـي ـعـن ورد ـمـا بجـمـع اـحلـديث عـلـامء اعتـنـى 
 ّورتبـوا. ًمـثال التفسري كباب كتبهم، أبواب من ًبابا ،وجعلوها القرآن تفسري
 :ذلك   ،ومن أمثلة القرآنية السور ترتيب عىل األقوال هذه
 مطـبـوع يف أربـعـة ــهـ٢١٠فـسـري عـبـد اـلـرزاق ـبـن ـمهـام الـصـنعاين ت ت -١

 .أجزاء

ـاب التفـسـري يف ـسـنن ـسـعيد ـبـن منـصـور  -٢ ــ٢٢٧ت (كـت ـه )  ـه ـقـال عـن
سعيد بن منصور له السنن ،وفيها باب عظـيم يف التفسـري ": السيوطي

 . )١("جيئ نحو جملد 

 .، طبع منه قطعةـه٢٤٠تفسري عبد بن محيد الكيش ت -٣

                                                
 ،بحث منشور يف جملة البحوث ١١٨حازم حيدر ص /ثور دمقدمة الدر املن:ينظر بحث ) ١(

 هـ١٤٢٧والدراسات القرآنية  العدد، حمرم 
إىل ) التفسـري(فضـائل القـرآن ،وبعـض : وقد طبع من هذا الباب الذي يذكره السـيوطي 

سـعد آل / مروية من سنن سعيد بن منصور بتحقيـق د) ١١٧٧(هناية سورة الرعد  بعدد 
   .محيد يف مخسة جملدات 
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سعد .، طبع جزء منه بتحقيق دـه٣١٨ذر النيسابوري تتفسري ابن املن -٤
 .)١( السعد، ذكرمها احلافظ ابن حجر ضمن التفاسري املسندة

مسند اإلمام أمحد ، وقد اشتمل عىل كثري مـن الروايـات مـن أحاديـث  -٥
الرسول يف التفسري ولكنها متفرقة ألهنا مرتبة عىل املسانيد ، وقد تبـني 

 بن عبد الرمحن البنا برتتيـب املسـند عـىل عددها حينام قام الشيخ حممد
 ٥٤٩األـبـواب يف الـفـتح الرـبـاين ،فـكـان قـسـم التفـسـري يف جمـلـد وفـيـه 

حكمت بن بشـري ياسـني مرويـات اإلمـام أمحـد يف . وقد مجع د. رواية
 . التفسري يف أربعة أجزاء، ونرشته مكتبة املؤيد يف الرياض

، فقد مجع فيـه ) هـ٢٥٦ت (كتاب التفسري يف صحيح اإلمام البخاري  -٦
 .)٢( حديثا ٥٠٣ بابا مرتبا عىل السور ،وذكر فيها ٣٨٠

،وقـد ذكـر فيـه ) ـهـ٢٧٩ت (كتاب التفسري يف سـنن اإلمـام الرتمـذي  -٧
ً بابا مرتبا عىل السور ،وذكر فيه ١٩٥  .  رواية٤٢٠ً

وقـد  ،) هــ٣٠٣ت (كتاب التفسري يف السنن الكربى لإلمـام النسـائي  -٨
 . )٣( رواية ٧٤٠ذكر فيه 

كتاب التفسري يف املستدرك عىل الصحيحني لإلمام احلاكم النيسابوري  -٩
 . رواية مرتبة حسب السور ١١٢٩، وقد ذكر فيه )هـ٤٠٥ت(

                                                
 .١/٢٠التفسري الصحيح : ينظر) ١(
 .ّوهذا العد بحسب ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) ٢(
 .تفسري النسائي :وقد طبعه صربي الشافعي وسيد اجلليمي بشكل مستقل بعنوان ) ٣(



 

 
٩١ 

 .)ـه٢٤١ت (تفسري اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين  -١٠

وتفسريه ضخم حافل بمئة وعرشين ألف رواية، رصح هبذا الـرقم أبـو 
رواه عنه القايض أبو احلسني أبو يعىل حيث احلسني بن املنادي يف تأرخيه فيام 

كان صـالح قليـل الكتـاب عـن : ذكر عبد اهللا وصالح ابني اإلمام أمحد فقال
أبيه، فأما عبد اهللا فلم يكن يف الدنيا أحد أروى عن أبيه أكثر منه ألنـه سـمع 
ًاملسند وهو ثالثون ألفا، والتفسري وهو مائة ألف وعرشون ألفـا سـمع منهـا  ً

ًونقله أيضا اخلطيب البغـدادي والـذهبي، وأبـو .. ًلفا والباقي وجادةثامنني أ
 .)١(موسى املديني يف خصائص املسند، ورصح هبذا الرقم ابن اجلوزي

وإن صنيع هؤالء األئمة يكشف عن قـدرهتم التفسـريية لكتـاب اهللا 
ـري الـسـور  يف تـتـبعهم ألحادـيـث رـسـول اهللا ووضــعها يف مواـضـعها يف تفـس

 . يأت فيه نص من الرسول عىل تفسري آية بعينهاوخاصة فيام مل
 

                                                
 .١/٢١التفسري الصحيح : ينظر) ١(
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 .النبوي بالتفسري املفرسين عناية: املطلب الثاين
 أفضـل فهو ملكانته، التفسري من النوع هبذا عناية للمفرسين كان فقد
 أو قلـة بـذلك عنـايتهم وتنـوع. بـالقرآن القـرآن تفسري بعد التفسري درجات

 :اجتاهاهتم بحسب كانت كثرة
 ألنـه التفسـري؛ هذا من مكثرين كانوا باملأثور، لتفسريا فأصحاب ) أ

  :ومنهم. باملأثور التفسري أعمدة أحد
 توجيـهـه مـع البيـان، جـامع تفسـريه يف الطـربي جريـر ابـن  اإلمـام-١

 والدقيقـة الواعية قراءته خالل من بالسنة التفسري أنواع لبعض واستنباطاته
 .اآليات عىل وتنزيلها السنة لنصوص والعميقة

 أثناء التفسري يف أقوال من ^ النبي من ورد ما برسد اكتفى من ومنهم
 : مثل منه تدخل غري من اآليات تفسري يف ما ورد ذكره

ـن إســحاق البســتي -٢ ـراهيم ـب ـن إـب  تفســري القــايض أيب إســحاق ـب
عثامن معلم يف اجلامعة اإلسـالمية .عوض العمري، و د.، حققه دـه٣٠٧ت

 .يف املدينة املنورة
اإلمـام عبـد : y والصحابة والتـابعني rلتفسري املسند عن النبي  ا-٣

 .الرمحن بن أيب حاتم الرازي يف تفسريه
، تـأليف هبـاء r تفسري املعتمد من املنقول فيام أوحـي إىل الرسـول -٤

فيصـل بـن جعفـر بـايل، . الدين حيـدر بـن عـيل بـن حيـدر القـايش، حققـه د
 . دين، مكتبة التوبةُحممد ولد سيدي ولد حبيب، طبع يف جمل.د

ـدر-٥ ـأثور لإلمــام  اـل ـور يف التفســري باـمل ـع عــدة  املنـث ُالســيوطي، طـب
طبعات، وأرقى الطبعات بإرشاف معايل الدكتور عبد اهللا بـن عبـد املحسـن 
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 .الرتكي
ـن كــالم ســيد املرســلني -٦ ـاملرفوع ـم  اجلــوهر املنظــوم يف التفســري ـب

ُ، حـقـق يف ـعـدة ــهـ١١٥٠واملحـكـوم للعالـمـة حمـمـد ـبـن أـمحـد ـبـن عقيـلـة ت
ـك ســعود، : جامـعـات ـة املـل ـد، وجامـع ـك خاـل ـة املـل ـة، وجامـع ـة طيـب جامـع

 .وجامعة طيبة
 مـا ذكر من يكثروا مل ربام فهؤالء بالرأي، التفسري أصحاب وأما) ب

 اسـتعمل بعضهم أن إال التفسري، يف وأحاديث أقوال من ^ النبي عن ورد
 ـمـا السـنة مـن اسـتنباطاته يف رأيـه فـيـه ُيعمـل والـذي األوسـع اآلخـر النـوع
 .للقرآن ًتفسريا يكون أن يصلح
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 .املعارصين بجمع التفسري النبوي عناية :املطلب الثالث
 التفســري الصــحيح ،موســوعة الصــحيح املســبور مــن التفســري -١
 .باملأثور

حكمت بن بشري ياسني، أسـتاذ التفسـري يف /األستاذ الدكتور :تأليف 
ـة اإلســالمية  ـرره  يف مقدمــة  -ســابقا–اجلامـع ـاب كــام ـق  ،وموضــوع الكـت
قـررت أن امجـع كـل مـا صـح إسـناده مـن التفسـري " :٦الكتاب بقولـه  ص 

  يف التفسـري،^ عـن النبـي ت فهدفه هو مجع ما صـح مـن الراويـا"باملأثور 
وقد مجع املؤلف يف كتابه هذا األحاديث التي فيها تفسـري رصيـح مـن النبـي 

وإنـام هلـا  ي ال تندرج حتت التفسـري مبـارشة،للقرآن إضافة إىل األحاديث الت
كـام ذكـر املؤلـف يف مقدمتـه ص –عالقة وتتناسب مع اآلية املـراد تفسـريها 

 .ُ، طبع يف أربعة أجزاء، دار املآثر، املدينة املنورة-٣٢
 أيب : للشيخ ، الكريم للقرآن النبوي التفسري من املسند    الصحيح-٢
 مـن عنـده صـح خـرب كـل فيـه مؤلفه أورد ، عمه أبو بن إبراهيم السيد حممد
 مل أو التفسـري بـه أريـد سـواء اهللا كتـاب مـن بيشء يتعلـق r اهللا رسول كالم
  .وفوائده وحكمه التفسري لفقه التطرق دون يرد،

 برفعهـا املرصح التفاسري من ورد ما إىل واملحدثني املفرسين مرشد-٣
 ملحمـد ، الكـريم قـرآنال فهـم عـىل تسـاعد وكليـات مبـادئ مع r النبي إىل

 مـا فيـه مؤلفـه أخـرج صفحة) ١٥٨ (من مكون كتاب وهو . سليم إبراهيم
 وعنـون حسـن بعـرض r النبي تفسري من اإلتقان كتابه يف السيوطي أورده
 الكتـاب حاشـية يف ذلـك إىل وأضـاف ، سـورها من اآلي مواضع وحدد هلا

 . ذكرها الوارد اآلية ألفاظ لبعض بحتة لغوية بيانات



 

 
٩٥ 

 يف فارس ابن قاهلا القرآن فهم عىل تساعد كليات بذكر الكتاب ختمو
 يف مـا كـل " : منهـا اإلتقـان كتابـه يف السـيوطي عنـه ونقلهـا األفـراد، كتاب

ــاه األســـف ذكـــر مـــن القـــرآن  y  xZ   ]  إال ، احلـــزن : فمعـن
 : فهـي الـربوج ذكـر مـن فيـه مـا وكـل . أغضـبونا فمعناه ] ٥٥ : الزخرف[

 القصـور فهـي ] ٧٨ : النساء [   µ  ´  ³        ²  ± Z]  إال ، الكواكب
  ] .١٥٢ ص [ " احلصينة الطوال

 وحسـن وترتيـب تنظـيم كونـه من الكتاب هذا احتواه ما يتضح وهبذا
 ليشء املفرسة األحاديث من اإلتقان كتابه  يفvالسيوطي  ذكره ملا إخراج

 كتـاب يف فـارس ابـن عن السيوطي نقلها التي واملبادئ ، الكريم القرآن من
  .اإلفراد
 لعواد : القرآن من األول النصف ، الكريم للقرآن النبوي التفسري- ٤
، اإلسـالمية اجلامعـة مـن) هــ١٤٠٢ (عام يف ماجستري رسالة ، العويف بالل
  .النبوية املدينة
 آـخـر إىل ـمـريم ـسـورة أول ـمـن ، الـكـريم للـقـرآن النـبـوي التفـسـري-٥
) هــ١٤٠٨ (عام يف - العويف عواد – نفسه للباحث اهدكتور رسالة : القرآن
  .النبوية املدينة ، اإلسالمية اجلامعة من

 للـقـايض : الـكـريم للـقـرآن النـبـوي التفـسـري ـمـن الـصـحيح املـسـند-٦
ـون ـوراة رســالة، برـه ـام يف دكـت ـن) م١٩٩٧ (ـع ـة ـم ـد جامـع ، اخلــامس حمـم
 .املغرب
ثـيـة ألحادـيـث مقدـمـة تأـصـيلية ـمـع دراـسـة حدي  التفـسـري النـبـوي،-٧



 

 
٩٦ 

وهـي رسـالة  خالد بن عبـدالعزيز البـاتيل،:تأليف  التفسري النبوي الرصيح،
، ـهـ١٤٣٢، وقـد طبعـت عـام ـه١٤٢٩علمية نال هبا درجة الدكتوراه عام 
الدراسة التأصـيلية، وهـي مكونـة مـن  : وقد جعل بحثه من قسمني ،األول 

والفصـل الثـاين األول وحتدث فيه عن بيان الرسول للقـرآن ، ثالثة فصول،
عنايـة :وحتدث فيه عن خطر القول يف القرآن بغـري علـم ، والفصـل الثالـث 

مجع ودراسة األحاديث املرفوعـة يف :املحدثني بعلم التفسري، والقسم الثاين 
التفسري الرصيح مرتبة عىل سور القرآن، وكام يقول الباحث عن هذا القسم 

 .  هو مقصود البحث : أنه 
 ملحـمـد : مـنـه املفرسـيـن وموـقـف الـكـريم للـقـرآن يالنـبـو التفـسـري-٨
 اهـتم كتـاب وهـو صـفحة) ٢٩٧ (مـن مكـون كتـاب ، الرمحن عبد إبراهيم
 بتفسـري االحتجـاج من اجتاهاهتم اختالف عىل املفرسين موقف ببيان مؤلفه
 تقديم من وكيفيته االحتجاج هذا ومدى الكريم، القرآن لنصوص r النبي
 أمهيـتـه، ـمـع ـتـتالءم ال بـصـورة ذـكـره أو إمهاـلـه، أو ـتـأخريه أو التفـسـري ـهـذا

 باإلضـافة ، الكريم النبوي التفسري هذا من مفرس كل به احتج الذي والقدر
 هـذه ذيـل ثـم اختالفهـا، عـىل التفسـري كتب بعض عىل التطبيقي اجلانب إىل

 احلـديث كتـب مـن الرشيفة النبوية النصوص من مجلة ذكر بملحق الدراسة
 النبـوي التفسـري يتنـاول فلم ، بتخرجيها املؤلف اعتنى ،التفسري يف الصحاح
 .والتقعيد بالتأصيل
: التحـلـييل والتفـسـري املوـضـوعي التفـسـري يف النـبـوي اـحلـديث دور-٩
 دراسـة عـن عبـارة وهـو ، صـفحة) ٢٣٤ (مـن مكون كتاب، متويل لصربي
 الـقـرآن يف احلـجـاب آـيـات ـعـىل التفـسـري يف وأمهيـتـه اـحلـديث ـلـدور تطبيقـيـة



 

 
٩٧ 

  .وتأصيله النبوي للتفسري يتعرض ومل ، كريمال
 عبــد حممــد. د تــأليف ومصــادره خصائصــه النبــوي، التفســري-١٠
 سـتة إىل مقسـم والكتـاب صـفحة،) ١٥٠ (مـن مكون كتاب حممد، الرحيم
 مـن املؤلف استنبطها r النبي عن املرويات حول تأمالت تناولت مباحث،
 يقـول كام ـ وهي الكريم لقرآنل النبوي التفسري مصادر لبعض قراءته خالل
 وهـذه بعـد، فـيام املرويات هذه لدراسة مدخل بمثابة تعد تأمالت ـ جامعها

 النـبـوي، التفـسـري ومـصـادر ،r النـبـي فرسه ـمـا مـقـدار: تناوـلـت الـتـأمالت
ــي عـــىل والوضـــع ــض التفســـري يف r النـب ــوي التفســـري ســـامت وبـع  النـب

 باآليـات) فهـرس (كشافو النبوي، بالتفسري املفرسين وعناية وخصائصه،
 .r النبي إىل تفسريها املرفوع

 وبالسامت مظانه،: النبوي التفسري بمصادر الكتاب هذا مصنف وأراد
 هـذا يف املصـنف ذكـر حيث النبوي التفسري من متفرقة ًأنواعا: واخلصائص

 القـرآن وغريـب الفقهـي والتفسري النزول وبسبب بالقرآن التفسري: املبحث
 وتوضـيح العـام وتقييـد العـام وختصـيص املشـكل توضيحو املجمل وتبيني
 .والوعظي والتارخيي العقدي والتفسري املبهم

 املصـنف التأصـيل إىل وتفتقـر مرتبـة، وال مصنفة غري الرسد هبذا وهي
  ً.شموال األكثر املرتب

 سـبع من مقال، صفية أبو جلارس: الكريم للقرآن النبوي التفسري-١١
  .هـ١٤٠١ ، رجب] ١٩٩ [العدد، سالمياإل الوعي جملة يف صفحات
،  العفيفــي ملحمــد: الكــريم للقــرآن النبــوي التفســري ظــالل يف-١٢
 مقـال أطـول ، اإلسـالمي الـوعي جملـة مـن أعداد أربعة يف منشورة مقاالت



 

 
٩٨ 

 .صفحة عرشة اثنتي يف كان
 رجب ملحمد: الكريم للقرآن النبوي التفسري: النبوي األدب من-١٣
 ، اآلخـر ربيـع] ٣ [العدد ، األزهر جملة يف صفحات ثامن من مقال، البيومي
  .هـ١٤٠٠

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
٩٩ 

 
 
 




 
 -رمحـه اهللا–هذا فصل تطبيقي عىل كتاب التفسري من سنن اإلمام الرتمـذي 

فسري النبـوي مـن سـورة الفاحتـة استقرأت فيه ما ذكره يف هذا الكتاب من الت
 .إىل سورة الكهف 

 وـقـد قـمـت بتحلـيـل مـتـون ـهـذه – أي النـصـف األول ـمـن الـقـرآن –
 :األحاديث الرشيفة وقسمتها إىل ثالثة أقسام كام يف املباحث اآلتية

 .مصادر التفسري النبوي : املبحث األول
 .أنواع التفسري النبوي: املبحث الثاين
 . التفسري النبوي للقرآنمنهاج: املبحث الثالث

ّوهذه التقسـيامت بـرزت مـن خـالل قـراءة تأمليـة هلـذه األحاديـث ، 
ًمستظهرا أهم أصول فهم كالم اهللا من الناحية املنهجية كام سيأيت تفصيله يف 

 :  املباحث اآلتية
 



 

 
١٠٠ 



 

 
١٠١ 


 

ه املصادر هي أعىل  عدة مصادر يف تفسريه للقرآن، هذ^اعتمد النبي 
القرآن الكريم ،األحاديث القدسية ، ومشاهداته، : قيمة بني مصادر التفسري

 يضع املنهج ألمته من بعده يف رسم املنهج العلمـي يف مصـادر nوهو هبذا 
 .التفسري

 
 .القرآن الكريم : املصدر األول وهو:املطلب األول 

ًفقد اعتمد الرسول القرآن مصدرا أساسيا يف  تف  .سري القرآن ً
تفسريه املشهور للظلـم الـوارد يف سـورة األنعـام آيـة :ومن أمثلة ذلك 

ـــاىل  ) ٨٢( ـــه تـع ـــة  Z!  "  #  $  %    &  ] : يف قوـل  بآـي
 أخرى يف سورة لقامن 

 Z!  "  #  $  %    &  ]  : نزلت ملا قال اهللا عبد عن
 ليس :،قال نفسه يظلم ال وأينا :اهللا رسول يا ،فقالوا املسلمني عىل ذلك شّق
>  =  <  ?@  A  ]  البنه لقامن قال ما تسمعوا أمل الرشك هو إنام ذلك

  D  C    BZ )؟)١٣: لقامن 
 .)١( صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو قال

                                                
   .٣٠٦٧ برقم )٢٦٢ / ٥( الرتمذي يف سننه أخرجه ) 1(

أخربتني أم مبرش أهنا سمعت النبي يقول :ث جابر بن عبد اهللا قال حدي:ومن أمثلة ذلك 
 .الذين بايعوا حتتهـا.ال يدخل النار إن شاء اهللا من أصحاب الشجرة أحد ":عند حفصة 

= 



 

 
١٠٢ 

                                                

 ، ٧١مـريم "وإن مـنكم اال واردهـا ":فقالت حفصـة .بىل يا رسول اهللا ،فانتهرها :قالت  =
 "ي الـذين اتقـوا ونـذر الظـاملني فيهـا جثيـا ثـم ننجـ":قد قـال اهللا عـز وجـل :فقال النبي 

 )٢٤٩٦برقم  ) ١٩٤٢ / ٤(مسلم يف صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة  أخرجه(
  هنا فرس آية الورود عىل النار ،بآية تنجية املؤمنني منها nفالرسول 

 :ومثال آخر 
ٌمفاتح الغيب مخس«:  قالnأن رسول اهللا : cما جاء يف حديث ابن عمر  ُ: [   ¾  ½

   ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À    ¿
  Ú  Ù  Ø      ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐZ  ]أخرجه البخاري يف (  »]٣٤: لقامن

 ).٤٦٢٧(صحيحه  برقم 
 . فالرسول هنا فرس مفاتح الغيب الواردة يف آية األنعام بآية لقامن 



 

 
١٠٣ 

 .احلديث القديس : املصدر الثاين :املطلب الثاين 
 

 ً اآلية معتمدا عىل األحاديث القدسية ^فيفرس النبي 
ـك تفســري ـال ذـل ـه تعــاىل^ه ومـث ^  _  `  b  a  ] :  لقوـل

c Z) ١٦٠: األنعام.(  
 وقوـلـه- جـل و ـعـز اهللا قـال :قـال ^ اهللا رـسـول أن : هريـرة أيب عـن

 لـه فاكتبوهـا عملهـا ، فـإن حسـنة لـه فاكتبوها بحسنة عبدي ّهم  إذا- احلق
 فـإن بمثلهـا فاكتبوهـا عملهـا فـإن تكتبوهـا فـال بسـيئة ّهم وإذا أمثاهلا بعرش
̀  a  ]  قرأ ثم حسنة له فاكتبوها هبا يعمل مل قال وربام اتركه   _  ^

c  b Z . 
 )١( .صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو قال 
 
 

                                                
صـحيح :  األلبـاين ،ينظـرواحلـديث صـححه،٣٠٧٣ بـرقم  )٢٦٥ / ٥  (الرتمـذي سنن )1(

 .٢٤٥٧سنن األلباين رقم 



 

 
١٠٤ 

 .املشاهدات: املصدر الثالث: املطلب الثالث
 

 مـشـاهدات عظيـمـة ومـعـامل عجيـبـة ـكـام يف قـصـة rلـقـد  ـشـاهد النـبـي 
أي العـني، ورأى اجلنـة اإلرساء واملعراج، فقد رأى الساموات السبع كلهـا ر

: والنار وما فيهام من العجائب والغرائب، كام يف حـديث حذيفـة بـن الـيامن
 بدابة طويل الظهر ممدود هكذا خطوه مد برصه، فـام زايـال rُأيت رسول اهللا 

 . )١(ظهر الرباق حتى رأيا اجلنة والنار ووعد اآلخرة أمجع
ــه ــاس يف قوـل ــن عـب   G  F  E  D  C  B   A] : وـعــن اـب

HZ ]ُهي رؤيا عني أرهيا النبي : قال] ٦٠: اإلرساءr ليلة أرسي به إىل َ ُ
 . هي شجرة الزقوم  L  K   J  I Z] : قال. بيت املقدس

 .)٢(هذا حديث حسن صحيح: قال الرتمذي
قـال : كام شهد األنبياء الثامنية ووصفهم كام يف حـديث أيب هريـرة قـال

فنعته، فـإذا رجـل حسـبته :  قالُحني أرسي يب لقيت موسى،: rرسول اهللا 
: ولقيت عيسى قال: قال. قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجل شنوءة

ورأيـت إبـراهيم . ربعة أمحر كأنام خرج من ديامس يعني احلـامم: فنعيته، قال
 . )٣(وأنا أشبه ولده به: قال

                                                
 .٣١٤٧حديث رقم ) ومن سورة بني إرسائيل( سنن الرتمذي، باب )١(
 .٣١٣٤برقم ) ٥/٣٠٢ (سنن الرتمذي) ٢(
صـحيح البخـاري كتـاب بـدء ،  وهو متفـق عليـه.٣١٣٠برقم ) ٥/٣٠٠(سنن الرتمذي ) ٣(

تاب اإليامن باب اإلرساء برسـول وصحيح مسلم ك. ٣٢٠٧اخللق باب ذكر املالئكة رقم 
 .٤٦٢اهللا رقم 



 

 
١٠٥ 


 

ـاب التفســري يف ســنن ومــن خــالل اســتقراء ا لنصــف األول مــن كـت
الرتمذي استطعت أن أرسم هذا التصور لبيان صور التفسري النبوي للقرآن 

 :ّالكريم، وقسمت ذلك ملطالب هي 
 

 :التفسري الرصيح : املطلب األول 
 .  بتفسري آية أو مجلة أو كلمة nأن يرصح النبي : ومقصودي به 

 :وحتت هذا املطلب عدة أنواع
 .(*)  القرآن ابتداء^أن يفرس الرسول :األول النوع 

  :وحتت هذا النوع  أسلوبان
 . التفسري ثم يذكر اآلية rأن يذكر الرسول : األسلوب األول 

 وإن النبيني من والة نبي لكل إن ^ اهللا رسول قال : قال اهللا عبد عن
µ      ́ ³  ²  ¶  ¸  ¹  ] :  قـرأ ثـم ريب وخليل أيب وليى

¾    ½¼    »    º  À      ¿    Z ١(من سورة آل عمران ) ٦٨( اآلية(. 
                                                

 يف فصـول :مسـاعد الطيـار يف كتابـه البـديع/  ومن لفت االنتباه هلـذا التقسـيم اجلديـد  د(*)
 . ٢٧ ص التفسري أصول

 n اهللا رسول خطب: قال c عباس ابن حديث من البخاري ما أخرجه:ومثال آخر  )1(
?             @  ] : قـال ثـم. ًغـرال عـراة حفـاة اهللا إىل حمشـورون إنكم الناس، أهيا يا": فقال

   J             I  H  GF  E  DC  B  AZ ـاء ـة: األنبـي اآليــة  آخــر إىل ،١٠٤ آـي
 دمـت مـا ًشـهيدا علـيهم وكنـت: (بـاب التفسـري، كتاب الصحيح، يف البخاري أخرجه(

= 



 

 
١٠٦ 

 الضـحى أيب عـن أبيـه عـن سـفيان حدثنا نعيم أبو حدثنا حممود حدثنا
  .مرسوق عن فيه يقل ومل مثله n النبي عن اهللا عبد عن

 .   )١(مرسوق  عن الضحى أيب حديث من أصح هذا عيسى أبو قال
 

 .سري أن يذكر اآلية ثم يذكر التف: األسلوب الثاين 
 النبـي سـمع أنه : جده عن أبيه عن حكيم بن هبز ما ورد عن:ومثاله 

 )١١٠: آل عمـران (Z.  /  0  1  2  ] : قولـه يف يقـول ^
 حـديث هـذا اهللا عـىل وأكرمهـا خريهـا أنـتم أمـة سـبعني ّتتمون إنكم ":قال

 . )٣( )٢( . "حسن 
ـا لســؤال أو استيضــاح^َّمــا فرسه النبــي : النــوع الثــاين   مــن  جواـب

 .الصحابة 
بـيـان إـشـكال وـقـع : وـهـذه الـصـورة ـتـدخل ـحتـت عـنـوان آـخـر وـهـو 

وذلك أن غالب مـا سـأل .فيلجأون لسؤال النبي عنها. للصحابة يف فهم آية
                                                

 .٢٨٦/ ٨) ٣٦٢٥ (رقم حديث اآلية،) فيهم =
 .٢٩٩٥ برقم  )٢٢٣ / ٥  (الرتمذي سنن ) 1(
Ã   Â  Á   ]  :قـال n النبـي  أنcعمـر  ابـن عـن الشيخان أخرجه ومثال آخر ما ) 2(

   Å   ÄZ خرجـه(أ"أذنيـه أنصاف إىل رشحه يف أحدهم يغيب حتى ،٦ آية: املطففني 
  Å   Ä   Ã   Â  ÁZ   ]: بـاب التفسـري، كتـاب) له واللفظ (الصحيح، يف البخاري
ـاب صــحيحه، يف ومســلم. ٦٩٦/ ٨) ٤٩٣٨ (رقــم حــديث ـة كـت  نعيمهــا وصــفة اجلـن
 )..٢١٩٥/ ٤) ٢٨٦٢ (رقم حديث القيامة، يوم صفة يف باب وأهلها،

 .٣٠٠١ برقم  )٢٢٦ / ٥  (الرتمذي سنن ) 3(



 

 
١٠٧ 

 .بة النبي هو مما أشكل عليهم فهمهعنه الصحا
 

 :وأسباب هذه اإلشكاالت عدة أمور ، منها 
  . مع بعض قواعد الرشيعة-يف الظاهر- التعارض -١

;  >  =  <  ?@   ]  ") ١٠٥(آية سورة املائدة : ومثاله 
F  E  D  C  B  A Z   فظاهرها يتعارض مع قاعـدة تبليـغ هـذا

الدين وأنه مسئولية مجيع املسلمني ؛ولذا استشكلها الصـحابة فسـألوا عنهـا 
 .ّالنبي فبينها هلم 

 كيـف: لـه فقلـت اخلشـني ثعلبـة أبـا أتيـت : قال الشعباين ُأمية أيب عن
;  >  =  <  ] : قوـلـه :قـلـت ؟ آـيـة ّأـيـة ـقـال ؟ اآلـيـة ـهبـذه تـصـنع

F  E  D  C  B  A   @?Z عنـهـا ـسـألت لـقـد واهللا أـمـا: قـال 
 عـن وتنـاهوا بـاملعروف ائتمـروا بـل: ، فقـالn رسـول عنهـا سألت خبريا
 ، وإعجـاب مـؤثرة ،ودنيـا ًمتبعـا ،وهوى ًمطاعا ًشحا رأيت إذا ،حتى املنكر
 ورائكـم مـن فـإن العـوام، ودع نفسـك بخاصـة ،فعليـك أيهبر رأي ذي كل
 مخسـني أجـر مثـل ّفـيهن للعامـل اجلمـر، عـىل القبض مثل ّفيهن الصرب ًأياما
يـا  :قيل عتبة غري وزادين املبارك بن اهللا عبد عملكم،قال مثل يعملون ًرجال
 . منكم مخسني أجر بل :قال منهم؟ أو منا مخسني أجر اهللا رسول

  غريب حسن حديث هذا عيسى أبو قال
 . )١(صحيح  بعضه لكن ضعيف : األلباين الشيخ قال

                                                
 .٢٤٤٨ صحيح سنن األلباين رقم ٣٠٥٨  برقم )٢٥٧ / ٥  (الرتمذي سنن ) 1(



 

 
١٠٨ 

 .  ذكر اآلية ألمر غيبي -٢
ًوهذا أيضا من أسباب سؤاالت الصحابة للنبي ،وسبب اإلشكال فيه 
واضح ؛ألهنا من األمـور املغيبـة التـي لـيس يف مقـدور الـبرش معرفتهـا بغـري 

 .الوحي 
ـ هرـيـرة أيب ـمـا ورد ـعـن: ومثاـلـه  :  قوـلـه يف n اهللا رـسـول ـقـال : الـق

[  X  W  V   U  T  SZ] هي :قال عنها؟ سئل]٧٩: اإلرساء 
  .الشفاعة

ـال ـو ـق  داود هــو الزغــافري، داود و حســن حــديث هــذا :عيســى أـب
  .-إدريس بن اهللا عبد عم وهو- اهللا عبد بن يزيد بن األودي
  .)١( صحيح : األلباين الشيخ قال

 
  تطبيق ظاهر اآلية املشقة املتوقعة من-٣

@  ]  :ما حصل هلم من خوف من فهمهم لقوله تعـاىل : ومثال ذلك 
    D  C  B  AZ ) ١٢٣: النساء.( 

فقد خافوا من هذه اآلية وما يرتتب عليها من حسـاب ؛ألن منطوقهـا 
ّيبني أن اإلنسان حياسـب عـىل كـل مـا يعمـل ،فبـني هلـم الرسـول أن احلكـم 

لكـن هـنـاك نصـوص أخـر ختـفـف مـن احلـكـم املسـتنبط مـن اآلـيـة صـحيح، 
 .املرتتب عليها 

 ذلـك شـّق D  C  B  A  @Z    ]  نـزل ملـا : قال هريرة أيب عن
                                                

 .٢٥٠٨ األلباين رقمصحيح سنن ، ٣١٣٧  برقم)٣٠٣ / ٥ (الرتمذي سنن ) 1(



 

 
١٠٩ 

 مـا كـل ويف وسددوا قاربوا": فقال n النبي إىل ذلك فشكوا املسلمني عىل
  ".ُينْكبها النكبة أو يشاكها الشوكة حتى كفارة املؤمن يصيب

  .)٢( )١(يب غر حسن حديث هذا عيسى أبو قال
 : تعـاىل اهللا قـول عـن عائشـة سـألت أهنـا أمية ما ورد عن: ومثال آخر 

[X    W  V   U    T  S   R  Q  P  O Z ) ــــــرة : البـق
 عنهـا سـألني مـا :فقالـت D  C  B  A  @Z    ]  : قوله وعن) ٢٨٤
 مـن يصـيبه فـيام العبـد اهللا معاتبة هذه :،فقال n اهللا رسول سألت منذ أحد

 هلـا، فيفـزع فيفقـدها قميصـه كـم يف يضـعها البضـاعة ،حتى والنكبة احلمى
  .الكري من األمحر الترب خيرج كام ذنوبه من ليخرج العبد إن حتى

 نعرفـه ال عائشـة حـديث مـن غريب حسن حديث هذا عيسى أبو قال
 .  )٣( سلمة بن محاد حديث من إال

 
                                                

!  ]  نزلـت ملـا: قـال z مسـعود ابـن حـديث من الشيخان ما أخرجه:ومثال آخر ) 1(
  &    %  $  #  "Z ...،ال أينـا اهللا، رسـول يـا: قلنـا ٨٢ آيـة: األنعام اآلية 

 تسمعوا مل أو. برشك  Z#  $  %    &  ]  تقولون، كام ليس: قال نفسه؟ يظلم
 .١٣ آية: لقامن  D  C    B  A  @?  >  =  Z  >]  البنه لقامن قول إىل

 Z#  $  %    &  ] : بـاب التفسـري، كتـاب يف الصـحيح يف البخـاري أخرجه 
) ١٩٧ (رـقـم ـحـديث ـصـحيحه، يف مـسـلم وأخرـجـه. ،٢٤٩/ ٨) ٤٦٢٩ (رـقـم ـحـديث

١/١١٤. 
 .٣٠٣٨  برقم )٢٤٧ / ٥ (الرتمذي سنن ) 2(
 .٢٩٩١ برقم)٢٢١ / ٥  (الرتمذي سنن ) 3(



 

 
١١٠ 

 . وجود األلفاظ املحتملة أكثر من معنى-٤
 - وهو عدي بـن حـاتم-إلشكال الذي وقع ألحد الصحابةا: ومثاله 

يف فهم املراد باخليط األبيض واخليط األسود هل هو املتبادر إىل الـذهن مـن 
اخليوط املعروفة أو هـو أمـر آخـر، وذلـك  لتطبيـق حكـم متـى يبـدأ الصـيام 

  L  K  J  I  H   G  F  EZ    ]  :املستفاد من  قوله تعاىل 
 ).١٨٧: البقرة(

: فقـال الصـوم عـن n اهللا رسـول سـألت : قـال حـاتم بـن  عديعن
[     L  K  J  I  H   G  F  EZ ـال  عقــالني، فأخــذت :ـق

 n اهللا رسـول يل ،فقـال إليهام أنظر ،فجعلت أسود ،واآلخر أبيض أحدمها
 ." والنهار الليل هو إنام :قال سفيان، حيفظه مل شيئا

  .)١( صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو قال
 

 . وجود القيد الذي حتمله اآلية يف تطبيق حكم -٥
يف ربط  حكـم zاإلشكال الذي حصل لعمر بن اخلطاب : ومثاله 

 قرص الصالة يف السفر باخلوف وهل هذا قيد أو وصف حال ؟
Ö  ] : اهللا قـال إنـام اخلطـاب بـن لعمـر قلـت : قـال أمية بن يعىل عن

   Ý  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×Z) ِأمن قدو )١٠١: النساء  ،فقال الناس َ
 صـدقة ":فقـال ^ اهللا لرسول ذلك فذكرت منه، َعجبت مما ُعجبت :عمر

  ."صدقته فاقبلوا عليكم هبا اهللا تصدق
                                                

   .)٢١١ / ٥  (الرتمذي سنن ) 1(



 

 
١١١ 

 .   )١(صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو قال
 

 .ً احتامل معنى جديد مل يكن معروفا عند الصحابة -٦
حابة ؛ألن وذلـك أن األلفـاظ ـمـن داللتهـا اللغويـة معروـفـة عنـد الـصـ

ًالقرآن نزل بلغتهم ، ولكن هذه األلفـاظ اكتسـبت بعـدا جديـدا يف معناهـا، ً 
 . رشعية ٍوهو داللتها عىل معان
1  ] : تفسري كلمـة الـبرشى يف سـياق قولـه تعـاىل:ومن أمثلة ذلك 

  5  4  3      2Z) فدالـلـة اـلـبرشى يف اللـغـة العربـيـة )٦٤: ـيـونس 
 يعلم الصحابة بمدلوهلا ،وذلك أنه يراد هبا معروفة ، لكنها يف هذا السياق مل

 .معنى جديد هنا غري املعنى العام للبرشى ،وهو الرؤيا الصاحلة  
 الـدرداء أبـا سـألت : قـال مرص أهـل من رجل عن يسار بن عطاء عن

 أحد عنها سألني ما : قال 1Z  2      3  4  5  ] : اآلية هذه عن
 فهـي أنزلت منذ غريك أحد عنها نيسأل ما : فقال n اهللا رسول سألت منذ

  .له ترى أو املسلم يراها الصاحلة الرؤيا
 أيب عـن رفيـع بـن العزيـز عبـد عـن سـفيان حـدثنا عمـر أيب ابن حدثنا

 الـدرداء أيب عـن مرص أهـل مـن رجل عن يسار بن عطاء عن السامن صالح
  نحوه فذكر

 هبدلـة بـن عاصـم عـن زيد بن محاد حدثنا الضبي عبدة بن أمحد حدثنا

                                                
صـحيح سـنن :وقد صـححه األلبـاين ،ينظـر ، ٣٠٣٤ برقم  )٢٤٢ / ٥  (الرتمذي سنن ) 1(

 .٢٤٣٠األلباين رقم 



 

 
١١٢ 

 بـن عطـاء عـن فيه وليس نحوه n النبي عن الدرداء أيب عن صالح أيب عن
  يسار

 . )١( الصامت بن عبادة عن الباب ويف : قال
 

 .آية فهم يف اختالفهم عند الصحابة أقوال بني الرتجيح:النوع الثالث 
وذـلـك أن رـسـول اهللا يـقـوم بتفـسـري اآلـيـة عـنـد اـخـتالف الـصـحابة يف 

 . األقوال ًفهمها مرجحا أحد
 يف رـجـالن ـمتـارى : ـقـال أـنـه اـخلـدري ـسـعيد أيب ـمـا ورد ـعـن: ومثاـلـه

 مسـجد هـو: رجـل فقـال  "يـوم أول مـن التقوى عىل أسس الذي "املسجد
 هـو":^ اهللا رسـول فقـال ،^ اهللا رسـول مسـجد هـو :اآلخـر وقال قباء،

 ."هذا مسجدي
 عمـران حـديث مـن غريب صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو قال

 بن أنيس ورواه الوجه هذا غري من سعيد أيب عن هذا روي وقد أنس أيب بن
  .z سعيد أيب عن أبيه عن حييى أيب

 صحيح : األلباين الشيخ قال
 وقد جاء تفصيل أكثر هلذا اخلالف يف رواية أمحد 

 اـخلـدري ـسـعيد أيب ـحـديث  يف مـسـنده ـمـن  أـمحـد فـقـد أـخـرج اإلـمـام
z بني من ورجل خدرة، بني من رجل. امرتيا أو رجالن، اختلف: قال 
 هـو: اخلـدري فقـال. التقـوى عـىل أسـس الـذي املسجد يف عوف بن عمرو

                                                
 .٣١٠٦ برقم )٢٨٦ / ٥  (الرتمذي سنن ) 1(



 

 
١١٣ 

 n اهللا رسـول فأتيا. قباء مسجد هو: العمري وقال. n اهللا رسول مسجد
ـك ـعـن فـسـأاله ـو": فـقـال ذـل ـذا ـه ـجد. "املـسـجد ـه ... n اهللا رـسـول ملـس
 .  )٢( )١( احلديث
 

                                                
 يف جـاء مـا: (بـاب الصـالة، أبـواب السـنن، يف والرتمذي ،٣/٢٣:  يف مسنده أمحدرواه  )1(

ـجد ـذي املـس ـوى ـعـىل ســسُأ اـل ـم حــديث) التـق ـر  ،٢/١٤٤) ٣٢٣ (رـق  صــحيح:وينـظ
 .١/١٠٣) ٢٦٦ (رقم حديث الرتمذي،

 .٢٤٧٥صحيح سنن األلباين رقم ، ٣٠٩٩ برقم )٢٨٠ / ٥  (الرتمذي سنن ) 2(



 

 
١١٤ 

 : غري الرصيح التفسري النبوي: املطلب الثاين 
 
 .ًأن يذكر رسول اهللا يف كالمه ما يصلح أن يكون تفسريا لآلية  وهو

 ؛ ألن كل ما قالـه رسـول اهللا -تفسري نبوي -و هذا النوع من التفسري 
5   6     7  8  ] :   بيان للقرآن الكريم كام قال اهللا عز وجل^

<  ;  :  9Z] ١( "]٤٤: النحل(. 
 ّتفرس أن يصلح  ماnكالمه  يف يرد أن :لصورةواملراد هبذا الوجه أو ا

 . nحديثه  يف ذكر هلا يرد مل اآلية أن مع اآلية، به
وهبذا التعريف ينبغـي أن يـدخل حتـت التفسـري النبـوي ،إال أنـه لـيس 

ًتفسريا نبويا رصحيا ً ً . 

 الرجال أبغض": ^ اهللا رسول قال : قالت عائشة ومثاله ما ورد عن
                                                

 ينـزل أن بتأمـل السـنة يف للنـاظر النبـوي غـري الرصيـح يمكـن التفسري وهو  النوع  وهذا )١(
أو تقييـد  غـامض، رشح أو معناهـا تأكيـد أو لبيـان اآليـات بعـض عـىل األحاديـث بعض

 لنظـر  التفسـري مـن نـوع وهـذا. مطلق ، أو ختصيص عام أو غريها من دالالت األلفـاظ 
 اآليـة فيحمـل األحاديـث بعض عىل يقف قد املفرس إن حيث فيه، تعلق واجتهاده املفرس
لسـنة كلـام كـان اجتهـاده ًوكلام كان املفرس أكثر عمقا يف فهمـه للقـرآن وإحاطتـه با. عليها

 .أكثر يف توظيف أحاديث الرسول يف تفسري القرآن
عىل أقوال  وتطبيقاهتم الصحابة والتابعني واملفرسين  وهذا الوجه يعتمد عىل استنباطات

  ،nالنبي 
ـاج إىل اســتقراء أحادـيـث  ـددة ، حتـت ـواع  متـع ـذا أـن ـدرج حتــت ـه ـي ويـن ـه n النـب  وأفعاـل

للقرآن ،وما أكثر هـذا ،وهـو بـاب بكـر ال  ًتفسريا يكون أن حيصل ما وتقريراته الستنباط
ًيزال جماال واسعا للبحث والدراسة ً. 



 

 
١١٥ 

 . " اخلصم األلد اهللا إىل
  .)٢()١(حسن  حديث هذا عيسى أبو قال

? @A  ] ":ًفهذا احلديث يصلح أن يكون تفسريا لقوله تعاىل 
  O  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  BZ 

 .سورة البقرة  فهذا احلديث تأكيد ملعنى اآلية ؟
ً إشـارات  تصـلح أن تكـون تفسـريا لآليـة بـذكر nوقد يرد يف كالمه 

  األحداث التي وردت تفاصيل لبعض
هذا احلديث الذي جاء فيه وصـف للـرباق الـذي أرسي : ومثال ذلك 

 وهذا فيه تفصيل ملـا جـاءت اإلشـارة إليـه يف سـورة اإلرساء يف nبه النبي 
!  "  #  $  %  &  '  )     (     ] : قولـــه تـعـــاىل 

  +  *Z ٣(  )١(سورة اإلرساء آية( . 
                                                

ـال آخــر ) 1( ـرة أيب حــديث :ومـث ـي أن z هرـي ـال n النـب ـا": ـق ـن ـم ـود ـم ـد موـل  إال يوـل
 ثم. "وابنها مريم إال. إياه الشيطان مس من ًصارخا فيستهل يولد، حني يمسه والشيطان

  À  ¿  ¾  ½      ¼  »  ºZ  ] : شـئتم إن واقـرءوا: هريـرة أبـو يقول
º  «  ] : بـاب التفسـري، كتاب الصحيح، يف البخاري  أخرجه(٣٦ آية: عمران آل

  ½      ¼Z  ــم حـــديث ــاب صـــحيحه، يف ومســـلم. ٨/٢١٢) ٤٥٤٨ (رـق  كـت
 ).٤/١٨٣٨) ٢٣٦٦ (رقم ثيحد. لالفضائ
 يف باإلعـاذة للمراد ًمبينا احلديث جعل حيث. احلديث وبني اآلية بني هريرة أبو ربط فقد
 .وذريتها ملريم اآلية

 .٢٩٧٦ برقم )٢١٤ / ٥  (الرتمذي سنن ) 2(
 .٣١٣١برقم ) ٣٠١ / ٥  (الرتمذي سنن ) 3(



 

 
١١٦ 

ـس ـعـن ـي أن : أـن ـالرب أيت n النـب ـة اقـب ـه أرسي ليـل  ًمرسجــا ًملـجـام ـب
 أكـرم أحد ركبك فام ؟ هذا تفعل أبمحمد :جربيل له فقال عليه فاستصعب

 "ًعرقا فارفض :، قال منه اهللا عىل
 عبد حديث من إال نعرفه وال غريب حسن حديث هذا عيسى أبو قال
 )١( .الرزاق

 

                                                
صـحيح سـنن : وقـد صـححه األلبـاين ،ينظـر،٣١٣١  بـرقم )٣٠١ / ٥ (الرتمذي سنن ) 1(

 .٢٥٠٣األلباين رقم 



 

 
١١٧ 

 


^
 :ًبحثاوفيه أربعة عرش م

 .  معنى لفظة أو تركيب أو آية^بيانه : املبحث األول
 . تعيني املبهم: املبحث الثاين
 .التفسري باملثال: املبحث الثالث
 .بيان من نزلت فيه اآلية: املبحث الرابع

 .ً معنى زائدا عىل ما يف اآلية^أن يذكر الرسول :املبحث اخلامس
 .مه ما يؤكد معنى اآليةأن يذكر رسول اهللا يف كال:املبحث السادس
 .أن يذكر سبب نزول آية: املبحث السابع
 .  تفسري اآلية بتطبيقها:املبحث الثامن
 .تصحيح مفهوم أو بيان إشكال:املبحث التاسع
 .بيان أمور مما مل يكن معروفا داللتها: املبحث العارش

 .حل إشكال أو قضية وقعت ألحد الصحابة:املبحث احلادي عرش
اإلجابـة عـىل أسـئلة التحـدي التـي يثريهـا أهـل : ين عرشاملبحث الثا

 .الكتاب
 .ذكر التفسري دون ذكر اآلية: املبحث الثالث عرش
 . بيان سبب  القصة: املبحث الرابع عرش


 



 

 
١١٨ 

  



 

 
١١٩ 

^
 

 .  يف التفسري بيانه أللفاظه وتراكيبهrمن أهم رضوب منهاج النبي 
 :"ًمشهودا"ومن أمثلة بيانه للمفردات ،بيانه ملعنى كلمة 

ـرة أيب ـعـن ـي عــن : هرـي ـه يف n النـب H   G  FE  D  ] : قوـل
  K        J    IZ) ـــال )٧٨: اإلرساء ـــل مالئكــــة تشــــهد" : ـق  اللـي

 ." النهار ومالئكة
  .  )١(صحيح  حسن حديث هذا : قال

  : ومن أمثلة بيانه لرتكيب

 يف آية سـورة احلجـر فكلمـة Z°  ±  ²  ] : تعاىل لقوله ^بيانه 
 معروفة عنـد العـرب، لكـن هـذا املركـب "املثاين" معروفة، وكلمة  "سبع"

 .اإلضايف ليس معروفا عند من نزلت فيهم 
 وأم الـقـرآن أم هللا احلـمـد": ^ اهللا رـسـول ـقـال : ـقـال هرـيـرة أيب ـعـن
 ." املثاين والسبع الكتاب
 .)٢( صحيح نحس حديث هذا عيسى أبو قال

 : ومثال بيانه آلية
¤  ¥    ¦    §   ] :ما جاء يف تفسريه لقوله تعـاىل 

                                                
 .٣١٣٥ برقم) ٣٠٢ / ٥  (الرتمذي سنن ) 1(
صـحيح سـنن :وقد صـححه األلبـاين ،ينظـر  ، ٣١٢٤برقم ) ٢٩٧ / ٥  (الرتمذي سنن ) 2(

 .٢٤٩٨ األلباين رقم



 

 
١٢٠ 

¨ Z  ]يف رشحها^ فقد أفاض رسول اهللا ] ٢٦٨: البقرة. 
 ّملـة للشـيطان إن": ^ اهللا رسـول قـال : قـال مسـعود بـن اهللا عبد عن

 ،وأمـا قبـاحل وتكـذيب بالرش فإيعاد الشيطان ّملة فأما ّملة، وللملك آدم، بابن
 اهللا، مـن أنـه فلـيعلم ذلك وجد فمن باحلق، وتصديق باخلري فإيعاد امللك ّملة

: قـرأ ثـم الرجيم الشيطان من باهللا فليتعوذ األخرى وجد ومن اهللا، فليحمد
 [¨  §    ¦    ¥  ¤Z) ٢٦٨: البقرة.(  

 ال األحوص أيب حديث وهو حسن غريب حديث هذا عيسى أبو قال
 .   )١(األحوص  أيب حديث من إال ًمرفوعا نعلمه

 

                                                
 .٢٩٨٨برقم ) ٢١٩ / ٥  (الرتمذي سنن ) 1(



 

 
١٢١ 

 
 : ومن أمثلته
 . D  C  B  AZ]  للمسجد املقصود يف قوله تعاىل ^بيانه 
 أسـس الذي املسجد يف رجالن متارى : قال أنه اخلدري سعيد أيب عن

 هـو :اآلخـر وقـال قبـاء، مسـجد هـو :رجل فقال يوم؟ أول من التقوى عىل
 ." هذا مسجدي هو": n اهللا رسول فقال ،n اهللا لرسو مسجد

 عمـران حـديث من غريب صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال
 بن أنيس ورواه الوجه هذا غري من سعيد أيب عن هذا روي وقد أنس أيب بن
 )١( .z سعيد أيب عن أبيه عن حييى أيب

ـاىل ^تعييـنـه: ومـثـال آـخـر  -  : ـمـن ـهـم الرـجـال املقـصـودين يف قوـلـه تـع
[Q  P  O  N  M Z ) ١٠٨: التوبة(. 

: قـبـاء أـهـل يف اآلـيـة ـهـذه نزـلـت" :ـقـال n النـبـي ـعـن : هرـيـرة أيب ـعـن -
[  U  T  S   RQ  P  O  N  MZ كانوا" :قال 

 ." فيهم اآلية هذه فنزلت باملاء يستنجون
 .الوجه هذا من غريب حديث هذا قال  -
 بـن اهللا عبـد نبـ حممـد و مالـك بن أنس و أيوب أيب عن الباب ويف قال  -

 .)٢( سالم

                                                
صـحيح سـنن :وقد صـححه األلبـاين ،ينظـر ، ٣٠٩٩ برقم  )٢٨٠ / ٥  (الرتمذي سنن ) 1(

 .٢٤٧٥األلباين رقم 
صـحيح سـنن : وقد صححه األلبـاين ،ينظـر  ، ٣١٠٠ برقم )٢٨٠ / ٥  (الرتمذي سنن ) 2(

 .٢٤٧٦األلباين رقم 



 

 
١٢٢ 


 

 . ً اآلية بذكره مثاال هلا  ^فيفرس الرسول 
وهذا تفسـري لآليـة بـبعض أفرادهـا سـواء بـذكر مثـال قـويل أو تطبيـق 

 .عميل
 : باملثال  nومثال تفسريه  

z  y   }  |   ]  : للفـوز يف قولـه تعـاىل nما جاء يف تفسـريه 
�  ~  }  ¨  §  ¦      ¥  ¤  £  ¢¡  Z) آل عمران :

 .فقد ذكر  مثاال من أمثلة ما يفوز به املسلم يف اجلنة   )١٨٥
 اجلنـة يف سـوط موضـع إن " :^ اهللا رسـول قال : قال هريرة أيب عن

z  y   }  |   {  ]  شـئتم إن اقـرءوا فيهـا، ومـا الدنيا من خلري
  ¨  §  ¦      ¥  ¤  £  ¢¡  �  ~Z  ". 

 . )١( صحيح   حسن حديث هذا عيسى أبو قال
 

 : ومثال تفسريه بمثال تطبيقي لبيان معنى اآلية
ًتطبيقـا  -حينام دخل الكعبة وهو يتلـو هـذه اآليـة -ما فعله  رسول اهللا 

والشـك أن هـذا مثـال  ،"قـل جـاء احلـق وزهـق الباطـل "ملعنى هـذه اآليـة 
    .تطبيقي ملعنى اآلية ،ألن اآلية واسعة الداللة

                                                
صـحيح سـنن :وقـد حسـنه  األلبـاين ،ينظـر ، ٣٠١٣  بـرقم )٢٣٢ / ٥  (الرتمذي سنن ) 1(

 .٢٤١١األلباين رقم 



 

 
١٢٣ 

 وحـول الفـتح عـام مكـة n اهللا رسـول دخـل : قـال مسـعود ابن عن
 - يـده يف بمـخرصة يطعنهـا n النبـي فجعـل ًنصـبا وستون ثالثامئة الكعبة
  r          q  p  o   nm  l  k  jZ  ]  ويقول -بعود قال وربام

  ).٤٩: سبأ ( Z"  #   $  %  &   '  )  ]       ) ٨١: اإلرساء(
 )١ (. عمر ابن عن وفيه صحيح حسن حديث هذا قال

 
 

                                                
صـحيح سـنن :وقـد صـححه األلبـاين ،ينظـر ، ٣١٣٨برقم ) ٣٠٣ / ٥  (الرتمذي  سنن) ١(

 .٢٥٠٩األلباين رقم 



 

 
١٢٤ 

 
 

 يف اآليـة هـذه نزلت قال ^ النبي عن : هريرة أيب ما ورد عن: ومثاله 
 :قال U  T  S   RQ  P  O  N  MZ  ]: قباء أهل

 . "فيهم اآلية هذه فنزلت باملاء يستنجون كانوا"
 .الوجه هذا من غريب حديث هذا قال
 بـن اهللا عبـد بـن حممد و مالك بن أنس و أيوب أيب عن الباب ويف قال

 .)١(سالم

                                                
 صـحيح سـنن وقـد صـححه األلبـاين ،ينظـر، ٣١٠٠  بـرقم )٢٨٠ / ٥  (الرتمذي سنن ) 1(

 .٢٤٧٦األلباين رقم 



 

 
١٢٥ 

^ 
 

 الناس أهيا يا": ^ اهللا رسول قال : قال هريرة أيب ما وردعن: ومثاله 
 املرـسـلني ـبـه أـمـر ـبـام مننياـملـؤ أـمـر اهللا ،وإن طيـبـا إال وال يقـبـل طـيـب اهللا إن

 z  y  xw  v  u  t     s  r  qZ     }  |  ]: فقال
ـــــــون( ـــــــال )٥١: املؤمـن S  R  Q  P  O  N  M  ]   : وـق

TZ) يمـد أغـرب أشـعث السفر يطيل الرجل وذكر :قال )١٧٢: البقرة 
 حرام، وملبسه حرام، ،ومرشبه حرام يا رب، ومطعمه رب يا السامء إىل يده

 . "لذلك؟ يستجاب فأين امباحلر ّوغذي
 .  غريب  حسن حديث هذا عيسى أبو قال

ًفقد ذكر رسول اهللا هنا معنى زائدا عىل ما يف اآلية ،إذ معنى اآلية يـدل 
عىل وجوب أكل الطيبات وهو يشمل احلالل، والرسول ذكر هذا املعنـى يف 

 الـدعاء، تفسريه لآلية، وزاد عليه ما يتعلق هبذا األمر فيام خيص موانع إجابة
فالتفـسـري النـبـوي هـنـا زاد يف تفـصـيل . ولبـسـه ورشـبـه، وـهـي أـكـل اـحلـرام ،

 . )١( موانع اإلجابة وبيان أثر االلتزام هبذا التوجيه 
 

                                                
 .٢٩٨٩ برقم  )٢٢٠ / ٥  (الرتمذي سنن ) 1(



 

 
١٢٦ 


 

 نبي لكل إن":  ^اهللا رسول قال : قال اهللا عبد ما ورد عن: ومثاله 
´      ³ ²] :قرأ ، ثم ريب وخليل أيب وليى وإن النبيني من الةو

À    ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µZ) آل 
  . )١() ٦٨: عمران

 سمعت ":قال الفزاري احلكم بن أسامء ما ورد عن:ومثال آخر  -
 اهللا نفعني حديثا، n اهللا رسول من سمعت إذا رجال كنت إين : يقول ًعليا
 ـفـإذا اـسـتحلفته، أـصـحابه ـمـن رـجـل ـحـدثني وإذا ـنـي،ينفع أن ـشـاء ـبـام مـنـه

 سـمعت :قـال -أبـو بكـر وصـدق -بكـر أبـو حـدثني وإنه صدقته يل حلف
 ثـم يصيل، ثم فيتطهر يقوم ثم ًذنبا، يذنب رجل من ما: يقول  ^اهللا رسول
=  <         ?  @  A  ] : اآليـة هـذه قـرأ ثـم له غفر إال اهللا يستغفر

  E  D  C  BZ) ٢( اآلية  آخر إىل )١٣٥: آل عمران(.  
 

                                                
ـاين ينـظـر ، . ٢٩٩٥ ـبـرقم )٢٢٣ / ٥  (الرتـمـذي ـسـنن ) 1( ـصـحيح ـسـنن :وصــححه األلـب

-٢/٢٩٢سـتدرك امل(أخرجـه احلـاكم وصـححه ووافقـه الـذهبي .٢٣٩٤الرتمذي رقم 
٥٥٣(. 

 .٣٠٠٦  برقم )٢٢٨ / ٥  (الرتمذي سنن ) 2(



 

 
١٢٧ 

 
 

 امـرأة حاضـت إذا اليهـود كانـت : قـال ما ورد عن أنـس:ومثال ذلك 
 عن ^ النبي فسئل البيوت يف جيامعوها ومل يشاربوها ومل يواكلوها مل منهن
: البقـرة( v  u  t  sr  q   pZ  ]  : تعـاىل اهللا فـأنزل ذلـك
 معهـن يكونوا وأن ّويشاربوهن، ّيواكلهن أن ^ اهللا رسول فأمرهم )٢٢٢
 أن يريـد ما : اليهود فقالت .النكاح خال ما يشء كل يفعلوا وأن البيوت، يف

 حضري بن أسيد و برش بن عباد فجاء : قال فيه خالفنا إال أمرنا من ًشيئا يدع
 يف ـنـنكحهن الأفـ اهللا رسـول يـا : وـقـاال بـذلك فـأخرباه ،^ اهللا رسـول إىل

 فقامـا علـيهام غضـب قد أنه ظننا حتى ^ اهللا رسول وجه ّفتمعر املحيض؟
 أنه فعلام فسقامها آثارمها يف ^ اهللا رسول فأرسل لبن من هدية فاستقبلتهام

 .عليهام يغضب مل
 .  )١( صحيح حسن حديث هذا : عيسى أبو قال

                                                
اإلحسـان ( وأخرجه ابـن حبـان يف صـحيحه .٢٩٧٧  برقم )٢١٤ / ٥  (الرتمذي سنن ) 1(

ـاب ـعـن مـسـدد ـبـه) ٦٢٣ ح٢/٣٨٩ إـسـناده : ـقـال حمقـقـه، ـمـن طرـيـق الفـضـل ـبـن احلـب
 األلبـاين يف وصـححه) ١/٢٦٨هتـذيب التهـذيب (جيد اإلسناد : وقال ابن حجر.حسن

 ).٥٧٣٨صحيح اجلامع برقم (



 

 
١٢٨ 

 
 

التفسري العملية ،فيقوم الرسول بعمل تطبيقـي يكـون وذلك من أوجه 
 ًتفسريا لآلية 

 نزلـت حتـى حيـرس n النبـي كـان : قالـت عائشـة ومثاله ما ورد عن
 اهللا رسـول فأخرج )٦٧: املائدة ( Z Z  ]    \  []  اآلية هذه
 .اهللا عصمني فقد انرصفوا الناس أهيا يا هلم فقال القبة من رأسه ^

 . نحوه اإلسناد هبذا إبراهيم بن مسلم حدثنا عيل بن نرص حدثنا
 عـن احلـديث هـذا بعضـهم وروى غريـب حـديث هذا عيسى أبو قال
 عن فيه يذكروا ومل حيرس n النبي كان قال شقيق بن اهللا عبد عن اجلريري
 .)١( عائشة

 وحـول الفـتح عـام مكـة n اهللا رسـول دخـل : قـال مسـعود ابن عن
 -يـده يف بمـخرصة يطعنهـا n النبـي عـلفج ًنصـبا وسـتون ثالثامئة الكعبة
  r          q  p  o   nm  l  k  jZ  ]  ويقول -بعود قال وربام

  ) ٨١: اإلرساء(
 [  (  '   &  %  $   #  "Z ) ٤٩: سبأ.(   
 )٢ (. عمر ابن عن وفيه صحيح حسن حديث هذا قال

                                                
صـحيح سـنن : وقـد حسـنه  األلبـاين ،ينظـر ،٣٠٤٦ بـرقم )٢٥١ / ٥  (الرتمـذي سـنن ) 1(

 .٢٤٤٠األلباين رقم
صـحيح سـنن : وقد صـححه األلبـاين ،ينظـر ، ٣١٣٨ برقم )٣٠٣ / ٥  (الرتمذي سنن ) 2(

 .٢٥٠٩األلباين رقم 



 

 
١٢٩ 

 
 

  : مثال بيان إشكال
قد يبني الرسول إشكال تعـارض اآليـة يف الظـاهر مـع الواقـع  ومثالـه 

 .zعمر  حديث 
ـن عمــر عــن ـال اخلطــاب ـب ـا : ـق ـت ـمل ـة هــذه نزـل ¬  ®  ]  اآلـي
¯Z )اهللا رسول سألت )١٠٥: هود n مـا فعـىل اهللا نبـي يـا :فقلـت 
 قد يشء عىل بل قال ؟ منه يفرغ مل يشء عىل أو منه فرغ قد يشء عىل ؟ نعمل
 ." له خلق ملا ّميرس كل ولكن عمر، يا األقالم به وجرت منه فرغ

 عبـد حـديث من إال نعرفه ال الوجه هذا من غريب حسن حديث هذا
 )١ (. عمرو بن امللك

فعمر هنا استشكل معنى هذه اآلية الـدال عـىل أن الـبرش قـد فـرغ مـن 
 ليشء ـقـد ـفـرغ مـنـه وـجـرت ـبـه zمـصـريهم ـفـام فاـئـدة العـمـل  ـكـام ـقـال 

 م ؟األقال
 :أو لبيان املغيبات  -

 جـل و عـز اهللا قـول يف n النبـي عـن : سـعيد أيب ما ورد عـن:ومثاله 
[.  -  ,   +  * Z ) مـن الشـمس طلـوع" :قال )١٥٨: األنعام 

 ." مغرهبا
                                                

صـحيح سـنن :وقـد صـححه األلبـاين ،ينظـر ، ٣١١١  برقم )٢٨٩ / ٥ (الرتمذي سنن ) 1(
 .٢٤٨٦األلباين رقم



 

 
١٣٠ 

 )١( يرفعه ومل بعضهم ورواه غريب حسن حديث هذا عيسى أبو قال
  7  5  6]  خـرجن إذا ثـالث قـال n النبـي عـن : هريـرة أيب عـن

  =  <  ;  :  9        8Z )ــام ــة )١٥٨: األنـع ــدجال اآلـي ــة اـل  والداـب
 .مغرهبا من أو املغرب من الشمس وطلوع

 األشـجعي هـو حـازم أبو و صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو قال
 )٢( .األشجعية عزة موىل سلامن واسمه الكويف

T  S   U  ] : بيـان املـراد باملقـام املحمـود يف قولـه : ومثال آخـر 
X  W  VZ . 

U  T  S   ]  قوـلـه يف n اهللا رـسـول ـقـال : ـقـال هرـيـرة أيب ـعـن
X  W  VZ ) الشفاعة هي ":قال عنها؟ سئل )٧٩: اإلرساء ". 

 األودي داود هـو الزغـافري وداود حسـن حـديث هذا عيسى أبو قال
 )٣( .إدريس بن اهللا عبد عم وهو اهللا عبد بن يزيد بن

  "  #  $  ] : الزيادة يف قولـه تعـاىل بيان املراد ب: ومن أمثلته 
%Z  . 

                                                
صـحيح سـنن :ينظـر  وقـد صـححه األلبـاين،، ٣٠٧١ برقم )٢٦٤ / ٥  (الرتمذي سنن ) 1(

 .٢٤٥٥األلباين رقم 
صـحيح سـنن : وقد صـححه األلبـاين ،ينظـر ، ٣٠٧٢ برقم  )٢٦٤ / ٥ (الرتمذي سنن ) 2(

 .٢٤٥٦األلباين رقم
صـحيح سـنن : وقد صححه األلبـاين ،ينظـر ، ٣١٣٧ برقم )٣٠٣ / ٥ (مذيالرت سنن  ) 3(

 .٢٥٠٨األلباين رقم



 

 
١٣١ 

  "  #  ] : ـجـل و ـعـز اهللا ـقـول يف  ^النـبـي ـعـن : ـصـهيب عـن
%  $ Z ) إن منـاد نـادى اجلنـة أهـل دخل إذا": قال ) ٢٦: يونس 

 من وتنجينا وجوهنا تبيض أمل :قالوا ينجزكموه أن يريد موعدا اهللا عند لكم
 شـيئا اهللا أعطاهم ما اهللا فو قال جاباحل فيكشف قال ؟ اجلنة وتدخلنا النار
 ." إليه النظر من إليهم أحب

 محـاد عن واحد غري روى هكذا سلمة بن محاد حديث: عيسى أبو قال
 عبـد عـن ثابـت عن احلديث هذا املغرية بن سليامن وروى مرفوعا سلمة بن

 )١( . ^النبي عن صهيب عن فيه يذكر ومل :قوله ليىل أيب بن الرمحن
: قـبـاء أـهـل يف اآلـيـة ـهـذه نزـلـت ـقـال ^ النـبـي ـعـن : رـيـرةه أيب ـعـن

[  U  T  S   RQ  P  O  N  MZ) ١٠٨: التوبة( 
 . فيهم اآلية هذه فنزلت باملاء يستنجون كانوا قال

 .الوجه هذا من غريب حديث هذا قال
 بـن اهللا عبـد بـن حممد و مالك بن أنس و أيوب أيب عن الباب ويف قال

 )٢ (. سالم
ـرباء عــن ـي عــن:  اـل =  <  ?  @  ]  اهللا قــول يف ^ النـب

G  F  E   D  C  B  A Z ) يف ":قال)٢٧: إبراهيم 
                                                

صـحيح سـنن :  وقد صححه األلبـاين ،ينظـر ، ٣١٠٥برقم ) ٢٨٦ / ٥  (الرتمذي سنن ) 1(
 .٢٤٨١األلباين رقم

صـحيح سـنن : وقـد صـححه األلبـاين ،ينظـر ، ٣١٠٠ برقم )٢٨٠ / ٥ (الرتمذي سنن ) 2(
 .٢٤٧٦ األلباين رقم



 

 
١٣٢ 

 " ؟ نبيك ومن دينك، وما ربك، من له قيل إذا القرب
 )١( .صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو قال 

ـال مرسوق ـعـن ـذه عائشــة تـلـت : ـق ـة ـه t  s  r  q   ]  اآلـي
  uZ )عـىل قـال ؟ الناس يكون فأين اهللا رسول يا قالت ) ٤٨: إبراهيم 
  حسن صحيح حديث هذا قال الرصاط

 )٢( .عائشة عن الوجه هذا غري من وروي 
 
 

                                                
صـحيح سـنن :  وقد صححه األلبـاين ،ينظـر ، ٣١٢٠ برقم )٢٩٥ / ٥  (الرتمذي سنن ) 1(

 .٢٤٩٥األلباين رقم 
صـحيح سـنن : وقـد صـححه األلبـاين ،ينظـر ، ٣١٢١ برقم)٢٩٦ / ٥  (الرتمذي سنن ) 2(

 .٢٤٩٦األلباين رقم 



 

 
١٣٣ 


 

 معروف معناها يف لغـة العـرب ، لكـن املـراد هبـا يف "البرشى"فكلمة 
 . هذه اآلية مما خيفى عىل الصحابة فسألوا عنه

 الـدرداء أبـا سـألت : قـال مرص أهـل من رجل عن يسار بن عطاء عن
 مـا : قـال )٦٤: يـونس (1Z  2      3  4  5 ] : اآليـة هذه عن

 أحـد عنهـا سـألني مـا : فقـال^  اهللا رسـول سـألت منـذ أحـد عنهـا سألني
  .له ُترى أو املسلم يراها الصاحلة الرؤيا فهي أنزلت منذ غريك

 أيب عـن رفيـع بـن العزيـز عبـد عـن سـفيان حـدثنا عمـر أيب ابن حدثنا
 الـدرداء أيب عـن مرص أهـل مـن رجل عن يسار بن عطاء عن السامن صالح
 . نحوه فذكر

 بـن عاصـم ،عـن زيـد بـن محـاد ،حـدثنا الضـبي عبـدة بـن أمحـد حدثنا
 عـن فيـه ولـيس نحـوه n النبـي عـن الـدرداء أيب عن صالح أيب عن هبدلة،
  .يسار بن عطاء

 . )١(الصامت  بن بادةع عن الباب ويف : قال

                                                
 .٣١٠٦برقم  )٢٨٦ / ٥  (الرتمذي سنن ) 1(



 

 
١٣٤ 




: النـسـاء (D  C  B  A  @Z    ]  ـنـزل ملـا : ـقـال هرـيـرة أيب عـن
 قـاربوا ":فقـال ^ النبـي إىل ذلـك فشـكوا املسلمني، عىل ذلك شّق )١٢٣

 النكبـة أو يشـاكها الشـوكة حتـى كفـارة املؤمن يصيب ما كل ويف وسددوا،
 ."ينكبها

 )١ (. غريب حسن حديث هذا عيسى أبو قال
فالرسول يف تفسريه هلذه اآلية أزال اإلشكال الذي فهمه الصحابة من 
 الرشط واجلزاء الذي دلت عليه اآليـة بـأن اإلنسـان حماسـب عـىل مايعملـه،
ـفـذكر أـنـه يرـفـع ذـلـك ـمـا يـصـيب اإلنـسـان ـمـن مـصـائب حـتـى وـلـو كاـنـت 

 .صغرية
 هذه عليه فأنزلت ^ اهللا رسول عند كنت : قال لصديقا بكر أيب عن

 M  L  K  J  I  H  G  F  E    D  C  B  A  @Z  ]  اآلية
 ؟ عيل أنزلت آية أقرئك أال بكر أبا يا": ^ اهللا رسول فقال )١٢٣: النساء(

 وجـدت كنـت قـد أين إال أعلـم ،فال فأقرأنيها :قال اهللا، رسول يا بىل :قلت
 ؟ بكر أبا يا شأنك ما: ^ اهللا رسول ،فقال هلا ّفتمطأت ،ظهري يف ًانقصاما
 بـام ملجـزون وإنـا ًسـوءا يعمـل مل ّوأينـا وأمـي أنـت بـأيب اهللا رسـول يا :قلت
 يف بذلك فتجزون واملؤمنون بكر أبا يا أنت أما :^ اهللا رسول فقال عملنا؟

                                                
صـحيح سـنن : وقد صـححه األلبـاين ،ينظـر ، ٣٠٣٨ برقم )٢٤٧ / ٥  (الرتمذي سنن ) 1(

 .٢٤٣٣األلباين رقم 



 

 
١٣٥ 

 هلـم ذلـك فيجمـع اآلخـرون وأمـا. ذنوب لكم وليس اهللا تلقوا حتى الدنيا،
 ." القيامة يوم به جيزوا حتى

 عبيـدة بـن موسى مقال إسناده ويف غريب حديث هذا عيسى أبو قال 
 سـباع ابـن وموىل حنبل بن أمحد و سعيد بن حييى ضعفه احلديث يف يضعف
 لـه ولـيس بكـر أيب عـن الوجـه هـذا غـري مـن احلديث هذا روي وقد جمهول
  عائشة عن الباب ويف أيضا صحيح إسناد

  .)١( غريب حسن حديث هذا يسىع أبو قال
 : فقال n النبي إىل رجل جاء : قال اهللا عبد عن األسود و علقمة عن

 وأنـا أمسـها، أن دون مـا منهـا أصبت وإين املدينة أقىص يف امرأة عاجلت إين
 .نفسك عىل سرتت لو اهللا سرتك لقد : عمر له فقال .شئت ما يف فاقض هذا
  ^اهللا رسـول ،فأتبعـه الرجـل ،فـانطلق شـيئا ^ اهللا رسـول عليـه ّيرد فلم

ــدعاه ًرجـــال ــتال ـف ــه ـف z  y  }  |     {  ~       �¡  ¢   ]  علـي
       ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £Z) ــــود  آخـــــر إىل) ١١٤: ـه

 ." كافة للناس بل ال : قال ؟ خاصة له هذا : القوم من رجل فقال اآلية،
 عـن إرسائيل روى وهكذا صحيح حسن حديث هذا : عيسى أبو قال

 .)٢(نحوه n النبي عن اهللا عبد عن األسود و علقمة عن إبراهيم عن سامك
 أطيب ًمترا البيت يف إن: ًمترا فقلت تبتاع امرأة أتتني: قال ُاليرس أيب عن

 فـذكرت بكـر أبـا فأتيت فقبلتها، إليها فأهويت البيت يف معي فدخلت منه،
                                                

 وقد ضعف إسناده األلباين .٣٠٣٩ برقم  )٢٤٨ / ٥ (الرتمذي سنن ) 1(
 .٣١١٢برقم ) ٢٨٩ / ٥  (الرتمذي سنن ) 2(



 

 
١٣٦ 

ْوتـب نفسـك عـىل اسـرت :قال .له ذلك  فأتيـت أصـرب، فلـم ًأحـدا، ختـرب وال ُ
 أهلـه يف اهللا سـبيل يف ًغازيـا أخلفت": فقال له ذلك فذكرت ^ اهللا رسول
 مـن أنـه ظـن حتـى السـاعة تلـك إال أسلم يكن مل أنه متنى حتى !هذا؟ بمثل
y  ]  إليه اهللا أوحى حتى ًطويال ^ اهللا رسول وأطرق قال ؟ النار أهل

�       ~  }     |  {  z Z  قوله إىل : [©  ¨       Z أبو قال 
 أهلـذا اهللا رسـول يـا: أصـحابه فقـال n اهللا رسـول عـيل فقرأها فأتيته اليرس
 حـسـن ـحـديث وـهـذا ."عامـة للـنـاس ـبـل ":قـال ؟ عاـمـة للـنـاس أم خاصـة
  .صحيح
 قيس رواية مثل احلديث هذا اهللا عبد بن عثامن عن رشيك وروى قال

 بـن أنـس و األسـقع بـن واثلـة و أمامـة أيب عـن البـاب ويف :قـال  الربيـع بن
  .)١( مالك

 n النبـي فأتى حرام قبلة امرأة من أصاب رجال أن : مسعود ابن عن
z  y  }  |     {  ~       �¡  ¢   ] : فنزلـت كفارهتـا عن فسأله

¥  ¤  £ Z  فـقـال ؟ اهللا رـسـول يـا ـهـذه أيل الرـجـل فقـال: 
 ." أمتي من هبا عمل وملن لك"

  .)٢( حيحص حسن حديث هذا عيسى أبو قال
                                                

صـحيح سـنن : وقـد حسـنه األلبـاين ،ينظـر ،٣١١٥  بـرقم )٢٩٢ / ٥  (الرتمـذي سـنن ) 1(
 .٢٤٨٩م األلباين رق

صـحيح سـنن : وقد صـححه األلبـاين ،ينظـر ، ٣١١٤  برقم)٢٩١ / ٥  (الرتمذي سنن ) 2(
 .٢٤٨٨األلباين رقم 



 

 
١٣٧ 


 

ـكــام حـصــل ـمــن اليـهــود حـيــنام أرادوا ـحتــدي رـســول اهللا بإحراـجــه 
 .بسؤاالت عن أمور من املغيبات يف املايض أو يف أمور كونية 

 القاسـم أبـا يـا: فقـالوا ^ النبـي إىل هيـود أقبلت : قال عباس ابن عن
 معـه بالسـحاب موكـل املالئكـة مـن ملـك ":قال ؟ هو ما الرعد عن ناأخرب

 الصـوت هـذا فـام :فقالوا اهللا، شاء حيث السحاب هبا يسوق نار من خماريق
 أمـر، حيـث إىل ينتهـي حتـى زجـره إذا بالسحاب زجره :قال ؟ نسمع الذي
 عـرق اشـتكى: قـال ؟ نفسـه عـىل إرسائيـل حـرم عام فأخربنا صدقت: قالوا
 قـالوا حرمهـا فلـذلك وألباهنـا اإلبـل حلـوم إال يالئمـه شـيئا جيـد لـمف النسا

 "  صدقت
 )١ (. غريب حسن حديث هذا قال

                                                
صـحيح سـنن : وقد صححه األلبـاين ،ينظـر ، ٣١١٧  برقم )٢٩٤ / ٥  (الرتمذي سنن ) 1(

 .٢٤٩٢األلباين رقم 



 

 
١٣٨ 


 

وبذلك يصلح احلديث لتفسري عدة آيات كام يف بيان احلرش يف حـديث 
: امـة ثالثـة أصـنافحيرش الناس يوم القي: rقال رسول اهللا : أيب هريرة قال

ًـصـنفا مـشـاة، وـصـنفا ركباـنـا، وـصـنفا ـعـىل وـجـوههم، قـيـل ً ً ـيـا رـسـول اهللا : ً
إن الذين أمشـاهم عـىل أقـدامهم قـادر : وكيف يمشون عىل وجوههم؟ قال

ـعـىل أن يمـشـيهم ـعـىل وـجـوههم، أـمـا إـهنـم يتـقـون بوـجـوههم ـكـل ـحـدب 
 .وشوك

 . )٢(هذا حديث حسن: قال أبو عيسى
 عرشات اآليات، وكـذلك ذكـر جهـنم والنـار، فقد ورد ذكر احلرش يف

 rفقد ورد ذكره يف مئات اآليات، وقد بينهـا حـديث ابـن عمـر عـن النبـي 
عـىل : ّجلهنم سبعة أبواب باب منها ملن سل السيف عىل أمتـي، أو قـال: قال

 .أمة حممد
هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حـديث مالـك بـن : قال أبو عيسى

 . )٣(مغول

                                                
 .٣١٤٢برقم ) ٥/٣٠٥(سنن الرتمذي ) ٢(
 .٣١٢٣قم بر) ٥/٢٩٧(سنن الرتمذي ) ٣(



 

 
١٣٩ 


 

 :وهذا املنهج فريد من نوعه كام يف حديث ابن عباس
 البكايل يزعم أن موسى صاحب بنـي إرسائيـل لـيس بموسـى ً أن نوفا

صاحب اخلرض قـال كـذب عـدو اهللا سـمعت أيب بـن كعـب يقـول سـمعت 
يقـول قـام موسـى خطيبـا يف بنـي إرسائيـل فسـئل أي النـاس ^ رسول اهللا 
فأوحى اهللا إليه أن ،فعتب اهللا عليه إذ مل يرد العلم إليه ،ل أنا أعلم أعلم؟ فقا

 أي رب فكيـف يل : قـال، من عبادي بمجمع البحرين هـو أعلـم منـكًعبدا
 فـانطلق ،َّ امحل حوتا يف مكتمـل فحيـث تفقـد احلـوت فهـو ثـم:به؟ فقال له

  يفً فجعـل موسـى حوتـا،وانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون ويقال يوسـع
مكـتـل ـفـانطلق ـهـو وفـتـاه يمـشـيان حـتـى أتـيـا الـصـخرة فرـقـد موـسـى وفـتـاه 

 قـال ،فاضطرب احلوت يف املكتل حتـى خـرج مـن املكتـل فسـقط يف البحـر
 وكان ً وكان للحوت رسبا،وأمسك اهللا عنه جرية املاء حتى كان مثل الطاق

 ونيس صـاحب موسـى أن ، فانطلقا بقية يومهام وليلـتهام،ًملوسى وفتاه عجبا
!  "  #  $  %  &  '  )  (  ]  ربه فـلـام أـصـبح موـسـىـخيـ

  ,  +   *Z] ومل ينصب حتى جاوز املكان الذي :قال ]٦٢: الكهف
.  /  0  1  2     3  4  5   6  7  8  9  ] أمـــر فيـــه 

B         A  @   ?  >  =<  ;  :Z ـقــال موـســى  [             G  F  E
  M   L  K  J  IHZ آثارمها قال سفيان يزعم  فكانا يقصان:قال 

ناس أن تلك الصخرة عندها عني احليـاة وال يصـيب ماؤهـا ميتـا إال عـاش 
قال وكان احلوت قد أكل منه فلام قطر عليـه املـاء عـاش قـال فقصـا آثارمهـا 



 

 
١٤٠ 

 فسلم عليه موسى فقـال ، مسجى عليه بثوبًحتى أتيا الصخرة فرأى رجال
 :موسـى بنـي إرسائيـل ؟ قـال : قـال، أنا موسـى:أنى بأرضك السالم ؟ قال

نعم قال يا موسى إنك عىل علم من علم اهللا علمكه ال أعلمه وأنا عىل علـم 
_  `   d  c  b  a  ] مـن علـم اهللا علمنيـه ال تعلمـه فقـال موـسـى 

  f  eZ  [  m  l   k  j    i  hZ  [  s  r   q        p  o
  v        u  tZ  [¡  �  ~  }  |  {     z  y   x  ¢  Z قال 

 قال  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥Z  »  ¬  ®  ¯  °   ]  له اخلرض 
نعم فانطلق اخلرض وموسى يمشيان عـىل سـاحل البحـر فمـرت هبـام سـفينة 
فكلامه أن حيملومها فعرفوا اخلرض فحملومها بغري نول فعمد اخلرض إىل لوح 
ىل من ألواح السفينة فنزعه فقال له موسـى قـوم محلونـا بغـري نـول عمـدت إ

