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رؼ في اختيا السبب الرئيس. ك تفسير القرآف الكريـفي  اأثرىبياف ك  ،المكىبةبالتعريف ب ىذه الدراسة تعنى

كتب فيو بحثا  أجد أحدانصكا عمى أنو شرط في المفسر ليتأىل لمتفسير، كلـ قد أف العمماء  ليذا المكضكع

مع أنو مكضكع في غاية األىمية، العتبارات متعددة كشفت صفحات البحث  مختصرا أك أعد فيو دراسة مفصمة؛

ما المقدمة فبينت فييا أىمية المكضكع ، أ، كخاتمةكؿ ثبلثة فصفي مقدمة، ك دراستي  تالمثاـ عنيا، كقد جاء

مف  المكىبةالفصل األكؿ في خمسة مباحث أصمت فيو كأسباب اختياره كأىدافو كمنيج البحث فيو كخطتو، كجاء 

في  المكىبةا أثر مبينت فيي مبحثيفكقع الفصل الثاني في ك . اكعبلماتي اكأسبابي اكمكانتي اكأدلتي احيث مدلكلي

في المفسر، كنماذج  المكىبةببياف أثر فقداف  بالفصل الثالث في ير المكىكبيف، كقابمتوالمفسر كنماذج مف تفس

 مف تفسير المحركميف.

حٌق كحقيقة دؿ عميو القرآف العظيـ، كحديث نبينا  المكىبةأف  :نتائج مف أىميا إلى عدة خمصتكقد 

البد لو مف اكتساب، ليناؿ المكتسب ، كأف ىذا العمـ عيفرضي هللا عنيـ أجم كأقكاؿ سمفنا الطيبيف، األميف ملسو هيلع هللا ىلص

مف حـر منو لتفريطو في أف كجكده في المفسر تظير عمى تفسيره لكبلـ ربو، ك  آثارأف ، ك كىب الكريـ الكىاب

 أسباب تحصيمو تخبط في أقكالو كككل إلى نفسو.

سير المكىكبيف في كل قرف أما التكصيات فمنيا مكاصمة البحث في ىذا المكضكع بحيث تتـ دراسة تف

في بحث مستقل، كتفسير المحركميف مف الكىب، لكل نكع مف أنكاع الحرماف في بحث خاص، كبذلؾ يحصل 

 ، كيتمكف الباحث مف التمكف مف بحثو فيستفيد كيفيد.النكعيفاستيفاء 



 د 

 

 شكر وتقدير

، كأسألو القبكؿ كالسداد كأف أشكر هللا سبحانو كتعالى كأحمده عمى أف أعانني ككفقني إلتماـ ىذا العمل

 يجعل عممي خالصًا لكجيو الكريـ كأف ينفعني بو إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو.

تكجيو ي الكالد الكريـ عمى ما بذلو مف تقدـ بجزيل الشكر كاالمتناف لسيدؼ كشيخي كقرة عينكما أ

في تكفيقي إلتماـ ىذا البحث،  -عز كجل-كنصح، كما أفاضو عمي مف عممو الغزير، كالذؼ كاف سببا بعد هللا 

هللا  الي عمى الدكاـ، فجزآىم شجعني عمى إتماـ ىذا العمل كتدعكككذلؾ أشكر سيدتي الكالدة الكريمة التي كانت ت

 عمى طاعتو. ابالصحة كالعافية، كأمد في أعمارىم اكمتعيم ،عني خير الجزاء

عمى تكرمو بقبكؿ دمحم عبد المطيف  ثـ خالص الشكر كالتقدير كالعرفاف لفضيمة األستاذ الدكتكر/

القيمة كنصائحو المفيدة في كل المجاالت و اتاإلشراؼ عمى ىذا البحث، كالذؼ كاف سخيا نديا عمي بعممو كتكجيي

سكاء فيما يتعمق بالبحث أك بالحياة العممية، فجزاه هللا عني كل خير كأسأؿ هللا أف يحفظو، كأف ينفع بو، كيؤيد بو 

 .ل شيء قديرالحق إنو عمى ك

 فضيمة األستاذ الدكتكر/ يكسف محمكد الصديقي، ككذلؾ الشكر مكصكؿ لعميد كمية الشريعة السابق

 عمى جيكدىما الطيبة المباركة. ألنصارؼ كالحالي فضيمة الدكتكر/ إبراىيـ ا

ؿ ألساتذتي كمشايخي األجبلء جزاىـ هللا عني خير الجزاء ككفقيـ لما يحب كيرضى، ك كالشكر مكص

خكا يـ في ب يـ في الدنيا عمى طاعتو أف يجمعنيب كاني الكراـ، أسأؿ هللا كما جمعنيلشكر مكصكؿ لزمبلئي كا 

 ملسو هيلع هللا ىلص.ينا األميف مستقر رحمتو ككرامتو مع نب
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 المقدمة

 . الكريـ الكىاب، كالصبلة كالسبلـ عمى رسكلنا المكىكب مف ربنا الكريـ بالحكمة كآؼ الكتاب الحمد

كعمى آلو الطيبيف الطاىريف أكلي الرشد كالصكاب، كرضي هللا الكريـ عف الصحابة خير أكلي األلباب، كعمف 

 الحساب كبعد:تبعيـ إلى يـك 

فيو اليداية عظيـ، كما شرفيا بكتابو ال -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-إف مف رحمة هللا الكريـ، أف خصَّ ىذه األمة بخاتـ النبييف 

ما ُأنزؿ إلييـ مف ربيـ جل  -رضي هللا عنيـ-لصحابتو الكراـ  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-لمتي ىي أقـك بيقيف، كقد بمغ نبينا األميف 

  قاؿ اإلماـ الفراىي: "كمثمو معو أؼ مف الفيـ (ٔ)كعبل تبلكًة كتفسيرًا، فقد آتاه هللا الكريـ القرآف العظيـ كمثمو معو

ْف الكحي كما قاؿ تعالى:  نزكؿ مع  -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي  قمب بو أشرؽ  الذؼ كالنكر كالبصيرة }َكَكَذِلَؾ َأْكَحْيَنا ِإَلْيَؾ ُركًحا مِّ

نََّؾ َلَتْيِدؼ ِإَلى ِصَراٍط َنا َما ُكنَت َتْدِرؼ َما اْلِكَتاُب َكاَل اإِليَماُف َكَلِكف َجَعْمَناُه ُنكًرا نَّْيِدؼ ِبِو َمْف نََّشاء ِمْف ِعَباِدَنا كَ َأْمرِ  اِ 

ْسَتِقيـ{  (ٕ)[".ٕ٘]الشكرػ: مُّ

 -ملسو هيلع هللا ىلص-سكلنا الكريـ بما يجب عمييـ خير قياـ، فآزركا ر  -رضي هللا عنيـ-كقاـ الصحابة الكراـ 

رضي هللا -كنصركه، كاتبعكا النكر الذؼ أنزؿ معو، كبمغكه لمف بعدىـ كفسركه، فميـ أجرىـ كأجر مف جاء بعدىـ 

كىكذا قاـ التابعكف ليـ بإحساف بالميمة خير قياـ، كال تزاؿ تمؾ العناية بكبلـ الرحمف تبلكًة  -عنيـ كأرضاىـ

 (ٖ).الممكافكتفسيرًا ما تعاقب 

لى جامعٍ  بينيما  نعـ تنكعت جيكد المفسريف الكراـ، إلى تفسير بالمأثكر، كتفسير بالرأؼ المحمكد، كا 

بسعيو المشككر، كالغرض مف جميع ذلؾ بياف آيات القرآف الكريـ، كالكشف عف ىديو القكيـ حسب طاقات أئمتنا 

                                                
قاؿ: "أال إني  -ملسو هيلع هللا ىلص-عف رسكؿ هللا  -رضي هللا عنو-. عف المقداـ بف معد يكرب ٗٓٙٗأخرج األثر أبك داكد في، السنف، رقـ: ( ٔ)

 .، كقاؿ حديث حسف غريبٕٗٙٙ، كالترمذؼ في، السنف، رقـ: ٖٔٔ، صٗأكتيت الكتاب كمثمو معو" الحديث، كأحمد في، المسند ج
=  ٕٚٗٔدمحم إقباؿ أحمد فرحات، أصكؿ التفسير عند الفراىي، مجمة جامعة الشارقة لمعمكـ الشرعية كاإلنسانية، سنة النشر:  (ٕ)

ٕٓٓٙ . 
 

 .ٓٙٔ، صٕٓىما الميل كالنيار. كما عند ابف فارس في، لساف العرب: ج (ٖ)
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، كلذلؾ قاؿ أئمتنا األبرار: "إف تتكشف كتظير لؤلجياؿت المفسريف، كىداية القرآف الكريـ كلطائفو كأسراره ال زال

 (ٔ)عمـ التفسير لـ ينضج، كلـ يحترؽ إذ ال يحيط بأسرار كبلـ هللا الحكيـ إال هللا أحكـ الحاكميف".