Â  Á  À  ¿  ¾  ½Z  [    Ç  Æ  Å  Ä   ] سفينتهم فخرقتها 
  Ë  Ê  É  ÈZ  [  Õ  Ô  Ó     Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÖZ  

ثم خرجا من السفينة فبينام مها يمشيان عـىل السـاحل وإذا غـالم يلعـب مـع 
à  ß  ] الغلامن فأخذ اخلرض برأسه فاقتلعه بيده فقتله قـال لـه موسـى 

  ä  ã        â  á  ç  æ  åZ   [  Ê  É  È    Ç  Æ  Å  Ä
  ËZ 0  1  2  ]  قـــال وهـــذه أشـــد مـــن األوىل  /  .        -  ,

    9  8  7  6  5  43Z   [  A  @  ?  >     =  <  ;
   K  J  I  H      G  F  E  D    C  BZ] ــل ] يقـــول ماـئ

له موسى قـوم أتينـاهم  NZ  ]  ف  L Z] فقال اخلرض بيده هكذا 



 

 
١٤١ 

S  R  Q  P    OZ   [  W  V  U  ] يضيفونا ومل يطعمونا فلم 
  a  `  _       ^  ]     \  [  ZY    XZ ـــال رســــول اهللا   ^ ـق

يرحم اهللا موسى لوددنا أنه كان صرب حتى يقص علينا مـن أخبارمهـا قـال و 
 قال وجـاء عصـفور حتـى ، األوىل كان من موسى نسيان^قال رسول اهللا 

فقـال لـه اخلرض مـا نقـص علمـي ، ثم نقـر يف البحـر وقع عىل حرف السفينة
 قـال سـعيد .وعلمك من علم اهللا إال مثل ما نقص هذا العصفور من البحـر

بن جبري وكان يعني ابن عباس يقـرأ وكـان أمـامهم ملـك يأخـذ كـل سـفينة 
 .صاحلة غصبا وكان يقرأ وأما الغالم فكان كافرا 

 .قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح 
لزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عـن ابـن عبـاس عـن ورواه ا

 وقـد رواه أبـو إسـحاق اهلمـداين عـن سـعيد بـن ^أيب بن كعب عن النبي 
 .)١( ^جبري عن ابن عباس عن أيب بن كعب عن النبي

قال أبو عيسى سمعت أبا مزاحم السمرقندي يقول سمعت عـيل بـن 
 أسمع من سـفيان يـذكر يف املديني يقول حججت حجة وليس يل مهة إال أن

هذا احلديث اخلـرب حتـى سـمعته يقـول حـدثنا عمـرو بـن دينـار وقـد كنـت 
 سمعت هذا من سفيان من قبل ذلك ومل يذكر فيه اخلرب 

 صحيح: قال الشيخ األلباين 
فهذا احلديث يبني لنا سبب ذهاب موسى إىل جممع البحرين ومل يذكر 

                                                
 .٣١٤٩برقم ) ٥/٣٠٩(سنن الرتمذي ) ١(



 

 
١٤٢ 

 .)١(لنبويةذلك يف القرآن الكريم وإنام يف السنة ا
إن هـذه املنهجـيـة النبوـيـة ـكـان ـهلـا األـثـر العـظـيم يف تفاـسـري الـصـحابة 
ـذين رووا ـهـذه األحادـيـث واـسـتفادوا ـمـن ذـلـك اـملـنهج  والـتـابعني فـهـم اـل

 .وقاسوا عليه وتفاسريهم حافلة بذلك
 

                                                
 :يف  حمـارضة لـه بعنـوان . حكمت بن بشري بن ياسـني.د.أفدت هذا  املصدر من فضيلة أ )١(

االستنباطات املبتكرة من معجزة االرساء واملعراج ،حمارضة يف جامعـة امللـك عبـدالعزيز 
 هـ٢٤/٥/١٤٣١بتاريخ 



 

 
١٤٣ 

 اخلامتة
 احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا وبعد ،

ي لكتاب التفسري مـن سـنن اإلمـام فقد وقفت يف بحثي هذا يف دراست
الرتمذي عىل معامل هامة يف التفسري النبـوي مـن حيـث أنواعـه ،ومصـادره ، 
واملنهاج النبوي يف التفسري وأوجه التفسري النبوي ، ممـا يؤكـد أمهيـة العنايـة 
هبذا املصدر مـن مصـادر التفسـري ،لقيمتـه العاليـة فهـو يعتمـد عـىل األصـل 

  .الثاين من أصول الرشيعة
 :وهذه الدراسة التطبيقية يمكن أن نخرج منها بعدة نتائج ،من أمهها 

أمهية التفسـري النبـوي كمصـدر أصـيل جيـب أن يكـون أمـام أعـني أي  -١
 . مفرس لكالم اهللا قبل أن خيوض فيها برأي أو اجتهاد

 :أمهية استقراء دواوين السنة النبوية للخروج بأمرين هامني، مها  -٢
 للقرآن ،وهذا عىل كـل األنـواع التـي ذكرناهـا،^   تفسري النبي: ًأوال  

وخاصة التفسري النبـوي غـري الرصيـح ،فهـذا جمـال ال يـزال حيتـاج إىل 
دراسات متعددة،وهو جمال خصب للبحث بشكل مشاريع موسوعية 
ـجتـرد كـتـب الـسـنة وتـسـتقرؤها ،للـخـروج بتفـسـري نـبـوي للـقـرآن كـلـه 

رشوع حيتـاج إىل أمـرين وسيكون هذا التفسـري عـايل القيمـة  ،وهـذا امل
ـة للمـسـتقرئ ألصــول التفســري : ـة العلمـي االـسـتقراء احلــارص ،واملكـن

 .واستحضاره واستظهاره للقرآن الكريم 
 أـصـول التفـسـري النـبـوي ـمـن ـخـالل التفـسـري النـبـوي لآلـيـات،: ثانـيـا  

ّوالشـك أن ـهـذا ـسـيكون ـلـه القيـمـة العالـيـة ألن النـبـي أـصـل لطريـقـة 
 التطبيق حيتاج إىل فهم دقيق واستيعاب ألصـول ًالتفسري تطبيقا ،وهذا



 

 
١٤٤ 

 .التفسري للخروج بأصول التفسري النبوي
ـنهم التفـسـري النـبـوي كالبـخـاري  -٣ ـذين مجـعـوا يف دواوـي أن املـحـدثني اـل

إن ـصـح  –ّوالرتـمـذي والنـسـائي يـعـدون مفرسـيـن ـمـن الـطـراز األول 
يف  وخاصة يف التفسري النبوي غري الرصيح ،وقد ظهر يل هـذا -التعبري

استقرائي ملا ذكره الرتمذي يف كتاب التفسـري ،بحيـث إنـه مجـع يف كـل 
ًـسـورة ـمـا ـيـرى أـنـه يـصـلح أن يـكـون تفـسـريا ـهلـا وإن مل يـكـن تفـسـريا 

 .وهذا ملحظ هام حمل بحث ودراسة  ًرصحيا،



 

 
١٤٥ 

  واملصادر املراجع أهمفهرس
 

جممـع امللـك فهـد . اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الـدين السـيوطي، ط -
 .هـ١٤٢٦، ١اعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة، طلطب

 -طه عبدالرؤوف سـعد، دار اجليـل: إعالم املوقعني، البن القيم، حتقيق -
 .م١٩٧٣بريوت 

حممـد أبـو الفضـل إبـراهيم، : الربهان يف علوم القرآن، الزركيش، حتقيـق -
 . القاهرة–دار الرتاث 

ـمـد حاـمـد الفـقـي، دار حم: التبـيـان يف أقـسـام الـقـرآن، اـبـن الـقـيم، تعلـيـق -
 . بريوت–املعرفة 

ـأثور - ـري باـمل ـري الصــحيح موـسـوعة الصــحيح املـسـبور ـمـن التفـس ، التفـس
 .ـهـ١٤٢٠، املدينـة النبويـة، دار املـآثر، حكمت بن بشـري بـن ياسـني.د.أ

مكتبة  .حممد عبدالرحيم حممد. التفسري النبوي، خصائصه ومصادره، د
 .هـ١٤١٣الزهراء، ط األوىل 

نبوي، مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية ألحاديث التفسري النبوي التفسري ال -
 .هـ١٤٣٢، ١ الرياض، ط–الرصيح، خالد الباتيل، دار كنوز أشبيليا 

ـق - ـري النســائي، حتقـي ـي: تفـس ـة .صــربي الشــافعي، وســمري اجلليـم  مكتـب
 . م١٩٩٠ - هـ١٤١٠ - القاهرة-السنّة

ـر  - ـن جرـي ـرآن، حممــد ـب ـل آي الـق ـان عــن تأوـي : الطــربي، تجــامع البـي
 .هـ١٤٢٢عبداهللا الرتكي، دار هجر، القاهرة، ط األوىل /د

عبـداهللا الرتكـي ،مؤسسـة /حتقيـق د. اجلامع ألحكـام القـرآن، القرطبـي -
 .هـ١٤٢٧وىل ألالرسالة ،بريوت ، الطبعة ا

اجلوهر املنظوم يف التفسري بـاملرفوع مـن كـالم سـيد املرسـلني واملحكـوم  -



 

 
١٤٦ 

هنـد بنـت .د: دراسـة وحتقيـق) ة دكتـوراهرسـال(للعالمة حممد بن عقيلة 
 .ـه١٤٢٩، حكمت بن بشري بن ياسني. د.إرشاف أ، إبراهيم التوجيري

مجع وتقديم وحتقيق حممد السيد .دقائق التفسري اجلامع لتفسري  ابن تيمية -
اجلليـنــد ،مؤسـســة عـلــوم الـقــرآن ،ـســوريا ،دمـشــق ،الطبـعــة الثالـثــة ، 

 .م١٩٨٦-ـه١٤٠٦

التفـسـري املوـضـوعي والتفـسـري التحـلـييل، ـصـربي دور اـحلـديث النـبـوي يف  -
 .املتويل

 أـمحـد ـشـاكر ،مكتـبـة دار اـلـرتاث ،الـقـاهرة،:حتقـيـق . الرـسـالة، الـشـافعي -
 هـ١٣٩٩الطبعة الثانية 

حتقيق أمحد حممد شاكر دار احياءالرتاث .سنن الرتمذي، اإلمام الرتمذي -
 . بريوتالعريب،

ن عبـداهللا احلميـد، دار سعد ب. د: سنن سعيد بن منصور، دراسة وحتقيق -
 .هـ١٤١٤، ١ الرياض، ط–الصميعي 

ـصـحيح اإلـمـام البـخـاري، حمـمـد ـبـن إـسـامعيل البـخـاري، دار الـسـالم،  -
 .هـ١٤٢١الرياض، ط الثانية 

صـحيح اإلمـام مسـلم، مـسـلم بـن احلجـاج النيسـابوري، دار الـسـالم،   -
 .هـ١٤٢١الرياض، ط الثانية 

آن الكـريم، أبـو حممـد السـيد الصحيح املسند مـن التفسـري النبـوي للقـر -
 .هـ١٤١٠، ١ مرص، ط–إبراهيم بن أبو عمه، دار الصحابة للرتاث 

، مكتـب الرتبيـة العـريب لـدول اخللـيج، صحيح سنن الرتمذي، األلبـاين -
 . اجلزء الثالث
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مـسـاعد ـبـن ـسـليامن الطـيـار، دار اـلـنرش، . فـصـول يف أـصـول التفـسـري، د -
 .هـ١٤١٣، ١ الرياض، ط-الدويل

عبدالرمحن بن قاسم وابنه : تاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، مجعجمموع  ف -
 .املرصية :ط.حممد

املستدرك عىل الصحيحني، اإلمام حممد بن عبداهللا احلاكم النيسـابوري،  -
 بريوت، –مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية : دراسة وحتقيق

 .هـ١٤١١، ١ط

هباء الدين حيـدر بـن عـيل ، rاملعتمد من املنقول فيام أوحي إىل الرسول  -
مكتبـة ، حممـد ولـد حبيـب.د، فيصـل بـن جعفـر بـايل. د: حتقيق، القايش
 .ه١٤٢٠، ١ط، الرياض، التوبة

 .دار الفكر:طبعة . لعظيم الزرقاينمناهل العرفان يف علوم القرآن، حممدعبدا -

 رشح عـبـداهللا دراز وآـخـرين،.املوافـقـات يف أـصـول الرشيـعـة، الـشـاطبي -
 لعلمية ،بريوتنرش دار الكتب ا

 

 :املجالت -
 .هـ١٤٠٠، ربيع اآلخر )٣(جملة األزهر، العدد  -

جملة البحوث والدراسات الفقهية، تصدر عن جممع امللـك فهـد لطباعـة  -
 .هـ١٤٢٧املصحف الرشيف، العدد األول، حمرم 

 .هـ١٤٠١، رجب )١٩٩(جملة الوعي اإلسالمي، العدد  -
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 تأليف

 حممد بن خليفة بن صدر املدرسني الشيخ سعد الدين املرحومي الشوبري
 )هـ١٠٨٢ت بعد (




 
   تركي بن سعد بن فهيد اهلويمل .د

 كلية أصول الدين ـ  - املشارك بقسم القرآن الكرمي وعلومه األسـتاذ •
 . اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةجامعة

 كليـة - عىل درجة املاجستري من قسم القرآن الكريم وعلومـه حصل •
: أصول الدين ـ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بأطروحتـه 

ـمـريم إىل ترجيـحـات الـشـنقيطي يف أـضـواء البـيـان ـمـن أول ـسـورة (
 .)هناية سورة املؤمنون

 كلية - عىل درجة الدكتوراه من قسم القرآن الكريم وعلومه حصل  •
  :أصول الدين ـ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بأطروحتـه

  )دراسة نظرية تطبيقية خواص القرآن الكريم ـ(
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ـن رشور   ـاهللا ـم ـده ونـسـتعينه ونســتغفره، ونـعـوذ ـب إن احلـمـد هللا، نحـم

ل فـال أنفسنا ومن سـيئات أعاملنـا، مـن هيـده اهللا فـال مضـل لـه، ومـن يضـل
ًهادي لـه، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال رشيـك لـه، وأشـهد أن حممـدا 
ًعبده ورسـوله، صـىل اهللا عليـه وآلـه وصـحبه، وسـلم تسـليام كثـريا إىل يـوم  ً

 :أما بعد... الدين
ّفإن من أجل العلوم وأرشفها، بل أجلها وأرفعها علم التفسري، الـذي  

 الـذي ال يأتيـه الباطـل مـن بـني يديـه – عز وجل –هو تبيني معاين كالم اهللا 
 .وال من خلفه، تنزيل من حكيم محيد

 أن وقـفـت ـعـىل خمطوـطـة قيـمـة، ورـسـالة – ـعـز وـجـل –َّوـقـد يرس اهللا  
ًلطيفة يف بيان معنى التفسـري لغـة وعرفـا، وبيـان النسـبة بينـه وبـني التأويـل، 

وهـي وذكر موضـوعه، وغايتـه، واسـتمداده، وبيـان احلاجـة إليـه، ورشفـه، 
بديعـة يف موضـوعها وعرضـها، واضـحة املعنـى، جيـدة الصـياغة، تـشـبه يف 
سبكها متون املتـأخرين، وتشـتمل عـىل مجلـة مـن املعـارف املعينـة عـىل فهـم 
ــة معانـيــه وأحكاـمــه، فاـســتخرت ـثــم  الـقــرآن الـكــريم وتفـســريه، ومعرـف
استرشت، ثم عزمت وعىل اهللا ريب توكلت يف دراسة وحتقيق هـذه الرسـالة، 

ًاجـهـا للـبـاحثني، خدـمـة لرتاثـنـا الرـصـني، وهنوـضـا هبـمـة املـسـتفيدين، وإخر
وتـقـديمها يف ـصـورة تـتـيح اإلـفـادة منـهـا يف يرس وـسـهولة، فلـلـه احلـمـد رب 

 .العاملني
 :وجعلت العمل يف هذه املخطوطة عىل قسمني
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 :القسم الدرايس، وفيه مبحثان: القسم األول
 :بعة مطالبِّالتعريف باملؤلف، وفيه أر: املبحث األول 
 .اسمه ونسبه: املطلب األول 
 .مكانته العلمية: املطلب الثاين 
 .مؤلفاته: املطلب الثالث 
 .وفاته: املطلب الرابع 

 :، وفيه ثالثة مطالب)املخطوط(َّالتعريف باملؤلف : املبحث الثاين
 .اسم املخطوط، ونسبته إىل مؤلفه: املطلب األول 
 .مكان وجودهوصف املخطوط، و: املطلب الثاين 
 .موضوع املخطوط، وقيمته العلمية: املطلب الثالث 

 .النص املحقق: القسم الثاين
 .وفيها أهم نتائج البحث: اخلامتة •
 .الفهارس العامة •
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 :منهج التحقيق •
 :املنهج اآليت) الكتاب(اتبعت يف حتقيق هذا املخطوط 

 .زوها إىل سورهاكتابة اآليات القرآنية بالرسم العثامين، مع بيان أرقامها وع -
ختريج األحاديث النبوية من مصادرها، فإن كان احلديث يف الصحيحني  -

ـن  ـان يف غريمهــا أخرجــه ـم ـنهام، وإذا ـك ـأكتفي بتخرجيــه ـم أو أحــدمها ـف
 .املصادر األخرى املعتمدة، مع ذكر أقوال أهل العلم فيه واحلكم عليه

 .ختريج اآلثار الواردة يف النص -
 . النسخة الفريدة التي سيأيت الكالم عنهااالعتامد يف التحقيق عىل -
توثـيـق األـقـوال واآلراء املنـسـوبة إىل الـقـائلني ـهبـا ـمـن مؤلـفـاهتم، أو ـمـن  -

 .املصادر املعتمدة
 .ضبط الكلامت املشكلة والغريبة من مصادرها املعتربة -
 .رشح املفردات اللغوية الغريبة -
فة مناسـبة، ختـدم التعليق بذكر ما يستدعيه املقام من مزيد بيـان، أو إضـا -

 .النص املحقق أو تناقشه
 .التعريف باألعالم غري املشهورين -
 .كتابة النص حسب قواعد اإلمالء والرسم املتعارف عليها يف الوقت املعارص -

هذا، وقد رست عىل هذا املـنهج مـن أجـل إخـراج الـنص كـام أراده 
ًاملؤلف، إخراجـا صـحيحا سـليام مـن األخطـاء اللغويـة واإلمالئيـة، ً ً سـائال ً

ً أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهـه، ويف خدمـة كتابـه، – عز وجل –املوىل 
 .^وسنة نبيه حممد 

 .واحلمد هللا رب العاملني
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 :وفيه أربعة مطالب

 
 اسمه ونسبه: املطلب األول

حممد بن خليفة بن صدر املدرسني الشيخ هو أبو عبداهللا شمس الدين  
َالدين املرحومي الشوبري الشافعي سعد ْ َّ)١(. 

بفتح الشني املعجمة، وسكون الراء، وفتح الباء، وبعـدها : والشوبري 
 .)٣(وهي من قرى مرص باملنوفية. )٢(راء، نسبة إىل قرية بمرص

ـون  ـة »شــوبر«نســبة إىل : والشــوبري«: ويف كشــف الظـن ـة مرصـي  قرـي
  .)٤(»لغربيةبا


 مكانته العلمية: املطلب الثاين
ِومن اآلخذين عـىل «): هـ١٠٧٧ت(جاء يف ثبت شمس الدين البابيل  
 .الشيخ شمس الدين حممد بن خليفة الشوبري الشافعي: البابيل

، والشـمس البـابيل، وكـان )هــ١٠٦٩ت(أخذ عن الشمس الشوبري 
ث وأفتـى بـاألزهر يف َّ، روى وحـد)هــ١٠٧٥ت(َّ درسه، واملزاحي )٥(معيد

                                                
 .خطوطة، وآخرها، ويف فهارس الكتب واملصنفاتاسم املؤلف كام ذكر يف أول امل) 1(
 .١/١٧٥ِّخالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش للمحبي : ينظر) 2(
 .١/٩٨لب اللباب يف حترير األنساب للسيوطي : ينظر) 3(
 .٥/٢٨٧هدية العارفني : ، وينظر للزيادة١/١٥٢كشف الظنون : ينظر) 4(
 الدرس وانرصف، أعـاد هـو للطلبـة مـا ألقـاه املـدرس هو الذي إذا ألقى املدرس: املعيد) 5(

  .٥/٤٦٤ للقلقشندي »صبح األعشى«: انظر. إليهم ليفهموه وحيسنوه
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  .)١(»حياة شيوخه
فهو معيد الدرس، وهذا يدل عىل مكانته عند شيخه، ومتيزه بني أقرانه 

 يقرأ صـحيح البخـاري عـىل شـيخه، ويف –ً أيضا –من طالب العلم، وكان 
إعادة الدرس، والقراءة عىل الشيخ ما يدل عىل منزلته ومتكنه، ورفعـة شـأنه 

 .ة شيوخه، فكيف بعد وفاهتميف العلم والتحصيل يف حيا
) هــ١٠٢٦ت(، يف ترمجة سـقر بـن عمـر املرصي )٢(ويف خالصة األثر

ـه مجــع مــن العلــامء املحققــني مــنهم«: قــال ـن خليفــة : وأخــذ عـن حممــد ـب
 .، ففي وصفه بالعامل املحقق ما يدل عىل مكانته يف العلم»...الشوبري

يـف باجلـامع خادم العلم الرش«: وجاء يف آخر املخطوطة وصفه بقوله
 .)٣ (»...األزهر عمره اهللا تعاىل

    .)٤ (»...اإلمام العامل العالمة مفيد الطالبني«: ويف أوهلا
 

                                                
منتخـب األسـانيد يف وصـل املصـنفات واألجـزاء (ثبت شـمس الـدين البـابيل املسـمى : ينظر) 1(

ُاملربى الكابيل فيمن روى عن الشمس البابيل للزبيـدي: ، ويليه)واملسانيد وينظـر ). ٢٠٢ص (َّ
 فقـد »...معنـى احلـديث الرشيـف روايـة ودرايـة«: مقدمة خمطوطة للمؤلـف بعنـوان: للزيادة

اشتملت عىل توثيقات أفادت يف ترمجة املؤلف، وفيهـا شـيوخه، وسـند املؤلـف إىل البخـاري، 
  .- إن شاءاهللا تعاىل –وسيأيت بياهنا يف مبحث مؤلفاته 

: ، وينظـر للزيـادة١/١٥٠ القـرن احلـادي عرش للمحبـي خالصـة األثـر يف أعيـان: ينظر) 2(
 ).٦٠ص(مشيخة أيب املواهب احلنبيل 

 ).٢٣لوحة (آخر املخطوطة :  ينظر)3(
 .غالف املخطوطة:  ينظر)4(
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 مؤلفاته: املطلب الثالث
بعد النظر واملطالعة يف فهارس الكتب واملصنفات، ومعاجم املؤلفني،  

 :ُنسب للمؤلف اآليت ذكره
 . رسالة يف بيان أقسام احلديث– ١

ها يف الفهرس الشـامل للـرتاث العـريب اإلسـالمي املخطـوط ورد ذكر 
 :، وذكروا أماكن وجودها يف)١ ()احلديث النبوي(

 –أ ٣٣و (–] ٣٧٧٤ [٣/١/٤٠٠ جامعة اإلمام حممد بن سعود – ١ 
 .هـ١١٥٤ –ضمن جمموع ) أ٤٤

ضـمن ) ٥و (–]  جمـاميع٤/١٠٢٩ [١/٢٤٦بغـداد /  األوقاف– ٢ 
 .هـ١١٥٥ –جمموع 

 –] ١٥٣ [١/٢٢٦) قـسـم محاـيـة اـلـرتاث(الـقـاهرة / لكـتـب دار ا– ٣ 
 ).و٥(

ـن ســعود   ـد ـب ـام حمـم ـة اإلـم ـاالطالع ـعـىل نســخة جامـع ـد قـمـت ـب وـق
اإلـسـالمية، ووـجـدت بياناـهتـا مطابـقـة ـملـا ذـكـر يف الفـهـرس الـشـامل، وـهـي 

 .إلخ... رسالة تتحدث عن أقسام احلديث الضعيف ورشوطه
 : رسالة يف معنى احلديث– ٢

يف الفهرس الشـامل للـرتاث العـريب اإلسـالمي املخطـوط ورد ذكرها  
 :، وذكروا مكان وجودها يف)٢ ()احلديث النبوي(

                                                
 .٢/٨٢٢) مؤسسة آل البيت(الفهرس الشامل للرتاث : ينظر) 1(
 .٢/٨٤٦) مؤسسة آل البيت(الفهرس الشامل للرتاث : ينظر) 2(
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 –ضمن جمموع ) ٤٢ –ب ٢٤و (–] ٤٨٣٠ [٦/١١١ تشسرتبتي – ١
 .هـ، بخط املؤلف١٠٨٢

وقد قمت باالطالع عليها ضمن مصورات جامعة اإلمام حممد بـن 
فوجدهتا بنفس الـرقم، وهـي سعود اإلسالمية، وحصلت عىل نسخة منها، 

رســالة فيـهــا تعريـفــات وتوثيـقــات، وذكــر ـشــيوخه، وـســنده يف ـصــحيح 
البـخـاري، وقراءـتـه ـعـىل ـشـيوخه، وبياناـهتـا واـضـحة ومطابـقـة ـكـام ذـكـر يف 

 .الفهرس الشامل
ــه تعـــاىل– ٣   � ~ { | } ]:  رســـالة يف تفســـري قوـل
¡ ¢ Z ] ١٦٣: سورة األعراف.[ 

 للـرتاث العـريب اإلسـالمي املخطـوط ورد ذكرها يف الفهرس الشـامل 
 :، وذكروا مكان وجودها يف)١ ()علوم القرآن(

و، ومل يـتـــيرس ١٣ –] ع٣٤٥/١٥ [١٦٧) ع.ق( خزاـنـــة تـطـــوان – ١
 .احلصول عليها، أو النظر فيها من خالل الوسائل التي تعني عىل ذلك

 
 املطلب الرابع وفاته

وفاتـه، ولكـن الـذي بعد البحث واملراجعة مل أقف بالتحديد عىل سنة  
ورد يف فهارس الكتب واملصنفات، وكتب املعاجم، وفهارس املخطوطـات 

ً، وذلك بناء عىل تـاريخ نسـخ املخطـوط الـذي )هـ١٠٨٢( أنه كان حيا سنة 
                                                

: ، وينظـر٢/٨٦٥ علـوم القـرآن –) مؤسسـة آل البيـت(الفهرس الشامل للرتاث : رينظ) 1(
فهـرس جممـع امللـك فهـد لطباعـة املصـحف (فهرست مصـنفات تفسـري القـرآن الكـريم 

 .٢/٨٥٢) الرشيف
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، وهو أمر حمتمل، وعىل كل حـال )رسالة يف معنى احلديث(ًبخط يده سابقا 
 ولكـن بـالنظر إىل ذلـك وإىل هذه الداللة ال تفيدنا يف حتديد سنة وفاته بدقة،

) هــ١٠٧٧ت(والبابيل ) هـ١٠٧٥ت(سلطان املزاحي : تاريخ وفاة شيوخه
، فيظهر يل أنه تويف يف حدود العقد الثاين )هـ١٠٦٩ت(والشمس الشوبري 

 .أو الثالث من القرن الثاين عرش، واهللا تعاىل أعلم
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 :مطالبوفيه أربعة 

 اسم املخطوط، ونسبته إىل مؤلفه: املطلب األول
رسـائل مفيـدة يف بيـان موضـوع «): الغالف(كتب يف صفحة العنوان  

ـد  ـة مفـي ـامل العالـم ـام الـع ـه، لإلـم ـه واســتمداده وغايـت ـم التفســري وتعريـف عـل
الطالبني حممد بن خليفة بن صدر املدرسـني الشـيخ سـعد الـدين املرحـومي 

 .»...الشوبري
َّ العنـوان رصح بـه املؤـلـف يف اللوحـة األوىل مـن املخطـوط ولـكـن وهـذا 

ًأما بعد فهذه رسالة لطيفة يف بيان معنى التفسري لغة وعرفا، «: باإلفراد حيث قال
وبيان النسبة بينه وبني التأويـل، وذكـر موضـوعه، وغايتـه، واسـتمداده، وبيـان 

، فهنـا »... التوفيـقاحلاجة إليه، ورشفه؛ لتكون عـىل بصـرية فيـه، فنقـول وبـاهللا
 .رسالة وليست رسائل

هذا ما تيرس يل يف بيان معنى التفسري «: وجاء يف آخر املخطوط ما نصه 
ًلـغــة وعرـفــا، والنـســبة بيـنــه وـبــني التأوـيــل، وبـيــان موـضــوعه، وغايـتــه، 
واستمداده، واحلاجة إليه، ورشفه، واحلمد هللا وحده، وصىل اهللا عىل مـن ال 

 الفقري احلقري حممد بن خليفة بن صدر املدرسني الشيخ نبي بعده، قاله العبد
 .»...َسعد الدين، خادم العلم الرشيف باجلامع األزهر عمره اهللا تعاىل

ـوت اســم   ـوط، وآـخـره ثـب ـدم يف أول املخـط ـا تـق ـن خــالل ـم فيظـهـر ـم
املخـطـوط، وثـبـوت نـسـبته إىل مؤلـفـه ـعـىل وـجـه اـلـترصيح، واحلـمـد هللا رب 

 .العاملني
رسالة مفيدة يف بيان موضـوع علـم «ه هذا العنوان فلذلك اخرتت ل
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، وتركـت األوصـاف وبقيـة العنـوان »التفسري وتعريفـه واسـتمداده وغايتـه
 .لوضوحه من العنوان املختار كام يظهر لنا من الغالف وخامتة النسخة

ـان وجــوده يف   ـوط، ومـك ـان يف وصــف املخـط ـن البـي ـد ـم وســيأيت مزـي
 .-ىل  إن شاءاهللا تعا–املبحث القادم 


 وصف املخطوط، ومكان وجوده: املطلب الثاين

بعد البحث والنظر مل أجد إال نسخة واحدة فريدة هلذا املخطوط، وقد  
كتبت بخط نسخي واضح ومعتاد، وكتب عـىل غـالف املخطـوط عنواهنـا، 

وقف السيد حممـد الـدواخيل عـىل : واسم مؤلفها، ويف آخر صفحة الغالف
 .واق الشوام، ونظره للسيد املحروقيمجيع طلبة العلم، ومقره بر

قاله العبد الفقري حممـد بـن «: ويف آخر لوحة من املخطوط ذكر ما نصه 
خليفة بن صدر املدرسني الشيخ سعد الدين، خادم العلم الرشيف باجلـامع 

 .»...َاألزهر عمره اهللا تعاىل
 .ومل يذكر الناسخ، وال تاريخ النسخ 
لوحة، كل لوحـة تشـتمل ) ٢٣(ين وهذه النسخة تقع يف ثالث وعرش 

ـسـم، ٢٢ × ١٢ًـسـطرا، واملـقـاس ) ٢١(ـعـىل وـجـه واـحـد، وـعـدد األـسـطر 
 .وبعض العناوين مكتوب باحلمرة

وتوجـــد هـــذه النســـخة يف جامـعـــة هارفـــارد، حتـــت القيـــد رـقـــم  
٠٠٧٣٦٧٤٩٥ 

http://ocp.hul.harvard.edu/dl/ihp/007367
495 
ح الرحبيـة للسـيوطي، حيث ذكر فهرس جامعة هارفارد أن معهـا رش 

http://ocp.hul.harvard.edu/dl/ihp/007367
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ورشح بغيـة الطالـب احلثيـث يف معرفـة علـم مصـطلح احلـديث ملحمـد ـبـن 
     ).١٤٤٥٥( رقم –الشمني، وهي موجودة بعد خمطوطتنا ضمن جمموع 

 
 موضوع املخطوط، وقيمته العلمية: املطلب الثالث

: موضوع البحث يف هذا املخطوط هو ما ذكـره املؤلـف يف أولـه بقولـه 
ًة لطيفة يف بيان معنى التفسري لغة وعرفا، وبيان النسبة بينه وبني فهذه رسال«

التأوـيــل، وذـكــر موـضــوعه، وغايـتــه، واـســتمداده، وبـيــان احلاـجــة إلـيــه، 
 .»...ورشفه

 :وتربز قيمته العلمية يف النقاط اآلتية 
ـاج إىل تدريـسـها – ١ ـي حيـت ـة الـت ـون العلمـي  أن املخـطـوط يف نـظـري ـمـن املـت

تفاسري األخرى التي حيتاج إليها املفرس قبل رشوعـه ورشحها، كمقدمات ال
 . وعلومهيف التفسري، الشتامهلا عىل املوضوعات املتعلقة بالتفسري

 أن من مصادر املؤلف أمهات كتب التفسـري، وعلـوم القـرآن، ورشوح – ٢
كتب السنة، وكتب اللغـة ومصـادرها، فقـد نقـل املؤلـف عـن ابـن اجلـوزي 

ـــان،  ـــزركيش، واألصــــفهاين، وأيب حـي والبيضــــاوي، والكــــازروين، واـل
والـســيوطي، واـبــن حـجــر، والقـســطالين، واـجلــوهري، والفريوزآـبــادي، 

 . إن شاءاهللا–وغريهم كام سيأيت بيانه يف النص املحقق 
 ظهور شخصية املؤلف فلم يقترص عىل جمرد النقل؛ بل هنـاك إضـافات – ٣

ـلـك عـنـد علمـيـة، وتعلـيـق ورشح وبـيـان عـنـد احلاـجـة ـلـذلك، وـقـد ظـهـر ذ
مراجعة اإلحاالت عىل املصادر والكتب العلمية للعلامء الذين نقـل عـنهم، 

 .- كام سيأيت إن شاءاهللا تعاىل– وسيتبني ذلك جليا أثناء حتقق النص 
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 حـسـن تقـسـيم املوـضـوعات، ـمـع ـجـودة الـعـرض والرتتـيـب، وـجـودة – ٤
 .األسلوب

ري، ورشفه، وهـذه  اشتامل املخطوط عىل ذكر بيان احلاجة إىل علم التفس– ٥
ًمن العلوم التي حيتاجها عموم املسـلمني، فضـال عـن طلبـة العلـم الرشعـي 
املتخصصني، فهو خري معني بعد توفيق اهللا تعاىل عـىل فهـم القـرآن الكـريم، 
وتدبره، وبيان معانيه والعمل به، وهذا أعظم مقصـود يف إنزالـه عـىل عبـاده 

 .املؤمنني، واحلمد هللا رب العاملني
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P 
 وبه نستعني

احلمد هللا الذي نزل الكتاب تذكرة ألويل األلباب، وأودعه مـن فنـون 
ًالعلم واحلكم العجب العجاب، وجعله أجل الكتب قدرا، وأرفعها ذكـرا،  ً ّ ِ َ ِ
ً وأعذهبا نظام، وأغزرها علام، وأبلغها يف اخلطاب، قرآنا عربيا غري ذي عـوج  ً ً

ً شـبهة فـيـه وال ارتيـاب، أـمحـده ـمحـدا يليـق بجالـلـه، وأشـكره ـعـىل إنعاـمـه ال
وأفـضـاله، وأتوـكـل علـيـه، وإلـيـه مـتـاب، وأـشـهد أن ال إـلـه إال اهللا وـحـده ال 
رشيك له، الذي عنت لقيوميته الوجوه، وخضعت لعزته الرقـاب، وأشـهد 

ـه، املبـعـوث ـده ورـسـوله، وصــفيه وخليـل ّأن ـسـيدنا حمـمـدا عـب  ـمـن أـكـرم )١(ً
ِّالشعوب، وأرشف الشعاب، إىل خري أمة بأفصح كتاب، اللهم صـل وسـلم 
عليه، وعىل آله وصـحبه، وشـيعته، ووارثيـه، وحزبـه السـادة القـادة األئمـة 

 :ًاألنجاب، صالة وسالما دائمني متالزمني إىل يوم املئاب، أما بعد
نه ًفهذه رسالة لطيفة يف بيان معنى التفسري لغة وعرفا، وبيان النسبة بي

وبني التأويـل، وذكـر موضـوعه، وغايتـه، واسـتمداده، وبيـان احلاجـة إليـه، 
 .ورشفه؛ لتكون عىل بصرية فيه فنقول وباهللا التوفيق

ُفرست اليشء، بالتشـديد : اإلبانـة، وكشـف الغطـاء، نقـول: التفسري لغة َّ
َأفرسه تفسريا، إذا بينته، وفرست اليشء أفرسه، وأفرسه من باب ن ُُ ُ ُِ ِ ْ َ ًَ َرص ورضب، َِّّ َ ََ َ

                                                
، فهـو املبعـوث إىل خـري )املبعـوث(ولعل الصواب ما ذكرته أعـاله ) املنعوت(يف األصل ) 1(

 .أمة
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ًفرسا، إذا كشفته ْ، وأظهرته، فهو مأخوذ من الفرس بمعنى الكشف/َ من : وقيل. َ
ْالفرس بمعنى نظر الطبيب إىل ُفرست من :وقيل .خصوص علته ليتعرف املريض َ َ 

َالفرس إذا ركضتها حمصورة لتطلق حرصها ِبل هو مأخوذ من التفرسة، : وقيل. َ ْ َّ
ها الطبيب؛ ليتعرف منها حقيقـة املـرض، لكـن يـرد وهي القارورة التي ينظر إلي

، )٣(، واإلتقـان)٢( يف التحبـري)١(السـيوطيعـىل هـذا األخـري وإن نقلـه اجلـالل 
َّأظن التفرسة مولدة«: )٥( يف صحاحه)٤(وأقره قول اجلوهري َْ ُ ِ وعىل هذا . )٦(»َّ

                                                
جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد اخلضريي السـيوطي، إمـام أبو الفضل : هو) 1(

الـدر املنثـور، اإلتقـان يف علـوم الـقـرآن، : مصـنف، منهـا) ٦٠٠(حـافظ مـؤرخ، لـه نحـو 
، ٤/٦٥الـضــوء الالـمــع : ينـظــر). ـهـــ٩١١(ـتــويف ـســنة . واـجلــامع الـصــغري، وغريـهــا

 .١/٣٢٨، والبدر الطالع ١/٢٢٧والكواكب السائرة 
 )٣٦ص(التحبري يف علم التفسري : ينظر) 2(
 .٦/٢٢٦١اإلتقان يف علوم القرآن : ينظر) 3(
إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، إمام يف النحـو واللغـة والرصف، أخـذ عـن أيب : هو) 4(

ـريايف، يرضب بحـسـن خـطـه املـثـل ـاريس والـس ـيل الـف ـه. ـع ـو : ـمـن مؤلفاـت الصــحاح، وـه
إنباه الرواة : ينظر. ، وقيل غري ذلك)هـ٣٩٨(نة أعظمها، وله كتاب يف العروض، تويف س

 .١/٤٦٦، وبغية الوعاة )٦٦ص(، والبلغة ١/٢٢٩
 ).فرس(، مادة ٢/٧٨الصحاح : ينظر) 5(
ُالـفرس«: ونص قـول اجلـوهري يف الصـحاح) 6( ْ ُوقـد فرست اليشء أفرسه بـالكرس . البيـان: َ ِ ْ ََ ُ َ

ًفرسا، والتفسري مثله ُن يفرسه يل، والفرسواستفرسته كذا، أي سألته أ. َْ ْ نظـر الطبيـب إىل : َ
ًاملاء، وكذلك التفرسة، وأظنّـه مولـدا َّ َْ ُ ُ َ املولـد يف . »ًوأظنـه مولـدا«: واملـراد بقولـه: قلـت. »ِ

اسـم مفعـول مـن التوليـد، بمعنـى إخـراج يشء مـن يشء أصـيل، ويف االصـطالح : اللغة
 مـن الـترصف، ولـيس هو لفظ استخرجه املولدون مـن اللغـة األصـلية مـع يشء: العريب

ـالم األعــراب ـداءة. ًمســتعمال يف ـك ـن الـب ـة املــأخوذة ـم ـل البداـي ًويقــال هلــذا أيضــا . مـث
= 

/٢ 
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 أن الفرق بني املأخذ األول وما بعده، ثم الظاهر أن. ال يصح االشتقاق منها
مدركه ألنـه مـأخوذ مـن مطلـق الكشـف  األول مل ينظر فيه ملأخذ يشء خفي

واإلظهار بخالفه عىل ما بعده فإنه منظور فيـه إىل تعـرف أمـور خفيـة وهـي 
ّحقيقة تلك العلة التي أريد كشفها فيحتاج إىل نظـر وتـدبر، ومـن ثـم عرفـه 

: وقيـل. )٢(الـتجيلبأنه إخراج اليشء املعلوم اخلفاء إىل مقام : )١(ابن اجلوزي
َأسفر الصبح إذا أضـاء، وسـفرت : أنه مأخوذ من السفر بتقديم السني نقول َ
جذب وجبذ، فكام أن اجلذب واجلبذ : املرأة عن وجهها كشفته، فهو كقوهلم

واحلاصل أن معنـى التفسـري لغـة يـدور عـىل . واحد، فكذلك السفر والفرس
 .الكشف واإلظهار

يطلق عـىل مـا يقابـل التأويـل، عنـد مـن : ًوأما اصطالحا فله إطالقان
 .فرق بينهام، وسيأيت بيانه

                                                

واملوـلـدون ـهـم مجاـعـة مـن العـجـم وـلـدوا ونـشـأوا ونـمـوا يف ـبـالد . املسـتحدث والـعـامي =
ـهـم مجاـعـة ـمـن الـعـرب أو األـعـراب اختلـطـوا : ًواملوـلـدون أيـضـا. الـعـرب، أو العـكـس

وإنام إطالق هذه الكلمة عىل . ولون ملثل هؤالء املستعربة واملتعربةوالعرب يق. باألعاجم
ـاب املـجـاز ـو ـمـن ـب ـة أو الـنـاس ـه ـون، : ينـظـر. املوـلـد يف اللـغ كـشـاف اصــطالحات الفـن

 . ٤/٣٠للتهانوي 
أبو الفـرج عبـدالرمحن بـن عـيل بـن حممـد التيمـي البغـدادي احلنـبيل، املعـروف بـابن : هو) 1(

: ًم وقته يف احلديث والـوعظ، لـه مؤلفـات كثـري جـدا، منهـااجلوزي، عالمة عرصه، وإما
املنتظم، واملوضوعات، ونزهـة األعـني النـواظر يف علـم الوجـوه والنظـائر، وزاد املسـري، 

وفيـات : ينظـر). هــ٥٩٧(تويف سـنة . وفنون األفنان يف عيون علوم القرآن، وغريها كثري
 .١/٣٩٩بقات احلنابلة ، وذيل ط٢١/٣٦٥، وسري أعالم النبالء ٢/٦٧األعيان 

 .٤/ ١زاد املسري يف علم التفسري : ينظر) 2(



 

 
١٧٢ 

ًويطلق عىل العلم املبني لكـالم اهللا، الشـامل لتفسـريه وتأويلـه مجيعـا، 
، يف حـوايش تفسـري )١(وله هبذا اإلطالق تعاريف، منها قول شـيخ اإلسـالم

هـو : ، يف رشح الكشـاف، علـم التفسـري)٣(السعد/ ً، تبعا للعالمة)٢(القايض
. العلم الباحث عن أحوال كالم اهللا عز وجل، من حيث الداللة عـىل املـراد

ٌفصـل ) الباحث عن أحوال كـالم اهللا تعـاىل: (وقوله. جنس) العلم: (فقوله َْ
أخرج الباحث عن أحوال غريه، كالفقه، واحلـديث، والنحـو، وغريهـا مـن 

مـا يبحـث أخـرج ) من حيث الداللة عىل املـراد: (وقوله. سائر املوضوعات
فيه عن أحوال كالم اهللا تعاىل، ال من حيث الداللة املذكورة، بل مـن حيـث 
األداء، والسند، وكيفية النزول، فليست من علم التفسـري، وإن توقـف عـىل 

وال يرد عىل هذا . حتريرها، ألهنا من تعلق الرواية، والتفسري متعلق بالدراية
مـا : مل التعريـف التفسـري أيًالتقرير قولـه عقبـه تبعـا للعالمـة السـعد، فشـ

ـمـا يتعـلـق بالدراـيـة؛ ألن ـمـراده ـبـام يتعـلـق : يتعـلـق بالرواـيـة، والتأوـيـل، أي
 – صىل اهللا تعاىل عليـه وسـلم –بالرواية ما دل عىل املراد بطريق الرواية عنه 

                                                
 .هو السيوطي) 1(
ًهو البيضاوي أبواخلري، قايض القضاة، عبداهللا بن عمـر البيضـاوي الشـاعي، كـان إمامـا ) 2(

أنـوار التنزيـل وأرسار التأويـل، : ًعاملا باللغة وبالتفسري، توىل قضاء شرياز، مـن مصـنفاته
، ٨/١٥٧طبقـات الشـافعية للسـبكي : ينظـر). هــ٦٨٥( األصول، تويف سنة واملنهاج يف

 .٧/٦٨٥، وشذرات الذهب ١/٢٤٢وطبقات املفرسين للداودي 
هـو التفتـازاين مسـعود ـبـن عمـر التفتـازاين، سـعدالدين، ـعـامل مشـارك يف النحـو والبـيـان ) 3(

 للـزخمرشي يف رشح تلخيص املفتاح، حاشية عىل الكشاف: والفقه وغريها، من مصنفاته
، )٨٢١ص(، البـدر الطـالع ٤/٣٥٠الدرر الكامنـة : ينظر). هـ٧٩٢(التفسري، تويف سنة 

 .٣/٨٤٩ومعجم املؤلفني 

/٣ 



 

 
١٧٣ 

وأصحابه، وبالدرايـة مـا دل عليـه بطريـق االسـتنباط، واألخـذ مـن قواعـد 
ّ علم أن التفسري له إطالقان كام مر، وعلم مما تقرر العلوم املوصلة إليه، ومنه َ ِ ُ

أن علم التفسري هو الباحث عن مدلوالت ألفاظ القرآن املستفادة من اللغة، 
وأحكامها اإلفرادية، والرتكيبية، املستفادة مـن الرصف، والنحـو، والبيـان، 

، /قـيـدواملعـاين املتعلـقـة باألحـكـام، مـن بـيـان املجـمـل واملبـني، واملطـلـق وامل
والعام واخلـاص، والعـام املخصـوص، والعـام الـذي أريـد بـه اخلصـوص، 
ـة  ـأخري، وحــذف، كآـي ـديم، وـت ـه ـعـىل تـق ـا اشــتمل مـن ـبهم، وـم وإيضــاح اـمل
الوضوء، ونحو ذلك، كأسباب النزول؛ ألن سبب النزول يعـرف بـه معنـى 

\  [  ^  _  `    a  ] : اآلية املنزلة فيه، أال ترى إىل قوله عز وجل
 c   bf    e   d  Z)فإن نفي اجلناح ظاهره اجلواز املستوي )١ ، 

، )٢(الطرفني، مع إن أمر السعي دائر بـني الركنيـة، كـام قالـه اإلمـام الشـافعي
، والندب كام قالـه )٤(، والوجوب، كام قاله اإلمام أبو حنيفة)٣(واإلمام مالك

                                                
 ).١٥٨( سورة البقرة، رقم اآلية ) 1(
أبو عبداهللا حممد بن إدريس بن العبـاس الشـافعي، اإلمـام، صـاحب املـذهب، فقيـه : هو) 2(

األم، والرسالة، وغريها، تـويف : عدد من املصنفات، منهاامللة، القريش املطلبي املكي، له 
، وشـذرات ١٠/٥، وسري أعـالم النـبالء ٤/١٦٣وفيات األعيان : ينظر). هـ٢٠٤(سنة 

 .٣/١٩الذهب 
مالك بن أنس بن مالك املدين، أحـد أئمـة املـذاهب األربعـة، إمـام دار اهلجـرة، مـن : هو) 3(

وفيات األعيان : ينظر). هـ١٧٨(ها، تويف سنة املوطأ، وغري: أعالم اإلسالم، من مؤلفاته
 .٨/٤٨، وسري أعالم النبالء ٦/٣١٦، وحلية األولياء ٤/١٣٤

، وهبـا نشـأ، مـن أئمـة )هــ٨٠(أبو حنيفة النعامن بن ثابت الكويف، ولد بالكوفة سـنة : هو) 4(
= 

/٤ 



 

 
١٧٤ 

ه أشـكل عـىل ً، واجلواز املستوي ال يوافق واحدا منها، حتى إن)١(اإلمام أمحد
كيـف جيـب :  فقال هلـا– ريض اهللا عنها – )٣( فسأل عائشة)٢(عروة بن الزبري

f] : السعي واهللا يقول    e   d  c   b   a Z فقالت له عائشة  :
بئسام فهمت كالم ربك يا ابن أختي، فإن اهللا إنام نفـى اجلنـاح ألن املسـلمني 

إذا ـسـعوا تربـكـوا وـجـدوا يف أنفـسـهم كراهـيـة للـسـعي؛ ألن اجلاهلـيـة ـكـانوا 
بصنم فوق الصفا يقال له إساف، وآخر فوق املروة يقـال لـه نائلـة، وأزاهلـام 
النبي صىل اهللا تعاىل عليه وسلم عـام الفـتح فظـن املسـلمون أن السـعي مـن 

a  ] : آثار اجلاهلية فال ينبغي موافقتهم فيه، فنفى اهللا عز وجل ذلك بقوله

                                                

الفـقـه األـكـرب، وـغـريه، ـتـويف ببـغـداد ـسـنة : الفـقـه، طـلـب للقـضـاء ـفـامتنع، ـمـن مؤلفاـتـه =
 .٥/٤٠٥، ووفيات األعيان ١٣/٣٢٣تاريخ بغداد : ينظر). هـ١٥٠(

أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين املـروزي البغـدادي، أبـو عبـداهللا، إمـام يف احلـديث : هو) 1(
، ١/٤٠وفيـات األعيـان : ينظـر). هت٢٤١(والفقه، صاحب املذهب احلنبيل، تويف سنة 

 .١/١٧٧: وسري أعالم النبالء
 الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبـدالعزى بـن قيص األسـدي، أبـو عروة بن: هو) 2(

، وهـو أحـد الفقهـاء - ريض اهللا عنهم –عبداهللا املدين، وأمه أسامء بنت أيب بكر الصديق 
، وشـذرات ٣/٩٢هتـذيب التهـذيب : ينظـر. ، وقيل غري ذلك)هـ٩١(السبعة، تويف سنة 

 .١/٣٨٢الذهب 
 دخـل هبـا – ريض اهللا عنهـا وعـن أبيهـا – بنـت أيب بكـر الصـديق أم املؤمنني عائشة: هي) 3(

). هــ٥٧(ًيف شوال سنة اثنتني من اهلجرة، ومل يتزوج بكرا سواها، توفيـت سـنة ^ النبي 
 ريض اهللا –، واحلديث بـني عـروة وعائشـة ٧/١٨٨، اإلصابة ٧/١٨٨أسد الغابة : ينظر

ـنهام  ـاب وـجـوب الصــف–ـع ـاب اـحلـج، ـب ـد البـخـاري يف كـت ـروة، رـقـم احلــديث  عـن ا واـمل
 ).١٢٦٢(، وعند مسلم يف كتاب احلج، رقم )١٦٤٣(



 

 
١٧٥ 

f    e   d  c   b Zـة ل ـه موافـق ـرب ـب ـي . لســبب، وـع ـراد بنـف واـمل
اجلناح اجلواز الصادق بالوجوب والركنية يف احلج ال املقابل هلام كام دل عىل 

: وقـال/ ذلك أن النبي صىل اهللا تعاىل عليه وسلم اسـتقبل القبلـة يف السـعي
ففهـم منـه اإلمـام . )١ ()يا أهيا الناس اسعوا، فإن السـعي قـد كتـب علـيكم(

ـة، وفـهـم  ـك والـشـافعي الركنـي ـة الوـجـوبماـل ـام أـبـو حنيـف ـه اإلـم ـال . مـن ـق
، )٢(وأخذ اإلمام أمحـد بظـاهر اآليـة، فقـال بسـنيته، وبـه قـال أنـس: القايض

b  ] : ؛ ألن قوله)٣(وابن عباس   aZقال القـايض.  يفهم منه التخيري :
وهو ضعيف ألن نفي اجلناح يدل عـىل اجلـواز الـداخل يف معنـى الوجـوب 

ـف املتـقـدم، تعقـبـه الـشـهاب أـمحـد ـبـن وـهـذا التعر. )٤(ـفـال يدفـعـه، انتـهـى ـي

                                                
، ٢/٢٥٥، والـدارقطني ٦/٤٢١ –) ٢٧٤٧٤، ٢٧٤٧٥(احلديث يف مسند اإلمام أمحد ) 1(

: وينظر. ، ويف إسناده الواقدي، وهو مرتوك)٥٧٣(، رقم ٢٤/٢٢٦والطرباين يف الكبري 
كتـب « ٦/٤٣٧ – ٢٧٥٧٠ى يف املسـند ، ويف روايـة أخـر١/٢٦٩العلل البن أيب حاتم 
  . ويف إسناده ضعف؛ لضعف موسى بن عبيدة»عليكم السعي، فاسعوا

، - ريض اهللا عنـه –أنس بن مالك بن النرض من بنـي النجـار، أبـو محـزة األنصـاري : هو) 2(
، ١/١٥١أسـد الغابـة : ينظـر). هــ٩٣(، تـويف سـنة ^صحايب جليل، خادم رسـول اهللا 

 .١/٢٥٣واإلصابة 
ـنهام –عبداهللا بن العباس بـن عبـداملطلب : هو) 3(  حـرب األمـة، وإمـام التفسـري، ابـن عـم - ريض اهللا ع

ـنة ̂ ، صحايب جليل، دعا له النبي ^رسول اهللا  أسـد : ينظـر). هــ٦٨(بالفقه يف الـدين، تـويف س
 .٢/٣٣٠، اإلصابة ٣/٢٩٠الغابة 

املحـرر الـوجيز البـن :  للزيـادةوينظـر.  للقايض البيضـاوي٢/٢٣٠أنوار التنزيل : ينظر) 4(
 .٢/٤٦٩، اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ١/٢٢٨عطية 

/٥ 



 

 
١٧٦ 

ًإن فيه قصورا، واألوىل أن يقال هو :  يف رشح نقاية العلوم، فقال)١(عبداحلق
العلم الباحث عن أحوال كالم اهللا من جهة إنزاله وسـنده، وأدائـه وألفاظـه 
ومعانيه املتعلقـة بألفاظـه، ومعانيـه املتعلقـة باألحكـام، ومـا هـو كالتتمـة لـه 

 .)٢ (انتهى. ل، والناسخ واملنسوخكأسباب النزو
ووجه قصـوره أن الثالثـة األول وهـي إنزالـه وسـنده وأداؤه خارجـة 
بحيثية الداللة عىل املراد، إذ ال داللة له فيها كام علم مما مر، وقـد جيـاب بـأن 
َمن ذكر املتعلق بالنزول يف التعريف نظر إىل توقفه عىل حتريرها، والنطق هبـا  َ

وردت به الروايـة، ومـن أسـقطها منـه نظـر إىل أن ذلـك عىل الصواب الذي 
وعرفـه الـبـدر . ًعـىل وجـه الرشطـيـة فقـط ال لكونـه ـجـزءا مـن علـم التفـسـري

التفسري علم يفهم به كتاب «:  بقوله)٤(الربهان  رمحه اهللا تعاىل يف)٣(الزركيش

                                                
أمحد بن أمحد عبداحلق السنباطي، املرصي، الشافعي، شـهاب الـدين، عـامل مشـارك : هو) 1(

رشح البسملة لزكريا األنصاري، روضة الفهوم بـنظم : يف أنواع من العلوم، من تصانيفه
ثم رشحه وسامه فتح احلي القيوم برشح روضة الفهـوم والنقايـة، نقاية العلوم للسيوطي، 

معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة، وإيضاح املكنـون : ينظر). هـ٩٩٥(وغريها، تويف سنة 
 .١/٩٥للبغدادي 

 .بعد البحث واملراجعة مل أقف عليه يف مظنته) 2(
 الشافعي، العالمة املصنف بدر الدين أبو عبداهللا حممد بن هبادر بن عبداهللا الزركيش: هو) 3(

البحـر يف : ، مـن مصـنفاته-ً أيضـا –املحرر، انقطـع لالشـتغال بـالعلم، ورحـل يف طلبـه 
). هـ٧٩٤(أصول الفقه، والنكت عىل البخاري، ورشح مجع اجلوامع للسبكي، تويف سنة 

، وـشـذرات ١٥٨، ٢/١٥٧، طبـقـات املفرسـيـن لـلـداودي ٤/١٧اـلـدرر الكامـنـة : ينـظـر
 .٥٧٣، ٨/٥٧٢الذهب 

التفسـري علـم يعـرف بـه «: ، والعبـارة فيـه١٠٥، ١/١٠٤الربهان يف علوم القـرآن : ينظر) 4(
= 



 

 
١٧٧ 

ـزل ـعـىل نبـيـه حمـمـد  ـه – صــىل اهللا تـعـاىل علـيـه وـسـلم –اهللا املـن  وبـيـان معانـي
ــه اـجلــالل الـســيوطي يف /  ـكــذا»تخراج أحكاـمــه وحكـمــهواـســ نقـلــه عـن

، من غري عـزو إليـه، ومل )٣( يف رشح البخاري)٢(، وكذا القسطالين)١(اإلتقان
أخرج مـا ال يفهـم بـه كتـاب اهللا ) يفهم به كتاب اهللا: (وقوله. يتعرضا لبيانه
دخل ال يتحصل به فهم كتاب اهللا تعـاىل، وإن كـان لـه مـ ما: من العلوم، أي

ًيف فهمه فال يرد أن كال من النحو، واملعاين، واألصول، ونحوها، هلا مدخل 
ًيف فهمه، مع أهنا ال تسمى تفسريا، بل هي مواد التفسـري، ثـم إن هـذا العلـم 

ـاب اهللا يـشـتمل ـعـىل ـنـوعني ـذي يفـهـم ـبـه كـت ـيل، ونـظـري: اـل ـاألول. نـق : ـف
 وما ورد يف معنـى كأسباب النزول، والقراءات، واللغات، واملكي، واملدين،

                                                

َ، وبيـان معانيـه، واسـتخراج أحكامـه وحكمـه، ^فهم كتاب اهللا املنـزل عـىل نبيـه حممـد  = ِ
واـسـتمداد ذـلـك ـمـن عـلـم اللـغـة، والنـحـو والترصـيـف، وعـلـم البـيـان، وأـصـول الفـقـه، 

 .»فة أسباب النزول، والناسخ واملنسوخوالقراءات، وحيتاج ملعر
تعريف التفسـري، واسـتمداده، ومـا حيتـاج :  يف هذا– يرمحه اهللا –قد مجع الزركيش : قلت 

 – بيانه والتعليـق عليـه بـام يلـزم – كام سيأيت –وقد بني ذلك املؤلف يف املخطوط . ملعرفته
  .-إن شاءاهللا 

 .٦/٢٢٦٥اإلتقان يف علوم القرآن : ينظر) 1(
أمحد بن حممد بن أيب بكر القسطالين، شـهاب الـدين أبـو العبـاس، حمـدث، مـؤرخ، : هو) 2(

إرـشـاد السـاري ـعـىل : فقـه، ومقـرئ، وـلـد بـمرص، ونـشـأ هبـا، وـقـدم مكـة، ـمـن تصـانيفه
صحيح البخاري، واملواهب اللدنية باملنح املحمدية، وفتح الـداين يف رشح حـرز األمـاين 

الضـوء الالمـع للسـخاوي : ينظـر). هــ٩٢٣(لقـاهرة سـنة تويف با. يف القراءات، وغريها
 .١/١٢٦، والكواكب السائرة للغزي ٨/١٢١، وشذرات الذهب ٢/١٠٣

 .٣/١٧٩إرشاد الساري عىل صحيح البخاري : ينظر) 3(

/٦ 



 

 
١٧٨ 

!  ] : يشء من القرآن متضمن لقصة ال متكن معرفته إال هبا، كقوله تعاىل
%   $   #   " Z )وأمـا .  تـأخري اليشء)٢( فإن النيسء يف اللغة)١

ّكونه تأخري حرمة شهر معني، كمحرم إىل صـفر إذا أهـل والكفـار يف قتـال، 
: والثـاين. ظ اللغـويفهذا إنام عرف بالورود عن الشارع ال من مـدلول اللفـ

كطـرق اسـتنباط األحكـام مـن معرفـة املجمـل، واملبـني، واملطلـق، واملقـيـد، 
والعام، واخلاص، واحلالل، واحلرام، ونحو ذلك، فإن مـن عـرف أن العـام 

£  ] : فهم من أن قوله تعـاىل. لفظ يستغرق الصالح له، من غري حرص
¥  ¤Zعـاىل،  عام، وقس عىل ذلك، فقـد شـمل النـوعني  قولـه ت

واسـتمداده مـن : ً، كام يفيـده أيضـا قـول الـزركيش)علم يفهم به كتاب اهللا(
 .)٣(انتهى. علم اللغة والنحو الرصف والبيان وأصول الفقه والقراءات

وبيـان : (يتحصـل مـن العلـوم املـذكورة، وقولـه/ فإن غالب ما ذكـر
م ملـا أشار به إىل أن علـم التفسـري اسـ) معانيه، واستخراج أحكامه، وحكمه

ما يفهم بـه كتـاب اهللا، وهـو املسـائل املشـتملة عـىل : ًمجع أمورا ثالثة أحدها
أسباب النـزول، واللغـات، وطـرق اسـتنباط األحكـام، وطـرق االشـتقاق، 
واإلعراب، وغري ذلك، مما هو لفهمه بمنزلة علم مصـطلح احلـديث، لفهـم 

ـان معانـيـه وإيضــاحها، املـشـتمل ـعـىل: ثانيـهـا. متـنـه وـسـنده ـس بـي  نـسـبة نـف
                                                

 ).٣٧(سورة التوبة، رقم اآلية ) 1(
ُنسـأت ال: ، يقال١/٧٦، والصحاح ]نسأ[، مادة ١٣/٨٢هتذيب اللغة : ينظر) 2( ْ َ : ًيشء نسـأَ

ُأخرته، وكذلك ُ ْ َّ ُأنسأته: َ ُ ْْ َ  .٥/٤٢٣مقاييس اللغة البن فارس : وينظر للزيادة. َ
 .١/١٠٥الربهان يف علوم القرآن : ينظر) 3(

/٧ 



 

 
١٧٩ 

حمموالته ملصنوعاته، مع فك تراكيبه، وتوجيه إعرابه، وما اشتمل عليه مـن 
اسـتخراج أحكامـه املسـتنبطة : ثالثهـا. لغة، وترصيـف، واشـتقاق، وغريهـا

"  #  $  %  &    '] : منه، كداللة قوله تعاىل   !Z)١( .
 عىل أن اجلنابة ال متنع صحة الصوم؛ ألن احلل الـذي تضـمنته اآليـة صـادق

وكاسـتخراج . بآخر جزء من الليل، فتصـادف اجلنابـة أول جـزء مـن النهـار
ًحكمه أيضا، وهي ما تضمنه من النكات البيانية، والبديعية، فعلم ممـا تقـرر 

ليكـون بيـان املعـاين، ) علـم: (عطـف عـىل قولـه. أن قوله وبيان معانيه إلـخ
:  قولـهًواستخراج األحكام، من مسمى التفسري املعرف، ولـيس عطفـا عـىل

عـلـم يفـهـم ـبـه كـتـاب اهللا، ويفـهـم ـبـه بـيـان : ؛ ألـنـه ينـحـل إىل قولـنـا)كـتـاب(
معانيه، ويفهم بـه اسـتخراج أحكامـه؛ فـال يفيـد أن البيـان واالسـتنباط مـن 
: ًمسمى التفسري؛ وإنام مسامه ما يفهامن به مع أن ذلك قد علم من قولـه أوال

عىل وسيلة البيان بأنـه / كمًلشموله له، وأيضا يبعد احل) يفهم به كتاب اهللا(
: تفسـري دون نفـس البـيـان، فعلـم أن التفسـري مـشـتمل عـىل أمـرين، أـحـدمها

عميل، وهو بيان املعاين واستخراج : علمي، وهو ما يفهم كتاب اهللا، والثاين
والشـق األول خصـه بعضـهم . والثاين بشقيه مرتتـب عـىل األول. األحكام

. ًشـار لشـمول التعريـف لألمـرين مجيعـابالتفسري، والثاين باسم التأويـل، فأ
وقال اجلالل . )٢ ()واهللا تعاىل أعلم، هذا ما ظهر يل يف بيان هذين التعريفني(

ـري ـارات، : )٣(الســيوطي يف التحـب ـه عـب ًوأمــا التفســري اصــطالحا، فلهــم فـي
                                                

 ).١٨٧(سورة البقرة، رقم اآلية ) 1(
 .ما بني القوسني مستدرك عىل هامش النسخة اخلطية) 2(
ويف نقـل املؤلـف عـن السـيوطي يف :  قلت،)٣٧، ٣٦ص(التحبري يف علم التفسري : ينظر) 3(

= 

/٨ 



 

 
١٨٠ 

هـو علـم يبحـث فيـه عـن كيفيـة النطـق بألفـاظ «: )١(أحسنها قول أيب حيـان
امـهـا اإلفرادـيـة والرتكيبـيـة ومعانيـهـا الـتـي حيـمـل الـقـرآن وـمـدلوالهتا وأحك

جنس، ) علم(فقولنا : قال أبو حيان. )٢(»عليها حال الرتكيب وتتامت لذلك
ـهـو عـلـم الـقـراءة، ) يبـحـث فـيـه ـعـن كيفـيـة النطـق بألـفـاظ الـقـرآن: (وقولنـا
مـدلوالت تلـك األلفـاظ، هـذا مـتن علـم اللغـة : أي) ومـدلوالهتا: (وقولنا

) وأحكامهـا اإلفراديـة والرتكيبيـة: (يف هـذا العلـم، وقولنـاالذي حيتاج إليه 
والنحو، وكان األوىل أن : أي. هذا يشمل علم الترصيف، والبيان، والبديع

ـا: ـقـال. يـعـرب ـبـه ـبـدل الرصف ـي حتـمـل عليـهـا ـحـال : (وقولـن ومعانيـهـا الـت
وتـتامت : (يشمل ما داللتـه باحلقيقـة ومـا داللتـه باملجـاز، وقولنـا) الرتكيب
مثل معرفة النسخ، وسبب النزول، وقصة توضح بعـض مـا انـبهم، ) لذلك
Y     ] : مثال ما رصف عن احلقيقة إىل املجاز قولـه تعـاىل: قلت. )٣(انتهى

  \   [   ZZ)فإن االستواء احلقيقي الذي هو االستقرار حمال عىل  )٤ 
 فيحمل عىل معنى االستيالء، والنكتـة يف العـدول إليـه مـا يف/ اهللا عز وجل

                                                

 .التحبري ترصف يسري؛ ال يؤثر عىل النص املنقول =
ـهـو أـبـو حـيـان حمـمـد ـبـن يوـسـف ـبـن ـعـيل الغرـنـاطي األـنـدليس النـحـوي، ـخـدم النـحـو ) 1(

البـحـر املـحـيط وـهـو يف تفـسـري : والرصف أكـثـر عـمـره، ورـحـل إىل املرشق، ـمـن مؤلفاـتـه
، ٥/٧٠الـدرر الكامنـة : ينظـر). هــ٧٥٤(ويف سـنة القرآن الكـريم، وإحتـاف األريـب، تـ

 .٨/٢٥١، وشذرات الذهب ٢/٣٥٣، ونفح الطيب ١/٢٨٠وبغية الوعاة 
 .١٤، ١/١٣البحر املحيط : ينظر) 2(
 .١/١٥البحر املحيط : ينظر) 3(
 ).٢٠: (سورة طه، رقم اآلية) 4(

/٩ 



 

 
١٨١ 

. )١( ليست يف مطلق االستيالءاالستواء من التمكن عىل اليشء والغلبة التي 
وعلم من هذا التعريف أن علم التفسري مركب من جمموع علوم، هـي علـم 
ـه،  ـان، وـكـذا األـصـول، وإن مل ينـبـه علـي الـقـراءات، واللـغـة، والنـحـو، والبـي
ـه ـعـىل رضب ـمـن التســامح ـخ واملنســوخ؛ ولعـل ـزول، والناـس  وأـسـباب الـن

 أن )٢(باعتبار أن علم التفسري ال خيرج عنها، فال ينايف ما تقدم عن الـزركيش
ًـهـذه العـلـوم ـمـواد للتفـسـري، وـلـيس ـهـو اـسـام ملجموعـهـا؛ ألن التفـسـري ـهـو 
معرفة، أو بيان مفردات القرآن ومركباته املستفادة من قواعد تلك العلوم ال 

بتـدأ، واخلـرب، وبـاقي تلك العلوم بعينها، أال ترى أن من عرف الفاعـل، وامل
َّاملرفوعات من النحو نزل عليها بعض املرفوعات املناسـب هلـا مـن القـرآن، 
َّوكذا من عـرف العـام واخلـاص، واملطلـق واملقيـد، واملجمـل واملبـني، نـزل 
عليها ما يف القرآن مـن ذلـك، فاملسـائل املنـزل عليهـا عبـارات القـرآن مـواد 

وههنا تنبيه ال بـأس بـذكره، وهـو . تفسريالتفسري، وتنزيلها عليها هو علم ال
                                                

رصفـون نصـوص ما ذكره املؤلف جـار عـىل مـذهب األشـاعرة املتكلمـني الـذين ي:  قلت)1(
ِّالـصـفات الـتـي ال يثبتوـهنـا ـمـن احلقيـقـة إىل املـجـاز، واالـسـتواء عـنـد الـسـلف فرس ـبـالعلو 
. واالرتفاع واالستقرار، وال يلزم من ذلـك مـا يلـزم مـن اسـتواء املخلـوق عـىل املخلـوق

، ٥/١٩٤، وجممـوع فتـاوى شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة )٨١ص(التدمريـة : ينظر للزيـادة
 سـلف األمـة وأئمتهـا أن يوصـف اهللا بـام وصـف بـه نفسـه، وبـام ومـذهب«: حيث يقول

، من غري حتريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيل، فال جيوز نفي ^وصفه به رسوله 
صفات اهللا تعاىل التـي وصـف هبـا نفسـه، وال جيـوز متثيلهـا بصـفات املخلـوقني؛ بـل هـو 

7 ] : سبحانه  6    5  43        2 1Z يف ذاته وال ليس كمثله يشء ال 
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 . للتفسري– يرمحه اهللا –ًتقدم قريبا تعريف الزركيش ) 2(



 

 
١٨٢ 

ًأهنم مل يعدوا املنطق من آالته املستمد منها؛ ولعلـه اكتفـى بكونـه مركـوزا يف 
وأمـا  ختـريج «: الطباع السليمة؛ لكن قال اجلالل السـيوطي رمحـه اهللا تعـاىل

القرآن عىل القواعد املنطقيـة فهـو حـرام، وقـد اتفـق أهـل عرصنـا مـن يبـيح 
ومن ال يبيحه عىل التغليظ عىل بعض العجم حيث خرج بعض املنطق منهم 

  .)١( انتهى»ًعليه وأفتوا بتعزيره وزجره، وأنه أتى بابا من العظائم/ اآليات
وأما التأويل فهو مأخوذ من األول، وهو الرجوع فكأنه رصف اآليـة 

مـن اإليالـة، وهـي السياسـة، كـأن املـؤول : وقيـل. إىل ما حتتمله مـن املعـاين
ّأول الكالم «: )٢(قال يف القاموس. الم ساسه، ووضع املعنى يف موضعهللك

ّـتـأويال، وتأوـلـه، دـبـره، وـقـدره، وفرسه التفـسـري، «: )٣(وـقـال ثعـلـب: ، ـقـال»ً
ـو كـشـف اـملـراد ـعـن املـشـكل»والتأوـيـل واـحـد رد أـحـد «: والتأوـيـل. ، وـه

 .)٤( انتهى»املحتملني إىل ما يطابق الظاهر
 وأنكره قوم حتى قال ابن حبيـب  وطائفة،)٥(وبالرتادف قال أبو عبيد

                                                
 ).٣٢٦ص(التحبري يف علم التفسري : ينظر) 1(
َّأول الكـالم تـأويال، وتأولـه«: ، والعبـارة فيـه)٩٦٣ص (القاموس املحيط : ينظر) 2( ُدبـره : ًَّ ََّ

َوقدره وفرس َّ َُ   .»ُهَّ
ولـه معرفـة . هو أبو العباس أمحد بن حييى بن زيد الشيباين الكويف، إمام يف النحو واللغـة) 3(

الفصـيح، ولـه كتـاب يف : بالقراءات، اشتهر باحلفظ وصدق اللهجة، من أشهر مصـنفاته
، )١٤١ص(طبـقـات النـحـويني واللـغـويني : ينـظـر). ـهــ٢٩١(مـعـاين الـقـرآن، ـتـويف ـسـنة 

 .١/١٧٣وإنباه الرواة 
اإلتقــان : ، وينظــر للزيــادة)٤٥٦ص(ينظــر قــول ثعلــب بنصــه يف القــاموس املحــيط ) 4(

 .١/١٧٠للسيوطي 
أبو عبيد القاسم بن سـالم األنصـاري البغـدادي، املقـرئ الفقيـه اللغـوي، صـاحب : هو) 5(

= 

/١٠ 



 

 
١٨٣ 

قد نبغ يف زماننا مفرسون، لو سألوا عن الفرق بني التفسري «: )١(النيسابوري
 .)٢( انتهى»والتأويل ما اهتدوا إليه

والقائلون بالفرق بينهام، يتحصل من كالمهم عرش عبارات يف الفرق 
: س، أن التفسـريبينهام؛ لكن بعضهام متـداخل، فمنهـا مـا تقـدم عـن القـامو

. رد أحد املحتملني إىل ما يطابق الظاهر: والتأويل. كشف املراد عن املشكل
ًبيان لفظ ال حيتمل إال وجها واحـدا، والتأويـل: أن التفسري: ومنها توجيـه : ً

أن :  ومنهـا.ٍلفظ متوجه إىل معـان خمتلفـة لواحـد منهـا، بـام ظهـر مـن األدلـة
تفسـري بـاطن : ًة، أو جمـازا، والتأويـلالتفسري بيـان وضـع اللفـظ، إمـا حقيقـ

ٌاللفظ، مأخوذا من األول، وهو الرجوع لعاقبة األمر، فالتأويـل إخبـار عـن  ِ ْ َ ً
                                                

الناسـخ واملنسـوخ، فضـائل : ًالتصانيف الكثرية املفيدة، أثنى عليه العلامء كثريا، من كتبـه =
، وغايـة ٢/٤١٧، وتذكرة احلفاظ ٣/١٢إنباه الرواة : ينظر). هـ٢٢٤(آن، تويف سنة القر

ولعـل املـراد : قلـت. ، وبعد املراجعة والنظر مل أقف عىل هذا القول يف كتبه٢/١٧النهاية 
، وقد ذكر يف جماز القرآن عند قولـه )هـ٢١٠(أبو عبيدة معمر بن املثنى التيمي املتوىف سنة 

: ينظـر. التفسـري: ، أن املـراد بالتأويـل٧: سـورة آل عمـران Z¦  ¤  ¥  ] : تعاىل
-  .   /] : ، وعند قوله تعاىل١/٨٦جماز القرآن    , Z ٥٢:  سـورة األعـراف ،

، فلعلـه املـراد، ١/٢١٦جماز القرآن : ينظر. »هل ينظرون إال بيانه ومعانيه وتفسريه«: أي
  .والعلم عند اهللا تعاىل

ن بـن حممـد بـن احلسـن بـن حبيـب، أبـو القاسـم النيسـابوري، إمـام هو أبو القاسم احلس) 1(
ًعرصه يف معاين القرآن وعلومه، كان أديبا نحويا عارفا باملغازي والقصـص والسـري، مـن  ً ً

التفسري املشهور، وعقالء املجانني، وغريها مـن كتـب التفسـري واآلداب، تـويف : تصانيفه
، وطبـقـات املفرسـيـن للـسـيوطي ١٧/٢٣٧ـسـري أـعـالم الـنـبالء : ينـظـر). ـهــ٤٠٦(ـسـنة 

 .١/٥١٩، وبغية الوعاة ١/١٤٤، وطبقات املفرسين للداودي )٣٥ص(
 .٦/٢٢٦١، واإلتقان ٢/٢٨٨قوله يف الربهان : ينظر) 2(
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`  ] : مثالـه قولـه تعـاىل. ٌحقيقة املراد، والتفسري إخبار عن دليل املـراد   _
  aZ )َتفسريه إنه من الرصد، يقـال. )١ ُرصـدته رقبتـه، واملرصـاد:/ َّ ْ ََ َ َْ :

ْمفعــ ـه، وتأويلــهِ ـة : ال مـن ـاهللا والغفلــة عــن األهـب ُالتحــذير مــن التهــاون ـب
واالستعداد للعرض عليه؛ فـإن قواطـع األدلـة تقـتيض بيـان املـراد منـه عـىل 

ًأن التفسـري مـا وقـع مبينـا يف كتـاب : ومنها. )٢(خالف وضع اللفظ يف اللغة
حـد ًاهللا، ومعينا يف السنة الصحيحة؛ ألن معناه قد وضـح وظهـر، ولـيس أل

أن يتعرض له باجتهاد وال غريه؛ بل حيمله عىل املعنى الـذي ورد، ال يتعـداه 
ما استنبطه العلامء العـاملون ملعـاين القـرآن، املـاهرون يف : والتأويل. إىل غريه

: ومنها. ، وهنا جرى عليه شيخ اإلسالم يف حوايش القايض)٣(آالت العلوم
بلهـا ومـا بعـدها، حتتملـه اآليـة أن التأويل رصف اآلية إىل معنى موافق ملـا ق

والتفسـري مـا عـدا : ، أي)٤(غري خمالف للكتاب والسنة من طريق االسـتنباط
ومنها أن التفسري أعم من التأويل؛ لكنه أكثر ما يسـتعمل يف األلفـاظ . ذلك

ومفرداهتا، وأكثر استعامل التأويل يف املعاين واجلمل، وأكثر مـا يسـتعمل يف 
: أن التفسـري: ومنهـا. )٥(ري يسـتعمل فيهـا ويف غريهـاالكتب اإلهلية، والتفس

                                                
 ).١٤(سورة الفجر، رقم اآلية ) 1(
 .، وعزاه إىل أيب طالب التغلبي٢٢٦٣، ٦/٢٢٦٢اإلتقان يف علوم القرآن : ينظر) 2(
  .»وقال قوم«: ، وعزاه بقوله٦/٢٢٦٤تقان يف علوم القرآن اإل: ينظر) 3(
، وعـزاه إىل ابـن حبيـب النيسـابوري، والبغـوي، ٢/٢٨٦الربهان يف علوم القرآن : ينظر) 4(

وهـذا غـري حمظـور عـىل العلـامء بالتفسـري، : قـالوا«: وقال الزركيش. والكوايش، وغريهم
  .٦/٢٢٦٤ علوم القرآن اإلتقان يف: وينظر. »...وقد رخص فيه أهل العلم

، ٢٢٦٢، ٦/٢٢٦١، واإلتقـان يف علـوم القـرآن ٢/٢٨٥الربهان يف علوم القرآن : ينظر) 5(
= 

/١١ 
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نقـل الكـالم عـن : والتأويل. إخراج اليشء من مقام اخلفاء إىل مقام الظهور
قـال . )١(موضوعه، إىل ما حيتاج إثباته إىل دليل، ولواله ما ترك ظـاهر اللفـظ

، )٢(وأحسن ما فـرق بـه بيـنهام، قـول اإلمـام أيب منصـور املاتريـدي: بعضهم
القطع بأن املراد من اللفـظ كـذا، والشـهادة عـىل اهللا بأنـه عنـي بـه : تفسريال«

وإال فتفسري بالرأي، وهـو املنهـي / ذلك، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح،
ترجيح أحد املحتمالت بدون القطع والشهادة عىل اهللا بأنـه : والتأويل. عنه

 .)٣( انتهى»عنى باللفظ هذا املعنى
 وهلـذا اختلـف كثـري مـن الصـحابة والسـلف يف ًفالتأويل أقل حرجا،

مل خيتلفـوا، فعلـم أن ^ تأويل آيات، ولو كان عندهم فيها نـص عـن النبـي 
التفسري بالرأي حرام؛ ملا فيه من الشهادة عىل اهللا، والقطع بأنـه مـراده، وأمـا 

                                                

 ).٤٧ص(مقدمة جامع التفاسري : وينظر للزيادة. وعزوه إىل الراغب =
وذهب قوم يميلون إىل الفقـه إىل اخـتالفهام، « : وقال٤/ ١زاد املسري البن اجلوزي: ينظر) 1(

نقـل الكـالم : والتأويـل. إخراج اليشء من مقام اخلفاء إىل مقـام الـتجيل: فسريالت: فقالوا
: عن وضعه فيام حيتاج يف إثباته إىل دليل لواله ما ترك ظاهر اللفظ، فهو مأخوذ من قولك

  .»آل اليشء إىل كذا، أي صار إليه
ن علـامء أبو منصور حممد بن حممد بن حممـود، أبـو منصـور السـمرقندي احلنفـي، مـ: هو) 2(

التوحيد، تأويالت القرآن، تـأويالت : ُالكالم، وإليه ينسب مذهب املاتردية، من مؤلفاته
، ٣/٣٦٠اـجلـواهر املضـية يف طبقـات احلنفـيـة : ينظـر). هــ٣٣٣(أهـل السـنة، تـويف ـسـنة 

، )٥ص(تـأويالت أـهـل السـنة للامترـيـدي : وينـظـر للزيـادة). ١٩٥ص(والفوائـد البهيـة 
، وقد عزاه السيوطي فيهام )٣٨ص (، والتحبري للسيوطي ٦/٢٦٢٢واإلتقان للسيوطي 

 .إىل املاتريدي
 ).٥ص (تأويالت أهل السنة : ينظر) 3(

/١٢ 
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، ^ التأوـيـل ـفـاختلف فـيـه، فمنـعـه ـقـوم ـسـدا للـبـاب؛ ـملـا ـصـح ـعـن النـبـي 
مـن ـقـال يف الـقـرآن «: ^فـسـري بـالرأي ـحـرام، فقـد ـقـال والصـحابة، أن الت

 رواه أبـو داود، والرتمـذي »برأيه، أو قال بام ال يعلم فليتبوأ مقعده من النـار
 ـمـا ـهـو ـنـص يف وـهـذا حمـلـه يف ـغـري: قـلـت. )١(وحـسـنه، وـلـه ـطـرق متـعـددة

مدلوله، ال حيتاج لبيان، فام تتبادر األفهام إىل معرفته ليس من حمل اخلالف، 
و النصوص املتضمنة لرشائع األحكام، ودالئل التوحيد، وكل لفظ أفاد وه

ًمعنى واحدا جليا، يعلم أنه مـراد اهللا، فهـذا القسـم كـام قـال الـزركيش  ال )٢(ً
: يلتبس تأويله عىل أحد، إذ كل أحـد يـدرك معنـى التوحيـد مـن قولـه تعـاىل

[  á   à   ß     Þ     Ý  ÜZ 
هلية، وإن مل يعلـم ، وأنه ال رشيك له يف اإل)٣(

لإلثبات، وأن مقتىض هذه الكلمـة ) إال(موضوعة يف اللغة للنفي، و) ال(أن 
m  l   ] ، ويعـلـم ـكـل أـحـد ـبـالرضورة أن مـقـتىض )٤(احلرص   k

                                                
احلديث الذي أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب العلـم، بـاب يف التشـديد يف الكـذب عـىل ) 1(

ًمن كذب عيل متعمدا فليتبوأ مقعـده مـن النـ«: ، بلفظ)٣٦٥١(، رقم ^رسول اهللا  . »ارَّ
وأما احلديث الذي ذكره املؤلف فقد أخرجه الرتمـذي يف سـننه يف كتـاب تفسـري القـرآن، 

ـحـديث «: ، وـقـال الرتـمـذي)٢٩٥٠(ـبـاب ـمـا ـجـاء يف اـلـذي ـيـفرس الـقـرآن برأـيـه، رـقـم 
، وسلسـلة األحاديـث )٥٦٩(، وضعفه الشيخ األلباين يف ضعيف الرتمـذي رقـم »حسن

   ).١٧٨٣(الضعيفة رقم 
 .٢/٣٠٧ربهان يف علوم القرآن ال: ينظر) 2(
 ).١٩(سورة حممد، رقم اآلية ) 3(
ً، والصواب مـا أثبتنـاه، اعـتامدا عـىل مـا يف »وأن مقتىض هذه احلرص الكلمة«يف املخطوط ) 4(

   .٢/٣٠٧الربهان 
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  nZ)افعـل« ونحـوه طلـب إجيـاد املـأمور بـه، وإن مل يعلـم أن صـيغة )١« 
ـدعي اجلـهـل بم ـذر أـحـد ـي ـذا القـسـم ال يـع ـام ـكـان ـمـن ـه ـاين للوـجـوب ـف ـع

وأما ما يعلمـه العلـامء ويرجـع . ألهنا معلومة لكل أحد بالرضورة/ ألفاظه؛
ـك اـسـتنباط  ـل، وذـل ـه إـطـالق التأوـي ـذي يغـلـب علـي ـادهم فـهـو اـل إىل اجتـه
َّاألحكام ونحوه، وهو حمل اخلالف، فمنعه قوم كام مر، وجوزه آخرون ملـن  َّ

ًكان عاملا بخمسة عرش علام علم :  هبا، أحدها، وخصصوا اخلرب بغري العامل)٢(ً
ـدلوالهتا ـاظ وـم ـردات األلـف ـا يـعـرف رشح مـف ـة؛ ألن ـهب ـاين. اللـغ ـم : الـث عـل

الترصيـف، : الثالـث. النحو؛ ألن املعنى خيتلف ويتغري بـاختالف اإلعـراب
ألن الـقـرآن : )٣( أي»وـهـو األـصـوب«: ومل ـيـذكره بعـضـهم، ـقـال الـسـيوطي

ـيـف ـصـحة منـظـور فـيـه إىل خـصـوص اللـفـظ اـلـوارد، واملقـصـود ـمـن الترص
ووجـه مـن ذكـره «: )٤(قـال. الكلمة وإعالهلا، والتفسري ال يتوقف عىل ذلك

                                                
 ).٤٣(سورة البقرة، رقم اآلية ) 1(
 ٣٢٨ص (تحبـري ، ويف ال٢٢٩٨ – ٦/٢٢٩٣وقد ذكر هذه العلوم السيوطي يف اإلتقـان ) 2(

 .- عز وجل –، وهي العلوم التي حييط هبا املفرس لكالم اهللا )٣٣٠ –
 ).علم الترصيف(عدم ذكره، والعلم به : يعني) 3(
 ).٣٢٨ص (، والتحبري ٦/٢٢٩٤اإلتقان : ينظر. علم الترصيفًأي السيوطي قاصدا ) 4(

ومـن فاتـه علمـه « :قال ابن فارس. »علم الترصيف«وقال السيوطي بعد ذكر هذا العلم  
َفاته املعظم؛ ألن   .»ً مثال كلمة مبهمة، فإذا رصفناها اتضحت بمصادرها»وجد«ُْ

r  q  ] : إن اإلمام يف قوله تعاىل: من بدع التفاسري قول من قال«: وقال الزخمرشي 
u   t   s Z وإن النـاس يـدعون يـوم القيامـة »ّأم«: ، مجع٧١:  سورة اإلرساء ،
ًوهذا غلط أوجبه جهله بـالترصيف؛ فـإن أمـا ال جتمـع عـىل «:  قال»مبأمهاهتم دون آبائه ّ ُ

      .٢/٦٨٢، والكشاف للزخمرشي ٦/٢٢٩٤اإلتقان للسيوطي : ينظر. »إمام

/١٣ 
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ـة والصــيغ ـه تعــرف األبنـي ـع. »أن ـب االشــتقاق؛ ألن االســم إذا كــان : الراـب
اشتقاقه من مادتني خمتلفتني اختلف املعنى باختالفهام، كاملسيح، هل هو من 

عـرف خـواص تراكيـب املعاين؛ ألن بـه ت: اخلامس. السياحة، أو من املسح؟
البيـان؛ ألن بـه يعـرف خـواص : السـادس. الكالم من جهـة إفادهتـا املعنـى

: السـابع. الرتاكيب مـن جهـة اختالفهـا بحسـب وضـوح الداللـة وخفائهـا
علـم القـراءات؛ ألن : الثامن. )١(البديع؛ ألن به يعرف وجوه حتسني الكالم

جـوه املحتملـة عـىل به يعرف كيفية النطـق بـالقرآن، وبـالقراءات تـرجح الو
التـي تـدل / علـم أصـول الـدين؛ ملـا يف القـرآن مـن اآليـات: التاسع. بعض

بظاهرها عىل ما ال جيوز عىل اهللا، فاألصـويل يـؤول ذلـك، ويسـتدل عـىل مـا 
أصول الفقه؛ ألن بـه يعـرف وجـوه : العارش. يستحيل، وما جيب، وما جيوز

أـسـباب الـنـزول؛ إذ : اـحلـادي عرش. االـسـتدالل ـعـىل األحـكـام واالـسـتنباط
الثـاين . سبب النزول يعرف معنـى اآليـة املنزلـة فيـه بحسـب مـا أنزلـت فيـه

                                                
، هي علـوم )علم املعاين، والبيان، والبديع(اخلامس، والسادس، والسابع : وهذه العلوم) 1(

 العلوم الثالثة هـي علـوم البالغـة،  وهذه«: ٦/٢٢٩٥البالغة، قال السيوطي يف اإلتقان 
وهـي مـن أعـظـم أركـان املـفرس؛ ألـنـه ال بـد لـه ـمـن مراعـاة اإلعجـاز، وإـنـام يـدرك ـهبـذه 

 .»العلوم
اعلـم أن شـأن اإلعجـاز عجيـب يـدرك وال «:  قـال السـكاكي–ً أيضـا –وقال السيوطي  

 إىل يمـكـن وـصـفه، كاـسـتقامة اـلـوزن ـتـدرك وال يمـكـن وـصـفها، وكاملالـحـة، وال طرـيـق
 .»ُّحتصيله لغري ذوي الفطر السليمة إال التمرن يف علمي املعاين والبديع

معرفة هذه الصناعة بأوضـاعها هـي عمـدة التفسـري املطلـع «:  وقال غريه–ً أيضا –وقال  
: ينظـر للزيـادة. »عىل عجائب كالم اهللا، وهـي قاعـدة الفصـاحة، وواسـطة عقـد البالغـة

    .٦/٢٢٩٦اإلتقان 

/١٤ 



 

 
١٨٩ 

 علـم الفقـه؛ : الثالث عرش. الناسخ واملنسوخ ليعلم املحكم من غريه: عرش
V  ] : ألن بعض األحكام قد يتوقف عليه، كام يف قولـه   U  T   S

  Z   Y  X  WZ)عه إكراه إنـام ، فإن كون مفهوم الرشط ال يتصور م)١
يعلم من علم الفقه؛ ألن قواعده إن ما يفعله الشخص لداعية فيه ال يتحقق 

اخلـامس . األحاديث املبينة لتفسري املجمل واملبهم: الرابع عرش. فيه اإلكراه
َعلم املوهبة، وهو علم يورثـه اهللا ملـن عمـل بـام علـم، وإليـه اإلشـارة : عرش ِ َ َِ

، ـقـال اـبـن أيب )٢(»اهللا عـلـم ـمـا مل يعـلـمـمـن عـمـل ـبـام عـلـم أورثـه «: بحـديث
فهـذه «: قـال. »وعلوم القرآن وما يستنبط منه بحـر ال سـاحل لـه«: )٣(الدنيا

ًالعلوم التي هي كاآللة للمـفرس ال يكـون مـفرسا إال بتحصـيلها، فمـن فرس 
ًبدوهنا كان مفرسا بالرأي املنهي عنه، وإذا فرس مـع حصـوهلا مل يكـن مـفرسا  ً

والصحابة والتابعون كان عندهم علوم العربية «: )٤( قال»نهبالرأي املنهي ع
بالطبع ال باالكتساب، واستفادوا العلوم األخرى من القـرآن والسـنن التـي 

                                                
 ).٣٣(لنور، رقم اآلية سورة ا) 1(
 »الضـعيفة«، وحكم بأنه موضوع، ووافقه األلبـاين يف ١٠/١٥أخرجه أبو نعيم يف احللية ) 2(

كشف : وينظر للزيادة. ، وهو مروي عن مجاعة من السلف من قوهلم غري مرفوع)٤٢٢(
  ).٢٥٤٢(، رقم ٢/٣٤٧اخلفا للعجلوين 

يان القـريش البغـدادي، املشـهور بـابن أيب هو أبو بكر عبداهللا بـن حممـد بـن عبيـد بـن سـف) 3(
، ٩/٩٣سـري أعـالم النـبالء : ينظـر). هــ٢٨١(الدنيا، صـاحب التصـانيف، املتـوىف سـنة 

 .١٠/٨٩، تاريخ بغداد ١/٦٧٧تذكرة احلفاظ 
 .يعني ابن أيب الدنيا) 4(



 

 
١٩٠ 

ولعـلـك ـقـد يـشـكل علـيـك عـلـم «: ـقـال اـجلـالل. )١(»^تلقوـهـا ـمـن النـبـي 
، وليس كام ظننت /هذا يشء ليس يف قدرة اإلنسان حتصيله: املوهبة وتقول
هو فقيه النفس، : يف حد املجتهد: ل، وقد خطر يل تشبيهه بقوهلممن اإلشكا

ـالطبع ملقاـصـد الـكـالم بحـيـث يـقـدر ـعـىل االـسـتنباط: أي  »حدـيـد الفـهـم ـب
 .)٢(انتهى

وكأن السبب احلامل لكثري عىل التفرقـة بـني التفسـري «: قال الزركيش
ملنقول وعىل والتأويل التمييز بني املنقول واملستنبط، ليحيل عىل االعتامد يف ا

وهـذا ال يـتم إال إذا قـال املـفرس عقـب : ، قلـت)٣(انتهى. »النظر يف املستنبط
                                                

ـان ) 1( ـد نقلـهـا الـسـيوطي يف اإلتـق ـا، وـق ـف ـعـىل أقواـلـه يف مظاـهن بـعـد البـحـث والنـظـر مل أـق
 ).٣٣٠، ٣٢٩( ص –ً أيضا –، ويف التحبري ٢٢٩٨، ٦/٢٢٩٧

 ارتكـاب – يعنـي علـم املوهبـة –والطريـق يف حتصـيله «:  وفيـه٦/٢٢٩٨اإلتقـان : ينظر) 2(
وهذا القول الـذي ذكـره يف املخطـوط بنصـه يف . »األسباب املوجبة له من العمل والزهد

 ).٣٣٠ص(التحبري للسيوطي 
اعلم أنه ال : قال يف الربهان«:  بعد ذكره لعلم املوهبة٦/٢٢٩٨قال السيوطي يف اإلتقان  

حيصل للناظر يف فهم معاين الوحي وال يظهر له أرساره، ويف قلبه بدعـة أو كـرب أو هـوى 
ٌّأو حب الدنيا، أو وهو مرص عىل ذنب، أو غري متحقق باإليامن، أو ضـعيف التحقيـق، أو  ِ ُ

ىل معقولـه، وهـذه كلهـا حجـب وموانـع يعتمد عىل قول مفرس ليس عنده علم أو راجع إ
 .»بعضها آكد من بعض

ـت   ـي الســيوطي –قـل ـه تعــاىل«: - يعـن ـى قوـل I  H  G  ] : ويف هــذا املعـن   F
  N   M   L  K    JZ ١٤٦:  سورة األعراف«.  

اإلتقان : ينظر للزيادة. ابن أيب حاتم أخرجه »أنزع عنه فهم القرآن«: قال سفيان بن عيينة 
 .٣٢٠، ٢/٣١٩ان للزركيش ، والربه٦/٢٢٩٨

 . بترصف يسري يف املخطوط٢/٣١٢الربهان يف علوم القرآن : ينظر) 3(

/١٥ 



 

 
١٩١ 

تفسـريها كـذا، ويرصح بالنقـل يف بعـض : تأويلها كذا، وعقـب أخـرى: آية
اآليات ويرتكه يف بعض، وأمـا مـن يـذكر التفسـري عـىل أسـلوب واحـد فـال 

 .يتميز من كالمه التأويل من التفسري
للنـاظر يف القـرآن لتفسـريه «: )١(ر الزركيش يف الربهـانقال البد: تنبيه

، وهـذا هـو الطـراز ^النقـل عـن النبـي : األول: مآخذ كثرية أمهاهتا أربعـة
 لكن جيب احلذر من الضعيف منه واملوضوع؛ فإنه كثري، وهلذا قـال )٢(املعلم

، وقال »املغازي، واملالحم، والتفسري: ثالث كتب ال أصل هلا«: اإلمام أمحد
مراده أن الغالب أنه ليس هلا أسانيد صحاح متصلة، : املحققون من أصحابه

!   ] :وإال فقد صح من ذلك كثري، كتفسري الظلم بالرشك يف قولـه تعـاىل
  &     %  $  #  "Z)والقوة )٤(، واحلساب اليسري بالعرض)٣ ،
                                                

 .، بترصف يسري يف املخطوط٢٩٣، ٢/٢٩٢الربهان يف علوم القرآن : ينظر) 1(
   .»الـمعلم«: ً بدال من»وهذا هو الطراز األول«: يف الربهان) 2(
ه، يف كتـاب اإليـامن، بـاب ظلـم دون ورد ذلك يف حـديث أخرجـه البخـاري يف صـحيح) 3(

!  ] ملـا نزلـت «: ، عن عبداهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قـال)٣٢(ظلم، رقم احلديث 
  &    %  $  #  "Z ُّأينا : ^، قال أصحاب رسول اهللا ٨٢: سورة األنعام

D  C  ] : مل يظلم؟ فأنزل اهللا     B   AZ وأخرجه مسـلم . »١٣: سورة لقامن
ـاب ـامن وإخالصــه، رـقـم احلــديث يف صــحيحه، كـت ـاب صــدق اإلـي ـامن، ـب ، )١٢٤( اإلـي

ليس هو كام تظنـون، إنـام هـو : (^ُّأينا ال يظلم نفسه؟ فقال رسول اهللا : وقالوا«: ولفظه
D  C  ] : كـام قـال لقـامن البنـه     B   A   @?  >  =   <Z سـورة لـقـامن :

١٣«.  
P  ] : رة االنشقاق، بـاباحلديث أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسري، سو) 4(

= 



 

 
١٩٢ 

  .»)١(ª  ©  ¨Z  »  ¬  ®] : بالرمي يف قوله تعاىل
ًقلت الذي صح من ذلك يسـري جـدا، بـل أصـل « : )٢(قال يف اإلتقان
 /.املرفوع يف غاية القلة

األخذ بقول الصحايب، فإن تفسريه عندهم بمنزلـة املرفـوع إىل : الثاين
ومـا «: قال اجلالل السـيوطي. )٤(» يف مستدركه)٣(، كام قاله احلاكم^النبي 

                                                

=   S   R  QZ ريض –، عـن عائشـة )٤٩٣٩(، رقم احلـديث ٨:  سورة االنشقاق 
قلـت يـا : لـيس أحـد حياسـب إال هلـك، قالـت«: ^قـال رسـول اهللا :  قالت–اهللا عنها 
N     ] : جعلني اهللا فداءك، ألـيس يقـول اهللا عـز وجـل! رسول اهللا    M   L   K   J

  S   R  Q   P   OZ ذاك العـرض، يعرضـون، ومـن نـوقش احلسـاب :  قال
  .»هلك

وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اجلنة وصفة نعيمهـا وأهلهـا، بـاب إثبـات احلسـاب، رقـم  
 ).٢٨٧٦(احلديث 

احلديث أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة، باب فضل الرمـي واحلـث عليـه، رقـم احلـديث ) 1(
وهـو عـىل ^ عت رسـول اهللا سـم:  قـال– ريض اهللا عنـه –عن عقبة بن عـامر ) ١٩١٧(

ª  »  ¬  ®  ]  «:املنرب يقول   ©  ¨Z أال إن القوة الرمـي، ٦٠:  األنفال ،
  .»أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي

 .٦/٢٢٨٥اإلتقان يف علوم القرآن : ينظر) 2(
ِّهو أبو عبداهللا حممد بن عبداهللا بن حممـد الضـبي النيسـابوري، يعـرف بـابن البيـع،) 3(  لقـب َ

باحلاكم لسعة حفظه لألحاديث، سمع من نحو ألفي شيخ، ولـه يف ذلـك أسـانيد عاليـة، 
، )هــ٤٠٥(املستدرك عىل الصحيحني، ومعرفـة علـوم احلـديث، تـويف سـنة : من مؤلفاته

ــداد : ينـظــر ــاريخ بـغ ــاظ ٥/٤٧٣ـت ــذكرة احلـف ــبالء ٣/١٠٣٩، وـت ــالم الـن ــري أـع ، وـس
١٧/١٦٢. 

 . التفسري، كتاب٢/٢٥٨املستدرك : ينظر) 4(

/١٦ 
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ذـلـك ـبـأن :  وـغـريه ـمـن املـتـأخرين)١(قاـلـه اـحلـاكم نازـعـه فـيـه اـبـن الـصـالح
ثـم : قـال. خمصوص بام فيه سبب النزول، أو نحوه مما ال مـدخل للـرأي فيـه

ومـن املوقوفـات «: رأيت احلاكم رصح يف علوم احلديث هبـذا القيـد، فقـال
إن تفسري الصـحابة مسـند فـإنام يقولـه فـيام : تفسري الصحابة، وأما من يقول

دوا ، فقـد خصـص هنـا، وعمـم يف املسـتدرك فاعتمـ»فيه من سـبب النـزول
    .)٢(»األول واهللا أعلم

ويف الرجوع إىل قـول التـابعي روايتـان عـن أمحـد، «: )٣(قال الزركيش
؛ لكـن عمـل املفرسيـن عـىل )٥( املنع، وحكوه عن شـعبة)٤(واختار ابن عقيل

خالفه، فقد حكوا يف كتبهم أقواهلم؛ ألن غالبها تلقوها عن الصحابة وربـام 
                                                

ـهـو أـبـو عـمـرو ـعـثامن ـبـن عـبـدالرمحن الـكـردي الـشـهرزوري الـشـافعي، املـعـروف ـبـابن ) 1(
الصالح، إمام حافظ فقيه، مـن فضـالء عرصه يف التفسـري واحلـديث والفقـه، ومـن أهـل 

: ينظـر). هــ٦٤٣(مقدمتـه يف علـوم احلـديث، تـويف سـنة : الفتوى يف زمانه، من مؤلفاتـه
 .٨/٣٢٦، وطبقات الشافعية ٤/١٤٣٠ذكرة احلفاظ ، وت٣/٢٤٣وفيات األعيان 

ـادة) 2( ـرآن : ينظــر للزـي ـوم الـق ـان يف عـل ـن الصــالح ٦/٢٢٨٦اإلتـق ـوم احلــديث الـب ، وعـل
 ).٣٢ص(، وعلوم احلديث للحاكم )٥٠ص(

: ، وينظر للزيـادة٣٠٢، ٢/٢٩٤نقله املؤلف بترصف عن كتاب الربهان يف علوم القرآن ) 3(
 .٢٢٨٧، ٦/٢٢٨٦اإلتقان يف علوم القرآن 

هو عيل بن عقيل بن حممد أبو الوفاء الظفري احلنبيل البغدادي، من أعالم زمانه يف العلم ) 4(
الواضح يف األصول، والفصول يف فقه احلنابلة، تويف سـنة : والنقل والذكاء، من تصانيفه

 .١/١٤٢، وذيل طبقات احلنابلة ١٩/٤٤٣سري أعالم النبالء : ينظر). هـ٥١٣(
ْبة بن احلجاج بن الورد، أبـو بسـطام األزدي الـبرصي، مـوالهم الواسـطي، عـامل هو شع) 5( ِ

ـويف ـسـنة  ـبرصي، ـت ـبرصة، ورأى احلـسـن اـل ـل اـل ــ١٦٠(أـه ـان : ينـظـر). ـه ـات األعـي وفـي
 .٧/٢٠٢، وسري أعالم النبالء ٢/٤٦٩
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فـيظن مـن ال فهـم عنـده أنـه اخـتالف حيكى عنهم عبارات خمتلفـة األلفـاظ 
ًحمقق، فيحكيه أقواال، وليس كذلك، بل يكـون واحـد مـنهم ذكـر معنـى يف 
اآلية لكونه أظهر عنده، أو أليق بحال السائل، وقد يكون بعضهم خيرب عـن 
اليشء بالزمه ونظريه، واآلخر بمقصـوده وثمرتـه، والكـل يـؤول إىل معنـى 

مـع بـني القـولني عـن الشـخص الواحـد مل ؛ فـإن مل يمكـن اجل)١(ًواحد غالبا
: الثالـث. يقدم أحدمها إن استويا يف الصـحة عنـده، وإال فالصـحيح املقـدم

بمطلق اللغة فإن القرآن نـزل بلسـان عـريب، وهـذا قـد ذكـره مجاعـة، األخذ 
عنه أنه سئل عـن / )٢(ونص عليه أمحد يف مواضع، لكن نقل الفضل بن زياد

ِّالقرآن يمثل له الرجل ب ظـاهره : فقيـل. مـا يعجبنـي: بيت من الشعر؟ فقـالُ
. تفسري القرآن بمقتىض اللغة روايتان عن أمحد«: )٣(املنع؛ وهلذا قال بعضهم

ٍالكراهة حتمل عىل مـن رصف اآليـة عـن ظاهرهـا إىل معـان خارجـة : وقيل
ًحمتملة يدل عليها القليـل مـن كـالم العـرب، وال تؤخـذ غالبـا إال يف الشـعر 

التفسري باملقتىض من معنى الكالم، : الرابع.  املتبادر خالفهاونحوه، ويكون
ًوهو ما يفهم عند اللفظ، وال يكون منطوقـا بـه، لكنـه مـن رضورة املنطـوق 

                                                
وقد أشار شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة إىل هـذا يف قاعدتـه املعروفـة حـول اخـتالف التنـوع ) 1(

  ).٢٨( ص »مقدمة يف أصول التفسري«تي بينها ووضحها يف رسالته وال
هو الفضل بن زياد أبو العباس القطان البغدادي، من أصـحاب اإلمـام أمحـد املتقـدمني، ) 2(

. وكان اإلمام يعرف قدره ويكرمه، له مسائل كثرية عن اإلمام أمحد، ومل تذكر سـنة وفاتـه
 .٢/٣١٢ األرشد ، واملقصد١/٢٥١طبقات احلنابلة : ينظر

، واإلتـقــان يف عـلــوم الـقــرآن ٢/٢٧٧اآلداب الرشعـيــة الـبــن مفـلــح : للزـيــادة: ينـظــر) 3(
٦/٢٢٨٧. 

/١٧ 



 

 
١٩٥ 

ــــــه، نحـــــــو  W  ] ـب   V     U  T   SR   Q   P  O
XZ)ـــه فــــانفجرت، ونحــــو:  أي)١  k  jZ  ] : فرضـب

)٢( ،
هذا هو الـذي دعـا بـه وكاملقتىض املقتضب من قوة الرشع، وهو املستنبط، و

، )٣(»اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل«: البن عباس حيث قال^ النبي 
 هنـا  ومـن)٥(»ًإال فهـام يؤتـاه الرجـل يف القـرآن«:  بقولـه)٤(والذي عنـاه عـيل

اختلف الصحابة يف معنى اآليـة، فأخـذ كـل برأيـه عـىل مقـتىض نظـره، واهللا 
 .أعلم

؛ ألن موضـوع ^نزل عىل نبيـه حممـد وأما موضوعه فهو كالم اهللا امل
: )٦(كل علم ما يبحث فيه عن أحواله العارضـة لـه، قـال املحقـق ابـن قاسـم

                                                
 ).٦٠(سورة البقرة، رقم اآلية ) 1(
 ).٨٢(سورة يوسف، رقم اآلية ) 2(
، وهو يف الصحيحني بألفاظ مقاربة، فقـد ١/٢٦٦احلديث أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) 3(

، )١٤٣( يف كتاب الوضوء، باب وضع املاء عند اخلـالء، رقـم احلـديث أخرجه البخاري
 رقـم – ريض اهللا عـنهام –ومسلم يف صحيحه، كتاب الفضائل، باب فضائل ابـن عبـاس 

 ).٢٤٧٧(احلديث 
 اخلليفـة الراشـد الرابـع، أمـري املـؤمنني، ابـن عـم – ريض اهللا عنه –هو عيل بن أيب طالب ) 4(

اإلصـابة : ، ينظـر)هــ٤٠( تويف سنة – ريض اهللا عنها –فاطمة ، وزوج بنته ^رسول اهللا 
٧/٢٧٥. 

، )١١١(احلديث أخرجـه البخـاري يف صـحيحه، كتـاب العلـم، بـاب كتابـة العلـم رقـم ) 5(
  . يف مواضع أخرى–ً أيضا –، وهو عند البخاري »ٌأو فهم أعطيه رجل مسلم«: ولفظه

ادي القاهري، الشافعي، شهاب الدين، عامل هو العبادي، واهللا أعلم، أمحد بن قاسم العب) 6(
املحررات عىل خمترص السعد، حاشية عـىل رشح : ، من مصنفاته)هـ٩٩٤(فقيه، تويف سنة 

= 



 

 
١٩٦ 

واملراد بالبحث عن األعراض الذاتية محلها عىل موضوع العلم، كقولنـا يف «
: ، كقولنـا فيـه/موضوع أصول الفقه الكتاب يثبـت احلكـم، أو عـىل أنواعـه

العـام يتمسـك بـه يف : راضه الذاتية، كقولنـااألمر يفيد الوجوب، أو عىل أع
العام املخصـوص حجـة : ، أو عىل أعراضه العرضية، كقولنا^حياة النبي 
  .)١(انتهى. »فيام بقي

 يف )٢(وال خيفى أن القـرآن الكـريم ذو جـزاء، قـال املحقـق الكـازروين
إما أن يكون املفهوم الكـيل الصـادق عـىل مـا بـني الـدفتني : موضوع التفسري

هو كالم اهللا املنزل عىل نبيه، أو يكون موضوعه السور أو اآليات، وحينئذ و
ًليس املذكور أوال وثانيا موضوعا؛ ألن البحـث يف التفسـري : لقائل أن يقول ً ً

ليس عن املفهوم الكيل املذكور وال عن املجموع من حيث هو جمموع، فبقي 
ًعا حتـى تكـون ُاالحتامل الثالـث، وال خيفـى بعـد أن تكـون كـل آيـة موضـو

إن املفهـوم الكـيل موضـوع : موضوعاته تقدر عدد اآليات، ويمكن أن يقال
التفسري، لكن البحث عن أفراده وهي اآليات باعتبار أنه يستفاد منه أحوال 
املفهوم الكيل، كام وقع يف سائر العلوم من البحث عن أنواع املوضوع، فـإن 

 بـل عـن أنـواع االسـم الكلمة موضـوع النحـو، ويبحـث فيـه عـن أنواعهـا،
                                                

 .٨/٤٣٣، شذرات الذهب ١/٢٣٠معجم املؤلفني : ينظر. مجع اجلوامع للسبكي =
 الفقـه بعد البحث واملراجعة مل أجد كالم ابن القاسم، والعبـارة معروفـة يف كتـب أصـول) 1(

 .وحواشيه كجمع اجلوامع وحاشيته للعطار
هو أبو الفضل القريش الصديقي اخلطيب، املشهور بالكازروين، من علـامء التفسـري، مـن ) 2(

). هــ٩٤٥(حاشية الكازروين عىل تفسري البيضاوي، تويف يف حدود سنة : أشهر مصنفاته
 .٢/١٩٥كشف الظنون : ينظر

/١٨ 



 

 
١٩٧ 

:  مـن أن)١(كالفاعل، واملفعول، واملبتدأ، واخلرب، ومثل ذلـك مـا يف املواقـف
! موضوع الكالم هو مفهـوم املعلـوم والبحـث عـن أفـراده وأنواعـه، فتأمـل

واألوىل أن يقال إن موضوعه جمموع السـور ويبحـث فيـه عـن أحـوال : قال
ث عـنـه ـكـام ال خيـفـى ـعـىل أجزاـئـه باعتـبـار أن البـحـث عنـهـا ـيـؤول إىل البـحـ

/ املتفطن، ونظري ذلك كثري من العلوم، فـإن موضـوع الطـب بـدن اإلنسـان
من حيث يصح ويمرض ويبحث فيه عن أحوال األدوية باعتبار أن البحث 
عنها راجع إىل البحث عنه، فإن قوهلم يف العسـل راجـع إىل البحـث عـن أن 

صـويل مفهـوم اللقـب بدن اإلنسان يسخن بوصوله إىل جوفه ومثل قول األ
ًال يعترب، فإن هذا البحث يف الظاهر ليس بحثا عـن أحـوال موضـوعه لكنـه 

وـمـن أراد تفـصـيل بـحـث املوـضـوع فعلـيـه : ـقـال. يرـجـع إلـيـه بـنـوع ترصف
  .)٢( انتهى»بمطالعة احلوايش التي كتبناها عىل رشح املواقف

: )٣(وأـمـا فائدـتـه، فـهـي ـكـام ـقـال ـشـيخ اإلـسـالم يف ـحـوايش الـقـايض
 .االطالع عىل عجايب كالم اهللا عز وجل، وامتثال أوامره، ونواهيه

 مـن اللغـة، والنحـو، )٤(وأما استمداده، فهو كـام تقـدم عـن الـزركيش
والرصف، وعلم البيان، وأصول الفقه، والقراءات، وحيتاج ملعرفـة أسـباب 

 .النزول، والناسخ واملنسوخ، وغري ذلك من باقي العلوم املتقدمة
                                                

 ومـا ١/٣٨دين اإلجيـي، ورشح املواقـف للجرجـاين ، لعضـد الـ)٧ص(املواقـف : انظر) 1(
 .بعدها

 .٦، ١/٥حاشية الكازروين عىل البيضاوي : ينظر) 2(
 .بعد البحث واملراجعة مل أقف عليه) 3(
 .١٠٥، ١/١٠٤الربهان يف علوم القرآن : ًتقدم قريبا، وينظر للزيادة) 4(

/١٩ 



 

 
١٩٨ 

 احلاجة إليه، فهو أن القرآن نزل بلسان عريب يف زمن أفصـح وأما بيان
العرب، وكانوا يعلمـون ظـواهره وأحكامـه، وأمـا دقـائق باطنـه، فـإنام كـان 

يف األكثـر، كسـؤاهلم ملـا ^ يظهر هلم بعد البحث والنظر، مع سؤاهلم النبي 
&  ]: نزل قوله تعاىل     %  $  #  "   !Z 

ُّفقالوا وأينا . )١(
A  ] : بالرشك، واستدل عليه بقوله تعاىل^ فسه، ففرسه النبي مل يظلم ن

  D   C    BZ 
: ، وكسـؤال عائشـة عـن احلسـاب اليسـري، فقـال)٢(

 اخلـيط األبـيض واألسـود  يف)٤(، وكقصة عدي بن حـاتم)٣(»ذلك العرض«
مما سـألوا عنـه، ونحـن حمتـاجون إىل ذلـك وزيـادة عليـه، ممـا مل / وغري ذلك

حكام الظواهر؛ لقصـورنا عـن مـدارك أحكـام اللغـة بغـري حيتاجوا إليه من أ
 .ًعلم، فنحن أشد الناس احتياجا إىل علم التفسري

ومعلوم أن تفسريه منه ما هو من قبيل بسط األلفاظ الوجيزة وكشف 
 .)٥(معانيها، ومنه ما هو من قبيل ترجيح بعض االحتامالت عىل بعض

                                                
 ). ٨٢(سورة األنعام رقم اآلية ) 1(
 ).١٣(آلية سورة لقامن، رقم ا) 2(
 .ًتقدم خترجيه قريبا) 3(
G  F  E   ] احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسري، باب ) 4(   D   C

     L  K   J  I  HZوأخرجـه )٤٥١٠( رقم احلـديث ١٨٧:  سورة البقرة ،
مسلم يف صحيحه، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر، 

 ).١٠٩٠(رقم احلديث 
ـادة) 5( ـوم القــرآن ١٠٨، ١/١٠٧الربهــان يف علــوم القــرآن : ينظــر للزـي ، واإلتقــان يف عـل

٦/٢٢٦٧. 

/٢٠ 



 

 
١٩٩ 

 فظـاهر مـن وجـوه، علم التفسري عرس يسري، أمـا عرسه: قال بعضهم
أنه كالم متكلم مل يصل الناس إىل مـراده بالسـامع منـه، وال إمكـان : أظهرها

الوصول إليـه، بخـالف األمثـال واألشـعار ونحوهـا، فـإن اإلنسـان يمكـن 
علمه منه إذا تكلم بأن يسمع منه أو ممن سمع منه، وأما القرآن فتفسريه عىل 

، وذلك متعـذر إال يف آيـات ^ي ُوجه القطع ال يعلم إال بأن يسمع من النب
قالئل، فالعلم باملراد يستنبط بأمـارات ودالئـل، واحلكمـة فيـه أن اهللا تعـاىل 
أراد أن يتفكر عباده يف كتابـه فلـم يـأمر نبيـه بالتنصـيص عـىل املـراد يف مجيـع 

  . انتهى)١(»آياته
¶  ] : فإنه ال خيفى؛ ألن اهللا تعاىل قـال: وأما بيان رشفه   µ

  »  º¹  ¸Á  À    ¿   ¾  ½  ¼ Z )وعـــن ابـــن )٢ ،
¶  ¸  ¹] : عباس يف قوله تعاىل   µ Z املعرفـة بـالقرآن : قـال

َّناسخه ومنسوخه، وحمكمه ومتشاهبه، ومقدمه ومؤخره، وحالله وحرامـه،  َّ
  .)٣(»وأمثاله

يعنـي «: قال ابـن عبـاس. »احلكمة القرآن«: ًوعن ابن عباس مرفوعا
   /)٤(» والفاجرتفسريه، فإنه قد قرأه الرب

                                                
ِّهذا الكالم بنصه عزاه الزركيش يف الربهان للقايض شمس الدين اخلـويي ) 1( َ ، )هــ٦٣٧ت(ُ

 .٦/٢٢٦٨وكذا يف اإلتقان للسيوطي 
 ).٢٦٩(سورة البقرة، رقم اآلية ) 2(
، ٥/٩، وابـن جريـر يف تفسـريه )٢٨٢٢(، رقم ٢/٣٥١ حاتم يف تفسريه أخرجه ابن أيب) 3(

 .، وعزاه إىل ابن املنذر١/٣٤٨والسيوطي يف الدر املنثور 
 .٦/٢٢٦٩اإلتقان يف علوم القرآن : ينظر للزيادة 

 =اإلتقـان : ، وعزاه إىل ابن مردويه، وينظـر للزيـادة٢/٦٦أخرجه السيوطي يف الدر املنثور ) 4(

/٢١ 



 

 
٢٠٠ 

¶  ] «:)١(وـعـــن أيب اـلـــدرداء   µZـقـــراءة الـقـــرآن، :  أي
ــه x  wv  u  ] : وـقــال تـعــاىل. )٢(»والفـكــرة فـي   t   s

   {   z  yZ )٣(. 
ما مـررت بآيـة مـن كتـاب اهللا ال أعرفهـا «:  قال)٤(وعن عمرو بن مرة

wv  u  ] : إال أحزنتـنـي، ألين ـسـمعت اهللا يـقـول   t   s
   {   z  y   xZ «)ما أنزل اهللا آية إال «:  قال)٦(وعن احلسن. )٥

                                                

وـعـزاه إىل اـبـن مردوـيـه ـمـن طرـيـق ـجـويرب، ـعـن . ٦/٢٢٦٩ –ً أيـضـا –رآن يف عـلـوم الـقـ =
لكنه ضـعيف، يف إسـناده جـويرب «: ًالضحاك، عن ابن عباس مرفوعا، قال حمققو اإلتقان

  .»ًبن سعيد األزدي، ضعيف جدا
هو عويمر بن زيـد، األنصـاري اخلزرجـي، اختلـف يف اسـمه واسـم أبيـه، وهـو مشـهور ) 1(

، - ريض اهللا عنـه –، مات يف خالفة عـثامن ^ًيعا، من أصحاب رسول اهللا بكنيته وباسمه مج
 .٧/٥٦٥اإلصابة : ينظر

اإلتـقـان يف : ، وينـظـر للزيـادة)٢٨٣١(، رقـم ٢/٥٣٣أخرجـه اـبـن أيب حـاتم يف تفـسـريه ) 2(
 قـال – ريض اهللا عنـه –، وعزاه البن أيب حاتم، عـن أيب الـدرداء ٦/٢٢٦٩علوم القرآن 
، كـام »ًضعيف جدا، يف إسناده حممد بن كثري بن مروان الفهـري، مـرتوك«: حمققو اإلتقان

  .٦٢٩٥يف التقريب، رقم 
 ).٤٣(سورة العنكبوت، رقم اآلية ) 3(
هو عمرو بن مرة بن عبداهللا املرادي، أبو عبداهللا الكويف األعمى، روى لـه اجلامعـة، تـويف ) 4(

 .٥/٤٦٢هتذيب الكامل : ، ينظر)هـ١١٦(سنة 
ـن أيب حــاتم يف تفســريه أخرجــ) 5( ـان ٥/٥٧٦ه اـب ، ٦/٢٢٧٠، وأورده الســيوطي يف اإلتـق

وهـو عنـد أيب عبيـد يف فضـائل القـرآن، بـاب . وعزاه إىل ابن أيب حاتم، عن عمرو بن مرة
 .بلفظ مقارب) ٤٢ص(فضل علم القرآن والسعي يف طلبه 

ًعمـال، مناقبـه وآثـاره ًهو أبو سعيد احلسن بن أيب احلسن البرصي، سيد أهل زمانه علام و) 6(
، وهتـذيب التهـذيب ١/١٦٨معرفة القراء الكبار : ينظر). هـ١١٠(ًكثرية جدا، تويف سنة 

= 



 

 
٢٠١ 

 .)١(»وهو حيب أن يعلم فيم نزلت وما أريد هبا
وأجـل . )٢(وقد أمجع العلـامء عـىل أن التفسـري مـن فـروض الكفايـات

 .العلوم الرشعية
اعلـم :  بيان رشفه بوجوه ثالثة، فقال)٣(وقد حقق العالمة األصبهاين

أن : تفسـري القـرآن العظـيم، بيـان ذلـكأن أرشف صناعة يتعاطاها اإلنسان 
رشف الـصـناعة إـمـا برشف موـضـوعها، وإـمـا برشف غرـضـها، وإـمـا بـشـدة 

أن الصـياغة أرشف مـن الدباغـة؛ ألن : احلاجة إليها، فرشف املوضوع مثاله
موضوع الصياغة الذهب والفضة، ومها أرشف من موضوع الدباغـة الـذي 

عة الطب أرشف من الكناسة؛ أن صنا: هو جلد امليتة، ورشف الغرض مثاله
ألن إزالة املرض عن اإلنسان أفضـل مـن تنظيـف األمـاكن الدنسـة، وشـدة 
احلاجة إليها مثاله الفقه، فإن احلاجة إليه أشـد مـن احلاجـة إىل الطـب، إذ مـا 
من واقعة يف الكون من أحد مـن اخللـق إال وهـي مفتقـرة إىل الفقـه؛ ألن بـه 

ن، بخالف الطـب فإنـه حيتـاج إليـه بعـض انتظام صالح أحوال الدنيا والدي
                                                

= ١/٣٨٨. 
، )٤٢ص(أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن، باب فضل علـم القـرآن والسـعي يف طلبـه ) 1(

 .٦/٢٢٧٠اإلتقان يف علوم القرآن : وينظر للزيادة
وقد أمجع العلامء أن التفسري مـن «: ، وعبارته٦/٢٢٧٢اإلتقان نقل اإلمجاع السيوطي يف ) 2(

  .»فروض الكفايات وأجل العلوم الثالثة الرشعية
هو أبو القاسم احلسني بن حممد بن املفضـل األصـبهاين، امللقـب بالراغـب، لـه تصـانيف ) 3(

تـويف : املفردات يف ألفاظ القرآن، وحمارضات األدباء، اختلف يف سنة وفاته، وقيـل: منها
ــ٤٣٥(يف ـحـدود ـسـنة  ـبالء : ، ينـظـر)ـه ـري أـعـالم الـن ـن ١٨/١٢٠ـس ، وطبـقـات املفرسـي

 .٢/٣٢٩للداودي 



 

 
٢٠٢ 

قـد / إذا عـرف ذلـك فصـناعة التفسـري«: قـال. »الناس يف بعـض األوقـات
حازت الرشف من اجلهات الثالثة، أما من جهـة املوضـوع فـألن موضـوعه 

 الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كـل فضـيلة، فيـه – عز وجل –كالم اهللا 
نكم، ال تنقيض عجائبه وال حتىص نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم، وحكم ما بي

غرائبه، وأما مـن جهـة الغـرض فـألن الغـرض منـه هـو االعتصـام بـالعروة 
الوثقى والوصول إىل السعادة احلقيقية التي ال تفنى، وأما شدة احلاجـة إليـه 
فألن كل كـامل دينـي أو دنيـوي عاجـل أو آجـل مفتقـر إىل العلـوم الرشعيـة 

 .)١(» العلم بكتاب اهللا تعاىلواملعارف الدينية وهي متوقفة عىل
  العلوم بأرسها ويدل عىل ذلـك فعلم مما تقرر أن علم التفسري أرشف

ـايض ـول الـق ـا«: ـق ـوم رشـف ـم العـل ـإن أعـظ ـق )٢( »ًـف ـه املحـق ؛ لـكـن بحــث فـي
 بام رصح به يف الطوالع من أن أعظم العلوم وأرفعهـا ورئسـها )٣(الكازروين

أن املـراد مـن العلـوم هنـا غـري علـم وقد جياب ب«: ورأسها علم الكالم، قال
لكن االعتامد عىل مثل هـذه القرينـة بعيـد : الكالم بقرينة ما يف الطوالع، قال

ًجدا، ويمكن أن يقال إن لكل منهام رشفا ومزية عـىل اآلخـر مـن وجـه، أمـا  ً
مزية الكالم فألن إثبات موضوع التفسري موقوف عىل الكالم، فإنه متوقف 

ِمرسـل للرسـول صـىل اهللا تعـاىل عليـه وسـلم، وهـذه عىل وجود إله مـتكلم  ْ ُ
ًثبتت من علم الكـالم، وإمـا مزيـة التفسـري فـألن كثـريا مـن مسـائل الكـالم 

                                                
 ).٩١ص (مقدمة جامع التفسري : ينظر) 1(
 .١/٥أنوار التنزيل : ينظر) 2(
 .١/٥حاشية الكازروين عىل البيضاوي : ينظر) 3(

/٢٢ 



 

 
٢٠٣ 

ـدور الخــتالف املوقــوف  ـات كإعــادة األجســام، وال يلــزم اـل ـت باآلـي ثبـت
إن : ظاهر هذا خمالف ملا يف رشح املواقف حيث قال/ واملوقوف عليه؛ لكن
  .)١(»علوم بحسب مجيع جهات الرشف فليتأملعلم الكالم أرشف ال

 
ًهذا ما تيرس يل مجعه يف بيان معنى التفسري لغة، وعرفـا، والنسـبة بينـه 
وبني التأويل، وبيان موضوعه، وغايته، واستمداده، واحلاجة إليه، ورشفـه، 
واحلمد هللا وحده، وصىل اهللا عىل من ال نبي بعده، قالـه العبـد الفقـري احلقـري 

 خليفة بن صدر املدرسني الشيخ سعد الدين خادم العلم الرشيـف حممد بن
 .آمني. باجلامع األزهر عمره اهللا تعاىل

  

                                                
 علـم العقائـد والتوحيـد، فلـه يقصد املؤلف بعلـم الكـالم: قلت. احلاشية السابقة: ينظر) 1(

منزلة عند األشاعرة عىل وجه اخلصوص، واحلق أنـه ال يعـدل بالبحـث يف علـم التفسـري 
وبعلم التفسري نعرف ) القرآن الكريم (– عز وجل –أي علم آخر، ألنه متعلق بكالم اهللا 

التـي ونتبني مسائل توحيد اهللا عز وجل، بينام علم الكالم يـدخل فيـه مباحـث املتكلمـني 
 .ليست من مسائل أهل السنة واجلامعة وغري ذلك مما ال خيفى

/٢٣ 



 

 
٢٠٤ 

اخلامتة
احلمد هللا الـذي بنعمتـه تـتم الصـاحلات، وبتوفيقـه تـقىض احلاجـات، 

 :وبعد... وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
 :يها يف خامتة البحثفهذه أهم النتائج التي توصلت إل

ً أن موضوع البحث يف هذا املخطوط يف بيان معنى التفسري لغة وعرفـا، – ١
وبيان النسبة بينه وبني التأويل، وذكر موضـوعه، وغايتـه، واسـتمداده، 

 .وبيان احلاجة إليه، ورشفه
 من مصادر املؤلف أمهات كتـب التفسـري وحواشـيها، وعلـوم القـرآن، – ٢

وكتب األصول، وكتب اللغة ومصـادرها، وهـذا ورشوح كتب السنة، 
 .ًيتضح جليا من خالل النظر يف املخطوط

 ظهور شخصية املؤلف، فلم يقترص عىل جمرد النقل؛ بل هناك إضافات – ٣
علمـيـة، وتعلـيـق ورشح وبـيـان عـنـد احلاـجـة ـلـذلك، وـهـو ـظـاهر أثـنـاء 

 .العمل والتحقيق يف املخطوط
 . العرض والرتتيب حسن تقسيم املوضوعات، مع جودة– ٤

 
ويف اخلتام، أسأل اهللا التوفيق والسـداد، واهلـدى والرشـاد، وأن يكتـب 

 .القبول يف الدارين، وأن يعفو عن اخلطأ والزلل
 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني



 

 
٢٠٥ 

 ثبت املصادر واملراجع
اإلتقان يف علوم القرآن، للحـافظ جـالل الـدين عبـدالرمحن السـيوطي،  -

مـصـطفى دـيـب البـغـا، دار اـبـن كـثـري، دمـشـق، : علـيـق اـلـدكتورتـقـديم وت
 .هـ١٤١٦الطبعة الثالثة 

أليب عبـداهللا حممـد بـن مفلـح املقـديس، : اآلداب الرشعية واملنح املرعيـة -
: ـهــ، حتقـيـق١٤١٩مؤسـسـة الرـسـالة، ـبـريوت، الطبـعـة الثالـثـة، : النـارش

 .شعيب األرنؤوط، وعمر القيام
اري، أليب العـبـاس ـشـهاب اـلـدين إرـشـاد الـسـاري لرشح ـصـحيح البـخـ -

 . بريوت–أمحد القسطالين، دار إحياء الرتاث 
أسد الغابة يف معرفة الصحابة، أليب احلسن عزالدين عـيل بـن حممـد ابـن  -

حممد البنا، وحممد عاشور، وحممود فايد، : األثري اجلزري، حتقيق وتعليق
 دار الشعب، القاهرة

ـدي - ـز الصــحابة، لـشـهاب اـل ـيل ـبـن حجــر اإلصــابة يف متيـي ن أـمحـد ـبـن ـع
عبداهللا الرتكي، مركز البحوث والدراسات : العسقالين، حتقيق الدكتور

 .هـ١٤٢٩العربية واإلسالمية بدار هجر، القاهرة، الطبعة األوىل، 
أصول يف التفسري، ملحمد بن صالح العثيمني، دار ابن اجلـوزي، الطبعـة  -

 .هـ١٤٢٣الوىل 
، دار العـلـم للمالـيـني، ـبـريوت، ـخـري اـلـدين اـلـزركيل: األـعـالم، ـتـأليف -

 .م١٩٩٧الطبعة الثانية عرش، 
إنباه الـرواة عـىل أنبـاه النحـاة، للـوزير مجـال الـدين أيب احلسـن عـيل بـن  -

حممـد أبـو الفضـل إبـراهيم، دار الفكـر العـريب، : يوسف القفطي، حتقيق



 

 
٢٠٦ 

 .هـ١٤٠٦القاهرة، الطبعة األوىل 
هبامشـه حاشـية العالمـة أيب أنوار التنزيل وأرسار التأويل للبيضـاوي، و -

الفضل القريش الصديقي اخلطيب املشهور بالكازروين، مؤسسة شعبان 
 . بريوت–

إيضاح املكنون يف الذيل عىل كشف الظنون، إلسامعيل باشا البغـدادي،  -
 .دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

البحر املحيط، أليب عبـداهللا حممـد بـن يوسـف بـن حيـان األنـدليس، دار  -
 هـ١٤١١ الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثانية إحياء

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ملحمد بن عـيل الشـوكاين،  -
حسـني بـن عبـداهللا العمـري، دار الفكـر، دمشـق، الطبعـة األوىل : حتقيق
 هـ١٤١٩

الربهان يف علوم القرآن، لإلمام بدر الدين حممـد بـن عبـداهللا الـزركيش،  -
بن عبدالرمحن املرعشيل، والشـيخ مجـال محـدي الـذهبي، يوسف : حتقيق

والشيخ إبـراهيم عبـداهللا الكـردي، دار املعرفـة، بـريوت، الطبعـة األوىل 
 . هـ١٤١٠

ـجــالل اـلــدين : بغـيــة الوـعــاة يف طبـقــات اللـغــويني والنـحــاة، ـتــأليف -
ــق ــدالرمحن الـســيوطي، حتقـي ــة : عـب ــراهيم، املكتـب حمـمــد أبوالفـضــل إـب

 .العرصية، بريوت
ـراجم أئمــة النحــو واللغــةالبل - ـق: غــة يف ـت ـادي، حتقـي حممــد : للفريوزأـب

 .هـ١٤٠٧املرصي، مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي، الكويت، 
 .تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، دار الكتاب العريب، بريوت -



 

 
٢٠٧ 

ـم التفســري - ـري يف عـل ـق دالتحـب ـدين الســيوطي، حتقـي فتحــي . ، جلــالل اـل
 .هـ١٤٠٦قاهرة،  ال–عبدالقادر فريد، دار املنار 

حمـمـد الـسـعوي، مكتـبـة . ، لـشـيخ اإلـسـالم اـبـن تيمـيـة، حتـقـق دالتدمرـيـة -
 .هـ١٤١٩العبيكان، الطبعة اخلامسة 

تـذكرة احلـفـاظ، لشـمس اـلـدين حممـد ـبـن أمحـد ـبـن عـثامن اـلـذهبي، دار  -
 .هـ١٤١٩الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 

أسـعد الطيـب، : قيـقتفسري القرآن العظـيم، البـن أيب حـاتم الـرازي، حت -
 .هـ١٤١٧مكتبة الباز، السعودية، الطبعة األوىل 

تقريب التهذيب، لإلمام احلافظ شهاب الـدين أمحـد بـن عـيل بـن حجـر  -
حممد عوامة، دار ابن حزم للطباعة والنرش والتوزيع، : العسقالين، عناية

 .هـ١٤٢٠بريوت، الطبعة األوىل 
ن أمحـد بـن عـيل بـن حجـر هتذيب التهذيب، لإلمام احلافظ شهاب الـدي -

إـبـراهيم الزـيــبق وـعـادل مرـشـد، مؤسـسـة الرـسـالة، : العـسـقالين، عناـيـة
 هـ١٤١٦بريوت، الطبعة األوىل 

ـدين أيب احلجــاج  - ـذيب الكــامل يف أســامء الرجــال، للحــافظ مجــال اـل ـهت
الدكتور بشـار عـواد معـروف، مؤسسـة الرسـالة، : يوسف املزي، حتقيق

 .هـ١٤١٨بريوت، الطبعة األوىل 
عبدالسـالم : هتذيب اللغة، أليب منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيـق -

 .هارون وجمموعة من الباحثني
منتخب األسانيد يف وصل املصنفات (ثبت شمس الدين البابيل املسمى  -

ــدي ــزي الـكــابيل للزبـي ، دار البـشــائر )ّواألـجــزاء واملـســانيد، ويلـيــه اـمل



 

 
٢٠٨ 

 .اإلسالمية
منتخب األسانيد يف وصل املصنفات (ثبت شمس الدين البابيل املسمى  -

 )واألجزاء واملسانيد
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أليب جعفر حممد بـن جريـر الطـربي،  -

عـبــداهللا بــن عبداملحســن الرتـكــي، مركــز البـحــوث : حتقيــق الــدكتور
ـة األوىل  ـاهرة، الطبـع ـة واإلســالمية، دار هجــر، الـق والدراســات العربـي

 .هـ١٤٢٢
قرآن، أليب عبداهللا حممد بن أمحد األنصارى القرطبـي، اجلامع ألحكام ال -

هشام سمري البخاري، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعـة : عناية
 .هـ١٤١٦األوىل 

عـيل . د: مجال القراء وكامل اإلقراء، أليب احلسن عيل السـخاوي، حتقيـق -
 حسني البواب، مكتبة الـرتاث اإلسـالمي، مكـة املكرمـة، الطبعـة األوىل

 .هـ١٤٠٨
لعبدالقادر بن حممـد القـريش احلنفـي، : اجلواهر املضية يف تراجم احلنفية -

. د: هــ، حتقيـق١٤٠٨مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعـة األوىل، : النارش
 .عبدالفتاح حممد احللو

حلية األولياء وطبقـات األصـفياء، أليب نعـيم األصـفهاين، دار الكتـاب  -
 .هـ١٤٠٥ العريب، القاهرة، الطبعة الرابعة

ـريوت،  - ـريب، ـب ـاب الـع ـيم األصــبهاين، دار الكـت ـاء، أليب نـع ـة األولـي حلـي
 .هـ١٤٠٥الطبعة الثانية 

خالصة األثـر يف أعيـان القـرن احلـادي عرش، ملحمـد أمـني املحبـي، دار  -



 

 
٢٠٩ 

 . بريوت–صادر 
اـلـدر املنـثـور يف التفـسـري باـملـأثور، ـجـالل اـلـدين عـبـدالرمحن الـسـيوطي،  -

 بـن عبداملحسـن الرتكـي، مركـز هجـر للبحـوث عبداهللا: حتقيق الدكتور
 .هـ١٤٢٤والدراسات العربية واإلسالمية، القاهرة، الطبعة األوىل، 

شهاب الدين أمحد بن : الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة، تأليف اإلمام -
 عيل بن حجر العسقالين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

 أيب الفرج عبـدالرمحن بـن أمحـد بـن للحافظ: الذيل عىل طبقات احلنابلة -
 .دار املعرفة، بريوت: رجب احلنبيل، النارش

زاد املسري يف علم التفسري، أليب الفرج مجال الدين عبدالرمحن بن عيل بن  -
 .هـ١٤٠٧اجلوزي، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الرابعة 

مـد سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السـيئ يف األمـة، ملح -
ـاض، الطبعــة األوىل  ـارف، الرـي ـة املـع ـاين، مكتـب ـدين األلـب ـارص اـل ـن ـن ـب

 هـ١٤١٢
دار : أليب دود سليامن بـن األشـعث السجسـتاين، النـارش: سنن أيب داود -

 .هـ١٤٢٠السالم، الرياض، الطبعة األوىل 
أليب عيسى حممد بن سورة الرتمـذي،  : »جامع الرتمذي«سنن الرتمذي  -

 .هـ١٤٢٠ياض، الطبعة األوىل دار السالم، الر: النارش
: سنن الدارقطني، للحافظ عـيل بـن عمـر الـدارقطني، إرشاف الـدكتور -

عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل 
 هـ١٤٢٤

سري أعالم النبالء، تصنيف اإلمام شمس الدين حممد بن أمحد بن عـثامن  -



 

 
٢١٠ 

 هـ١٤١٣عة التاسعة، الذهبي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطب
شذرات الذهب يف أخبار من ذهـب، لإلمـام شـهاب الـدين أيب الفـالح  -

بـابن (عبداحلي بن أمحـد بـن حممـد العكـري احلنـبيل الدمشـقي املشـهور 
عبـدالقادر األرنـؤوط وحممـود األرنـؤوط، دار ابـن كثـري : حتقيق) العامد

 م١٩٩١ -هـ ١٤١١للطباعة والنرش، دمشق، الطبعة األوىل 
 . املواقف للجرجاين، طبعة عامل الكتب، بدون تاريخ، بريوترشح -
 .هـ، مرص١٣٢٥رشح املواقف، لعضد الدين اإلجيي، مطبعة السعادة،  -
فواز أمحد زمـريل، : رشوط املفرس وآدابه، جلالل الدين السيوطي، حتقيق -

 .هـ١٤١٤دار ابن حزم، بريوت، الطبعة األوىل 
 القـاهرة، املؤسسـة املرصيـة صبح األعشى ألمحـد بـن عـيل القلقشـندي، -

 .هـ١٣٨٣العامة للتعليم، 
إسامعيل بن محاد اجلـوهري، حتقيـق أمحـد عبـدالغفور : الصحاح، تأليف -

 هـ١٤٠٤عطار، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الثالثة 
دار : أليب عبداهللا حممد بن إسامعيل البخاري، النـارش: صحيح البخاري -

 .هـ١٤١٩وىل السالم، الرياض، الطبعة األ
ـشـمس اـلـدين حمـمـد ـبـن : الـضـوء الالـمـع ألـهـل الـقـرن التاـسـع، ـتـأليف -

 دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة: عبدالرمحن السخاوي، النارش
طبقات الشافعية الكربى، لتاج الدين أيب نرص عبدالوهاب بـن عـيل بـن  -

ـدكتور ـق اـل ـدالكايف الســبكي، حتقـي ـدكتور: عـب ـاحي، واـل : حممــود الطـن
ـمـد احلـلـو، دار هـجـر للطباـعـة واـلـنرش والتوزـيـع، الطبـعـة عـبـدالفتاح حم

 .هـ١٤١٣الثانية 
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الطبقات الكربى، ملحمد بن سعد، دار التحرير للطباعة والنرش، الطبعة  -
 .هـ١٣٩٠األوىل، 

ـن - ـق: طبقــات املفرسـي ـداوودي، حتقـي ـن عــيل اـل عبدالســالم : ملحمــد ـب
 .هـ١٤٢٢، ١عبداملعني، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

ـ - ـدالرمحن الـسـيوطي، دار طبـق ـدين عـب ـن، تصــنيف ـجـالل اـل ات املفرسـي
 .هـ١٤٠٣الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 

ـن أمحــد  - ـن عــيل ـب ـدين حممــد ـب ـن، للحــافظ شــمس اـل ـات املفرسـي طبـق
عيل حممد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعـة الثانيـة : الداوودي، حتقيق

 .هـ١٤١٥
حممـد :  بن احلسن الزبيـدي، حتقيـق، ملحمدطبقات النحويني واللغويني -

 . مرص، الطبعة الثانية–أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف 
حمب الـدين اخلطيـب، دار :  الرازي، حتقيقالبن أيب حاتمعلل احلديث،  -

 .هـ١٤٠٥املعرفة، بريوت، 
غاية النهاية يف طبقات القراء، لشمس الدين أيب اخلري حممد بن حممد ابن  -

 هـ١٤٠٢ب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة اجلزري، دار الكت
فتح الباري رشح صحيح البخاري، لإلمام احلافظ شـهاب الـدين أمحـد  -

بن عيل بن حجر العسقالين، دار السالم للنرش والتوزيع، الطبعـة األوىل 
 هـ١٤٢١

فنون األفنان يف عيون علم القرآن، أليب الفرج عبدالرمحن بـن اجلـوزي،  -
ـريوت، حـسـن ضــياء ا.د: حتقـيـق ـلـدين ـعـرت، دار البـشـائر اإلـسـالمية، ـب

 .هـ١٤٠٨الطبعة األوىل 
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اـحلـديث النـبـوي (الفهـرس الـشـامل لـلـرتاث الـعـريب الـشـامل املخـطـوط  -
املجمـع : خمطوطات التفسري وعلومه، النارش) الرشيف وعلومه ورجاله

 م١٩٨٩امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية، مؤسسة آل البيت، عامن 
ـك فـهـد (ري الـقـرآن الـكـريم فهرـسـت مـصـنفات تفـسـ - فـهـرس جمـمـع املـل

 )لطباعة املصحف الرشيف
ـة - ـراجم احلنفـي ـة يف ـت ـد البهـي ـداحلي : الفواـئ ـن عـب أليب احلســنات حمـمـد ـب

حممـد : دار الكتاب اإلسالمي، بريوت، حتقيق: اللكنوي اهلندي، النارش
 .بدر الدين أبو فراس

، الطبـعـة الـقـاموس املـحـيط، للفريوزآـبـادي، مؤسـسـة الرـسـالة، ـبـريوت -
 .هـ١٤١٩السادسة، 

لطفـي . كشاف اصطالحات الفنون، ملحمد بـن عـيل التهـاوين، حتقيـق د -
 .هـ١٣٨٢ املؤسسة املرصية العام –عبدالبديع، وزارة الثقافة 

ـل يف وجــوه  - ـون األقاوـي ـل وعـي ـائق غــوامض التنزـي الكشــاف عــن حـق
مصطفى حسني أمحد، دار : التأويل، ملحمود بن عمر الزخمرشي، ترتيب

 الكتاب العريب، بريوت
كـشـف اخلـفـاء ومزـيـل اإللـبـاس ـعـام اـشـتهر ـمـن األحادـيـث ـعـىل ألـسـنة  -

أمحـد : الناس، للشـيخ إسـامعيل بـن حممـد العجلـوين، تصـحيح وتعليـق
 .هـ١٤٢١القالش، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية 

مصطفى بن عبـداهللا : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تأليف -
 حاجي خليفة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوتالشهري ب

الكواكب السائرة بأعيـان املائـة العـارشة، لـنجم الـدين حممـد بـن حممـد  -
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خلـيـل منـصـور، دار الكـتـب العليـمـة، ـبـريوت، الطبـعـة : الـغـزي، حتقـيـق
 هـ١٤١٨األوىل 

ـاب يف حترـيـر األنـسـاب  - ، دار الكـتـب لـسـيوطيـجلـالل اـلـدين اـلـب اللـب
 .هـ١٤١١بعة األوىل العلمية، بريوت، الط

ـدكتور - ـات التفســري، لـل ـرآن واجتاـه ـوم الـق ـي : ملحــات يف عـل ـد لطـف حمـم
 .هـ١٤١٠الصباغ، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثالثة، 

ـي - ـؤاد : حتقـيـق: ـجمـاز الـقـرآن صــنعة أيب عبـيـدة معـمـر ـبـن املثـنـى التيـم ـف
 .هـ١٣٩٠، ٢سزكني، مكتبة اخلانجي مرص، ودار الفكر، بريوت، ط

عبـدالرمحن : ع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بـن تيميـة، مجـع وترتيـبجممو -
بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي احلنبيل، دار عـامل الكتـب للطباعـة 

 .هـ١٤١٢والنرش والتوزيع، الرياض، 
: املحــرر الــوجيز، أليب حممــد عبــداحلق بــن عطيــة األنــدليس، حتقيــق -

 .هـ١٤١٣وىل عبدالسالم حممد، دار الكتب العلمية، الطبعة األ
املستدرك عىل الصحيحني، لإلمام احلافظ أيب عبـداهللا حممـد بـن عبـداهللا  -

ـق ـا، دار : اـحلـاكم النيســابوري، دراســة وحتقـي ـدالقادر عـط مصــطفى عـب
 .هـ١٤٢٢الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية 

مسند اإلمام أمحـد بـن حنبـل، لإلمـام أمحـد بـن حنبـل الشـيباين، إرشاف  -
 ـبـن عبداملحسـن الرتكـي، مؤسـسـة الرسـالة، ـبـريوت، عبـداهللا: الـدكتور

 .هـ١٤٢٠الطبعة الثانية 
لإلمام احلـافظ أيب ) صحيح مسلم(املسند الصحيح املخترص من السنن  -

بن احلجاج بن مسلم القشـريي النيسـابوري، دار السـالم  احلسني مسلم



 

 
٢١٤ 

 هـ١٤٢٠للنرش والتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل 
 –حممـد مطيـع احلـافظ، دار الفكـر : نـبيل، حتقيـقمشيخة أيب املواهب احل -

 .دمشق
: املعجم الكبري، للحافظ أيب القاسـم سـليامن بـن أمحـد الطـرباين، حتقيـق -

ـمحـدي عبداملجـيـد الـسـلفي، الزـهـراء احلديـثـة، املوـصـل، الطبـعـة الثانـيـة 
 هـ١٤٠٥

عمـر رضـا كحالـة، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة : معجم املـؤلفني، تـأليف -
 .ـه١٤١٤األوىل 

معجم مقاييس اللغـة، أليب احلسـني أمحـد بـن فـارس بـن زكريـا، حتقيـق  -
 .عبدالسالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت: وضبط

معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار، لإلمـام شـمس الـدين أيب  -
طيـار آلتـى : بن أمحد بن عثامن الذهبي، حتقيـق الـدكتور عبداهللا بن حممد

 .ز البحوث اإلسالمية، تركيا، الطبعة األوىلقوالج، منشورات مرك
مقدمة التفسري لشيخ اإلسالم ابن تيمية، رشح فضـيلة الشـيخ حممـد بـن  -

 .هـ١٤١٥صالح العثيمني، دار الوطن، الطبعة األوىل 
مقدمة يف أصول التفسري، لشيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبـداحلليم  -

ن زرزور، دار الرسالة للنرش عدنا: حتقيق الدكتور) املعروف بابن تيمية(
 .هـ١٤١٥والتوزيع، مكة املكرمة، 

 يف ذكـر أصـحاب اإلمـام أمحـد، إلبـراهيم بـن حممـد بـن املقصد األرشد -
 الريـاض، الطبعـة –عبدالرمحن العثيمني، مكتبة الرشـد .مفلح، حتقيق د

 .هـ١٤١٠األوىل 



 

 
٢١٥ 

ملحمـد عـيل التهـانوي، : موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلـوم -
عـيل . د: هــ، حتقـق١٩٩٦مكتبة لبنان، بـريوت، الطبعـة األوىل، : ارشالن

 .دحروج
ألـمحـد ـبـن حمـمـد املـقـري : نـفـح الطـيـب ـمـن غـصـن األـنـدلس الرطـيـب -

ــارش ــة األوىل، : التلمســـاين، الـن ــريوت، الطبـع ــة، ـب ــب العلمـي دار الكـت
 .هـ١٤١٥

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أليب العباس شمس الـدين أمحـد بـن  -
مد بن أيب بكر بن خلكان، دار إحياء الرتاث العـريب، بـريوت، الطبعـة حم

 .هـ١٤١٧األوىل 
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 :إعداد
 عيل بن عبداهللا القرين . د

 
 

 
 




 

  عيل بن عبداهللا القرين .د
 كليـة أصـول -ألستاذ املساعد بقسم العقيدة واملـذاهب املعـارصة  ا •

 .لدين ـ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةا
ـ حصل عىل درجة املاجستري من قسم العقيـدة واملـذاهب املعـارصة   •

 جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية -  كلية أصول الـدين-
 )الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها : (بأطروحته 

 -عـارصة   درجة الدكتوراه مـن قسـم العقيـدة واملـذاهب املعىلحصل  •
: كلية أصول الدين ـ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بأطروحته 

كتاب العلوم الفاخرة يف النظر يف أمور اآلخـرة أليب زيـد عبـد الـرمحن (
من أول الكتاب إىل هناية باب مـا جـاء يف )  هـ ٨٧٥ - ٧٨٦( الثعالبي 

ة  دراسـ- ومـن يـدخل اجلنـة بغـري حسـاب ^كثرة أمـة سـيدنا حممـد 
 ) - عقدية
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 بسم ا الرمحن الرحيم


ة والسـالم عـىل نبينـا حممـد وعـىل آلـه احلمد هللا رب العـاملني، والصـال
 : وصحبه ومن سار عىل هنجه واقتفى أثره إىل يوم الدين أما بعد

فالقرآن الكريم هـو املصـدر األول للتلقـي عنـد أهـل السـنة واجلامعـة 
وهذه ميزة امتازوا هبا عـىل سـائر الفـرق والطوائـف، وليسـت جمـرد دعـوى 

 . هللا هبا ويتعبدون له بذلكيرددوهنا ويزعموهنا بل هي عقيدة يدينون 
واـلـرد ـعـىل املـخـالف ـملـنهجهم الـقـويم، ورصاطـهـم املـسـتقيم، جـهـاد 

، وسار من - صىل اهللا عليه وسلم –أمرهم به رهبم تعاىل، ورفع لوائه نبيهم 
وراـئـه أئـمـتهم الـكـرام يف  ـسـائر األمـصـار وخمتـلـف األزـمـان فحـمـوا ـحـوزة 

ذا بحـث متواضـع يف هـاتني ّالدين وذبوا عنه ضد كل ضال مضل أثيم، وهـ
القضيتني املهمتني حاولت فيه إظهار معـامل القضـية الثانيـة ورسـم منهجهـا 

 .من خالل القضية األوىل
فكانت هذه الورقات املعدودة هي حصيلة هـذه املحاولـة املتواضـعة، 

 يف مـسـائل ـمـنهج الـقـرآن الـكـريم يف اـلـرد ـعـىل املـخـالف(وجعـلـت عنواـهنـا 
 ). االعتقاد

 : تيار املوضوع أسباب اخ
ـرآن الـكـريم -١ ـنهج الـق ـراز ـم ـل الســنة (إـب ـد أـه ـي عـن املصــدر األول للتلـق

 . يف الرد عىل املخالفني ، اللتزامه والسري عىل هداه ) واجلامعة
 )١( ألين حسب علمي املحدود مل أقف عىل كتابة متخصصة مستقلة فيـه -٢

                                                
منهج القرآن الكريم  ": وقفت بعد انتهائي من البحث عىل عنوان حول هذا البحث وهو )1(

= 



 

 
٢٢٠ 

راء واـلـردود مـع احلاجـة املاـسـة لـذلك يف ـهـذا الـعرص الـذي كـثـرت فيـه اآل
ًوأسأل اهللا تعاىل أن يقيض له علـام مـن العلـامء األجـالء ليسـد هـذه احلاجـة  َ

 . ويفيد فيها
 

ًولكون جوانب هذا املوضوع كثرية جدا فـإين مل أتعـرض هلـا كاملـة يف 
هذا البحث املخترص وإنام اخرتت ما تـيرس مـن تلـك اجلوانـب، ومل أسـهب 

ًكون بحثا مستقال بذاتهفيها ألن بعض هذه اجلوانب جدير بأن ي ً . 
 : وقد رست يف هذا  البحث وفق اخلطة التالية

 . - وهي ما نحن بصدده اآلن – املقدمة
 : وفيه ثالثة مباحث: الفصل األول
 . التعريف بعنوان البحث: املبحث األول
 . أسباب اختيار منهج القرآن الكريم: املبحث الثاين
 . الفأمهية الرد عىل املخ: املبحث الثالث
 :وفيه مبحثان: الفصل الثاين
 .  يف مسائل االعتقادمنهج القرآن الكريم يف الرد عىل املخالف :املبحث األول
 يف مسـائل ّبعض املخالفني الـذين رد علـيهم القـرآن الكـريم: املبحث الثاين

 . االعتقاد
 . اخلامتة

 . الفهارس
                                                

 . نادية الرشقاوي ومل أطلع عىل مضمونه/  د"يف الرد عىل اليهود والنصارى =



 

 
٢٢١ 

نهج أمــا املــنهج الــذي رست عليــه يف إعــداد هــذا البحــث فهــو املــ
االستقرائي التحلييل، حيـث اسـتقرأت القـرآن الكـريم ومجلـة مـن تفاسـريه 
والكـتــب املـصــنفة يف علوـمــه األـخــرى الـســتخراج الـطــرق واألـســاليب 

 . والوسائل التي استعملها القرآن الكريم يف رده عىل املخالفني
ًوقد وضعت لكل أسلوب أو طريقة منها عنوانا يعرب عنهـا، وذكـرت حتـت 

الشاهد عليه من اآليات، ثم أذكر كالم العلـامء الـذي يـنص عـىل كل عنوان 
 . داللة اآلية عىل ذلك األسلوب أو الطريقة

 : أما صياغة البحث فقد سلكت فيها املنهج العلمي املتبع يف ذلك ومنه
 . عزو اآليات إىل سورها وبيان أرقامها -١

ان ختريج األحاديث التي ترد يف البحـث وذكـر كـالم العلـامء يف بيـ -٢
 . درجتها إن مل تكن يف الصحيحني

ـات مــن  -٣ ـه يف تفســري اآلـي ـذي أوردـت ـم اـل ـت كــالم أهــل العـل وثـق
 . مصادره

 . ًمل أترجم لألعالم طلبا لالختصار -٤

 . أخرت بيانات املراجع إىل فهرس املراجع -٥

ويف اخلتام أسأل اهللا تعاىل أن أكون وفقت فيام سطرته يف هذا البحث للحـق 
 . والصواب
 أعلم وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينـا حممـد وعـىل آلـه وصـحبه واهللا تعاىل
 . أمجعني
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 . التعريف بعنوان البحث: املبحث األول
 . أسباب اختيار منهج القرآن الكريم: املبحث الثاين

 . أمهية الرد عىل املخالف : املبحث الثالث 
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ـنهج(: اـملـنهج ـني واضــح، ) اـل ـال طرـيـق ـهنـج ـب ّالطرـيـق الواـضـح، يـق
وأهنـج . سـلكه: وأوضـح الطريـق. كمنع ووضـح: واملنهاج كاملنهج، وهنج

ًالطريق وضح واستبان وصار هنجا واضحا بينا ً : وهنـج فـالن سـبيل فـالن. ًّ
 . سلك مسلكه
 . ]٤٨: املائدة[Mn  m  l  k  j  L : قال تعاىل

 حـتـى – صــىل اهللا علـيـه وـسـلم –مل يـمـت رـسـول اهللا ": ويف اـحلـديث
. وهنـج األمـر وأهنـج لغتـان. أي واضحة بينة. )1("ترككم عىل طريق ناهجة

 . )٢(إذا وضح
يتبني أن املنهج هو الطريق ) منهج(ومن خالل هذه التصاريف لكملة 

 . الواضح املستبني املؤدي إىل املقصود واملراد
الطريق الذي سلكه القرآن الكـريم، وهـو : والطريق املقصود يف العنوان هو

 . ًالطريق الذي سنّه اهللا تعاىل لعباده يف شؤون حياهتم مجيعا
وـملـا كاـنـت ـهـذه األـمـة ـمـأمورة باتـبـاع ـمـنهج الـقـرآن الـكـريم يف مجـيـع 

ّشؤون احلياة قيد هذا البحث بالرد عىل املخالف حتى يتبني املراد واملق صود ُ
 . باحلديث عن منهج القرآن الكريم يف هذا البحث

                                                
 .٥/٤٣٤: أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )1(
ص : باب اجلـيم فصـل النـون: ، والقاموس املحيط٦/٤٥٥٤) هنج(مادة : العربلسان  )2(

٢٦٦ . 



 

 
٢٢٦ 

 : القرآن الكريم 
ٌفقـال مجاعـة هـو اسـم  علـم : اختلف العلامء يف املراد بالقرآن يف اللغـة ٌ
هـو مصـدر قـرأ، زيـدت فيـه : غري مشـتق خـاص بكـالم اهللا، وقـال آخـرون

إنـه : األلف والنون كام زيدت يف الغفـران والرجحـان، واختلـف فيـه فقيـل
مصدر بمعنى اسم املفعول فمعنى القرآن املقروء أي املظهر املربز أو املتلـو، 

إنـه مصـدر بمعنـى اسـم الفاعـل، فـالقرآن بمعنـى : -ً أيضا –وقال آخرون 
ٍوحـاو لكـل مـا فيهـا مـن العلـوم . القارئ أي جامع ثمرات الكتب املتقدمة

 . واملعارف
ه جـاء ليقـرأ ويـتىل وال مانع من محل كلمـة القـرآن عـىل املعنيـني لكونـ

ًوتظهر للناس أحكامـه وتعاليمـه، وأنـه جـاء أيضـا جامعـا لثمـرات الكتـب  ً
 . )١(املتقدمة فقرصه عىل أحد املعنيني البد له من دليل 

: هذا من حيث اللغة، أما من حيث املعنى الرشعي للقرآن الكريم فهو
ُومل ينزلـه . يـهتكلـم بـه بحروفـه ومعان. سوره وآياته وكلامته"كالم اهللا تعاىل 

 أسـمعه جربيـل عليـه السـالم، – صىل اهللا عليه وسلم –ٍعىل أحد قبل حممد 
 صـىل اهللا –، وأسمعه حممد - صىل اهللا عليه وسلم –ًوأسمعه جربيل حممدا 

 إال – صـىل اهللا عليـه وسـلم –ٍ أمته، وليس جلربيـل وال حممـد –عليه وسلم 
فوظ، وهو الـذي يف املصـاحف، التبليغ واألداء وهو املكتوب يف اللوح املح

يتلوه التـالون بألسـنتهم، ويقـرؤه املقرئـون بأصـواهتم، ويسـمعه السـامعون 
بآذاهنم، وينسخه النساخ، ويطبعه الطابعون بآالهتم، وهو الـذي يف صـدور 

                                                
 . ٣٤١ – ٢/٣٣٩:، واإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي٦٨-١/٦٧: تفسري الطربي )1(



 

 
٢٢٧ 

احلفاظ، بحروفه ومعانيه، تكلم اهللا به عىل احلقيقة، فهو كالمه عـىل احلقيقـة 
يـه يعـود، وهـو قـرآن واحـد منـزل، غـري خملـوق، ال كالم غريه، منه بدأ، وإل

بقـراءة قـارئ، أو بلفـظ ال فـظ، أو بحفـظ، حـافظ، أو بـخـط : ّكـيفام ترصف
ُكاـتـب، وحـيـث ـتـيل، وكـتـب، وـقـرئ، فـمـن ـسـمعه ـفـزعم أـنـه خمـلـوق فـقـد 

 . )١("كفر
ـرد ـرد مصــدر رددت اليشء، ورده عــن  : اـل ـه واـل رصف اليشء ورجـع

ًوجهه يرده ردا ومردا وتردادا ً ّرصفه، ورده عن األمر ولده أي رصفـه عنـه : ً
 . برفق

 . )٢(الرجوع :واالرتداد. مل يقبله وخطأه: ورده عليه
 . رصف اليشء بذاته أو بحالة من أحواله: ويف املفردات، الرد

ــــال ــــاىل: يـق ــــال تـع ــــد، ـق ــــه فارـت )  (      *  +  ,  M :رددـت
-L ]فمن الرد بالذات قوله تعاىل]١٤٧ :األنعـام ، : M +  *  , 

    /  .  -L ]ـــام ـــه]٢٨: األنـع ـــا قوـل ـــان عليـه ـــة ـك ـــرد إىل حاـل ـــن اـل : ،وـم
M  *  )  (L ]١٤٩: آل عمران[ . 

واالرتداد والردة الرجوع يف الطريق الذي جاء منه، لكن الردة ختتص 
 . )٣(بالكفر، واالرتداد يستعمل فيه ويف غريه 

                                                
  . ٨٠: العقيدة  السلفية يف كالم رب الربية وكشف أباطيل املبتدعة الردية )1(
  . ٣٦٠: صل الراءالقاموس املحيط، بال الدال ف: انظر )2(
 . ١٩٢: املفردات يف غريب القرآن: انظر )3(



 

 
٢٢٨ 

 : واملراد بالرد يف عنوان هذا البحث
ـرآن الـكـريم ـان إبـطـال الـق ـة للـحـق ـمـع بـي ـدعاوى املخالـف ـآلراء واـل  ـل
 . فسادها وضالل القائلني هبا

املخالف اسم فاعل من خالف خيـالف فهـو خمـالف، وأصـل : املخالف
 : ٍ وله معان عدة أكتفي منها بخمسة، وهي"خلف"هذه الكلمة من 

 : التغيري -١
 . )١( "إذا تغري عنه: ًخلف الرجل عن خلق أبيه خيلف خلوفا: يقال"

إذا تغـريت رائحتـه، وخلـف اللـبن : ًخلف فـم الصـائم خلوفـا: الويق
 . )٢(والطعام إذا تغري طعمه أو رائحته 

قـال اهللا تعـاىل ": ومنه قوله عليه الصالة والسـالم يف احلـديث القـديس
كل عمل ابن آدم له، إال الصيام فإنه يل وأنا أجزي به، فو الذي نفـس حممـد 

 . )٣( "اهللا يوم القيامة من ريح املسكبيده خللوف فم الصائم أطيب عند 
 :  النقيض -٢

وأن يعد . أن ال يفي بالعهد: نقيض الوفاء بالوعد واإلخالف: فاخللف
الرجل العدة فـال ينجزهـا، ورجـل خمـالف كثـري اإلخـالف لوعـده، ويقـال 

ال يـكـاد ـيـويف : إـنـه ملـخـالف، ورـجـل ـخمـالف: لـلـذي ال يـكـاد يـفـي إذا وـعـد

                                                
 . ٩/٩٣: لسان العرب )1(
 . ٩٣-٩/٩٢:  ولسان العرب١/١٧٨: املصباح املنري: انظر )2(
: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتـاب الصـوم، بـاب فضـل الصـوم: احلديث متفق عليه )3(

 . ١٦١، رقم ٢/٨٠٦يام ، ومسلم يف صحيحه، كتاب الصيام، باب فضل الص٢/٢٢٦
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 . )١(ُخللف بالضم بوعده، واالسم من ذلك ا
 : العصيان -٣

 .)٢( "عصاه إليه، أو قصده بعدما هناه عنه: خالفه إىل اليشء": يقال
ــاىل ــه تـع ــه قوـل MÂ  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  L : ومـن

 . أي لست أهناكم عن يشء وأرتكبه كام ال أترك ما أمرتكم به. ]٨٨: هود[
 . ]٦٣: النور[ M   a  `  _    ^  ]L : وقال تعاىل

وذلك إذا ما فارقه عىل أمر ثـم : خلف فالن بعقبى": لسان العربويف 
 . )٣( "ًجاء من ورائه فجعل شيئا آخر بعد فراقه

 : عدم االتفاق -٤
ختالف القوم واختلفوا إذا ذهب كل واحد منهم إىل خـالف مـا ": يقال

 . )٤("ذهب إليه اآلخر
 . ومنه اخللفة واللجوج

 وكـل مـا مل يتسـاو فقـد ختـالف وختالف األمـران واختلفـا أي مل يتفقـا"
 . )٥( "واختلف
ًسمي شجر الصفصاف بشجر اخلالف، ألنه نبت خمالفا ألصله: وقيل ّ)٦( . 