كقد شاءت حكـ العميـ الحكيـ أف أختار بحثي في أثر المكىبة في التفسير، ألف المطمكب إذا عمت 

ما يناسبو، كأعمى رتب العمـك بيقيف، تفسير كبلـ العميـ الحكيـ، لذلؾ بمغت شركطو خمسة رتبتو، فمو مف الشركط 

ليو اإلشارة بحديث: "مف عمل بما عمـ، كرثو  (ٕ)المكىبةعشر شرطًا عند أئمتنا الميتديف، ككاف آخرىا في العّد  كا 

ف كاف ضعيفاً  هللا عمـ مالـ يعمـ" سناد الحديث كا   ، فمعناه حق.(ٖ)كا 

يفتح عمى قمكب أكليائو  -جل كعبل-يخ اإلسبلـ ابف تيمية: "كأما العمـ المدني فبل ريب أف هللا قاؿ ش

  (ٗ).المتقيف، كعباده الصالحيف، بسبب طيارة قمكبيـ مما يكرىو، كاتباعيـ ما يحبو ماال يفتح عمى غيرىـ"

" في غير مكضع، كمف ذلؾ كقد دؿ القرآف الكريـ عمى معنى "مف عمل بما عمـ كرثو هللا عمـ مالـ يعمـ

َ َلَمَع اْلُمْحِسِنيف{ ]العنكبكت:قكلو تعالى:  فَّ َّللاَّ ـْ ُسُبَمَنا َكاِ  }ِيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنكْا  كقكلو: [ٜٙ}َكالَِّذيَف َجاَىُدكا ِفيَنا َلَنْيِدَينَُّي

ـْ سَ  ـْ ُفْرَقانًا َكُيَكفِّْر َعنُك ـْ َكَّللّاُ ُذك اْلَفْضِل اْلَعِظيـ{ ]األنفاؿ:َإف َتتَُّقكْا َّللّاَ َيْجَعل لَُّك ـْ َكَيْغِفْر َلُك كالفرقاف شامل [ ٜٕيَِّئاِتُك

بصيرة عند الشبيات، عزيمة عف  لخمسة أمكر حساف كما يفيـ مف تفسير أئمتنا المكىكبيف الكراـ كىي:

 أىل الكفر كالضبلالت.الشيكات، فتح كتكفيق عند المشكبلت، فرج عند الشدائد كالكربات، عمك كنصر عمى 

معبأة في طّي نعـ إف أسرار القرآف الكريـ ال ييبيا هللا إال لعباده الراسخيف، "كأكثر أسرار القرآف الحكيـ، 

، فكف حريصًا عمى استنباطيا لينكشف لؾ فيو مف العجائب ما تستصغر معو العمـك المزخرفة القصص كاألخبار

 (ٕ)."ائف القرآف الكريـ مكدعة في الترتيبات كالركابطكىكذا أيضًا "أكثر لط (ٔ)الخارجة عنو"

                                                
 .ٜٗ، صٔف ( : جكما في رد المحتار عمى الدر المختار )حاشية اإلماـ ابف عابدي (ٔ)
 .ٕ٘ٔ، صٗكما قرر ذلؾ السيكطي في، اإلتقاف في عمـك القرآف: ج (ٕ)
لكف قاؿ أبك نعيـ: ذكر أحمد ىذا الحديث عف بعض التابعيف  -رضي هللا عنو–مف ركاية أنس  ٘ٔ، صٓٔالحديث في الحمية: ج  (ٖ)

فكضع عميو ىذا اإلسناد لسيكلتو  -ملسو هيلع هللا ىلص-أنو ذكر عف النبي  فكىـ بعض الركاة -عمى نبينا كعميو الصبلة كالسبلـ-عف نبي هللا عيسى 
 كقربو. أ ىػػ.

مف األحاديث التي لـ يجد ليا إسنادًا في كتاب إحياء عمـك الديف. كانظره  ٜٕٓ، صٙكقد عّده السبكي في طبقات الشافعية الكبرػ، ج
، كالزبيدؼ في شرحو لئلحياء ٕٙٛشككاني لو في الفكائد المجمكعة: صمع كبلـ العراقي عميو. كمتابعة ال ٚٚ، صٔفي، اإلحياء: ج

 .ٕٓٗ، صٔ)اتحاؼ السادة المتقيف( ج
 .ٕ٘ٗ، صٖٔابف تيمية، مجمكع الفتاكػ: ج (ٗ)
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كال تكىب ىذه المطائف، كال تفتح تمؾ األسرار إال لمف فتح قمبو لمكريـ الغفار، كراقبو عند عزمو كقكلو 

 كفعمو آناء الميل كأطراؼ النيار. 

ابًا بيف يدؼ هللا عز قاؿ اإلماـ ابف دقيق العيد: "ما تكممت كممة، كال فعمت فعبًل، إال كأعددت لو جك 

كفي ركضة  (ٗ)كقاؿ شيخ اإلسبلـ دمحم بف الفضل البمخي: "ما خطكت مف أربعيف سنة لغير هللا عز كجل" (ٖ)كجل"

المحبيف لئلماـ ابف القيـ قاؿ شاه الكرماني: "مف عمر ظاىره باتباع السنة، كباطنو بدكاـ المراقبة، كغض بصره 

، ككف نفسو عف الشيكات، ال تخطئ لو  الحبلؿ لـ تخطئ فراستو. ككاف شاه الكرمانيكأكل مف  عف المحاـر

فراسة. كهللا سبحانو كتعالى يجزؼ العبد عمى عممو بما ىك مف جنسو، فمف غض بصره عف المحاـر عكضو هللا 

كمف أطمق بصره في المحاـر  ،إطبلؽ نكر بصيرتو، فمما حبس بصره  أطمق هللا نكر بصيرتوبسبحانو كتعالى 

 (٘)".بس هللا عنو بصيرتوح

كمما ال شؾ فيو أف مف أظمـ قمبو بالشبيات كالشيكات فيك تعيس مخذكؿ، كلك راـ فيـ أسرار كبلـ 

مف استحكذت عميو الشيكات "العزيز الغفكر، فيك مغركر مثبكر، قاؿ اإلماـ شيخ اإلسبلـ الفضيل بف عياض: 

مناظر فيـ معاني الكحي، كال يظير لال يحصل "في البرىاف كقاؿ اإلماـ الزركشي  (ٙ)"انقطعت عنو مكاد التكفيق

عمى ذنب، أك غير متحقق باإليماف، أك  إصرارأك كبر أك ىكػ أك حب الدنيا، أك  لو أسراره، كفي قمبو بدعة

 (ٚ)."ضعيف التحقيق، كىذه كميا حجب كمكانع بعضيا آكد مف بعض

                                                                                                                                       
 .ٙٗٙ، صٜ، كشرحو: إتحاؼ السادة المتقيف بشرح إحياء عمكـ الديف: جٖٖٖ، صٗإحياء عمكـ الديف: ج (ٔ)
في كتابو، معترؾ  -رحمو هللا-كنقمو عنو السيكطي  ٓٗٔ، صٓٔفي تفسيره الكبير )مفاتيح الغيب( ج -رحمو هللا-كما قاؿ الرازؼ  (ٕ)

. كقدـ لو بقكلو: "عمـ المناسبة عمـ شريف قلَّ ٜٕٙ، صٕ، كفي: اإلتقاف في عمـك القرآف: ج٘٘، صٔاألقراف في إعجاز القرآف: ج
 لرازؼ".اعتناء المفسريف بو لدقتو، كممف أكثر منو اإلماـ ا

 .ٕٕٔ، صٜكما في طبقات السادة الشافعية الكبرػ: ج (ٖ)
. متكفى سنة سبع عشرة ٚٙٔ، صٔٔ، كالبداية كالنياية: جٕٓٗ، صٙ، كالمنتظـ: جٛٚكما عند ابف الجكزؼ، في ذـ اليكػ:  (ٗ) 

 .ٕ٘٘-ٖٕ٘، صٗٔكثبلث مئة. لو ترجمة عطرة في سير أعبلـ النببلء: ج
، كفي مجمكع ٕٛٗ، كالرسالة القشيرية: صٕٕٚ، صٓٔ، كقكؿ شاه الكرماني في حمية األكلياء: جٕٓٔ – ٔٓٔركضة المحبيف:  (٘)

 .تعميق عمى قكلو بنحك ما في ركضة المحبيف لتمميذه ٕ٘ٗ، ص٘ٔالفتاكػ: ج
ة في سير أعبلـ كلو ترجمة حافم -رحمو هللا-. كتكفي الفضيل سنة سبع كثمانيف كمئة ٕٗكما عند ابف تيمية في، ذـ اليكػ: ص  (ٙ)

 .ٕٗٗ – ٕٔٗ، صٛالنببلء: ج
  ٓٛٔص ٕالبرىاف: جالزركشي،  (ٚ) 
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بلح، كأف يجنبني الزلل، كأف يجرؼ الحق عمى أف يكفقني في بحثي لما فيو الخير كالص  هللا كأساؿ

 يدؼ،  إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو.

 إشكالية البحث كأسئمتو:

 في ضكء ما سبق يمكف تحديد أسئمة البحث فيما يأتي: 

 ؟ المكىبةما أدلة كجكد ك ، كما مكانتو، المكىبةما المقصكد ب -ٔ

 تفسير؟في كل مف تصدػ لم كىل ىك متكفريمكف تحصيل ىذا العمـ،  ىل -ٕ

 العصمة؟ك  المكىبةما الفرؽ بيف  -ٖ

 المكىبة في المفسر؟ في التفسير، كما أثر فقداف المكىبةما أثر اتصاؼ المفسر ب -ٗ

 أىمية البحث:

مف  ،تكمف أىمية البحث في أنو يتناكؿ مدػ كفاءة مف يتصدػ لمتفسير، كىل يمتمؾ األىمية لذلؾ أك ال

كؿ تفسير ىذا القرآف في ىذا العصر ممف ال يؤمف بأنو كحي، أك يزعـ الكجية العممية أك اإليمانية، أماـ مف يحا

 بأنو نص بشرؼ أك منتج تاريخي.

 أىداؼ البحث: 

 أىداؼ البحث في النقاط التالية: تتبمكر

أكاًل: التمييز بيف التفسير المقبكؿ كالتفسير المردكد مف خبلؿ تكافر أىـ شركط المفسر، كىك شرط 

 المكىبة.