                                                
 . ٩/٩٤: لسان العرب: انظر )1(
 . ٩/٩٠: املصدر السابق )2(
 . ٩/٩٠: املصدر السابق )3(
 . ١/١٧٩: املصباح املنري )4(
 . ٩/٩١: لسان العرب )5(
 . ٩/٩٧: املصدر السابق: انظر )6(
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 : املضادة -٥
 : يقال خالفه إذا ضاده، ومنه قوهلم يف املثل

 . )١(إنام أنت خالف الضبع؛ ألن الضبع إذا رأت الراكب هربت منه 
ً يأخـذ كـل واحـد طريقـا غـري أن: االختالف واملخالفة": ويف املفردات

طريق اآلخر يف حاله أو قولـه، واخلـالف أعـم مـن الضـد؛ ألن كـل ضـدين 
خمتلفان، وليس كل خمتلفني ضدين، وملا كان االختالف بني الناس يف القول 

M  Ê : قد يقتيض التنازع، استعري ذلك للمنازعة واملجادلة، قال تعـاىل
  ËL ]٣٧: مريم[ .وقال : M   +  *  )L ]وقولـه. ]١١٨: هـود :

M  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL ]أتوا فيه بيشء خـالف : ، قيل]١٧٦: البقـرة
 .)٢(ما أنزل اهللا 

 أـمـا يف –ٌ وهـو بعـض مـن مـعـاين هـذه الكلمـة –هـذا مـن حيـث اللـغـة 
 أقـول –فعىل ضوء ما توفر لدي مـن اجتهـادات حـول تعريفـه : االصطالح

  . -واهللا تعاىل أعلم بالصواب
اعتقـد أو قـال أو فعـل مـا يضـاد أو يغـاير أو ينـاقض  من :املخالف هو

 . الدليل الرصيح الصحيح أو الراجح أو األوىل
واهللا .  هـو الـذي يـؤدي املـراد باملخـالف– يف نظـري –وهذا التعريـف 

 . أعلم

                                                
 . ٩/٩٠: املصدر السابق: انظر )1(
 . ١٥٦: املفردات )2(
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اهج املخالفـة سبب االقتصار عىل منهج القـرآن الكـريم دون سـائر املنـ
 : له، ما ييل

األدلة الكثرية الـواردة يف القـرآن الكـريم ويف السـنة املطهـرة يف األمـر  -١
 : بااللتزام بالقرآن الكريم، ومنها
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 : ومن األدلة الواردة يف السنة ما ييل
ضـلوا بعـده إن وقد تركت فيكم ما لن ت" – صىل اهللا عليه وسلم –قوله  •

 . )١( "...اعتصمتم به كتاب اهللا 
أليس تشـهدون أن ال إلـه إال ":  ألصحابه– صىل اهللا عليه وسلم –قوله  •

إن هذا القرآن سبب طرفـه بيـد اهللا : قال. بىل: اهللا وأين رسول اهللا؟ قالوا
ـإنكم ـلـن تضــلوا وـلـن هتلـكـوا بـعـده  ـه، ـف ـديكم فتمـسـكوا ـب وطرـفـه بأـي

 . )٢("ًأبدا
أمـا بعـد فـإن خـري احلـديث ":  إذا خطـب–ىل اهللا عليه وسلم  ص–قوله  •

 ورش األمور – صىل اهللا عليه وسلم –كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد 
 . )٣( "... حمدثاهتا

هـذا ": ً أنه خط يومـا ًخطـا ثـم قـال– صىل اهللا عليه وسلم –ما ورد عنه  •
 سبل عـىل هذه: ًسبيل اهللا، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شامله ثم قال

M  L  K  J : كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تال قولـه تعـاىل

                                                
 – صـىل اهللا عليـه وسـلم –كتـاب احلـج، بـاب حجـة النبـي : حيحهأخرجه مسـلم يف صـ )1(

 . ١١٢٨، رقم ٢/٨٩٠
أخرجه ابن حبان يف صحيحه كتاب الوحي باب ذكر نفـي الضـالل عـن األخـذ بـالقرآن  )2(

ـالقرآن ١/٣٢٩ ـاب يف التمســك ـب ـرآن ـب ـاب فضــائل الـق ، واـبـن أيب شــيبة يف مصــنفه كـت
ـد ٦/١٢٥  رواه الـطـرباين يف الكـبـري ورجاـلـه ":١/١٦٩، وـقـال اهليثـمـي يف جمـمـع الزواـئ

  . "رجال الصحيح
، رقـم ٢/٥٩٢كتاب اجلمعة، باب ختفيف الصـالة واخلطبـة : أخرجه مسلم يف صحيحه )3(

٨٦٧ . 
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  X  WV  U  T  S   R  Q  P  ON  M
  \   [  Z  YL ]١( ]١٥٣: األنعام( . 

 أنـه سـتكون فـتن، فـام – صىل اهللا عليه وسـلم –ويف احلديث سئل النبي  •
عدكم، وحكم كتاب اهللا، فيه نبأ ما قبلكم، وخرب ما ب: املخرج منها؟ قال

ٍما بينكم، هو الفصل ليس باهلزل، من تركه مـن جبـار قصـمه اهللا، ومـن 
ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهللا، وهو حبل اهللا املتني، وهو الذكر احلكيم، 
وهو الرصاط املستقيم، وهـو الـذي ال تزيـغ بـه األهـواء، وال ختتلـف بـه 

ـبس ـبـه األلـسـن، وال خيـلـق ـعـن كـثـرة اـلـر ـنقيض اآلراء، وال تلـت د، وال ـت
عجائبه، وال يشبع منه العلامء، من قال به صدق، ومـن حكـم بـه عـدل، 

 . )٢("ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إىل رصاط مستقيم
ويف ذلـك ":  بعـد ذكـره هلـذا احلـديث– ابـن تيميـة –قال شيخ اإلسالم 

 . )٣( "...ٍبيان أن كل علم دين ال يطلب من القرآن فهو ضالل
                                                

ـاب التفســري  )1( ـال٢/٢٦١أخرجــه احلــاكم يف املســتدرك، كـت صــحيح اإلســناد ومل : ، وـق
ـان يف صــحيحه  ، ـحـديث رـقـم ٧/٢٠٧، وأـمحـد يف مـسـنده ١/١٨٠خيرـجـاه، واـبـن حـب

ـا، وأخرـجـه ١٣، واـبـن أيب عاصــم يف الـسـنة ص ٤١٤٢ ـه ـهل ـاين يف حتقيـق ، وحـسـنه األلـب
، وحسنه األرناؤوط يف حتقيق مسند ١/٨٠: الاللكائي يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة

 . أمحد 
، ٥/١٧٢: أخرجه الرتمذي يف سننه كتاب فضائل القرآن باب مـا جـاء يف فضـل القـرآن )2(

 ـحـديث ال نعرـفـه إال ـمـن ـهـذا الوـجـه وإـسـناده جمـهـول ويف اـحلـارث مـقـال، ـهـذا: وـقـال
، والبـزار يف ٢/٥٢٦: والدارمي يف سننه كتاب فضائل القرآن باب فضل من قـرأ القـرآن

 . ٢/٣٢٦، والبيهقي يف شعب اإليامن ٣/٧٢: مسنده
 . ١/٢٠: االستقامة  )3(



 

 
٢٣٤ 

ختصار أكتفـي هبـذا القـدر اليسـري ممـا ورد  يف القـرآن والسـنة مـن ًوطلبا لال
 . األمر باتباع القرآن وااللتزام به

أن السلف متفقون عىل أن القرآن هو املهيمن املؤمتن الشاهد عىل ما بـني  -٢
يديه من الكتب وهو أعىل منها درجة، وهيمنته عليها من وجوه متعـددة 

حـرف منهـا، ومعجـز يف نفسـه ال أنه شـاهد بصـدقها وبكـذب مـا : منها
يقدر اخلالئق أن يأتوا بمثله، وفيه من رضب األمثال وبيان اآليات عـىل 
تفصـيل مـا جـاء ـبـه الرسـول مـالو مجـع إلـيـه علـوم مجيـع العلـامء مل يـكـن 
عندهم إال بعض ما جاء به القرآن وهلذا مل حتتج األمة مع رسوهلا وكتاهبا 

ن أن حتتاج إىل يشء ال يستقل بنفسه ًإىل نبي آخر وال كتاب آخر فضال ع
 . )١(ًعن غريه، سواء كان من علوم النقل أو علوم العقل 

أنه ملا نزل القرآن الكريم تباينت منه مواقف الناس، واختلفت اجتاهاهتم  -٣
ًمع قصدها مجيعا النيل من قداسته، واإلساءة إليه، وهذا جيعلنا نحـرص 

جتاـهـات واملواـقـف املتبايـنـة ـعـىل معرـفـة منهـجـه يف التعاـمـل ـمـع ـهـذه اال
ًلنتخذ منه منهجا نسري عليه يف سائر مواقفنـا مـع املخـالفني، السـيام وأن 
ًالعقل البرشي يتطلع  دائام إىل قوة اإلقنـاع عـن طريـق احلجـة والربهـان 

 . )٢(والعلم 
ّألن طريقة القرآن الكريم يف االستدالل واإلقناع أوىل وأبلغ، ولو سـوغ  -٤ ُ

 هذه الطريقة برأيه ومعقوله ملا كان هناك أمـر مضـبوط لناظر أن يعارض
                                                

 . ٤٥-١٧/٤٣: جمموع فتاوى ابن تيمية: انظر )1(
 . ٦: مناهج اجلدل: نظرا )2(
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حيصل له به علم وال هدى، بل سـيقع فـيام يوجـب حريتـه وشـكه، ولـن 
يظفر بيقني يطمئن إليه، وال معرفة يسكن هبا قلبه، وقد أخرب هبذا الفخر 
: الرازي وهو ممن جرب املسالك العقليـة املخالفـة لطريقـة القـرآن فقـال

ًالكالمية، واملناهج الفلسفية فام رأيتها تشـفي علـيال، لقد تأملت الطرق 
ًوال تروي غليال، ورأيت أقرب الطـرق طريقـة القـرآن الكـريم، اقـرأ يف 

ـــات ¸  M  º  ¹ ،]٥: طــــهM  \  [  Z     YL ]: اإلثـب
»L ]ــــاطر ــــي، ] ١٠: ـف ــــرأ يف النـف  M43        2  1L :واـق

ومــن جــرب مثــل  ]١١٠: طــه[ M  »      º   ¹    ¸L ،] ١١: الشــورى[
 .)١(جتربتي عرف مثل معرفتي 

ًوهلذا ال يعرف يف قديم الزمان وال حديثه أن أحدا أقام دليال صـحيحا  ًً
وحجة قاطعة يعارض هبا أدلة القرآن الكريم وحججه، بـل مل يـذكروا 

 . إال ما يدل عىل عجزهم وانقطاعهم
اظرات مـن أرسار املنـ"ألن من تأمـل القـرآن الكـريم وتـدبره اطلـع فيـه  -٥

وتقرير احلجج الصحيحة وإبطال الشبه الفاسدة وذكر الـنقض والفـرق 
املعارضة واملنع عىل مـا يشـفي ويكفـي ملـن برصه اهللا وأنعـم عليـه بفهـم 

 . )٢( "كتابه
ًألن القرآن الكريم مل خيضع يوما من األيام لقواعد وضـعها الـبرش، فلـم  -٦

ملقدمات والنتائج، بل يلتزم طريقة املناطقة واملتكلمني االصطالحية يف ا
                                                

 . ١/٣٨١: ، منهج اجلدل واملناظرة١٧/٣٤٦: جمموع فتاوى ابن تيمية: انظر )1(
 . ٢/٤٣٠: بدائع الفوائد )2(
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جاء بلسان العرب وطـريقتهم يف التخاطـب، فطريقتـه جتمـع بـني عمـق 
املعنى ودقة التصوير، ووضـوح التعبـري وسـالمة الرتكيـب دون إخـالل 
ـدفع  ـدارك النفـسـية وـت ـوقظ اـمل ـري الضــمري وـت ـي تـث ـة الـت بالصــورة البيانـي

ـســفية بــالعقول إىل النـظــر، دون ارتـبــاط باالصــطالحات املنطقـيــة الفل
 . املعقدة

والقرآن الكـريم يرشـد املخـالف إىل العقـل الرصيـح؛ ألن العقـل هـو 
ًأغىل ما يفاخر به من يناظر وجيادل، والقرآن ال خيشى نتائج العقل ألهنا دائام 

 ال تتعـارض مـع احلقـائق اإليامنيـة، ولـذلك – إذا كانت صحيحة رصحية –
 .  والنظرأمر القرآن الكريم يف نصوص كثرية بإعامل الفكر

وعناية القرآن واشتامله عىل األدلة العقلية الرصحية جعلتـه حجـة عـىل 
 .)١(كل الناس، السيام الذين غلبت عليهم الدراسات العقلية والفلسفية 

ـزركيش ـواع الرباـهـني ": يـقـول اـل الـقـرآن العـظـيم ـقـد اـشـتمل ـعـىل مجـيـع أـن
ـئ ـعـن ّ كلـيـات واألدـلـة، وأـنـه ـمـا ـمـن برـهـان ودالـلـة وتقـسـيم وحتدـيـد ينـب

املعلومات العقلية والسـمعية إال وكتـاب اهللا قـد نطـق بـه، لكـن أورده عـىل 
 : عادة العرب دون دقائق طرق احلكامء واملتكلمني ألمرين

M  l  k  j  i  h   g  f : بسبب ما قالـه: أحدمها
n  m L]٤: إبراهيم[. 
اجلليـل أن املائل إىل دقيق املحاجة هو العاجز عن إقامة احلجة ب: والثاين

                                                
 . ٣٩٣ -١/٣٨٢: ، منهج اجلدل واملناظرة١٠٥: مناهج اجلدل )1(
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 .)١( "من الكالم
االعتامد يف االستدالل عىل ما فطرت عليه النفوس من اإليـامن بـام "ألن  -٧

ًتشاهد وحتـس دون عمـل فكـري عميـق أقـوى أثـرا وأبلـغ حجـة، وقـد 
اشتملت أدلة القرآن الكريم وبراهينه عىل ما فطرت عليه النفوس، ومـا 

لبيان وسالمة تشهد بصحته العقول دون إخالل بأحكام احلجة وروعة ا
املنطق، فهو يف تناول اخلاصة والعامة يأيت من احلقيقة الربهانية بام يريض 

 . العقول، ومن املتعة الوجدانية ما هيز القلوب وحيرك املشاعر
ًفالقرآن الكريم يف استدالله يفتح أمام العقـل الـبرشي آفاقـا مـن احلكـم 

جدانية مـن تشـويق ًوالعظات ويدخل عىل القلب أنواعا من األحاسيس الو
وترقيـق وـحتـذير وتنـفـري وهتوـيـل وتعجـب، وإـنـك ـلـتلمس ذـلـك يف مـطـالع 

 . )٢(سوره وآياته 
ـــال تعــــاىل <  ?  @     M  F  E  D  C  B  A : ـق

   U  TS  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I   H  G
  [  Z  Y  X  W  VL ]٢٣: الزمر[ . 

ويقـيم عليهـا الرباهـني يسـتهدف احلقـائق يف ذاهتـا، "أن القرآن الكـريم  -٨
واحلـجـج الداـلـة ـعـىل األـمـور املعيـنـة مـثـل األـمـور الغيبـيـة كقـصـة ـنـوح 
وخطاـبـه لقوـمـه وأحواـلـه املعيـنـة، وإـبـراهيم ـمـع قوـمـه وأحواـلـه املعيـنـة، 
ومثل موسى وعيسى وأحواهلام املعينة، وليس يشء مـن ذلـك يمكـن أن 

                                                
 .٢/٢٤: الربهان يف علوم القرآن) 1(
 .١٠٧ -١٠٦: مناهج اجلدل) 2(
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 . )١ ("يعرف بالقياس ال الربهاين وال غريه
ّكريم يف رده عىل املخالف إذا أراد إفحامه وإلزامـه فعـل ذلـك فالقرآن ال

ًبأقرب الطرق وأقواها إلزاما وإفحاما ً . 
ألن القرآن الكريم تعامل مع كل خمالف بام يتناسـب مـع حالتـه العلميـة  -٩

واالعتقادية، واألصل يف هذه املعاملة أن تكـون بـالتي هـي أحسـن، وال 
مل يصغ للحق ومل يستخدم عقله "الف يعدل القرآن عنها إال إذا كان املخ

فيام يلقى إليه من بيان معـزز بـالرباهني واحلجـج ولعـل ذلـك يفهـم مـن 
"    #  $  %  &  '  )  M : االـســـتثناء يف قوـلـــه تـعـــاىل

-  ,    +     *  )  L]٢(]٤٦: العنكبوت(. 
جـدل هدايـة وداللـة، وقـد "فالغالب يف القرآن الكريم جمادلة املرشكـني 

ـة بـعـض ـمـزاعمهم، بـيـنام يـكـون ـجـدل الـقـرآن ـمـع أـهـل يـشـتمل ـعـ ىل ختطـئ
أمـا جـدل القـرآن مـع املنـافقني . الكتاب جدل ختطئه وإلزام ألهنم عىل علـم

 .)٣("ًفتبدوا عليه سامت الشدة والقسوة مصحوبا بالتهديد والوعيد
والبد من العلم بأن القرآن الكريم مع رده عىل كـل خمـالف بـام يتناسـب 

ُ يذكر فيه خماطبة كل مبطل بكل طريق، وال ذكر كـل مـا خيطـر ال"معه، فإنه 
بالبال من الشبهات وجواهبا، فإن هـذا ال هنايـة لـه وال ينضـبط، وإنـام يـذكر 

فـإن مثـل هـذا الكتـاب ... احلق واألدلة املوصلة إليه لذوي الفطـر السـليمة
                                                

 . ١/٣٨٥: ، ومنهج اجلدل واملناظرة يف تقرير مسائل االعتقاد٤٢٩: مناهج اجلدل )1(
 . ٤٣٣: مناهج اجلدل )2(
 . ٣٩٦ -١/٣٩٣: ، منهج اجلدل واملناظرة٤٣٣: املصدر السابق )3(



 

 
٢٣٩ 

ّكونه العزيز ال يليق أن يذكر فيه من الطرق ما يثقل عىل مجهور اخللق ويسـرت
ـــاب إيضــــاح  ـــن ـب ـــه ـم ـــه، ويروـن ـــاج إلـي ـــا ال حيـت ـــة وعـي ـــه لكـن ّويعدوـن

 . )١("...الواضحات
يف "ما امتاز به القرآن الكريم من ضم لألدلة، بعضها إىل بعض فتجـد  -١٠

ًاآلية الواحدة أو يف عدد من اآليات املتتابعة عددا مـن األدلـة كلهـا تـدل 
 قـوة، ويزـيـد عـىل مـدلول واحـد وال ـشـك أن هـذا األمـر يعـطـي الـدليل

 .     )٢( "املدلول تأكيدا
ويزيد يف سبل اإلقناع ورضوب اهلداية حتى يوافق مشارب النـاس عـىل 
تباين مقاصدهم وتفاوت مداركهم، فتجد كل طائفة منهم يف القـرآن مـا 
يقنعهـا أو يرشـدها أو يقطعهـا، وهـذه امليـزة مفقـودة يف مـا سـوى مـنهج 

 . القرآن الكريم وطريقته
وهـذه الصـفة ال "القرآن الكريم يربط بني العقيدة والعمل ألن منهج  -١١

ـاع  ـدف إىل جمــرد التصــديق واإلقـن ـي ـهت ـاهج الوضــعية الـت توجــد يف املـن
واالنتصار عىل اخلصم، وطريقة القرآن ال تكتفي بذلك، بل تطلب الزم 
اإليـامن والتـصـديق وهـو العـمـل والعـبـادة ألن الـنفس ال تكـمـل ـبـالعلم 

 . )٣( "عملوحده إن مل يتبعه ال
مفارقة الطريقـة القرآنيـة الكالميـة، أن اهللا ": - رمحه اهللا –قال ابن تيمية 

                                                
 .٨٩-٨/٨٨: درء تعارض العقل والنقل )1(
 . ١/٣٩٠: ، منهج اجلدل واملناظرة٣٢٩: عقيدة التوحيد يف القرآن الكريم )2(
 . ٣٤٣: دة التوحيد يف القرآن الكريمعقي )3(



 

 
٢٤٠ 

أمر بعبادته التي هي كامل النفوس وصالحها، وغايتها، وهنايتهـا، مل يقـترص 
، فالقرآن أخرب بالعلم ....عىل جمرد اإلقرار به، كام هو غاية الطريقة الكالمية

احلسية واحلركية، : إلنسان العلمية والعمليةبه والعمل له، فجمع بني قويت ا
 . )١( "القولية، والعملية: اإلرادية اإلدراكية، واالعتامدية

ألن منهج القرآن الكريم قائم عىل نفي كل شبهة وغبش حول العقيدة  -١٢
ًفهو يفصل فصال تاما بني حقيقة األلوهية وحقيقة العبوديـة، بخـالف  ً

 .)٢(ري الشبه الحتامهلا أكثر من معنىما سوى القرآن من املناهج التي تث
=  <  ?  @  M   B  A : ًيقول ابن القيم معلقا عىل قول اهللا تعـاىل

  Q  P  O   N  M  L  K  J  I  H  G  F  E    D  C
  ̀   _  ̂   ]  \  [    Z   Y  X  W     V  U  TS  R

  i  h  g  f  e  dc   b  aL ]فتأمـــل هـــذا ". ]٢٥٨: البقـــرة
 وعجيب موقعه يف قطع اخلصوم، وإحاطتـه بكـل مـا وجـب يف العقـل، الكالم

ًوأخذه بمجامع احلجة التي مل تبق لطاعن مطعنا وال سؤال ً")٣(. 
بـشـكل ال يرـقـى إلـيـه ـشـك أـصـول املـبـادئ "لتـضـمن الـقـرآن الـكـريم  -١٣

ـامء املســلمون  ـري، اـسـتمدها العـل ـة يف البـحـث والتفـك ـة العلمـي املنهجـي
 .)٤( "ً دقيقا هلا واعتمدوها يف بحوثهمًفدونوا يف مؤلفاهتم وصفا

                                                
 . ٢/١٢: جمموع الفتاوى البن تيمية )1(
 . ٣٤٥: عقيدة التوحيد: انظر )2(
 . ٢/٤٨٩: الصواعق املرسلة )3(
 .٦١: أسس التفكري السليم ومناهجه يف الكتاب والسنة )4(



 

 
٢٤١ 

اشتمل القرآن عىل خالصة الطرق ": - ابن تيمية –قال شيخ اإلسالم 
ـع العـقـالء ـمـن املتكلـمـة واملتفلســفة  ـي توـجـد يف ـكـالم مجـي الصــحيحة، الـت

ويوجد فيه مـن الطـرق الصـحيحة مـا ال يوجـد يف كـالم الـبرش ... وغريهم
 . )١( "بحال
ريم من أسس ومبادئ املنهج االستقرائي واملنهج ما ورد يف القرآن الك -١٤

وقد نصيت عىل هذين املنهجني بسبب تغني الغـرب هبـام . االستداليل
 . )٢(وادعائهم السبق إىل اكتشافها

                                                
 . ٤٧ -٢/٤٦:جمموع الفتاوى البن تيمية )1(
 . ٦٢: يف الكتاب والسنةأسس التفكري السليم ومناهجه  )2(



 

 
٢٤٢ 




إن اـلـرد ـعـىل املـخـالف ـلـه أمهيـتـه العظـمـى يف اإلـسـالم، الـسـيام وـقـد 
ُم، ومألت به السـنة الرشيفـة، وقـام بـه علـامء اإلسـالم انتهجه القرآن الكري

والكـالم . عىل مر العصور، حلامية جنـاب هـذا الـدين احلنيـف والـذب عنـه
ًحول هذه األمهية جدير بأن يكون بحثا مستقال ال مبحثا ضمن هذا البحث  ًً

 .)١(املتواضع
 من القرآن الكريم –وحسبي هنا اإلشارة إىل بعض الشواهد واألمثلة 

 الدالة عىل اهـتامم هـذا الـدين –والسنة املطهرة وأفعال علامء األمة وأقواهلم 
 :العظيم وعلامئه بالرد عىل املخالف، فأقول وباهللا التوفيق

 
 :القرآن الكريم: ًأوال

ّلقد دل القرآن الكريم عىل أمهية الـرد عـىل املخـالف مـن خـالل آيـات 
  :ثالثة أوجه رئيسةًكثرية جدا يمكن حرصها حتت 

 : الوجه األول
ـــــه تعــــــاىل M   L  K  J  I  H  G  F  E  D : قوـل

N  M L إىل قوله تعاىل : M   ̄ ®  ¬  «  ª  ©

                                                
 : من الكتابات املعارصة حول أمهية الرد عىل املخالف )1(

 . - رمحه اهللا –بكر أبو زيد / الرد عىل املخالف من أصول اإلسالم، للشيخ د-أ 
 . ّاحلوار أصوله املنهجية وآدابه السلوكية، للشيخ أمحد الصويان-ب
 .  الطريقيفقه التعامل مع املخالف، للشيخ عبد اهللا-      ج 



 

 
٢٤٣ 

  ´  ³   ²      ±  °L ]٣٩ -٣٦:النحل[ . 
M  D:  متعلــق بقولــه M  ª  ©L  - ســبحانه –فــإن قولــه "

EL  ،- بعثنـاه ليبـني هلـم الـذي ( فيكـون املعنـى – عىل أحد التفسـريين
مقصـد عظـيم مـن : فبيان اخلالف بإظهار احلق من الباطـل)... لفون فيهخيت

مقاصد بعثة الرسل؛ لتزول عن األمة غشاوة اخلالف الطائش، واالختالف 
 . )١( "اجلائر

 :الوجه الثاين
أن الرد عىل املخالف سـبب رئـيس مـن أسـباب نـزول القـرآن الكـريم 

ّمفرقا ومـنجام، فقـد سـمى اهللا سـبحانه وتعـاىل ا ً لشـبه التـي أوردهـا الكفـار ً
M  Ö  Õ  Ô   Ó  - صـىل اهللا عليـه وسـلم –ًأمثاال فقـال تعـاىل لنبيـه 

  Û  Ú  Ù  Ø  ×L ]ثم بعد هذه التسمية قـال ]. ٤٨: اإلرساء
M  ÊÉ    È  Ç  Æ  Å  Ä         Ã  Â  Á : تـعـاىل يف موـضـع آـخـر

   Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  %     $   #  "  !
  (  '  &L ]٣٣ – ٣٢: فرقانال[ . 

$     Mبحجـة وشـبهة :  أي M   #  "  !L : ومعنى قوله سـبحانه
  (  '  &  %L ًوال يقولون قوال يعارضـون بـه احلـق إال :  أي

 . )٢(أجبناهم بام هو احلق يف نفس األمر، وأبني وأوضح وأفصح من مقالتهم 
                                                

 . ٢٢: الرد عىل املخالف )1(
 . ٦/١١٨: تفسري القرآن العظيم البن كثري )2(



 

 
٢٤٤ 

رـضـني وـعـىل ًفتـبـني أن الـقـرآن ـنـزل مفرـقـا ـلـريد ـعـىل أـقـوال املـخـالفني املعا
 . شبههم

 :الوجه الثالث
ما ورد يف القرآن الكريم من اآليات التي ذكرت اجلدال واملحاجة بني 

ً وبـني أقـوامهم، وأيضـا اآليـات التـي – علـيهم الصـالة والسـالم –الرسل 
أشارت إىل آداب املجادلة واملحاجـة أو مـا حصـل مـن احلـوارات يف األمـم 

ً وأيضا ما رد اهللا به عىل –بياء وأقوامهم  أي غري ما حصل بني األن–السابقة 
 .شبه الكفار وأهل الكتاب وغريهم من أهل الضالل

 :  ومن اآليات التي تدل عىل ما سبق ما ييل
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ٍوقد حوت هذه اآليات قصص عدد من األنبياء عليهم الصالة والسالم وما 
ًا حصل مع أقوامهم خالل دعوهتم هلم، وقد حوى املقطع ردود

 . رصحية منهم عىل اهتامات أقوامهم
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}  |  {    ~  �   ¡  ¢  £  M: قوله تعاىل -١٣
    ²   ±  °  ¯  ®  ¬    «   ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

 ³L ]١١٦: النحل.[ 
Mw  v    }|  {   z  y  x: قوله تعاىل -١٤

  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §   ¦   ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~
°  ¯L ]١٢٥: النحل[ . 

   M   R  Q  P  O    N  M   Y   X  W  V  U  T  S: قوله تعاىل -١٥
          ̀   _  ^  ]  \  [  ZL ]٤٣ – ٤٢: اإلرساء[ . 

M  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó: قوله تعاىل -١٦
   æ  å  ä  ã  â  á  à         ß  Þ  Ý   Ü           #  "  

  0  /  .-   ,  +  *  )  (  '  &  %  $
  =  <  ;   :  9   87  6  5  4  3  21

 ?>     I  H  G  F  E  D  C    B  A  @ 
  N  M  L    K  JL ]٥٢ – ٤٨: اإلرساء[ . 



 

 
٢٥٠ 

M  C  B  A  @  ?  >     =  <  ;:  9  8   7: قوله تعاىل -١٧
  S  R   Q  P  O  N  M  L      K  J  I  H  G  F  E    D
   ̀  _  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

 h     g         f  e  d  cb  a  m  l  k  j  i 
  x  w  v  u  t  s  r     q  p  o  n

   ¦  ¥  ¤  £  ¢¡  �  ~  }  |{   z  y
  µ   ́  ³  ²  ±   °  ¯  ®¬  «  ª  ©̈   §

  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶L 
 . ]٤٨ – ٤١: مريم[

́     M             ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ: قوله تعاىل -١٨  ³       ²     ±  °
 ½  ¾ L ]٢٢: األنبياء[ . 

'  )    (  *  +        ,  -  .  /  M  3  2  10: قوله تعاىل -١٩
  @  ?  >  =  <;  :  9   8  7  6  5          4L 

 . ]٩١: املؤمنون[

M  o  n  m  l  k  j  ih   g  f   e  d: قوله تعاىل -٢٠
  }  |   {  z      y  x  wv  u  t  s  r  q   p

   ¢    ¡  �  ~   «  ª  ©  ̈   §   ¦  ¥  ¤         £   
  º     ¹  ̧   ¶  µ́   ³  ²  ±   °    ̄    ®  ¬
  Ç   Æ  Å              Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½    ¼   »

  Î   Í  Ì    Ë  Ê   É  ÈL ]٨٣ – ٧٨: يس[ . 



 

 
٢٥١ 

}  |  {  ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   M: قوله تعاىل -٢١
°   ̄   ®¬  «  ª  ©  ¨     ¹   ̧  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  

    Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º
   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç   Æ      #   "  !

$  )  (  '  &  %           0  /  .  -  ,   +  *  
   ?  >  =<   ;  :  9  8  7   6  5  4  3        2  1

L  K  J   I   H  GF  E  D  C   B  A  @  O        N  M
  ̂     ]  \   [            Z  Y  X  W    V   U  T  SR   Q  P
  r  q  p  o     n   m  l  k  j  i  h  g     f  ed   c  b   a  ̀   _
  ¢  ¡     �  ~  }  |  {    z  y  x  w  v          u   t  s

¬  «  ª  ©   ̈ §    ¦   ¥¤  £   °   ̄  ®  
 ́  ³  ²  ±  µ   À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º¹   ̧  ¶
Â   Á Æ  Å  Ä  Ã  Ì  Ë  ÊÉ  È   Ç   Í 

 Ð  Ï  ÎÓ  Ò    Ñ  Ô  L ]١٢-٤:األحقاف[ . 
ًوغريها من اآليات يف الكتاب العزيز كثري جدا، ولكن مـا سـبق ذكـره يـدل 
مع الوجهني السـابقني عـىل اهـتامم القـرآن الكـريم بـالرد عـىل املخـالف إمـا 

 – إن صـح التعبـري –ً يف الوجهني األولني وإما الـرد عمليـا ًتأصيال كام سبق
 . ُمن خالل ما ذكر يف الوجه الثالث من اآليات
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 : السنة النبوية: ًثانيا
ّدلت السنة املطهرة عـىل أمهيـة ومرشوعيـة الـرد عـىل املخـالف بجميـع 

ّسواء السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية، وسأذكر هنا نامذج: أنواعها  منها ً
 : فقط من غري حرص وال توسع

 قال بينام نحن عند رسول اهللا – ريض اهللا عنه –عن أيب سعيد اخلدري  -
ً وهو يقسـم قسـام إذ أتـاه ذو اخلـويرصة وهـو – صىل اهللا عليه وسلم –

ويلـك ومـن ": يـا رسـول اهللا اعـدل، فقـال: رجل من بنـي متـيم فقـال
 . )١("احلديث... أعدل ِيعدل إذا مل أعدل قد خبت وخرست إن مل أكن 

 – صىل اهللا عليه وسلم –ّرد رسول اهللا ": عن سعد بن أيب وقاص قال -
 . )٢( "عىل عثامن ابن مظعون التبتل ولو أذن له الختصنا

 صـىل اهللا عليـه –قال رسول اهللا :  قالت– ريض اهللا عنها –عن عائشة  -
 . )٣("من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" –وسلم 

ا احلديث أصل عظيم يف هذا الباب، وبه أختم مـا يتعلـق بداللـة السـنة وهذ
 . عىل هذه القضية

                                                
كـتـاب اـسـتتابة املرـتـدين، ـبـاب ـمـن ـتـرك قـتـال اـخلـوارج : أخرجـه البـخـاري يف ـصـحيحه )1(

ـألف  ـر اخلــوارج وصــفاهتم : ، ومســلم يف صــحيحه٨/٥٢للـت ـاب ذـك ـاة، ـب ـاب الزـك كـت
 . ١٤٨، رقم ٢/٧٤٤

 . ٦/١١٨كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل واخلصاء : ري يف صحيحهأخرجه البخا )2(
ـاب إذا اـصـطلحوا ـعـىل ـصـلح ـجـور : أخرـجـه البـخـاري يف ـصـحيحه )3( ـاب الصــلح، ـب كـت

ـة، ورد ٣/١٦٧ ـام الباطـل ـض األحـك ـاب نـق ـاب األقضــية، ـب ، ومـسـلم يف صــحيحه ، كـت
 . ١٧١٨، رقم ٣/١٣٤٣حمدثات األمور 
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 : أقوال الصحابة ومواقفهم: ًثالثا
 عليـه – عـىل مـا رسـمه املصـطفى – ريض اهللا عـنهم –سار الصـحابة 

 . ً يف هذه القضية سواء بقوله أو فعله أو تقريره–الصالة والسالم 
ً يف ـهـذا البـاب كثـري ـجـدا، –وان اهللا علـيهم  رضـ–ومـا ورد عـن الـصـحابة 

 -ويصعب حرصه يف هذا املقام، لذا سأكتفي ببعض الـنامذج ممـا ورد عـنهم 
 :   من الرد عىل املخالفني، ومن ذلك-ريض اهللا عنهم

 :  مع صبيغ بن عسل التميمي– ريض اهللا عنه –ما حدث يف عهد عمر  -١
ياء مـن القـرآن يف ًعن نـافع أن صـبيغا العراقـي جعـل يسـأل عـن أشـ"

أجناد املسلمني حتى قدم مرص فبعث به عمـرو بـن العـاص، إىل عمـر 
بن اخلطاب فلام أتاه الرسول بالكتاب فقرأه قال أيـن الرجـل؟ قـال يف 
الرحــل، قــال عمــر أبرص أن يكــون ذهــب فتصــيبك منــي العقوبــة 

تسأل حمدثة، فأرسل عمر إىل أرطاب مـن : املوجعة، فأتاه به فقال عمر
يد فرضبه هبا حتى ترك ظهره خبزة، ثم تركه حتى بريء ثم عاد له اجلر

ثم تركه حتى بريء فدعا به ليعود له فقال له صبيغ إن كنت تريد قـتيل 
ًفاقتلني قتال مجيال وإن كنت تريد تداويني فقد واهللا برئت فأذن لـه إىل  ً
أرضه وكتب إىل أيب موسـى األشـعري أال جيالسـه أحـد مـن املسـلمني 

ذلك عىل الرجل فكتب أبو موسى إىل عمر بـن اخلطـاب أن قـد فاشتد 
 . )١( "حسنت هيئته فكتب إليه عمر أن يأذن للناس جيالسونه

 ـعـن رـجـل يـكـذب – ريض اهللا ـعـنهام –ـملـا أـخـرب عـبـد اهللا ـبـن عـبـاس  -٢
                                                

 . ٦٣: بن وضاحالبدع والنهي عنها ال )1(
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مـا تصـنع :  فقـالوا لـه–ٍ وهو يومئذ أعمـى –دلوين عليه : بالقدر، قال
ن استمكنت منـه ألعضـن أنفـه حتـى والذي نفيس بيده لئ": به؟ فقال

 . )١("أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي ألدفنها
كنا نجلس عـىل بـاب عبـد اهللا بـن ": عن عمرو بن سلمة اهلمداين قال -٣

مسعود قبل صالة الغداة، فإذا خـرج مشـينا معـه إىل املسـجد، فجاءنـا 
: أخرج إليكم أبو عبد الـرمحن بعـد؟ قلنـا: أبو موسى األشعري، فقال

ً فجلس معنـا حتـى خـرج، فلـام  خـرج قمنـا إليـه مجيعـا، فقـال أبـو ال،
ًإين رأيت يف املسجد آنفـا أمـرا أنكرتـه، ومل ! يا أبا عبد الرمحن : موسى ً

: إن عشـت فسـرتاه، قـال: فام هـو؟ فقـال: ًأر واحلمد هللا إال خريا، قال
ًرأيت يف املسجد قوما حلقا جلوسا، ينتظـرون الصـالة، يف كـل حلقـة  ً ًِ

: كربوا مائة، فيكـربون مائـة، فيقـول: ، ويف أيدهيم حىص، فيقولرجل
: سبحوا مائة، فيسبحون مائة، قـال: هللوا مائة، فيهللون مائة، ويقول

ًما قلت هلم شيئا انتظر رأيك، قال أفال أمرهتم أن : فامذا قلت هلم؟ قال
يعدوا سيئاهتم وضمنت هلم أن ال يضيع من حسناهتم يشء؟ ثـم مىض 

مـا : عه، حتى أتى حلقة من تلك احلق، فوقف عليهم، فقـالومضينا م
ّهـذا اـلـذي أراكـم تـصـنعون؟ ـقـالوا يـا أـبـا عـبـد الـرمحن حىص نـعـد ـبـه 
التكـبـري والتهلـيـل والتـسـبيح، ـقـال فـعـدوا ـسـيئاتكم فأـنـا ـضـامن أن ال 

! ّيضيع من حسـناتكم يشء، وحيكـم يـا أمـة حممـد مـا أرسع هلكـتكم 
                                                

: ، والسنة لعبد اهللا بـن أمحـد٣/٦٢٥: رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة الاللكائي )1(
٢/٤١٦ . 
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 متوافرون وهذه ثيابه مل – عليه وسلم  صىل اهللا–هؤالء صحابة نبيكم 
ْتبل، وآنيته مل تكرس، والذي نفيس بيده إنكم لعىل ملـة هـي أهـدى مـن  َ

واهللا يا أبا عبد الرمحن ما : قالوا! ملة حممد، أو مفتتحوا باب ضاللة ؟ 
 –وكم من مريد للخري لن يصـيبه، إن رسـول اهللا : أردنا إال اخلري، قال

ًأن قومـا يقـرؤون القـرآن، ال جيـاوز ": ّدثنا حـ–صىل اهللا عليـه وسـلم 
، وأيـم اهللا "ّتراقيهم، يمرقون من اإلسالم كام يمرق السهم من الرمية

: ثم توىل عـنهم، فقـال عمـرو بـن سـلمة! ما أدري لعل أكثرهم منكم 
 . )١( "فرأينا عامة أولئك احللق يطاعنونا يوم النهروان مع اخلوارج

 
 : عدهمعرص التابعني ومن ب: ًرابعا

 بل ويف آخر عرصهـم – ريض اهللا عنهم –بعد انقضاء عرص الصحابة 
ًأخذت البدع واملخالفات تظهر وتربز شيئا فشيئا، ومل يمض زمن كثري حتى  ً
بدأت تأخذ طابع التأصـيل والتقعيـد، وأخـذ االفـرتاق يرسي يف جسـد أمـة 

 . اإلسالم، وبدأ اخلرق يتسع عىل الراقع
 إال أن علـامء – لـيس هـذا مقـام بسـطها – وهلذا كله أسباب وأحـداث

امللة وأتباع احلق والنـور مل يقفـوا مـن ذلـك موقـف السـلب والسـكوت بـل 
 وصحابته الكرام، وردوا عىل – صىل اهللا عليه وسلم –سلكوا ما سنّه نبيهم 

ًكل من خالف وانحرف ورشع وابتدع، وكان ذلـك بكـل ألـوان الـرد قـوال  ّ

                                                
، وقـال األلبـاين يف ٧/٥٥٣: ، وابن أيب شيبة يف مصنفه١/٧٩: أخرجه الدارمي يف سننه )1(

 . إسناد صحيح: ٢٠٠٥السلسلة الصحيحة، رقم 
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ًوفعال واعتقادا، وعىل سا ًئر مستويات أولئك األتباع، فلم يكن الرد قارصا ً
عىل العلامء فقط، بـل أسـهم فيـه الـوالة واألمـراء ممـن كـان مـن أهـل السـنة 

 . وأنصارها
وكتب الفـرق وامللـل والنحـل بـل وكتـب السـنة والعقيـدة والتـاريخ، 

 . مليئة بشواهد ذلك



 

 
٢٥٧ 

 
 






 

 :وفيه مبحثان

ـ: املبحــث األول ـنهج الـق ـىل املخــالفـم ـرد ـع  يف رآن الكــريم يف اـل
 . مسائل االعتقاد
 يف بعض املخالفني الذين رد عليهم القـرآن الكـريم: املبحث الثاين

 .مسائل االعتقاد
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رد ـعـىل املـخـالف، لـقـد ـسـلك الـقـرآن الـكـريم أفـضـل األـسـاليب يف اـلـ
وأحكم املناهج وأقوى احلجج، واملتأمل هلذه األساليب واحلجـج جيـد أهنـا 
ـوعهم،  ـدد املخــالفني وتـن ـو تـع ـك ـه ـددة، والرس يف ذـل ـرية ومتـع جــاءت كـث

ًفجاء هذا التعدد عالجا . وتفاوت مداركهم، واختالف شبههم وحججهم
 . لذلك التنوع والتفاوت

ون عىل املكابرة عىل الرغم من فمن ترهيب للمتغطرسني الذين يرص"
ًظـهـور اـلـدليل، إىل ترغـيـب تـسـتامل ـبـه أكـثـر القـلـوب الـتـي ترـيـد ثمـنـا لـكـل 

إىل جدل يسوق املقدمات وينطـق بالنتيجـة أو يطالـب . ترصف حيدث منهم
ـو  ـر، وـه ـي أدت إىل اخــتالط األـم ـل الـشـبهة الـت الـسـامع باـسـتنتاجها، ويزـي

قـدرة عـىل التمييـز والفهـم، إىل أسلوب صالح ألرباب الثقافة ومن عندهم 
ًأـسـلوب تلقيـنـي يـسـوق اـحلـق جلـيـا واـضـحا، خياـطـب ـبـه اجلامـهـري الـتـي ال  ً

وهبذا التعدد يف . نصيب هلا من ثقافة متكنها من أن تزن األمور وتفهم األدلة
 )١( "األســاليب كــان القــرآن قمــة يف رعايــة مــا يقتضــيه حــال املــدعوين

 . واملخالفني
ً بعضـا مـن هـذه األسـاليب التـي سـلكها القـرآن وقد استخرج العلامء

إال أهنـم مل يصـلوا ، الكريم، كل منهم عىل حسب ما أويت من العلم واملعرفة
ٍإىل استخراج كل ما فيه من األساليب، ألن لكل واحـد مـنهم عقـال وزمانـا 

                                                
 . ١٩٢: أسلوب الدعوة القرآنية )1(
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ًحمـدودا، والـقـرآن ـصـالح لكـل زـمـان ومـكـان، فهـو ال زال ـمحـاال ملزـيـد ـمـن  ّ
 . مكن أن يستخرجها من تأمله وتدبرهاألساليب التي ي

وسأذكر هنا ما يتبني يل مـن املنـاهج واألسـاليب التـي سـلكها القـرآن 
ًالكريم سواء خالفت املناهج الفلسفية أو وافقتها ألن القرآن الكريم مـنهج 

 . ُإهلي ال جيوز أن يرد إىل املناهج العقلية القارصة واملحدودة
 وطابعـه اخلـاص يف االسـتدالل، فكـام ًوأيضا فالقرآن الكريم له نمطه

 . أعجز العرب رغم نزوله بلغتهم، فكذلك معجز للطرق الفلسفية
وال أعني أنه هبـذا اإلعجـاز ال يتفـق مـع القواعـد الفلسـفية واملنطقيـة 

ًإذا صح لنا أن نقول إن يف القرآن شيئا من املنطق فـإنام هـو منطـق "البتة، بل 
وليس ... منطق البالغة والبيان ... ربهانالعقل والضمري، منطق احلجة وال

 . )١( "منطق أرسطو القائم عىل القياس ذي املقدمتني والنتيجة
ًوقد وقفت بحمـد اهللا عـىل ثامنيـة وعرشيـن أسـلوبا أو مسـلكا هنجهـا  ً

 : القرآن الكريم يف رده عىل املخالفني وهي
 : السرب والتقسيم: ًأوال

مأخوذ من قسـم اليشء إذا جـزأه : ماالختبار، والتقسي: السرب يف اللغة
 .وفرقه

اختبار الوصف يف صالحيته وعدمها للتعليل : السرب: ويف االصطالح
 . به

ّالعلة إمـا كـذا : حرص األوصاف املحتملة للتعليل بأن يقال: والتقسيم
                                                

 . ٩٥: مناهج اجلدل )1(



 

 
٢٦١ 

 . أو كذا
حرص األوصاف التي تصـلح للتعليـل : واملراد هنا بمجموع االسمني

 .)١(ل ما ال يصلح منها، فيتعني الباقي للتعليل يف بادئ الرأي، ثم إبطا
ّفاجلدليون يسـمونه التقسـيم والرتديـد، : وهلذا األسلوب أسامء أخرى

 . )٢(واألصوليون السرب والتقسيم، واملنطقيون الرشطي املنفصل 
ًوقد نطق القرآن الكريم هبذا األسلوب ضمنا وترصحيا يف مواطن  ً

$%   "# !M: قوله تعاىل: ومن شواهد ذلك ما ييل ،)٣(كثرية 
    2  1  0  /  .  -  ,  +   *)  (  '  &
  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7  6  54  3
  K  J  I  H  G  F  E   D  C  BA   @
  X  W   V  UT  S  R  Q  P  O  N   ML
  f  e  d  c  b  à       _   ̂  ]  \  [  Z  Y

  gL ]١٤٤ – ١٤٣: األنعام[ . 
ّ رد اهللا –ّ ملـا حرمـوا ذكـور األنعـام تـارة وإناثهـا أخـرى –ار فإن الكفـ

إن اخللق هللا، خلـق مـن كـل : تعاىل ذلك عليهم بطريق السرب والتقسيم فقال
ًزوج مما ذكر ذكرا وأنثى، فمم جاء حتريم ما ذكرتم؟ أي ُ  ما علته؟ : ٍ

إما أن يكون من جهة الـذكورة أو األنوثـة، أو اشـتامل الـرحم : ال خيلو
                                                

 . ٥/٢٠٦٧: ، واملهذب يف علم أصول الفقه املقارن٣٩٦: التعاريف للمناوي )1(
 . ٤٩٢/ ٣: أضواء البيان )2(
 . ٣٦٤: إرشاد الفحول للشوكاين )3(



 

 
٢٦٢ 

شـامل هلـام، أو ال يـدرى لـه علـة، وـهـو التعبـدي، بـأن أخـذ ذلـك ـعـن اهللا ال
ّإمـا بـوحي وإرسـال رسـول، أو سـامع كالمـه : تعاىل، واألخذ عن اهللا تعـاىل

M  P  O  N: ومشاهدة تلقي ذلك عنه، وهو معنـى قولـه تعـاىل
T  S  R  Q  L فـهـذه وـجـوه التـحـريم، ال ـختـرج ـعـن واـحـد 

 . منها
 . ًن يكون مجيع الذكور حرامايلزم عليه أ: األول
 . ًيلزم  عليه أن يكون مجيع اإلناث حراما: الثاين
 . ًيلزم عليه حتريم الصنفني معا: الثالث

فبطل ما فعلوه من حتريم بعـض يف حالـة وبعـض يف حالـة، ألن العلـة 
عىل ما ذكر تقتيض إطالق التحريم، واألخـذ عـن اهللا بـال واسـطة باطـل ومل 

 صىل –رسول كذلك، ألنه مل يأت إليهم رسول قبل النبي ّيدعوه، وبواسطة 
 . -اهللا عليه وسلم 

أن مـا قـالوه افـرتاء عـىل اهللا : وإذا بطل مجيع ذلـك ثبـت املـدعى، وهـو
 . )١("وضالل
 . ]٣٥: الطور[ M  A  @  ?  >  =    <  ;  :L : قوله تعاىل -
ال خيـلـو األـمـر ـمـن واـحـدة ـمـن ـثـالث ـحـاالت : فكأـنـه تـعـاىل يـقـول"

 : بالتقسيم الصحيح
 . ًأن يكونوا خلقوا من غري يشء أي بدون خالق أصال: األوىل

                                                
 . ٣/٤٩٣: ، وأضواء البيان٢/٣٥٩: اإلتقان )1(



 

 
٢٦٣ 

 .أن يكونوا خلقوا أنفسهم: الثانية
 .أن يكون خالقهم خالقا غري أنفسهم: الثالثة

وحرص أوصاف املحل يف األقسام الثالثة قطعي ال شك فيـه وال رابـع 
ه، فتعني أن الثالث حـق هلا البتة، وإبطال القسمني األولني قطعي ال شك في

ال شك فيه وقد حذف يف اآلية لظهوره، فداللـة هـذا السـرب والتقسـيم عـىل 
 . )١(عبادة اهللا وحده قطعية ال شك فيها 

M2  1  0    /  .  -    ,  +  * L :قوـلـــه تـعـــاىل -
 . ]٧٩-٧٨:مريم[

عـىل العـاص  بـن وائـل السـهمي قولـه إنـه "ّرد اهللا تعاىل يف هذه اآليـة 
ًم القياـمـة ـمـاال ووـلـدا باـلـدليل املـعـروف عـنـد اـجلـدليني بالتقـسـيم ـيـؤتى ـيـو ً
والتقسيم الصحيح يف هذه اآلية الكريمة حيرص أوصاف املحـل ... والرتديد

أمـا وجـه ... يف ثالثة والسرب الصـحيح يبطـل اثنـني منهـا ويصـحح الثالـث
ًقولك إنـك تـؤتى مـاال وولـدا: ّحرص أوصاف املحل يف ثالثة فهو أنا نقول ً 

 : يوم القيامة ال خيلو مستندك فيه من واحد من ثالثة أشياء
أن تكون اطلعت عىل الغيـب وعلمـت أن إيتـاءك املـال والولـد يـوم : األول

 . القيامة مما كتبه اهللا يف اللوح املحفوظ
ًأن يكون اهللا أعطاك عهدا بذلك، فإنه إن أعطاك عهدا لن خيلفه: الثاين ً . 
ًافرتاء عىل اهللا مـن غـري عهـد وال اطـالع غيـب أن تكون قلت ذلك : الثالث

*  +  ,    -  .  /    M : وقد ذكر تعاىل القسمني األولـني يف قولـه
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٢٦٤ 

  0L فتعني ... ًمبطال هلام بأداة اإلنكار، وال شك أن كال القسمني باطل
القسم الثالث وهو أنه قال ذلك افرتاء عىل اهللا وقد أشـار تعـاىل إىل هـذا القسـم 

 . )١(...M2  Lلواقع بحرف الزجر والردع وهو قوله الذي هو ا
 

 : االستفهام التقريري: ًثانيا
وهو االستفهام عن املقدمات البينة الربهانية التي ال يمكن ألحد أن "

ّجيحدها وهي تدل عىل املطلوب لتقرير املخاطـب بـاحلق والعرتافـه بإنكـار 
 . )٢( "الباطل

جمرد تسليم اخلصم بام اسـتفهم وليس مراد القرآن من هذا االستدالل 
عنه القرآن، كام هي احلال يف املنـاهج الفلسـفية والقواعـد املنطقيـة بـل غايـة 
ـة  ـاد للـحـق املـسـلم ـبـه وجمانـب ـك إىل دـعـوة الـنـاس لالنقـي الـقـرآن تتـعـدى ذـل

 . الباطل
وهذا النوع من االستدالل هو من أحسـن أسـاليب القـرآن الكـريم يف 

اخلصائص الزائدة عىل املعنى املراد اإلخبار به، االستدالل؛ ألنه يتضمن من 
ًما جيعلـه أشـد إثـارة لالهـتامم وتـأثريا يف النفـوس متضـمنا يف نفـس الوقـت  ً

 . اإللزام باحلجة التي ال تدفع
ًومرجع ذلك إىل أن االستفهام يف أصل وضعه يتطلب جوابا حيتاج إىل 

ب إىل توجيـه كـل تفكري يقع به هذا اجلواب يف موقعه، وهـذا حيمـل املخاطـ
                                                

 . ٣/٤٩٢: أضواء البيان )1(
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٢٦٥ 

فـإذا كـان االسـتفهام . اهتاممه ملا يلقى إليه ليتمكن من فهمه ثم اإلجابة عنـه
ًتقريريا فمعنى ذلك أنه حيمل املخاطب عىل االعرتاف وينتـزع منـه اإلجابـة 
بعد التدبر واألناة التي يقتضيها أسلوب االستفهام، وهذا االعرتاف هو مـا 

وال شـك أن هـذا . بطـل حجـة خصـمهيريده املستفهم ألنه يؤكـد حجتـه وي
 .)١( "أبلغ من األسلوب اإلخباري ملا يتضمنه من هذه اخلصائص

: قوله تعاىل: ًوأمثلة هذا النوع يف القرآن الكريم كثرية جدا ومنها
M    ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª

  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ÂÁ     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î

   â  á     à  ß  Þ    Ý  Ü  Û           Ú  Ù     Ø  ×  "  !
  3  2  10  /  .   -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #
  E  D  C  BA  @  ?  >  =<  ;     :  9  8  7  6  5  4
  V   U  T     S  R  Q  PO  N   M  L  K  J  I     H  G  F

     Y  X  W  h  g  f   e  d  cb  a   ̀  _   ̂  ]  \  [ZL 
 . ]٣٦ – ٣١: يونس[

M  ³  ²  ±   °     ̄  ®  ¬   «  ª : وقوله تعاىل
  º     ¹   ̧ ¶  µ´L ]٨١: يس[ . 

ــــاىل ــــه تـع M   p  o  n  m  l  k  j  i   h :وقوـل
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٢٦٦ 

 qL]١٠–٨:البلد[ . 

:  ;  >    =  <  ?  @  M   D  C  B  A: وقوله تعاىل
F  E  R  Q  P  O   N  M  L  K  J  I  H  G
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  ¦  ¥L ]٤٣ – ٣٥: الطور[ . 
 : القصص القرآين: ًثالثا

صص القرآين بأنه أحسن القصـص وأنـه القصـص احلـق، لقد تفرد الق
ًوقـد أدى وظيـفـة ـسـامية يف شـؤون اـلـدين واـلـدنيا واآلخـرة مجيـعـا، بـعـد أن 
ابتذلتها اجلاهليات، وجعلتها أسوأ وسيلة لتهييج الغرائز وإثارة الشهوات، 

 . )١(يف القديم واحلديث 
ل موضـوع والقرآن الكريم إذا ساق القصة يف الرد عىل املخالف، جيعـ

ًالقصة رسوال يعرتف املخـالف بقـدره ومكانتـه والسـبب يف ذلـك أن جمـيء 
اـلـدليل ـعـىل لـسـان رـسـول يـقـر بفـضـله املـخـالفون ـكـإبراهيم عـنـد الـعـرب 
وموسى عند بنـي إرسائيـل يعطـي الـدليل قـوة فـوق قوتـه الذاتيـة إذ تكـون 

جهة من جهة قوة الدليل الذاتية، ومن : احلجة قد أقيمت عليهم من جهتني
أن الذي قاله رسول أمني يعرفونه، فيكون هذا قوة إضافية، وفوق ذلك فيه 

                                                
 . ٧٣١-٧٣٠: املنهاج القرآين )1(
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 . ّإلزام وإفحام إذ أهنم يدعون أهنم أتباعه
وقد جيعل القرآن الكريم موضـوع القصـة وصـية يـويص هبـا الرسـول 
أمته وذريته، فيعرف املخالف أنه خان وصية الرسول الـذي يـدعي متابعتـه 

 . يف وصيته
ًضـوع القصـة أقوامـا صـاحلني أو غـري صـاحلني، أو عـىل وقد جيعل مو

ًلسان حيوان فيكون لذلك غرابة تثري االنتبـاه، ومتـأل الـنفس إيامنـا باحلقيقـة 
 . )١(التي قد جيحدها من كرمه اهللا بالعقل 

 – عليه السالم –  قصة نوح -ً وهي كثرية جدا –فمن قصص األنبياء 
ــال تعـــاىل      M V  U  T   S  R  Q   P  \   [  Z  Y  X  W : ـق
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   �L ]٤ – ١: نوح[ . 
 قصـة – علـيهم الصـالة والسـالم –ومن قصص غري األنبياء واملرسـلني 
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Mw   x: ومن قصص غري الصاحلني قصة قارون، قال تعاىل
  ¤    £  ¢  ¡  �~    }  |        {  z  y   §  ¦   ¥
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، قال - عليه السالم –ومن القصص ما جاء عىل لسان هدهد سليامن 
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 : رضب األمثال أو القياس: ًرابعا
رصح القرآن الكريم بأنه رضب األمثال للمخالفني، وذلك يف أكثر مـن آيـة 

  :ومنها
!  "  #  $  %  &  '  )  (*  +   M : قوـلــه تـعــاىل

  /  .   -  ,L ]٥٤: الكهف[ . 

§  ¨  ©   M  ±  °        ¯  ®  ¬  «   ª : قولــه تعــاىل
²L ]٢٧: الزمر[. 



 

 
٢٦٩ 

M  z  y  x  wv  u  t   s:وقــــال تعــــاىل
 {L]٤٣: العنكبوت[. 

هينها، متقنة واألمثال القرآنية حمكمة يف ألفاظها ومعانيها، قاطعة يف برا
ـد  ـان احلــق يف العقاـئ ـة، حـيـث ترضب لبـي ـدي إىل احلكـم ـي ـهت ـاس، وـه القـي
واألخالق واملعامالت واألحوال ونحوها، ومن تفكـر يف األمثـال القرآنيـة 

ًوتدبرها وفقهها وعمل بام دلت عليه فقد أويت حظا عظيام من احلكمة  ً)١( . 
ـواع األمـثـال] اهللا[رضب ":- رـمحـه اهللا –ـقـال اـبـن الـقـيم   ورصفـهـا يف األـن

املختلفة، وكلها أقيسة عقلية ينبه هبا عباده عىل أن حكم اليشء حكـم مثلـه، 
فإن األمثال كلها قياسات يعلم منها حكم املمثل من املمثل به، وقد اشتمل 
ًالقرآن عىل بضعة وأربعني مثال تتضمن تشبيه اليشء بنظريه والتسوية بيـنهام 

M   s  z  y  x  wv  u  t : يف احلكم، قال تعاىل
   {L ]فالقياس يف رضب األمثال من خاصـة العقـل، . ]٤٣: العنكبوت

وقد ركز اهللا يف فطر الناس وعقوهلم التسوية بني املتامثلني، وإنكـار التفريـق 
 . )٢( "بينهام، والفرق بني املختلفني، وإنكار اجلمع بينهام

 املخالف لعـدة وقد استخدم القرآن الكريم رضب األمثال يف الرد عىل
 :أسباب منها

يميل بطبيعته إىل االستشهاد باألمثال ملـا يـرى فيهـا مـن "ألن اإلنسان  -١
مجال حكمتها ورشاقة لفظها، وإصابتها املعنى، وطرافتها التي تتجدد 

                                                
 . ١/١٣٤: األمثال القرآنية )1(
 . ١/١٠١: إعالم املوقعني )2(



 

 
٢٧٠ 

وال تبىل، مما نرى أثره يف وجوه السامعني هلا وإقباهلم عليها وتسليمهم 
 . )١( "بحكمها

ن وسـائل اإلقنـاع فـإن املـورد للمثـل إنـام هـو يف أن األمثال وسيلة م" -٢
احلقيقة يقيس األمر الذي يدعيـه عـىل أمـر معـروف عنـد مـن خياطبـه، 

ومـن ثـم لـزم التسـوية بيـنهام يف احلكـم وحتقـق اإللـزام . ومسلم لديـه
 . )٢("به

ومن املوضوعات التي رد القـرآن الكـريم عـىل املخـالفني فيهـا برضب 
 : األمثال ما ييل

 : ه ملعبوداهتم من دون اهللاما رضب -١
M  ]  \  [  Z  Y  X  WV   U  T  S  R: قال تعاىل -

     g  f e d c  b a    ̀  _  ^
 n  m  l  k  j  ihL ]٢٨: الروم[ . 

وهذا دليل قياس احتج اهللا به عىل املرشكـني حيـث جعلـوا مـن عبيـده 
ـام عـلـيهم حـجـة يعرـفـون ـصـحتها ـمـن نفوـسـهم، وال  وملـكـه رشـكـاء، فأـق

تاجون فيها إىل غريهم، ومـن أبلـغ احلجـج أن يؤخـذ اإلنسـان مـن نفسـه حي
هـل لكـم مـن مـا : وحيتج عليها بام هو يف نفسه مقرر عندها معلوم هلا، فقال

ـهـل : ملـكـت أيامنـكـم ـمـن عبـيـدكم وإـمـائكم رشـكـاء يف اـملـال واألـهـل؟ أي
يشارككم عبيدكم يف أموالكم وأهليكم فأنتم وهم يف ذلك سـواء ختـافوهنم 

                                                
 .  ٢٩٩: أسلوب الدعوة )1(
 . ١/٤٨٧: ربهان يف علوم القرآن، ال٢٩٩: املصدر السابق )2(



 

 
٢٧١ 

واملراد إقامة احلجة عىل املرشكني، فإهنم البـد أن ... أن يقاسموكم أموالكم
كيـف تنــزهون أنفسـكم عـن مشـاركة :ال نرىض بذلك، فيقـال هلـم: يقولوا

اململوكني لكم وهم أمثالكم يف البرشية، وجتعلون عبيد اهللا رشكاء له؟ فـإذا 
ت الرشكة بني اهللا بطلت الرشكة بني العبيد وسادهتم فيام يملكه السادة، بطل

وبني أحـد مـن خلقـه، واخللـق كلهـم عبيـد هللا تعـاىل، ومل يبـق إال أنـه الـرب 
 . )١( "وحده ال رشيك له

: ومن اآليات التي رضب اهللا فيها األمثال ملا عبد من دونه، قوله تعاىل
M  J  I  H  G  F  E   D    C  B   A  @  ?  >
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 .٤/٢٢٣: ، فتح القدير١/١٢٣: إعالم املوقعني: انظر )1(
 . ٤٦ -٣/٤٤: بدائع التفسري: انظر )2(



 

 
٢٧٢ 

? >  =  ;  :  9  8  7L]اـحلــــــج :
٧٣[ . 

حقيـق عـىل كـل عبـد أن ":  حول هذا املثـل– رمحه اهللا –قال ابن القيم 
ه، فإنه يقطـع مـواد الرشك مـن قلبـه، يستمع قلبه هلذا املثل ويتدبره حق تدبر

وذلك أن املعبود أقل درجاته أن يقدر عىل إجياد مـا ينفـع عابـده وإعـدام مـا 
ـق  ـن تـقـدر ـعـىل خـل ـدها املرشـكـون ـمـن دون اهللا ـل ـي يعـب ـة الـت يرضه، واآلـهل
الذباب ولو اجتمعوا كلهم خللقه فكيف ما هو أكرب منه؟ وال يقـدرون عـىل 

ًبهم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه االنتصار من الذباب إذا سل
منه، فال هم قادرون عىل خلق الذباب الذي هو من أضعف احليوانـات وال 
عىل االنتصار منه واسرتجاع ما سلبهم إيـاه فـال أعجـز مـن هـذه اآلهلـة وال 

 . )١( "أضعف منها فكيف يستحسن عاقل عبادهتا من دون اهللا
  MS  R  Q    P  O        V  U  T: وقال تعاىل -

   `_  ^  ]  \  [  ZY  X     W
 c  b  aL ]٤١: العنكبوت[ . 

ـحتـت ـهـذا املـثـل أن ـهـؤالء املرشـكـني ":- رـمحـه اهللا –ـقـال اـبـن الـقـيم 
ـن   ـم يســتفيدوا بـم ـاء فـل ـن دون اهللا أولـي ـانوا حــني اختــذوا ـم ـا ـك أضــعف ـم

M   G  F  E  D  C : ًاختذوهم أولياء إال ضـعفا كـام قـال تعـاىل
H  R  Q   P  O  N  ML  K  J  I   L ]مـــريم :

                                                
 . ١/١٣٩: أعالم املوقعني )1(
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١( "]٨٢ – ٨١(. 
واألمثلة املرضوبة حلال املخالفني ومعبوداهتم يف القرآن أكثر بكثـري ممـا 
ذـكـر، واـملـراد بـيـان أن الـقـرآن ـسـلك ـهـذا املـسـلك وـهـو القـيـاس أو رضب 
األمـثـال يف اـلـرد ـعـىل املـخـالفني، وـمـن أـنـواع القـيـاس الـتـي ـسـلكها الـقـرآن 

 :  يم خالل هذه األمثال والردود ما ييلالكر
 : األقيسة اإلضامرية -١

طويــت مقدمتــه الكــربى أو "القيــاس الــذي : القيــاس املضــمر هــو
الصغرى إما لظهورها واالسـتغناء عنهـا وإمـا إلخفـاء كـذهبا أي حتـذف يف 

 . )٢( "هذا القياس أحد املقدمات مع وجود ما ينبئ عن املحذوف
 وجود هذا النوع مـن األقيسـة يف القـرآن الكـريم وقد نص ابن أيب العز عىل

وهـي ) إحـدى املقـدمات(إن الطريقة الفصيحة يف البيان أن حتـذف ": فقال
 . )٣( "طريقة القرآن الكريم

 –ّومن مواطن استعامله يف القرآن الكريم ما رد به تعاىل عىل املخالفني 
M   w   v : قال تعـاىل– عليه السالم – يف زعمهم إهلية عيسى –النصارى 
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ًإذا ـكـان اخلـلـق ـمـن ـغـري أب مـسـوغا : وبـيـان القـيـاس يف اآلـيـة كالـتـايل ٍ
                                                

 . ١/١١٩: املصدر السابق )1(
 . ٧٤: أسس التفكري )2(
 . ١/٣٨: رشح العقيدة الطحاوية )3(



 

 
٢٧٤ 

ًالختاذ عيسى إهلا فأوىل أن يكـون اخللـق بغـري أب وال أم مسـوغا الختـاذ آدم  ً
 . د يقول ذلكًإهلا، وال أح

إن آدم خلـق مـن : ففي هذا القياس حذفت مقدمته وكان القيـاس هـو
ًغري أب وال أم وعيسى خلق من غري أب، ولو كان عيسى إهلـا بسـبب ذلـك  ٍ ٍ
ًلكان آدم أوىل أن يكون إهلـا، وآدم لـيس ابنـا هللا وال إهلـا بـاعرتافكم فعيسـى  ً

ًأيضا ليس ابنا هللا وال إهلا  ً ً) ١(. 
وإذا جاز أن خيلق اهللا تعاىل ": ً يف بيان هذا القياس أيضاويقول الرازي

آدم من الرتاب، فلم ال جيوز أن خيلق عيسى من دم مريم؟ بل هذا أقرب إىل 
العقل، فإن تولد احليوان من الدم الذي جيتمع يف رحم األم أقرب من تولده 

 .)٢( "من الرتاب اليابس
ًقد صري يف الكالم طالوة وأك"وهذا احلذف  ًسبه رونقا وجعـل اجلملـة ّ

ًمثال مأثورا يعطي الكالم حجة يف الرد عىل النصارى ويذكر اجلميع بأن آدم  ً
 . )٣( "ًوالناس مجيعا ينتهون إليه وإنام خلق من تراب فال عزة إال اهللا تعاىل

 : القياس الطردي والعكيس -٢
 : واملراد هبذا القياس

 . صل فيهإثبات احلكم يف الفرع لثبوت علة األ: الطردي - أ
 . نفي احلكم عن الفرع لنفي علة احلكم فيه: العكيس - ب

ومن اآليات التي ورد فيها هذا النوع من القياس وكانت يف سياق الرد 
                                                

  .٧٤: ، وأسس التفكري١/١٣٤: عالم املوقعني، وإ٤/١٠٣: تفسري القرطبي )1(
 .٨/٧٩: التفسري الكبري) 2(
 . ٧٦ -٧٥ص : مناهج اجلدل )3(
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<  ?  @  M  F  E   D    C  B   A: عىل املخالفني قوله تعاىل
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قيـاس : هذا مثالن متضمنان قياسني من قيـاس العكـس وهـو نوعـان

 مـا رضبـه اهللا سـبحانه لنفسـه ولألوثـان :فاملثل األولطرد، وقياس عكس، 
يف يشاء واألوثان مملوكـة عـاجزة فاهللا سبحانه هو املالك لكل يشء ينفق ك

ال تقدر عىل يشء، فكيف جتعلوهنا رشكـاء يل وتعبـدوهنا مـن دوين مـع هـذا 
 . التفاوت العظيم والفرق املبني

 فهـو مثـل رضبـه اهللا سـبحانه لنفسـه وملـا يعبـدون مـن :وأما املثل الثاين
مع ًدونه أيضا فالصنم الذي يعبدونه بمنزلة رجل أبكم ال يعقل وال ينطق و

هـذا فهـو عـاجز ال يقـدر عـىل يشء البتـة وأيـنام أرسـلته ال يأتيـك بخـري وال 
ّيقيض لك حاجـة، واهللا سـبحانه حـي قـادر مـتكلم يـأمر بالعـدل وهـو عـىل 

فكيـف تـسـبغون . رصاط مسـتقيم، وهـذا وـصـف لـه بغاـيـة الكـامل واحلـمـد
وصف األلوهية الذي هـو مـن خصائصـه تعـاىل عـىل أصـنامكم مـع الفـرق 

 . )١(ينهام الشاسع ب

                                                
 . ٢٢-٢١: األمثال يف القرآن )1(



 

 
٢٧٦ 

ْقياس اخللف -٣ ُ : 
ّوـسـمي . )١( "إثـبـات املطـلـوب بإبـطـال نقيـضـه": ويعـنـي ـهـذا القـيـاس

إمـا لكونـه يسـتلزم الرجـوع مـن النتيجـة إىل اخللـف ألخـذ : بقياس اخللـف
املطلوب من املقدمة املرتوكة واملجهولة، وهي مقدمة اخلصم الكاذبة وذلك 

ًنـه مضـافا إىل اخللـف، وهـو بالربهنة بكذهبا عىل صـدق نقيضـها، وإمـا لكو
 . )٢(الكذب املناقض للصدق 

وهذا النوع من القياس يسميه علامء الكالم دليل التامنع ويسـتدلون لـه 
°  ±     M  ¹  ¸¶  µ    ´  ³       ² : من القرآن الكريم بقوله تعـاىل

  ¾  ½       ¼  »  ºL ]٢٢: األنبياء[ . 
لو كان يف السـموات واألرض إلـه "ويقرر أهل الكالم هذا الدليل بأنه 

غري اهللا لتنازعت اإلرادتان بـني سـلب وإجيـاب وإن هـذا التنـازع يـؤدي إىل 
فسادمها لتناقض اإلرادتني، ولكنهام صاحلان غري فاسـدين فبطـل مـا يـؤدي 

 . )٣( "إىل الفساد فكانت الوحدانية فسبحان اهللا رب العرش عام يصفون
ٌع ـعـن ـمـنهجهم الـقـارص يف تقرـيـر وال ـشـك أن ـهـذا التقرـيـر ـمـنهم ـنـاب

التوحيد، حيث ظنوا أن توحيد الربوبية هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
 . عليهم الصالة والسالم، وهذا باطل

ـذي ـهـو الغاـيـة املقـصـودة،  ـبـل كاـنـت دـعـوهتم إىل توحـيـد األلوهـيـة اـل
                                                

 . ٧٧: مناهج اجلدل )1(
 . ٤٦٩: األدلة العقلية يف القرآن )2(
 . ٧٨: مناهج اجلدل )3(



 

 
٢٧٧ 

 لـو كـان فـيهام" مل يقـل –ّ جـل وعـال –وشاهد هذا من اآلية السابقة أن اهللا 
إهلان، بل املقدر آهلة غري اإلله املعلوم أنه إله، فإنه مل ينازع أحـد يف أن اهللا إلـه 

ًحق، وإنام نازعوا هل يتخذ غريه إهلا مع كونه مملوكا له  ً...")١( . 
وليس هـذا مقـام البسـط يف الـرد عـىل هـذا املعتقـد اخلـاطئ لـدى أهـل 

ـيـة ـصـحيحة يف إثـبـات الـكـالم، ـبـل املقـصـود تقرـيـر أن دالـلـة التامـنـع يف اآل
 . األلوهية املتضمنة للربوبية

 : ًومن اآليات التي ورد فيها هذا القياس أيضا
ــاىل - ــه تـع  M  X  W  V   U  T   S  R    Q      P    OL : قوـل

 . ]٨٢: النساء[
فهذه اآلية إلثبات أن القرآن الكريم من عند اهللا تعاىل، فإذا أثبت أنه ال 

طل أن يكون من عند غري اهللا، فلزم أن يكون من اختالف فيه وال تناقض، ب
 . )٢(عنده سبحانه 

M   X  W  V  U  T  S      R  Q  P  O     N  M : وقوـلــه تـعــاىل -
   YL ]إىل غري ذلك من اآليات الكريمة. ]٤٢: اإلرساء . 

 : قياس ما يف الغيب عىل املشاهد -٤
أخربنـا بـه أن نساوي بني ما غاب عن حسنا ممـا "وتعريف هذا القياس 

وبني ما نعرفه فيكون ذلك أدعى لفهمنا وأسهل يف تصـورنا وتكـون لنـا بـه 
ًالعناية إن كان حسنا، والبعد إن كان سيئا  ً" )٣( . 

                                                
 . ٣/٢٤: هيل لعلوم التنزيلالتس: ، وانظر٣٧٠-٩/٣٦٩: درء تعارض العقل والنقل )1(
 . ٤٠٢: منهج اجلدل واملناظرة )2(
 . ٥٩: املدخل )3(
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ال ريـب أن قيـاس الغائـب عـىل الشـاهد ": - رمحه اهللا –قال ابن تيمية 
ًيكون تارة حقا وتارة باطال وهو متفق عليه بني العقالء ً ً" )١( . 

 : لنوع من القياس ينقسم إىل قسمنيوهذا ا
وهو قياس الكفار حاهلم يف اآلخرة عـىل حـاهلم : قياس فاسد": األول

 . )٢( "يف الدنيا، وذلك بحصول النعيم هلم يف اآلخرة كام حصل هلم يف الدنيا
M  k  j  i  h  g  f : ًقال تعاىل مشريا إىل قياسهم هذا

 w  v  u   t  s  r  q  p  o   n  m  l     z     y       x  
  ©  ̈   §  ¦  ¥     ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {

  ̧   ¶  µ  ́   ³  ²  ±  °   ̄   ®    ¬  «  ª
  À   ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹L ]٣٨ – ٣٥: سبأ[ . 

قياس صحيح ومنه قياس أمور اآلخرة عىل مـا يف احليـاة الـدنيا : الثاين
 . هلدف التقريب ال املامثلة

ا النوع من القياس يف ردود القـرآن الكـريم عـىل مـن أنكـر وقد برز هذ
 : البعث والنشور ومن أمثلة ذلك

M  n  m  l  k  j  ih   g  f   e  d: قوله تعاىل -
   {  z      y  x  wv  u  t  s  r  q   p  o
  ̈   §   ¦  ¥  ¤         £      ¢    ¡  �  ~  }  |

  ³  ²  ±   °     ̄  ®  ¬   «  ª  ©  ¶  µ´
                                                

 . ١/٣١٧: بيان تلبيس اجلهمية )1(
 . ٥٩: املدخل )2(



 

 
٢٧٩ 

  º     ¹  ¸L ]٨١ – ٧٨: يس[ . 

M  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l: قوله تعاىل -
 ~   }  |{  z  y  x     w  v   ¡  �       £  ¢   L ]األحقاف :

٣٣ [ . 

!  "  #  $  %  &  '  )  (  M: ّوقوله جل وعال -
  8   7          6  5      4  32  1  0  /  .  -,  +   *L 

إىل غري ذلك من اآليات التي قربت أمور اآلخرة . ]٣٩ :فصلت[
 . بأحداث  الدنيا

 :قياس الداللة -٥
اجلـمـــع ـبـــني األـصـــل والـفـــرع يف احلـكـــم، ـبـــدليل العـلـــة ": وـهـــو
 . )١("وملزومها

! " #  M: ومن اآليات التي ورد فيها هذا القياس قوله تعاىل
  1  0  /  .  -,  +   *  )  (  '  &  %  $

5      4  32  8   7          6  L ]٣٩: فصلت[ . 
ففي هذه اآلية الكريمة قاس اإلحياء عىل اإلحياء، والعلة املوجبـة هـي 
عموم قدرته سبحانه، وكامل حكمته، وإحياء األرض دليل العلة، وقد كرر 
ًسبحانه أمثال هذا الدليل يف كتابه مرارا، وذلك لصحة مقدماتـه، ووضـوح 

 . )٢(ه عن كل معارضة وشبهة دالالته، وقرب تناوله وبعد

                                                
 . ١/١٣٨: إعالم املوقعني )1(
 . ١٤٥ -١/١٣٩: املصدر السابق )2(



 

 
٢٨٠ 

 : )١(القياس الرشطي  -٦
 . وهو القياس الذي تكون إحدى قضاياه رشطية

!  "    M : ومن اآليات التي ورد فيها هذا النـوع مـن القيـاس قولـه تعـاىل
  1  0  /              .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #

>  =       <   ;    :  9     8  76  5  4  3  2  L ]١٨٨: األعراف[ . 
 هبذه اآلية الكريمة وعىل هـذه الصـورة مـن –ّ جل وعال –وقد رد اهللا 

 فـوق مكانتـه التـي – صىل اهللا عليه وسلم –ًالقياس عىل كل من رفع حممدا 
 :وصورة هذا القياس الرشطي كالتايل. وهبه اهللا إياها

ًإذا كان من ال يملك لنفسه نفعا وال رضا وال يعلم الغيـب  فعـل (برش ً
 ). رشط

ً ال يملـك لنفسـه نفعـا وال رضا وال – صـىل اهللا عليـه وسـلم –وحممد  ً
 . يعلم الغيب

 ).جواب الرشط( برش – صىل اهللا عليه وسلم –إذن حممد 
 : )٢(قياس العلة  -٧

أن تـكـون العـلـة يف الـفـرع أوىل ـبـاحلكم منـهـا يف : واـملـراد ـهبـذا القـيـاس
 . األصل

M  }|   {  z  y    x   w   v : ىلوهذا النوع ورد يف قولـه تعـا
                                                

 . ٧٣: أسس التفكري: انظر )1(
، احلـوار مـع أهـل ١/١٣٤: م املـوقعني، إعـال٣/٤٢٦: الربهـان يف علـوم القـرآن: انظر )2(

 . ١٩٠: الكتاب



 

 
٢٨١ 

  ̄   ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦      ¥    ¤    £  ¢  ¡  �  ~L 
 .]٦٠ – ٥٩: آل عمران[

ًإذا اختذوا عيسى إهلا ألنه خلق : وتقرير هذا النوع عىل هذه اآلية كالتايل
من غري أب فآدم أوىل ألنه خلق من غـري أب وال أم، وهـذا مـن بـاب تشـبيه 

ـبـاألغرب؛ ألن خـلـق عيـسـى مـن خـلـق آدم، وذـلـك ليـكـون أقـطـع الغريـب 
 . للخصم، وأوقع يف النفس

M  i  h  g  f : ًومن الشواهد أيضـا لقيـاس العلـة، قولـه تعـاىل
      r  q                 p     o  n  m  l  k    jL ]آل عمـــران :

ئة، ، أي ـقـد ـكـان ـمـن ـقـبلكم أـمـم أمـثـالكم ـفـانظروا إىل ـعـواقبهم الـسـي]١٣٧
واعلموا أن سبب ذلك كان تكذيبهم بآيات اهللا ورسله، وهم األصل وأنتم 

 . )١(الفرع، والعلة اجلامعة التكذيب، واحلكم اهلالك 
 

 : ّمطالبة املخالف بتصحيح دعواه وإثبات كذبه يف مدعاه: ًخامسا
وهذا املنهج كثري يف القرآن الكريم وهو منهج يفحم املخالف ويقطـع 

 . عليه حجته
M  S  R  Q : من اآليات التـي ورد فيهـا هـذا املـنهج قولـه تعـاىلو

  c  ba  ̀   _  ̂   ]  \  [  Z   Y  XW  V     U  T
  i  h  g  f  e   dL ]٨٠: البقرة[ . 

                                                
 . ١/١٣٤: إعالم املوقعني )1(



 

 
٢٨٢ 

بـني أمـرين البـد مـن واحـد مـنهام، وقـد ":وهذه املطالبة يف هذه اآليـة
  MS  R     U  T : تعني بطالن أحدمها فلزم ثبوت اآلخر، فإن قوهلم

W  V  L ـخـرب ـعـن غـيـب ال يعـلـم إال ـبـالوحي، فإـمـا أن يـكـون 
ًقوال عىل اهللا بال علم فيكون كذبا، وإما أن يكون مسـتندا إىل وحـي مـن اهللا  ً ً
ًوعهد عهده إىل املخرب، وهذا منتف قطعا، فتعني أن يكون خربا كاذبـا قائلـه  ً ً ٍ

 . )١( "كاذب عىل اهللا تعاىل
!  "  #       $  %   &  '  )  M : ومن اآليات قوله تعاىل

  1  0  /  .  -  ,  +   *  )L ]٩٤: البقرة[ . 
عـن دعـواهم خلـوص اآلخـرة هلـم "ففي هذه اآليـة الكريمـة جييـبهم تعـاىل

ألن احلبـيـب ال يـكـره لـقـاء  M  1  0  /  .  -L : بقوـلـه
 خمتصـة حبيبه، واالبن ال يكره لقاء أبيه، السـيام إذا علـم أن كرامتـه ومثوبتـه

به، بل أحب يشء إليه لقاء حبيبه وأبيه، فحيث مل جيـب ذلـك ومل يتمنـه فهـو 
 . )٢( "كاذب يف قوله مبطل يف دعواه

 
 : )٣(القول باملوجب : ًسادسا

 : ّواملراد به رد كالم اخلصم ودعواه من فحوى كالمه وهو قسامن
أن تقع صفة يف كالم الغري كناية عن يشء أثبت له حكم، : األول

                                                
 . ٨٠: ، مناهج اجلدل١/١١٨: ، تفسري ابن كثري٢/٤٤٤: بدائع الفوائد )1(
 . ٢/٤٥٠: بدائع الفوائد )2(
 . ٥/١٩٦٠: انظر اإلتقان )3(



 

 
٢٨٣ 

[      \ ]  MZ: يثبتها لغري ذلك اليشء، ومثاله قوله تعاىلف
  g  f    e  d  cb  a           `  _  ^

  k    j    i   hL ]٨: املنافقون[ . 
كنايـة ) واألذل(يف كالم املنافقني وقعت كناية عن فريقهم، ) األعز(فـ 

املدينة فأثبت عن فريق املؤمنني، أثبت املنافقون لفريقهم إخراج املؤمنني من 
ـه  ـاىل ـل ـارك وتـع ـا تـب ـريقهم، إذ أثبتـه ـري ـف ـزة لـغ ـيهم صــفة الـع اهللا يف اـلـرد عـل

ليخـرجن األعـز منهـا (ولرسوله وللمؤمنني، فكأنه قيل صحيح ما تقولون 
ولكن األعز هو اهللا ورسوله واملؤمنـون، وأنـتم األذل وسـتخرجون ) األذل
 . منها

الف مراده مما حيتملـه بـذكر محل لفظ وقع يف كالم الغري عىل خ: الثاين
 .متعقله

»   ¬  ®  ¯  °  ±  M  ³² : ومثاله قولـه تعـاىل
  ¸   ¶  µ  ´L ]وذـلــك أن املـنــافقني ـكــانوا ـيــؤذون ]٦١: التوـبــة ، 

 أي يصدق كل مـا M²  ±  L ( بقوهلم – صىل اهللا عليه وسلم –الرسول 
نه يسـمع ولكنـه ًيقال له ويسمعه، فيقول اهللا سبحانه وتعاىل ردا عليهم قل إ

يسمع اخلري ويقبله وهو أذن خري يعرف الصادق من الكاذب ويصدق بـاهللا 
 .)١(ويصدق املؤمنني

                                                
 . ٤/١١٠: تفسري القرآن العظيم: انظر )1(



 

 
٢٨٤ 

 : )١(فرض التسليم : ًسابعا
ًإـمـا منفـيـا أو مرشوـطـا بـحـرف : ويـكـون التـسـليم ـبـأن يـفـرض املـحـال ً

ّاالمتناع لكون املذكور ممتنع الوقوع المتناع وقوع رشطـه، ثـم يسـلم وقـوع 
ًيام جدليا، ويدل عىل تقدير وقوعهذلك تسل ً. 

'  )    (  *  +        ,  -  .  /  M  3  2  10 : كقوله تعاىل -
;  :  9   8  7  6  5          4  L]٩١: املؤمنون[ . 

ًليس مع اهللا من إله، ولو سلم أن معه سبحانه وتعاىل إهلا لـزم : واملعنى
خلـق، وعلـو بعضـهم عـىل من ذلك التسليم ذهاب كل إلـه مـن االثنـني بـام 

ُبعض، فال يـتم يف العـامل أمـر، وال ينفـذ حكـم وال تنـتظم أحوالـه، والواقـع 
والفـرق . ًخالف ذلك، ففرض إهلني فصاعدا حمال ملا يلـزم منـه مـن املحـال

بني التسـليم وقيـاس اخللـف السـابق أن التسـليم ينفـرد عـن قيـاس اخللـف 
 . )٢(بالتسليم اجلديل الوارد يف اخليال 

 
 : اإلسجال: ًامناث

ًأن تثبت عىل لسان خصمك ألفاظا يف سياق آخر تسجل به "واملراد به 
 . )٣( "عليه ما كان عنده حمل شبهة وإنكار

M  a: ومن أمثلته يف القرآن الكريم قوله تعاىل يف الرد عىل املنافقني

                                                
 . ١٩٦١-٥/١٩٦٠: انظر اإلتقان )1(
 . ٨٢: مناهج اجلدل: انظر )2(
 . ٥/١٩٦١: ، اإلتقان٨٢: مناهج اجلدل )3(



 

 
٢٨٥ 

  o    n  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b
w   v  u  t  s    r  q  p  }  |  {  z     y  x  

  ©    ̈   §  ¦  ¥  ¤   £   ¢¡  �           ~L ]١٣ – ١١: البقرة[ . 
حكم العزيز احلكـيم بـني الفـريقني بـأن ": - رمحه اهللا –قال ابن القيم 

اإلخبـار : تكـذيبهم، والثـاين: أسجل عىل املنافقني أربـع إسـجاالت أحـدها
،  M  p  oL : م بقولـهحرص الفساد فـيه: بأهنم مفسدون، والثالث

وصــفهم بغايــة اجلهــل وهــو أنــه ال شــعور هلــم البتــة بكــوهنم : والرابــع
وأما السفهاء الذين ال عقل يميزون به بـني النـافع والضـار فـال ... مفسدين

جيب علينا موافقتهم، فرد اهللا تعاىل عليهم وحكـم للمـؤمنني وأسـجل عـىل 
: حرص السفه فيهم، الثالث: ثاينتسفيههم، ال: أحدها: املنافقني بأربعة أنواع

تكذيبهم فيام تضمنه جواهبم من اإلخبار عن سفه : نفي العلم عنهم، الرابع
وهو تكذيبهم فيام تضمنه جواهبم من دعواهم : ًأهل اإليامن، وخامس أيضا

 . )١( "التنزيه من السفه
ـاىل ـه تـع ـجال أيضــا قوـل ـة اإلـس M  Å   Ä  Ã  Â  Á : ًوـمـن أمثـل

Ê  É  È   Ç  Æ  Ï  Î  Í  Ì  ËL ]١٩٤: آل عمران[ . 

!  "  #  $  %  &  '  )   M : وقوـلـه تـعـاىل
1     0  /  .  -,  +  *  )L ]٨: غافر[ . 

ففي هذه اآليات إسجال باإليتاء واإلدخال، وحيث وصفا بالوعـد مـن اهللا 
                                                

 . ٤٣٢-٢/٤٣١: بدائع الفوائد )1(



 

 
٢٨٦ 

!  "  M : وما يشبه هـاتني اآليتـني قولـه تعـاىل. الذي ال خيلف وعده
'  &   %  $  #  4  32  1  0  /  .  -   ,  +  *  )  (  

  >  =  <  ;   :  9  8  7  65L ]٤٤: األعراف[ . 
 : االنتقال يف االستدالل: ًتاسعا

أن ينتقل املستدل من دليل إىل دليـل، أو مـن مثـال إىل مثـال "واملراد به 
لعدم فهم اخلصـم وجـه الداللـة مـن الـدليل أو املثـال األول، أو عنـد فهمـه 

الداللة ولكنه يقصد املغالطة فيأيت بدليل أو مثـال آخـر ال جيـد اخلصـم وجه 
 . )١( "ًمعه مفرا دون االنقطاع أو التسليم

=  <  ?  @  M : ومن اآليات التي ورد فيها هذا األسلوب قوله تعاىل
   N  M  L  K  J  I  H  G  F  E    D  C   B  A

[    Z   Y  X  W     V  U  TS  R  Q  P  O  ]  \  
 i  h  g  f  e  dc   b  a  ̀   _  ̂L ]٢٥٨: البقرة[ . 

 

 : )٢(جماراة املخالف لتتبني عثرته : ًعارشا
واملراد هبا أن تسلم للمخالف بعض مقدماتـه بقصـد تبكيتـه وإلزامـه، 
ّوذلـك ببيـان أن ـهـذه املقـدمات املسـلم ـهبـا ال تنـتج مـا يرـيـده هـو، بـل ـهـي 

 . أنتمساعدة عىل إنتاج ما تريده 
¸  M  ¼  »  º  ¹ : ومثال هذا مـن القـرآن الكـريم قولـه تعـاىل

                                                
 . ٨٢: ، مناهج اجلدل٥/١٩٦١: اإلتقان )1(
 . ٨٣: ، ومناهج اجلدل٢/١٠٦٠: انظر اإلتقان )2(



 

 
٢٨٧ 

  Ç  Æ  Å  Ä  Ã      Â  Á   À  ¿  ¾  ½
   È  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

0  /  L]١١ – ١٠: إبراهيم[ . 
إن نحن إال برش مثلكم فيه اعرتاف الرسل بكوهنم مقصورين : فقوهلم

سلموا انتفاء الرسالة عنهم، ولـيس هـذا مـرادهم، بـل عىل البرشية، فكأهنم 
 . مرادهم جماراة املخالف ليعثر، وذلك بالتسليم بدليله لكن مع منع الداللة

ما ادعيتم مـن كوننـا : وذلك ببيان أن البرشية ال تنايف الرسالة، فكأهنم قالوا
ّبرشا حق ال ننكره، لكن هذا ال ينايف أن يمـن اهللا علينـا بالرسـالة؛  ألن سـنة ً

ِاهللا جرت أن يكون املرسل من جنس املرسـل إلـيهم، وذلـك ليعرفـوا قـدره  ُ
±  M  ³  ² : ومكانته وصدقه وأمانته، وقد بني اهللا تعاىل ذلك يف قوله

          Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹   ¸  ¶  µ  ´
  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

  Ï  ÎL ]٩٥ – ٩٤: اإلرساء[ . 
 

 : االحتجاج عىل املخالف بالتشهي والتحكم: احلادي عرش
ال حجـة ": ويكون هذا االحتجاج بأن يقول صاحب احلق للمخالف

لك عىل ما ادعيت سوى التشهي والتحكم الباطل، فإن جاءك ماال تشـتهيه 
ًدفعته ورددته، وإن كان القول موافقا ملـا هتـواه وتشـتهيه إمـا مـن تقليـد مـن 

ما تريده قبلته وأجزتـه، فـرتد مـا خـالف هـواك وتقبـل مـا تعظمه أو موافقة 
 وال شك أن هذا يفحم املخالف وال جواب لـه عليـه البتـة، )١( "وافق هواك

                                                
 . ٢/٤٤٤: بدائع الفوائد )1(
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!  "  #  $   %  M : ومن أمثلته يف القرآن الكريم قولـه تعـاىل
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  ;  :   9  8   7  6  5  4  3  2
 ?   >  =  <   E  D    C  B  A  @ 

L   K  J  I  H  GF ]  ...ـــه ] إىل قوـل
 ...  ´        ³  ²  ±     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©

  µL ]٨٧: البقرة[ . 
ـيم  ـال اـبـن الـق ـام– رـمحـه اهللا –ـق ـني أـهن ـاتني اآليـت :  ـعـن االحتـجـاج ـهب

مفحامن للخصـم ال جـواب لـه علـيهام البتـة، فـإن األخـذ بـبعض الكتـاب "
 بجميعه، والتـزام بعـض رشائعـه يوجـب التـزام مجيعهـا، وال يوجب األخذ

ـع تابـعـة للـشـهوات إذ ـلـو ـكـان الرشع تابـعـا للـهـوى  ًـجيـوز أن تـكـون الرشاـئ
ًوالشهوة لكان يف الطباع ما يغني عنه وكانت شهوة كل أحـد وهـواه رشعـا 

ـــه M½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  L : ـل
  )١(. ]٧١: املؤمنون[
 

 : )٢(ضة املناق: الثاين عرش
واملراد هبا إبطال دعوى اخلصم بإثبات نقيضها، ومن أمثلة هذا النـوع 

M  I    H  G  F         E  D  C : يف الـقــرآن الـكــريم قوـلــه تـعــاىل
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، تفسـري القـرآن ١١٤: ، واستخراج اجلدال مـن القـرآن الكـريم٨٥: مناهج اجلدل: انظر )2(

 . ٢/١٥٦: العظيم
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  _              ^  ]  \  [  Z  Y      XL ]آل عـمــــــران :

]  \  [  ^                M : ة هـو يف قولـه تعـاىلوالنقض يف هذه اآلي، ]١٨٣
  _L. 

!  "  #  $  %  &    '  )  (  *  +  ,   -  ./   M  0: وقوله تعاىل
  >  =  <   ;:  9  8  7   6  5   4  3  2  1
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QL ]يف قوله تعاىل، والنقض يف هذه اآلية هو ]٩١: األنعام :M0 1   2
:  9  8  7   6  5   4  3  L. 

!  "    #  $  %  &  '  )  (  *  +  ,  -   M : وقوله تعاىل
  7     6  5  4  3  2    1  0  /.L ]البـقـــــــرة :

M  5  4  3  2    1  0 : ، اـلـنقض يف قوـلـه تـعـاىل]١٧٠
  7     6L. 

M  r  q     p  o  n  m  l  k   t  s : وقوـلــه تـعــاىل
  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |     {  z  y  x  wv  u
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إثبات أن املخـالف ال حجـة لـه وأن الربهـان قـام عـىل خـالف : الثالث عرش
 :)١(دعواه

: ومن أمثلة هذا املسلك والنوع يف القرآن الكريم ما ييل قوله تعاىل
M  S  R   Q  P  O  N  M  L      K  J  I  H  G  F  E    D

  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  TL ]٤٣ – ٤٢: مريم[. 

̄   M: وقوله تعاىل  ®¬  «  ª  ©   ̈   §  ¦¥  ¤
¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ   ́     ³  ²  ±  °     Á  À¿  
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* +L ]قال هلم– عليه السالم –فكأن إبراهيم . ]٨٢ – ٨٠: األنعام  :

ً مدعاكم شيئا من إن املحاجة ال تقوم إال عىل احلجة والربهان، ومل تثبتوا عىل
ذلك، أما أنا فقد قام الربهان عىل هدايتي إىل طريق احلق والصواب، فلم ال 

 . تقبلون احلق املؤيد باحلجة والربهان
 : الدعوة إىل املالحظة العلمية ملا يف الكون من ظواهر وآثار: الرابع عرش

 ًوهذا النوع سلكه القـرآن الكـريم وأكثـر منـه جـدا يف الـرد عـىل أعـداء
التوحيد وخمالفيه، بل أمر به املـؤمنني املوحـدين وسـلك ذلـك بصـور شـتى 

 : وأساليب عدة ومن ذلك عىل سبيل اإلمجال ما ييل

                                                
 . ١٩٩: ، واحلوار مع أهل الكتاب٢/٤٥٢: ، وبدائع الفوائد٨٦: مناهج اجلدل: انظر )1(
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 : الرد عىل املخالفني بدليل اخللق -١
*  +  ,       -  .  /  M  5  4  3   2  1  0: قال تعاىل

 9       8   7  6L ]٤ – ٣: اجلاثية[. 
  Mu  t  s   ~  }  |  {  z  yx  wv:  وقال تعاىل

  ®  ¬  «  ª   ©̈   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�
  ³  ²  ±  °  ¯L] ١١٧-١١٦:البقرة[ . 

ودليل اخللق هذا له داللة يدخل فيها وجود احليوان كله، ووجود 
النبات ،ووجود الساموات، وهذه الطريقة تبنى عىل أصلني موجودين 

: الثاين . ه املوجودات خملوقة خمرتعة أن هذ: أحدمها: بالقوة يف مجيع الفطر 
 . أن لكل خملوق خالقا 

ًفيصح من هذين األصلني أن للموجود فاعال خالقا خمرتعا له  ً ً .)١( 
 : )٢(الرد عىل املخالفني بدليل العناية أو التناسق  -٢

بني القرآن الكريم أنه ال يوجد يشء يف الكون إال يف حمله املناسب 
ما فيه يف غاية احلكمة والعناية واإلتقان ومن األمثلة وبالقدر املناسب، فكل 
 : القرآنية عىل هذا املسلك

M  ¡  �  ~  }  |  {         z  y  x: قوله تعاىل
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  `   _  ̂   ]  \    [  Z  Y  X  W  VL ]١٦ – ٦: النبأ[ . 
تـأثريه " يمتـاز بـأن – مسـلك املالحظـة –وهذا املسلك الذي سلكه القرآن 

ــعرص دون عرص، وال بـجــنس دون ـجــنس وال  ذايت متـجــدد، ال ـخيــتص ـب
ه اإلنسان فكره إىل هـذا السـبيل انثالـت بمستوى ثقايف دون آخر، فمتى وج

ـا دفـعـا ـك ـهل ـة، ـفـال يمـل ـه العقلـيـة والروحـي ـام . ًعلـيـه تأثرياـت ـام ازداد عـل ًوكـل
ـأثريات ـيض أعـظـم ـمـن ـهـذه الـت ـرب )١("ازدادت قدرـتـه ـعـىل اـسـتقبال ـف  وـع

بعضهم عن هـذا املـنهج بـام يسـمى بـاملنهج االسـتقرائي أو املـنهج الفـريض 
أمهية املالحظة "ة عىل أن القرآن الكريم وضح واستدل بآيات كثري. العلمي

                                                
 . ٣٤٣: أسلوب الدعوة )1(
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الدقيقة ملا جيري حولنا من الظواهر الكونية احلسية وإثبات صـدق القضـايا 
املختلفة عن طريـق االسـتقراء الـذي يعتمـد عـىل التجربـة احلسـية الواقعيـة 
وليسـت التجربـة العمليـة كـام هـو احلـال يف التجربـة العلميـة وهـي جتـارب 

ـة تتضــمن ر ـة احلســية حمكــا واقعـي ـنهج االســتقرائي يف اختــاذ التجرـب ًوح اـمل
 .)١("للصدق ويف اعتامدها عىل الواقع املشاهد امللموس

إفحام املخالف ببيان أن دعواه تلزمه القول بام مل يقل بـه أحـد : اخلامس عرش
 : وبام مل يعرتف به هو

¸  M  »  º  ¹ : ومثال هذا يف القرآن الكريم قوله تعاىل
  ¾   ½¼  È   Ç  Æ  Å  ÄÃ   Â  Á  À  ¿
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  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙL ]١٠١ – ١٠٠: األنعام[. 

وأما منافاة عدم املصاحبة للولد فظـاهر ": - رمحه اهللا –قال ابن القيم 
ًاتصـاال ًأيضا، ألن الولد إنام يتولـد مـن أصـلني فاعـل وحمـل قابـل يتصـالن 

ًخاصا فينفصل من أحدمها جزء يف اآلخر يكـون منـه الولـد، فمـن لـيس لـه 
ـصـاحبة كـيـف يـكـون ـلـه وـلـد؟ وـلـذلك ـملـا فـهـم ـعـوام النـصـارى أن االـبـن 
يستلزم الصاحبة مل يستنكفوا من دعوى كـون مـريم آهلـة وأهنـا والـدة اإللـه 

هنـا يـا والـدة اإللـه اغفـري يل، ويرصح بعضـهم بأ: عيسى، فيقول عـوامهم
زوجة الرب وال ريـب أن القـول بـاإليالد يسـتلزم ذلـك أو إثبـات إيـالد ال 
ـوهم، فخــواص النصــارى يف حــرية وضــالل، وعــوامهم ال  يعقــل وال يـت

                                                
 . ٦٤: أسس التفكري )1(
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ًيستنكفون أن يقولوا بالزوجة واإليالد املعقول، تعـاىل اهللا عـن قـوهلم علـوا 
فهم اهللا ًكبريا، والقوم يف هذا املذهب اخلبيث أضل خلق اهللا، فهـم كـام وصـ

 . )١( "ًبأهنم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثريا وضلوا عن سواء السبيل
 : التحدي: السادس عرش

 : ويكون هذا التحدي عىل أمرين
 . صدق دعوى صاحب احلق .١
 . بطالن دعوى املخالف .٢

 . وكال األمرين ورد يف القرآن الكريم
 : صدق دعوى صاحب احلق: ًأوال

 – ـصـىل اهللا علـيـه وـسـلم – الرـسـول بـعـد أن ـنـزل الـقـرآن الـكـريم ـعـىل
 مجيـع – صىل اهللا عليه وسـلم –شكك املرشكون يف مصدره فأبطل الرسول 

شبههم حوله وكان من أساليب رده عليهم يف هـذه املسـألة التحـدي حيـث 
قال إن هذا القرآن الكريم من عند اهللا تعاىل وليس من عند الـبرش وحتـداهم 

 : يف اإلتيان بمثله أو ببعضه 
 . ]٣٤: الطور[ M8         7  6  5  4  3L: ل تعاىلقا
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̈ M: وقال تعاىل  §  ¦  ¥¤  £  ¢ª ©    « 
    ²  ±  °  ¯  ®  ¬  ³  L ]٣٨: يونس[ . 

ًوملا عجزوا بعد هذه التحديات مجيعا، سجل عليهم هزيمتهم وأعلـن 
ظفر القرآن باإلعجاز وكذهبم فيام ادعوه من نسـبة إىل غـري اهللا تعـاىل، فقـال 

,   -  .  /  M  7   6  5  4  3  2  1  0: تـعــــــاىل
   ;  :  9  8 >  =  <  L ]١(. ]٨٨: اإلرساء(  

 : التحدي عىل بطالن دعوى املخالف: ًثانيا
وقـد ورد ـهـذا يف الـقـرآن الكـريم حـيـنام أراد بـيـان عجـز آـهلـة املرشـكـني 

¯  °  M : وضالهلا عىل لسان كثـري مـن األنبيـاء ومـن ذلـك قولـه تعـاىل
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م أن يلحقوا وغري ذلك من اآليات التي حتدى هبا سائر األنبياء أقوامه
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  ́   ³L ]٧٠ – ٦٨: األنبياء[ . 
 صـىل اهللا عليـه –ًومنه أيضا ما ورد يف القرآن الكريم من ذكر مباهلتـه 

  ±  M¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² :  لنصارى نجران، قال تعـاىل–وسلم 
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  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅL ]٦١: آل عمران[ . 
توضيح الرد وتبسيطه أمام ذهن املخالف بتحليله إىل عنـارصه : السابع عرش
 :البسيطة

: ّوقد رد اهللا تعاىل هبذا األسلوب عىل منكري البعث فقال تعاىل
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 : ما خيفيه املخالف يف نفسهكشف : الثامن عرش

ًوهذا أسلوب سلكه القرآن الكريم مع املخالفني وخصوصا مع 
 ما يدور يف – صىل اهللا عليه وسلم –املنافقني حيث كان يكشف للرسول 
!  "  #  $  %  &  M : أنفسهم من السوء والنفاق ومنه قوله تعاىل
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,L ]إىل غري ذلك من اآليات الكريمة. ]١٤ – ١٣: النمل . 
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 : )١(ارن املنهج املق: التاسع عرش
واملراد به املنهج الذي نوصل به املخالف إىل احلقيقة عن طريق املقابلة 
واملقارنة بني األحداث واآلراء بعضها ببعض لكشف ما بينها مـن تشـابه أو 

 . اختالف أو عالقة
 : ومن اآليات التي ردت عىل املخالفني عىل طريقة هذا املنهج ما ييل

 M k  j  i   h  g   p  o  n  m   l : قولــه تعــاىل
x  w  v  u  t  s         r  q  L]١٢٢: األنعام[ . 

!  "  #  $  %  &'  )  (  *                 M : وقولــــه تـعــــاىل
  3    2  1  0  /  .-  ,       +L ]٥٨: األعراف[ . 

!  "  #  $  %  &  '  )  (   M : وقوله تعاىل
  3      2  1  0  /    .  -    ,  +  *  ;:  9    8  7  6   54

      A  @  ?  >  =  <L ]٢٢ – ١٩: فاطر[ . 

«  ¼     ½  ¾  ¿  M  Å    Ä   Ã   Â    Á  À : وقولـه تـعـاىل
  ÆL ]٢٢: امللك[ . 

M  U  T  SR   Q     P  O  N  M : وقوله تعاىل
  W  VL ]٢٠: احلرش[ . 

املخـالف وال شك أن سلوك هذا املسلك الذي سـلكه القـرآن يسـاعد 

                                                
 . ٨٨: أسس التفكري: انظر )1(
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عىل إدراك احلقيقة ويوضح له الفروق بني املتناقضات والعالقة بني األشياء 
 . حتى يسهل الوقف عليها ومعرفتها معرفة صحيحة

 : الرتغيب والرتهيب: العرشون
وهذا مسلك ناجع ملن ال جتدي معهم أساليب اإلقناع واحلجج فيلجأ 

نجـاة والفـوز يف اآلخـرة معهم إىل الرتغيب بـالنرص والتمكـني يف الـدنيا وال
وكذا باخلسارة والذلة يف الدنيا ملـن خـالف وال يكفـي الرتهيـب بالـدنيا بـل 

 . ويف اآلخرة حرسة وندامة نسأله تعاىل العافية والسالمة
ومن اآليات التي سلك فيها القرآن الكـريم هـذا املسـلك مـع املخـالفني مـا 

 :ييل
>  =  <    ?  @   M  C  B   A: قوله تعاىل

     N  M  L  K  J  I  H    G  F   E  D
  ]  \[      Z  Y     X   W  VU  T  S  R  Q   P  O

c  b  a  `   _  ̂L ]٥٥: النور[ . 

!  "  #  $  %  &  '  )   M: وقوله تعاىل
  7  6  5  43   2  1  0  /  .  -,  +  *  )
  F  E  DC  B  A  @   ?>  =  <  ;:  9  8

  GL ]٢٥ :البقرة[. 

M  ?   >   =    <  ;  :  9  8  7: وقوله تعاىل
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 _   ̂ ]  \  [L ]٢٤ – ١٣: فصلت[ . 

 : األسلوب التلقيني: احلادي والعرشون
احلقـائق عـىل هيئـة أسـئلة توجـه وهو أسلوب يسـوق القضـايا ويقـرر 

ٍللمخالف حول احلقـائق األوليـة التـي ال يمكـن ألحـد أن جيحـدها وذلـك 
 . لتقريره باحلق واعرتافه بإنكار الباطل

 : ًوهذا األسلوب ورد كثريا يف القرآن الكريم ومن أمثلته ما ييل
̀   M  b  a: قوله تعاىل  _   ̂   ]  \  [  Z

  j  i  h   g  f  e  d  c     q  p  o  n  m  l  k
u  t  s     rL ]٦٤ – ٦٣: األنعام[ . 
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̧   M  ¼    »  º  ¹: وقوله تعاىل  ¶  µ   ́  ³
  É  È  Ç       Æ  Å  Ä  Ã    Â  Á  À  ¿¾  ½
  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ          Ð     Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê

   Ù  Ø  %  $  #  "    !L ]٩٠ – ٨٦: املؤمنون[ . 

M  M   L   K  J  I  H  G  F  E  D : وقوله تعاىل
  \  [  Z  Y  X  W  V   U    T  S  R  Q      P  O  N
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  Ë  Ê  É  È  Ç         Æ  Å    Ä  ÃL ]٥٨: الواقعة – 
٧٤[ . 

 : )١(التوكيد والتكرار : الثاين والعرشون
ّوـهـذا األـسـلوب رد الـقـرآن الـكـريم ـبـه ـعـىل املـخـالفني ألـنـه ـمـن أـهـم 

يف القلوب وبثه يف النفوس ومحلهـا عـىل التصـديق الوسائل يف تثبيت املعنى 
 . واإليامن به

ًوقد توسع القرآن الكريم يف استخدام هذا األسـلوب توسـعا يتجـاوز 

                                                
 . ٣١٣و ٣٤: أسلوب الدعوة) 1(



 

 
٣٠٢ 

به أساليبه املصطلح عليها، ومل يقترص يف استخدامه عىل غرض دون غـرض 
بل إنه يكاد يستخدمه يف التعبري عن قضاياه كلها، فهو يؤكـد صـفاته تعـاىل، 

ـد ـدعو ويؤـك ـد، وحــني ـي ـدعو للعقاـئ ـد حــني ـي ـد أو يوعــد، ويؤـك  حــني يـع
للعبادات وحني يدعو للمعـامالت، ويؤكـد كلـام كـان اخلـرب حمـل إنكـار أو 
شك وكلام توغل اخلـرب يف الشـك زادت ألـوان التأكيـد النتـزاع الشـك مـن 

 . وهذا كله تأكيد يالحظ فيه حال املخاطب. جذوره
األسلوب يف الرد عىل من أنكر هذا وهذا مثال الستخدامه تعاىل هذا  

: قال تعاىل: الدين وتوقع رسعة زواله وتثبيت ألهل هذا الدين وأتباعه
M  F   E  D  C  B   A   @  ?    >  =  <

  Q   P  O     N  M  L  K  J  I  H    G
   ̀   _  ^  ]  \[      Z  Y     X   W  VU  T  S  R

  c  b  aL ]٥٥: النور[ . 
 : )١( التوكيد يف هذا  املثال متعددة منها ووسائل

القسم املحذوف الذي دخلت الالم عىل جوابه، والالم الداخلة عىل 
 MKLو  MCLجواب القسم، ونون التوكيد الثقيلة يف 

، وضمري  Ma b cL، واسمية اجلملة يف قوله MQLو
 .  M  bL الفصل 

ا للـرد عـىل ومن اآليـات األخـرى التـي اسـتعمل القـرآن التوكيـد فيهـ

                                                
 . ٣١٥: أسلوب الدعوة )1(
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 M  §   ¦  ¥  ¤   £   ¢  ¡  �  ~L : قوله تعاىل: املخالف
 . فهذا تأكيد بالقسم وهو كثري يف القرآن الكريم. ]٢٣: الذاريات[

: ومن التأكيد أسلوب التكرار ومن أمثلته يف القرآن الكريم قوله تعاىل
 M  º   ¹  ¸L ] فقد تكررت يف سورة واحـدة مـرات ،]١٥: املرسالت
 . عدة

 : )١(التنـزل مع املخالف : الثالث والعرشون
واملراد به أن يتخىل كل من الفريقني عن وجهة نظـر مسـبقة وإعالهنـام 

 . االستعداد لتقبل احلقيقة
> = < ? @  M: قوله تعاىل: ومثاله يف القرآن الكريم

  Q   P  O  N  M  L  K  J  I   H  G     F   ED   C  BA
  W  V   U  T  S  R  ̂   ]  \  [   Z  Y  X

  d  c  b  a  `  _L ]٢٦ – ٢٤: سبأ[. 
 : )٢(البدء من نقطة التقاء : الرابع والعرشون

والسبب يف اتبـاع هـذا املـنهج أن املخـالف ال يعـدم مـن نقطـة خـري أو 
صواب فيبدأ هبذا اخلري أو الصواب إما بالـدخول إليـه أو بالـدخول منـه ثـم 

 .  إيصاله إليهُينمى ويسار به إىل ما يراد
"    #  $  M : وـمـــن أمثلـتـــه يف الـقـــرآن الـكـــريم قوـلـــه تـعـــاىل

                                                
 . ٦٧: أدب احلوار واملناظرة: انظر )1(
 . ٨٠: أدب احلوار واملناظرة: انظر )2(



 

 
٣٠٤ 

  2  1  0  /  .-  ,    +     *  )  (  '  &  %
  ;   :  9  8  7  6  5    4  3L ]ــــوت : العنكـب

٤٦[ . 

:  ;  >  =  <    ?  @  M   B  A: وقوله تعاىل
  Q  P  O  N    M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C

 SR Y      X  W  V  U  T L ]٦٤: آل عمران[ . 

M   ×  Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í: وقوله تعاىل
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 : )١(د اللجاجة إهناء احلوار عن: اخلامس والعرشون
إذا وصل احلال باملخالف وقت الرد عليه وحماورتـه إىل حـد اللجاجـة 
واخلوض واالستهزاء فإن القرآن رشع يف مثل هذا احلـال إهنـاء احلـوار معـه 

 :ّبصور شتى ومنها
M  Ï  Î    Í  Ì  Ë  Ê  É: كام يف قوله تعاىل: اإلعراض-١

  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
  Ýà   ß  ÞL ]٦٨: األنعام[. 

¸ M  ¿¾½ ¼ » º ¹: كام يف قوله تعاىل:  القيام-٢
                                                

 . ٨٨: أدب احلوار واملناظرة) 1(
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  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å    Ä  Ã  Â  Á  À
  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍL 

 . ]١٤٠: النساء[
 : عدم اخلوض مع املخالف فيام ال ينبني عليه عمل: السادس والعرشون

ذا املنهج وسلكه ومن اآليات القرآنية التـي لقد رشع القرآن الكريم ه
¢  £   ¤  ¥  ¦   §  ¨  M : ّقـعــدت مـثــل ـهــذا اـملــنهج قوـلــه تـعــاىل

©L ]١٠١: املائدة[ . 
M  Ì  Ë : ومن اآليات القرآنية التي سلكت هذا املنهج قوله تعاىل

   Ï  Î  ÍL ]فكانـت إجابـة هـذا السـؤال الـذي ال ] ٤٢: النازعات
،وقوـلــــه ]٤٣: النازـعــــات[ MÑ   Ô   Ó  Ò  L  يرتـتــــب علـيــــه عـمــــل

 .]٨٥: اإلرساء[ MÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  ÀL:تعاىل
حيث مل تكن إجابة هذا  M¡  �   ~  L : ًوأيضا قوله تعاىل

£  ¤  ¥  M : السؤال عن كنه األهلة وكيفيتها وإنام أجاب بعملها فقال
  °  ¯  ®  ¬  «      ª  ©  ¨§  ¦L ]١٨٩: البقرة[ . 

 السؤال إتيان البيوت من ظهورهـا، واهللا يـأمر أن تـؤتى البيـوت فكان
 . من أبواهبا

 : كشف مايض املخالف حتى ال يغرت به: السابع والعرشون
ـأثر  ـقـد يـكـون املـخـالف ـصـاحب مكاـنـة أو وـصـف جيـعـل اـلـبعض يـت

 بمخالفته، فكيف يكون التعامل معه؟
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تـاب قـد هذا ما حصل من أهل الكتاب فقد كان وصفهم بأهنم أهل ك
يؤثر عىل البعض وقت نزول القرآن ملا يـراه مـنهم مـن تعنـت وعنـاد وعـدم 

 ورسالته، فأطال القرآن الكـريم يف – صىل اهللا عليه وسلم –إيامن بالرسول 
ـة ـعـىل  ـام األدـل ـدهم وأـق ـا عـن ـيهم وإبـطـال ـم ـرد عـل ـم ـمـن ســوابق "اـل أن ـهل

اهللا عليـه  صـىل –املخالفات لرسوهلم مـاال يسـتغرب معـه خمـالفتهم ملحمـد 
 وينقض عليهم دعاوهيم الباطلة وتزكيتهم ألنفسهم ببيان ما يضاد –وسلم 

 . )١( "ذلك من أحواهلم وأوصافهم
M  e        d  c  b  a : ومن اآليات املبينة هلذا قوله تعاىل

    l  k  j      i  h  g  fL ]١٨٤: آل عمران[. 
M  ~}  |  {  z  y  x  w  v   u: وقوله تعاىل
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¿  ¾  ½L ]١٥٣: النساء[ . 
 : )٢(مطالبة املخالف بالدليل عىل ما يدعيه : الثامن والعرشون

كل دعوى البد من إقامة الدليل عليها، وإال كانت جمرد دعـوى خليـة 
ً نقلـيـا أو عقلـيـا، واملطـلـوب يف اـلـنقيل ـعـن الربـهـان، واـلـدليل إـمـا أن يـكـون

 . الصحة ويف العقيل رصاحته وبيان حجته

                                                
 . ٢٦: القواعد احلسان )1(
 . ٦٤: ، والرد عىل املخالف٢/٦٩١: منهج االستدالل عىل مسائل االعتقاد )2(
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M  È  Ç : وهذا ما قرره القرآن الكريم يف أكثر من موضع بقولـه تعـاىل
  Ì   Ë  Ê  ÉL ]وهــذا عــام يف كــل . ]١١١: البقــرة

ًإن كنــت نــاقال فالصــحة، أو مــدعيا ": دعــوى، وهلــذا قــال أهــل العلــم ً
 . "فالدليل

 : ن الشواهد القرآنية هلذا األسلوب مع املخالفنيوم
M   ÃÂ  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹: قوله تعاىل -

Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  ÆÅ  ÄL ]البقرة :
١١١[ . 

: األنبياء[MÏ  Î  Í ÌË Ê É È Ç L: قوله تعاىل -
٢٤[ . 
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 عـىل شـبهات عديـدة وعـىل خمـالفني كثـر، ومـع ّلقد رد القرآن الكريم

يذكر فيه خماطبة كل مبطل بكل طريـق، وال ذكـر " مل – كام سبق –ذلك فهو 
فيـه كـل ـمـا خيطـر بالبـال ـمـن الشـبهات وجواهبـا، ـفـإن هـذا ال هنايـة ـلـه وال 

ً وعـىل هـذا أيضـا فلـن أعمـد إىل استقصـاء كـل مـا ورد فيـه مـن )١("ينضبط
ّ سأعرض ألبرز املخالفني الذين رد عليهم القرآن خمالفني وشبهاهتم، ولكن

الـكـريم ـمـع ذـكـر بـعـض ـشـبهاهتم وجواـبـه عليـهـا، وأول ـهـؤالء املـخـالفني 
 : الضالني هو

 : - لعنه اهللا –إبليس : ًأوال
ـيس لعـنـه اهللا ومـصـدرها " إن أول ـشـبهة وقـعـت يف اخلليـقـة ـشـبهة إبـل

معارضــة األمــر اســتبداده بــالرأي يف مقابلــة الــنص واختيــاره اهلــوى يف 
 – عليـه السـالم –واستكباره باملادة التي خلق منها وهي النار عىل مـادة آدم 

وهي الطني، وانشعبت من هـذه الشـبهة سـبع شـبهات وسـادت يف اخلليقـة 
 . )٢( "ورست يف أذهان الناس حتى صارت مذاهب بدعة وضالل

 :  ومنهاوقد ذكر اهللا تعاىل هذه الشبهة يف مواطن عدة يف القرآن الكريم
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 شبهة إبليس هذه داحضة من وجوه، عدة ليس ّوقد بني أهل العلم أن

 .)١(هذا مقام ذكرها
ًوقد بني القرآن ما عاقبه اهللا به وقد كان ردا مالئام لعناده واستكباره  ً ّ

M  4: وهذا الرد مذكور يف مواطن عدة من القرآن الكريم منها قوله تعاىل
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 : املرشكون: ًثانيا

 يف وـقـت – ـصـىل اهللا علـيـه وـسـلم –ـنـزل الـقـرآن الـكـريم ـعـىل حمـمـد 
ء املعمورة، فأخذت متوج باخلرافات والوثنيـات رضب الرشك بأطنابه أرجا

ـمـن عـبـادة األـصـنام والكواـكـب واـجلـن واملالئـكـة وغريـهـا وـمـن هـنـا أـخـذ 
 إىل عبـادة اهللا وحـده دون مـا -القرآن الكريم يرد عليهم ويدعوهم إىل احلق

                                                
 . ٦٠: ، واستخراج اجلدل٤٤٣ -٢/٤٣٨: بدائع الفوائد: انظر )1(
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ً وسلك يف هذه الدعوة سبال ووسائل شتى ليس هذا مقـام حرصهـا -سواه
 : ّلقضايا التي رد عليهم فيهالذا سأكتفي بنامذج من ا

 : )١(قضية التوحيد : ًأوال
ٌوهي األسـاس فـالقرآن كلـه رد علـيهم يف هـذه القضـية التـي خـالفوا 

 : فيها، ومن ردود القرآن الكريم عليهم فيها ما ييل
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 : قضية البعث والنشور: ًثانيا
استبعد املرشكون أن يبعثوا بعد املوت أيام استبعاد، وأنكروا ذلك 

!"  M: وتعجبوا منه وقد صور القرآن الكريم هذا اإلنكار منهم، قال تعاىل
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 . عليهم يف إنكارهم للبعث
 : -م  صىل اهللا عليه وسل–قضية برشية الرسول : ًثالثا

 ببرشيته – صىل اهللا عليه وسلم –تذرع املرشكون يف إنكار نبوة حممد 
M  k: قوله تعاىل: وقد نقل القرآن الكريم هذا عنهم يف مواضع عدة منها 
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+ , - 0/.L]وما رد القرآن عليه من قضايا . ]١١: إبراهيم

ًاملرشكني كثري جدا، ولعل فيام سبق كفاية يف الداللة عىل رده عليهم وإبطال 
 . ضالالهتم
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 : اليهود: ًثالثا
مل حتظ ملة من امللل وال قوم من األقوام باحلديث عنهم بمثل ما حظي 

 . )١(فصيالت يف القرآن الكريم به اليهود من الشمول والت
وليس هذا مقام حرص ملا ذكره القرآن الكريم عنهم، وال حرص لردوده 

 : ًعليهم وعىل خمالفتهم، ولكن سأذكر بعضا من ردوده عليهم ومنها
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 . هودّإىل غري ذلك من اآليات الكثرية التي رد القرآن الكريم هبا عىل الي
 :النصارى: ًرابعا

ًكان للنصارى أيضـا مـن ختصـيص القـرآن الكـريم هلـم بعـض الـردود 
ّحظا ليس بالقليل، فقد تعرض لكثري من عقائدهم وبني فسـادها بـل وكفـر  ً

 : أهلها ومن تلك اآليات
M  >  =   <  ;    :  9  8  7  6: قوله تعاىل -

  L  K    J  IH  G  F   E  D  C  B  A  @?
 N  M   Z  Y  X  W  V  UT  S  R   Q  P  O 



 

 
٣١٥ 

  ji     h   g  f   e  d  cb  a   ̀  _   ̂  ]  \  [
 u  t   s       r  q   p  o  n  m  l  kL 

 . ]٧٣ – ٧٢: املائدة[

M  ¡  �  ~  }|   {  z  y    x   w   v: وقوله تعاىل -
  ²  ±   °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦      ¥    ¤    £  ¢
  À  ¿  ¾    ½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶  µ   ́  ³
Ê  É  È  Ç  Æ  Å   Ä   Ã  Â  ÁL 

 .]٦١ – ٥٩: آل عمران[

! " # $%&  '  )   M: وقوله تعاىل -
  5  4   3  2  1  0  /  .  -,  +  *  )
  E  D  CB  A  @  ?>   =  <  ;:  9  8  7  6

  U  T  S  RQ  P  O  N  M  LK       J  I  H  GF    V
  c  b  a   `  _   ̂ ]  \  [  ZY  X  W
  n  m  l  k  j   ih  g  f  e  d

  q  p   oL ]١٧٢ – ١٧١: النساء[ . 

M   q  p  o  n   m  l  k: وقوله تعاىل -
  |  {  z   yx  w  v  ut  s  r
   ̈  §  ¦  ¥  ¤£   ¢  ¡�  ~  }
  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©

»   º¹  ¸  ¶  µ   ́  ³  À  ¿¾     ½  ¼  



 

 
٣١٦ 

   Ã  Â  Á  '  &  %  $  #  "  !
  /  .     -  ,       +  *            )  (L ]٣٢ – ٣٠: التوبة[ . 

:  ;  >  =  <    ?  @  M  A: وقوله تعاىل -
  P  O  N    M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C   B

  Y      X  W  V  U  T  SR  QL ]٦٤: آل عمران[ . 

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +       M: عاىلوقوله ت -
  <  ;   :  98  7  6  5  4  3  2    1  0  /  .  -    ,
  ML    K  J  I    H  G  F      E  D   C  B  A  @    ?  >  =

    R  Q  P   O  NL ]٧ – ٦: الصف[ . 
ى ّإىل آخـر اآلـيـات الكثـرية الـتـي رد هبـا الـقـرآن عـىل مفرتـيـات النـصـار

 . وشبهاهتم
 : املنافقون: ًخامسا

ًوهم صنف مل يكن موجودا عند ابتداء نزول القـرآن الكـريم، ألهنـم مل 
يظهروا يف  اإلسالم إال يف العهد املـدين، ومـن حـني ظهـورهم تـوىل القـرآن 
الكريم الرد عىل شبهاهتم وكشف نواياهم اخلبيثة حتـى ال يتـأثر هبـم بعـض 

 : ّي رد هبا القرآن الكريم عىل املنافقني ما ييلاملسلمني ومن تلك الردود الت
>  =      <  ?  @  M  E  D     C  B  A: قوله تعاىل -

  Q  P    O   N  M  L  K  J  I  H   G  F
  _         ^  ]  \  [  Z   YX  W  V  U  T  S  R

  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `    n



 

 
٣١٧ 

 u  t  s    r  q  p  o  }  |  {  z     y  x  w   v 
  ̄   ®   ¬  «  ª  ©    ̈   §  ¦  ¥  ¤   £   ¢¡  �           ~
  ¾  ½  ¼  »   º  ¹         ̧  ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °
  Ê     É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿

Ð   Ï  Î  Í  Ì  ËL ]١٦ – ٨: البقرة[ . 

 !  "  #  $  %  &  '  )  ( M: وقوله تعاىل -
  5  4   3  2  1  0  /  .  -  ,+   *
  G  F  ED        C  B   A  @   ?>  =  <  ;  :  9  8  76
  Y  XW  V  U  T    S  R  Q        P  O  N   ML  K  J  I  H
  h  g  f   ed  c  b  a      `  _  ^  ]  \              [  Z

s  r  q  p   on  m  l  k  j  iL ] آل
 . ]١٥٤: عمران

!  "  #  $  %  &  '  )  M: وقوله تعاىل -
  87   6   5  4  3  2  1  0  /  .-  ,  +  *      )
  ED  C  B  A     @  ?  >=  <  ;  :  9
  S  R  Q  P   O  N  M  LK  J      I  H  G  F
  ̀   _     ̂  ]  \  [  ZY  X  W  V  U        T

  b            aL ]١٦٨ – ١٦٦: آل عمران[. 

M  o  n  m  l   k  j  i: وقوله تعاىل -
  w  v  u  t   s  r  q  p     z  y 



 

 
٣١٨ 

  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {
  ±  °   ̄  ®     ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦
  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ     ́  ³  ²

   ¾  ½   )    (  '  &  %  $  #  "  !
  4  3  2   1  0  /  .  -   ,  +  *

 7  6  5  A  @  ?  >=     <  ;  :  98 
  BL ]٤٩ – ٤٥: التوبة[. 

M  S  R  Q  P  O  N      M   L  K: وقوله تعاىل -
 Z  Y     X  W  V  U  T   ...اآلياتL ]٥٨: التوبة[ . 

́   M: وقوله تعاىل -  ³²  ±  °   ̄  ®  ¬   «
  ÁÀ  ¿     ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ

  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂL ]٦١: توبةال[ . 
وغريها من اآليات يف هذه السورة التي فضحت خبث املنافقني وسوء 
 . نياهتم حتى سميت بسورة الفاضحة لكثرة ما ذكرت عنهم وعن صفاهتم
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ّويف خامتة هذا البحث أمحد اهللا جل وعال الـذي وفـق الختيـاره ويرس 
ًوأعان عىل الكتابة فيه فله احلمد جل وعال أوال   . ًوآخراّ

 : ومن األمور التي حيسن أن تذكر يف خامتة هذا البحث ما ييل
ًأن الدين الصحيح كام يقوم عـىل تقريـر العقيـدة فهـو أيضـا يقـوم عـىل  -١

الرد عىل املخالف، وال غنى ألحدمها عن اآلخر، والقرآن الكريم خري 
ًشاهد عىل ذلك، فهو ميلء باآليات املقررة للعقيدة الصـحيحة وأيضـا 

 . يات التي ترد عىل شبه املخالفني وتبطلها كام سبق يف هذا البحثباآل
أن االنتامء احلق ألهل السنة واجلامعة يقـتيض االلتـزام بمـنهج املصـدر  -٢

ـدهم  ـرآن الـكـريم –األول عـن ـرد ـعـىل – الـق ـه اـل ـور، ومـن  يف ـكـل األـم
 . ًاملخالفني وخصوصا من قبل علامء أهل السنة واجلامعة

ٍد عىل أصناف عـدة مـن املخـالفنيأن القرآن الكريم ر -٣ ، يف  يف االعتقـادّ
 . قضايا وشبهات متعددة وخمتلفة

ـي رد ـهبـا الـقـرآن الـكـريم ـعـىل املـخـالفني -٤  يف ّأن الرباـهـني واحلـجـج الـت
، اشتملت عىل مـا فطـرت عليـه النفـوس، وشـهدت بصـحته االعتقاد

س العقول، مع روعة البيان وسالمة املنطق، مما يرس فهمها خلاصة النا
 . وعامتهم ألهنا ختاطب الناس كافة

ـار ـمـنهج الـقـرآن  ًوـقـد بيـنـت يف ـهـذا البـحـث أربـعـة عرش ـسـببا الختـي ّ
دون ـغـريه ـمـن املـنـاهج يف مـسـائل االعتـقـاد الـكـريم يف اـلـرد ـعـىل املـخـالفني 

 . الكالمية والفلسفية
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وذكرت مجلـة مـن األسـاليب والطـرق والوسـائل التـي ترسـم املـنهج 
 . ً املخالفني، بلغت ثامنية وعرشين وجهاالقرآين يف الرد عىل

الـذين املخالفة يف االعتقاد ثم ختمت البحث بذكر مجلة من الطوائف 
ّرد عليهم القرآن الكريم ودللت عىل الرد عىل كل طائفة بعدة آيات ّ ّ . 

أسأل اهللا تعـاىل أن أكـون قـد وفقـت فـيام سـطرته يف هـذا البحـث وأن 
، واستغفره تعاىل عام قـد يكـون وقـع فيـه ًيكون ذلك خالصا لوجهه الكريم

 . من جهل أو سهو أو خطأ
 .وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
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 :القرآن الكريم -
: جـالل الـدين عبـد الـرمحن السـيوطي، حتقيـق: اإلتقان يف علوم القرآن -

ــريوت، –مـصــطفى دـيــب البـغــا، دار اـبــن كـثــري دمـشــق  األوىل / ط ـب
 . هـ١٤٠٧

 . هـ١٤١٢الثانية / عىل جريشة، دار الوفاء ،ط: أدب احلوار واملناظرة -
عـبـد الـرمحن ـبـن نـجـم احلـنـبيل، : اسـتخراج اـجلـدال ـمـن القـرآن الـكـريم -

 . هـ١٤٠١الثانية / زاهر األملعي، ط: حتقيق
حمـمـد رشـاد ـسـامل، : أمحـد ـبـن عبـداحلليم اـبـن تيميـة، حتقيـق: االسـتقامة -

 .  القاهرة–ن تيمية مكتبة اب
كوكب عامر، مكتبـة : أسس التفكري السليم ومناهجه يف الكتاب والسنة -

 . النهضة املرصية القاهرة
عبد الغنـي حممـد بركـة، مكتبـة : ًأسلوب الدعوة القرآنية بالغة ومنهاجا -

 . هـ١٤٠٣األوىل /وهبة، ط
مكتــب البـحــوث : حمـمــد األمــني الشــنقيطي، حتقـيــق: أضــواء البيــان -

 . هـ١٤١٥اسات، دار الفكر للطباعة، بريوت، والدر
حممـد بـن أيب بكـر ابـن القـيم اجلوزيـة : أعالم املوقعني عن رب العـاملني -

 .هـ١٤١٤الثانية /حممد عبد السالم، دار الكتب العلمية، ط: ،حتقيق
عبد اهللا بن عبـد الـرمحن : األمثال القرآنية القياسية املرضوبة لإليامن باهللا -

ــامدة  ــوع، ـع ــة اإلســـالمية، طاجلرـب ــي باجلامـع األوىل / البـحــث العلـم
 . هـ١٤٢٤



 

 
٣٢٢ 

يرسى الـسـيد : ـبـدائع التفـسـري اـجلـامع لتفـسـري اإلـمـام اـبـن ـقـيم اجلوزـيـة -
 . هـ١٤١٤األوىل/حممد، دار ابن اجلوزي، ط

بشـري حممـد : حممد بـن أيب بكـر ابـن قـيم اجلوزيـة، حتقيـق: بدائع الفوائد -
 . هـ١٤١٥األوىل /  البيان، طعيون، مكتبة املؤيد الرياض و مكتبة دار

ـا - ـي عنـه حمـمـد دـمهـان، دار الصــفا، : اـبـن وضــاح، حتقـيـق: الـبـدع والنـه
 .هـ١٤١١األوىل /ط

حممـد أبـو : حممـد بـن عبـداهللا الزركيش،حتقيـق: الربهان يف علوم القرآن -
 .  هـ١٤٢٤الفضل، دار عامل الكتب 

حممد بن عبد : أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق: بيان تلبيس اجلهمية -
 . هـ١٣٩٢األوىل /الرمحن بن قاسم، مطبعة احلكومة، ط

حممـد ـبـن أمحـد الكلبـي، دار الكتـاب الـعـريب، : التسـهيل لعلـوم التنزيـل -
 . هـ١٤٠٣الرابعة /ط

حمـمـد رـضـوان، دار : حمـمـد عـبـد  اـلـرؤوف املـنـاوي، حتقـيـق: التـعـاريف -
 . هـ١٤١٠األوىل / الفكر املعارص، ط

عبـد العزيـز غنـيم وغـريه، دار :  البن كثري، حتقيق:تفسري القرآن العظيم -
 . الشعب

/ حممــد بــن عمــر الــرازي، دار الكتــب العلميــة، ط: التفســري الكبــري -
 . هـ١٤٢١األوىل

حمـمـد ـبـن جرـيـر الـطـربي، دار الكـتـب : ـجـامع البـيـان يف تأوـيـل الـقـرآن -
 . هـ١٤١٢األوىل /  لبنان، ط–العلمية، بريوت

 .بن أمحد القرطبي، دار الشعب، القاهرةحممد : اجلامع ألحكام القرآن -
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أمحد بن عبد الرمحن الصـويان، : احلوار أصوله املنهجية وآدابه السلوكية -
 . هـ١٤١٣األوىل /دار الوطن الرياض، ط

خالد بن عبد اهللا القاسم، دار املسـلم الريـاض، : احلوار مع أهل الكتاب -
 . هـ١٤١٤األوىل / ط

حممـد :  عبـداحلليم بـن تيميـة،حتقيقأمحد بن: درء تعارض العقل والنقل -
 . هـ١٤٠١األوىل / رشاد سامل، ط

بكـر بـن عبـد اهللا أبـو زيـد، دار : الرد عىل املخالف مـن أصـول اإلسـالم -
 . هـ١٤١١الثانية / اهلجرة، ط

ـث الصــحيحة - ـة : سلســلة األحادـي ـاين، مكتـب ـدين األلـب ـارص اـل حممــد ـن
 . هـ١٤١٥/ املعارف، ط

الثالثـة / األلبـاين املكتـب اإلسـالمي، ط: البن أيب عاصم،حتقيق: السنة -
 . هـ١٤١٤

حممد بن سعيد القحطاين، دار : لعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حتقيق: السنة -
 . هـ١٤١٤الثانية / الرمادي للنرش، ط

خالـد السـبع : عبد اهللا بن عبـد الـرمحن الـدارمي، حتقيـق: سنن الدارمي -
  .هـ١٤٠٧األوىل/وآخرون، دار الكتاب العريب، ط

: هلـبـة اهللا الاللكـائي، حتقـيـق: رشح أصـول اعتقـاد أـهـل السـنة واجلامعـة -
 . أمحد محدان، دار طيبة الرياض

الرتكـي واألرنـاؤوط، : البـن أيب العـز، حتقيـق: رشح العقيدة الطحاوية -
 . هـ١٤٠٨األوىل / الرسالة ط

شـعيب األرنـاؤوط، : حممد بن حبان البستي، حتقيـق: صحيح ابن حبان -
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 . هـ١٤١٤الثانية، / لة، طمؤسسة الرسا
حمـمـد ـبـن إـسـامعيل البـخـاري، املكتـبـة اإلـسـالمية، : ـصـحيح البـخـاري -

 . تركيا–استانبول 
حممـد فـؤاد عبـد : ملسلم بن احلجاج النيسابوري، حتقيـق: صحيح مسلم -

 . هـ١٤١٢األوىل / الباقي، دار احلديث القاهرة، ط
عـيل : يـة، حتقيـقحممـد بـن أيب بكـر ابـن القـيم اجلوز: الصواعق املرسـلة -

 . هـ١٤١٨الثالثة / الدخيل اهللا، دار العاصمة، ط
حممد أمحد عبد القادر خليل ملكاوي، : عقيدة التوحيد يف القرآن الكريم -

 . دار ابن تيمية ،الرياض
عبـد : العقيدة السلفية يف كالم رب الربية وكشف أباطيل املبتدعة الردية -

الثانـيـة / دار الـصـميعي، طاهللا ـبـن يوـسـف اـجلـديع، دار اإلـمـام ماـلـك، 
 . هـ١٤١٦

 . حممد بن عيل الشوكاين، دار الفكر، بريوت: فتح القدير -
/ عبد اهللا بن إبراهيم الطريقي، دار الوطن، ط: فقه التعامل مع املخالف -

 . هـ١٤١٥األوىل 
الـرتاث يف مؤسسـة الرسـالة، : الفريوز أبادي، حتقيـق: القاموس املحيط -

 . مؤسسة الرسالة/ ط
لعبـد الـرمحن السـعدي، طبـع بموافقـة إدارة البحـوث : عد احلسانالقوا -

 . هـ، مطابع الصائغ١٤٠٨العلمية 
الكشـف ـعـن منـاهج األدـلـة يف عقائـد املـلـة وبيـان ـمـا وقـع فيـهـا بـسـبب  -

حممـد بـن أمحـد بـن رشـد، دار : التأويل من الشبه املزيفـة والبـدع املضـلة
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 . هـ١٣٩٨األوىل /اآلفاق اجلديدة، ط
ـرب - ـق: لســان الـع ـن منظور،حتقـي ـري وغــريه، ط: الـب ـد اهللا الكـب دار / عـب

 . املعارف
 . هـ١٤٠٧عيل بن أيب بكر اهليثمي، دار الريان للرتاث، : جممع الزوائد -
 . هـ١٤١٢مجع ابن قاسم ، دار عامل الكتب ،: جمموع فتاوى ابن تيمية -
: املدخل لدراسة العقيـدة اإلسـالمية عـىل مـذهب أهـل السـنة واجلامعـة -

 . هـ١٤١٥الثالثة / م بن حممد الربيكان، دار السنة اخلرب، طإبراهي
 . املكتبة العلمية بريوت، لبنان/ ألمحد الفيومي، ط: املصباح املنري -
ـكـامل : عـبـد اهللا ـبـن حمـمـد ـبـن أيب ـشـيبة، حتقـيـق: مـصـنف اـبـن أيب ـشـيبة -

 . هـ١٤٠٩األوىل /يوسف احلوت، مكتبة الرشد، ط
/ مـصـطفى مـسـلم، دار املـسـلم، ط: ودمـعـامل قرآنـيـة يف الرصاع ـمـع اليـهـ -

 . هـ١٤١٥األوىل 
حممـد كـيالين، : الراغب األصـفهاين، حتقيـق: املفردات يف غريب القرآن -

 .دار املعرفة بريوت، لبنان/ ط
أـمحـد فهـمـي،دار الكـتـب العلمـيـة : للشهرـسـتاين، حتقـيـق: امللـل والنـحـل -

 . هـ١٤١٠األوىل /بريوت، ط
 . هـ١٤٠٤الثالثة / طزاهر عواض األملعي،: مناهج اجلدل -
حممد عبد العظيم الزرقـاين، دار الفكـر، : مناهل العرفان يف علوم القرآن -

 . هـ١٤١٦األوىل / ط
ـع - ـرآين يف الترشـي ـاج الـق ـتح اهللا ســعيد، ط: املنـه ـد الســتار ـف األوىل / عـب

 . هـ١٤١٣
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عـثامن : منهج االستدالل عىل مسائل االعتقاد عند أهل السـنة واجلامعـة -
 . هـ١٤١٥الثالثة، /ة الرشد، ط عيل حسن، مكتب

عـثامن عـيل حسـن، دار : منهج اجلدل واملناظرة يف تقرير مسائل االعتقاد -
 . هـ١٤٢٠األوىل/ إشبيليا، ط

عبد الكريم النملة، مكتبـة الرشـد، : املهذب يف علم أصول الفقه املقارن -
 .هـ١٤٢٠األوىل /ط
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 : إعداد 
 أمحد بن عيل السديس . د

 
 
 

 
 
 
 

   أمحد بن عيل السديس .د
 باجلامعة سات اإلسالميةاعميد كلية القرآن الكريم والدر •

 .اإلسالمية
 كلية القرآن الكريم والدراسات - املشارك بقسم القراءات األستاذ •

 . املدينة املنورة- اجلامعة اإلسالمية -اإلسالمية
 ).تبيان (نائب رئيس جملس إدارة مجعية  •
كلـيـة الـقـرآن - درـجـة املاجـسـتري ـمـن قـسـم الـقـراءات حـصـل ـعـىل •

 املدينــة املنــورة -اجلامعــة اإلســالمية  -والدراســات اإلســالمية 
املكرر فيام تـواتر مـن القـراءات السـبع وحتـرر لإلمـام  :بأطروحته  

ً دراسة وحتقيقا"النشار من أول الكتاب إىل هناية سورة اإلرساء ً.   
ـدكتوراه مــن ق • ـة القــرآن -ســم القــراءات حصــل عــىل درجــة اـل كلـي

 املدينـــة املنـــورة -اجلامعـــة اإلســـالمية -والدراســـات اإلســـالمية  
  لإلمـام ابـن مالـك"القصيدة املالكية يف القراءات السـبع :بأطروحته  
 . )دراسة وحتقيق ورشح(
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 أرشف عـىل األكمـالن األمتـان والسالم والصالة العاملني، رب هللا احلمد     
 بإحسـان تـبعهم ومـن أمجعـني، وصحبه آله وعىل حممد، نبينا أمجعني؛ اخللق
 :بعد أما ًكثريا ًتسليام َّوسلم الدين، يوم إىل

 النصـوص عليـه ْتواترت معلوم، ٌمتقرر ٌأمر الكريم القرآن َإعجاز فإن
 َورشُف اإلسـالم، ُعلـامء وتفـنن والنقلية، العقلية بالقواطع وثبت الرشعية،

 هـذا تقريـر يف وهلـم ومكانـه، بنزلـه والتنويـه إعجـازه، أوجـه بيـان يف األنام
 .)١(فيه جازاإلع وجه إثبات عىل بمجموعها تدل متعددة، ُمشارب املسلك

 القـرآن إعجاز وجه عىل الوقوَف آثرت املخترص البحث هذا يف وإنني
 قـرره أمـر وهـذا رواياتـه؛ واخـتالف قراءاته، وجوه تنوع خالل من الكريم
 بمنزـلـة القـراءات تعـدد إن: بـقـوهلم )٢(الفصـحاء األئمـة ـبـه وأشـاد العلـامء،
 رشـيـُف الئل،اـلـد ُواـسـع حروـفـه، قـلـة ـعـىل الرتكـيـب وـهـذا اآلـيـات؛ تـعـدد

 كانـت وملـا الكـالم، وجوه َسائر ومباينته القرآن، رشف يظهر به إذ املسائل؛
 مقصـد يف َاحلديث ُجعلت ًمديدة ًواسعة اإلعجاز عىل القراءات تنوع ُداللة
ـة وـهـو املقاـصـد؛ ـهـذه ـمـن  اإلعـجـاز حتقـيـق ـعـىل الـقـراءات اـخـتالف دالـل

 أن اللبيـب القـارئ نـةفط عـىل خـاف وغري الكريم، القرآن آيات يف العقدي
ـامل َمـع ـات إىل تتجــه ومســالكه البحــث هــذا ِ ـة ذات اآلـي ـاد، العالـق  باالعتـق

                                                
، ٢/٢١٨: انظر كالم الزركيش يف الربهان؛ يف النوع الثامن والثالثني يف معرفـة إعجـازه) 1(

 .وما بعدها
 .سيأيت مزيد بيان يف املبحث الثالث ضمن مباحث التمهيد) 2(
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 وـقـد اهللا، ـشـاء إن ـسـيظهر ـمـا ـعـىل متـعـددة، ـقـراءات وـجـوه ـعـىل املـشـتملة
 يطـول البحث ألن الكريم؛ القرآن من مواضع عىل تطبيقية َالدراسة ُجعلت

 املسـؤول وحـده واهللا باملثال، األمر ظهور واملقصود أجزائه، أفراد استقصاء
 .الوكيل ونعم حسبي وهو وتسديده، بفضله ويشملني بتوفيقه، يمدين أن

 
 .اختياره وأسباب املوضوع، أمهية
 اخـتالف مـن النـوع هـذا يف تعـاىل اهللا كتـاب يف اإلعجـاز وجـه ظهور -١

 .وتنوعها القراءات
 آيات بعض يف القراءات اختالف من املستخلصة العظيمة املعاين بيان -٢

 .االعتقاد
ـاب يف اإلعـجـاز وـجـوه ـمـن الـنـوع ـهـذا مـثـل يف الدراـسـات َّقـلـة -٣  الكـت

 .املجيد
ـات -٤ ـة الصــلة إثـب ـم الوثيـق ـراءات لعـل ـوم، بســائر الـق ـا العـل ـم ومنـه  عـل

 .االعتقاد
 املامرسـة هـذه مثـل إىل املجـال هـذا يف والدارسـني املهتمني أنظار لفت -٥

 تلقي يف املرشوع يدالتجد مسالك من مسلك وذلك املشرتكة، العلمية
 .الرشيف العلم ها
 :البحث خطة

 الدراسـة تتضـمن مباحـث، وسـتة ومتهيـد مقدمـة إىل البحـث قسمت
 .للموضوعات واآلخر للمصادر، أحدمها وفهرسني؛ وخامتة، التطبيقية،

 البحـث، وخطـة اختيـاره، وأسـباب املوضـوع أمهيـة: فتضـمنت املقدمـة أما



 

 
٣٣١ 

 .البحث ومنهج
 :اآليت النحو عىل مطالب، ثالثة فتضمن التمهيد وأما

 .املعجزة تعريف :األول املطلب
 القرآنية القراءات تعريف :الثاين املطلب
 .واملتأخرين املتقدمني بني القرآنية القراءات إعجاز :الثالث املطلب

 ملواضـع تطبيقيـة دراسـة وتضـمنت الستة، مباحثها يف التطبيقية الدراسة ثم
 جـاءت فيهـا؛ العقـدي اإلعجاز وجه حتقق عىل لةالدا القرآنية القراءات من
 :اآليت النحو عىل

 أنـا إنـام قـال": تعـاىل قولـه يف العقـدي اإلعجاز وجه دراسة :األول املبحث
 "ًزكيا ًغالما لك ألهب ربك رسول
 عجبـت بـل ": تعـاىل قولـه يف العقـدي اإلعجاز وجه دراسة :الثاين املبحث

 " ويسخرون
 تقـوم ويـوم": تعـاىل قولـه يف العقدي اإلعجاز هوج دراسة :الثالث املبحث
 "العذاب أشد فرعون آل أدخلوا الساعة
 وجعـلـوا": تـعـاىل قوـلـه يف العـقـدي اإلعـجـاز وـجـه دراـسـة :الراـبـع املبـحـث
 "ًإناثا الرمحن عباد هم الذين املالئكة

 هـو ومـا": تعـاىل قولـه يف العقـدي اإلعجـاز وجه دراسة :اخلامس املبحث 
  "نيبضن الغيب عىل

 العـرش ذو": تعاىل قوله يف العقدي اإلعجاز وجه دراسة :السادس املبحث
 "املجيد

 .توصيات من ذلك ييل وما البحث، نتائج وتضمنت اخلامتة، ثم
 .املوضوعات فهرس يتلوه واملراجع، املصادر فهرس ثم
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 :البحث منهج
 ِاخلـطـوات ًمتبـعـا االـسـتنتاجي، االـسـتقرائي اـملـنهج البـحـث ـهـذا يف اتبـعـت
 :َالتالية

 ـمـن ٍبـعـض ـعـىل ـخـالف فيـهـا ورد الـتـي اآلـيـات اختـيـار يف ُاـقـترصت -١
 .بوضوح العقدي اإلعجاز وجه به يظهر مما فقط؛ املتواتر

ُرتبت -٢  .الكريم القرآن يف سورها ترتيب حسب َاملختارة َاملواضع َّ
 .أصحاهبا إىل منسوبة اآلية يف الواردة ِالقراءات َذكر ُألتزم -٣
 غـري مـن املـراد ويقـرر املعنـى، يكشـف بـام القـراءتني هتوجي َذكر ُألتزم -٤

 .تطويل
ُأتبع -٥ ِ ْ  .القراءة من املستنبط العقدي اإلعجاز بوجه بالترصيح ذلك ُ
 مسـائل يف الصـالح السـلف وفهـم واجلامعـة، السـنة أهـل َمـنهج ُألتزم -٦

 .االعتقاد
 َّكافـة البحـث ومعلومـات والنقـول، الرشعيـة، النصوص توثيَق ُألتزم -٧

ْوفق املعتمدة، صادرامل من  .البحث مناهج أصول تقتضيه ما َ
 

 



 

 
٣٣٣ 

 


 :مطالب ثالثة ويتضمن
 

 .املعجزة تعريف: األول املطلب
 والعجـز وعجـز، أعجـز من اللغة يف وهي املعجزات، واحدة املعجزة

 )١(عنه قرص إذا األمر عن وعجز الضعف، والعجز احلزم، نقيض
 واملشـهور ذلـك، يف العبـارة عـتتنو فقـد االصطالحي، تعريفها وأما

 اإلـمـام تعرـيـُف املعـجـزة؛ تعرـيـف يف الدارـسـني ـمـن كـثـري إلـيـه ـيـركن اـلـذي
 سـامل بالتحدي، مقرون للعادة، خارق أمر": بأهنا )٢(اإلتقان يف هلا السيوطي

 )٣(التعريفـات يف اجلرجـاين اعتمـده مـا إىل يـذهب وبعضهم ،"املعارضة من
 مقـرون والسـعادة، اخلـري إىل ٍداع للعادة، خارق أمر": املعجزة ِّحد يف بقوله

 "اهللا من ٌرسول أنه ادعى من صدق إظهار به قصد النبوة؛ بدعوى
 ذلـك يف والشـأن املعنـى، هذا من ٌقريبة زمنًا عليه املتقدمة ُوالتعريفات

 تعريـف عنـد )٤(العرفـان مناهل يف ًكثريا يتوقف مل الزرقاين نجد ولذا يسري،
 كـان وإنـام تعـاىل، اهللا كتـاب يف يـرد مل املعجـزة لفظ أن لمنع ونحن املعجزة،

 .والسلطان والربهان كاآلية أخرى؛ بألفاظ معناه عن يعرب
 

                                                
 ."عجز"اللسان : انظر) 1(
)2 (٢/٢٥٢. 
 .٦٧:التعريفات) 3(
)4 (١/٦٣. 
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 .القرآنية القراءات تعريف: الثاين املطلب
 

 القـراءات، علـم أمـران؛ يتـداخل ِّاحلـد يف احليثية هذه عىل الكالم عند
 ـمـن املـتـأخرين بـعـض ـهـذا ىلـعـ َّنـبـه وـقـد ًأداء، كوـهنـا جـهـة ـمـن والـقـراءات

 واـلـذي اـجلـزري؛ ابـن اإلـمـام تعرـيـف أن ذلـك ُوبـيـان ؛)١(الـبـاحثني فضـالء
 ُّفنص للمعلوم ال للعلم تعريف هو إنام التعريف، يقصد ممن كثري إليه يركن
 ًمعـزوا واختالفهـا القرآن كلامت أداء بكيفية علم": )٢(قوله اهللا رمحه تعريفه
 أن أعلـم واهللا يظهـر والـذي تـرى، كـام العلم ةإراد عىل رصيح وهو "لناقله
 ":بقولـه )٣(الربهـان يف الـزركيش عليـه َّنـص ما القراءات تعريف يف املختار

ـراءات ـاظ اخــتالف هــي والـق ـوحي ألـف ـذكور اـل ـة يف اـمل  أو احلــروف، كتاـب
 مناـهـل يف الزرـقـاين ـقـال وبنـحـوه "وغريـمهـا وتثقـيـل ختفـيـف ـمـن كيفيتـهـا؛
 مـذهب": )٤(القـراءات تعريـف يف فقـال التفصـيل إىل جنح أنه غري العرفان
) مع (الكريم بالقرآن النطق يف غريه به ًخمالفا القراء أئمة من إمام إليه يذهب
 أو احلـروف نطق يف املخالفة هذه كانت سواء عنه، والطرق الروايات اتفاق
 . "هيئاهتا نطق يف

                                                
 .٢٥: عبداحلليم قابة يف كتابه القراءات القرآنية: كالم الشيخ: انظر) 1(
 .٤٩: منجد املقرئني) 2(
)3) (١/٤٦٥.( 
، وما بـني القوسـني يف التعريـف سـاقط مـن النسـخة املحـال )١/٤١٠: (مناهل العرفان) 4(

ـداحلل ـه الـشـيخ عـب ـا نقـل ـو الزم لفـهـم الـسـياق، ومـسـتفاد ـمم ـا، وـه ـهإليـه ـة يف كتاـب : يم قاـب
 .٢٥: القراءات القرآنية
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 .واملتأخرين املتقدمني بني القرآنية القراءات إعجاز: الثالث املطلب
 

 لوجـه ًتقريرا يلحظ ال املتقدمني عند القراءات توجيه كتب يف نظر من
 مـن األمـر هلـذا تصـدى مـن عنـد احلـال هـو كـام املختلفـة، بأنواعه اإلعجاز
 لـيس املتقـدمني أن رغم النوع، هذا يف الواردة الدراسات َّقلة مع املتأخرين،

 ذلك به؛ الترصيح إال راءاتالق اختالف يف اإلعجاز وجه تقرير وبني بينهم
 بـام ذلك يف القول َّوفصلوا ومعنى، لغة القراءات توجيه يف الغاية بلغوا أهنم
 ومتعينـة الزمـة املرحلـة هـذه أن ومعلوم كالمهم، جمموع عند عليه مزيد ال
 الـذي الطريق؛ هذا من إال سبيل من إليه فليس اإلعجاز؛ وجه بيان أراد ملن
 ذلك عىل َّأدل وال وجه، كل من عنايتهم به واحتفت ،املتقدمون َجوانبه مأل
 .االستقالل سبيل عىل القراءات توجيه يف مصنفاهتم كثرة من

 بـني األخـري الـربط يكون أن يعدو ال القراءات يف اإلعجاز أن وليعلم
 يغفله مل الربط وهذا التوجيه، بناء استكامل بعد القراءات أو القراءتني داللة

 تعدد بمنزلة القراءات تعدد إن: بقوهلم قاعدة يقررون أهنم بدليل املتقدمون
 اإلعـجـاز حتـقـق ـعـىل ـتـدل والتحلـيـل النـظـر عـنـد القاـعـدة وـهـذه اآلـيـات،
 فهذه ": )١(اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال القرآنية، القراءات بمغايرة
 ءةالقـرا مـع منهـا قـراءة وكـل حـق، كلهـا املعنـى فيهـا يتغاير التي القراءات
 مـن تضمنته ما واتباع كلها، هبا اإليامن جيب اآلية، مع اآلية بمنزلة األخرى
 القـراءات بـاختالف أنـه )٢(الربهـان يف الزركيش َّوقرر ،"ًوعمال ًعلام املعنى

                                                
 .١٣/٣٩١،٣٩٢: جمموع الفتاوى) 1(
)2 (١/٤٧٤. 
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 ابـن َّورصح املقررة، للقاعدة كاملثال منه وهو األحكام، يف االختالف يظهر
 اـخـتالف يـبـني أن اـملـفرس ـعـىل َّأن أرى وأـنـا ": )١(فـقـال األـمـر ـهبـذا عاـشـور
 تعـدد فيقـوم ًغالبـا، اآليـة ملعـاين ًتـوفريا اختالفها يف ألن املتواترة؛ القراءات
 هذا اهللا رمحه اجلزري ابن اإلمام َّعد بل "القرآن كلامت تعدد مقام القراءات
 االختصـار، وغايـة اإلعجـاز، وكـامل البالغـة، هناية من القراءات يف التنوع
 مقـام يقـوم اللفظ تنوع كان إذ اآلية؛ بمنزلة قراءة كل أن إىل اهللا رمحه وأشار
 مـن ذلـك يف كان ما خيف مل حدهتا عىل آية لفظ كل داللة جعلت فلو آيات،

 .)٢(التطويل
 كثـري يف اإلعجـاز بوجـوه )٣(الترصيح يف املتأخرين جهود فإن ولذلك

 وتطبيـق سـبقهم، من لكالم امتداد احلقيقة يف هو إنام القرآنية، القراءات من
 غلـب مـا سـلك الفـريقني مـن واحد ُّوكل البديعة، املحررة كالمهم لقواعد
 عـىل مبنـي املتقدمني كالم فإن عنه؛ احلديث وتقديم به، االهتامم عرصه عىل

 املســائل بتفاصــيل املتــأخرون يعتنــي بيــنام العمــوم، حيــث مــن اإلمجــال
 .وجزئياهتا

                                                
 .١/٥٦: التحرير والتنوير) 1(
 ).١/٥٢: (انظر النرش) 2(
اإلعجاز يف تنوع : عبدالكريم صالح يف كتابه. ًممن كتب يف ذلك مشكورا من املتأخرين د) 3(

. أثر القراءات يف الفقه اإلسالمي، و د: كتابهصربي عبدالقوي يف . وجوه القراءات، و د
حممد أمحـد اجلمـل يف اطروحتـه . إعجاز القراءات القرآنية، و د: صربي األشوح يف كتابه

الوجوه البالغيـة يف توجيـه القـراءات القرآنيـة، وغـريهم، جـزى اهللا اجلميـع : املوسومة بـ
ًخريا كثريا ً. 
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 :حثمبا ستة وفيها

 :تعاىل قوله يف العقدي اإلعجاز وجه دراسة: األول املبحث
 M  k  j  i  h  g   f  e   dL)١(. 

 
 ورش وأبـو عمـرو وقـالون قرأف ألهب؛: تعاىل قوله يف القراء اختلف

 .)٢(بخلف عنه بالياء حمل اهلمز، والباقون باهلمز
 ،)٣(وجـل عـز اهللا عـن إخبـار فهـي الطريـق، فواضـحة اليـاء قـراءة أما
 رسـول أنـا إنـام: هلا قال َامللك أن اآلية ومعنى ،)٤(الرب ذكر قبله أن والوجه
 القـراءة أن )٦(الكشـف يف مكـي َّوجوز ،)٥(ًزكيا ًغالما ربك لك ليهب ربك
 املفتوحـة اهلمزة ختفيف أصول تقتضيه ما عىل اهلمز، قراءة من ختفيف بالياء

 ذكراه وما )٧(املعاين إبراز يف امةش أبو التعليل هذا عىل وتبعه بكرس، املسبوقة
 مـذهب وهو اهلمز؛ لتخفيف ينحى من عند به َّمسلم األصل هذا اطراد من
 بالياء القراءة أصحاب وبخاصة ّالكافة، عمل من وليس ،)٨(الوقف يف محزة

                                                
 .١٩: مريم)  1(
 .٢/٣١٧: ، والنرش٤٨٥، ٤٨٤:  وكنْز املعاين،١٤٨: التيسري: انظر) 2(
 .٢/٤٠٩،٤٠٨: رشح اهلداية: انظر) 3(
 .٢/٨١٥: ، واملوضح٢/٨٦: الكشف: انظر) 4(
 .٤/٩: املحرر الوجيز: انظر) 5(
)6 (٢/٨٦. 
)7 (٣/٣٥٩. 
 :ًوقد أشار اإلمام الشاطبي إىل هذا األصل له وقفا بقوله) 8(

= 
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 .أعلم واهللا إليه، أشارا الذي الوجه هذا يظهر فال هنا،
 َامللك وهو مريم؛ خاطب الذي إىل الفعل إسناد فعىل اهلمز، قراءة وأما
 وإن إليه، أضيفت الرسول يد عىل جرت َّملا واهلبة تعاىل، اهللا عند من املرسل
 .)١(سبحانه أمره عن صادرة ألهنا تعاىل؛ اهللا من أصلها يف كانت

 يف أن ـعـىل بـنـاه آـخـر، ًتوجيـهـا )٢(الـقـرآن مـعـاين يف ُالزـجـاج ذـكـر وـقـد
ُأرسلت: لك يقول ربك رسول أنا امإن: الكالم ُوتقدير ًحذفا، الكالم ْ َ ْ  إليـك َ
 .ًزكيا ًغالما لك ألهب

ـا ـدوي أشــار وـمل ـذا إىل املـه ـة رشح يف الوجــه ـه ـاد )٣(اهلداـي ـذا أن أـف  ـه
 :)٤(الشاعر َقول عليه َوأنشد كالمهم، يف العرب عند مألوٌف احلذَف

ـــي ـشـــاحبا ـــا رأتـن ـــي ـمل  ًتـقـــول ابنـت
 

ــب  ــك الطـعــام طبـي ــك حيمـي ُكأـن َ 
ــــابع أعـــــوا   م ختـــــرمن إخـــــويتُتـت

 
 وشيبن رأيس واخلطـوب  تشـيب 

 فحـذف أعـوام، تتـابع الشـحوب مـن تـراه ما إىل يب بلغ: هلا قال فكأنه 
 .عليه الكالم لداللة ذلك

 يف كثـري ابـن وقـال ،)٥(معانيـه يف منصـور أبـو القراءتني بني َّسوى وقد
                                                

ـكرس والضــم مهــزه =  ويـسـمع بـعـد اـل
 

ـــدى   ـــاء وواوا حمــــوالـل  ًفتحــــه ـي
 .٢٠:متن الشاطبية 

 .٢/٨١٥: ، واملوضح٢/٤٠٩: ، ورشح اهلداية٢/٨٦: الكشف: انظر) 1(
)2 (٣/٣٢٣. 
)3 (٢/٤٠٩. 
 .١/٣٣٩: ، وهو يف اخلصائص٥٧٥:البيت أليب احلدرجان، كام يف نوادر أيب زيد) 4(
 .٢٨٢: معاين القراءات) 5(



 

 
٣٣٩ 

 زمتسـتل ٌّوكـل صـحيح، ومعنى حسن، وجه له القراءتني وكال ": )١(تفسريه
 "األخرى

 مثـال يف اآليـة هـذه َدخـول َّسـوغ الذي أن الكريم القارئ أهيا ولتعلم
 لغـري ظاهره يف الفعل نسبة من اهلمز ُقراءة تضمنته ما هو العقدي، اإلعجاز

 تـرى وأنـت سـبحانه، لـه ٌمتمحضـة ُفالنسـبة اليـاء قراءة عىل وأما تعاىل، اهللا
 مـا إذا اإلعجـاز؛ ُّرس وهـذا ًا،معـ األمـرين شملت قراءاهتا اختالف يف َاآلية
 وخترجيهـا اليـاء، قـراءة عـىل اهلمـز قراءة ختريج وهو آخر، أمر بقي هذا َّتقرر
 رسـول لقـول إنه: القرآن عن تعاىل اهللا قول جنس من وهو ممتنع، غري ٌسهل
 ؛M  Á  À   ¿  ¾  ½L )٢(بـراءة سورة يف سبحانه قال أنه مع كريم،
َامللـك إىل نسبته أنه غري األوىل، يةاآل يف هو وكذلك إليه، فنسبه  بـالغ، نسـبة َ
 جعل ": َامللك إىل نسبتها ًمعلال )٣(عطية ابن قال ريب، بال اهللا من هنا واهلبة
: )٤(املعـاين إبراز يف شامة أبو وقال "قبله من هبا اإلعالم كان ملا قبله من اهلبة

 أرسـله لكونـه باليـاء أو باهلمزة كان سواء الرسول إىل اهلبة نسبة جاز وإنام "
 َرمـز )٥(الوصـيد فـتح يف ُّالسـخاوي استحسـن املعنـى هـذا وألجـل "لذلك
 يف اهللا ألن بـحـره؛ حـلـو ـجـرى": فـقـال )٦(الرتـمجـة ـهـذه يف الـشـاطبي اإلـمـام

                                                
 .٩١٢: تفسري ابن كثري) 1(
 .٦: براءة) 2(
 ).٤/٩: (املحرر الوجيز) 3(
)4) (٣/٣٥٩.( 
)5) (٢/٣٥٢.( 
 :ُّونص ترمجته قوله) 6(

= 



 

 
٣٤٠ 

 ."الواهب هو احلقيقة
 ٌوكسـب اهللا، خلـُق العبـاد َأفعـال أن واجلامعـة السـنة أهل أصول ومن
 إعـامل غـري مـن جمتمعـة والسـنة الكتـاب ئـلدال األصـل هـذا وعـىل للعباد،
 فأمـا والقدريـة؛ اجلهميـة فرقتـان؛ ذلك يف خالفت وقد بعض، وترك بعض

 فعنـدهم القدريـة وأما له، َاختيار ال فعله عىل ٌجمرب َالعبد أن فعندهم اجلهمية
 .)١(الفريقني بني ٌوسط السنة أهل ُومذهب َفعله، خيلُق َالعبد أن

                                                

 ومهـز أـهـب بالـيـا جـرى حـلـو بـحـره =
 

 ................................ 
 

  .٦٨:      متن الشاطبية
 .، وما بعدها٤٣٨: انظر بسط هذه املسألة اخلطرية يف رشح الطحاوية) 1(



 

 
٣٤١ 

 :تعاىل قوله يف العقدي اإلعجاز وجه ةدراس: الثاين املبحث
M      k   j  i L)١(. 