 في التكفيق كاصابة الحق كالرأؼ السديد.  المكىبةأىمية شرط  ثانيًا: بياف

ثالثًا: قطع الطريق عمى مف يزعـ تفسير كبلـ هللا كاكتشاؼ أسراره كىك ال يممؾ أىـ الشركط كىك 

 .المكىبة
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 فرضيات البحث: 

 تفرض الدراسة مايمي:

 .في كتابو -تعالى-يساعد عمى الكصكؿ إلى مراد هللا  المكىبةكجكد  -ٔ

 في المفسر يمنع انحرافات كثيرة في التفسير. المكىبةاشتراط  -ٕ

 في التفسير. المكىبةتفاسير المتقدميف كالمتأخريف تؤكد أىمية  -ٖ

 حدكد البحث:

بيانًا شامبًل لتعريفو، كمكانتو في اإلسبلـ، كاألدلة عمى كجكده  المكىبةيقتصر ىذا البحث عمى بياف 

 المفسر المكىكب مف غير المكىكب. ـ بياف أثركاشتراطو في عمـ التفسير، ث

 الدراسات السابقة:

مف خبلؿ اطبلعي كبحثي عف ىذا المكضكع، لـ أقف عمى بحث مستقل كتب في ىذا المجاؿ رغـ 

نما أشار إليو العمماء السابقكف  ضمف شركط  -رحميـ هللا-أىميتو كمكانتو، كلـ يدرس بتعمق كعمى حده، كا 

أك ذكركه ضمف عبلمات المكفقيف. كأما الباحثكف  (ٔ)الخامس عشر مف شركط المفسر المفسر، كعّدكه الشرط

نما ذكركه بشكل مختصر في تعدادىـ لشركط المفسر كما ذكر في كتب  المتأخركف فمـ يكتبكا فيو أيضًا، كا 

 .-رحميـ هللا تعالى-العمماء السابقيف 

يو الحاجة كما أسمفت، كقد ىداني هللا تعالى كسيككف ىذا البحث سابقًا في ىذا المكضكع الذؼ تدعك إل

 -رحميـ هللا-إليو ألبحث في ىذا الشرط الميـ الذؼ أرػ أنو أىـ الشركط، كذلؾ مف خبلؿ كبلـ العمماء السابقيف 

أسأؿ هللا الكريـ  ، كاستشارة مشايخي كأساتذتي الكراـ، كبما سيفتح هللا بو عمي في ىذا المجاؿ.المكىبةعف 

 سداد.التكفيق كال

  

                                                
 .ٛٛٔص ،ٗجكما في اإلتقاف في عمكـ القرآف لمسيكطي،  (ٔ)
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 منيج البحث:

اعتمدت في دراسة ىذا المكضكع عمى الجمع بيف عدد مف المناىج العممية التي ارتأيت مبلءمتيا 

 لطبيعة البحث، كالمتمثمة في المناىج اآلتية:

 مف القرآف كالسنة. اكأدلتي المكىبةلو عبلقة، ب . المنيج االستقرائي، حيث سأتتبع كأجمع مأ

سأستخدـ ىذا المنيج في تحميل تفاسير غير المكىكبيف، كعرض تفاسيرىـ لمقرآف . المنيج التحميمي، ٕ

 كتحميميا.

تفاسير غير المكىكبيف في ضكء الضكابط كالمعايير  المنيج النقدؼ، سأستخدـ ىذا المنيج في نقد .ٖ

 العممية، كبياف مدػ عدـ مبلئمتيا لمتطبيق عمى القرآف الكريـ.

 خطة البحث:

 ، كخاتمةثبلثة فصكؿقدمة، ك قسمت بحثي إلى م

 كأدلتو كمكانتو كأسبابو كعبلماتو: مدلكلو المكىبةالفصل األكؿ: 

 كفيو خمسة مباحث:

 المكىبةالمبحث األكؿ: مدلكؿ 

 المكىبةالمبحث الثاني: أدلة 

 كبيف العصمة اكالصمة بيني المكىبةالمبحث الثالث: مكانة 

 المكىبةالمبحث الرابع: أسباب حصكؿ 

 المكىبةالخامس: عبلمات كجكد المبحث 
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 في التفسير المكىبةكجكد الفصل الثاني: 

 :مبحثافكفيو 

 أثر االتصاؼ بالمكىبة في المفسر المبحث األكؿ:

 ثاني: نماذج مف تفاسير المكىكبيفالمبحث ال

 في المفسر المكىبةالثالث: فقداف  الفصل

 كفيو مبحثاف:

 مفسرالمبحث األكؿ: أثر فقداف المكىبة في ال

 المحركميف مف مكىبة هللا الكريـ : نماذج مف تفاسيرثانيالمبحث ال

 الخاتمة

  كتشتمل عمى النتائج كالتكصيات
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 الفصل األول
 

 اوعالماته اوأسبابه اومكانته اوأدلته ا: مدلولهالموهبة

 كيشتمل عمى خمسة مباحث:

 المكىبةالمبحث األكؿ: مدلكؿ 

 المكىبةالمبحث الثاني: أدلة 

 كالصمة بينو كبيف العصمة المكىبةث الثالث: مكانة المبح

 المكىبةالمبحث الرابع: أسباب حصكؿ 

 المكىبةالمبحث الخامس: عبلمات كجكد 
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 املبحث األول
 
 الموهبةمدلول 

سأبيف في ىذا المبحث مدلكؿ المكىبة مف حيث كضعيا في المغة، كمدلكليا عند عمماء التربية، كعمماء 

 المدلكؿ الشرعي لممكىبة، كما أكجو االشتراؾ كالتبايف بيف المدلكؿ الشرعي كالمدلكالت السابقة. النفس، كأخيراً عمـ 

 مدلكؿ المكىبة في المغة:

المكىبة العطية الخالية عف األعكاض كاألغراض. كىي: اسـ مصدر مف: َكَىَب َيَيُب كىبًا: أؼ أعطى، 

}َكَكَىْبَنا َلُو ِإْسَحَق َكَيْعُقكَب ُكبلِّ َىَدْيَنا َكُنكًحا َىَدْيَنا ِمف  قاؿ تعالى: (ٔ)كىب هللا لؾ الشيء أؼ أعطى لؾ الشيء

قاؿ [ ٗٛاألنعاـ:َقْبُل َكِمف ُذرِّيَِّتِو َداُككَد َكُسَمْيَماَف َكَأيُّكَب َكُيكُسَف َكُمكَسى َكَىاُركَف َكَكَذِلَؾ َنْجِزؼ اْلُمْحِسِنيف{ ]

"كالَكْىب كالِيبة: إعطاء   [ٗٛ}َكَكَىْبَنا َلُو ِإْسَحَق َكَيْعُقكَب{ ]األنعاـ:لى: الطاىر بف عاشكر في تفسيره لقكلو تعا

 .(ٕ)شيء ببل عكض"

ـُ َعَمى اْلِعَباِد، كهللُا    ِ، المنِع  -سبحانو َتَعاَلى-كمنو الكىاب: أؼ كثيُر اليبات، كالَكىَّاُب، ِمْف أسماء َّللاَّ

 َما ُكِىَب َلَؾ، ِمْف كَلد َكَغْيِرِه: َفُيَك َمكُىكٌب.  الكىَّاُب الكاِىُب، ككلُّ 

قاؿ اإلماـ الخطابي: "الَكىَّاُب: ُىَك الِذؼ َيُجْكُد ِبالَعَطاِء عْف َظْيِر َيٍد ِمْف غير اسِتَثاَبٍة، َكَمْعَنى الِيَبِة:   

ْنَيا ِلَصاِحِبِو، َفْيَك َكاِىٌب، التْمِمْيُؾ ِبغير ِعَكٍض يأُخُذُه الَكاِىُب ِمَف الَمْكُىكِب َلُو، َفُكل  َمْف َكَىَب َشْيَئًا ِمْف َعَرض الدُّ

َفْت َمَكاِىُبُو ِفي أْنَكاِع الَعَطاَيا َفَكُثَرْت َنَكاِفُمُو َكَدا َمْت، َكالمخُمكُقكَف إنما َكاَل َيْسَتِحقُّ أْف ُيَسمَّى َكىَّابًا إال مْف َتَصرَّ

 أْك َنَكااًل في َحاٍؿ ُدْكَف َحاٍؿ، َكاَل َيْمِمُكْكَف أْف َيَيُبكا ِشَفاًء ِلَسِقْيـ، َكاَل َكَلَدًا ِلَعِقْيـ، َكاَل ُىَدػً َيْمِمُككَف أْف َيَيُبكا َمااًل، 

                                                
د . تيذيب المغة، دمحم بف أحمٜٚ، صٗانظر كتاب العيف أبك عبد الرحمف الخميل بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدؼ البصرؼ، ج (ٔ)

. الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، أبك نصر إسماعيل بف حماد الجكىرؼ الفارابي، ٕٗٗ، صٙبف األزىرؼ اليركؼ أبك منصكر. ج
. لساف العرب، دمحم بف ٚٗٔ، صٙ. معجـ مقاييس المغة، أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازؼ، أبك الحسيف، جٖٕ٘، صٔج

. القامكس المحيط، مجد الديف أبك طاىر دمحم بف يعقكب الفيركز ٖٓٛ، صٔديف ابف منظكر، جمكـر بف عمى، أبك الفضل، جماؿ ال
 .ٖٗٔ، صٔأبادػ، ج

 .ٖٖٚ، صٚالطاىر بف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج (ٕ)
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ْحَمُتُو، يمِمُؾ َجمْيَع َذِلَؾ، َكِسَع الَخْمَق ُجْكدُه، َكرَ  -ُسْبَحاَنُو كتعالى-ِلَضبَلٍؿ، َكاَل َعاِفَية ِلِذؼ َببَلٍء، َكهللا الَكىاُب 

 (ٔ).َفَداَمْت َمَكاِىُبُو كاتَصَمْت ِمَنُنُو َكَعَكاِئُدُه"