 
 ،بـل عجبـت ويسـخرون:  تعـاىللـه قويف التاء محزة والكسائي بضم قرأ

 .)٢(فتحهاوغريمها ب
 فواضـحة الطريـق، وفيهـا إسـناد التعجـب إىل النبـي ح القراءة بـالفتأما

 يـا َبل عجبت:  )٣(ريث اإلمام ابن كرهَّ ما قرصىل اهللا عليه وسلم، واملعنى عىل
 هللا من تكذيب هؤالء املنكرين للبعث، وأنت موقن مصدق بـام أخـرب امدحم

تعاىل، من إعادة األجسـام بعـد فنائهـا، وهـم بخـالف أمـرك يسـخرون مـن 
 .قولك
 أن الفعـل مسـند إىل اهللا تبـارك  محزة والكسائي بالضـم فعـىلقراءة أما و
 مـن القـرآن الكـريم جاللهة هللا جل  هذه الصفت ويف قراءهتام إثبا،)٤(وتعاىل

عىل الوجه الالئق به سبحانه من غري تشبيه وال متثيل، ومن غـري تعطيـل وال 
 ـمـا ـلـك ذفـمـن وـهتـا؛ ـعـىل ثبُ الرصـحيـةُ الـصـحيحةُتكيـيـف، ـكـام دـلـت الـسـنة

 قـال: قـال عنـه t ريـرة مـن حـديث أيب ه)٥(أخرجه البخاري يف صـحيحه
َعجب«: e اهللا رسول ِ  .»السالسل يف اجلنة يدخلون قوم من اهللا َ

                                                
 ١٢: الصافات)  1(
 . ١٧٠: ، وحتبري التيسري٢/٦٣٤: ، وغاية االختصار١٩٠: الكايف: انظر) 2(
 . ١٢٣٨،١٢٣٩: تفسري ابن كثري: انظر) 3(
 . ٢٩٦، ٩/٢٩٥: ، والدر املصون٧/٣٦: ، وتفسري البغوي٢٣/٤٣: تفسري الطربي: انظر) 4(
 . ٢٨٤٨: كتاب اجلهاد، باب األسارى يف السالسل، برقم) 5(



 

 
٣٤٢ 

 هريـرة أيب مـن حـديث )١(ً أيضا ما رواه البخاري يف صحيحهذلك ومن
يا رسـول :  رجل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقالأتى اهللا عنه قال ريض
 فقـال رسـول اهللا ًا، اجلهد فأرسل إىل نسائه فلم جيد عندهن شـيئصابنياهللا أ

 يضيفه هذه الليلـة يرمحـه اهللا فقـام رجـل مـن جلأال ر: صىل اهللا عليه وسلم
ـضـيف :  ـفـذهب إىل أهـلـه فـقـال المرأـتـه،ـيـا رـسـول اهللاأـنـا : األنـصـار فـقـال

واهللا مـا عنـدي إال :  قالـت،رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ال تدخريه شـيئا
ـو ـالتـق ـوميهم:  الصــبية ـق ـإذا أراد الصــبية العشــاء فـن ـأطفئي ،ـف ـايل ـف  وتـع

 ففعلت ثم غدا الرجل عىل رسـول اهللا صـىل ، الليلةطوننا ونطوي ب،الرساج
 أو ـضـحك ـمـن ـفـالن ،لـقـد عـجـب اهللا ـعـز وـجـل:  فـقـال،لماهللا علـيـه وـسـ

 .  عىل أنفسهم ولو كان هبم خصاصةويؤثرون فأنزل اهللا عز وجل ،وفالنة
 بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر، )٢( رواه النسائيماً ضاأي ذلك ومن

 يف غـنم راعـي مـن ربكـم يعجـب":  اهللا عليـه وسـلمىلقال رسول اهللا ص: قال
 عبـدي إىل انظـروا وجـل عز اهللا فيقول ويصيل بالصالة يؤذن جبل شظية رأس
 ."اجلنة وأدخلته لعبدي غفرت فقد مني خياف الصالة ويقيم يؤذن هذا

ِالعجـب صـفة إثبـات فيها هذه لضما فقراءة َ  عـىل كتابـه، مـن تعـاىل، هللا َ
 .سبحانه به الالئق الوجه

 هـذه أن تعلـم بـذلك«: )٣(أضـوائه يف – اهللا رمحـه – األمـني الشـيخ قال
                                                

ويؤثرون عىل أنفسـهم ولـو كـان هبـم خصاصـة : ، باب قول اهللا تعاىلكتاب تفسري القرآن) 1(
 . ٤٦٠٧: برقم

 . ٦٦٦: كتاب األذان، باب األذان ملن يصيل وحده، برقم) 2(
)3 (٦/٦٨٠ . 



 

 
٣٤٣ 

 تعـاىل هللا العجـب إثبـات فيها – والكسائي محزة قراءة عىل –  الكريمة اآلية
 .»القراءة هذه عىل الصفات آيات من ًإذا فهي

ِوعلـل التأويـل، آفـات مـن ُاملعتقـد ِسـلم إذا اآلية، ُداللة هذه َ  التعطيـل، ِ
 باعثـه القـراءة، هلـذه فاسـد ٌتأويـل القـراءات توجيه كتب بعض يف فشا وقد

 وـهـذا األزيل؛ اهللا َعـلـم يـنـايف إثباـهتـا أن ـبـذلك زاعـمـني الـصـفة، ـهـذه ُإنـكـار
 ٍقـول، َإضـامر اآليـة يف أن )١(اهلداية رشح يف املهدوي عنه أفصح كام التوجيه
 صـىل النبـي إىل ًمردودا ذلك فيكون ُعجبت؛ بل حممد يا قل: عنده ُوالتقدير

 ،)٢(العرب كالم من ِالقول ِإضامر َأدلة اهللا رمحه استدعى ثم وسلم، عليه اهللا
 قال كام وهو. العرب كالم يف ٌمستعمل ٌكثري القول َإضامر أن ذلك بعد َّوقرر
 عـن ٌمرحتـل ِّحملـه، غـري يف ٌتقـدير وهـو التقدير؛ هذا أبىي اآلية سياق أن غري

ُوأسـلم َسـياقه، يوافُق ال بام ِّللنص ٌإخضاع وفيه منزله؛  ُالتسـليم منـه ًطريقـا َْ
 واجلامعـة، السـنة أهـل مـنهج عـىل كتابـه، يف َنفسه به اهللاُ وصف بام والرىض

 قصـيدته يف القـراءة هـذه عـىل مالـك ابـن اإلمام ُترمجة الدالئل لطائف ومن
 :)٣(يقول إذ املالكية؛
 .....ٍـشــاف َعجبــت بتــا ٌّوضــم
 

 ........................... 
 .التأمل عند ظاهر وهو 

 

                                                
ُّ، وجوز هذا الوجه أيضا السخاوي يف فتح الوصيد٢/٤٨٩) 1( ًَّ :٢/٤٣٦. 
 . انظرها يف موضع اإلحالة السابقة) 2(
 .٩٦: ة املالكيةمتن القصيد) 3(



 

 
٣٤٤ 

 :تعاىل قوله يف العقدي اإلعجاز وجه دراسة: الثالث املبحث
 M  {  z  y  x    w  v  u  tL)١(. 

 
 وكـذبوا اهللا عصـوا عنـدما وآلـه فرعـون أمـر عاقبـة بيـان يف اآليـة هذه

 .رسله
 اخلـاء، ضـم مـع وصـل، هبمـزة وشـعبة عـامر وابن عمرو وأبو كثري ابن قرأ
 الشـاطبي اإلمـام قـال ،)٢(اخلـاء كرس مع احلالني يف قطع هبمزة الباقون وقرأ
 :)٣(اهللا رمحه

.............................. 
 

ــــوا.........  ــــر أدخـل  صـــــال نـف
 ...كرسه واضـــمم الوصـــل ـعــىل 

 

 ........................... 
 الثالثـي "دخـل" من أمر فالفعل والزمها الوصل هبمزة القراءة وعىل 

ِوحـذَف ،)٤(النـداء عـىل "فرعـون آل" وانتصـاب بالـدخول، هلـم األمر عىل ُ 
ٌحسن، املعرفة َاملنادى مع َحذفه ألن نداء؛ال حرف  )٥(املختار الكتاب يف قاله ََ
 عـىل "آل" انتصـاب يكون أن وذلك آخر؛ ًوجها )٦(الكشف يف مكي َّوجوز
 بـآل ادخلـوا: يقـال السـاعة تقـوم ويـوم: والتقـدير ًأيضـا، فيـه القول إضامر

                                                
 .٤٦: غافر)  1(
 . ٢/٣٦٥، والنرش ١٦٧:، والعنوان١٩٢:التيسري: انظر) 2(
  . ٨١:متن الشاطبية) 3(
 . ٣/١١٢٧: ، واملوضح٢/٥٠٢،٥٠١: ، ورشح اهلداية٢/٢٤٥: الكشف: انظر) 4(
)5 (٢/٧٨١ . 
)6 (٢/٢٤٥ . 



 

 
٣٤٥ 

 يقال ": الكالم َتقدير )١(اإلمالء يف البقاء أبو َوجعل ،"العذاب أشد فرعون
 اهللا كتـاب يف ٌمسـتعمل الرشيـف القـرآين ِالسـياق هـذا ُومثـل ،"فرعون آلل

 ،M¨ § ¦ ¥  ¤L: )٢(تعـاىل قولـه نحـو يف تعـاىل،
ـه ـاب يف وهــذا ،M  ®      ¬  «L   :)٣(ســبحانه وقوـل  العزيــز الكـت
 .)٤(كثري

 وهـو الربـاعي، " أدخـل " مـن فالفعـل القطـع هبمزة القراءة عىل وأما
 مـضــمر، والقــول ،" العــذاب أشــد " و " فرعــون آل " ملفعــولني ىًمعــد

ـدير ـوم: والتـق ـوم وـي ـال الـسـاعة تـق ـوا: يـق ـون آل أدخـل ـذاب، أـشـد فرـع  الـع
ـذا ُواملخاـطـب ـر ـهب ـة األـم ـنم ُخزـن ـة؛ ـمـن جـه ـأمرهم حـيـث املالئـك  أن اهللا ـي
ـار ،)٥(ـيـدخلوهم ـذه واخـت ـراءة ـه ـو َالـق ـيام عبـيـد أـب ـه ـف ـه نقـل ـي عـن  يف ُّالقرطـب

 .)٧(الكشف يف طالب أيب بن ومكي ،)٦(اجلامع
 أن بوضـوح لـيعلم القـراءتني كلتـا توجيه بعد اآلية لسياق املتأمل وإن
 وعاقبة منقلبهم، سوء وبيان فرعون، آل مصري تقرير إىل بعزم ماض السياق

                                                
)1 (٢/٢١٩ . 
 . ٧٠: الزخرف) 2(
 . ٤٦: احلجر) 3(
 . ٦٣٣: القراءاتحجة : انظر) 4(
، ٣/٣٧٣: ، والكـشــاف٧/١٥١: ، ومـعــامل التنزـيــل٢٤/٧٢: تفـســري الـطــربي: انـظــر) 5(

 . ١٥/٢٠٨: واجلامع ألحكام القرآن
)6 (١٥/٢٠٨. 
)7 (٢/٢٤٥ . 



 

 
٣٤٦ 

: أي – وهـو فرعون، آل يتوعد الرشيف السياق إن ثم القرار، دار يف حاهلم
ْمـن كـان فإذا لوعيد؛ا هذا إىل سابقهم - فرعون  أشـد يف ومذهبـه دينـه عـىل َ
 يف ُالنحـاس ُاإلمـام اللفتة هذه إىل َّنبه وقد ذلك، إىل أقرب هو كان العذاب،
 .)٢(الدرر نظم يف البقاعي نحوه وذكر ،)١(القرآن إعراب

 يف ًفرـقـا بـيـنهام أن إال تواردـمهـا وتواـفـق الـقـراءتني، ـسـياق اـحتـاد وـمـع
 توجيه يف تقرر وقد القراءتني، يف اإلعجاز وجه فيكش أن شأنه من الداللة
 تسـل وال جهـنم، خزنـة الكـرام؛ للمالئكـة األمر أن "أدخلوا" القطع قراءة
 منـه تتقطـع وفـزع خـوف مـن الرهيـب املشـهد ذلـك يصحب عام ذلك بعد

 واقـع بحـق يتصـور أن اآليـة هـذه ولتـايل الضـامئر، هلوله وترجتف القلوب،
ـك حــال ـرة، أولـئ ـالظ ُالئكــةوامل الكـف ـات إىل يســوقوهنم ُالشــداد ُالـغ  درـك

 علـيهم أطبقت قد احلال تلك يف فهم سبحانه؛ اجلبار ألمر استجابة اجلحيم
 وال ـخـالص ال أـنـه يقينًــا يعلـمـون فـهـم الرـجـاء، ـمـنهم وانقـطـع الظـلـامت،
 قولـه يف املعنـى حتقـق القـراءة وهـذه جهنم، وخزنة النار، زبانية عن انفكاك
ـاىل ـم ،M      r  q        p   o  nL :)٣(تـع ـذه إن ـث ـراءة ـه ـل الـق  حتـم
 فيهـا القطـع هبمزة القراءة هذه أن وذلك بذكره، التجمل حيسن ًلطيفا ًمعنى
 زيـادة ذلـك تبعـات ومـن الوصـل، هبمـزة األخـرى القـراءة عىل مبنى زيادة
ن وهذا املعنى، ٌسنَ  زيـادة عـىل تـدل املبنى زيادة: يقولون مشهور، العربية يف َ

                                                
)1 (٤/٣٥ . 
)2 (٦/٥٢١ .  
  . ٨٦: مريم) 3(



 

 
٣٤٧ 

ـىامل ـي واـبـن ،)١(عـن ـد جـن ـذه احتـفـل ـق ـة، ـهب ـان الدالـل ـا وـك ـال ـمم ـه يف ـق  كتاـب
 أوجبـت ٌيشء؛ فيها زيد ثم املعاين، َأدلة ُاأللفاظ كانت فإذا ": )٢(اخلصائص

 فيهـا القطـع هبمـزة القـراءة أن تقـدم ممـا ُواملقصود "به املعنى َزيادة له ُالقيمة
 ًأيضـا تـدل كـام العظـيم، اليوم ذلك يف هلم املالئكة سوق تناسب مبنى زيادة
 تـدل كـام وتشـنيع، وتعنيـف تقريـع من املفزع السوق ذلك يصاحب ما عىل
 ْأتـت هنـا ًحارضا جتده وأنت والسنة، الكتاب يف متعددة سياقات ذلك عىل
 بـبعض دفعـت مـا هـي املتواردة املعاين هذه ولعل الفعل، مبنى يف الزيادة به

 مـا نحـو عـىل ومكـي عبيـد أيب مثل اءة؛القر هذه اختيار إىل املتقدمني األئمة
 .ًقريبا إليه اإلشارة سبقت

 ابتـداء، عنـه احلديث تقرر ما عىل تدل فإهنا الوصل هبمزة القراءة وأما
 آلل القراءة هذه عىل األمر أن ذلك وبيان أخرى، صورة فيها نلحظ أننا غري

 قـقحت هـذا مثـل ويف العـذاب، أشد فرعون آل يا ادخلوا: تقدير عىل فرعون
: األول أمـا هلـا؛ انقضـاء ال وحرسة ندامـة وراءه جيـر مـنهام واحد كل أمرين
 اخللـُق يسـمع حيـث اجلمـع، يـوم يف اخلالئـق رؤوس عـىل هبم التشهري فهو

 ـحـرص ـتـدرك حـيـنام ًجلـيـا تظـهـر األـمـر ـهـذا وخـطـورة ـهلـم، اهللا َأـمـر ُّكلـهـم
 أعامهلم، شفبك إيذائهم وعدم الناس، عىل السرت وهو مقابله؛ عىل اإلسالم
 فضـح بحكمتـه قـدر اهللا ولكـن رعاية، أتم َاجلانب هذا ُاإلسالم رعى ولقد

                                                
سـري هذه القاعدة وإن كانـت نشـأهتا يف حماضـن اللغـة، لكنهـا تنـدرج ضـمن قواعـد التف) 1(

 . ًأيضا، وهلا استثناءات، وعليها تعقيبات ليس هذا موطن ذكرها
)2 (٢/٨١٣ .  



 

 
٣٤٨ 

 رـبـك يظـلـم وال ـصـنيعهم، لـسـوء ـهلـم ًتقريـعـا القياـمـة؛ ـيـوم اخلالـئـق بـعـض
 الكريمـة، القـراءة هـذه بداللـة وآلـه؛ فرعون األشقياء مجلة من وكان ًأحدا،
َينـادى حـني يصيبهم الذي العظيم الفزع فهو: الثاين وأما  باسـمهم؛ علـيهم ُ

 يف يكـون مـا غايـة وهـذا األلـيم؛ العـذاب مـن هلـم اهللا أعـده ما إىل ليصريوا
 كـانوا ومـا قصـدهم، بنقـيض هلم معاملة وهو واإلذالل، واإلهانة التبكيت

~   �  ¡  ¢  £    M :)١(بقولـه ذلك اهللا بني كام الدنيا، احلياة يف عليه
®  ¬  «  ª  ©   ̈     §  ¦  ¥  ¤  ¯

³  ²       ±  °L. 
 هـاتني يف ًمتناسـقة ًواضـحة اإلعجـاز َدالئل ُجتد املعنى هذا خامتة ويف
 قـراءة كـل تـوحي صـنيعهم، وعاقبة مآهلم، حقيقة بيان يف تتآلفان القراءتني
 .تنافر وال تناقض غري من السياق ختام يف جتتمعان ثم فريد، بمعنى

 

                                                
  . ٤: القصص) 1(



 

 
٣٤٩ 

 :تعاىل قوله يف ديالعق اإلعجاز وجه دراسة: الرابع املبحث
 M¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  � L)١(. 

 

 املالئكـة شـأن يف املرشكـون زعمـه ٍباطـل، ٍزعم ِّرد يف اآلية هذه ُسياق
 .)٢(اهللا بنات إهنم: ومينًا ًكذبا بقوهلم السالم، عليهم

 يف َالسـليم َاملعتقـد بمجموعـه يقـرر القـراء بـني خـالف اآلية هذه ويف
 والكسـائي ومحزة وعاصم عمرو أيب قراءة األوىل ءةفالقرا املقربني؛ املالئكة

ْ مجـع عبـد وأمـا ، وألف بعدها ورفـع الـدالبالباء ؛"عباد"  األخـرى القـراءةَ
 ويف ظـرف، أنـه عـىل )٣ ("َعنْـد" فقـراءة البـاقني بـالنون سـاكنة وفـتح الـدال

 يف تعـاىل ُقولـه األوىل فللقراءة ومعنى، ًلفظا ًمعا؛ للقراءتني يشهد ما التنزيل
  :)٥(سـبحانه ُقولـه ولألخـرى ،M  :  9  8L :)٤(املالئكة مدح

 M  ~  }  |  {     z    y  x  wL)٦(. 
ْومـن عمرو أيب قراءة ويف  يف أثبتهـا كـام هلـم، َالعبوديـة اهللاُ َأثبـت معـه َ
_  `   M  f  e  d  c  b  a  :)٧(تـعــــــــاىل قوـلــــــــه

                                                
 .١٩: الزخرف)  1(
 . ١٣١٩: ، وتفسري ابن كثري٥/٤٩: املحرر الوجيز: انظر) 2(
 . ٢/٣٦٨: ، والنرش٢/٦٥١: ، وغاية االختصار١٩٦: التيسري: انظر) 3(
 . ٢٦: األنبياء) 4(
 . ١٩: اءاألنبي) 5(
 . ١١٤٨، ٣/١١٤٧: ، واملوضح٥٠٧، ٢/٥٠٦: ، ورشح اهلداية٢/٢٥٦: الكشف: انظر) 6(
 . ١٧٢: النساء) 7(



 

 
٣٥٠ 

h  g L ، ًبـاطال عـمز مـن عىل ٌّرد سبحانه منه التقرير هذا ويف 
 سورة يف بقوله َالفرية هذه عليهم اهللاُ أعظم وقد اهللا، بنات املالئكة أن ًوكذبا

¾  ¿  M           Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À:)١(الـصـافات

Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  ÇLالســـالم علـــيهم فهـــم ؛ 
 ًعبوديـة ُتتضـمن هنا هلم املثبتة العبودية إن ثم ،)٢(ُعباده ولكنهم ِبناته، ليسوا

ْالقرب، عبودية وهي خاصة،  .)٣(والتنوير التحرير يف ذلك إىل أشار كام ُ
 ،)٤(والتكـريم الترشيـف تقـتيض مكانيـة هنا فالعندية "عند" قرأ من وأما

 أن أو ،)٥(الدرجة ورفعة املكانة عندية وجعلها هنا، املكانية العندية منع ملنً خالفا
 هـذه يف احلـقُّ ُواألول ،)٦(وضـحامل يف ذلـك َّجـوز كـام وحكمـه، أمـره عند املراد

 ذلك من الرشعية؛ ُاألدلة وعليه عكس، غري من لتأويلهم ٌمتضمن وهو املسألة،
 صىل اهللا رسول قال: قال عنه اهللا ريض ٍّذر أيب حديث من )٧(الرتمذي يف ثبت ما

                                                
 . ١٥٢-١٥٠: الصافات) 1(
: ، وتفسـري البغـوي٦/١٤١: ، وحجـة أيب عـيل٢/٢٩٥: إعراب القراءات السـبع: انظر) 2(

 . ١٣١٩: ، وتفسري ابن كثري٧/٢٠٩
)3 (٢٥/١٨٣ . 
: ، والكـتـاب املخـتـار يف مـعـاين ـقـراءات أـهـل األمـصـار٢٥/٥٨: ري الـطـربيتفـسـ: انـظـر) 4(

  . ٩٥٥: ، وتفسري ابن كثري٢/٨٠١
، ٦٤٧: ، وحـجـة أيب زرـعـة٢/٢٥٦: ، والكـشـف٦/١٤٠،١٤١: حـجـة أيب ـعـيل: انـظـر) 5(

 . ٣/٣٥٩: والآللئ الفريدة
)6 (٣/١١٤٧ . 
يـه وسـلم، بـاب يف قـول النبـي رواه الرتمذي يف كتاب الزهد عن رسـول اهللا صـىل اهللا عل) 7(

 . صىل اهللا عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم



 

 
٣٥١ 

ِأطت: وسلم عليه اهللا  إال أصـابع أربـع موضـع فيهـا مـا تـئط أن هلا وحقَّ السامء َّ
 .)١(هللاً ساجدا جبهته واضع وملك

 يف ُّالبقـاعي قالـه كـام بالسـفه، عليهم ِاملناداة ُشديدة النون قراءة إن ثم
ًمعلال تفسريه،  يرصفهـم الذين امللك حرضة أهل أن وذلك": )٢(بقوله ذلك ِّ

 "األحوال أكمل عىل إال يكونون ال املهامت يف
 املالئكـة َفاتصـا بمجموعـه أفـاد اللفـظ هـذا يف القراءات فاختالُف

 اإلمـام ذلـك َّقـرر كـام وعنـده، الرمحن عباد فهم الكريمني؛ الوصفني هبذين
 يف الرشعيـة النصـوص تتابعـت وقـد ،)٣(تفسـريه يف تعاىل اهللا رمحه جرير ابن

 بمـقـامهم التنوـيـه يف وـسـلم علـيـه اهللا ـصـىل رـسـوله وـسـنة تـعـاىل، اهللا كـتـاب
 .فيهم كنياملرش مطاعن ونفي الكريمة، وأوصافهم الرشيف،

 

                                                
 . ٢٨١-٢٧٦: رشح الطحاوية: انظر يف معتقد أهل السنة واجلامعة يف املالئكة) 1(
 . ٧/١٦: نظم الدرر) 2(
)3 (٢٥/٥٨ . 
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 :تعاىل قوله يف العقدي اإلعجاز وجه دراسة: اخلامس املبحث
 M    §  ¦    ¥      ¤  £L)١(. 

 

 حمل الضـاد، وقـرأ البـاقون ء الكسائي وابن كثري وأبو عمرو بالظاقرأ
ُ وكذلك رسمها يف املصاحف كام حكـاه اتفاقـا بيـنهم اإلمـام،)٢(بالضاد  ابـن ً

 – رمحه اهللا – قال اإلمام الشاطبي ،)٣( يف تفسريه–  رمحه اهللا–جرير الطربي 
 :)٤(يف العقيلة

.......................... 
 

ُوالضاد َبضنني يف ََّ َِ ُجتمع ِ َ ْ َالبرشا َ َ َ 

  الرسم؟ تملهافقراءة الظاء عىل هذا ال حي:  قيلفإن
أن هـذا اإلشـكال ال ـشـك أنـه متبـادر إىل الـذهن، وـسـابٌق : فـاجلواب

َ ما علل به أبو عبيد إليه، وجوابه َّ ٌسنَ وهو ح-َ  – هـذامع أن «: )٥(ل إذ يقو- َ
ُّ ليس بخالف الكتاب؛ ألن الظاء والضاد ال خيتلف خطهـام يف –يعني الظاء 

 يف شـابه األخـرى، فهـذا قـد يتأساملصاحف إال بزيادة رأس إحدامها عـىل ر
 .»خط املصاحف ويتدانى

وصـدق أبـو «: ل هذا التعليل  بعد أن نق– رمحه اهللا – )٦(سخاوي القال

                                                
 .٢٤: التكوير)  1(
 . ٣٩٩، ٢/٣٩٨: ، والنرش٢٢٠: ، والتيسري٦٧٣: السبعة: انظر) 2(
 . ٢/٣٩٩: ، والنرش٩٢: املقنع: وانظر. ٣٠/٨٣) 3(
 . وما بعدها٢٤٣: الوسيلة: وانظر. ١٢: عقيلة أتراب القصائد) 4(
  .٢٤٥: كشف الوسيلة: انظر) 5(
 .املرجع السابق: انظر) 6(



 

 
٣٥٣ 

 .اهـ»  فإن اخلط القديم عىل ما وصف– اهللا محه ر–عبيد 
 –وهـو «: ً حكى يف الرسم خالفـا وقـال)١(كشافه أن الزخمرشي يف مع

ٍّ اهللا بالـظــاء، ويف مـصــحف أيب عـبــد يف مـصــحف –يعـنــي رـســم اـحلــرف  َ ُ
  اخلـالف يفرَّ وإذا تقـر،)٢(، وتبعه عىل ذلك السمني يف الدر املصون»بالضاد

 فيـنـدفع - ألن ـمـن حـفـظ حـجـة ـعـىل ـمـن مل حيـفـظ -الرـسـم وـهـو األـقـرب 
 مما اختلفت يف مهااإلشكال من أصله، ويكون خمرج القراءتني كمخرج غري

 .ِّخطه املصاحف
 يف وسـلم عليـه اهللا صىل رسوله عن وعال جل اهللا نفاه ما بيان وحيسن

 القـراءتني؛ لكـال للغـويا االشـتقاق معنـى بيـان عن فرع وذلك اآلية، هذه
ـة؛ ـمـن الـظـاء فـقـراءة  ـبـه تـظـن اـلـذي َّاـملـتهم: والظـنـني ُّالتهـمـة،: بمعـنـى ِّالظنـَّ
 ومـا: أي )٤(كثـري ابـن َّقـرره مـا عـىل القـراءة، هذه يف اآلية ومعنى ،)٣(التهمة
 .بمتهم: أي بظنني إليه اهللا أنزله ما عىل حممد

 الغيـب عـىل هـو مـا ": )٥(فقـال آخـر معنـى إىل معانيـة يف الفراء وأشار
 أو الضـعيف، للرجـل تقول والعرب له، حمتمل هو: يقول بضعيف،: بظنني
 الرأي عىل َّدلك ربام: يقول قضاعة بعض سمعت. ظنون هو: القليل اليشء

                                                
)1 (٤/١٩١ . 
)2 (١٠/٧٠٧ . 
 . "ظنن"لسان العرب : انظر) 3(
 . ١٥٦٢: تفسري ابن كثري) 4(
، وأشـار إىل هـذا التوجيـه أبـو حيـان يف البحـر ٢/٥٣١: يف املوضح، ونقله عنه ٣/٢٤٣) 5(

 . ١٠/٧٠٧: ، والسمني احللبي يف الدر املصون٨/٤٢٦: املحيط



 

 
٣٥٤ 

 ُالسـمني كـذلك َاالحتامل هذا وذكر ،"الرجال من الضعيف: يريد الظنون،
 املـاء، قليلـة: أي "ظنـون بئـر": مبقـوهل لـه َّومثـل ،)١(املصون الدر يف ُّاحللبي
 .ضعفها ذلك الزم ومن

 لتوجيـه تعـرض مـن عامـة وعليـه ُأعـدل، االشـتقاق يف ُاألول ُوالرأي
 .)٢(القراءة

 ضـنني ورجـل البخـل، بمعنـى الضـن مـن فهـي بالضـاد، القراءة وأما
 اهللا أنزلـه مـا عـىل ٌحممـد ومـا: أي: التوجيـه هـذا عـىل اآلية ومعنى ،)٣(بخيل
 .)٤(أحد لكل يبذله بل خيل؛بب عليه

 يف كوهنـا مـن ٌظـاهر؛ العقـدي اإلعجـاز يف القـراءة هذه دخول ُووجه
 االعتقـاد يف ٌأصـل وهـذا وسلم؛ عليه اهللا صىل بنبينا والتصديق اإليامن مقام
 الصـفتني هـاتني نفـي مـن القراءتـان عليه اشتملت ما ذلك وبيان ريب؛ بال
 ذلك الكهانة؛ من به اهتموه ملا نفي ضادال فقراءة والسالم؛ الصالة عليه عنه
ُّيضن الكاهن أن  الصـالة عليـه وكـان ،)٥(ًحلوانـا عليهـا يأخذ حتى عنده بام ِ

                                                
)1 (١٠/٧٠٧ . 
ـك) 2( ـر يف ذـل ـيل: انـظ ـة٢/٣٦٤: ، والكشــف٦/٣٨٠،٣٨١: حجــة أيب ـع : ، ورشح اهلداـي

 . ٤/٢٥٠: ، وإبراز املعاين٢/٥٠٩: ، وفتح الوصيد٢/٢٨٢: ، واإلمالء٢/٥٤٨
معـاين : ، وانظـر يف توجيـه القـراءة بـام يتفـق مـع هـذا املعنـى"ضـنن"لسان العرب : انظر) 3(

 . ٢/٥٤٩: ، ورشح اهلداية٢/٣٦٤: ، والكشف٥٣١: القراءات
 . ١٥٦٢،١٥٦٣: تفسري ابن كثري: انظر) 4(
: ثـريالنهايـة البـن األ: انظـر. مـا يأخـذه مـن املـال والرشـوة عـىل كهانتـه: حلوان الكاهن) 5(

)١/٤٣٥.( 



 

 
٣٥٥ 

 يف عاشـور ابـن قـال أيـدهيم، تقدمـه ملـا تطلـع غـري من وحيذر يبرش والسالم
 صـىل النبـي وحال الكهان، حال بني الفرق هلم فأقام ": )١(املعنى هذا تقرير
 وأن بـه، خيـربهم عـام ًعوضـا يسأهلم ال النبي أن إىل ِباإلشارة لموس عليه اهللا

ًحلوانا يسمونه ما به خيرب ما عىل يأخذ الكاهن ْ  قبيـل من املعنى هذا فيكون ، ُ
M  Æ : )٣(سبحانه وقوله ،L'  )  (  *   +  ,  M : )٢(تعاىل قوله

Ê  É  È        Ç L ، ذلك ونحو" . 
 عـن يبلغـه فـيام والسـالم الصـالة عليه َصدقه ُفتؤكد بالظاء ُالقراءة وأما

 صـىل نبينـا جتـاه املسلم معتقد يكون أن يتعني اآليتني هاتني داللة وعىل ربه،
ِمجعـت قـد الواسـع املعتقـد هـذا داللـة تـرى وأنـت وسلم، عليه اهللا  يف لـك ُ

 .الكريمتني القراءتني هاتني

                                                
 ). ٣٠/١٦٢: (التحرير والتنوير) 1(
 . ٥٧: الفرقان) 2(
 . ٩٠: األنعام) 3(



 

 
٣٥٦ 

 :عاىلت قوله يف العقدي اإلعجاز وجه دراسة: السادس املبحث
 M   ¥  ¤     £L)١(. 

 

 فمن قرأ بالرفع ،)٢(برفعها والباقون الدال، بخفض والكسائي محزة قرأ
 – سـبحانه وتعـاىل – عاله؛ إذ مرجع اسم اإلشارة إليـه يففهو صفة هللا جل 

 .)٣( "العرش " ذو العرش، ومن قرأ باخلفض فهو صفة لـ: يف قوله
 لـغـة يف واملـجـد راءتني،الـقـ ـكـال ـعـىل ـصـفة ـجـاءت هـنـا املجـيـد فكلـمـة

 كثـري مرعـى يف وقعت إذا اإلبل جمدت: قوهلم من الواسع، الرشف: العرب
 مـن واملجيـد سـبحانه، هللا صـفة فاملجـد بالرفع اجلامعة قراءة فعىل) ٤(واسع
 يف املجـد ألن معينة؛ بصفة ختتص ال والتي والسنة، الكتاب يف الثابتة أسامئه
 متعددة بصفات املتصف أي فاملجيد دة،والزيا والكثرة للسعة وضع األصل

 :)٥(القيم ابن قال الكامل صفات من
ــ ـد صــفاته أوصــاف تـع ـو املجـي  وـه

 
 ــظيم فـشـأن الوـصـف أعـظـم ـشـان 

  
 ـصـفاته ـمـن ـصـفة اـلـرمحن لـعـرش تـضـيف فإـهنـا اخلـفـض ـقـراءة وأـمـا

                                                
 .١٥: الربوج) 1(
 ).٢/٣٩٩: (، والنرش٢٢١:، والتيسري)٢/٦٢٢: (التذكرة: انظر) 2(
: ، واـلـدر املـصـون)٢/٣٦٩: (، والكـشـف)٢/٤٥٧: (إـعـراب الـقـراءات الـسـبع: انـظـر) 3(

)١٠/٧٤٨.( 
 ).جمد(، والقاموس املحيط )جمد(العرب لسان : انظر) 4(
 .٢٠٣: نونية ابن القيم) 5(



 

 
٣٥٧ 

ـر اللـغـوي األصــل يف والـعـرش الكريـمـة، ـك رسـي ـرمحن وـعـرش ،)١(املـل  اـل
 :أوصافه فمن )٢(والسنة الكتاب دالئل من ذةمأخو صفات له سبحانه

 أهـل مـذهب هـو كـام وعظمتـه، بجاللـه يليـق ًاسـتواء عليه، اهللا استواء  -١
 مـن مواضـع سـبعة يف عرشـه عـىل اهللا اسـتواء جـاء وقد واجلامعة، السنة
 .)٣(تعاىل اهللا كتاب

 سعيد أيب حديث من )٤(الصحيحني يف ورد ما لذلك يدل قوائم، ذو أنه  -٢
بي  قول وفيه عنه، اهللا ريض اخلدري ُّالنَّ َصىل اهللاَُّ عليه وسـلم   ِ ََّ ََ ْ َِ َ ُال ختـريوا    :َّ ِّ َ ُ َ

اس  َبني األنبياء ، فإن النَّ َ ََّ َِ ِ ِ َْ ْ َ َيصعقون    ْ ُ َ ْ ْيـوم القيامـة فـأكون أول مـن    َ َّ َ ْ ََ َ ََ ُ َ َْ ُ َ ِ َتنْشـقُّ    ِ َ  
َعنْه األرض ، فإذا أنا   َ َ َِ ُ َْ َ ْ َبموسى   ُ ُ ِذ بقائمة من قـوائم العـرش، فـال أدري ِآخ  ِ ْ َ َ َْ َِ َ ْ ِ َ َ ٌْ َِ ِ ٍ ِ ِ

ْأكان فيمن  َ ِ َ َ ِصعَق  َ َأم حوسب  ،  َ ُِ ْ َبصعقة األوىل؟   َ ُ ِْ ِ َ ْ َ 

 فأثـبـت ،)٥(M    ¾  ½  ¼    »L : تـعـاىل ـقـال ـكـام خمـلـوق، أـنـه  -٣
 .مربوب أنه عىل فدل ًربا للعرش

M  \  [  Z : تـعـاىل ـقـال ـكـام بحمـلـه، مالئكـتـه بـعـض أـمـر اهللا أن  -٤

_  ^  ]L)٦(. 

                                                
 ).عرش: (لسان العرب: انظر) 1(
 . ٢٥٨-٢٥٤: رشح العقيدة الطحاوية: انظر) 2(
 .٤: ، احلديد٤: ، السجدة٥٩: ، الفرقان٥: ، طه٢: ، الرعد٣: ، يونس٥٤: األعراف) 3(
ـشـخاص واملالزـمـة واخلـصـومة ـبـني البـخـاري كـتـاب اخلـصـومات، ـبـاب ـمـا ـيـذكر يف األ) 4(

 .املسلم واليهودي
 .١٢٩: التوبة) 5(
 .١٧: احلاقة) 6(



 

 
٣٥٨ 

َفـإذا : )١(البخـاري يف هريرة أيب حديث لذلك يدل املخلوقات، أعىل أنه  -٥ َِ
ة ، وفوقـه  ة ، وأعـىل اجلنـَّ ُسألتم اهللاََّ فسلوه الفـردوس ، فإنـه أوسـط اجلنـَّ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َُ َ ْ ْ ُ َ ْ ُ َ ِْ ِ َِ َ َ ْ َ ُ ََ ْ َ َ َّ ُِ َ

َعرش الرمحن، ومنْه تفجر أهنار اجل ُ ْ ُ َّ ْْ ََ َ َّ ُ ََ ِ ِ َ ْ  .ِنَّة َُ

¨  M:)٢(املؤمنون سورة آخر يف تعاىل قال كام بالكرم، وصفه اهللا أن  -٦
 ´  ³  ²  ±  °  ¯    ®  ¬«  ª  ©L، ـــــن ـقـــــال  اـب

 باعتبـار أو الشـكل، هبـي املنظـر حسـن أي كريم، بأنه ووصفه": )٣(كثري
 ذلـك ذكر كام ًكراما، ساكنوه كان إذا كريم بيت: تقول عليه، استوى َمن

 .)٤(الشوكاين

 وهذه واالصطالحية، اللغوية، املجد بداللة جميد، أنه كذلك صفاته من  -٧
 .القراءة هذه من مستفادة الصفة

 نعـت املجيـد أن إىل اخلفـض قـراءة لتوجيـه تعـرض مـن بعض ويذهب
 بطـش إن: التقـدير فيكـون لشـديد، ربك بطش إن: تعاىل قوله يف للرب
 َالتوجيـه هذا َومنع ،)٥(عاجلام يف ُّالقرطبي ذلك ذكر لشديد ِاملجيد ربك
 التابع بني الفصل عدم األصل بأن لذلك َّواحتج ،)٦(تفسريه يف ُّاأللويس
 جلريانـه ًمسـلكا؛ ُّأسـد األول َالتوجيـه أن أعلـم واهللا واألظهر واملتبوع،

                                                
 .كتاب اجلهاد والسري، باب درجات املجاهدين يف سبيل اهللا) 1(
 .١١٦: املؤمنون) 2(
 .١٠١٣: تفسري ابن كثري) 3(
 .٣/٦٢٦: فتح القدير: انظر) 4(
 ).١٩/١٩٥: (اجلامع ألحكام القرآن) 5(
 ).١٠/١١٨: (روح املعاين: انظر) 6(



 

 
٣٥٩ 

 القـراءة إذ اآلية؛ داللة يف ًجديدا ًمعنى وإلضافته جهة، من األصل عىل
 تضـيف وال الرفـع، قـراءة مـع معناهـا ُحديت القرطبي اإلمام توجيه عىل
 . ًمقبوال ًجديدا ًمعنى السياق عىل



 

 
٣٦٠ 


 

 ومـا فيهـا، العقـدي اإلعجـاز أوجـه ودراسـة الـنامذج، هذه رسد وبعد
 وغـري املبـارشة العالقـة ذات الكتب من عدد عىل الوقوف من ذلك صحب
 :ييل ما ُأسجل املوضوع هبذا املبارشة
 العلـم هـذا وتعلـق التأصـييل، اجلانـب حيـث نمـ القراءات علم أمهية §

 .العلوم بسائر الرشيف
 مزيـد إىل حيتـاج القرآنيـة القـراءات يف العقـدي اإلعجـاز وجه بيان أن §

 .وبحث وعناية حترير
ـاب ـهـذا يف املـتـأخرة الدراـسـات بـعـض أن § ـذهب ملوافـقـة ِهتـتـد مل الـب  ـم

 .القرآنية القراءات يف العقدي اإلعجاز وجه تقرير يف السلف
 ُالصـلة حيث من بينها فيام تتفاوت الباب هذا يف املحصورة اآليات أن §

 .االعتقاد مسائل من بكوهنا الوثيقة
 :ييل بام أويص كام
 القرآنـيــة، الـقــراءات يف العـقــدي اإلعـجــاز مواـضــع ودراـســة حرص §

 .واجلامعة السنة أهل بمنهج ًوثيقا ًربطا وربطها
 القراءات توجيه كتب يف يالعقد التوجيه ملسالك نقدية دراسات قيام §

 .املتقدمني عند وبخاصة القرآنية،
 القـراءات تراثهـا حتقيـق أو فيهـا، التصـنيف عند العقائد كتب تضمني §

 ـمـن ًوجـهـا باعتبارـهـا داللتـهـا؛ وـجـه بـيـان ـمـع العالـقـة، ذات القرآنـيـة
 .َّاملقدمة االستدالل وجوه
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 :واملراجع املصادر فهرس
 حممود الشيخ: وتعليق حتقيق شامة، أليب اين،األم حرز من املعاين إبراز   -

 .»تاريخ بدون «املنورة باملدينة اإلسالمية اجلامعة مطبوعات من جادو،

 العلميـة، الكتـب دار السـيوطي، الـدين جلالل القرآن، علوم يف اإلتقان  -
 هـ١٤١١ العارشة، الطبعة

 وفعبـدالرؤ صـربي: الدكتور تأليف اإلسالمي، الفقه يف القراءات أثر  -
 .هـ١٤١٨ األوىل، الطبعة السلف، أضواء حلمي،

 الشنقيطي، األمني حممد للشيخ بالقرآن، القرآن إيضاح يف البيان أضواء  -
 .»تاريخ بدون «بريوت الكتب، عامل

 القـرآن، مجيـع يف والقراءات اإلعراب وجوه من الرمحن به من ما إمالء  -
 احلـديث، دار ة،عطـو إبـراهيم: األسـتاذ تصـحيح العكربي، البقاء أليب

 .»تاريخ بدون «القاهرة

 عبـداهللا بـن حممـد الـدين بـدر: اإلمـام تـأليف القـرآن، علوم يف الربهان  -
 دار وزـمـالؤه، املرعشـيل، عـبـدالرمحن بـن يوـسـف. د: حتقيـق الـزركيش،
 .هـ١٤١٠ األوىل، الطبعة لبنان، بريوت، املعرفة،

 بن حممد املحقق؛ إلماما: تأليف العرشة، األئمة قراءات يف التيسري حتبري  -
 الطبعـة لبنـان، بـريوت، العلمية، الكتب دار اجلزري، بن حممد بن حممد

 .هـ١٤٠٤ األوىل،

ـذكرة   -  أيـمـن: حتقـيـق غلـبـون، ـبـن احلـسـن أليب اـلـثامن، الـقـراءات يف الـت
 بجـدة، الكريم القرآن لتحفيظ اخلريية اجلامعة مطبوعات سويد، رشدي
 .هـ١٤١٢ األوىل، الطبعة



 

 
٣٦٢ 

 املوجـود عبـد عـادل: حتقيق األندليس، حيان أليب املحيط، البحر تفسري  -
 .هـ١٤١٣ األوىل، الطبعة بريوت، العلمية، الكتب دار وزمالئه،

 للـنرش، التونسـية الـدار عاشـور، ابـن للطـاهر والتنـوير، التحرير تفسري  -
 .م١٩٨٤ تونس،

 داء،الفـ أيب الـدين عـامد: احلـافظ اإلمـام تـأليف العظـيم، القـرآن تفسري  -
ـري بــن إســامعيل ـإرشاف الدمشــقي، كـث  عبــدالقادر حممــود: الشــيخ: ـب
 .هـ١٤٢٢ األوىل، الطبعة الرياض، الرشد، مكتبة األرنؤوط،

: بتصــحيحه عنــي الــداين، عمــرو أليب الســبع، القــراءات يف التيســري  -
 .هـ١٤٠٤ الثانية، الطبعة بريوت، العريب، الكتاب دار نرش أوتويرتزل،

 الفكـر، دار الطـربي، جريـر البـن القـرآن، آي أويـلت عـن البيـان جامع  -
 .هـ١٤٠٨ بريوت،

 األنصـاري أمحـد بـن حممـد عبـداهللا أيب: لإلمـام القـرآن، ألحكام اجلامع -
 ).هـ١٤١٣ (لبنان بريوت، العلمية، الكتب دار القرطبي،

 الـذين والشـام والعـراق باحلجـاز األمصـار أئمـة السـبعة للقـراء احلجة  -
ـو ذـكـرهم ـد،جم ـبـن بـكـر أـب ـيل أليب اـه ـدر: حتقـيـق الـفـاريس، ـع ـدين ـب  اـل
 .هـ١٤٠٤ األوىل، الطبعة دمشق، للرتاث، املأمون دار ومجاعة، قهوجي

: تصـحيح للشـاطبي، السـبع، القـراءات يف التهـاين ووجـه األماين حرز  -
ـد ـيم حمـم ـي، ـمت ـة، املطبوعــات دار الزعـب ـة احلديـث ـورة، املديـن ـة املـن  الطبـع
 .هـ١٤٠٩ األوىل،

 عـيل حممـد: حتقيـق) هــ٣٩٢ تــ (جني بن عثامن الفتح؛ يبأل اخلصائص، -
 .هـ١٤٠٣ الثالثة، الطبعة بريوت، الكتب، عامل النجار،
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 أمحـد. د: حتقيـق احللبي، للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -
 .هـ١٤٠٧ األوىل، الطبعة دمشق، القلم، دار اخلراط،

 الفضـل أيب: لإلمـام املثاين، عوالسب العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح -
ـدين شــهاب ـود اـل ـويس، شــكري حمـم ـاء دار األـل ـرتاث إحـي  العــريب، اـل
 .هـ١٤٠٥ الرابعة، الطبعة لبنان، بريوت،

 دار ضـيف، شـوقي. د: حتقيـق جماهد، بن بكر أليب القراءات، يف السبعة -
 .»تاريخ بدون «الثالثة الطبعة املعارف،

 غـدة، أبـو الفتـاح عبـد: ترقيم ئي،النسا شعيب بن ألمحد النسائي، سنن -
 .هـ١٤١٤ الثالثة، الطبعة بحلب، اإلسالمية املطبوعات مكتب

 بن عيل الدين صدر: العالمة تأليف السلفية، العقيدة يف الطحاوية رشح -
 شـاكر، حممـد بـن أمحـد: الشـيخ حتقيق احلنفي، العز أيب بن حممد بن عيل
 واإلرـشـاد، واـلـدعوة واألوـقـاف اإلـسـالمية الـشـؤون وزارة ونرش طـبـع

 هـ١٤١٨ السعودية، العربية اململكة

 مكتـبـة حـيـدر، ـحـازم. د: حتقـيـق املـهـدوي، العـبـاس أليب اهلداـيـة، رشح -
 .هـ١٤١٦ األوىل، الطبعة الرياض، الرشد،

: حتقيـق البخـاري، إسـامعيل بـن حممـد اهللا عبـد أليب البخـاري، صحيح -
 بـدون «السـلفية ةاملطبعـ اخلطيـب، الـدين وحمـب البـاقي عبد فؤاد حممد
 .»تاريخ

 اهلمـذاين، العالء أليب األمصار، أئمة العرشة قراءات يف االختصار غاية -
 القـرآن لتحفيظ اخلريية اجلامعة مطبوعات فؤاد، حممد أرشف. د: حتقيق
 .هـ١٤١٤ األوىل، الطبعة بجدة، الكريم
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 تـأليف التفسـري، علـم مـن والدرايـة الروايـة فنـي بني اجلامع القدير فتح -
 يوـسـف: أـصـوله وراـجـع ـبـه اعتـنـى الـشـوكاين، ـعـيل ـبـن حمـمـد: اإلـمـام
 .هـ١٤١٦ الثانية، الطبعة لبنان، بريوت، املعرفة، دار الغوش،

 يعقـوب بـن حممـد الدين جمد: اللغوي العالمة تأليف املحيط، القاموس -
 الطبعـة الرسالة، مؤسسة يف الرتاث حتقيق مكتب: حتقيق الفريوزآبادي،

 .هـ١٤١٩ السادسة،

: الشيخ: تأليف وأحكامها، حجيتها، ثبوهتا، تارخيها، القرآنية القراءات  -
ــداحلليم ــة، عـب ــرب دار قاـب ــريوت، اإلســـالمي، الـغ ــة ـب  األوىل، الطبـع

 .م١٩٩٩

 بـن حممـد الـدين مجال: اإلمام نظم السبع، القراءات يف املالكية القصيدة -
 الزمـان ارد مكتبـة السـديس، عـيل بـن أمحد. د: حتقيق مالك، بن عبداهللا
 .هـ١٤٢٩ األوىل، الطبعة املنورة، املدينة والتوزيع، للنرش

 رشيـح بـن حممـد عبـداهللا أيب: اإلمـام تـأليف السبع، القراءات يف الكايف -
 العلمية، الكتب دار عبدالسميع، حممود أمحد: حتقيق األندليس، الرعيني
 .هـ١٤٢١ األوىل، الطبعة لبنان، بريوت،

 بكـر أيب: الشـيخ إمـالء األمصار، أهل قراءات معاين يف املختار الكتاب -
 محيـد بـن عبـدالعزيز. د: ودراسـة حتقيـق إدريـس، بـن عبيـداهللا بـن أمحد

 .هـ١٤٢٨ األوىل، الطلعة الرياض، الرشد، مكتبة اجلهني،

 ملحمود التأويل، وجوه يف األقاويل وعيون التنْزيل حقائق عن الكشاف -
 .»تاريخ بدون «بريوت املعرفة، دار الزخمرشي، عمر بن

 أيب بـن ملكـي وحججهـا، وعللهـا السـبع القـراءات وجـوه عن الكشف -
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 الرسـالة، مؤسسـة رمضـان، الدين حميي حممد. د: حتقيق القييس، طالب
 .هـ١٤٠٤ الثالثة، الطبعة بريوت،

 بشـعلة، املعروف املوصيل أمحد بن ملحمد األماين، حرز رشح املعاين كنْز -
 .هـ١٣٧٤ األوىل، الطبعة لقاهرة،ا للرتاث، األزهرية املكتبة

 بـن حممـد عبـداهللا أيب اإلمـام: تـأليف القصـيدة، رشح يف الفريدة الآللئ -
 مكتـبـة موـسـى، ـعـيل ـبـن عـبـدالرزاق: الـشـيخ: حتقـيـق الـفـايس، احلـسـن
 .هـ١٤٢٦ األوىل، الطبعة الرشد،

 عبـد أمـني: بتصحيحها اعتنى منظور، ابن العالمة لإلمام العرب، لسان -
 .هـ١٤١٦ األوىل، الطبعة بريوت، العريب، الرتاث إحياء ردا الوهاب،

 القلــم، دار مســلم، مصــطفى. د.أ: بقلــم القــرآن، إعجــاز يف مباحــث -
 .هـ١٤٢٦ الثالثة، الطبعة دمشق،

 تيمـيـة، اـبـن مكتـبـة اجلوزـيـة، الـقـيم اـبـن: لإلـمـام النونـيـة، القـصـيدة ـمـتن -
 .هـ١٤١٥ األوىل، الطبعة القاهرة،

 بن الرمحن عبد: وترتيب مجع تيمية، ابن اإلسالم لشيخ الفتاوى، جمموع -
 .هـ١٣٩٨ الثانية، الطبعة النجدي، قاسم

 عبـد: حتقيق األندليس، عطية البن العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز املحرر -
 األوىل، الطبعـة بـريوت، العلميـة، الكتـب دار حممد، الشايف عبد السالم
 .هـ١٤١٣

 النـمـر اهللا عـبـد حمـمـد: وـختـريج حتقـيـق البـغـوي، لإلـمـام التنْزـيـل، مـعـامل -
 .هـ١٤١٤ الثانية، الطبعة الرياض، طيبة، دار وزميليه،

. د مصـطفى، عيـد. د: حتقيـق األزهـري، منصـور أليب القـراءات، معاين -
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 .هـ١٤١٢ األوىل، الطبعة القوزي، عوض

: حتقيق الزجاج، الرسي بن إبراهيم إسحاق أليب وإعرابه، القرآن معاين -
 .هـ١٤٠٨ األوىل، الطبعة بريوت، الكتب، عامل شلبي، يلاجلل عبد .د

 حمـمــد: الـشــيخ األـســتاذ: ـتــأليف الـقــرآن، عـلــوم يف العرـفــان مناـهــل  -
 دار اـلـدين، ـشـمس أـمحـد: وأحاديـثـه آياـتـه َّـخـرج الزرـقـاين، عـبـدالعظيم

 .هـ١٤٠٩ األوىل، الطبعة لبنان، بريوت، العلمية، الكتب

 اجلـزري، بن حممد الدين شمس ماملإل الطالبني، ومرشد املقرئني منجد -
ـد، ـعـامل دار العـمـران، حمـمـد ـبـن ـعـيل: ـبـه اعتـنـى ـة الفواـئ  األوىل، الطبـع
 .هـ١٤١٩

 املصحف، رسم علم يف املقاصد أسنى يف القصائد أتراب عقيلة منظومة -
 الطبعـة جدة، املكتبات، نور دار سويد، أيمن: د حتقيق الشاطبي، لإلمام
 .هـ١٤٢٢ األوىل،

 بـابن املعـروف الشـريازي عـيل بـن لـنرص وعللها، القراءات وجوه يف املوضح -
 اخلريـيـة اجلامعـة مطبوعـات الكبـييس، محـدان عمـر. د: حتقيـق مـريم، أيب

 .هـ١٤١٤ األوىل، الطبعة بجدة، الكريم القرآن لتحفيظ

 ـعـىل أرشف اـجلـزري، بـن حمـمـد ـبـن ملحمـد اـلـعرش، الـقـراءات يف الـنرش -
 .»تاريخ بدون «العريب الكتاب دار الضباع، حممد بن عيل: تصحيحه

 احلسـن أيب الـدين برهان: لإلمام والسور، اآليات تناسب يف الدرر نظم -
 ـبـريوت، العلمـيـة، الكـتـب دار ـهــ،٨٨٥ ـتــ البـقـاعي، عـمـر ـبـن إـبـراهيم
 .هـ١٤١٥: األوىل الطبعة الباز، مكتبة توزيع لبنان،

: الـدكتور تـأليف ة،املتـواتر القرآنية القراءات توجيه يف البالغية الوجوه -
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 األوىل، الطبـعــة والتوزـيــع، لـلــنرش الفرـقــان دار اجلـمــل، أـمحــد حمـمــد
 .هـ١٤٣٠

 مـوالي: د حتقيـق السـخاوي، الـدين لعلـم العقيلـة، كشـف إىل الوسيلة -
 .هـ١٤٢٣ األوىل، الطبعة الرشد، مكتبة اإلدرييس، حممد
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 : إعداد

عبد العزیز بن محمد السحیباني . د

    عبدالعزيز بن حممد السحيباين.د
ية أصول الدين  كل- املشارك بقسم القرآن الكريم وعلومه األستاذ  •

 ـ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 )  تبيان(األمني املايل جلمعية  •
 -ـ حصل عىل درجة املاجستري مـن قسـم القـرآن الكـريم وعلومـه   •

كلـيـة أـصـول اـلـدين ـ جامـعـة اإلـمـام حمـمـد ـبـن ـسـعود اإلـسـالمية 
  :بأطروحته 

 ) دراسة موضوعية -الطاعة وأنواعها يف القرآن الكريم ( 
 -ـ حصل عىل درجة الدكتوراه من قسـم القـرآن الكـريم وعلومـه   •

كلـيـة أـصـول اـلـدين ـ جامـعـة اإلـمـام حمـمـد ـبـن ـسـعود اإلـسـالمية 
فتح املنـان بتفسـري القـرآن للحسـن بـن أمحـد عـاكش  (:بأطروحته 

 )-حتقيق–الضمدي ، من أول سورة األنعام إىل آخر سورة الرعد 
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 كتابـه علينـاوأنـزل ظـاهرة وباطنـة، احلمد هللا الذي أسـبغ علينـا نعمـه 
أشهد أال إله إال اهللا وحده ال رشيك  وا، وأتقنها فأحكمه،فصل آياتهاملبني، 

جتـه،  حقلبـه وأظهـراهللا  الـذي طهـر ،خصنا بإرسـال أكـرم اخللـق عليـهله، 
 خـاتم ، وخري القـرون قرنـه، وجعل خري الناس أمتهوأعىل يف العاملني ذكره،

صىل اهللا وسلم وبارك عليه، وعىل آله  ، وعلم أوليائه، وسيد أصفيائه،أنبيائه
 :أما بعد. وأصحابه ومن سلك طريقه إىل يوم الدين

ـاألرسة  ـق ـب ـاول موضــوعا ذا شــأن، يتعـل ـذا البحــث يتـن فموضــوع ـه
 . حمظورات النكاح، من خالل اآليات الواردة يف سورة البقرةاملسلمة، وهو
 :حدود البحث

وإنـام اقـترصت ـعـىل مـا ورد يف سـورة البـقـرة؛ ألن حمظـورات النـكـاح 
 :تنقسم إىل قسمني

ـزوج أو  ـم يف اـل ـت بوصــف داـئ ـي تعلـق ـدة، وهــي الـت حمظــورات مؤـب
 .كاملحرمات بالنسب واملصاهرة والرضاعة. الزوجة

 وهــي الـتــي تعلقــت بوصــف مؤقــت يف أـحــد وحمظــورات مؤقتــة،
 .الزوجني، وهو سبب احلظر 

 :أمهية البحث وأسباب اختياره 
أمهية البحـث ظـاهرة مـن موضـوعه وعنوانـه؛ ألنـه يتنـاول دراسـة آيـات  -

ـا ـعـىل  ـوين األرسة املســلمة؛ لتـقـوم بوظيفتـه تتعـلـق بأســس ومقاصــد تـك
 .أحسن وجه 
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 :أهداف املوضوع 
منها ما هو خاص بالعقد، :  يف القرآن، وأهنا نوعانبيان حمظورات النكاح -

 .ومنها ما هو خاص بالوطء 
ـاء األرسة  - ـرآن يف بـن ـق مقاصــد الـق ـر حمظــورات النكــاح يف حتقـي ـراز أـث إـب

 .املسلمة
 :خطة البحث
 .املقدمة
 .تعريف حمظورات النكاح ومقاصده، لغة واصطالحا : التمهيد

 .اآليات حمل الدراسة : املبحث األول
 . حمظورات عقد النكاح وأثرها يف حتقيق مقاصده : ملبحث الثاينا

 .حمظورات الوطء، وأثرها يف حتقيق مقاصد النكاح: املبحث الثالث
 اخلامتة

 ثبت املراجع واملصادر
 

 منهج البحث
 . سلوك املنهج االستقرائي التحلييل يف دراسة اآليات حمل البحث -
 .ورة ورقم اآلية يف املتنعزو اآليات القرآنية بذكر اسم الس -
ـبـذكر الكـتـاب، : ـختـريج األحادـيـث واآلـثـار ـمـن مـصـادرها األـصـلية -

 .والباب، ورقم احلديث، مع احلرص عىل بيان درجة احلديث 
سلوك املنهج العلمي يف توثيق النصوص، بعزوها لقائليها من كتـبهم  -

 .إال مع تعذر األصل ، مبارشة
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 .اللغوية وكتب غريب القرآنرشح غريب األلفاظ من املعاجم -
ويف اخلتام أمحد اهللا تعاىل محد كثريا طيبا مباركـا فيـه كـام حيـب ويـرىض 
عىل نعمه التي ال حتىص، وأشكره شكرا كثريا ال ينتهي عىل مـا مـن بـه عـيل، 
فأعانني عىل إنجاز هذا البحث، وما فتح يل فيه، وأسأله جل وعال أن يغفـر 

  . يل زليل وخطأي، وكل ذلك عندي
ني عىل إمتام هذا البحث، وتسـديده، مـن قريـب نكام أشكر كل من أعا

أو بعـيـد، واهللا يتوالـنـا مجيـعـا بواـسـع رمحـتـه، ويوفقـنـا إىل أـسـباب مرـضـاته، 
 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
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د بيــان املعنــى املــراد يف هــذا البحــث مــن ســأتناول يف هــذا التمهيــ

 .حمظورات النكاح، وكذلك مقاصده 
أما حمظورات النكاح؛ فهو مركب إضايف، مـن بـاب إضـافة اليشء إىل 
: نوـعـه، واـملـراد املحـظـورات الـتـي متـنـع النـكـاح، وـهـو مرـكـب ـمـن كلمـتـني

 .حمظورات، والنكاح 
مـن احلظـر، فهي مجع حمظور، عىل وزن مفعول، مشتق : أما حمظورات

منعتـه، : ، أي حظرت اليشء أحظره حظـرا:يقال .وهو املنع وعدم اإلباحة 
ُ فقد حظره عليـك ؛ُّكل ما حال بينك وبني يشءو ََ  M  I :ومنـه قولـه تعـاىل. َ

M  L  K  JL ١( ٢٠: اإلرساء(. 
ًنكح ينكح نكحا ونكاحامصدر  فهو: كاحلنِّوأما ا ًِ ِْ َنكح كمنَع و. ََ ََ َ َ  عـىلَ

َرضبواألكثرون أنه ك ،القياس َ   .َ وبه ورد القرآن،َ
وقـال آخـرون أصـله لـزوم يشء .  الضـم والتـداخل :يف اللغـةوأصله 

إذا اعتمد عليها  نكح املطر األرض :، ومنه قول العرب مستعليا عليه،ليشء
ح بضم ثم ْك النُ: وقال الفراء. إذا غلب عليهاونكح النعاس عينه. وداخلها 

: ِفمعنـى قـوهلم .، وكذا قال ابن سـيدهز كرس أوله وجيو،سكون اسم الفرج

                                                
، ٢/٨٠، ومعجـم مقـاييس اللغـة البـن فـارس ٤/٢٦٢هتذيب اللغـة لألزهـري : انظر ) 1(

  .٤/٢٠٢ولسان العرب 



 

 
٣٧٦ 

َنكحها« َ َأي أصاب ذلك املوضع، نحو كبده» َ َ َأي أصاب كبده: ََ ِ َ َ .  
َ أو جمـاز يف ، العقـد والـوطء،ّ حقيقـة يف الكـلوهل هواختلف العلامء  َ

َ أو حقيقة يف أحدمها،الكل  . َ جماز يف اآلخر ،َ
 وهــم أكثــر - ز يف الــوطء حقيقــة يف العقــد جمــاإنــه: فالــذين قــالوا

 . لعقدمرادا به اكثرة وروده يف الكتاب والسنة ب حيتجون -الشافعية
 أنـه حقيقـة يف الـوطء جمـاز يف  إىل- وعليـه احلنفيـة -وذهب األزهري

 ألنـه ؛لنكاح يف كالم العرب الوطء، و قيل للتزوج نكاحاصل ؛ ألن أالعقد
  . سبب الوطء املباح

وهـو ظـاهر وطء والعقد؛ فهو لفظ مشـرتك، واألرجح أنه حقيقة يف ال
 . الزجاجيالواحدي و وبه جزم ،كالم كثري من اللغويني

 ، إذا تزوجـهـا؛نـكـح ـفـالن اـمـرأة ينكحـهـا نكاـحـا: تـقـول: ـقـال اللـيـث
 . يضاأ إذا باضعها ينكحها ؛ونكحها

 . )١(النكاح يف كالم العرب بمعنى الوطء والعقد مجيعا: وقال الزجاج
 :فقـال،  نكحهـا:ألت أبـا عـىل الفـاريس عـن قـوهلم س:يبن جناقال و

 : فـإذا قـالوا؛ يعرف به موضـع العقـد مـن الـوطء،فرقت العرب فرقا لطيفا
 نكـح : وإذا قـالوا، أرادوا تزوجيهـا والعقـد عليهـا؛نكح فالنة أو بنت فـالن

  . مل يريدوا إال املجامعة؛امرأته
M   Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Õ  Ô  Ó  Ò  :ويشهد هلذا املعنى قوله تعاىل

×  ÖL فإن املراد بالنكاح يف هـذه اآليـة هـو الـوطء؛ ألنـه ؛٢٣٠: البقرة 
                                                

  .٨/٣نقال عن املرداوي يف اإلنصاف  ) 1(



 

 
٣٧٧ 

  حـتـى تـنكح ـغـريه؛ فتـسـميته: ، ومل يـقـل مـثالM×  Ö   Õ  ÔL :قـال
MÖL فال حتل لـه حتـى جتـامع زوجـا: يشري إىل عقد النكاح؛ فكأنه قال 

 . غريه 
جـاءت : لـت قاعـن عائشـة ريض اهللا عنهـاوقد دلت السنة عىل هذا؛ ف

 ؛كنـت عنـد رفاعـة: امرأة رفاعة القرظي النبي صىل اهللا عليه وسلم، فقالت
دبـة َ إنام معه مثل ه، فتزوجت عبد الرمحن بن الزبري؛فطلقني، فأبت طالقي

َأترـيـدين أن ترجعـي إىل رفاـعـة؟ ال، ( : صـىل اهللا علـيـه وسـلم فـقـال؛الثـوب َ ََ ََ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُْ َ َِ
ُحتى تذوقي عسيلته  ُ ََ َ ََّ ْ َ ِ َويذوق عسيلتكُ َ َْ َ َُ  .  )١( متفق عليه )َُ

واختار هذا القول مجلة من املحققني، منهم شيخ اإلسالم ابـن تيميـة، 
 .)٢(وابن حجر العسقالين 

وأما مقاصد النكاح فهو أيضا مركب إضايف، مـن بـاب إضـافة اليشء 
 .واملراد مقاصد الشارع يف النكاح . إىل ظرفه 
ُصـد يقصـد قصـداَق:  يقـالمجـع مقصـد،: املقاصدو ِ ْ َ نحـا نحـوه، : أي ،َ

                                                
 حـديث رقـم – بـاب شـهادة املختبـي – كتـاب الشـهادات – ٣/١٦٨صحيح البخاري  ) 1(

باب ال حتل املطلقة ثالثـا ملطلقهـا  - النكاح  كتاب– ٢/١٠٥٥، وصحيح مسلم ٢٦٣٩
 .١٤٣٣ حديث رقم – .. حتى تنكح

، والوـسـيط للواـحـدي ٤/٦٤ ـهتـذيب اللـغـة لألزهـري :انظـر مـعـاين النـكـاح وأصـله يف ) 2(
، ٢/٦٢٦، ولسـان العـرب ٣٢/١٥،وجمموع الفتاوى ٦/٤٨، وتفسري الرازي ١/٣٣٦

، والـدر املصـون للحلـبـي ٩/١٧٢، ورشح مسـلم للنـووي ١/٣١٤والقـاموس املحـيط 
  .٤/٢٤٦، وروح املعاين ٧/١٩٥، وتاج العروس ٩/١٠٣، وفتح الباري ٢/٤١٤



 

 
٣٧٨ 

  .)١(الوجهة : واملقصد
ـي : ومقاصــد الشــارع ـاينـه ـم،املـع ـا واملصــالح، ، واحلـك ـي راعاـه  الـت

 .)٢(  وبني عليها أحكامه،الشارع
فالنكاح يتناول مجلة من الرضورات، التي جـاءت الرشيعـة بحفظهـا؛ 

حفـظ : احفظ اثنتني من أهم الرضورات اخلمـس، ومهـ: فمن أهم مقاصده
 . الدين، وحفظ النسل 

حفظ العرض، وحفظ النسب؛ فآل األمر إىل أن  : ويندرج حتت النسل
 .)٣(حفظ الدين، والنسل، والعرض، والنسب: مقاصد النكاح الكربى

 .أما حفظ الدين؛ فسيأيت بيانه يف املبحث الثاين 
 .وأما حفظ النسل والعرض والنسب فمحله يف املبحث الثالث 

كل : بمحظورات النكاح ما تقدم يف تعريف النكاح؛ فاملراد وبناء عىل
 .سبب يمنع من صحة العقد، أو حيرم الوطء 

                                                
  .٣/٣٥٣، ولسان العرب ٢/٢٤٤مفردات الراغب : انظر ) 1(
  .٥٠مقاصد الرشيعة اإلسالمية للطاهر ابن عاشور، ص: انظر ) 2(
إلمام الشاطبي ألمحـد الريسـوين ، ونظرية املقاصد عند ا٢/٢٠انظر املوافقات للشاطبي  ) 3(

  .١٧٩، وعلم املقاصد الرشعية لنور الدين اخلادمي ص٤٨ص
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 املبحث األول
 أقسام آيات حمظورات النكاح ومواضعها يف القرآن

 

البقـرة، : جاء احلديث عن حمظورات النكاح يف ثالث من سور القرآن
 .والنساء، والنور

ف ـمـؤثر يف أـحـد اـلـزوجني، يـكـون وـهـذه املحـظـورات تـعـود إىل وـصـ
 :وهذا الوصف املؤثر ينقسم إىل قسمني. سببا يف حظر النكاح بينهام 

 . وصف دائم، يرتتب عليه حظر النكاح إىل أبد : أحدمها
وقد ورد معظم هذا القسم من حمظورات النكاح يف سـورة النسـاء، يف 

 . أربع آيات 
ن حمـظـورات النـكـاح،  أنواـعـا ـمـ- بمنـطـوقهام -تناوـلـت اثنـتـان منـهـا 

وهـي تعـود إىل ثالثـة . ختتص بالنساء الاليت حيرم نكـاحهن؛ بسـبب القرابـة 
 .النسب، والرضاعة، واملصاهرة : أسباب

 .تالمها آية ثالثة دلت أيضا بمنطوقها عىل حتريم نكاح ذوات األزواج 
@  M  G  F   E  D  C  B  A  :ـقـال اهللا تـعـاىل

   O  N  M      L  KJ  I  HS  R  Q  P  
   Z  Y  X  W  V    U  T

  b  a    `    _  ^  ]  \  [
  j  i  h  g  f       e  d  c

  u  t      s  r  q  p  o  n  m  l      k
  }  |  {  z      y  x  w  v
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   «  ª  ©     ¨  §     ¦  ¥¤  £  ¢    ¡      �  ~ 
-,  +  *   )(  '  &  %  $  #  "L النســــاء :

١(٢٤ – ٢٢(. 
                                                

أنواع النساء التي حيـرم نكـاحهن، وهـن مخسـة  اآليات الكريامت عىل وقد اشتملت هذه  )1(
 :أنواع
M  T  S :ملذكورات يف قوله تعـاىلهن السبع اواملحرمات بالنسب، : األول

[   Z  Y  X  W  V    U]  \  L . 
 :)1(وبيان ذلك 

  . والدة، وإن بعدتيه علايدخل فيها كل من هلو ،األم -١
  . عليها والدةه كل من لهاويدخل في البنت، -٢
 .  ألم، واألخوات ألبواألخواتالشقيقات، ويشمل  ،األخوات -٣
 .كل أخت ألب أو جلد وإن عاليدخل فيها و العمة، -٤
 . مل ترثوارثة أم سواء كانت  ، وإن علتةدجلم أو كل أخت أل اخلالة ويدخل فيها -٥
  .، وإن نزلت بنت األخ -٦
 . وإن نزلت،بنت األخت -٧

 وما عـداهن ،كام هو نص اآلية الكريمة؛فهؤالء هن املحرمات من النسب بإمجاع العلامء 
 ،كبنت العم: وذلك ،٢٤: النساء M 2  1  0  /  . L : تعاىلفيدخل يف قوله

 . اخلالة، وبنتوبنت اخلال ة،العمبنت و
 ^  _    `    M  a :؛ بـدليل قولـه املحرمات بالرضاع:الثاين

c  bLويف ذلك حتريم األم مع أن اللـبن .   فقد ذكر اهللا منهن األم واألخت؛
ليس هلا، إنام هو لصاحب اللبن، دل بتنبيهه عـىل أن صـاحب اللـبن يكـون أبـا للمرتضـع 

 . ما هو فرع عنهام كإخوهتام وأصوهلم وفروعهمفإذا ثبتت األبوة واألمومة ثبت
ِحيرم من الرضاِع ما حيرم من النسـب( :وقال النبي صىل اهللا عليه وسلم َ ُ ُ َ َّ ُ َُّ َ ََ ْ َ ِْ رواه البخـاري .  )َِ

= 
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ـاب الـشـهادات - ٣/١٧٠يف صــحيحه  = ـاب الـشـهادة ـعـىل األنـسـاب، والرضــاع  - كـت ـب
 -١٠٧٠/ مسـلم يف صـحيحه ، ورواه٢٦٤٥ حديث رقـم – املستفيض، واملوت القديم

  .  ١٤٤٥ حديث رقم –حتريم الرضاعة من ماء الفحل باب –كتاب الرضاع 
فينـترش التـحـريم ـمـن جـهـة املرـضـعة وـمـن ـلـه الـلـبن ـكـام يـنـترش يف األـقـارب، ويف الطـفـل 

لكـن برشط أن يكـون الرضـاع مخـس رضـعات يف احلـولني كـام . املرتضع إىل ذريتـه فقـط
 .بينت السنة

  :حيرمن بمجرد العقدثالث، هن و ة،هراصحرمات باملامل: الثالث
@  M   E  D  C  B  A :؛ ـبــدليل قوـلــهحالئــل اآلـبــاء وإن علــوا -١

Q  P    O  N  M      L  KJ  I  H  G  FL ــــو ؛ فتحـــــرم وـل
  .)1(العقد، وهذا أمر جممع عليه بمجرد 

  Mw   x :؛ لعموم قولـهحالئل األبناء وإن نزلوا، وارثني أو حمجوبني -٢

{  z   yL. ويدخل فيه األبناء من الرضاع، وهو قول اجلمهور، وحكـاه 
حيرم من الرضـاع مـا حيـرم مـن : (بعضهم إمجاعا؛ بدليل عموم قوله صىل اهللا عليه وسلم

  ) .النسب
 . أمهات الزوجة وإن علون -٣
م  فهـذه ال حتـر؛ وإن نزلـتةزوجـال وهـي بنـت هذه ال حترم بمجرد العقـد،و الربيبة، -٤

M      k  j  i  h  g  f : ـكـام ـقـال هـنـاأمـهـا؛حتـى ـيـدخل ب

v  u  t      s  r  q  p  o  n  m  lL. 
ال مفهـوم لـه، فـ ؛ قيد خـرج خمـرج الغالـب i  h  g:ن قولهأ  عىلاجلمهورو

 .فإن الربيبة حترم ولو مل تكن يف حجره 
ـهـتـنياجلـمـع ـبـني األخيف اآلـيـة  فـقـد ذـكـر اهللا ؛املحرـمـات ـبـاجلمع: الراـبـع |  M :؛ بقوـل

¤  £  ¢    ¡      �  ~  }L.  ٢/٢٤٥تفـســـري اـبـــن كـثـــري : انـظـــر ،
 . ١٧٣وتفسري السعدي ص

؛ كـام يف حـديث أيب وحرم النبي صىل اهللا عليه وسلم اجلمع بني املـرأة وعمتهـا أو خالتهـا
= 
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 نوعـا آخـر مـن حمظـورات النكـاح، - بمفهومها –وتناولت آية رابعة 
يتعلق بعدد الزوجات الاليت جيوز نكاحهن يف آن واحد، وأنه ال جيوز جتـاوز 

ـه تعــاىل M  a  `  _  ^  ]  \  [    Z :هــذا العــدد، وهــي قوـل
bL ٣: النساء. 

 : ات إىل أبديضاف إىل ما تقدم يف سورة النساء نوع آخر من املحظور
وهو ما جاء يف سورة النور، وهو نكاح املتالعنـني، كـام دل عليـه قولـه 

ــــــــاىل {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦   §  ¨   ©  M :تـع
  º           ¹    ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±   °  ¯   ®  ¬«  ª

     È  Ç     Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »
  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É Ò  Ñ L ٩ - ٦: النور . 

 .وصف غري دائم، يرتتب عليه حظر النكاح إىل أمد : الثاين
   . وهو حمل الدراسة يف هذا البحث 

                                                

َْال جيمع بني املـ(: هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال = ََ ْ ََ ُ ْ َرأة وعمتهـا، ُ ِ َِّ َْ َ َ
َوال بني املرأة وخالتها َِ َِ َ َ َ ََ ْ َْْ ال  بـاب – كتاب النكـاح – ٧/١٢ صحيح البخاري .متفق عليه  ) َ

ـاب – ٢/١٠٢٨، وـصـحيح مـسـلم ٥١٠٩ ـحـديث رـقـم – ـتـنكح اـملـرأة ـعـىل عمتـهـا  كـت
 . ١٤٠٨ حديث رقم حتريم اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها يف النكاح باب –النكاح 
ًفكل امرأتني بينهام رحم حمرم لو قدر إحدامها ذكرا واألخرى أنثـى حرمـت عليـه : وعليه

  .فإنه حيرم اجلمع بينهام، وذلك ملا يف ذلك من أسباب التقاطع بني األرحام
، M$  #  " L :نكاح املحصنات من النساء، املـذكورات يف قولـه: اخلامس

ِّوحرمت عليكم املحصنات من النساء، و: أي  مـا ؛ فيحـرم نكـاحهن؛ذوات األزواجهن ُ
، وتفسـري ٢/٢٤٩تفسـري ابـن كثـري : انظر. دمن يف ذمة الزوج حتى تطلق وتنقيض عدهتا

 . ١٧٣السعدي ص
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 . ومعظم حمظورات هذا القسم تناولتها سورة البقرة، يف ثالثة مواضع 
 :وأمهها، وهو مرتكز هذا البحث، ومعظمه

النكـاح ابتـداء، فقد جاء احلـديث فيـه عـن حمظـورات : املوضع األول
  . ٢٢٣ إىل اآلية ٢٢١: مفصال، يف ثالث آيات متوالية، من اآلية

M   J  I  H  GF  E  D  C  B  :قال اهللا تعاىل
    X  W  V  UT   S  R  Q  P  ON  M  L  K

  g  f  e  d  c  ba     `  _   ^  ]\    [  Z  Y
o  n  m  l  k  j   ih   t  sr  q   p

y  x  w  v  u  £  ¢  ¡�  ~  }  |   {z  
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Å  Ä  ÃÂ  Á L ٢٢٣ – ٢٢١: البقرة.  
ولذا؛ فإن هذا البحـث يقـوم أصـال عـىل دراسـة هـذه اآليـات الـثالث 

 . قاصده بالتفصيل؛ لبيان ما فيها من دالالت عىل حمظورات النكاح وم
 .وهذا ما محلني عىل جعل عنوان البحث حمصورا يف سورة البقرة 

وملا كان موضوع هذه اآليات هو حمظورات النكاح، وما يتعلق هبا من 
 . مقاصد؛ فقد ظهر يل أن بني هذه اآليات اتصاال ظاهرا 

فـقـد تناوـلـت اآلـيـة األوىل حمـظـورات عـقـد النـكـاح وأثرـهـا يف حتقـيـق 
 .مقاصده 

اآلية الثانية والثالثة تناولتـا حمظـورات الـوطء وأثرهـا يف حتقيـق كام أن 
 .  مقاصده 



 

 
٣٨٤ 

فقد جاء عرضا عند احلديث عن أصول املفطرات : وأما املوضع الثاين
$   # " !M :يف الصيام، وأحدها اجلامع، وذلك يف قوله تعاىل

             3  2  1  0  /.  -  ,  +   *  )  ('    &  %
 7  6  5   4  >  =    <  ;  :9  8 

     L  K  J  I  H   G  F  E  D  C  BA  @  ?
 T  S   R  Q     P  ON  ML ١٨٧: البقرة. 

: وأيضا يف هذا املوضع تعرضـت اآليـة ملحظـور آخـر عنـد قولـه تعـاىل
M [  Z  Y  X  W  VL ١٨٧: البقرة. 

كـذلك تناولتـه السـورة عرضـا، عنـد احلـديث عـن : واملوضع الثالـث
 :اسك احلـج، وأن اجلـامع مـن حمظـورات اإلحـرام، وذلـك يف قولـه تعـاىلمن

M *  )  (  '  &  %L ١٩٧: البقرة . 
جاء احلديث عنه أيضـا عرضـا، ضـمن اآليـات التـي : واملوضع الرابع

M   Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í :وهـي قولـه تعـاىل. تناولت أحكـام الطـالق 
 ×  Ö   Õ  ÔL ٢٣٠: البقرة. 
 . بقرة تضمنت معظم املحظورات إىل أمد إذن فسورة ال

لكن لغرض استيفاء جوانب البحث سأضيف ما جاء يف سورة النور؛ 
M   L  K  J  I   H:فقد تناولت بعض حمظورات النكاح يف قوله تعاىل

Z   Y  X  W  VU   T  S   R  Q    P  O  N   ML ٣: النور 
يث عن حمظـورات عقـد وسيأيت احلديث عن هذه اآلية بالتفصيل عند احلد.