رضي هللا -كمنو االتياب: أؼ قبكؿ اليبة، أخرج اإلماـ أحمد في مسنده مف حديث ابف عباس   

قاؿ: فزاده، قاؿ: رضيت؟ قاؿ:  ىبة، فأثابو عمييا، قاؿ: رضيت؟ قاؿ: ال -ملسو هيلع هللا ىلص-: "أف أعرابيا كىب لمنبي -عنيما

: "لقد ىممت أف ال أتيب ىبة إال مف قرشي، -ملسو هيلع هللا ىلص-ال قاؿ: فزاده، قاؿ: رضيت؟ قاؿ: نعـ قاؿ: فقاؿ رسكؿ هللا 

 (ٖ)."ال أقبل ِىَبٌة إاّل مف ىؤالء"أؼ:  (ٕ)أك أنصارؼ، أك ثقفي"

 ـ النفس:مدلكؿ المكىبة عند عمماء التربية، كعم

يتداخل مفيكـُ المكىبة مع مجمكعة مف المفاىيـ المتقاربة عند عمماء التربية كعمـ النفس كالعبقرية   

كالتميز كالتفكؽ كاإلبداع كاالبتكار، كجميعيا تشير إلى أف ىناؾ بيف الناس مف يستطيع أف يصل إلى مستكػ 

أكؿ مف  --Lewis Madison Termanيرماف" متميز يفكؽ المستكيات التي كصل إلييا اآلخركف، َكُيعد "ت

بدراستو المشيكرة عمى ألف طفل مف  ٕٜ٘ٔاستخدـ لفظة المكىبة مف عمماء النفس، حيث قاـ في عاـ 

إجماع معظـ عمماء التربية، كعمـ النفس عمى القكؿ بأف  (٘)كقد ذكر الدكتكر تكما جكرج خكرؼ: (ٗ)المكىكبيف،

ؼ أظير تفكقًا ممحكظًا في مجاؿ معيف، كمتمتعًا بقدرة ذىنية ممتازة. كىذا الطفل المكىكب، ىك ذلؾ الطفل الذ

 يعني أف الطفل المكىكب ىك ذلؾ الطفل الذؼ يمتاز "بالقدرة العقمية". 

فالمكىبة: عند عمماء التربية، كعمماء عمـ النفس، استخدمت لتدؿ عمى مستكػ عاٍؿ مف القدرة عمى   

 تكار، في أؼ مجاؿ مف المجبلت.التفكير كاألداء كالتميز كاالب

  

                                                
 .ٖ٘، صٔالخطابي، شأف الدعاء، ج (ٔ)
. كىك في صحيح ٛٗٔ، ص ٗ. كرجالو رجاؿ الصحيح كما في مجمع الزكائد، جٜٕ٘، صٔجأخرجو أحمد بف حنبل، المسند،  (ٕ)

 . ٖٗٛٙابف حباف، رقـ: 
 .ٕٗٗ، صٙتيذيب المغة، دمحم بف أحمد بف األزىرؼ اليركؼ أبك منصكر. ج (ٖ)
 .ٖٖٖراجح، أحمد عزت، أصكؿ عمـ النفس، الفصل الثالث، ص (ٗ)
 .ٜٔخكرؼ، الطفل المكىكب كالطفل بطيء التعمـ، ص جكرج (٘)
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 :ممكىبةالمدلكؿ الشرعي ل

: "كيقصد بو العمـ المدني الرباني:}آَتْيَناُه َرْحَمًة ِمْف ِعنِدَنا َكَعمَّْمَناُه ِمف المكىبةقاؿ اإلماـ الماتريدؼ عف   

لفيـ أسراره، قاؿ تعالى:}َكاتَُّقكْا َّللّاَ [ الذؼ يكرثو َّللاَّ تعالى لمف عمل بما عمـ، كيفتح قمبو ٘ٙلَُّدنَّا ِعْمًما{]الكيف:

ـُ َّللّاُ َكَّللّاُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميـ{]البقرة: [  فيك ثمرة التقكػ كاإلخبلص، كال يناؿ ىذا العمـ، مف كاف في قمبو َٕٕٛكُيَعمُِّمُك

لَِّذيَف َيَتَكبَُّركَف ِفي اأَلْرِض بدعة، أك كبر أك حب لمدنيا أك ميل إلى المعاصي، قاؿ تعالى: }َسَأْصِرُؼ َعْف آَياِتَي ا

{]األعراؼ: ِبَغْيرِ     (ٔ).["ٙٗٔاْلَحقِّ

َشاَرُة  َكُىكَ  المكىبةعمـ كقاؿ اإلماـ السيكطي: "   َلْيِو اإْلِ ـَ َكاِ  ُ َتَعاَلى ِلَمْف َعِمَل ِبَما َعِم ـٌ ُيَكرُِّثُو َّللاَّ ِعْم

َثُو َّللاَُّ  ـَ َكرَّ "ِبَحِديِث: "َمْف َعِمَل ِبَما َعِم ـْ ـْ َيْعَم ـَ َما َل  (ٕ). ِعْم

: "ذلؾ المكىبةاإلماـ الراغب األصفياني حيث يرػ أف  ممكىبةكمف العمماء المعتبريف الذيف أشاركا ل  

" ثـ أكرد أثرًا عف عمي  ـَ يقكؿ: "قالت الحكمة: مف أرادني  -رضي هللا عنو-عمـ يكرثو هللا مف َعِمَل ِبَما َعِم

ـْ ُأْكُلك أحسف ما عمـ، ثـ تبل:فميعمل ب ُ َكُأْكَلِئَؾ ُى ا }الَِّذيَف َيْسَتِمُعكَف اْلَقْكَؿ َفَيتَِّبُعكَف َأْحَسَنُو ُأْكَلِئَؾ الَِّذيَف َىَداُىـُ َّللاَّ

قاؿ:  لـ يقع إلى غيرؾ؟ -ملسو هيلع هللا ىلص-ىل عندؾ عمـٌ عف النبي  -رضي هللا عنو-كسؤاؿ عّمٍي  ["ٛٔاأَلْلَباب{]الزمر:

 (ٖ)."ال، إال كتاب هللا كما في صحيفتي، كفيـٌ يؤتيو هللا مف يشاء"

، لكي تتضح معالـ ىذا البحث، ثـ كضع المكىبةكبعد ما تقدـ مف كبلـ فبلبد مف تأصيل لمفيـك   

 ، مستفاد مف كبلـ أئمتنا الكراـ.لياتعريف جامع مانع 

                                                
 .ٕ٘ٚ، صٔالماتريدؼ، تأكيبلت أىل السنة، ج (ٔ)
 .ٕسبق تخريج األثر ص (ٕ)
مت لعمي بف أبي . كالحديث الذؼ استشيد بو أخرجو البخارؼ بسنده عف أبي جحيفة، قاؿ: قٜٖ، صٔتفسير الراغب األصفياني، ج (ٖ)

طالب: ىل عندكـ كتاب؟ قاؿ: " ال، إال كتاب هللا، أك فيـ أعطيو رجل مسمـ، أك ما في ىذه الصحيفة. قاؿ: قمت: فما في ىذه 
. كسنف الترمذؼ، رقـ: ٜٚ، صٔ، كالحديث في المسند، جٔٔٔالصحيفة؟ قاؿ: العقل، كفكاؾ األسير، كال يقتل مسمـ بكافر " رقـ: 

 . ٜٗٔٙ، ٖٙٛ٘امع األصكؿ، رقـ: . كىك في جٕٔٗٔ
كائي، يقاؿ لو كىب الخير، صحابي معركؼ مات سنة:  كما في تقريب  -رضي هللا عنو-ق ٗٚكأبك جحيفة ىك: كىب بف عبد هللا السُّ

. قاؿ الحافع في ٖٕٓ، صٕكما في سير أعبلـ النببلء، ج -رضي هللا عنو-. ككاف صاحب شرطة سيدنا عمي ٜٚٗٚالتيذيب، رقـ: 
نما سألو أبك جحيفة عف ذلؾ، ألف جماعة مف الشيعة كانكا يزعمكف أف عند أىل البيت ٕٗٓ، صٔح البارؼ: جفت ال  -الشريف-، كا 

 لـ يطمع عمييا غيرىـ.   -ملسو هيلع هللا ىلص-سيما عميًا أشياء خصيـ بيا النبي 
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ف، جزء مف أجزاء عمـ الغيب كالكحي، كىك عطية مف بد أف يعمـ بأف الكىب كاإللياـ كالكش ابتداًء ال  

هللا يعطييا بعض عباده، فيي بحق أنبيائو كرسمو معجزة، كبحق أكلياءه كرامة، كمرد ذلؾ إلى ما قرره عمماء 

كال تحصل تمؾ الخصاؿ عمى كجو الكماؿ إال  (ٔ)التكحيد أف أصكؿ الكماؿ ثبلثة كىي: العمـ، كالقدرة، كالغنى،

فيك الذؼ أحاط بكل شيء عممًا كىك عمى كل شيء قدير، كىك غني عف  -سبحانو كتعالى-الجبلؿ لذؼ العزة ك 

ـْ ِعنِدؼ َخَزآِئُف َّللّاِ َكال أف يبرأ مف دعكػ ىذه الثبلثة بقكلو:  -ملسو هيلع هللا ىلص-العالميف، لذا َأمر رسكلو األميف  }ُقل الَّ َأُقكُؿ َلُك

ـُ اْلَغْيَب َكال َأُقكؿُ  {]األنعاـ: أَْعَم ـْ ِإنِّي َمَمٌؾ ِإْف َأتَِّبُع ِإالَّ َما ُيكَحى ِإَليَّ  -عميو السبلـ-ككذلؾ قاؿ نبي هللا نكح  [َٓ٘لُك

ـُ اْلَغْيَب َكاَل َأُقكُؿ ِإنِّي َمَمٌؾ َكاَل َأُقكُؿ ِلمَّذِ  ـْ ِعنِدؼ َخَزآِئُف َّللّاِ َكاَل أَْعَم ـُ َّللّاُ يَف َتْزَدِرؼ أَعْ لقكمو:}َكاَل َأُقكُؿ َلُك ـْ َلف ُيْؤِتَيُي ُيُنُك

ـْ ِإنِّي ِإًذا لَِّمَف الظَّاِلِميف{]ىكد: ـُ ِبَما ِفي َأنُفِسِي  [. َٖٔخْيًرا َّللّاُ أَْعَم

مف أنبيائو أف يتبرؤكا مف ىذه األمكر الثبلثة، ىك أف أقكاميـ ظنت  -سبحانو كتعالى-كسبب طمبو   

لساعة أياف مرساىا، كتارة ظنكا بيـ التأثير بقدرتيـ فقالكا ما حكاه بيـ تارة أنيـ يعممكف الغيب، فسألكىـ عف ا

َماء َكَما َزَعْمَت َعَمْيَنا:-عز كجل-عنيـ ربنا   }َكَقاُلكْا َلف نُّْؤِمَف َلَؾ َحتَّى َتْفُجَر َلَنا ِمَف اأَلْرِض َينُبكًعا َأْك ُتْسِقَط السَّ

َماء َكَلف نُّْؤِمَف ِلُرِقيَِّؾ َحتَّى ُتَنزَِّؿ  ِكَسًفا َأْك َتْأِتَي ِباّلّلِ َكاْلَمآلِئَكةِ  ف ُزْخُرٍؼ َأْك َتْرَقى ِفي السَّ َقِبيبل َأْك َيُككَف َلَؾ َبْيٌت مِّ

كما عابكا عمييـ األكل كالمشي  [ٖٜ- َٜٓعَمْيَنا ِكَتاًبا نَّْقَرُؤُه ُقْل ُسْبَحاَف َربِّي َىْل ُكنُت َإالَّ َبَشًرا رَُّسكال { ]اإلسراء:

في األسكاؽ، بمعنى أنيـ ال يستغنكف عف ىذه النقائص، كىذا قادح في نبكتيـ بزعميـ، كما أخبر هللا عنيـ بقكلو 

ـَ َكَيْمِشي ِفي اأَلْسَكاِؽ َلْكاَل ُأنِزَؿ ِإَلْيِو َمَمٌؾ َفَيُككَف َمعَ : -عز كجل- ُسكِؿ َيْأُكُل الطََّعا ُو }َكَقاُلكا َماِؿ َىَذا الرَّ

-كما ُأمر مف قبمو مف األنبياء كالرسل الكراـ   -عميو الصبلة كالسبلـ-فُأمر رسكلنا الكريـ  [ ٚقاف:َنِذيًرا{]الفر 

جميعًا أف يخبركا أقكاميـ أنيـ ال يممككف مف تمؾ الثبلثة إال بقدر ما يعطيو هللا ليـ،  -عمْييـ صمكات هللا كسبلمو

ما أغناىـ هللا عنو، كال يقدركف إال عمى ما أقدرىـ هللا عميو فبل يعممكف إال ما عمميـ هللا إياه، كال يستغنكف إال ع

 مف األمكر المخالفة لمعادة، المعركفة عند الناس.

ثـ إنو قد يحصل لمبشر جزء مف تمؾ األشياء، مف سماِع العبد ما ال يسمعو غيره، كرؤيِتو ما ال يراه   

ٍء عف بعض ما يحتاجو البشر مف نـك كمأكل كمشرب، ال يطيقو البشر، كاستغنا غيره يقظة أك منامًا، كتحمِمو ما

                                                
 .ٜٗٗ، صٔالعقيدة الطحاكية، جالبراؾ، عبد الرحمف بف ناصر بف براؾ بف إبراىيـ، شرح  (ٔ)
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أك عمِمو ما ال يعممو غيره إليامًا كفراسة، فكميا أمكر قد تحصل لبعض البشر ال عمى كجو الكماؿ كىي في حق 

 معجزة، كفي حق الكلي كرامة. -عمى نبينا كأنبياء هللا صمكات هللا كسبلمو-النبي 

يعمـ عممًا  -سبحانو كتعالى-الثبلثة، األمر األكؿ )العمـ( فا كما ييمني في بحثي مف ىذه األمكر   

تامًا كامبًل، فعممو سبحانو شامل لمماضي كالحاضر، كلجميع ما سيحصل في المستقبل في الدنيا كاآلخرة قاؿ 

َ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميـ{:تعالى ـِ اْلَغْيِب اَل َيْعُزُب عَ :قاؿك [ ٕٙ]العنكبكت: }ِإفَّ َّللاَّ َماَكاِت َكاَل ِفي }َعاِل ْنُو ِمْثَقاُؿ َذرٍَّة ِفي السَّ

ِبيف{]سبأ: [  ثبت في المسند كالسنف مف حديث عبادة بف ٖاأَلْرِض َكاَل َأْصَغُر ِمف َذِلَؾ َكاَل َأْكَبُر ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب مُّ

ـُ فقاؿ لو: اكتب، قاؿ:   يقكؿ: "إف أكَؿ ما -ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ: سمعت رسكؿ هللا  -رضي هللا عنو-الصامت  خمق هللا القم

كامل تاـ غير  -سبحانو كتعالى-فعمـ هللا  (ٔ)يا رب، ما أكتب؟ قاؿ: اكتب القدر ما كاف كما ىك كائف إلى األبد"

 منقكص، محيط بكل شيء.

ثـ ىك سبحانو يفيض بمنو ككرمو، كيطمع َمْف شاء ِمْف خمقو عمى بعض عممو سبحانو، كىـ نكعاف مف   

-كاألكلياء الصالحكف المقربكف، فأما األنبياء كالرسل الكراـ  -عمييـ الصبلة كالسبلـ-بشر، األنبياء كالرسل الكراـ ال

فيككف اطبلعيـ عمى شيء مف عمـ هللا تعالى بإحدػ طرؽ الكحي الثابتة في الكتاب  -عمييـ الصبلة كالسبلـ

 كالسنة كىي عمى النحك اآلتي: 

عميو الصبلة -الى لنبيو مباشرة مف كراء حجاب، كما حصل مع نبي هللا مكسى أكاًل: تكميـ هللا تع  

ـَ َّللّاُ ُمكَسى َتْكِميًما{ ]النساء: -عز كجل-قاؿ هللا  -كالسبلـ  .[ٗٙٔ}َكَكمَّ

كع، كىك ما يقذفو هللا في قمب المكَحى إليو مما أراْد هللا تعالى، كما قاؿ نبينا    -ثانيًا: النفث في الرُّ

ا : "ِإفَّ َرْكَح اْلُقُدِس َنَفَث ِفي ُركِعَي َأفَّ َنْفًسا َلْف َتُمكَت َحتَّى َتْسَتْكِمَل َأَجَمَيا َكَتْسَتْكِعَب ِرْزَقيَ -لصبلة كالسبلـعميو ا

ْزِؽ َأْف َيْطُمَبُو ِبَمْعِصَيٍة َفِإفَّ  ـُ اْسِتْبَطاُء الرِّ َ اَل ُيَناُؿ َما ِعْنَدُه ِإالَّ ِبَطاَعِتِو" َفَأْجِمُمكا ِفي الطََّمِب َكاَل َيْحِمَمفَّ َأَحَدُك َّللاَّ
(ٕ) 

                                                
، كقاؿ: ىذا حديث حسف غريب. كأبك داكد ٜٖٖٔ-ٕ٘٘ٔ. كالترمذؼ، السنف، رقـ: ٖٚٔ، ص٘أخرجو أحمد بف حنبل، المسند، ج (ٔ)

 .ٙٚ٘ٚ. كىك في جامع األصكؿ، رقـ: ٓٓٚٗفي، السنف، رقـ: 
. ٜٗٙٚ، رقـ: ٙٙٔ، ص ٛ، كىك في معجـ الطبراني الكبير، جٕٙ، ص ٓٔأبي أمامو جأخرجو أبك نعيـ في الحمية مف حديث  (ٕ)

 ، فيو عفير بف معداف، كىك ضعيف. أ ق. ٕٚ، صٗ. قاؿ الييثمي في مجمع الزكائد، جٖ٘ٗ، صٕٗابف عبد البر، التمييد، ج
في  -رضي هللا عنو-ث جابر بف عبد هللا لكف لمحديث شكاىد كركايات أخرػ يصح بيا الحديث الشريف كيثبت، كىذه أحدىا: مف حدي

 .ٕٖ٘، صٗ، جٗ، صٕ. كالمستدرؾ، جٕٖٔٗ-ٜٖٕٖ، كصحيح ابف حباف، رقـ: ٕٗٗٔسنف ابف ماجة، رقـ: 



 

14 
 

: في فيض القدير)في ُركِعي( أؼ: "ألقى الكحي في َخَمدؼ كبالي، أك في نفسي، أك -رحمو هللا-قاؿ المناكؼ 

   (ٔ)."أراهقمبي، أك عقمي، مف غير أف أسمعو كال 

ُؿ َما ُبِدَغ ِبِو َرُسكُؿ  -رضي هللا عنيا-ؤمنيف عائشة ثالثًا: الرؤيا الصادقة، عف أمنا أـ الم   قالت: "َأكَّ

 ِ ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ -َّللاَّ اِلَحُة ِفي النَّْكـِ َفَكاَف ال َيَرػ ُرْؤَيا ِإال َجاَءْت ِمْثَل َفَمِق  -َصمَّى َّللاَّ ْؤَيا الصَّ ِمْف اْلَكْحِي الرُّ

ْبِح"  (ٕ).الصُّ

كُح اأَلِميف{ قاؿ تعالى: -السبلـ عميو-رابعا: نزكؿ جبريل    [ كلنزكلو عدة ٖٜٔ]الشعراء: }َنَزَؿ ِبِو الرُّ

 (ٖ)صكر ليس ىذا مكاف بسطيا.