 .النكاح يف املبحث الثاين 
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   حمظورات عقد النكاح وأثرها يف حتقيق مقاصده: املبحث الثاين
M  GF  E  D  C  B:األصل يف هذا املبحث هو قوله تعاىل

  UT   S  R  Q  P  ON  M  L  K   J  I  H
  e  d  c  ba      ̀ _    ̂ ]\    [  Z  Y    X  W  V

  ih  g  fn  m  l  k  j  L ٢٢١: البقرة . 
حكـم نكـاح املرشكـات وإنكـاح املرشكـني، : وموضوع هذه اآلية هـو 

 .واحلكم املستفادة منه
ـق  ـا يف حتقـي ـاح، وأثرـه ـورات عـقـد النـك ـاول حمـظ ـة يتـن فموضــوع اآلـي

 .مقاصده 
وهذا يتبني  يف الوقوف عند اآلية، وما أثر عـن املفرسيـن يف تفسـريها، 

 .الت وإشارات وما تضمنته من دال
النساء ال تتزوجوا : أي: F  E  D  C  B: تعاىلفقوله 
  . ما دمن عىل رشكهناملرشكات؛ 

C  B  : ـعـن ـعـيل ـبـن أيب طلـحـة ـعـن ـبـن عـبـاس ريض اهللا ـعـنهام
F  E  D ،ـاب ـل الكـت ـم اســتثنى نســاء أـه ـال،ـث ¾  M : فـق

Ä  Ã  ÂÁÀ¿L ١(   حل لكم ٥: املائدة(. 
 . )٢(وغري واحد وهكذا قال جماهد، وعكرمة،  

                                                
  .٧/١٧١، وسنن البيهقي ٢/٣٧٦تفسري الطربي  ) 1(
ـري ٢/٣٩٧، وتفســري اـبـن أيب حــاتم ٤/٣٦٢تفســري الـطـربي : انـظـر ) 2( ـن كـث ـري اـب ، وتفـس

= 



 

 
٣٨٦ 

 .نكاح املسلم املرشكة : فاملحظور األول من حمظورات عقد النكاح هو
 ـعـىل ـحتـريم  F  E D  C  B:عـمـوم قوـلـه تـعـاىلودل 

 نسـاء أهـل تباحـأ ف؛خصصـتها آيـة املائـدةلكـن  و .مجيع النساء املرشكـات
ــــاب ــــاىل؛الكـت ــــال تـع  M ÄÃ ÂÁÀ¿¾L:كام ـق

 .املتقدم ويؤيده تفسري ابن عباس . )١(٥:املائدة
 الكتابيـات وغـري يف مجيـع املرشكـاتوذهب بعض العلامء إىل أن اآلية 

  .ًالكتابيات ، وأن حكمها غري منسوخ، فال جيوز ملسلم أن ينكح مرشكة أبدا
أن طلـحـة ـبـن عبـيـد اهللا نـكـح هيودـيـة، ونـكـح ـبـ يـسـتدلون ـعـىل ـهـذا و

ً فغضب عمر بن اخلطاب غضبا شـديدا، حتـى كـاد يـ؛حذيفة نرصانية بطش ً
 ؛لئن حل طالقهن:  فقال ؛ فقاال نحن نطلق يا أمري املؤمنني وال تغضب؛هبام

ًلقد حل نكاحهن، ولكن ينزعن منكم صغرة قمأة ً َ)٣) (٢(.   
أن بـن عمـر كـان إذا ويستدلون أيضا بام أخرجه البخاري يف صحيحه 

ـال ـة ـق ـة واليهودـي ـات عــىل :ســئل ـعـن نكــاح النرصانـي  إن اهللا حــرم املرشـك
                                                

= ١/٢٥٨.  
  .٩٩، وتفسري السعدي ص ٩/٤١٧، وفتح الباري ١/١٨٨ زاد املسري :انظر ) 1(
انظـر لسـان . قمـأة كـذلك الـذليل الصـغري:صغرة من الصغار، وقوله: أذلة، فقوله: أي ) 2(

 .١/١٣٤العرب 
النكـت والعيـون ، و١٣٠١٣ حـديث رقـم – ١٢/٢٤٨املعجـم الكبـري للطـرباين  :انظر ) 3(

وهـذا ال  ":، وقـال ابـن عطيـة١١/٦ياء فيـي املختـارة وذكـره الضـ.  ١/٢٨١للاموردي 
 بأنـه أثـر -١/٥٨٢وقـال ابـن كثـري يف تفسـريه . ١/٢٩٦املحـرر الـوجيز . "يستند جيـدا

 . غريب 



 

 
٣٨٧ 

 وال أعلم مـن اإلرشاك شـيئا أكـرب مـن أن تقـول املـرأة رهبـا عيسـى ،املؤمنني
 .)١( وهو عبد من عباد اهللا

ـ ـر ـق ـو جعـف ـزويج الـطـربيال أـب ـه اإلـمجـاع ـعـىل إباحــة ـت ـد حكايـت ، بـع
 ؛وإنام كـره عمـر ذلـك": ، معقبا عىل خرب حذيفة وطلحة مع عمرالكتابيات

ثـم روى رمحـه اهللا  ."اينلئال يزهد الناس يف املسلامت، أو لغري ذلك مـن املعـ
 فكتـب ؛َخل سبيلها:  فكتب إليه عمر؛هيوديةتزوج حذيفة بسند صحيح أن 

ال أزعـم أهنـا حـرام، ولكنـي : َ فـأخيل سـبيلها؟ فقـال؛أتزعم أهنا حـرام: إليه
 ."أخاف أن تعاطوا املومسات منهن

قال يل عمـر بـن : قالأنه عن زيد بن وهب روى أيضا بسند صحيح و
 .)٢( لم يتزوج النرصانية، وال يتزوج النرصاين املسلمةاملس: اخلطاب

ًأهنا نزلت مرادا هبا مرشكات العرب، وأهنـا ثابتـة مل إىل  وذهب آخرون
تنـاول غـري م ،لفـظ املرشكـني، وأنه تكرر يف القـرآن إطـالق سخ يشء منهاين

ـــــــاب ـــــــل الكـت ـــــــه ك ؛أـه M I H G FE  D : ســــــــبحانهقوـل
L KJL وسـعيد بـن جبـري وهذا قول قتـادة ،،١: البينة  ،

  .)٣( وبه قال اإلمام أمحد، واختاره أبو جعفر الطربي
                                                

ـاب الـطـالق - ٥/٢٠٢٤ـصـحيح البـخـاري  )1( ـاىل- كـت ـول اهللا تـع ـاب ـق وال تنكـحـوا {:  ـب
 حـديث رقـم - }املرشكات حتـى يـؤمن وألمـة مؤمنـة خـري مـن مرشكـة ولـو أعجبـتكم

٤٩٨١.  
  .١/٥٨٤، وانظر تفسري ابن كثري ٤/٣٦٦تفسري الطربي  ) 2(
، وتفسـري البغـوي ١/٢٨١، والنكـت والعيـون للـاموردي ٤/٣٦٣انظر تفسري الطربي  ) 3(

  .١/٥٨٤، وتفسري ابن كثري ٧/١٢٩، واملغني ١/٢٥٥
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 ال :بـل قـال ابـن املنـذر. والقول األول أظهر، وبه قال مجاهري العلـامء 
 . نكاح نساء أهل الكتابيصح عن أحد من األوائل أنه حرم 

وأجاب شيخ اإلسالم ابن تيمية عن حجة القـائلني بعمـوم آيـة البقـرة 
 :أوجهمن ثالثة 
+  ,   M: أن أهل الكتاب مل يدخلوا يف املرشكني بدليل قولـه:أحدها"

43 2  10 / .  -L اـحلـــــج :
̈  ©   M   ª: فقد وصفهم بالرشك بقوله: فإن قيل.١٧

 ¶ µ  ́   ³  ²   ±  °  ̄   ®  ¬  «
Â  Á  À  ¿¾  ½ ¼ »  º¹ ̧L ٣١: التوبة 

ـيس يف أـصـل دـيـنهم رشك:قـيـل؛  ـاب ـل ـإن اهللا؛ أـهـل الكـت  إـنـام بـعـث الرـسـل  ـف
 ولكـن ، مل يكن يف أصل ديـنهم رشك؛ فكل من آمن بالرسل والكتب؛بالتوحيد

ـدعوا الرشك ـال؛النصــارى ابـت ـام ـق  ؛MÂ  Á  ÀL :  ـك
 الـذي مل يـأمر اهللا ، فألجل ما ابتدعوه من الرشك؛فحيث وصفهم بأهنم أرشكوا

 يزلـة التـ فـألن أصـل ديـنهم اتبـاع الكتـب املن؛ وحيث ميزهم عن املرشكني،به
  .جاءت بالتوحيد ال بالرشك

 :ومل خيرب اهللا عز وجل عن أهل الكتاب أهنم مرشكون باالسم بل قـال
Â  ÁLوآـيــة البـقــرة ـقــال فيـهــا، بالفـعــل :M R  L  

 . واالسم أوكد من الفعل ، باالسم"MDLو
 كـام ؛ن شملهم لفظ املرشكني يف سورة البقرةإ :ن يقالأ :  الوجه الثاين
 ، فهذا متوجه بأن يفـرق بـني داللـة اللفـظ مفـردا ومقرونـا؛وصفهم بالرشك
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 وإذا قرنـوا بأهـل الكتـاب مل يـدخلوا ،فإذا أفردوا دخـل فـيهم أهـل الكتـاب
 فعىل هذا يقال ، ونحو ذلك، كام قيل مثل هذا يف اسم الفقري واملسكني،فيهم

 . واخلاص يقدم عىل العام ، وتلك خاصة،آية البقرة عامة
 ألن املاـئـدة ؛ أن يـقـال آـيـة املاـئـدة ناـسـخة آلـيـة البـقـرة:  الوـجـه الثاـلـث

 .)١( اهـ باختصار "نزلت بعد البقرة باتفاق العلامء
تعلـيــــل  :MNM  LK J  I  HL: وقوـلــــه

 .)٢(  بالم االبتداءا مؤكد،للنهي عن نكاح املرشكات
 وأنـه ، وكانت له أمة سـوداء،نزلت يف عبد اهللا بن رواحة :قال السدي

 ؛خربهأ فـ؛ فأتى النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم؛ ثم فزع،لطمها ف؛غضب عليها
 وتشهد أن ، وحتسن الوضوء، وتصوم، تصيل: قال ؟ ما هي يا عبد اهللا:فقال

 والـذي : فقـال؛ يا عبد اهللا هذه مؤمنـة: فقال؛ وأنك رسول اهللا،ال إله إال اهللا
 :لوا وقـا، فطعن عليه نـاس مـن املسـلمني؛ وأتزوجها،بعثك باحلق ألعتقنها

 ؛ وينكحـوا املرشكـات، وكـانوا يريـدون أن ينكحـوا إىل املرشكـني،نكح أمـة
 .)٣( فنزلت ؛رغبة يف أحساهبم
 من غري أهـل ، ولنكاح أمة مؤمنة خري من نكاح حرة مرشكة:ومعناها

                                                
  .١٤/٩٢موع الفتاوى جم ) 1(
، وتفسـري القـرآن الكـريم ١/٢٢١ري أيب السـعود ، وتفسـ٦/٤١٢تفسـري الـرازي : انظر ) 2(

  .٣/٧٦للعثيمني 
، والعجـاب البـن حجـر ١/٢٥٨، وتفسري ابـن كثـري ٢/٣٩٨انظر تفسري ابن أيب حاتم  ) 3(

١/٥٥١.  
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ُ وإن رشف نسبها وكرم أصلها،الكتاب َ ُ َ  .)١(  وأعجبتكم يف مجاهلا وماهلاْ
املرشكـة، وإن كانـت فائقـة يف اجلـامل أن : واملعنـى ": وقال أبـو حيـان

 ألن مـا فاقـت بـه املرشكـة يتعلـق ؛ فاألمة املؤمنـة خـري منهـا؛واملال والنسب
باـلـدنيا، واإلـيـامن يتعـلـق ـبـاآلخرة، واآلـخـرة ـخـري ـمـن اـلـدنيا، فـبـالتوافق يف 

 وحفـظ األمـوال ، والطاعة، من الصحبة: تكمل املحبة ومنافع الدنيا؛الدين
 "  وال يشء من منـافع الـدنيا، ال حتصل املحبة؛ين يف الدينواألوالد، وبالتبا

  .)٢(اهـ 
ثبت يف الصحيحني عن أيب هريـرة، عـن النبـي ما  مما يؤيد هذا املعنىو

َتنكح املرأة ألربع ملاهلا وحلسبها ومجاهلـا ولـدينها (: صىل اهللا عليه وسلم قال َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ ََ ِ َ ْ َْ َ ٍَْ َ ِ ُ َ َ ْ ُ
ِفاظفر بذات ال َ ِ ْ َ َدين تربت يداكَْ َ ْ َ َِّ َ ِ ِ. ( 
املرشـكـة  يف أن ـعـىل MLK JL :وـهـل ـيـدل قوـلـه: ـفـإن قـيـل

 :؟ فاجلواب من أحد وجهنياخري
 هـو الـذي ال و، التفضـيل املطلـقيف اآليـة يـراد بـه أن التفضيل :األول

M  M  L : كـام قـال تعـاىل؛ يف جانـب املفضـل عليـه يشء منـهيكون
 R  Q   P  O  NL ٢٤: الفرقان. 

  من مجال، ونحوه،خري حيسمن املرشكة يكون املراد ما يف  أن :اينالثو
  . MNML: ويشري إىل هذا املعنى قوله .

 بـني منـافعدينيـة والألمـة املؤمنـة بـني منـافع ا - كام تقـدم –املفاضلة ف
                                                

  .١/٢٨١انظر النكت والعيون للاموردي  ) 1(
 . ٢/٤١٨البحر املحيط  ) 2(



 

 
٣٩١ 

 خـري مـن أعـراض الـدنيا ، وال ريـب أن منـافع الـديندنيويةالاحلرة املرشكة 
 .)١( يف اآلية  بيان حكمة التحريم املفاضلةمن فاملقصود ؛املنافية للدين

 .ونكاح املسلم للمرشكة مناقض ألهم مقاصد النكاح 
ـو بـكـر الكاـسـاين ـنكح الـكـافرة": ـقـال أـب  ألن ؛ال ـجيـوز للمـسـلم أن ـي

واملخالطة معها مع قيـام العـداوة الدينيـة ال حيصـل السـكن  ازدواج الكافرة
 .)٢(  اهـ"واملودة الذي هو قوام مقاصد النكاح

ّال تزوجوا الرجال : أي: MT   S  R  Q  PL  :وقوله َ ُ
 M  µ ´ ³  ²  ±  °  ¯  ®L:ـكـام ـقـال تـعـاىل؛ املرشـكـني النـسـاء املؤمـنـات

 .)٣(١٠ :املمتحنة
 ملـا ؛أمجعت األمة عىل أن املرشك ال يطأ املؤمنة بوجـه ": قال ابن عطية

 .)٤( اهـ " يف ذلك من الغضاضة عىل اإلسالم
إنكـاح املرشك : حظور الثاين من حمظورات عقد النكـاح هـووعليه فامل

 .املسلمة 
ــه ــل: M\    [  Z  Y    X  W  VL  :وقوـل  أيضـــا تعلـي

                                                
، وتفـسـري الـقـرآن الـكـريم ٢/٣٤٣ر ، والتحرـيـر والتـنـوي٣/٧٠تفـسـري القرطـبـي : انـظـر ) 1(

 .٣/٧٧للعثيمني 
 . ٢/٢٧٠بدائع الصنائع  ) 2(
  .١/٢٥٨تفسري ابن كثري : انظر ) 3(
، وتفسـري القرطبـي ١/٢٨٢وانظر النكت والعيون للاموردي  . ١/٢٩٧املحرر الوجيز  ) 4(

٣/٧٢.  



 

 
٣٩٢ 

ًولو كان عبدا حبشيا  -ولرجل مؤمن : واملعنى للنهي؛ كسابقه،  خـري مـن -ً
ًمرشك، وإن كان رئيسا رسيا ِ َ ً )١(. 

ــه ــني : Ma `  _  ^ L: وقوـل ــرر يف اجلملـت ــا تـق ــل ـمل تعلـي
؛ ألهنـم من املرشكني واملرشكـاتخري  املؤمنني واملؤمنات أي أن. السابقتني 

 ، الكفـريـدعون إىلاملرشكني واملرشكـات أن : أي. برشكهم يدعون إىل النار 
 .)٢( أو باملحبة واملخالطة ، أو بالفعل، أو باملال، إما بالقول النار،املؤدي إىل

لئـك إىل  أشـار بأوM a `  _  ^L": يقول صـاحب املنـار
ـمـن ـشـأهنم اـلـدعوة إىل أـسـباب :  أي،اـملـذكورين ـمـن املرشـكـني واملرشـكـات

 وـصـلة اـلـزواج أـقـوى مـسـاعد ـعـىل ـتـأثري  .دـخـول الـنـار ـبـأقواهلم وأفـعـاهلم
 وـكـل تـسـاهل  . ألن ـمـن ـشـأهنا أن يتـسـامح معـهـا يف ـشـئون كـثـرية؛اـلـدعوة

أن يرسي  بـام خيشـى منـه ؛وتسامح مع املرشك أو املرشكة حمظور حمذور الرش
 التـي ، برضوب الشـبه والتضـليل؛يشء من عقائد الرشك للمؤمن أو املؤمنة

 : كقوهلم فيمن يتخذوهنم وسطاء بينهم وبني اخلـالق،جرى عليها املرشكون
M �  ~   } |L وقـوهلم،١٨: يونس :M    c  b  a  ` 

 f  e     dL فـهـذه الشـبهة ـهـي الـتـي فـتن ـهبـا أكـثـر اـلـبرش، ومل ؛ ٣: الزمـر 
 .)٣( اهـ "لم منها أهل رشيعة ساموية خالطوا املرشكني وعارشوهميس

وأيـضـا ـهـذه اجلمـلـة بمثاـبـة التعلـيـل أو الوـصـف املناـسـب للحكـمـني 
                                                

  .١/٢٥٨تفسري ابن كثري : انظر ) 1(
  .٣/٧٧، وتفسري القرآن الكريم للعثيمني ٢/١٢٠روح املعاين لأللويس : انظر ) 2(
  .٢/٢٨٠تفسري املنار  ) 3(



 

 
٣٩٣ 

 .املحظور األول، والثاين: السابقني
 ،Ma  `  _   ^L : قال يف آخـر اآليـة ": قال الفخر الرازي

 فالظاهر أن ؛قيب احلكم، وكان الوصف مناسبا للحكمُوالوصف إذا ذكر ع
 .)١( اهـ "ذلك الوصف علة لذلك احلكم

ـه ـاده: ، أيMh gfe dcL  :وقوـل ـدعو عـب  ؛ـي
 وذلـك بالـدعوة إىل ،لتحصيل اجلنة واملغفرة، التي من آثارها دفع العقوبات

 من األعـامل الصـاحلة، والتوبـة النصـوح، والعلـم النـافع، والعمـل :أسباهبا
 . )٢(الصالح 

اـلــذهن أن يقاـبــل ـمــا أـســنده إىل املرشـكــني املتـبــادر إىل : وـقــد يـقــال
واملؤمنون يـدعون :  بأن يقولMa  `  _   ^ L :واملرشكات بقوله

َإىل   اجلنة واملغفرة بإذنه؛ فلامذا عدل عن ذلك؛ فأسنده إىل اهللا تعاىل؟ِ
 :)٣( من وجوه - واهللا أعلم -والنكتة يف ذلك 

ـؤمنني واملؤمـنـات :األول ورشفـهـم؛ حـيـث  أن فـيـه إـشـارة إىل ـكـامل اـمل
 .جعل أقواهلم وأفعاهلم وأحواهلم موافقة ملراد اهللا تعاىل 

ـاين  وأـهنـا ة املرشـكـني واملرشـكـات،دعوـلـ ا وتبـشـيعاتفظيـعـ أن فـيـه :الـث
 . تعاىلدعوة اهللال مضادة

                                                
  .٦/٤١١تفسري الرازي : انظر ) 1(
  .٩٩تفسري السعدي ص  ) 2(
، والتفسري الوسيط للقرآن ملحمـد ٢/٣٦٣، والتحرير والتنوير ١/٢٦٤الكشاف : انظر ) 3(

  .١/٤٩١سيد طنطاوي 



 

 
٣٩٤ 

 أن فيه حثا ودعوة للمـؤمنني واملؤمنـات بـأن يكونـوا يف مجيـع :الثالث
 .ب املوجبة ملغفرته وجنته أحواهلم دعاة إىل اهللا تعاىل وإىل األسبا

 .)١(  وما هنى عنه، وما أمر به،برشعه: أي ،Mh L :وقوله
 .)٢( اهـ "  وإرادته بقضائه:أي، MhL ":وقال البغوي

ـة شــامال إلذن اهللا الكــوين  ورجــح العثيمــني أن يكــون اإلذن يف اآلـي
ًدخول اإلنسان فيام يكـون سـببا للجنـة واملغفـرة والرشعي، وعلل ذلك بأن 

 .)٣( ً وما يكون سببا للجنة واملغفرة هذا مما رشعه اهللا،ينكو
 املـراد باآليـات آيـات :Mn m l k jL: وقوله

 . يوضح للناس آيات القرآن وجيليها؛ لكي يتعظوا : أي. القرآن 
ويوـضـح حجـجـه وأدلـتـه يف :  أي":ـقـال اإلـمـام الـطـربي يف تفـسـريها 
 فيعتربوا، ويميـزوا بـني ،ذكروا ليت؛كتابه الذي أنزله عىل لسان رسوله لعباده

َاألمرين الذين أحدمها دعاء إىل النار واخللـود فيهـا، واآلخـر دعـاء إىل اجلنـة  َ
 .)٤( "وغفران الذنوب، فيختاروا خريمها هلم

 فيوجب هلـم ؛ وحكمها آياتهأحكاميبني للناس : أي ":وقال السعدي
 .)٥( "عوه التذكر ملا نسوه، وعلم ما جهلوه، واالمتثال ملا ضي:ذلك

ومما تقدم تبـني أن هـذه اآليـة قـد دلـت بمنطوقهـا عـىل حمظـورين مـن 
                                                

  .١/٢٥٨تفسري ابن كثري   ) 1(
  .١/٢٥٦تفسري البغوي  ) 2(
  .٣/٧٨تفسري القرآن الكريم  ) 3(
  .٤/٣٧١تفسري الطربي  ) 4(
  .٩٩تفسري السعدي ص ) 5(



 

 
٣٩٥ 

 : حمظورات عقد النكاح
 .  نكاح املرشكات املسلمني -١
 .إنكاح املرشكني املسلامت  -٢

 :ودلت اآلية عىل أن علة هذين املحظورين من وجهني
 أن املرشك واملرشكة قـد تلبسـا بوصـف الرشك املنـايف لوصـف :األول

 .يامن اإل
 أهنام هبذين الوصفني يـدعوان بـأقواهلام وأفعـاهلام وبـأحواهلام إىل :الثاين

 . النار 
فدل هذان الوجهان عىل أن الغرض من هذا احلظر هو مراعاة مقصـد 

 .من أعظم مقاصد النكاح، بل هو أعظمها، وهو حفظ الدين
وملا كان احلكم يدور مع علته وجودا وعدما؛ فـيمكن أن يسـتنبط مـن 

 . حمظوران آخران يف الناكح الفاسق - بداللة املفهوم –اآلية 
وهم متفقون . وهذه املسألة يتناوهلا الفقهاء يف باب الكفاءة يف النكاح 

أن الدين  من رشوط الكفاءة يف النكاح، وهـو حـق للمـرأة؛ فيثبـت هلـا حـق 
لكــنهم اختلفــوا هــل هــو رشط يف صــحة . الفســخ؛ بفــوات هــذا الرشط 

 . )١(م أنه رشط يف لزومه فقط النكاح؟ أ
 اتفـق الفقهـاء عـىل اعتبـار الكفـاءة يف ": قال شيخ اإلسالم ابن تيميـة

 وعىل ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفـاءة واختلفـوا يف صـحة النكـاح ،الدين
 .)٢( اهـ "بدون ذلك ومها قوالن مشهوران يف مذهب أمحد وغريه

                                                
  .٩/١٣٢، وفتح الباري البن حجر ١/٤٠٤بداية املجتهد البن رشد : انظر ) 1(
  .١٥/٣١٧جمموع الفتاوى  ) 2(



 

 
٣٩٦ 

 يف صحة العقد حديث رشط - أصال وكامال –ومما يدل عىل أن الدين 
َإذا ( : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: قالريض اهللا عنه أيب حاتم املزين  ِ

ِجاءكم من ترضون دينه وخلقـه فـأنكحوه، إال تفعلـوا تكـن فتنـة يف األرض  ْ ْ َ َْ ِ ٌَ ُ َ َُ ْ َ َ ُ َ َِ ِ ِْ َ ُ ُ ُ َ ُ ْ ْ َُ ْْ ََّ ِ َ َ ُ َ
ٌوفساد ََ ُقالوا ، )َ َيا رسول اهللاَِّ، وإن كان: َ ْ ََ ِ َ َُ ِ فيه؟َ َ قالِ َإذا جـاءكم مـن ترضـون (: َ ْ ْ ََ ْ َ َْ ُ َ َ ِ

ُدينه وخلقه فأنكحوه ُ ُ َ ُِ ِْ َ َ َ ُ ُ    .ثالث مرات )َ
هذا حديث حسن غريب، وأبو حاتم املزين لـه صـحبة، : قال الرتمذي

 .)١( وال نعرف له عن النبي صىل اهللا عليه وسلم غري هذا احلديث
 .والناكح الذي ال يرتىض دينه هو الفاسق 

الـذي يقتضـيه حكمـه صـىل اهللا عليـه وسـلم اعتبـار  ":ابـن القـيمقال 
الدين يف الكفاءة أصال وكامال، فال تزوج مسلمة بكـافر، وال عفيفـة بفـاجر، 

 .)٢( اهـ "ومل يعترب القرآن والسنة يف الكفاءة أمرا وراء ذلك
 :والفسق نوعان

 .فسق اعتقاد، وفسق عمل 
هو أسوأ حاال من الفاسـق بعملـه؛ و. فالفاسق باعتقاده يراد به املبتدع 
  .معاند للرشع، ومشاق لهألنه مضاه للشارع، مستدرك عليه، و

، وال دفـع مصـاحلهاجلـب العقـول غـري مسـتقلة بوذلك أنه ملـا كانـت 
 ال حتتمــل الزيــادة وال ،كاملــة املحمديــة، الرشيعــةمفاســدها؛ جاءنــا اهللا ب

                                                
ا جـاءكم مـن ترضـون دينـه  بـاب مـا جـاء إذ– كتـاب النكـاح – ٣/٣٨٧سنن الرتمذي  ) 1(

  .٦/٢٦٦وحسنه األلباين يف إرواء الغليل  . ١٠٨٥ حديث رقم -فزوجوه 
  .٥/١٤٥زاد املعاد  ) 2(



 

 
٣٩٧ 

 .)١( طيل املفاسد وتقليلهاعىل حتصيل املصالح وتكميلها وتع، مبنية النقصان
ِّفكل من يزعم خالف ذلك؛ فهو مبتـدع، منـتقص للرشيعـة، متخـون 

 .من جاء هبا 
 ؛بدعة يراها حسـنة من ابتدع يف اإلسالم ":ُنقل عن اإلمام مالك قوله

M   K: ألن اهللا يقـول؛زعم أن حممدا صـىل اهللا عليـه وسـلم خـان الرسـالة
N  M LL ومئـذ دينـا، فـال يكـون اليـوم، فـام مل يكـن ي ٣: املائـدة 

 .)٢("دينا
ِّومرد ذلك أن املبتدع يقدم ما يمليه عليه عقله وهواه عىل أمر اهللا تعاىل 

 .وأمر رسوله صىل اهللا عليه وسلم 
 M   È         Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â: قال تعاىل": يقول الشاطبي

 Ê  ÉL هـوى رصحية يف أن من مل يتبع هدى اهللا يفاآلية ،  ٥٠: القصص 
 فإنه اتبع هواه بغـري هـدى مـن ؛وهذا شأن املبتدع.   فال أحد أضل منه؛نفسه
 . )٣( اهـ باختصار " وهدى اهللا هو القرآن.  اهللا

فإذا كان الناكح صاحب بدعة مكفرة، ولـو مل يـدع إليهـا؛ فهـو ملحـق 
 .باملرشكني الذين نصت اآلية عىل حتريم تزوجيهم 

، وصاحبها داع إليها؛ فاآلية تدل عىل وأما إن كانت البدعة غري مكفرة
                                                

  .٦١، واالعتصام للشاطبي ص١/١٣٨جمموع فتاوى ابن تيمية : انظر ) 1(
أخربين ابن : من طريق ابن حبيب قال) ٥٣٥، ص٦٣ص (ذكره الشاطبي يف االعتصام  ) 2(

 : ...   .سمعت مالكا يقول: ون قالاملاجش
  .٦٦االعتصام ص ) 3(



 

 
٣٩٨ 

 . املنع، السيام إن كانت بدعته تفيض إىل الكفر 
 دعوة إىل النـار، - يف حقيقتها -ووجه ذلك أن دعوة املبتدع إىل بدعته 

 .بقوله وفعله وحاله 
فدل عىل أن علة حتريم تـزويج املرشك موجـودة يف املبتـدع الـداعي إىل 

 .بدعته 
ع أـشـد ـتـأثريا بـمـن خيالـطـه؛ ـملـا يبـثـه ـمـن ـشـبهات ـبـل ـقـد يـكـون املبـتـد

 . وتلبيس 
وقد كـان السـلف الصـالح  حيـذرون مـن جمالسـة أهـل البـدع، واشـتد 

 .نكريهم عىل من يصنع ذلك
ِقال ابن زمنني  َ : النهي عن جمالسة أهـل األهـواء  باب"): هـ٣٩٩:ت(َ

 ،تهمومل يزل أهـل السـنة يعيبـون أهـل األهـواء املضـلة، وينهـون عـن جمالسـ
 وخيـربون بخالقهـم، وال يـرون ذلـك غيبـة هلـم وال طعنـا ،وخيوفون فتنتهم

 .)١( اهـ "عليهم
ال جتالسـوا أصـحاب األهـواء، وال جتـادلوهم، : كان أبو قالبة يقـولو

أو يلبسوا عليكم يف الـدين بعـض مـا ، فإين ال آمن أن يغمسوكم يف الضاللة
 .)٢( لبس عليهم

 ،كـر بيـا أبـا: ، فقـال السـختياينسأل رجل من أصحاب البدع أيوبو
وال نـصـف كلـمـة، وال : ـفـوىل أـيـوب وـهـو يـقـول:  ـقـال .أـسـألك ـعـن كلـمـة

                                                
  .٢٩٣أصول السنة ص ) 1(
  .٢١٢أخرجه الفريايب يف كتاب القدر بسند صحيح؛ كام يقول حمقق الكتاب ص ) 2(



 

 
٣٩٩ 

 .)١( نصف كلمة
M      Í  Ì  Ë  Ê  É :واألصل يف هذا مـن القـرآن قولـه تعـاىل

 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL ٦٨: األنعام . 
 وـمـن ـعـرف ـهـذه الرشيـعـة ":ـقـال الـشـوكاين عـنـد تفـسـريه ـهلـذه اآلـيـة

 علـم أن جمالسـة أهـل البـدع املضـلة فيهـا مـن املفسـدة ؛ملطهرة حق معرفتهاا
أضـعاف أضـعاف مـا يف جمالسـة ـمـن يـعيص اهللا بفعـل يشء مـن املحرـمـات، 

 .)٢( اهـ " والسيام ملن كان غري راسخ القدم يف علم الكتاب والسنة
ُتال رسول : ومن السنة حديث عائشة ريض اهللا عنها يف الصحيحني قالت ُ َ َ َ

َاهللاَِّ صــىل اهللاُ عليــه وســلم هــذه اآليــة َّ َ ََّ َ َ ِْ ِ َِ َ َ َ:  M  m  l  k  j  i    h   g
  }   |  {  z  y  x  w  v  u  ts  r   q  p  o  n
  ̄   ®    ¬  «  ª   ©̈   §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~

»  º   ¹     ̧   ¶  µ́   ³  ²       ±  °L قال رسول : قالت  ، ٧: آل عمران
َفإذا رأيت الذين يتبعون ما تشـابه منـه فأولئـك الـذين (: اهللا عليه وسلماهللا صىل  ُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َُّ َ َْ َ ََّ َ َ ْ ََ ِ َ َ ِ

ْسمى اهللاَُّ فاحذروهم ُ َّ َُ َْ َ  ()٣(. 
 . وهذا يدل عىل شدة خطر جمالسة املبتدع، ولو مرة واحدة 

                                                
  .٢١٥أخرجه الفريايب يف كتاب القدر بسند صحيح؛ كام يقول حمقق الكتاب ص ) 1(
  .٢/١٤٦فتح القدير  ) 2(
ٌمنْه آيات حمكامت﴿ باب – كتاب التفسري – ٦/٣٣البخاري صحيح  ) 3( ْ ُ ٌَ َ َ ُ  حديث رقـم – ﴾ ِ

ـم – ٤/٢٠٥٣، وصــحيح مـسـلم ٤٥٤٧ ـاب العـل ـاع متـشـابه - كـت ـي ـعـن اتـب ـاب النـه  ـب
  .٢٦٦٥ حديث رقم –القرآن، والتحذير من متبعيه، والنهي عن االختالف يف القرآن 



 

 
٤٠٠ 

ـفـام باـلـك باملخالـطـة الدائـمـة ـبـني اـلـزوجني، والـتـي تـقـوم ـعـىل اـملـودة 
رـمحـة وـقـوة الرابـطـة، إـضـافة إىل ـمـا لـلـزوج ـمـن ـسـلطان ـعـىل اـملـرأة، ـمـع وال

 .ضعفها وتعلقها به
 .ال ريب أن هذه املخالطة بني الزوجني أعظم أثرا، وأشد خطرا 

ولذا أفتى بعض العلامء بأن املناكحة بني أهل السنة وأهل االعتـزال ال 
 .)١(جتوز 

رق من الدين، وال مـن  م،ال يزوج بنته من حروري:  اإلمام أمحدقالو
 .)٢( الرافيض، وال من القدري، فإذا كان ال يدعو فال بأس

 ، ال يزوج القدريـة: فقال مالك؛ وأما الفاسق باعتقاده": وقال القرايف
 .)٣( اهـ "وال يزوج إليهم

إنكـاح املبتـدع : إذن فاملحظور الثالث من حمظورات عقـد النكـاح هـو
 . الداعي إىل بدعته

بعمله؛ فـرياد بـه املرتكـب لكبـائر الـذنوب، كأكـل الربـا، وأما الفاسق 
 .. والزنا، ورشب اخلمر

 .)٤( تزوج العفيفة بفاجر ال :وقد يعرب عنه الفقهاء بالفاجر؛ فيقولون
ومجهور العلامء يعدون فسق العمل مانعا من موانع لزوم عقد النكاح، 

                                                
  .٩/٤٨٣روح البيان إلسامعيل حقي : انظر ) 1(
  .٧/٣٩املغني  ) 2(
  .٤/٢١٣الذخرية  ) 3(
، والفقـه اإلسـالمي وأدلتـه للـدكتور وهبـه ٣٤/٢٧١املوسوعة الفقهية الكويتيـة : انظر ) 4(

  .٩/٢٢٨الزحييل 



 

 
٤٠١ 

 .ال من صحته 
د، وهـو روايـة عـن وذهب بعض العلامء إىل أنـه مـانع مـن صـحة العقـ

 . )١(اإلمام أمحد 
 مـا هـو : اخلمـر؛ فأجـابرجل له حسب ومـال ويرشبفقد سئل عن 

 .)٢(ّ يفرق بينهام،بكفء هلا
مـن  إذا كـان اخللـل ؛ أن الدين رشط لصحة عقد النكـاحوالذي يظهر

 فإنـه ال يصـح أن ؛ً معروفـا بالزنـا، ومل يتـبنـاكح فـإذا كـان ال؛ العفـافجهة
َّيزوج، وإذا كا  .زوجُ فإنه ال يصح أن ت؛ معروفة بالزنا، ومل تتبنكوحةنت املُ

  M  N   M  L  K  J  I   H :ويدل عىل هذا احلكـم قولـه تعـاىل
Z   Y  X  W  VU   T  S   R  Q    P  OL ٣ :النور  . 

؛ الختالفهم يف املـراد ى هذه اآليةاختلفت أقوال املفرسين يف معنوقد 
 العقد؟، فالذين فرسوه بالوطء؛ قالوا بأن معنـى بالنكاح هنا، أهو الوطء أم

الزاين ال يطأ إال زانية أو مرشكة، أي ال يطاوعه عىل مراده من الزنا إال : اآلية
زانية عاصية أو مرشكة، ال تـرى حرمـة ذلـك، وكـذلك الزانيـة ال يطأهـا إال 
زان، أي عاص بزنـاه، أو مرشك، ال يعتقـد حتريمـه، وهـذا قـول ابـن عبـاس 

M  L  K  J I  H :هللا عنهام، فقد صح عنه يف تفسري قوله تعاىلريض ا
N   MLإنام هو اجلامع ال يزين هبـا إال زان أو  ليس هذا بالنكاح": أنه قال 
 وقد روي نحو ذلك عن جماهد، وعكرمة، وسعيد بن جبري، وعروة "مرشك

                                                
  .٢/١٩٢امللخص الفقهي للدكتور صالح الفوزان  ) 1(
  .٤/١٤٨٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : انظر ) 2(



 

 
٤٠٢ 

بن الزبري، والضحاك، ومكحـول، ومقاتـل بـن حيـان ، واختـار هـذا القـول 
 . )١(ي وابن كثري وابن جزي الكلبيالطرب

وـيــرد ـعــىل ـهــذا الـقــول إـيــرادات، ـمــن أظهرـهــا أن ـســبب الـنــزول 
 .   ؛ ألنه رصيح يف الداللة عىل أن املراد بالنكاح العقد ال الوطء )٢(بخالفه

                                                
، وتفســري ابــن كثــري ٣/٥٩، والتســهيل البــن جــزي ١٨/٧٥ الطــربي انظــر تفســري ) 1(

٣/٢٦٣. 
عمرو بـن شـعيب، عـن أبيـه، عـن جاء يف سبب نزول هذه اآلية ما أخرجه الرتمذي عن  ) 2(

مرثد بن أيب مرثد، وكـان رجـال حيمـل األرسى مـن مكـة : كان رجل يقال له: جده، قال
عنـاق وكانـت صـديقة لـه، : بمكة يقـال هلـاوكانت امرأة بغي : حتى يأيت هبم املدينة، قال

فجئت حتى انتهيت إىل ظل حائط مـن : وإنه كان وعد رجال من أسارى مكة حيمله، قال
فجاءت عناق فأبرصت سـواد ظـيل بجنـب احلـائط فلـام : حوائط مكة يف ليلة مقمرة، قال

ا مرحبـا وأهـال هلـم فبـت عنـدن: فقالت. مرثد: مرثد؟ فقلت: انتهت إيل عرفت، فقالت
يـا أهـل اخليـام، هـذا الرجـل حيمـل : يـا عنـاق حـرم اهللا الزنـا، قالـت: قلـت: قال. الليلة

َاخلنْدمة  فتبعني ثامنية وسلكت: أرساءكم، قال َ َ  بفتح اخلاء املعجمة وسكون النون جبل -ْ
فانتهيت إىل كهف أو غار فـدخلت، فجـاءوا حتـى قـاموا عـىل رأيس  - معروف عند مكة

ثـم رجعـوا ورجعـت إىل صـاحبي :  رأيس وعامهـم اهللا عنـي، قـالفبالوا فظل بـوهلم عـىل
فحملته وكان رجال ثقيال حتى انتهيت إىل اإلذخـر، ففككـت عنـه أكبلـه فجعلـت أمحلـه 

يا رسول اهللا، : ويعييني حتى قدمت املدينة، فأتيت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقلت
 :لـم يـرد عـيل شـيئا حتـى نزلـتأنكح عناقا؟ فأمسك رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم ف

MZ   Y  X  W  VU   T  S   R  Q    P  O  N   M  L  K  J  I   HL ، 
ُيـا مرثـد: (فقال رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم َ ْ َ َ: M    P  O  N   M  L  K  J I  H

Z   Y  X  W  VU   T  S   R  QLفال تنْكحها َ ْ ِ َ َ  – ٥/٣٢٨سنن الرتمـذي . ) َ
هذا حديث :  قال الرتمذي .٣١٧٧ حديث رقم – باب ومن سورة النور–كتاب التفسري

= 



 

 
٤٠٣ 

 مل يرد يف القرآن نكاحوأما الذين فرسوا النكاح بالعقد، فحجتهم أن ال
 ال يعـرف يشء مـن ذكـر النكـاح يف كتـاب ": إال بمعنى العقد، قال الزجاج

ـزويج  ـذلك ـقـال صــاحب الكـشـاف، واـبـن . )١( "اهللا إال ـعـىل معـنـى الـت وـك
 .)٢(عاشور

 :والذين فرسوه بالعقد اختلفوا يف تطبيقه عىل اآلية، عىل وجهني 
ـزول، ال   فـمـنهم ـمـن جعلـهـا خاـصـة بـمـن ـجـاء ذـكـرهم يف ـسـبب الـن

 . تتعداهم إىل غريهم 
ً كـان حمرمـا يف - يعنـي التـزوج هبـا -إن نكاح الزانية : ومنهم من قال  ّ

ـاىل ـور M #  "  !L  :أول اإلـسـالم ـثـم نـسـخ بقوـلـه تـع  ،٣٢: الـن
 وهو قول سعيد ابـن املسـيب، وبـه  أي من املسلمني،M # L:بداللة قوله

 .)٣(قال الشافعي 
                                                

واحلـديث . حسـن اإلسـناد: قـال األلبـاينو  .حسن غريب ال نعرفـه إال مـن هـذا الوجـه =
  .٢/٢٢٠ وأبو داود خمترصا يف سننه ٢/٢٧٠أخرجه أيضا النسائي يف السنن الكربى 

َّوأخرج اإلمـام أمحـد يف مسـنده عـن عبـد اهللا بـن عمـرو أن َ رجـال مـن املسـلمني اسـتأذن َ َ ُْ ًْ َ ْ ْ ََ ِ ِِ ْ ُ
ْرسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم يف امرأة يقال هلا أم مهزول وكانت تسافح وتشَرتط لـه أن  َ ُ َ ُ َ َّ َ ََ ُ َُ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َِ ِْ ََ ُ َِ ٍ َِ َ ُّ َ ْ َ َ ُ َْ ُ ٍَ َ َّ

ِتنْفَق عليه قال فاستأذن رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه ِ ِْ َ َْ َ َ َ َ َ َ ََ ََّ ُ َ ْْ َ َ وسلم أو ذكر له أمرهـا قـالُ َ َ َ ََّ َ ْ َ َ ََ َُ ْ ِفقـرأ عليـه : ََ ْ َ َ ََ َ َ
َنـبـي اهللاَِّ ـصـىل اهللاَُّ علـيـه وـسـلم َ َُّّ ََ ْ َِ َ َّ ِ َ: MO U  T  S  R  Q  PL .  ٢/١٥٨املـسـند– 

 .رجاله ثقات  : ٧/٧٤قال اهليثمي يف جممع الزوائد  . ٦٤٨٠حديث رقم 
  .٤/٢٩معاين القرآن وإعرابه  ) 1(
  .١٨/١٥٣، والتحرير والتنوير ٣/٢١٦ظر الكشاف ان ) 2(
، والسنن الكـربى للبيهقـي ١٠٠انظر الناسخ واملنسوخ أليب عبيد القاسم بن سالم ص  ) 3(

  .٨/٢٥٢٤ ، وتفسري ابن أيب حاتم ٧/١٥٤



 

 
٤٠٤ 

وقد ضعف هذين الوجهني مجلة مـن املحققـني، مـنهم شـيخ اإلسـالم 
 القيم والشنقيطي، وابن عاشور، فالتخصيص ال دليل عليـه، ابن تيمية وابن

M  W :وهو خالف األصل؛ فال يقترص بالقرآن عىل حمال أسـبابه، وقولـه
Z   Y  XL ـكـام أن الـقـول بالنـسـخ ـظـاهر.  رصـيـح يف عـمـوم اآلـيـة 

 .)١ (الضعف، كام سيأيت
والتحقيق أن أقرب الوجوه إىل الصـواب يف تفسـري هـذه اآليـة هـو مـا 

 إليه شيخ اإلسالم ابن تيميـة، وحـرر فيـه املقـال، حيـث قـال رمحـه اهللا ذهب
 والذين مل يعملوا هبذه اآلية؛ ذكروا هلا تأويال ونسخا، أمـا التأويـل، ": تعاىل

: املراد بالنكاح الوطء، وهذا مما يظهـر فسـاده بـأدنى تأمـل، أمـا أوال: فقالوا 
 العقد وإن دخـل فيـه الـوطء فليس يف القرآن لفظ نكاح إال والبد أن يراد به

: أيضا، فأما أن يراد به جمرد الوطء، فهذا ال يوجد يف كتاب اهللا قـط، وثانيهـا
أن سبب نزول اآلية إنام هو اسـتفتاء النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم يف التـزوج 

أن ـقـول : بزانـيـة، فكـيـف يـكـون ـسـبب الـنـزول خارـجـا ـمـن اللـفـظ، الثاـلـث
اآلكـل ال : يـة أو الزانيـة ال يطؤهـا إال زان كقولـهالزاين ال يطأ إال زان: القائل

يأكل إال مأكوال، واملأكول ال يأكله إال آكل، والـزوج ال يتـزوج إال بزوجـة، 
أن : والزوجة ال يتزوجهـا إال زوج، وهـذا كـالم ينـزه عنـه كـالم اهللا، الرابـع

الزاين قد يستكره امـرأة؛ فيطؤهـا؛ فيكـون زانيـا، وال تكـون زانيـة، وكـذلك 

                                                
ـة  ) 1( ـن تيمـي ـاوى الـب ـر جممــوع الفـت ـيم ٣٢/١١٤انـظ ـن الـق ـان الـب ـة اللهـف ، ١/٦٦، وإغاـث

، ودفع إهيام االضطراب عن آيات الكتـاب ملحمـد األمـني ١٨/١٥٥والتحرير والتنوير 
  .١٧١الشنقيطي ص



 

 
٤٠٥ 

أن : رأة قد تزين بنائم ومكره عىل أحد القـولني، وال يكـون زانيـا، اخلـامسامل
حتريم الزنا قد علمه املسـلمون بآيـات نزلـت بمكـة، وحتريمـه أشـهر مـن أن 

 ، MU   T  S   R  Q  PL :قـال: تنزل هذه اآلية بتحريمـه، السـادس
رشكة إذا فلو أريد الوطء مل يكن حاجة إىل ذكر املرشك؛ فإنه زان، وكذلك امل

أنـه قـد قـال قبـل : زنى هبا رجل؛ فهي زانية، فال حاجة إىل التقسيم، السابع 
ــك  ، فـــأي حاجـــة إىل أن M-  ,  +   /   . 2 1  0 L :ذـل

 :هي منسوخة بقوله: يذكر حتريم الزنا بعد ذلك، وأما النسخ، فقول من قال
M #  "  !L؛ فإن كوهنا زانية وصف عـارض  يف غاية الضعف

 حتريام عارضا، مثل كوهنا حمرمة ومعتدة ومنكوحـة للغـري ونحـو هلا؛ يوجب
ذلك مما يوجب التحريم إىل غاية، ولو قدر أهنـا حمرمـة عـىل التأييـد؛ لكانـت 
كالوثنيـة، ومعـلـوم أن ـهـذه اآلـيـة مل تتـعـرض للصـفات الـتـي ـهبـا ـحتـرم اـملـرأة 
 مطلـقـا أو مؤقـتـا، وإـنـام أـمـر بإنـكـاح األـيـامى ـمـن حـيـث اجلمـلـة، وـهـو أـمـر
بإنكاحهن بالرشوط التـي بينهـا، وكـام أهنـا ال تـنكح يف العـدة واإلحـرام؛ ال 
تنكح حتى تتوب، وأيضا فالتي تزين بعد النكاح ليست كالتي تتـزوج وهـي 
زانية؛ فإن دوام النكاح أقوى مـن ابتدائـه، واإلحـرام والعـدة متنـع االبتـداء، 

: ، قيـلM  T  S   R  Q  PU  L:ما معنى قولـه: دون الدوام، فإن قيل
املتزوج هبا إن كان مسلام؛ فهو زان، وإن مل يكن مسلام؛ فهو كافر، فإن كان مؤمنا 
بام جاء به الرسول من حتريم هذا وفعله؛ فهو زان، وإن مل يكن مؤمنا بام جـاء بـه 

:  البغايا، يقولالرسول؛ فهو مرشك، كام كانوا عليه يف اجلاهلية، كانوا يتزوجون



 

 
٤٠٦ 

 كـنـتم تفعـلـون ـمـن ـغـري اعتـقـاد ـحتـريم ذـلـك؛ ـفـأنتم ـفـإن ـتـزوجتم ـهبـن ـكـام
وبنحـو . )١( انتهـى باختصـار "مرشكون، وإن اعتقدتم التحريم؛ فـأنتم زنـاة

 .)٤(، وابن عثيمني )٣(واختاره السعدي. )٢(هذا القول قال ابن القيم 
فتكون هذه اآلية عىل هذا الوجه الراجح يف تفسريها دليال ظاهرا عـىل 

 .، وعىل حتريم نكاح الزانية حتريم إنكاح الزاين
ــهويؤـيــد ـهــذا الوـجــه »  ¬  ®  M : تـعــاىل قوـل

´  ³  ²  ±   °¯L  ٢٦: النور . 
اخلبيثات مـن النسـاء للخبيثـني مـن : قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم

 .)٥(الرجال واخلبيثون من الرجال للخبيثات من النساء 
 وال ،ى خبيثة لطيـب فال تبق؛ مجيع اخلبيثات للخبيثنين أت اآليةذكرف

 فجاء ؛ فال تبقى طيبة خلبيث؛وأخرب أن مجيع الطيبات للطيبني.  طيب خلبيثة
     .)٦( احلرص من اجلانبني

إنكـاح اـلـزاين : إذن فـاملحظور الرابـع مـن حمظـورات عقـد النكـاح هـو
 . العفيفة - مل يتب من الزنا -الذي 

 . تتب من الزنا نكاح العفيف الزانية التي مل: واملحظور اخلامس هو
                                                

  .١١٦-٣٢/١١٣جمموع الفتاوى  ) 1(
 .١/٦٦انظر إغاثة اللهفان  ) 2(
  .٥٦١انظر تفسري السعدي ص  ) 3(
 . ١٢/١٠٣الرشح املمتع عىل زاد املستقنع انظر  ) 4(
 . ٦/٢٨ي ، وتفسري البغو١٢/١٤٤تفسري الطربي : انظر ) 5(
 . ٥/١٠٤، وزاد املعاد البن القيم ١٥/٣٢٣جمموع الفتاوى البن تيمية : انظر ) 6(



 

 
٤٠٧ 

ــويلـعــىل  MR  Q  PL : ودل قوـلــه تـعــاىل  يف اعتـبــار اـل
  .هبذه اآلية وا واستدل.وهو قول مجهور العلامء .)١(نكاح

 M ] \[Z YL:قولــــــه تعــــــاىلاســــــتدلوا بو
   . ألن النهي عن العضل موجه لألولياء؛٢٣٢:البقرة

   .٣٢: النور M  #  "  !L :قولهكام استدلوا ب
»   ¦ §  ¨ © M ª:وسى عليه السـالم قوله يف قصة مبو
®  ¬L ٢٧: القصص .  

:  باب من قال": هبذه اآليات، فقال البخاري يف صحيحه وقد استدل
 ـفـدخل فـيـه الثـيـب، ؛ M Z YL:لـقـول اهللا تـعـاىل ال نـكـاح إال ـبـويل

ـــال ـــال،MT   S  R  Q  PL :وـكـــذلك البـكـــر، وـق  : وـق
M #  "  !L " ٢( اهـ(. 

أيب موـسـى ريض اهللا عـنـه أن النـبـي ـحـديث  أيـضـا ب اجلمـهـورواـسـتدل
ٍّال نكـاح إال بـويل: (صىل اهللا عليـه وسـلم قـال ِ َ َِ َّ َِ َ  أخرجـه اإلمـام أمحـد وأهـل )ِ

  .)٣(السنن إال النسائي 
                                                

  .٩٩ تفسري السعدي ص :انظر ) 1(
 . كتاب النكاح –٧/١٥صحيح البخاري  ) 2(
ـام أـمحـد  ) 3( ـذي ١٩٥١٨ ـحـديث رـقـم – ٣٢/٢٨٠مـسـند اإلـم  – ٣/٣٩٩، وـسـنن الرتـم

، وسـنن أيب داود ١١٠١ حـديث رقـم – بـويل  باب مـا جـاء ال نكـاح إال–كتاب النكاح 
 واحلديث صححه عـيل  .٢٠٨٥ حديث رقم – باب يف الويل – كتاب النكاح – ٢/٢٢٩

، وصححه األلباين ٤/٢٩٢بن املديني والبخاري كام يف تنقيح التحقيق البن عبد اهلادي 
= 



 

 
٤٠٨ 

والعمل يف هذا الباب عىل حديث النبي صىل اهللا عليه  ":قال الرتمذي
ىل اهللا عليـه عند أهل العلم من أصحاب النبي ص» ال نكاح إال بويل«: وسلم
 ، منهم عمر بن اخلطاب، وعيل بـن أيب طالـب، وعبـد اهللا بـن عبـاس،وسلم

ال «:  وغريهم، وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعني أهنم قالوا،وأبو هريرة
 ـسـعيد ـبـن املـسـيب، واحلـسـن اـلـبرصي، ورشـيـح، :ـمـنهم، » نـكـاح إال ـبـويل

يقـول ـسـفيان  وهبـذا ،وإبـراهيم النخعـي، وعمـر بـن عبـد العزيـز، وغـريهم
الـثـوري، واألوزاـعـي، وعـبـد اهللا ـبـن املـبـارك، وماـلـك، والـشـافعي، وأـمحـد، 

 . )١( اهـ "وإسحاق
َوحكي  ِ ُ عن ابـن املنـذر أنـه ال يعـرف عـن أحـد مـن الصـحابة خـالف َ

 .)٢(ذلك
ـاح  ـا وتوـكـل يف النـك ـزوج نفـسـها وغريـه ـا أن ـت ـة ـهل ـو حنيـف ـال أـب  .وـق

 :تعـاىل، وبقولـه M] \[Z YL :واستدل بقولـه تعـاىل
M×  Ö   Õ  ÔLفأضاف النكاح إليها يف اآليتني ، .   

ـنهامواـسـتدل  ـن عـبـاس ريض اهللا ـع ـم: (أيضــا بحــديث اـب ُ األـي ِّ َ ّ أحــق ْ َ َ
َبنفسها من وليها َِّ ِ ِ َِ ْ ْ َ ِ احلديث)ِ َ ُثيبْال " : رواه مسلم، ويف لفظ،ْ ِّ ُّ أحقَّ َ ْ بنفسها مـن َ ِ َِ ْ َ ِ

                                                

  .٦/٢٣٥يف إرواء الغليل  =
ـذي  ) 1( ـد الـبـن : وانـظـر . ٣/٣٩٩ـسـنن الرتـم ـرب التمهـي ـد اـل ، ورشح صــحيح ١٩/٨٤عـب

، وحاشية ابن القيم عىل هتذيب السنن، مطبـوع مـع كتـاب ٦/٤٤٦البخاري البن بطال 
 . ٦/٧٠عون املعبود رشح سنن أيب داود ملحمد أرشف العظيم أبادي 

 .٦/٤٤٦، ورشح صحيح البخاري البن بطال ١٩/٨٤التمهيد البن عبد الرب : انظر ) 2(



 

 
٤٠٩ 

ِّولي ِ   .)٢( )١( )َهاَ
ومحله اجلمهور عـىل . فة هذا احلديث عىل نفي الكامل أبو حنيمحل َوقد

نفي الصحة، وهو الراجح، بل هو املتعني؛ كام دل عليه حديث عائشة ريض 
ٌأيام امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل: (اهللا عنها مرفوعا ِ ِ ِ ٍ َِ ُ َ ََ ََ َ َ ََ ِّ ْ َ ْ ُِّ ْ ِ ِ ِ ْ َ أخرجـه ) ََ

  .)٤)(٣(أبو داود، والرتمذي، وحسنه 
ُّال نكاح إال بويل والسـلطان ويل  ( :ائشة ريض اهللا عنها مرفوعا عوعن ٍِّ ْ َِ َ َ َُ َ ُّ ِ َّ َِ َ ِ
ُمن ال ويل له َ َْ َِّ َ أخرجه اإلمام أمحد، وأخرجه الطرباين من حديث ابن عبـاس  )َ

  .)٥ (ريض اهللا عنهام
وأخرج البيهقـي يف السـنن الصـغرى عـن ابـن عبـاس ريض اهللا عـنهام 

َال نكاح : ( مرفوعا َ ِ ٍإال بويل مرشد أو سلطان َ َ ْ ُِ ْ ُْ ََ ٍ ِ ٍّ ِ َّ ِ ()٦( . 

                                                
اسـتئذان الثيـب يف النكـاح بـالنطق،  بـاب – كتـاب النكـاح – ٢/١٠٣٧صحيح مسـلم  ) 1(

  .١٤٢١ حديث رقم – والبكر بالسكوت
 .٦/٧١عون املعبود و ،٦/٤٤٦، ورشح صحيح البخاري البن بطال ١٩/٨٤التمهيد : انظر ) 2(
، وسـنن ٢٠٨٣ حـديث رقـم - باب يف الـويل – كتاب النكاح – ٢/٢٢٩سنن أيب داود  ) 3(

أبو عوانـة، : وصححه . ١١٠٢ حديث رقم – باب –كتاب النكاح  – ٣/٣٩٩الرتمذي 
، وصـححه ٩/١٩١ َكـام قـال ابـن حجـر يف الفـتحوابن خزيمة، وابـن حبـان، واحلـاكم؛ 

  .٦/٢٤٣األلباين يف إرواء الغليل 
  .٩/٢٠٥انظر رشح صحيح مسلم للنووي  ) 4(
 حـديث رقـم – ١١/١٤٢، واملعجـم الكبـري ٢٦٢٣٥ حديث رقـم – ٤٣/٢٨٧ املسند  )5(

َاحلجاج بن أرطاةويف إسناده : ٩/١٩١قال ابن حجر يف الفتح  . ١١٢٩٨ َ ْْ ََ ُ ْ ُ . وفيـه مقـال  ،َّ
  .٦/٢٤٧وصححه األلباين يف إرواء الغليل 

، وأخرـجـه الـطـرباين بنـحـوه يف املعـجـم ٢٣٧٦ ـحـديث رـقـم – ٣/١٩الـسـنن الـصـغرى  ) 6(
= 



 

 
٤١٠ 

ِوـعـن أيب  ـالَ ـرة ريض اهللا عـنـه ـق ـه : هرـي ـال رـسـول اهللا صــىل اهللا علـي ـق
ُال تزوج املرأة املرأة وال تزوج املرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج : (وسلم ِّ ُ ِّ َ ُ َِّ ُ َّ َ ُ َ ُِ ِ َِّ ََ َ َ ْ ْ َّْ ِ َ َْ َ َ َ َُ َ ََْ َ َْ َْ َ
َنفسها َ ْ   .)١(ابن ماجة، والدارقطني، والبيهقي: أخرجه) َ

َ األيـم أحـق بنفسـها مـن وليهـا: (وأجاب اجلمهور عـن حـديث  َِّ ِِّ ِ َِ ْ َْ َ ِ ّ َ َ أنـه ) ْ
أثبت هلا حقا، وجعلها أحق به، واملراد به اإلذن؛ فال جيوز له أن يزوجهـا إال 

 .)٢(بإذهنا 
  (:م وإنام معنى قول النبـي صـىل اهللا عليـه وسـل":قال اإلمام الرتمذي
َاأليم أحق بنفسها من وليها َِّ ِِّ ِ َِ ْ َْ َ ِ ّ َ َ أن الـويل ال يزوجهـا إال :  عند أكثر أهـل العلـم)ْ

 . )٣( اهـ "برضاها وأمرها
إنكـاح املـرأة : وعليه فاملحظور السـادس مـن حمظـورات عقـد النكـاح

 .نفسها 
 : حمظورا سابعا - يف موضع آخر منها –وتناولت سورة البقرة 

M   Ï  Î  Í : من زوجها، وهو املذكور يف قوله تعاىلوهو نكاح البائن
   â  á à   ß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð

 ì  ë  ê  é  è  ç  æå  ä  ãL ٢٣٠ :البقرة. 
                                                

ـم – ١/١٦٦األوـسـط  = ـال اـبـن حجــر يف ال . ٥٢١ حــديث رـق ـتح ـق إســناده : ٩/١٩١ـف
 .حسن

: الصحيح وقفه عىل أيب هريرة، وقال احلافظ ابـن حجـر يف الفـتح :  قال احلافظ ابن كثري )1(
 .رجاله ثقات 

  .٦/٧١ انظر ما جاء يف عون املعبود  )2(
  .٣/٤٠٨ سنن الرتمذي  )3(



 

 
٤١١ 

فإن طلقها زوجها الطلقة الثالثة؛ فـال حتـل لـه حتـى تـنكح زوجـا : أي
 .)١(  والوطء، العقد:يدخل فيه؛ ف ويطؤها،نكاحا صحيحاآخر، 

 :فتحصل مما تقدم سبعة من حمظورات عقد النكاح 
 .نكاح املسلم املرشكة : األول
 .إنكاح املرشك املسلمة : الثاين
 . إنكاح املبتدع الداعي إىل بدعته: الثالث
 . العفيفة - الذي مل يتب من الزنا -إنكاح الزاين : الرابع

 . الزنا نكاح العفيف الزانية التي مل تتب من: اخلامس
 .إنكاح املرأة نفسها : السادس
 . بينونة كربى، حتى تنكح زوجا غريه نكاح البائن من زوجها: السابع

 
 

                                                
 . ١٠٢، وتفسري السعدي ص ٣/١٤٧، وتفسري القرطبي ١/٢٧٣ انظر تفسري البغوي  )1(



 

 
٤١٢ 

 حمظورات الوطء وأثرها يف حتقيق مقاصده: املبحث الثالث
 

Mp   q :األصل يف حمظورات الوطء أو اجلامع قوله تعاىل
  ¡�  ~  }  |   {z  y  x  w  v  u  t  sr

 ¤  £  ¢    ̄  ®  ¬  «  ª  ©̈   §   ¦  ¥ 
   ½¼  »  º¹   ̧  ¶  µ  ´  ³   ²   ±     °

Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾ L ٢٢٣ – ٢٢٢: البقرة. 
 :وبيان ذلك يف الوقوف عند سبب نزول اآليتني وتفسريمها 

 :سبب نزول اآلية األوىل
 أن اليـهـود ـكـانوا إذا حاـضـت اـملـرأة ـفـيهم مل  ريض اهللا عـنـه ـعـن أـنـس

 فسـأل أصـحاب النبـي صـىل اهللا عليـه ،وها، ومل جيامعوهن يف البيـوتيؤاكل
ـه وســلم ـي صــىل اهللا علـي ـأنزل اهللا تعــاىل؛وســلم النـب M  q   p:  ـف

z  y  x  w  v  u  t  srL  ... إىل آخر اآلية، فقـال
َاصنعوا كل يشء إال النكـاح (:رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ُ َْ ِّ ََّ ِ ٍ ْ َ َّ  فبلـغ ذلـك ؛)ُ

 ؛ما يريد هذا الرجـل أن يـدع مـن أمرنـا شـيئا إال خالفنـا فيـه:  فقالوااليهود،
كـذا :  إن اليهود تقول: فقاال يا رسول اهللا؛فجاء أسيد بن حضري، وعباد بن برش

 حتى ظننا أن ، فال نجامعهن؟ فتغري وجه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم؛وكذا
 ؛النبي صىل اهللا عليه وسلم فخرجا فاستقبلهام هدية من لبن إىل ؛قد وجد عليهام

 .)١( مسلمرواه.  فعرفا أن مل جيد عليهام؛ فسقامها؛فأرسل يف آثارمها
                                                

ـاب -ـصـحيح مـسـلم  ) 1( ـاب االـضـطجاع ـمـع اـحلـائض يف ـحلـاف واـحـد -اـحلـيض كـت  - ـب
= 



 

 
٤١٣ 

ن إ :وأخرج ابن أيب حاتم عن عكرمة عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قـال
القرآن أنزل يف شأن احلائض، واملسلمون خيرجوهنن من بيوهتن كفعل العجـم، 

M  q   p :سلم يف ذلك، فأنزل اهللافاستفتوا رسول اهللا صىل اهللا عليه و
z  y  x  w  v  u  t  srL  ، ــــــون أن فـظــــــن املؤمـن
 ففهـم ، حتـى قـرأ آخـر اآليـة؛االعتزال كام كانوا يفعلون بخروجهن من بيوهتن

 .)١(M�  ~  }  | L :عتزال ، إذ قال اهللاال ااملؤمنون ما
M  q   p: قـال مقاتـل بـن حيـان والسـدي عنـد تفسـري قولـه

rLـذي :، قــاال ـو الدحــداح   هــو ســأل عــن ذلــكاـل ـت بــن أـب ثاـب
 .)٢(، صاحب احلديقة الدحداح

 :وأما تفسري اآلية
 .أي يسألك الصحابة : Mr  q   pL: فقوله

ِ مصـدر ميـمـي ـعـىل وزن مفـعـل، ـبـكرس الـعـني، وـهـو :M rLو ْ َ
الزجاج فتح العـني، أبو إسحق األقيس؛ ألن املضارع مكسور العني، وجود 

 . يض حيضا وحماضا و حميضايقال حاضت املرأة حت
مأخوذ مـن  ،اسم للدم الذي يسيل من رحم املرأة يف أوقات منتظمةهو و
َحاض السيل وفاض: قوهلم َحاضت السمرة ُ حتيضو ، إذا سال؛َُ ُ َّ  إذا سال منها ؛َ

                                                

  .٣٠٢حديث رقم  =
  .١/٦١٩ ، والدر املنثور١/٤٠٠ تفسري ابن أيب حاتم :انظر ) 1(
 .املصدرين السابقني انظر  ) 2(



 

 
٤١٤ 

ِالدودم َ ُ حوض املاءوسمي . ُّ ْ ُ ألن املاء حييض إليـه أي يسـيل حوضا؛َ ُ  والعـرب  .َ
ِ والياء عىل الواو،الياءَتدخل الواو عىل  ٍ ألهنام من حيز واحد؛َ ِ ٍ)١(. 

 . واملحيض يكون اسام ويكون مصدرا
 "َّويقـع املحـيض عـىل املصـدر والزمـان واملكـان والـدم": قال ابن األثـري

 .)٢(اهـ
ــ  ـاملراد ـب ـهMrLإذن ـف : Mr  q   pL:  يف قوـل

ـقـال . M t  v uL:هـو دم اـحلـيض، وـقـد دل علـيـه اجلـواب، وـهـو قوـلـه
 .)٣( أي الدم أذى :اهدجم

 . )٤(القذر، كام قال قتادة والسدي: واملراد باألذى هنا
 ، دم: ألـنـه؛ ـتـؤذي، ـجـامع ألشـياءلـفـظ: M vL": قـال اـبـن عطيـة

 .)٥(اهـ  " من سبيل البول، ومنتن،وقذر
فوـصـف دم اـحلـيض ـهبـذا الوـصـف؛ ألـنـه دم فاـسـد يتوـلـد ـمـن فـضـلة 

و جار جمرى البول؛ فكان أذى مثله تدفعها طبيعة املرأة من عمق الرحم، وه
 . )٦(وقذرا 

                                                
ـرآن للزجــاج :انـظـر معـنـى املحــيض يف ) 1( ـاين الـق ـة ١/٢٩٦ مـع ، ٥/١٠٤، وـهتـذيب اللـغ

  .٢/٣٦٤، والتحرير والتنوير ٧/١٤٢ب ولسان العر
  .١/٤٦٩النهاية يف غريب األثر  ) 2(
  .١/٤٠١تفسري ابن أيب حاتم  ) 3(
  .١/٦٢٠ ، والدر املنثور٤/٣٧٤ الطربي  تفسري:انظر ) 4(
  .٤/٣٧٤  تفسري الطربي:وانظر . ١/٢٩٨املحرر الوجيز  ) 5(
 . ٢/٥٣٤البيضاوي حاشية حمي الدين شيخ زاده عىل تفسري  :انظر ) 6(



 

 
٤١٥ 

 Mt :حكم مبني عىل قوله: M z  y  x  w L:وقوله
v uL١( هو بمثابة التعليل لألمر باالعتزال ، الذي( . 

وقد دل سبب النزول عىل أن املراد بـاملحيض املكـان الـذي خيـرج منـه 
 .الدم

  يعنـيMz  y  x  w L :قولـه":قال احلافظ ابن كثـري
َاصنعوا كل يشء إال النكاح( : لقوله؛جالفر ُ َْ ِّ ََّ ِ ٍ ْ َ َّ ُ( " )٢(. 

 :قولـهريض اهللا عنهام أنـه فرس يب طلحة عن ابن عباس أعن عيل ابن و
Mz  y  x  wL وروى .  اعتزلـوا نكـاح ـفـروجهن :هقولـب

 .)٣( عن جماهد ومقاتل بن حيان نحو ذلك
 اجلاهليـة ال كان أهـل: وأخرج عبد بن محيد وابن جرير عن قتادة قال 

 ؛ ـفـأنزل اهللا اآلـيـة يف ذـلـك؛تسـاكنهم ـحـائض يف بـيـت ومل يؤاكـلـوهم يف إنـاء
 .)٤(ًفحرم فرجها ما دامت حائضا، وأحل ما سوى ذلك 

ًأن مرسوقـا ركـب إىل عائشـة وأخرج الطـربي بسـنده  ريض اهللا عنهـا، ّ
! ًمرحبـا! أبـو عائشـة: فقالت عائشة. السالم عىل النبي وعىل أهل بيته: فقال

: فقالت! إين أريد أن أسألك عن يشء وأنا أستحيي:  فقال؛ فدخل؛فأذنوا له
ما للرجل من امرأته وهـي حـائض؟ قالـت : فقال ! ُّإنام أنا أمك، وأنت ابني

                                                
  .٢/٣٦٦، والتحرير والتنوير  ٦/٤١٧  تفسري الرازي:انظر ) 1(
  .١/٢٥٩تفسري ابن كثري  ) 2(
  .١/٤٠٢، وتفسري ابن أيب حاتم ٢/٣٨٢انظر تفسري الطربي  ) 3(
  .١/٦١٩  ، والدر املنثور٤/٣٧٣ الطربي انظر تفسري ) 4(



 

 
٤١٦ 

 .)١( كل يشء إال فرجها: له
 .وحيتمل أن يكون املراد باملحيض زمان احليض 

 يف زمـن  أي،Mz  y  x  wL : قولـه":قال القرطبي
 ـعـىل ـتـه إن ـمحـل املـحـيض ـعـىل املـصـدر، أو يف ـحمـل اـحلـيض إن محل؛اـحلـيض
 .)٢( "االسم

 املـذكور يف اجلـواب عـىل املكـان MrLواألوىل أن حيمل لفـظ 
 .)٣(والزمان؛ بداللة اللغة، كام تقدم

ملا كان دم احليض نجسا وقذرا؛ فاجتنبوا جمامعة : وعليه فيكون املعنى
 .لذي خيرج منه، وهو الفرج الزوجات يف وقت خروجه، يف املوضع ا

واستعامل القرآن للفظ املشرتك يف معانيه دون تعارض دليل عىل براعة 
 .القرآن يف اإلجياز واإلعجاز 

، تأكيـد حلكـم االعتـزالوتقريـر  :M� ~ } |L   :وقوله
ِ وتنبيه عىل أن املراد به عدم قرباهنن ال عدم القرب منهن،بيان لغايتهو ُ)٤(. 

 . ال جتامعوهن : أي، M} |L :فمعنى 
قـرب الرجـل : ال جتامعوهن، يقال:M} |L ":قال الواحدي

                                                
 .سناده صحيح إ:  قال أمحد شاكر .٤/٣٧٨ الطربي تفسري ) 1(
  .٣/٨٦تفسري القرطبي  ) 2(
  .١/٢٥٨انظر فتح القدير  ) 3(
  .١/٥١٥انظر روح املعاين  ) 4(



 

 
٤١٧ 

 .  )١( "امرأته؛ إذا جامعها قربانا
 .)٢(وبه قال البغوي، وابن كثري. وهو ظاهر كالم الطربي 

سمعت فخر اإلسالم أبا بكر حممد بن أمحد الشايش  ":قال ابن العريب
 وإذا كـان ،معنـاه ال تلـبس بالفعـل كان ؛ ال تقرب بفتح الراء:لي إذا ق:يقول

 .)٣( " كان معناه ال تدن منه؛بضم الراء
ُقرب فالن أهله قربانا إذا غشيها واملقاربة والقراب  ":وجاء يف اللسان َ َِ َِ ْ َُ ً ُ َ ٌ ََ ِ َ

َّاملشاغرة للنكاح والقراب غمد السيف والسكني ونحومها ُْ ِ ُِ َ  .)٤( اهـ "ُ
ً هنيـا M y  x  wzL :قولـهوجوز الرازي أن يكـون 

ً يكون هنيا عن االلتذاذ M} |L : وقوله،عن املبارشة يف موضع الدم
 .)٥( بام يقرب من ذلك املوضع

  عـىل أنـهM} | L :واختاره السـعدي، فحمـل النهـي يف قولـه
 ، بدليلينبغي تركهوأنه املبارشة فيام قرب من الفرج، فيام بني الرسة والركبة، 

إذا أراد أن يبـارش امرأتـه وهـي حـائض،  كـان النبي صىل اهللا عليه وسـلم أن
                                                

  .١/٣٢٨الوسيط  ) 1(
  .١/٢٦٠ ، وتفسري ابن كثري ١/١٩٦، وتفسري البغوي ٤/٣٨٥ انظر تفسري الطربي ) 2(
ْ قرب اليش" :٤/٥ قال يف تاج العروس  .١/٢٢٧أحكام القرآن  ) 3( َّ َ ُ ُ ككرم، وقربـه،ُء منهَ َ ِ َ َ ُ َ َ، 

َكسمع، وقرب ََ ََ َ كنَرص ، وظاهر كالم املصنِّف عىل ما يأيت أهنام مَرتادفان، وقد فرق بيـنَهام ،ِ َّ ُ َّ ُ َُ َِ َِ َُ ْ َ
ِأهل األصول، قالوا  ُ ْال تقرب : َإذا قيل : َ َ ْ َ ِكـذا بفـتح الـراء،َ ْ ْال تلتـبس بالفعـل:  فمعنـاه ؛َ ِْ ِ َ َْ، 

ِّوإذا كان بضم َ ِ الراءِ ْال تدن :  كان معناه ؛ّ  .اهـ  "َ
  .١/٦٦٧ لسان العرب البن منظور ) 4(
 . ٦/٤١٩تفسري الرازي  ) 5(



 

 
٤١٨ 

 .)١( أمرها أن تتزر، فيبارشها
سـعيد بـن املسـيب، وسـامل، والقاسـم، : وهو قول أكثر العلـامء، مـنهم

 إىل أـنـه ـلـيس لـلـزوج ـمـن وـطـاوس، ورشـيـح، وقـتـادة، وـسـليامن اـبـن يـسـار
ما فوق اإلزار، وال يقرب مـا دون اإلزار، وهـو مـا دون الركبـة احلائض إال 

ـه  الفــرج ، إىل ـو يوســف، وـب ـك، واألوزاعــى، وأبــو حنيفــة، وأـب قــال ماـل
 .)٢( والشافعى

ـه ـدل عليــه قوـل  إذا كــان املــراد Mz  y  x  wL :وـي
 .باملحيض هنا فقط زمن احليض، دون الفرج 

 ؛ إذا كان املراد بالقرب الدنو؛ M } | L:ويدل عليه أيضا قوله
مـا بـني الرسة وهـو فـرج،  املبـارشة فـيام قـرب مـن الفيحمل النهـي هنـا عـىل

  .والركبة
ويستدل أصحاب هذا القـول أيضـا بظـاهر حـديث ميمونـة ريض اهللا 

ِكان رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسـلم يبـارش نسـاءه فـوق اإلزار : (عنها قالت َ ِ ْ َ َّ َ َّْ ُ َ َ َ ََ َ َ ُ َ َ ْ ُ َِ ِ ُِ ُ َ َ
ٌوهن حيض َّ ُ َّ ُ   .)٣( متفق عليه )َ

سـألت :  قـال ريض اهللا عنـهلمعـاذ بـن جبـ ويستدلون أيضا بحـديث
                                                

  .١٠٠تفسري السعدي ص  ) 1(
، ورشح النـووي عـىل صـحيح مسـلم ١/٤١٧رشح صحيح البخاري البن بطال : انظر ) 2(

٣/٢٠٥ . 
 ـحـديث رـقـم –ـحلـائض  ـبـاب مـبـارشة ا– كـتـاب اـحلـيض – ١/٣١٣ـصـحيح البـخـاري  ) 3(

 – مبـارشة احلـائض فـوق اإلزار باب – كتاب احليض – ١/٢٤٣، وصحيح مسلم ٣٠٣
  .٢٩٤حديث رقم 



 

 
٤١٩ 

رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عام حيـل للرجـل مـن امرأتـه وهـي حـائض؟ 
ُما فوق اإلزار والتعفف عن ذلك أفضل( :فقال: قال ََ ْ ُّ ََ َ ِ َ ْ َ َ َ ُْ َّ َِ ِ ْ  .)١(رواه أبو داود ) َ

 حريم الفرج،  ما بني الرسة والركبة هو أن أصحاب هذا القولومأخذ
إىل تعـاطي مـا حـرم اهللا عـز بـه  لـئال يتوصـل  الذرائع؛تحريمه من باب سدف

 .)٢( وجل، الذي أمجع العلامء عىل حتريمه، وهو املبارشة يف الفرج
 ، وأمحـد،الثوريكـا ، مـن السـلفوالقول األول أرجح، وإليه ذهب كثري

وإسحاق، وبه قال حممد بن احلسن من احلنفية ورجحه الطحاوي، وهو اختيار 
 . )٣( واختاره ابن املنذر، وأحد القولني للشافعيةأصبغ من املالكية،

ّاصـنعوا كـل ( :املتقـدم  حلديث أنس ؛األرجح دليالأنه  النووي ذكرو ُ ُ َْ ِ
َيشء إال اجلامع ِْ ْ َّ ِ َ( )٤(. 

َقالـتويدل عليه حديث عائشة ريض اهللا عنها املتفـق عليـه  ْكانـت ( : َ َ َ
ُإحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسـ َ ََ َ َْ َ ً َِ ْ ََ ََ ِ َول اهللاَِّ صـىل اهللاَُّ عليـه وسـلم أن يبارشهـا ِ َ َ َ ََ ِ ُِ َ َ ْْ َ َّ َ َّ ُ

َأمرها أن تتزر يف فور حيضتها ثم يبارشها قالت وأيكم يملك إربه كـام كـان  َْ َ ََ ُُ َ َ َ َ َ ْ َْ ْ َ ْ ُّ ُ َّ ْ َ َ َِ ُ ِ ِ ُِ َ َ َْ َّ ََ َ ُ َ ِ َ ِ ِ
َالنبي صىل اهللاَُّ عليه وسلم يملك إربه َ َ َْ ْ َ َ َ ْ ُِّ ُ ِ َِّ َ َّ ِ َّ( .  

َقال  َفور احليض أوله ومعظمه : طايباخلَ ْ َْ َ َّ ْ ُْ ََ . 
                                                

قـال أبـو   .٢١٣ حـديث رقـم – بـاب يف املـذي– كتاب الطهارة – ١/٥٥سنن أيب داود  ) 1(
  .١/١٧٣وضعفه األلباين يف مشكاة املصابيح . ليس احلديث بالقوي : داود

، وفـتح ١/٥٨٧تفسـري ابـن كثـري ، و١/٤١٧ح صحيح البخاري البـن بطـال رش :انظر ) 2(
 .١/٤٠٤الباري البن حجر 

 . ١/٤٠٤، وفتح الباري البن حجر ٣/٢٠٥انظر رشح النووي عىل صحيح مسلم  ) 3(
 . ٣/٢٠٥رشح النووي عىل صحيح مسلم  ) 4(



 

 
٤٢٠ 

َوقال ال َ َفور احليضة معظم صبها، من فوران القدر وغلياهنا : قرطبيَ َ َ َ ْ َ ّ َ ْ ْ َْ ْ َ َ ْ ََ ْ ِ َِ ُ ََ . 
مر أَ أن النبي صىل اهللا عليه وسلم إنـام كـان يـيف احلديثداللة ووجه ال

َاـحلـائض ـبـاالتزار يف أول حيـضـتها، وـهـو ـفـور احليـضـة وفوحـهـا  اـلـدم  ألن؛َ
 قـل، وهـذا يـدل عـىل أن األمـر بشـد ؛حينئذ يفور لكثرته، فكلام طالت مدته

ِاإلزار مل يكن لتحريم االستمتاع بام حتت اإلزار، بل خشية مـن إصـابة الـدم  َ
ِوالتلوث به، ومبالغة يف التحرز من إصابته  ِ. 

أن ريض اهللا عنهـا  عـن أم سـلمة  الطـرباينمـا رواهويشهد هلـذا املعنـى 
ْـكـان يتـقـي ـسـورة اـلـدم ثالـثـا ـثـم يـبـارش بـعـد (نـبـي ـصـىل اهللا علـيـه وـسـلم ال َ َ ِْ ُِ َّ َ َ َُ ً ََ َّ َّ َ َ

ِذلك َ()٢)(١(. 
ما رواه أبو داود عن عكرمة عـن بعـض أزواج النبـي ويدل عليه أيضا 
َأنه كان إذا أراد من احلـائض شـيئا ألقـى عـىل فرجهـا (  :صىل اهللا عليه وسلم ْ ْ ََ ََ َ َْ ْ َ َُ َ ًَ ِ َِْ َ ِ َ َ َّ

ًوباَث ْ( )٤)(٣(. 
َوهو حممول عـىل مـا بعـد الـثالث ":قال ابن رجب  إذا ذهبـت سـورة ،َ

                                                
وفيـه  :١/٣٥١جممـع الزوائـد قـال يف   .٤٦٨٢ حـديث رقـم – ٥/٦٥املعجم األوسط  ) 1(

ـه ـشـعبة،ـسـعيد ـبـن بـشـري ـه، وثـق ـف يف االحتـجـاج ـب ـال اـبـن رـجـب يف . واختـل ـتح  وـق ـف
ِوهذا اإلسناد وإن كان فيـه لـني ، إال أن األحاديـث الصـحيحة تعضـده  :١/٤١٤الباري َ

ُوتشهد له   .إسناده حسن  : ١/٤٠٤وقال ابن حجر يف الفتح . َ
  .١/٤٠٤اري البن حجر وفتح الب، ٢/٣٢ فتح الباري البن رجب :انظر ) 2(
 – باب يف الرجل يصـيب منهـا مـا دون اجلـامع -كتاب الطهارة  – ١/٧١ سنن أيب داود  )3(

. إسـناده صـحيح  : ١/٣٩٠ قال ابن عبد اهلادي يف تنقـيح التحقيـق . ٢٧٢حديث رقم 
 .إسناده قوي : ١/٤٠٤وقال ابن حجر يف الفتح 

  .١/٤٠٤، وفتح الباري البن حجر ٣/٢٠٥رشح النووي عىل صحيح مسلم : انظر ) 4(



 

 
٤٢١ 

ُاـلـدم وحدـتـه وـفـوره، فـكـان حينـئـذ يكتـفـي بـسـرت الـفـرج وـحـده بـثـوب، ـثـم 
 .)١( اهـ "يبارش

واستدل الطحاوي عىل اجلواز بأن املبارشة حتت اإلزار دون الفـرج ال 
 .ار توجب حدا وال غسال فأشبهت املبارشة فوق اإلز

إن كان يضـبط نفسـه عنـد املبـارشة عـن : وفصل بعض الشافعية فقال
 . )٢(  وإال فال، واستحسنه النووي، جاز؛الفرج ويثق منها باجتنابه

اقتصـار النبـي صـىل اهللا  محل املجيزون أحاديث املخالفني الدالة عـىلَو
 .)٣(عليه وسلم يف مبارشته عىل ما فوق اإلزار عىل االستحباب 

صـىل اهللا َوأمـا األحاديـث التـي رويـت عـن النبـي  ": رجبوقال ابن
َفقد رويت ؛  )فوق اإلزار(: َفقال ِ سئل عام حيل من احلائض؟عليه وسلم أنه

ِ ال ختلو أسانيدها من لني، ولـيس رواهتـا مـن املـربزين يف ،ِمن وجوه متعددة ِ
ِاحلفظ، ولعل بعضهم روى ذلك باملعنى الذي فهمه من مبارشة النبـي  ِ َِ صـىل َ

َإن اإلزار كنايـة عـن : وقـد قيـل .ِ للحـائض مـن فـوق اإلزاراهللا عليه وسـلم
 .)٤( اهـ "الفرج

 . لكن أصحاب القولني متفقون عىل حتريم مبارشة احلائض يف الفرج 
| {  Mz  y  x  w: واحلاصل أن قولـه تعـاىل

                                                
  .١/٤١٤فتح الباري البن رجب  ) 1(
  .٣/٢٠٥مسلم صحيح  رشح النووي عىل :انظر ) 2(
، ٣/٢٠٥، ورشح الـنـووي عـىل ـصـحيح مـسـلم ٢/٣٢ انظـر ـفـتح الـبـاري البـن رـجـب  )3(

  .١/٤٠٤وفتح الباري البن حجر 
  .٢/٣٢فتح الباري البن رجب  ) 4(



 

 
٤٢٢ 

� ~Lنص يف منع وطء احلائض؛ فقد دل قوله  :M  y  x  w
zLاحلائض باجلامع يف الفرج؛ بناء عىل ما تقدم  عىل حتريم مبارشة 

 .عن ابن عباس وعائشة وغري واحد أن املراد باملحيض هو الفرج 
 بنـاء عـىل أن املـراد ؛M� ~ } |  L :ودل عليه أيضا قوله
 .بالقربان املنهي عنه اجلامع

َّاصــنعوا كــل يشء إال : (ونــص عليــه صــىل اهللا عليــه وســلم بقولــه ِ ٍ ْ َ َّ ُ ُ َْ
َالنكاح َ  . وهذا حمل إمجاع العلامء . ؛ كام تقدم يف سبب النزول )ِّ

 أن يبارشها بـاجلامع يف : أحدها،مبارشة احلائض أقسام": قال النووي
 فهذا حرام بإمجاع املسلمني بـنص القـرآن العزيـز والسـنة الصـحيحة ،الفرج

 قال أصحابنا ولو اعتقد مسلم حل مجاع احلائض يف فرجها صار كافرا مرتدا
 .)١(  اهـ"

مبارشة الزوجة احلائض يف : إذن فاملحظور األول من حمظورات الوطء
 .الفرج 

 :، ومفهـوم قولـهMz  y  x  wL :ودل مفهوم قولـه
M� ~ } |L - ز مبـارشة اجـو عىل - بناء عىل القول الراجح

 . ؛ فال يعد من حمظورات الوطء احلائض فيام عدا الفرج
ة والكـسـائي ـبـو بـكـر وـمحـز ـقـرأ أ:M} | �  ~L :وقوـلـه

                                                
  .٣/٢٠٤مسلم صحيح  رشح النووي عىل ) 1(



 

 
٤٢٣ 

 .)١( سكان الطاء وضم اهلاءإ والباقون ب،بفتح الطاء واهلاء مع تشديدمها

َيتطهـرن]: ديشدواألصل عىل قراءة الت ْ ََّ َ َZ فأدغمـت التـاء يف الطـاء؛ ،
ـاء . فـشـددت ـ. والتطـهـر يـكـون باـمل ـهق لـطـابم املعنىـف  M£  ¢L   :قوـل
  .بعدها
كـام قـال  ؛ ينقطـع الـدمنه أراد حتىفإ عنى عىل قراءة التخفيف،املأما و

 ثـم ،ألن ذلك لـيس مـن فعلهـن؛ )٢(ابن عباس، وجماهد، وعكرمة، واحلسن
 .)٣(  باملاء يعنى،M£  ¢L  : قال

 الطهـر M�Lوذكر األزهري أنه جيوز يف اللغة أن يكون املـراد بــ 
 .)٤(التام باملاء بعد انقطاع الدم 

 .وهو قول يف تفسري هذا احلرف 
ــانقـــال   يغتســـلن مـــن  : يعنـــي،M� ~L  :مقاتـــل بـــن حـي

 .)٦(وكذا قال مقاتل بن سليامن . )٥(املحيض
 من قرأ بالتخفيف فهو من طهرت املرأة تطهر طهرا ":وقال الواحدي

                                                
  .٨٠، والتيسري للداين ص ١٨٢ السبعة البن جماهد ص :انظر ) 1(
 . ١/٦٢٣، والدر املنثور ٢/٤٠١، وتفسري ابن أيب حاتم ٤/٣٨٣ تفسري الطربي :انظر ) 2(
، ومـعـاين الـقـراءات لألزـهـري ٩٦ احلـجـة يف الـقـراءات الـسـبع الـبـن خالوـيـه ص :انـظـر ) 3(

  .١/٣٢٦ القراءات وعللها البن أيب مريم ، واملوضح يف وجوه٧٦ص
 . ٧٦معاين القراءات ص ) 4(
  .٢/٤٠٢تفسري ابن أيب حاتم  ) 5(
 . ١/٢٩٢تفسري مقاتل  ) 6(



 

 
٤٢٤ 

 . )١( "حتى يفعلن الطهارة التي هي الغسل: وطهارة، ومعناه 
 . ويؤيده قراءة التشديد، فهي بمعنى تطهرن أي اغتسلن 

ُطهـرت وطهـرت انقطـع دمهـا،  ":لقـاموسمـا جـاء يف ا ويؤيده أيضا َ ََ َ ُ ََ َ َ َْ ْ ْ
ْواغتسلت من احليض وغريه، كتطهرت َ ْ ََ ََّ َْ َِ ِ ْ " )٢( . 