كأما النكع الثاني مف البشر كالذيف يطمعيـ هللا عمى بعض مف عممو: فيـ األكلياء الصالحكف   

التي يطمع بيا األنبياء عمى شيء مف عمـ المقربكف، كَيطَّمع ىؤالء عمى بعض عمـ هللا بما شاء هللا مف الطرؽ 

 كقد كرد في ذلؾ أدلة صحيحة صريحة تثبت حصكؿ ذلؾ مع الصالحيف مف البشر. -جل كعبل-هللا 

ثبت في ترجمة اإلماـ أحمد بف حنبل أنو رأػ رب العزة في المناـ، فقاؿ: ربي ما أحب ما يتقرب بو   

  (ٗ)ربي بفيـ أك بغير فيـ، قاؿ: بفيـ أك بغير فيـ.المتقربكف إليؾ؟ قاؿ: يا أحمد بكبلمي، فقمت: 

رأيت رب العزة في المناـ، "عمرك األكزاعي أنو قاؿ:  أبيكثبت عف سيد المسمميف في زمانو اإلماـ   

فقاؿ لي: يا أبا عمٍرك أنت الذؼ تأمر بالمعركؼ كتنيى عف المنكر؟ قمت: بفضمؾ يا رب، ثـ قمت: ربي أمتني 

  (٘)".يا أبا عمرك قل كعمى السنة عمى اإلسبلـ، قاؿ:

نقل الحافع في الفتح إجماع أىل السنة  .كرؤية هللا تعالى في المناـ كاقعة جائزة باتفاؽ أىل اإلسبلـ  

قاؿ اإلماـ ابف تيمية: أف كل كاحد إف رأػ ربو في منامو يراه عمى  (ٔ)في المناـ. -تعالى-عمى جكاز رؤية هللا 

 .-عمى نبينا كأنبياء هللا كرسمو صمكات هللا كسبلمو-طريقة مشتركة بيف النبي كالكلي كىذه ال، (ٕ) حسب إيمانو

                                                
 .ٓ٘ٗ، ص ٕالمناكؼ، فيض القدير، ج (ٔ)
 أخرجو البخارؼ، صحيح البخارؼ، الحديث، الثالث. (ٕ)

 .ٜٔ، صٔح البارؼ، جانظر ابف حجر، فت (ٖ)
 .ٖٚٗ، صٔٔ. الذىبي، سير أعبلـ النببلء، جٗٛ٘ابف الجكزؼ، مناقب اإلماـ أحمد، ص (ٗ)
 .ٜ. ابف الجكزؼ، تمبيس إبميس، صٕٗٔ، صٙأبك نعيـ، حمية األكلياء، ج (٘)
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كما أنو يمكف لمكلي أف يطمع عمى بعض عمـ هللا عف طريق اإللياـ، كىذا الطريق مف أكثر الطرؽ   

ّـِ ُمكَسى َأْف َأْرِضعِ حصكاًل ألكلياء هللا الصالحيف، قاؿ تعالى:}َكَأْكَحْيَنا ِإلَ  [ أكرد اإلماـ الطبرؼ ٚ{]القصص:يوِ ى ُأ

"."أثرًا عف َقتادة أنو قاؿ:   (ٖ)كحًيا جاءىا مف هللا، فقذؼ في قمبيا، كليس بكحي نبكة، فيك إلياـٌ

يحث أصحابو الكراـ عمى سؤاؿ هللا اإللياـ الذؼ بو ينصرؼ الشر عف النفس،  -ملسو هيلع هللا ىلص-ككاف النبي   

َـّ َأْلِيْمِني ُرْشِدؼ، َكِقِني  -رضي هللا عنو-ُحَصْيِف ْبِف ُمْنِذٍر اْلُخَزاِعيِّ فقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ ل ـَ ُقْل: "المَُّي ا َأْسَم َلمَّ

 (ٗ)َشرَّ َنْفِسي".

األكلياء المميمكف المحدثكف، أخرج اإلماـ البخارؼ في صحيحو مف  -ملسو هيلع هللا ىلص-كقد كجد في أمة دمحم   

ثكف، فإف يؾ دَّ مح: "لقد كاف فيما قبمكـ مف األمـ -ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ: قاؿ رسكؿ هللا  -هللا عنو رضي-حديث أبي ىريرة 

 (٘).في أمتي أحد، فإنو عمر"

ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ -قاؿ اإلماـ الطحاكؼ في شرح مشكل اآلثار: "َمْعَنى َقْكِلِو   ُثكَف َأْؼ:  -َصمَّى َّللاَّ ُمَحدَّ

ـْ ِباْلِحْكَمِة َكَما َكاَف ِلَساُف ُعَمَر ُمْمَيُمكَف َأْؼ:  َيْنِطُق ِبَما َكاَف َيْنِطُق  -َرِضَي هللُا َعْنوُ -ُيْمَيُمكَف َحتَّى َتْنِطَق َأْلِسَنُتُي

 (ٙ)ِبِو".

يحدث عف تمؾ النعمة العظيمة كيفرح بيا كيقكؿ كما في الصحيحيف  -رضي هللا عنو-ككاف عمر   

لك اتخذنا مف مقاـ إبراىيـ   -ملسو هيلع هللا ىلص-: "كافقت ربي في ثبلث: فقمت يا رسكؿ هللا -رضي هللا عنو-كغيرىما قاؿ 

َرا َبيْ  ْسَماِعيَل َأف َطيِّ ـَ َكاِ  ـَ ُمَصمِّى َكَعِيْدَنا ِإَلى ِإْبَراِىي ـِ ِإْبَراِىي َقا ِتَي ِلمطَّاِئِفيَف َكاْلَعاِكِفيَف مصمى، فنزلت:}َكاتَِّخُذكْا ِمف مَّ

ُجكد{]البقرة:َكالرُّ  ِع السُّ لك أمرت نساءؾ أف يحتجبف، فإنو يكمميف  -ملسو هيلع هللا ىلص-[ كآية الحجاب، قمت: يا رسكؿ هللا ٕ٘ٔكَّ

في الغيرة عميو، فقمت ليف: }َعَسى َربُُّو ِإف َطمََّقُكفَّ  -ملسو هيلع هللا ىلص-البر كالفاجر، فنزلت آية الحجاب، كاجتمع نساء النبي 

                                                                                                                                       
 .ٖٚٛ، صٕٔابف حجر، فتح البارؼ، ج (ٔ)
 مف ىذا البحث. ٕ٘ٔ. أنظر تفصيبل أكثر حكؿ ىذه المسألة صٜٖٓ، صٖة، مجمكع الفتاكؼ، جابف تيمي (ٕ)
 .ٜٔ٘، صٜٔالطبرؼ، جامع البياف في تأكيل القرآف، ج (ٖ)
. ٗٗٗ، صٗج ، كقاؿ: ىذا حديث حسف غريب. كأخرجو أحمد، في المسند،ٖٖٛٗ، رقـ: ٜٖٚ، ص ٘أخرجو الترمذؼ، السنف، ج (ٗ)

 .  ٖٕٗٙكىك في جامع األصكؿ، رقـ: 
-ٓ٘ٙٔ-ٜٖٖ، صٕ. كأحمد في، المسند، جٜٖٛٙ-ٜٖٙٗ، رقـ: ٕٗ، صٚ، جٕٔ٘، صٙأخرجو البخارؼ، الصحيح، ج (٘)

 .ٖٗٗٙ. كىك في جامع األصكؿ، رقـ: ٔ٘ٙٔ
 .ٖٖٚ، صٗالطحاكؼ، شرح مشكل اآلثار، ج (ٙ)
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ْؤِمَناٍت َقاِنَتاٍت َتاِئَباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت َثيَِّباٍت َكَأْبَكاَأف ُيبْ  نُكفَّ ُمْسِمَماٍت مُّ [، فنزلت ً٘را{]التحريـ:ِدَلُو َأْزَكاًجا َخْيًرا مِّ

  (ٔ)ىذه اآلية".

ككذلؾ مف الطرؽ المشتركة بيف النبي كالكلي لمحصكؿ عمى شيء مف عمـ هللا، تكميـ المبلئكة ليـ:   

قاؿ: "كالذؼ نفسي بيده لك تدكمكف عمى ما تككنكف عندؼ كفي الذكر أنو  -عميو الصبلة كالسبلـ -بت عف نبينا ث

 (ٕ)لصافحتكـ المبلئكة عمى فرشكـ كفي طرقكـ".

كالصحابة ينظركف إليو  -ملسو هيلع هللا ىلص-نزؿ في صكرة رجل فكمـ النبي  -عميو السبلـ-كثبت أف جبريل   

  (ٖ)حديث الطكيل المشيكر بحديث جبريل.كيسمعكنو في ال

تصافحو المبلئكة كتعكده كما ثبت ذلؾ  -رضي هللا عنو-ككاف الصحابي الجميل عمراف بف حصيف   

َؿ: ، َفَقافي صحيح اإلماـ مسمـ كغيره، َعْف ُمَطرٍِّؼ، َقاَؿ: "َبَعَث ِإَليَّ ِعْمَراُف ْبُف ُحَصْيٍف ِفي َمَرِضِو الَِّذؼ ُتُكفَِّي ِفيوِ 

ْف مُ  ـْ َعنِّي، َكاِ  َثَؾ ِبَأَحاِديَث، َلَعلَّ هللَا َأْف َيْنَفَعَؾ ِبَيا َبْعِدؼ، َفِإْف ِعْشُت َفاْكُت ْث ِبَيا ِإْف ِشْئَت: ِإنِّي ُكْنُت ُمَحدِّ تُّ َفَحدِّ

" ـَ َعَميَّ ِإنَُّو َقْد ُسمِّ
إلي عمراف بف كفي طبقات اإلماـ ابف سعد عف مطرؼ قاؿ: "أرسل  -يعني المبلئكة- (ٗ)

ف مت فحدث بو إف  -يعني المبلئكة-حصيف في مرضو فقاؿ: إنو كاف تسمـ عمي فإف عشت فاكتـ عمي، كا 

                                                
. ٖٚ-ٖٙ-ٕٗ، صٔ. كأحمد، في المسند، جٜٜٖٕ. كمسمـ، الصحيح، رقـ: ٖٛٗٗ-ٕٓٗ رقـ:أخرجو البخارؼ، الصحيح،  (ٔ)

 -رضي هللا عنو-. كلمسيكطي نظـ لمكافقات سيدنا عمر ٜٗٗٙ. كىك في جامع األصكؿ، رقـ: ٖٜٕٙ-ٕٜٕٙكالترمذؼ، السنف، رقـ: 
 . ٖٚٚ، صٔ، جسميا: قطف الثمر في مكافقات عمرفي رسالة 

بضـ اليمزة كفتح  -رضي هللا عنو-، مف ركاية حنظمة بف الربيع اأُلَسيْدؼ ٕٓ٘ٚ، رقـ: ٕٙٓٔ، ص ٗأخرجو مسمـ، الصحيح، ج (ٕ)
. كأحمد، ٜٖٕٗ. كابف ماجة، السنف، رقـ: ٕٙٔ٘السيف ككسر الياء المشددة، كُضبط بإسكاف الياء أيضًا. كالترمذؼ، السنف، رقـ: 

  . ٜٚ. كىك في جامع األصكؿ، رقـ: ٖٙٗ-ٛٚٔ، صٗسند، جالم
حديث جبريل، حديث صحيح مشيكر يحفظو أكالد المسمميف، كىك الحديث الثاني مف األربعيف النككية، مف ركاية ابف عمر عف أبيو  (ٖ)

. كسنف اإلماـ ٛـ: . كصحيح اإلماـ مسمـ، رقٕ٘-ٕٛ-ٕٚ، صٔكىك في المسند، ج -رضي هللا عنيما-سيدنا عمر بف الخطاب 
 . كىك الحديث الثاني في جامع األصكؿ.ٖٕٛٚالترمذؼ، رقـ: 

، كمنو ٖ٘، صٕ. كالدارمي في، السنف، جٕٛٗ -ٕٚٗ، صٗ. كالمسند، جٕٕٙٔ، رقـ: ٜٜٛ، صٕأخرجو مسمـ، الصحيح، ج (ٗ)
ـُ . كركاية الدارمي أتـ كفيٜٖٓٙ، رقـ: ٜٛٗ، صٚنقل الحافع ابف حجر األثر في، اإلصابة، ج ُثَؾ ِبَحِديٍث، ِإنَُّو َكاَف ُيَسمَّ و: "ِإنِّي ُمَحدِّ

فَّ اْبَف ِزَياٍد َأَمَرِني، َفاْكَتَكْيُت َفاْحُتِبَس َعنِّي، َحتَّى َذَىَب َأَثُر اْلكّي" كاألثر في جامع األصك  ، َكاِ   .ٕٓٗٔؿ، رقـ: َعَميَّ
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يقكؿ إني فقدت السبلـ حتى  -رضي هللا عنو-كلما اكتكػ بالنار تركت المبلئكة السبلـ عميو فكاف  (ٔ)شئت"

  (ٕ)ذىب عني أثر النار.

كيكفي في إثباتيا ما ثبت في صحيح الرؤيا، لنبي كالكلي ىي كآخر الطرؽ التي تككف مشتركة بيف ا  

أنو قاؿ: "لـ يبق مف النبكة إال المبشرات قالكا: كما  -عميو الصبلة كالسبلـ-اإلماـ البخارؼ كغيره عف نبينا 

 المبشرات؟ قاؿ: الرؤيا الصالحة". 

إذا انصرؼ مف صبلة الغداة  -ملسو هيلع هللا ىلص-كثبت الحديث مف ركاية غير اإلماـ البخارؼ بمفع: "كاف النَّبي   

كفي ركاية  (ٖ)يقكؿ: ىل رأػ أحد منكـ الميمة رؤيا؟ كيقكؿ: إنو ليس يبقى بعدؼ مف النبكة إال الرؤيا الصالحة"

  (ٗ)اإلماـ مسمـ كغيره: "فقاؿ: أييا الناس إنو لـ يبق مف مبشرات النبكة إال الرؤيا الصالحة يراىا المسمـ أك ترػ لو"

ـْ َتَكْد َتْكِذُب ُرْؤَيا اْلُمْؤِمِف، َكُرْؤَيا -ملسو هيلع هللا ىلص-كثبت في الصحيحيف كغيرىما عف نبينا    َماُف َل : "ِإَذا اْقَتَرَب الزَّ

 (٘)َفِإنَُّو اَل َيْكِذُب". اْلُمْؤِمِف ُجْزٌء ِمْف ِستٍَّة َكَأْرَبِعيَف ُجْزًءا ِمْف النُُّبكَِّة ، َكَما َكاَف ِمْف النُُّبكَّةِ 

 ثبلثة إيضاحات لدفع المشكبلت:

: "َكُرْؤَيا اْلُمْؤِمِف ُجْزٌء ِمْف ِستٍَّة َكَأْرَبِعيَف ُجْزًءا ِمْف النُُّبكَِّة" يرجع -ملسو هيلع هللا ىلص-اإليضاح األكؿ: حاصل تأكيل قكلو 

 إلى اعتباريف.

يَّرػ في  -قبل نزكؿ الكحي عميو-فقد مكث ستة أشير  -ملسو هيلع هللا ىلص-االعتبار األكؿ: مراعاة زمف نبكة نبينا 

ثـ نزؿ عميو الكحي في مدة نبكتو ثبلثًا كعشريف سنة، كنسبة  (ٙ)منامو ما يتحقق منو مثل فمق الصبح في يقظتو،

                                                
 .ٕٚٔ، صٗابف سعد، الطبقات الكبرػ، ج (ٔ)
 المصدر السابق. (ٕ)
. كسنف ٜٚ٘، صٕ. كالركاية األخرػ ثابتة بإسناد صحيح في المكطأ، جٜٜٓٙ، رقـ: ٖ٘ٚ، صٕٔأخرجو البخارؼ، الصحيح، ج (ٖ)

. كصحيح ٕٖ٘، صٕ، كىك أكؿ حديث فيو في كتاب الرؤيا. كالمسند، جٗٚ٘ٚ. كالسنف الكبرػ لمنسائي، رقـ: ٚٔٓ٘أبي داكد، رقـ: 
 ، كقاؿ صحيح اإلسناد، ككافقو اإلماـ الذىبي.ٜٖٔ-ٜٖٓ، صٗ. كالمستدرؾ، جٛٗٓٙف، رقـ: ابف حبا

، كىك في ٜٕٔ، صٔ. كأحمد، المسند، جٙٚٛ. كأبي داكد، السنف، رقـ: ٜٚٗ، رقـ: ٖٛٗ، ص ٔأخرجو مسمـ، الصحيح، ج (ٗ)
 .ٕٗ٘ٔجامع األصكؿ، رقـ: 

. كالحديث في ٜٛٛٙ، كسبق فيو كركد آخر الحديث الشريف، برقـ: ٚٔٓٚ، رقـ: ٗٓٗ، صٕٔالصحيح، جأخرجو البخارؼ،  (٘)
 .ٜٜٛ. كىك في جامع األصكؿ، رقـ: ٖٕٕٙصحيح اإلماـ مسمـ، رقـ: 

 .ٛٔتقدـ تخريج الحديث في، ص (ٙ)
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مف نصف جزء  -كىي ثبلث كعشريف سنة-إلى مدة نبكتو  -نصف سنة-المدة التي أكحي إليو فييا في النـك 

  (ٔ)ثبلثة كعشريف جزءًا، كذلؾ جزء مف ستة كأربعيف جزءًا. قاؿ بيذا جـ غفير، كمنيـ اإلماـ ابف األثير.

كميما كجو إلى ىذا القكؿ مف اعتراض، فيك محتمل مقبكؿ عند أىل الرشاد، فقد تعارضت الركايات 

تبلؼ آثار ىذا الباب في عدد أجزاء في أحاديث الرؤيا أنيا جزء مف ستة كأربعيف جزءًا. كليس االختبلُؼ في اخ

اِلَحُة ِمْف َبْعِض َمْف َيَراَىا َعَمى ِستٍَّة  ْؤَيا الصَّ الرؤيا مف النبكة اختبلَؼ تضاد كتدافع، ألنو يحتمل أف تككف الرُّ

ْمِسيَف ُجْزًءا َأْك َسْبِعيَف ُجْزًءا َعَمى َحَسِب َما َكَأْرَبِعيَف ُجْزًءا َأْك َخْمَسٍة َكَأْرَبِعيَف ُجْزًءا َأْك َأْرَبَعٍة َكَأْرَبِعيَف ُجْزًءا َأْك خَ 

يِف اْلَمِتيِف َكُحْسِف اْلَيِقيِف َفَعَمى َقدْ  ِر اْخِتبَلِؼ النَّاِس ِفيَما َيُككُف الَِّذؼ َيَراَىا ِمْف ِصْدِؽ اْلَحِديِث َكَأَداِء اأْلََماَنِة َكالدِّ

ـْ َعَمى  ْؤَيا ِمْنُي ـُ َفَمْف َخَمَصْت َلُو ِنيَُّتُو ِفي ِعَباَدِة َربِِّو َكَيِقيِنِو َكَصْفَنا َتُككُف الرُّ ُ أَْعَم اأْلَْجَزاِء اْلُمْخَتِمَفِة اْلَعَدِد، َكَّللاَّ

َلى النبكة أقرب، َكَما َأفَّ اأْلَْنِبَياَء َيَتَفاَضُمكَف َكالنُُّبكَُّة كَ  ـُ، كما أفاد  َذِلؾَ َكِصْدِؽ َحِديِثِو َكاَنْت ُرْؤَياُه َأْصَدَؽ َكاِ  ُ أَْعَم َكَّللاَّ

 (ٕ)ذلؾ اإلماـ ابف عبد البر.