ـإذا ":  ، ومل يـقـلM¤  £  ¢L : ويقوـيـه أـنـه ـقـال بـعـدها ـف
 .)٣( عىل أن الغاية هي االغتسال وهذا يدل ،"طهرن

ـاىل ـه تـع ـة وأصــحابه بقوـل ـو حنيـف ـد اســتدل أـب | { ~ M: وـق
�L إن انقطـع :واوقـال وطء احلائض بمجرد انقطـاع الـدم، عىل جواز 

 جاز له أن يطأها قبل الغسل، -  أكثر احليضمهو عندهو - دمها بعد عرشة أيام
 ألن ؛وإن انقطع دمها قبل العرشة مل جيز حتى تغتسل أو يمر عليها وقـت صـالة

الصالة جتب عنده آخر الوقت، فـإذا مىض عليهـا آخـر الوقـت ووجبـت عليهـا 
 .)٤(  ألن احلائض ال جيب عليها صالة؛ة، علم أن احليض قد زالالصال
بـدون الـوطء ىل أنـه ال يبـاح  إ- وهو الـراجح -العلامء مجهور ذهب و

الـدم اآلية وإن دلت بمفهومها عـىل اإلباحـة بانقطـاع بأن االغتسال، وقالوا 
 : )٥(أن اآلية دلت عىل وجوب االغتسال من وجوه إال عىل قراءة التخفيف، 

                                                
  .١/٣٢٨الوسيط  ) 1(
 . ١/٤٣٢القاموس املحيط  ) 2(
 . ١/٥١٦  روح املعاين:انظر ) 3(
 . ٢/٣٦٩، والتحرير والتنوير ٢/١٦املبسوط للرسخيس : انظر ) 4(
، وفـتح البـاري البـن ٣/٨٩، وتفسـري القرطبـي ١/٢٣١انظر فتح الباري البن رجـب  ) 5(

= 



 

 
٤٢٥ 

ـه:أـحـدها ـد فرست M� ~ L : أن قوـل ـف ـق ـراءة التخفـي  ـعـىل ـق
 . باالغتسال كام تقدم 

 أن ـقـراءة التـشـديد ـتـدل قطـعـا ـعـىل أن الغاـيـة ـهـي االغتـسـال :والـثـاين
 . وليس انقطاع الدم 

ُأن اإلتـيـان مرشوط ـلـه رشط آـخـر  :والثالـث َوـهـو ـغـري انقـطـاع اـلـدم، َ َ
ُفـدل عـىل أنـه ال ؛ M¤  £  ¢L :املـذكور يف قولـه ،التطهر باملـاء َّ
  .، وأن اإلتيـان متوقـف عـىل الطهـر والتطهـر بعـدهانقطاع الـدميكفي جمرد 

ـه تعــاىل ـل قوـل ¶   ¸   M   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹:وهــذا مـث
 Ã  Â      Á  ÀL وهو جواز دفع املال-  فعلق احلكم؛ ٦: النساء  - 

  . رشد إيناس ال:والثاين . بلوغ املكلف النكاح: أحدمها،عىل رشطني
ـرادو ـ اـمل ـهالتطهر ـب ـه :   M£  ¢L :يف قوـل ـام يف قوـل َاالغتســال، ـك
 .٦: املائدة M65  4 3L:تعاىل

عـىل وجـوب  M� ~L : بعـد قولـهM£  ¢L: ودل قوله
 . االغتسال للحائض، وأن انقطاع الدم، رشط لصحته
مبارشة الزوجة احلـائض : وعليه فاملحظور الثاين من حمظورات الوطء

 .نقطاع الدم وقبل االغتسال يف الفرج بعد ا
 ،يف الفـرجأي : )١( M¤  £  ¢ ¨ § ¦ ¥ L: وقوله

                                                

 . ١٠٠تفسري السعدي ص ، و١/٣٥٩حجر  =
وتفسـري ابـن أيب ، ٤/٣٨٨انظر هذه األقـوال يف تفسـري هـذه اجلملـة يف تفسـري الطـربي  ) 1(

= 



 

 
٤٢٦ 

ْوال تعدوه إىل غريه   ابـن عبـاسهقالـ .  فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتـدى؛َ
 .جماهد، وغري واحدوكذا قال  . عيل بن أيب طلحةمن طريق 

¤ ¥ M : وعكرمـة، وجماهـد يف روايـة أخـرى،وقال ابن عباس
¨ § ¦Lتعتزلوهن أن : أي. 

وـهـو بمعـنـى الـقـول األول؛ ألن املوـضـع اـلـذي أـمـر اهللا باعتزاـلـه ـعـىل 
  .القول الراجح هو الفرج 

¤ ¥ M : وغـري واحـد،َوقال أبـو رزيـن، وعكرمـة، والضـحاك
¨ § ¦Lَّطاهرات غري حيض:  يعني ُ.  

¢  £  ¤  ¥  ¦   §  M  :واألمـر باإلتـيـان يف قولـه تـعـاىل
ـه يتنــدبعــىل ال  حممــول¨ علــق بمقاصــد النكــاح، ومنهــا إعفــاف ؛ ألـن

الزوجني، وطلـب الولـد، وقـد جـاء النـدب إىل اجلـامع يف نصـوص عديـدة، 
 وكقوله صـىل اهللا عليـه ،١٩: النساء M ´  ³L:كقوله تعاىل

ٌويف بضع أحدكم صـدقة(: وسلم َ َ َ َ ُ َْ ُ ِْ َ ِ  رواه مسـلم مـن حـديث أيب ذر ريض اهللا )ِ
 . )٢) (١(عنه 

 اجلـامع بعـد ، فيجب عنـدهوجوبال اآلية عىلاألمر يف  ابن حزم محلو
 . كل حيضة

                                                

  .١/٥٨٨وتفسري ابن كثري ، ١/٢٥٩، وتفسري البغوي ٢/٤٠٢حاتم  =
بيان أن اسم الصـدقة يقـع عـىل كـل نـوع  باب – كتاب الزكاة – ٢/٦٩٧يح مسلم صح ) 1(

 . ٥٣ حديث رقم – من املعروف
  .١١/٧٨ رشح النووي عىل مسلم :انظر ) 2(



 

 
٤٢٧ 

 ،ولـيس لـه يف ذلـك مسـتند، ألن هـذا أمـر بعـد احلظـر": قال ابن كثري
ّوالذي ينهض عليه الدليل أنه يرد احلكم إىل ما كان عليه األمـر قبـل النهـي،  َُ

ـــه تعــــاىل ـــا فواجــــب، كقوـل ـــإن كــــان واجـب M  { z y x :ًـف
}|L ـة ـا٥: التوـب ـاىلً، أو مباـحـا فمـب ® ¯  M:ح، كقوـلـه تـع
°L ــدة  :اجلمـعــة M = < ;: 98L ،٢: املاـئ

 وعـىل هـذا القـول جتتمـع األدـلـة، وقـد حكـاه الغـزايل وغـريه، واخـتـاره ،١٠
 .)١( اهـ باختصار "بعض أئمة املتأخرين، وهو الصحيح

واألوىل أن يقال األمر عىل ظاهره للوجوب، لكنه هنا ال يتعلق بأصل  
 ،يف الفـرجهو القبل، أي جيب أن يكون إتيانكم هلن اإلتيان، بل بموضعه، و

ْوال تعدوه إىل غريه  .، كام تقدم يف تفسريها َ
إنـه يفيـد : وظاهر األمر للوجوب، وال يمكـن أن يقـال ":قال الرازي
 ألن ذلك غري واجب، فوجب محله عىل أن املراد منه أن من ؛وجوب إتياهنن

 .)٢( اهـ "الذي أمر اهللا تعاىل بهأتى املرأة وجب أن يأتيها يف ذلك املوضع 
 M¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²  ... L :ويدل عليه اآلية الثانية

 .وسيأيت بيان ذلك عند الوقوف عند سبب نزوهلا وتفسريها . اآلية 
 تعليل ملا تقـدم يف :M°   ¯  ®  ¬  «  ªL :وقوله

 .)٣(اآلية من أمر وهني 
                                                

 . ١/٥٨٧تفسري ابن كثري   ) 1(
 . ٦/٤٢١تفسري الرازي  ) 2(
 . ٣/٢٧٦انظر نظم الدرر للبقاعي  ) 3(



 

 
٤٢٨ 

كثـري التوبـة : ي َّمجـع تـواب، عـىل وزن فعـال، أ :M®L :وقوله
َأصـل ـتـابو. عـىل اـلـدوام  ـتـاب إىل اهللا : ، يـقـالَ عـاد إىل اهللا ورـجـع وأنـاب:َ

َوتـاب . أناب ورجع عن املعصـية إىل الطاعـة : أي ،يتوب توبا و توبة و متابا َ
 .)١(  اهللا عليه أي عاد عليه باملغفرة

ارع سـالـذي كلـام أذنـب هو املداوم عىل التوبة، املبالغ فيها، : التوابف
 M ¾  ½  ¼  »L:، نظــــــريه قولــــــه تعــــــاىلإىل التوبــــــة

 .)٢(٢٥:اإلرساء
ــه ــى قوـل ــوابني مـــن :  أي،M®  ¬L  :ومعـن الرشك حيـــب الـت

 ،عـطـاء، الـصـادقني يف ـتـوبتهم، وـهـو خالـصـة ـمـا قاـلـه جماـهـد، واـلـذنوبو
 يف -  والكلـبـي،ومقاتـل ـبـن ـسـليامنوسـعيد ـبـن جـبـري، ومقاتـل ـبـن حـيـان، 

 .)٣ (تفسري هذه اجلملة
 .لتوبة كلمة جامعة وا

 ،التوـبـة ـهـي حقيـقـة دـيـن اإلـسـالم ":ـقـال اـبـن الـقـيم رـمحـه اهللا تـعـاىل
 وهبذا اسـتحق التائـب أن يكـون حبيـب ،والدين كله داخل يف مسمى التوبة

 وإنام حيب اهللا من فعل ما أمر به ، فإن اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين؛اهللا
جوع مما يكرهه اهللا ظاهرا وباطنا إىل ما  فإذا التوبة هي الر .وترك ما هنى عنه

ـا ـه ظــاهرا وباطـن ـامن واإلحســان،حيـب ـدخل يف مســامها اإلســالم واإلـي  ، وـي
                                                

  .١/٢٣٣لسان العرب ، و١٤/٢٣٦انظر هتذيب اللغة  ) 1(
  .١/٢٥٩ تفسري البغوي :انظر ) 2(
  .١/٢٥٩وتفسري البغوي ، ٢/٤٠٣وتفسري ابن أيب حاتم ، ٤/٣٩٥تفسري الطربي  ) 3(



 

 
٤٢٩ 

 "  وهلذا كانت غاية كل مؤمن وبداية األمـر وخامتتـه،وتتناول مجيع املقامات
 .)١(اهـ 

ولوال أن التوبـة اسـم جـامع لرشائـع اإلسـالم وحقـائق  ":وقال أيضا
 .)٢(اهـ "رب تعاىل يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيماإليامن مل يكن ال
 : عىل قولني  فقد جاء تفسريها؛M°   ¯L :وأما قوله
 . وحيب املتطهرين باملاء مـن األحـداث والنجاسـات:  أن املراد:األول

 . )٣(، واختاره أبو جعفر الطربي  والكلبي، ومقاتل بن سليامن،عطاءقاله 
ـق لســياق ا ـذا التفســري مواـف ـرأة وـه ـر اـمل ـة؛ فإهنــا يف وجــوب تطـه آلـي

الذين  أيضا M° L  ويدخل يف. باالغتسال بعد انقطاع دم احليض
  . يف أدبارهنإتياهنن من احليض أو فروجهن ز إتيان النساء يف تنبونجي

ـه  إىل أن M°   ¯  ®  ¬L :وعلـيـه؛ فـقـد أـشـار قوـل
ـأمور ـد ـم ـة ب بالعـب ـب، العناـي ـارة القـل ـه طـه ـدن،كعنايـت ـارة الـب ـبطـه ىل ـهنـج  ـع

 .)٤(معتدل،كام نبه إىل هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ـام قــال  وصــدر هبــا هــذه اجلملــة؛ ألن التوبــة M®  ¬L :وإـن

وطهارة القلب هي األهـم، وهـي األصـل الـذي تقـوم عليـه طهـارة البـدن، 
ـــــــــاىل ـــــــــه تـع  M   @   ?  >=  <  ;  :  9:كقوـل

                                                
  .١/٣٠٦مدارج السالكني  ) 1(
  .١/٣٠٧املصدر السابق  ) 2(
  .١/٢٥٩وتفسري البغوي ، ٢/٤٠٣وتفسري ابن أيب حاتم ، ٤/٣٩٥تفسري الطربي  ) 3(
  .١/١٥جمموع الفتوى  ) 4(



 

 
٤٣٠ 

AL١٩٧:  البقرة. 
 M °   ¯ L: تعاىل محل بعض املفرسين قوله:القول الثاين

  . عىل التطهر من الرشك والذنوب
 حيب التوابني من الذنوب واملتطهرين من الرشك: قال مقاتل بن حيان

.  
   .التوابني من الرشك واملتطهرين من الذنوب: وقال سعيد بن جبري

ـذنوب:وـقـال جماـهـد ـوابني ـمـن اـل  واملتطـهـرين ، ال يـعـودون فيـهـا، الـت
 .)١(مل يصيبوها،منها

 : وقولـهM®  ¬L : قول مقاتـل وسـعيد يكـون بـني قولـهفعىل
M°   ¯L عموم وخصوص؛ لغرض التأكيد . 

ــ  ـراد ـب ـد يكــون اـمل ـول جماـه ـدنس M°Lوـعـىل ـق ـن مل يـت َ ـم
َ من صدق يف إقالعه عن الذنب M ®Lبالذنب أصال، ويكون املراد بـ

 .بعد الوقوع فيه 
ا  شـامال للقـولني، متضـمنM °Lواألوىل أن يكون املراد بـ

فاهللا تعاىل حيب املتطهرين من الرشك ومجيـع . احلسية، واملعنوية : للطهارتني
وحيـب  ،املتطهـرين باملـاء مـن األحـداث والنجاسـاتالذنوب، كام أنه حيـب 

 يف أدبـارهنإتياهنن  أو ،من احليضفروجهن زإتيان النساء يف املتطهرين من 
 . يشمل الرجال والنساء  هناM °Lوالتعبري بـ.

                                                
  .١/٢٥٩وتفسري البغوي ، ٢/٤٠٣وتفسري ابن أيب حاتم ، ٤/٣٩٦تفسري الطربي  ) 1(



 

 
٤٣١ 

 " ومل يقـل،M°   ¯L :وإنـام قـال ":مـام الطـربيقال اإل
 : يعنـي يف قولـه- ُ جرى قبل ذلك ذكـر التطهـر للنسـاء؛ ألنه قد"املتطهرات

M £  ¢L - ،ألنوM °Lقال  ولو، جيمع الرجال والنساء 
فـذكر اهللا . مل يكن للرجال يف ذلك حظ، وكان للنسـاء خاصـة؛"املتطهرات"

َتعبـد مجـيعهم   إذ كـان قـد؛نيَ مجيـع عبـاده املكلفـلـيعم L°تعاىل  َّ
بالتطهر باملاء، وإن اختلفت األسـباب التـي توجـب التطهـر علـيهم باملـاء يف 

 .)١(كالمه ببعض اختصار وترصف انتهى "بعض املعاين، واتفقت يف بعض
M   ¯  ®  ¬  «  ª :واحلاصـــــل أن ـخـــــتم اآليـــــة بقوـلـــــه

°L ـذيـشـري إىل أن ـ ه املحـظـورات ـه ـي دـل ـالوطء الـت ت املتعلـقـة ـب
، وأن عـن األذىهلـم لطـف منـه تعـاىل بعبـاده، وصـيانة عليها اآلية؛ إنام هي 

 .)٢(حكمتها البالغة ومقصودها األسمى هو تطهريهم ظاهرا وباطنا 
 :اآلية الثانية

 M   ½¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ² : قال اهللا تعاىل
Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾ L ٢٢٣: البقرة. 

 : سبب النزول
ُكانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته ( :اهللا عنه قالعن جابر ريض  ُ ُ ُ ََ َ َ ْ ََ ََ ْ َُّ َ ُ ُ ِْ َ

ـد أحــول ـان الوـل ـا ـك ـا يف قبلـه ـن دبرـه َـم َ ْ َ َُ ْ َ َ ُ ُ ُ َْ ُ َ ِ ِ َ ِ ـت؛ِ ْ فنَزـل َ ََ:M    µ  ´  ³  ²

                                                
  .٤/٣٩٦تفسري الطربي  ) 1(
  .٢/٣٧٠، والتحرير والتنوير ١٠٠ تفسري السعدي ص :انظر ) 2(



 

 
٤٣٢ 

¹  ¸  ¶L .( متفق عليه)١(. 
واهللا يغفـر لـه  - إن ابن عمر ":  قال ريض اهللا عنهام،عن ابن عباس،و

نام كان هذا احلي من األنصار وهـم أهـل وثـن مـع هـذا احلـي مـن  إ؛أوهم –
 فكـانوا ؛ وكـانوا يـرون هلـم فضـال علـيهم يف العلـم،هيود وهـم أهـل كتـاب
 وكان من أمر أهـل الكتـاب أن ال يـأتوا النسـاء إال ،يقتدون بكثري من فعلهم

 فكـان هـذا احلـي مـن األنصـار قـد ؛ وذلك أسرت ما تكـون املـرأة،عىل حرف
 وكان هذا احلي من قريش يرشحون النساء رشحـا ،بذلك من فعلهمأخذوا 

 فلام قدم املهاجرون ؛منكرا، ويتلذذون منهن مقبالت ومدبرات ومستلقيات
 ؛ ـفـذهب يـصـنع ـهبـا ذـلـك؛ ـتـزوج رـجـل ـمـنهم اـمـرأة ـمـن األنـصـار؛املديـنـة

ـت ـه، وقاـل ـه علـي ـؤتى عــىل حــرف: فأنكرـت ـا ـن ـام كـن ـك؛إـن  وإال ، فاصــنع ذـل
 ؛ فبلغ ذلـك رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم؛رشي أمرمهافاجتنبني، حتى 

:  أي،M¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²L: فــــأنزل اهللا عــــز وجــــل
ـذلك موـضـع الوـلـد،مـقـبالت وـمـدبرات ومـسـتلقيات ـي ـب  رواه أـبـو . " يعـن

 .)٢(داود
عرضـت املصـحف : عن جماهد، قالوعند احلاكم والطرباين يف الكبري 

                                                
ْنسـاؤكم حـرث لكـم { بـاب – كتـاب تفسـري القـرآن – ٦/٢٩صـحيح البخـاري  ) 1( ْ ْ َُ َُ ٌ َ ُ ُـفـأتوا ِ ْ َ

ْحرثكم أنى شئتم وقدموا ألنفسكم ُ ْ ْ ُْ ُِ ِ ُِ َ َْ ِّ ُ ََّ َ َْ  ٢/١٠٥٨، وصحيح مسـلم ٤٥٢٨ حديث رقم –}َ
جواز مجاعه امرأته يف قبلهـا، مـن قـدامها، ومـن ورائهـا مـن غـري  باب – كتاب النكاح –

 . ١٤٣٥ حديث رقم –تعرض للدبر
قـال األلبـاين يف . ٢١٦٤قـم  حديث ر–يف جامع النكاح  باب – ٢/٢٤٩سنن أيب داود  ) 2(

 .إسناده حسن  : ٦/٣٧٧صحيح أيب داود 



 

 
٤٣٣ 

ه أوقفـه عليـه عنـد كـل آيـة منـه، وأسـأله عىل ابن عباس من فاحتتـه إىل خامتتـ
ــا ــة،عنـه ــذه اآلـي ــت إىل ـه ــى انتهـي  M  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² : حـت
¹Lإن هذا احلي من قريش يرشحون النسـاء بمكـة ":  فقال ابن عباس؛ 

 وتزوجــوا يف ، فلــام قــدموا املدينــة؛ويتلــذذون هبــن مقــبالت، ومــدبرات
هذا يشء مل يكـن يـؤتى  : وقلن، فأنكرن ذلك؛ وذهبوا ليفعلوا هبن،األنصار

 فـأنزل اهللا ؛ فانترش احلديث حتى انتهى إىل النبي صىل اهللا عليـه وسـلم؛عليه
 وإن  فمقبلـة،M¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²L :عز وجـل يف ذلـك

ائت احلرث :  يقول، وإنام يعني بذلك موضع الولد للحرث."شئت فباركة 
وهم ابـن عمـر  فأ؛قال ابن عمر يف دبرها:  فقال ابن عباس .من حيث شئت

 .)١( واهللا يغفر له وإنام كان احلديث عىل هذا
:  قـال ريض اهللا عـنهامعـن ابـن عبـاسوأخرج اإلمام أمحد والرتمـذي 

يـا رسـول : جاء عمر بن اخلطاب إىل رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم، فقـال
َوما الذي أهلكك( ":  قال،اهللا هلكت َ َّْ ََ ِ : حولت رحيل الليلة، قـال: قال "؟ )َ

فـأوحي إىل رسـول : فلم يرد عليه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم شيئا، قـال
M  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² :اهللا ـصــىل اهللا علـيــه وـســلم ـهــذه اآلـيــة

¹L  . ٢( واحليضةأقبل وأدبر، واتق الدبر(. 
                                                

 – ١١/٧٧، واملعجـم الكبـري ٢٧٩١ حديث رقم – ٢/٢١٢املستدرك عىل الصحيحني  ) 1(
ـم  ـاين يف صــحيح أيب داود . ١١٠٩٧حــديث رـق ـال األلـب  حــديث حســن،  :٦/٣٧٧ ـق

  .وصححه احلاكم والذهبي
ومـن سـورة :  بـاب-٥/٢١٦وسـنن الرتمـذي ، ٢٧٠٣ حديث رقـم – ٤/٤٣٤املسند  ) 2(

= 



 

 
٤٣٤ 

 :)١(وأما تفسري اآلية  
ًـحـرث حيـرث حرـثـا  أـصـله مـصـدر :M³L :فقولـه  ُ َْ ُ ََ َْ  وحراـثـة، وـهـوَ

ًألرض زرـعــا ـكــان أو غرســاَالعمــل يف ا ًْ َْ َ َ َ وـحــرث واـحــَرتث،َ ْ َ زرع : مـثــل،ََ َ َ
َوازدرع َ ُواحلرث، ْ ْ ْ الزرع:َ ُ نفسه، وهو املراد هناَّ ْ  وهو من إطالق املصدر عىل .َ

اسم املفعول، ثم شاع ذلـك اإلطـالق حتـى صـار حقيقـة عرفيـة يف اجلنـات 
 MA B C D E :قولـــه تعـــاىلومنـــه أيضـــا . واملـــزارع 

FL ٢(١١٧: انآل عمر(. 
ٍأي مواضع حرث لكم :  M´  ³   ²L: فمعنى قوله ومنبت  ،ُ

ِّ شبهن هبـا،للولد، بمنزلة األرض التي تزرع  ملـا بـني مـا يلقـى يف أرحـامهن ؛ُ
ُ من حيث إن كال منهام مادة ملا حيصـل منـه،ِوبني البذور من املشاهبة ٌ وهـذه  . ً
ـه ـة لقوـل ـة مقدـم ـه، والM¹  ¸  ¶  µL: اجلمـل ـا  وتعلـيـل ـل ـاء فيـه ـف

  .يف اآلية السابقة M¨  §  ¦  ¥  ¤L  :وهي بيان لقوله. فصيحة 
 ابـن  عـيل بـن أيب طلحـة عـنأخرج ابن جريـر والبيهقـي يف سـننه عـن

                                                

وقـال األلبـاين . هذا حديث حسن غريـب : قال الرتمذي  . ٢٩٨٠ حديث رقم –البقرة  =
 .إسناده حسن : ١٠٣يف آداب الزفاف ص

، والكشـاف ١/٢٦٠، وتفسري البغوي ٤/٣٩٧انظر تفسري هذه اآلية يف تفسري الطربي  ) 1(
 للنيســابوري لبيــان عــن معــاين القــرآن، وإجيــاز ا١/٢٩٩، واملحــرر الــوجيز ١/٢٦٦
، ١/٢٥٩، وفـتح القـدير ١/٦٢٦، والدر املنثور ١/٢٢٣وتفسري أيب السعود ، ١/١٥١

  .٢/٣٧٠، والتحرير والتنوير ١٠٠وتفسري السعدي ص
  .٢/٣٧١، والتحرير والتنوير ٢/١٣٤، ولسان العرب ٤/٢٧٥انظر هتذيب اللغة  ) 2(



 

 
٤٣٥ 

تأتيـه كيـف : يقـول.  يعني باحلرث الفـرج M¹  ¸  ¶  µL :عباس
شئت مستقبلة، ومستدبرة، وعىل أي ذلك أردت بعد أن ال جتاوز الفـرج إىل 

 . )١( M ¨ § ¦ ¥ L:غريه، وهو قوله
 مقبـلــة ،ـجــامعوهن ـمــن أي شــق أردـتــم :أي M¹  ¸L: وقولــه

، كـام  وهـو موضـع احلـرث،ً بعد أن يكون املأتى واحـدا،ومدبرة وعىل جنب
  .تقدم يف سبب النزول 

ً إنام جتيء سؤاال أو إخبارا عن أمر له جهـات، فهـي أعـم يف M¸Lو  ً
  ."متى" و،"أين"و ،"كيف"اللغة من 

عىل حتريم األدبار، ألن حمل احلـرث  M ´  ³   ² L:ودل قوله
 . ال الدبر،والزرع هو القبل

قوله ويؤيده . ، كام قال السديًخريا :، أي M¼  »L: وقوله
 .)٢( ١١٠: البقرة M °¯®¬« ª  ©¨L:تعاىل

 : يقول،M¼  »L :مقاتل بن حيانوأخرج ابن أيب حاتم عن 
 .طاعة ربكم وأحسنوا عبادته

 .)٣(الولد ب أنه فرسها أخرج عن عكرمةو

                                                
 – بـاب إتيـان النسـاء يف أدبـارهن – ٧/٣١٧ الكـربى ، والسنن٤/٣٩٨تفسري الطربي  ) 1(

  .١٤١١٠حديث رقم 
 . ٤/٤١٧تفسري الطربي  ) 2(
 . ٢/٤٠٥تفسري ابن أيب حاتم  ) 3(



 

 
٤٣٦ 

التسـمية : قال ، M¼  »L :وأخرج ابن جرير عن ابن عباس
 .)١(وكذا قال عطاء  ،بسم اهللا:  يقول ،عند اجلامع
 . )٢(  يعني إذا أتى أهله فليدعM¼  »L :قال جماهدو

َّقـال رسـول اهللاَِّ صـىل اهللاَُّ ويؤيـده حـديث ابـن عبـاس ريض اهللا عـنهام  َ ُ َ َُ َ
َعليه وس َ ِْ َ َلمَ َلو أن أحدكم إذا أراد أن يأيت أهله فقال باسم اهللاَِّ اللهـم جنبنـا ( :َّ ِّ َْ َ ُ ْ َ َ َّْ ْ َ َ ُْ َّ َ َ َِ ِ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ْ ْ ََّ ِ ُ

ُالشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بيـنهام ولـد يف ذلـك مل يرضه  َ َ ُ ْ َ َُّ َُ َ ْ ْ ُ َ َ ْ ْْ َ َ ِ َ ِ ٌ َ َّ َ َ َ َِّ َ ُْ ْ َ َِ َِّ َّ ََّ َ َ
ًشيطان أبدا َ َ ٌ َ ْ  .)٣(فق عليه  مت)َ

فيقـدم العبـد لنفسـه اخلـري . واألرجح أن املعنى يشمل مجيـع مـا تقـدم 
 .وطاعة ربه، وتكون نيته يف النكاح إعفاف نفسه وزوجه وطلب الولد 

ـال الســعدي  ـرب إىل اهللا بفـعـل :  أيM¼  »L ":ـق ـمـن التـق
اخلريات، ومـن ذلـك أن يبـارش الرجـل امرأتـه، وجيامعهـا عـىل وجـه القربـة 

 .)٤( "ساب، وعىل رجاء حتصيل الذرية الذين ينفع اهللا هبمواالحت
  . أي ألجل أنفسكم أي لنفعهايل،علتلل M¼L :يف قولهوالالم 
بالبـعــد ـعــن ـحتــريض ـعــىل امتـثــال الرشع  :M¿  ¾L  :وقوـلــه

ــاتالـســيئات واـلــتحيل بالواجـبــات يف مجـيــع اتـقــوا اهللا : واملعـنــى.  والقرـب
                                                

 . ٢/٤٠٦، وتفسري ابن أيب حاتم ٤/٤١٧تفسري الطربي  ) 1(
 . ١/٢٦١تفسري البغوي  ) 2(
 –ل حال وعند الوقـاع التسمية عىل ك باب – كتاب الوضوء – ١/٤٠صحيح البخاري  ) 3(

مـا يسـتحب أن  بـاب – كتـاب النكـاح – ٢/١٠٥٨، وصحيح مسـلم ١٤١حديث رقم 
 . ١١٦ حديث رقم – يقوله عند اجلامع

  .١٠٠تفسري السعدي ص  ) 4(



 

 
٤٣٧ 

  . أحوالكم، كونوا مالزمني لتقوى اهللا
 MÂ  Á  ÀL :ثم دهلم عىل ما يعينهم عىل تقـواه، فقـال

 . جمازيكم عىل أعاملكم الصاحلة وغريها: أي
ومتـضـمنة . وـهـذه اجلمـلـة بمنزـلـة التعلـيـل ـملـا أـمـروا ـبـه ـمـن التـقـوى 

 .للرتغيب والرتهيب 
املطيعني هللا فـيام أمـرهم، التـاركني : أي :MÅ ÄL :وقوله

  . ما عنه زجرهم
 ليدل عىل العموم، وأن هلم البرشى يف احلياة الـدنيا ؛ بهمل يذكر املبرشو

ويف اآلخرة، وكل خري واندفاع كل ضـري، رتـب عـىل اإليـامن فهـو داخـل يف 
 .)١( هذه البشارة

 :وقد ربط الرازي بني اجلمل األربع السابقة، فذكر أن املراد مـن قولـه
M¼  »L وقولـه،فعل الطاعات : M¿  ¾L املـراد منـه تـرك 

 :وقولـه، دال عىل الوعيـد MÂ  Á  ÀL : وقوله،اتاملحظور
MÅ ÄL ٢(دال عىل الوعد( . 

تأكيـد  ... M¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²L  :إذن فهذه اآليـة
ـحتـريم اـلـوطء يف  وأـصـل يف ،M¨  §   ¦  ¥  ¤L :لقوـلـه تـعـاىل

ودل عليـه  . ألن اهللا مل يبح إتيان املرأة إال يف املوضع الذي منـه احلـرث؛الدبر
                                                

  .١٠٠تفسري السعدي ص ، و٢/٢٨٨تفسري املنار : انظر ) 1(
  .٦/٤٢٤ تفسري الرازي :انظر ) 2(



 

 
٤٣٨ 

وبه قال اجلمهور من السلف واخللف . ل املتفق عليه بني العلامء سبب النزو
وما روي عن ابن عمر ريض اهللا عنهام يف جوازه فال يصح، وإن صح، فهو . 

 .)١(حممول عىل إتيان النساء من جهة الدبر يف القبل 
ت األحادـيـث ـعـن النـبـي ـصـىل اهللا علـيـه وـسـلم يف ـحتـريم ـظـافروـقـد ت

 . ذلك، ولعن فاعله
ِ أيب  حديثفمنها قـال رسـول اهللا صـىل اهللا : هريرة ريض اهللا عنـه قـالَ
َملعون من أتى امرأتـه يف دبرهـا(: عليه وسلم  ُ ُ ُ ْ ُِ ِ َ ََ ََ ْ َ ٌَ ، )٣(، وأبـو داود)٢( رواه أمحـد)ْ

 . )٤(وحسنه األلباين 
 :وحديث أيب هريرة ريض اهللا عنه عن النبي صىل اهللا عليه وسـلم قـال

َّال ينظر اهللاَُّ عز( َْ ُ َُ َ وجل إىل رجل جامع امرأته يف دبرهاَ ُ ُ ُ َ َ ُ َ َِ ِ َ َ َ ْ َ ٍَ َ  .)٥( رواه ابن ماجة )َِّ
َمن أتى ( :قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: وحديث أيب هريرة قال َ ْ َ

َحائضا أو امرأة يف دبرها أو كاهنا فصدقه بام يقول فقد كفر بام أنـزل اهللاَُّ َُ ْ َّ ًْ َ َ َ ََ َِ َِ َ َ َْ َ ََ َ ً ًَ ُ َُ َ ْ َ ُ ُ ْ َِ ِِ َ عـىل ِ َ
َحممد صىل اهللاَُّ عليه وسلم َ ْ ََّّ َ ََّ َ َِ ٍ َ  .)٧(، وأصحاب السنن )٦( رواه أمحد)ُ

                                                
 . ٤/٢٣٥، وزاد املعاد البن القيم ٣٢/٢٦٥بن تيمية  جمموع الفتاوى ال:انظر ) 1(
 . ٩٧٣٣ حديث رقم – ١٥/٤٥٧ املسند  )2(
 .٢١٦٢ حديث رقم - باب يف جامع النكاح – كتاب النكاح – ٢/٢٤٩ سنن أيب داود  )3(
 . ٦/٣٧٥صحيح أيب داود  ) 4(
 حـديث -  أدبارهنباب النهي عن إتيان النساء يف - كتاب النكاح – ١/٦١٩سنن ابن ماجة  ) 5(

 .صحيح لغريه  : ٢/٣١٣ يف صحيح الرتغيب والرتهيب  قال األلباين. ١٩٢٣رقم 
 . ١٠١٧٦ حديث رقم – ١٦/١٤٢املسند  ) 6(
، ١٣٥ حـديث رقـم – ما جاء يف كراهيـة إتيـان احلـائض باب – ١/٢٤٢سنن الرتمذي  ) 7(

ـاب يف الكــاهن – ٤/١٥وســنن أيب داود  ن الكــربى ، والســن٣٩٠٤ حــديث رقــم – ـب
= 



 

 
٤٣٩ 

ومتى وطئها يف الدبر وطاوعتـه عـزرا  ": قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
مجعيا؛ فإن مل ينتهيا وإال فرق بينهام؛ كام يفرق بني الرجل الفاجر ومن يفجـر 

 .)١( اهـ " به
 .من حمظورات الوطء هو إتيان املرأة يف دبرها إذن فاملحظور الثالث 

 M¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²L :وقد دل عموم قوله تعـاىل
 . ، وأنه ال يعد من حمظورات الوطء )٢(عىل جواز العزل

:  فقـال؛سألت ابن عباس عن العـزل: قال الطائي عن زائدة بن عمري 
 فهـو ؛ وسلم شيئا فإن كان قال فيه رسول اهللا صىل اهللا عليه؛إنكم قد أكثرتم

́  M  ¶  µ:  فأنا أقول؛كام قال، وإن مل يكن قال فيه شيئا   ³  ²
¹  ¸L٣( فال تفعلوا ؛ فاعزلوا، وإن شئتم؛ فإن شئتم؛(. 

M  ¸ ¶ µ :سـألت ابـن عمـر عـن قـول اهللا: وعن أيب ذراع قال
¹L٤(  عزلإن شئت عزال وإن شئت غري:  قال(. 

                                                

 ١/٢٠٩، وسنن ابن ماجة ٨٩٦٨ حديث رقم – آداب إتيان النساء – ٨/٢٠١للنسائي  =
صـحيح وصـححه األلبـاين يف  . ٦٣٩ حـديث رقـم – باب النهـي عـن إتيـان احلـائض –

  .٧٨٠٢اجلامع حديث رقم 
 . ٣٢/٢٦٧ جمموع الفتاوى البن تيمية ) 1(
 . خارج الفرج جيامع؛ فإذا قارب اإلنزال نزع وأنزلوهو أن  ) 2(
 ، وصـحح إسـناده، ووافقـه ٣١٠٤ حديث رقم – ٢/٣٠٦أخرجه احلاكم يف املستدرك  ) 3(

قـال يف جممـع .  ١٢٦٦٣ حديث رقم – ١٢/١٢٥وأخرجه الطرباين يف الكبري . الذهبي 
 . خال زائدة بن عمري، وهو ثقة ،رجاله رجال الصحيح: ٤/٢٩٧الزوائد 

 . ١٦٦٧٦ رقم األثر – ٣/٥١٨املصنف  ) 4(



 

 
٤٤٠ 

 M  ³  ² :يب يف قولـهوأخرج ابن أيب شـيبة عـن سـعيد بـن املسـ
¹  ¸  ¶  µ  ´L ،ــال ــاعزل؛إن شـــئت: ـق ــال ؛ وإن شـــئت، ـف  ـف

 . )١(تعزل
: ويؤيده ما جـاء يف الصـحيحني مـن حـديث جـابر ريض اهللا عنـه قـال

ِكنا نعزل عىل عهد النبي صىل اهللاُ عليه وسلم والقرآن ينزل( ِ ِْ َّ ََّ ْ َ َ ْ ُِّ ُ َّ َ َّ ََ َ َ َ َ َ ِْ ِ ْ ُ َ ُ( )٢(. 
ِكنا نعزل والقرآن ينزل (:  اهللا عنه أنه قالويف صحيح مسلم عنه ريض ِْ ََّ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ

ْفلو كان يشء ينهى عنه لنهى عنه القرآن ُُ ْ َ َ َُ َ ُ َ ْْ َ ْ َْ َ ْ َ َ َ( )٣( . 
َكنا نعزل عىل عهد رسول اهللاَّ صـىل اهللاَّ عليـه وسـلم فبلـغ ( :ويف رواية ََّ َّ َ َّ ََ َ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ُ َِ ْ ِ َ ُ

ِذلك النبي صىل اهللاَّ عليه  ِْ َّ ََّ َ ِ َّ َ َوسلم فلم ينهناَ َْ َ ْ َ ََ ََّ َ( )٤(. 
وال رـيـب أن أحادـيـث جـابر رصـحيـة ـصـحيحة يف  ":وقـال اـبـن القـيم

ونـحـن ـنـروي ـعـن ـعـدد ـمـن :  وـقـد ـقـال الـشـافعي رـمحـه اهللا،ـجـواز الـعـزل
.  ومل يروا به بأسـا،أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسلم أهنم رخصوا يف ذلك

بـن أيب وقـاص وأيب أيـوب وقد روينا الرخصة فيـه عـن سـعد : قال البيهقي
ـك  ـذهب ماـل ـو ـم ـريهم، وـه ـاس وـغ ـن عـب ـن ثاـبـت واـب ـد ـب األنصــاري وزـي

 .)٥( اهـ "والشافعي وأهل الكوفة ومجهور أهل العلم
                                                

 . ١٦٦٧٣ رقم األثر – ٣/٥١٧املصنف  ) 1(
، ٥٢٠٩ حــديث رقــم – بــاب العــزل – كتــاب النكــاح – ٧/٣٣ صــحيح البخــاري  )2(

 . ١٤٤٠ حديث رقم – باب حكم العزل – كتاب النكاح – ٢/١٠٦٥وصحيح مسلم 
 . ١٤٤٠ حديث رقم – باب حكم العزل – كتاب النكاح – ٢/١٠٦٥ صحيح مسلم  )3(
 . ١٤٤٠ حديث رقم – باب حكم العزل – كتاب النكاح – ٢/١٠٦٥مسلم  صحيح  )4(
 . ٥/١٣٢زاد املعاد  ) 5(



 

 
٤٤١ 

وذهب ابن حزم وأهل الظاهر إىل حتريمـه؛ حمتجـني بـام رواه مسـلم يف 
: عائشة، عن جدامة بنت وهب، أخت عكاشـة، قالـتصحيحه من حديث 
ـسـألوه ـعـن الـعـزل؟ ؛ فـصـىل اهللا علـيـه وـسـلم، يف أـنـاسحرضت رسـول اهللا 

َذـلـك اـلـوأد اخلـفـي وـهـي(: فـقـال رـسـول اهللا ـصـىل اهللا علـيـه وـسـلم ِّ ِ َِ ُ ََْ ْ ْ َ َ: M =
? >L ١() ٨: التكوير( . 

?Mاحلديث وقوله يف هذا  ":قال النووي  >  =L معناه أن 
  .)٢(  اهـ" العزل يشبه الوأد املذكور يف هذه اآلية

ُـقـالوا   قـطـع النـسـل : وألن فـيـها اـحلـديث ناـسـخ ألخـبـار اإلباـحـة، وـهـذ:َ
 .)٣( وقطع اللذة عند استدعاء الطبيعة هلا، وسوء العرشة،املطلوب من النكاح

أخرجـه الرتمـذي والنسـائي وأجاب املجيزون عن حديث جدامـة بـام 
 ؛ وكنـا نعـزل عـنهن، كانت لنا جـوار:قالريض اهللا عنه وصححه عن جابر 

 فسـئل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه ؛تلـك املـوءودة الصـغرىإن : فقال اليهود
ـك ـال؛وـسـلم ـعـن ذـل ـه( : فـق ـو أراد اهللاُ أن خيلـق ـود، ـل ـذبت ـهي ُـك َ ْ ُ ََ ُ َْ َ َْ َ ََ ُ َ ْ ْ مل تســتطع ؛َ ِ َ َْ ْ َ

َّرده َ()٤(. 
                                                

جـواز الغيلـة، وهـي وطء املرضـع،  بـاب – كتـاب النكـاح – ٢/١٠٦٧ صحيح مسـلم  )1(
 . ١٤٤٢ حديث رقم –وكراهة العزل

 . ١٠/١٧رشح النووي عىل صحيح مسلم  ) 2(
، وفـتح البـاري البـن حجـر ١٠/٩ النووي عـىل مسـلم، ورشح ٥/١٣١انظر زاد املعاد  ) 3(

٩/٣٠٩.  
، ١١٣٦ حديث رقم – باب ما جاء يف العزل – كتاب النكاح – ٣/٤٣٤ سنن الرتمذي  )4(

العـزل وذكـر اخـتالف  بـاب – كتاب عرشة النسـاء – ٨/٢٢٢والسنن الكربى للنسائي 
= 



 

 
٤٤٢ 

اـلـذي ـكـذبت فـيـه اليـهـود زعمـهـم أن الـعـزل ال يتـصـور مـعـه احلـمـل و
أخـرب أنـه ال يمنـع  و، فأكـذهبم؛ وجعلـوه بمنزلـة قطـع النسـل بـالوأد،أصـال

 وإنـام سـامه ، مل يكـن وأدا حقيقـة؛ وإذا مل يـرد خلقـه،احلمل إذا شاء اهللا خلقه
 فأجرى ؛ هربا من احلمل؛ ألن الرجل إنام يعزل؛امةدوأدا خفيا يف حديث ج

 ، أن اـلـوأد ـظـاهر باملـبـارشة: لـكـن الـفـرق بـيـنهام،قـصـده ـلـذلك ـجمـرى اـلـوأد
 فلـذلك دون الفعـل؛يتعلق بالقصد ف العزلأما  و،اجتمع فيه القصد والفعل

 .)١( وصفه بكونه خفيا
 من سورة ٢٢٣، ٢٢٢:هذه حمظورات الوطء التي دلت عليها اآليتان

 . البقرة 
وتقدم الكالم عن اآلية األوىل يف داللتها عىل أثر تلك املحظـورات يف 

 . )٢(حتقيق مقاصد النكاح 
ىل أن ؛ فـقــد دـلــت ـعــ ...M´  ³  ²L : وأـمــا اآلـيــة الثانـيــة

 . إجياد النسل الطيب، ورعايته، وحفظه: املقصود األكرب من الوطء هو
ما يقدم للنفس هو  عىل أن من أعظم M¼  »L :فقد دل قوله

 وال يكون ، يف مستقبله من الولد الصالحلمرء، وال أنفع لغدهاما ينفعها يف 
 للـنفس  فـاألمر بالتقـديم؛تربيتـهرعايتـه والولد صاحلا إال إذا أحسن والداه 

                                                

قول ابن احجـر يف  وصححه النسائي كام ي. ٩٠٣٠ حديث رقم –الناقلني للخرب يف ذلك =
  .١/٥٧٩وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي  . ٩/٣٠٨الفتح 

  .٩/٣٠٩فتح الباري البن حجر ، و٥/١٣١ زاد املعاد: انظر ) 1(
 . ٤١٢ص :  انظر ) 2(



 

 
٤٤٣ 

 التـي تعـني الرجـل عـىل ،الودود الولودالصاحلة يتضمن األمر باختيار املرأة 
،  التي يرجى نامء النبات فيهـاطيبةتربية ولده، كام خيتار الزراعة يف األرض ال

األمـر بحسـن أيضـا يتضمن األمر بالتقديم  و.وتؤيت غلتها عىل أحسن وجه
 تأكيـد MÁ  À  ¿  ¾ Â  L :وقولـه . تربية الولد وهتذيبه

 .)١(هلذا املقصد، وحتذير من االنحراف عنه 
بقي أن أضـيف إىل حمظـورات الـوطء ثالثـة أخـرى، وردت يف سـورة 

 . الصيام، واحلج : البقرة، يف اآليات التي تناولت عبادتني رئيستني، مها
 " !M:فالوطء يعد من مفسدات الصوم؛ بدليل قوله تعاىل

 ,  +   *  )  ('    &  %  $  #  1  0  /.  - 
    <  ;  :9  8  7  6  5   4             3  2
  K  J  I  H   G  F  E  D  C  BA  @  ?  >  =

 T  S   R  Q     P  ON  M     LL ١٨٧: البقرة. 
والوطء يف هنار رمضان أشد املفطرات حتـريام، والكفـارة فيـه مغلظـة؛ 

يض اهللا عنـــه يف النتهاكـــه حلرمـــة الزمـــان؛ بـــدليل حـــديث أيب هريـــرة ر
بي صىل اهللاُ عليه وسلم، فقال: الصحيحني قال َجاء رجل إىل النَّ َ َ َّ َ ٌَ َ ِّ َ ََ ْ َ ُ َِ َ َّ َِ َهلكت، يا : ِ ُ ْ َ َ
َرسول اهللاِ، قال َ َ ُ َوما أهلكك؟( :َ َ َ ْ ََ َ قال)َ َوقعت عىل امرأيت يف رمضـان، قـال: َ َ َ ََ ََ َ َ ِْ ِ َ َ ُ ْ َ: 

ًهل جتد ما تعتـق رقبـة؟( َ َْ ْ ََ َُ ِ ُ ُ ِ َ قـال)َ َال، قـال: َ َ ِفهـل تسـتطيع أن تصـوم شـهرين (: َ ْ َ َ ْْ ََ َُ َُ َ َْ َ ِ ْ
ِمتتابعني؟ ْ َُ ِ َ َ قال)َ َال، قال: َ َ ًفهل جتد ما تطعم ستني مسكينا؟(: َ ِّ ُ ُِ ِ ِ ِْ ُ ََ َْ ِ َ ْ َ قال)َ َال، قال: َ َ َ :

                                                
 . ٢/٢٨٨، وتفسري املنار ٤/٢٤٠زاد املعاد البن القيم : انظر ) 1(



 

 
٤٤٤ 

بـي صـىل اهللاُ عليـه وسـلم بعـرق فيـه متـر، فقـا َثم جلس، فأيت النَّ َ َ َّ َ َ َ ٌُ ْ َ َ َ ُّ َِّ ِ ٍِ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ َُ َّ ْتصـدق (: َلِ َّ ََ
َهبذا َ َ قال)ِ ا :َ ِأعىل أفقر منَّ َ َ ْ َ ََ ا،  َ ِ؟ فام بني البتيها أهل بيت أحوج إليه منَّ ِ ٍْ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َ ََ ُ َِ َ َْ َ َ َ ْ َفضـحك َ ِ َ َ

ُالنـبـي ـصـىل اهللاُ علـيـه وـسـلم حـتـى ـبـدت أنياـبـه ُ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ُّْ َ ْ َ َّ ََّّ َ َِّ َ، ـثـم ـقـالِ َ ُاذـهـب فأطعـمـه (: َُّ ْ َْ ِ ْ َ َ ْ
َأهلك َ ْ َ()١( . 

تلـبس الـزوجني أو : ه فاملحظور الرابع من حمظورات الـوطء هـووعلي
 . أحدمها بصيام واجب أو مستحب 

واـلـوطء أيـضـا يـعـد ـمـن مفـسـدات االعتـكـاف، وـهـو ـحمـرم باإلـمجـاع؛ 
ـرة M  [  Z  Y  X  W  V L:ـبـدليل قوـلـه تـعـاىل  :البـق

٢( ١٨٧(. 
وعليه فاملحظور اخلامس من حمظورات الوطء هو اعتكـاف الـزوجني 

 .أحدمهاأو 
كذلك يعد الوطء مـن مفسـدات احلـج؛ إذا كـان قبـل التحلـل األول؛ 

 قال ابـن ، ١٩٧: البقرة M *  )  (  '  &  %L :بدليل قوله تعاىل
!  "  #  $  %  &     M : بدليل قولـه تعـاىل؛هو اجلامع: عباس

 'L ابن املنذر إمجـاع العلـامء أنـه ى وقد حك . يعني اجلامع١٨٧ :البقرة 
 .)٣( نسك بهيفسد ال

                                                
امع يف رمضـان ومل يكـن لـه يشء  باب إذا ج– كتاب الصوم – ٣/٣٢ صحيح البخاري  )1(

تغلـيظ حتـريم  بـاب – كتـاب الصـيام – ٢/٧٨١، وصحيح مسلم ١٩٣٦ حديث رقم –
 .١١١١ حديث رقم – .. اجلامع يف هنار رمضان

 . ٣/١٩٦املغني البن قدامة : انظر ) 2(
 . ٣/١٤٨، واملبدع يف رشح املقنع البن مفلح ٢/١٣٣بداية املجتهد البن رشد : انظر ) 3(



 

 
٤٤٥ 

إذن فاملحظور السادس هو تلبس الزوجني أو أحدمها باإلحرام ألحـد 
 . احلج، أو العمرة : النسكني

 :فتحصل مما تقدم ستة حمظورات للوطء
 . مبارشة الزوجة احلائض يف الفرج :األول
ـاين ـل :الـث ـدم وقـب ـاع اـل ـرج بـعـد انقـط ـارشة الزوـجـة اـحلـائض يف الـف  مـب

 .االغتسال 
 . الزوجة يف دبرها  إتيان:الثالث
  . تلبس الزوجني أو أحدمها بصيام واجب أو مستحب:الرابع

 . اعتكاف الزوجني أو أحدمها:اخلامس
 . للحج أو العمرة  تلبس الزوجني أو أحدمها باإلحرام:السادس

 



 

 
٤٤٦ 


 

احلمد اهللا الذي أتم نعمته بإنجاز هذا البحث، وأوجز ما توصلت إليه 
 : التايلمن نتائج عىل النحو

 .  األرجح أن النكاح حقيقة يف الوطء والعقد؛ فهو لفظ مشرتك-١
كل سـبب يمنـع مـن صـحة العقـد، أو حيـرم : بمحظورات النكاح املراد -٢

 .الوطء 
حفـظ الـدين، والنسـل، والعـرض، والنسـب، :  من أهم مقاصد النكاح-٣

 .والطهارة احلسية واملعنوية 
ثر يف أحد الزوجني، يكون سـببا يف  هذه املحظورات تعود إىل وصف مؤ-٤

: أحـدمهاوهذا الوصف املـؤثر ينقسـم إىل قسـمني، . حظر النكاح بينهام 
وقـد ورد معظـم هـذا . وصف دائم، يرتتـب عليـه حظـر النكـاح إىل أبـد

   .القسم من حمظورات النكاح يف سورة النساء
  وهـو حمـل.وصف غري دائم، يرتتب عليـه حظـر النكـاح إىل أمـد : الثاين

  . الدراسة يف هذا البحث
 : تضمنت سورة البقرة معظم حمظورات عقد النكاح، وهي سبعة -٥

 .نكاح املسلم املرشكة : األول
 .إنكاح املرشك املسلمة : الثاين
 . إنكاح املبتدع الداعي إىل بدعته: الثالث
 . العفيفة - الذي مل يتب من الزنا -إنكاح الزاين : الرابع

 .يف الزانية التي مل تتب من الزنا نكاح العف: اخلامس



 

 
٤٤٧ 

 .إنكاح املرأة نفسها : السادس
 بينونة كربى، حتى تنكح زوجـا غـريه نكاح البائن من زوجها: السابع

 : كام تضمنت السورة حمظورات الوطء، وهي ستة-٦
 . مبارشة الزوجة احلائض يف الفرج :األول 

ـاين ـاع:الـث ـرج بـعـد انقـط ـارشة الزوـجـة اـحلـائض يف الـف ـل  مـب ـدم وقـب  اـل
 .االغتسال 

 . إتيان الزوجة يف دبرها :الثالث
  . تلبس الزوجني أو أحدمها بصيام واجب أو مستحب:الرابع

 . اعتكاف الزوجني أو أحدمها:اخلامس
 . للحج أو العمرة  تلبس الزوجني أو أحدمها باإلحرام:السادس



 

 
٤٤٨ 

 فهرس املصادر واملراجع
 .القرآن الكريم -
يم ـبـن موـسـى ـبـن حمـمـد اللخـمـي الغرـنـاطي الـشـهري ـبـراه، إلاالعتـصـام -

دار ابن ، هـ ١٤١٢  الطبعة األوىل،سليم بن عيد اهلاليل:  حتقيق،بالشاطبي
 . السعودية-عفان

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، لعالء الدين أبو احلسن عيل بـن  -
ـيـاء سـليامن اـملـرداوي الدمشـقي الـصـاحلي احلـنـبيل، الطبعـة الثانـيـة، دار إح

 .الرتاث العريب
 االشـبييل املعـافري العـريب بـن بكـر أبو اهللا عبد بن حمدمل أحكام القرآن، -

 دار ،ـهــ ١٤٢٤ الثالـثـة الطبـعـة، عـطـا الـقـادر عـبـد حمـمـد: حتقـيـق ،اـملـالكي
 .لبنان – بريوت العلمية، الكتب

ـرة - ـاف يف الـسـنة املطـه ـدين يبأل ،آداب الزـف ـارص اـل ـرمحن حمـمـد ـن ـد اـل  عـب
 . دار السالم،األلباين

إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم، أليب السعود العامدي حممد  -
 . بريوت-بن حممد بن مصطفى ،دار إحياء الرتاث العريب 

 ،حمد نارص الدين األلباين، ملإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -
 -كتـب اإلسـالمي امل،  هــ ١٤٠٥ الطبعة الثانية ،زهري الشاويش: إرشاف
 .بريوت

 عبد اهللا أمحـد بـن حممـد بـن حنبـل بـن هـالل بـن أسـد يب، ألأصول السنة -
 . السعودية- اخلرج - دار املنار ،هـ١٤١١ الطبعة األوىل ،الشيباين

حمد بن أيب بكر أيوب الزرعـي أبـو ، ملإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان -



 

 
٤٤٩ 

 -دار املعرفة هـ، ١٣٩٥ ،الثانية الطبعة ،عبد اهللا، حتقيق حممد حامد الفقي
 .بريوت

ـرآن - ـان ـعـن مـعـاين الـق ـني مل ،إـجيـاز البـي حـمـود ـبـن أـبـى احلـسـن ـبـن احلـس
 ، حنيف بن حسن القاسـمي.د:قيق، حتالنيسابوري أبو القاسم نجم الدين

 . بريوت-دار الغرب اإلسالمي ،  هـ١٤١٥ الطبعة األوىل 
:  حيـان األنـدليس، حتقيـقالبحر املحيط، ملحمد بن يوسف، الشـهري بـأيب -

  . هـ١٤٢٠الطبعة ،  بريوت،دار الفكر، صدقي حممد مجيل
بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، لعـالء الـدين أبـو بكـر بـن مسـعود بـن  -

 .هـ ، دار الكتب العلمية١٤٠٦أمحد الكاساين احلنفي، الطبعة الثانية 
ن أمحد بن حممد بن أمحـد  الوليد حممد بيب، ألبداية املجتهد وهناية املقتصد -

 -دار احلـديث ، هــ ١٤٢٥،بن رشـد القرطبـي الشـهري بـابن رشـد احلفيـد
 .القاهرة

ّتاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، ملحمـد بـن حممـد بـن عبـد الـرزاق  - ّ ّ
ـق ـدي، حتقـي ـرتىض الزبـي ـب بـم ـيض امللـق ـو الـف َّاحلســيني أـب ـن : ّ جمموعــة ـم

 . دار اهلدايةاملحققني
 بن الطاهر حممد بن حممد بن الطاهر حمدمن التفسري، مل والتنوير التحرير -

 . تونس- الدار التونسية للنرش، هـ١٩٨٤،عاشور
 القاسم حممد بن أمحد بن حممـد بـن عبـد اهللا يب، ألالتسهيل لعلوم التنزيل -

رشكـة دار ، الدكتور عبد اهللا اخلالدي: قيقحت ،ابن جزي الكلبي الغرناطي
 .وت بري-األرقم بن أيب األرقم 

حمد رشيد بـن عـيل رضـا ، ملتفسري املنارب ، املعروفتفسري القرآن احلكيم -
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 .اهليئة املرصية العامة للكتاب ، م١٩٩٠ ،احلسيني القلموين
 الـقـريش كثـري بـن عمـر بـن إسـامعيل الفـداء يبأل ،العظـيم القـرآن تفسـري -

 دار ،هــ١٤٢٠ الثانيـة  الطبعـة،سـالمة حممـد بـن سـامي قيقحت ،الدمشقي
 .والتوزيع للنرش طيبة

 حممـد عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن إدريـس بـن يبأل ،تفسري القرآن العظيم -
 ،أسعد حممـد الطيـب: قيقحت ،املنذر التميمي احلنظيل الرازي ابن أيب حاتم

 اململـكـة العربـيـة - ـهــ مكتـبـة ـنـزار مـصـطفى الـبـاز ١٤١٩ الطبـعـة الثالـثـة 
 .السعودية

 بن صالح العثيمني، طبع بـإرشاف مؤسسـة تفسري القرآن الكريم، ملحمد -
هـ، دار ابن ١٤٢٣الشيخ حممد بن صالح العثيمني اخلريية، الطبعة األوىل، 

 .اجلوزي
 احلسن مقاتل بن سـليامن بـن بشـري األزدي يب، ألتفسري مقاتل بن سليامن -

 دار الكتـب ،هــ١٤٢٤، األوىل  الطبعـة،بالوالء البلخي، حتقيق أمحد فريـد
 . بريوت-بنان ل-العلمية 

 ، الطبعـة األوىل،حمـد سـيد طنطـاويمل ،التفسري الوسيط للقرآن الكـريم -
 . القاهرة–دار هنضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع، الفجالة 

 عمر يوسـف بـن عبـد اهللا يبأل ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد -
مصـطفى بـن :  حتقيـق،بن حممد بن عبد الرب بـن عاصـم النمـري القرطبـي

 وزارة عموم األوقاف ، هـ١٣٨٧، حممد عبد الكبري البكري، أمحد العلوي
 . املغرب-والشؤون اإلسالمية 

شمس الدين حممد بن أمحد بـن عبـد ، لتنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق -
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سامي بن حممد بن جاد اهللا وعبد العزيـز بـن نـارص :  حتقيق،اهلادي احلنبيل
 . الرياض- أضواء السلف ،هـ ١٤٢٨وىل   الطبعة األ،اخلباين

عبـد السـالم  : منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيـق، أليبهتذيب اللغة -
 -املؤسسـة املرصيـة العامـة للتـأليف واألنبـاء والـنرش  هارون مع آخـرين،

 .الدار املرصية للتأليف والرتمجة 
 عمر أبو عمـرو عثامن بن سعيد بن عثامن بن، لالتيسري يف القراءات السبع -

 -دار الكتاب العـريب ، هـ١٤٠٤ الطبعة الثانية ،اوتو تريزل: قيق، حتالداين
 .بريوت

 بـن نـارص بـن الـرمحن عبـدل ،املنـان كـالم تفسـري يف الرمحن الكريم تيسري -
، هــ١٤٢٠ األوىل الطبعـة، اللوحيـق معـال بن الرمحن عبد قيق، حتالسعدي
 .الرسالة مؤسسة

 غالـب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حمدمل ،القرآن ويلتأ يف البيان جامع -
 ١٤٢٠ األوىل الطبعـة، شـاكر حممد أمحد قيقحت الطربي، جعفر أبو اآلميل،

 .الرسالة مؤسسة ،هـ
اهللا البـخـاري اجلعـفـي،  حـمـد ـبـن إـسـامعيل أـبـو عـبـد، ملاـجلـامع الـصـحيح -

، كثـري دار ابـن هــ،١٤٠٧ ، الطبعـة الثالثـة،مصـطفى ديـب البغـا. حتقيق د
 . بريوت–الياممة 

حمـد بـن عيسـى أبـو عيسـى الرتمـذي مل:اجلامع الصحيح سنن الرتمـذي -
 - دار إحيـاء الـرتاث العـريب ،نيالسلمي، حتقيق أمحـد حممـد شـاكر وآخـر

 .بريوت
 اجلامع ألحكام القرآن، أليب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصـاري القرطبـي، -
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 دار  ،ـهــ١٣٨٤الثانـيـة  الطبعـة، أـمحـد الـربدوين وإـبـراهيم أطـفـيش: حتقيـق
 . القاهرة-الكتب املرصية

ـدين مصــطفى  - ـن مصــلح اـل ـدين شــيخ زاده، ملحمــد ـب ـي اـل حاشــية حمـي
 . بريوت-هـ، دار الكتب العلمية ١٤١٩القوجوي احلنفي، الطبعة األوىل 

 ،لحسـني بـن أمحـد بـن خالويـه أبـو عبـد اهللا، لاحلجة يف القـراءات السـبع -
 -دار الرشوق ،  هـ١٤٠١ الطبعة الرابعة ،عال سامل مكرمعبد ال. د: قيقحت

 .بريوت
الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، أليب العبـاس شـهاب الـدين أمحـد  -

الدكتور أمحـد : بن يوسف بن عبد الدائم املعروف بالسمني احللبي، حتقيق
 . دمشق-حممد اخلراط، دار القلم

 - دار الفكر ،بكر جالل الدين السيوطيعبد الرمحن بن أيب ل ،الدر املنثور -
 .بريوت

حمد األمني بن حممـد املختـار مل ،دفع إهيام االضطراب عن آيات الكتاب -
مكتبـة ابـن ،  هــ ١٤١٧ الطبعـة األوىل ،بن عبد القادر اجلكنـي الشـنقيطي

 . القاهرة-تيمية 
 العباس شـهاب الـدين أمحـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرمحن يب، ألالذخرية -

الطبـعـة األوىل جمموـعـة ـمـن املحقـقـني، : ، حتقـيـقالكي الـشـهري ـبـالقرايفاـملـ
 . بريوت- دار الغرب اإلسالمي، م١٩٩٤

سـامعيل حقـي بـن مصـطفى اإلسـتانبويل احلنفـي اخللـويت ، إلروح البيان -
 . بريوت-دار الفكر ، املوىل أبو الفداء

 الفضـل شـهاب يب، ألروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثـاين -
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ـريب ـرتاث الـع ـاء اـل ـدادي، دار إحـي ـويس البـغ ـود األـل ـدين الســيد حمـم  - اـل
 .بريوت

: حتقيقعبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي، ، لزاد املسري يف علم التفسري -
ـرزاق املهــدي ـد اـل ـاب العــريب،  هـــ١٤٢٢األوىل  الطبعــة، عـب  -دار الكـت

 .بريوت
د ـبـن أيب بكـر بـن أـيـوب بـن ـسـعد حمـد، ملزاد املعـاد يف هـدي ـخـري العبـا -

ـهــ ١٤١٥الطبـعـة الـسـابعة واـلـعرشون ، ـشـمس اـلـدين اـبـن ـقـيم اجلوزـيـة
 . الكويت- مكتبة املنار اإلسالمية، بريوت -مؤسسة الرسالة

 بـن بكـر أبـو التميمـي، العباس بن موسى بن محدأل ،القراءات يف السبعة -
ـد ـدادي جماـه ـة،ضــيف شــوقي: قيق،حتالبـغ ـة  الطبـع ــ١٤٠٠ الثانـي  دار ،ـه
 .مرص – املعارف

 الكتـاب دار، السجسـتاين األشـعث بـن سـليامن، أليب داود داود أيب سنن -
 .بريوت -العريب

: بن ماجة أبو عبد اهللا حممد بـن يزيـد القزوينـي، حتقيـق، السنن ابن ماجه -
 فيصـل عيسـى البـايب - دار إحيـاء الكتـب العربيـة ،حممد فؤاد عبد البـاقي

 .احللبي
عـبـد املعطـي أمـني قلعـجـي، : لصـغري، أليب بـكـر البيهقـي، حتقيـقالسـنن ا -

 – ـكــراتيش -هـــ، جامـعــة الدراســات اإلســالمية ١٤١٠الطبعــة األوىل 
 .باكستان

 عبـد الـرمحن أمحـد بـن شـعيب بـن عـيل اخلراسـاين، يبأل ،السنن الكـربى -
ـقحت ،النـسـائي ـنعم ـشـلبي: قـي ـد اـمل ـة األوىل ،حـسـن عـب ــ ١٤٢١ الطبـع ،  ـه
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 . بريوت-الة مؤسسة الرس
ِـمحـد ـبـن احلـسـني ـبـن ـعـيل ـبـن موـسـى اخلرسوـجـردي ى، ألالـسـنن الـكـرب - ْ َُ ْ

 الطبعـة الثالثـة ،حممد عبد القـادر عطـا: قيقحت ،اخلراساين أبو بكر البيهقي
 .ن لبنا- دار الكتب العلمية، بريوت ، هـ ١٤٢٤

بن بطال أبو احلسن عيل بـن خلـف ال ،رشح صحيح البخارى البن بطال -
 ،هــ ١٤٢٣ الطبعة الثانية ،أبو متيم يارس بن إبراهيم: حتقيق، د امللكبن عب

 . الرياض-مكتبة الرشد 
 ،حمـد ـبـن صـالح ـبـن حممـد العثيـمـني، ملالرشح املمتـع عـىل زاد املـسـتقنع -

  . دار ابن اجلوزي، هـ١٤٢٨ - ١٤٢٢الطبعة األوىل 
، الطبعـة صحيح أيب داود، أليب عبـد الـرمحن حممـد نـارص الـدين األلبـاين -

 . الكويت-هـ، مؤسسة غراس للنرش والتوزيع ١٤٢٣األوىل 
ـب صــحيح - ـب الرتغـي ـارص حمــد، ملوالرتهـي ـدين ـن ـاين اـل   الطبعــة،األلـب

 .الرياض -املعارف مكتبة، اخلامسة
صحيح اجلـامع الصـغري وزياداتـه، أليب عبـد الـرمحن حممـد نـارص الـدين  -

 .األلباين، املكتب اإلسالمي
ـة األوىل صــحيح ســنن الرت - ـاين، الطبـع ـدين األلـب ـارص اـل ـد ـن ـذي، ملحـم ـم

 . الرياض-هـ، مكتبة املعارف١٤٢٠
ـووي - ـن مــري ، أليبصــحيح مســلم برشح الـن ـن رشف ـب ـى ـب ـا حيـي  زكرـي

 . لبنان - بريوت ،اجلديدة األفاق دار ،اجليل  دارالنووي،
مسـلم بـن احلجـاج القشـريي النيسـابوري، ، أليب احلسـني صحيح مسلم -

 . بريوت- دار إحياء الرتاث العريب ،مد فؤاد عبد الباقي حم:حتقيق
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 الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن يب، ألالعجاب يف بيان األسباب -
 .دار ابن اجلوزي، عبد احلكيم حممد األنيس: قيقحت ،حجر العسقالين

الطبعـة ، نور الـدين بـن خمتـار اخلـادمي/ ، للدكتورعلم املقاصد الرشعية -
 .مكتبة العبيكان، هـ١٤٢١ األوىل

 هتـذيب سـنن ،عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشـية ابـن القـيم -
حـمـد أرشف ـبـن أـمـري ـبـن ـعـيل ـبـن مل ،أيب داود وإيـضـاح علـلـه ومـشـكالته

 الطبعـة الثانيـة ،حيدر أبو عبد الرمحن رشف احلق الصديقي العظيم آبادي
 . بريوت- دار الكتب العلمية ـ، ه١٤١٥

 الفضـل أبـو حجـر بن عيل بن محد، ألالبخاري صحيح رشح الباري حفت -
 .بريوت - املعرفة دار هـ،١٣٧٩ الشافعي، العسقالين

زين الدين عبد الرمحن بن أمحـد بـن ، لفتح الباري رشح صحيح البخاري -
 جمموعة : حتقيق،َرجب بن احلسن السالمي البغدادي ثم الدمشقي احلنبيل

 املدينـة - مكتبـة الغربـاء األثريـة ، هــ ١٤١٧وىل  الطبعـة األمن املحققني،
 .النبوية

 الطبعـة ،حمد بن عيل بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين اليمني، ملفتح القدير -
 . بريوت- دمشق- دار ابن كثري، دار الكلم الطيب ، هـ١٤١٤ -األوىل 

ُالفقه اإلسالمي وأدلته  - ُُ َّ ُّْ َّالشـامل لألدلـة الرشعيـة واآل(ِ َّ ّ ّراء املذهبيـة وأهـم َّ َّ
بوـيـة وخترجيـهـا َّالنَّظرـيـات الفقهـيـة وحتقـيـق األحادـيـث النَّ َّ َوهـبـة . د. أ، ـلــ )َّ َْ

َّالزحييل، الطبعة الرابعة َّ ّ ِ ْ َ  . دمشق-دار الفكر ، ُّ
القاموس املحيط، ملجد الدين أبو طاهر حممد بن يعقـوب الفريوزآبـادى،  -

حمـمـد نـعـيم : رـسـالة بـإرشافمكـتـب حتقيـق اـلـرتاث يف مؤسسـة ال: حتقيـق
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 هـ ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش ١٤٢٦ُالعرقسويس، الطبعة الثامنة، 
 . لبنان-والتوزيع، بريوت 

عبـد اهللا : كتاب القدر أليب بكر جعفر بن حممد بن حسن الفريايب، حتقيـق -
 . السعودية- هـ، أضواء السلف١٤١٨بن محد املنصور، الطبعة األوىل 

ملوضح يف وجوه القراءات وعللها، لإلمام نرصبن عيل بن حممد الكتاب ا -
ـق ـة األوىل  .د: الـشـريازي ،حتقـي ـييس، الطبـع ــ، ١٤١٤عـمـر ـمحـدان الكـب ـه

 . جدة-اجلامعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم 
 ، أليبيف وجـوه التأويـل الكشاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون األقاويـل -

 ،وارزمي، حتقيق عبد الرزاق املهـديالقاسم حممود بن عمر الزخمرشي اخل
 . بريوت-دار إحياء الرتاث العريب 

لسان العرب، ملحمد بن مكرم بن عىل أبو الفضل مجال الدين ابن منظـور  -
 - هــ ، دار صـادر ١٤١٤األنصاري الرويفعى اإلفريقـى، الطبعـة الثالثـة  

 .بريوت
 بـن حممـد ابـن مفلـح براهيم بن حممد بن عبد اهللاإل ،املبدع يف رشح املقنع -

 دار الكتـب العلميـة، ، هـ ١٤١٨ الطبعة األوىل ،أبو إسحاق برهان الدين
 . لبنان-بريوت 

 ،هـ١٤١٤حمد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس مل ،املبسوط -
 . بريوت-دار املعرفة 

 ،اهليثمـي بكر أيب بن عيل الدين نور  للحافظ،الفوائد ومنبع الزوائد جممع -
 الفكر دار، هـ ١٤١٢ طبعة، حجر وابن العراقي: اجلليلني احلافظني ريرحت
 .بريوت -
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أمحد عبد احلليم بن تيميـة احلـراين،   العباسيب، ألفتاوى ابن تيميةجمموع  -
هــ، ١٤١٥ ، ومسـاعدة ابنـه حممـد،حتقيق عبد الرمحن بن حممـد بـن قاسـم

 .جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف
يز يف تفسري الكتاب العزيز، أليب حممد عبـد احلـق بـن غالـب املحرر الوج -

هـ، دار الكتـاب ١٣٩٥بن عطية األندليس، حتقيق املجلس العلمي بفاس، 
 . القاهرة-اإلسالمي

حممـد ، أليب عبـد اهللا مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني -
 طبـعـة الثانـيـة ال،حمـمـد حاـمـد الفـقـي: ـبـن أيب بـكـر أـيـوب الزرـعـي، حتقـيـق

 . بريوت-، دار الكتاب العريب هـ١٣٩٣
سـحاق بـن منصـور ، إلمسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه -

 الطبـعــة األوىل ،ـبــن ـهبــرام أـبــو يعـقــوب اـملــروزي املـعــروف بالكوـســج
 - ـعـامدة البحـث العلـمـي، اجلامـعـة اإلسـالمية باملديـنـة املـنـورة، هــ١٤٢٥

 .ةاململكة العربية السعودي
اـحلـاكم  اهللا أيب حمـمـد ـبـن عـبـد، أليب عـبـد اهللا املـسـتدرك ـعـىل الـصـحيحني -

 ،هــ١٤١١ ، الطبعـة األوىل،النيسابوري، حتقيق مصطفى عبد القادر عطـا
 . بريوت-دار الكتب العلمية 

مـسـند اإلـمـام أـمحـد ـبـن حنـبـل، أليب عـبـد اهللا أـمحـد ـبـن حمـمـد ـبـن حنـبـل،  -
 .هـ، مؤسسة الرسالة١٤٢١لرتكي،عبد اهللا بن عبد املحسن ا.إرشاف د

حمـد بـن عبـد اهللا اخلطيـب العمـري أبـو عبـد اهللا ويل ، ملمشكاة املصابيح -
 ،١٩٨٥ الطبعة الثالثة ،حممد نارص الدين األلباين: قيق، حتالدين التربيزي

 . بريوت-املكتب اإلسالمي 
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املـصـنف،أليب بـكـر عـبـد اـلـرزاق ـبـن ـمهـام ـبـن ـنـافع احلـمـريي الـصـنعاين،  -
ـهـــ، املكـتــب ١٤٠٣حبـيــب اـلــرمحن األعظمي،الطبـعــة الثانـيــة : قـيــقحت

 . بريوت-اإلسالمي 
 عبـد حممـد: قيـقحت ،البغـوي مسـعود بن احلسني حممد يبأل ،التنزيل معامل -

 الرابعـة  الطبعـة،احلـرش مسـلم سـليامن ،ضـمريية مجعـة عـثامن ،النمر اهللا
 .والتوزيع للنرش طيبة دار، هـ ١٤١٧

حمـد بـن أمحـد بـن األزهـري اهلـروي، أبـو مل ،لألزهـريمعاين القـراءات  -
ـة اآلداب ،  هـــ ١٤١٢ الطبعــة األوىل ،منصــور  -مركــز البحــوث يف كلـي

 .اململكة العربية السعودية -جامعة امللك سعود
 ،براهيم بن الرسي بن سهل أبو إسحاق الزجاجإل ،معاين القرآن وإعرابه -

 .وت بري-عامل الكتب ،  هـ ١٤٠٨الطبعة األوىل 
سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي أبو ، لاملعجم األوسط -

عبـد املحسـن بـن ، طارق بن عوض اهللا بن حممد: قيق، حتالقاسم الطرباين
 . القاهرة- دار احلرمني ،إبراهيم احلسيني

 :حتقيـق، الطـرباين القاسـم أبـو أيـوب بن أمحد بن سليامن، لالكبري املعجم -
 العلـوم مكتبـةهــ ،  ١٤٠٤  الثانيـة الطبعـة، السـلفي املجيد عبد بن محدي

 .املوصل- واحلكم
 عبـد ، حتقيـقزكريا بن فارس بن أمحد احلسني يب، ألاللغة مقاييس معجم -

 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ ،الفكر دار، هارون حممد السالم
أليب حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحـد بـن حممـد بـن  املغني البن قدامة، -

ـمــة اجلامـعــييل املـقــديس ـثــم الدمـشــقي احلـنــبيل الـشــهري ـبــابن قداـمــة قدا
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 .هـ ، مكتبة القاهرة١٣٨٨املقديس،
 بـن احلسن بن عمر بن حممد اهللا عبد يبأل ،الكبري التفسري ،الغيب مفاتيح -

  الطبعـة،الـري خطيـب الرازي الدين بفخر امللقب الرازي التيمي احلسني
 .بريوت – العريب الرتاث إحياء دار،هـ ١٤٢٠ الثالثة

 بالراغـب املعـروف املفضـل بن حممد بن لحسني، لالقرآن ألفاظ مفردات -
 .دمشق - القلم دار ،القاسم أبو األصفهاين

 بعـة الثالثـةطالحمـد الطـاهر بـن عاشـور، ، ملمقاصد الرشيعـة اإلسـالمية -
 . تونس-، الرشكة التونسية للتوزيع م١٩٨٨ديسمرب 

 الطبعـة ،الح بن فـوزان بـن عبـد اهللا الفـوزانص، للشيخ امللخص الفقهي -
 .اململكة العربية السعودية - الرياض-  دار العاصمة،هـ١٤٢٣األوىل 

 الـشـهري ،ـبـراهيم ـبـن موـسـى ـبـن حمـمـد اللخـمـي الغرـنـاطيإل ،املوافقـات -
، هــ١٤١٧الطبعـة األوىل ، مشهور بن حسن آل سـلامن: قيقحت ،بالشاطبي

 .دار ابن عفان
ــةاملوـســوعة الف - ــة الكويتـي ــاف والـشــئون ، قهـي ـصــادر ـعــن وزارة األوـق

 ) هـ١٤٢٧ - ١٤٠٤من : (الطبعة، الكويت،اإلسالمية
 . الكويت–الطبعة الثانية، دارالسالسل : ٢٣ - ١األجزاء 
 . مرص–الطبعة األوىل، مطابع دار الصفوة : ٣٨ - ٢٤األجزاء 
 .الطبعة الثانية، طبع الوزارة: ٤٥ - ٣٩األجزاء 

املنسوخ يف القرآن العزيز، أليب عبيد القاسم بن سـالم اهلـروي، الناسخ و -
 -هــ، مكتبـة الرشـد ١٤١٨حممد بن صالح املديفر، الطبعة الثانية  : حتقيق

 .الرياض
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 اـلـدار ،أمحـد الريـسـوين: ، لـلـدكتورنظريـة املقاـصـد عنـد اإلـمـام الشـاطبي -
 . هـ١٤١٢ ،الطبعة الثانية، العاملية للكتاب اإلسالمي

 الدرر يف تناسب اآليـات والسـور، لإلمـام برهـان الـدين أيب احلسـن نظم -
 -هــ، املكتبـة التجاريـة١٤١٣إبراهيم بـن عمـر البقـاعي، الطبعـة الثانيـة، 

 . القاهرة-مكة، دار الكتاب اإلسالمي 
 ، احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي الـبرصييبأل ،النكت والعيون -

 ، دار الكـتـب العلمـيـة،ن عـبـد اـلـرحيمالـسـيد ـبـن عـبـد املقـصـود ـبـ: حتقـيـق
 . لبنان-بريوت 

جد الـدين أبـو السـعادات املبـارك بـن ، ملالنهاية يف غريب احلديث واألثر -
 ،حممد بن حممـد بـن حممـد ابـن عبـد الكـريم الشـيباين اجلـزري ابـن األثـري

 املكتـبـة ،ـهــ ١٣٩٩  حمـمـود حمـمـد الطـنـاحي،ـطـاهر أـمحـد اـلـزاوى: حتقـيـق
 . بريوت-العلمية 

الوسيط يف تفسري القرآن املجيد، أليب احلسن عيل بـن أمحـد بـن حممـد بـن  -
جمموـعـة ـمـن املحقـقـني، :  حتقـيـق،ـعـيل الواـحـدي، النيـسـابوري، الـشـافعي

 . لبنان- بريوت - هـ، دار الكتب العلمية١٤١٥الطبعة األوىل 
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