كحاصل ما قيل في ذلؾ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-االعتبارات المعنكية في نبكة نبينا خير البرية  مراعاة االعتبار الثاني:

ا خير لو إف النبكة تقـك عمى الصدؽ التاـ، كعمى جمب الخير العاـ لؤلناـ، فمف صدقت رؤياه، كترتب عميي

ف كانت  -كلغيره، فذلؾ جزء معتبر مف أجزاء الخير التي كاف عمييا نبينا ملسو هيلع هللا ىلص كىذه الرؤيا الصالحة النافعة كا 

جزاءًا مف النبكة، فميست بانفرادىا نبكة، كما ليس كل شعبة مف شعب اإليماف بانفرادىا إيمانًا، كال كل جزء مف 

 (ٖ)الصبلة بانفرادىا صبلة.

 إليضاح الثاني: عدُّ أجزاء النبكة.ا

إماـ  -فيما كقفت عميو-حاكؿ عدد مف أئمتنا عدَّ أجزاء النبكَة الستة كاألربعيف، كأكؿ مف قاـ بذلؾ   

أىل السنة اإلماـ أبك الحسف األشعرؼ، كما حكى ذلؾ عنو اإلماـ أبك إسحاؽ اإلسفراييني، فيما نقمو عنو اإلماـ 

                                                
 . ٖٗٙ، صٕٔ. ابف حجر، فتح البارؼ، جٜٔ٘-ٛٔ٘، صٕابف األثير، جامع األصكؿ، ج (ٔ)
. كقد تعددت ركايات الحديث الشريف ٖٕٛ، صٔ. كتكجيو الركايات في التمييد، جٛٔ٘، صٕالشطر األكؿ في جامع األصكؿ، ج (ٕ)

في تحديد ككف الرؤيا الصالحة جزءًا مف أجزاء النبكة إلى عشرة أكجو أقميا جزء مف ستة كعشريف، كأكثرىا جزء مف ستة كسبعيف، فتح 
 .ٖٖٙ، ٕٔالبارؼ، ج

 .ٜٕٗ، صٔؾ اإلماـ الحميمي في، المنياج في شعب اإليماف، جأفاد ذل (ٖ)
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ْيُخ َأُبك اْلَحَسِف الزركشي في كتابو البحر  المحيط فقاؿ: "َكَقاَؿ اأْلُْسَتاُذ َأُبك ِإْسَحاَؽ ِفي َشْرِح التَّْرِتيِب: الَِّذؼ َقاَلُو الشَّ

ُركِريَُّة َكااِلْسِتْداَلِليَّة َتْنَحِصُر ِفي ْمَسٍة: اْلُعُقكِؿ، َأِدلٍَّة خَ  َكَنْرَتِضيِو َأفَّ ُجْمَمَة الطُُّرِؽ الَِّتي ُيْدَرُؾ ِبَيا اْلُعُمكـُ الضَّ

ُمكَف ِمْف َمْعِرفَ  ْجَماِع َكاْلِقَياِس. َقاَؿ: َكاَل ِعْبَرَة ِبَما َيْطُمُبُو اْلُمَنجِّ نَِّة، َكاإْلِ ْمِس، َكاْلِكَتاِب، َكالسُّ ِة اأْلَْشَياِء ِبَذَىاِب الشَّ

ْؤَيا، َفَقْد َجاَء ِفي اْلَحدِ  ا الرُّ ـِ َكَذا، َكَأمَّ اِلَحَة ُجْزٌء ِمْف ِستٍَّة َكَأْرَبِعيَف ُجْزًءا ِمْف النُُّبكَِّة َكاْلَقَمِر، َكَنْج ْؤَيا الصَّ يِث: "إفَّ الرُّ

ـْ ُطُرًقا ِفي اْلُعُمكـِ اَل َنِصلُ  تَُّة َكاأْلَْرَبُعكَف ُكمَُّيا ُطُرُؽ ُعُمكـِ اأْلَْنِبَياِء، َفِإفَّ َلُي ِر.  إَلى َشْيٍء ِمْنَيا إالَّ ِباْلَخبَ "َكَىِذِه السِّ

ْؤَيا ِمفْ  ـِ َكاْلَجَماَداِت َكاْلَكْحِي َكَغْيِر َذِلَؾ، َكالرُّ ـِ اْلَبَياِئ ِتْمَؾ اْلُجْمَمِة. َقاَؿ: َكَقْد  َقاَؿ: َكُىَك ِمْثُل َما َيْعِرُفكَف ِمْف َكبَل

تَِّة َكاأْلَْرَبِعيَف َما ِىَي؟ َفَبَمْغت ِمْنَيا إَلى اْثنَ  ْيِف َكَأْرَبِعيَف، َكَقْد َذَكْرتَيا ِفي ِكَتاِب "اْلَكْصِف اْجَتَيْدت ِفي َتْحِصيِل السِّ

ْؤَيا َشْيٌء َحتَّى َلْك َرَأػ َكاِحٌد فِ  َفِة" َكَأَنا ِفي َطَمِب اْلَباِقي. َقاَؿ: َكاَل َيُجكُز َأْف َيْثُبَت ِبالرُّ -ي َمَناِمِو َأفَّ النَِّبيَّ َكالصِّ

ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ  ـْ َيْمَزْمُو َذِلَؾ. اْنَتَيى. َأمَ  -َصمَّى َّللاَّ ـِ َل ـٍ ِمْف اأْلَْحَكا  َرُه ِبُحْك

ُؿ، أِلَفَّ  : اأْلَكَّ ـَ اَل ُقْمت: َكَحَكى اأْلُْسَتاُذ َأُبك ِإْسَحاَؽ ِفي ِكَتاِب "َأَدِب اْلَجَدِؿ" ِفي َذِلَؾ َكْجًيا َكاأْلََصحُّ  اأْلَْحَكا

ـِ إالَّ ِفي َحقِّ اأْلَنْ  يِف اْبِف َدِقيِق اْلِعيِد َأنَُّو إْف َكاَف َأَمَرُه ِبَأْمٍر ثَ َتْثُبُت ِباْلَمَنا ْيِخ َتِقيِّ الدِّ ، َكَعْف الشَّ ـْ َبَت ِبَياِء، َأْك ِبَتْقِريِرِى

ْف َأَمَرُه ِبشَ  ـْ َيُجْز اْلَعَمُل ِبِو، َكاِ  ـْ َيْثُبْت َعْنُو ِفي اْلَيِقَظِة َعْنُو ِفي اْلَيِقَظِة ِخبَلُفُو َكاأْلَْمِر ِبَتْرِؾ َكاِجٍب َأْك َمْنُدكٍب َل ْيٍء َل

 (ٔ)ِخبَلُفُو ُاْسُتِحبَّ اْلَعَمُل ِبِو".

كيعتبر اإلماـ أبك الحسف األشعرؼ أكؿ مف قاؿ بحصر أجزاء النبكة كعدىا حسب اجتياده، ثـ تبعو 

جمعيا في أربع  اإلماـ الحميمي في المنياج في شعب اإليماف، فأكصل أجزاء النبكة إلى ستة كأربعيف جزءًا،

كجاء بعدىما اإلماـ القاضي عياض، كحاكؿ جمع ما تيسر منيا في كتابو "إكماؿ المعمـ بفكائد  (ٕ)صفحات.

  (ٖ)صحيح اإلماـ مسمـ".

-اإليضاح الثالث، كىك آخرىا: تكضيح مبيف لمكافقة كىب المكىكبيف لما أكـر هللا الكريـ بو النبييف 

ـٍ  -بلموعمى نبينا كعمييـ صمكات هللا كس رفعًا لمَّبس عما ذكرتو، كدعمًا لما قررتو كنقمتو، سأنقل عف إماـ عم

 مكافقتو لبياف ما قدمتو. 

                                                
 .ٖٙ-ٕٙ، صٔالزركشي، البحر المحيط، ج (ٔ)
 .ٖٕ٘-ٜٖٕ، صٔالحميمي، المنياج في شعب اإليماف، ج (ٕ)
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ، صٚالقاضي عياض، إكماؿ المعمـ بفكائد صحيح اإلماـ مسمـ، ج (ٖ)
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قاؿ اإلماـ الشاطبي في المكافقات: في المسألة العاشرة، مف النكع الرابع في بياف قصد الشارع في 

ـَ َكالتَّكْ  ٌة ِفي َجِميِع اْلُمَكمَِّفيَف َعَمى َحَسِب َما َكاَنْت دخكؿ المكمف تحت أحكاـ الشريعة: "َكَما َأفَّ اأْلَْحَكا ِميَفاِت َعامَّ

 ِ ْسَبِة ِإَلى َرُسكِؿ َّللاَّ ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ -ِبالنِّ ِإالَّ َما ُخصَّ ِبِو، َكَذِلَؾ اْلَمَزاَيا َكاْلَمَناِقِب، َفَما ِمْف َمِزيٍَّة أُْعِطَيَيا  -َصمَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ َصمَّ -َرُسكُؿ َّللاَّ ٌة َكُعُمكـِ  -ى َّللاَّ ُتُو ِمْنَيا ُأْنُمكَذًجا، َفِيَي َعامَّ ِسَكػ َما َكَقَع اْسِتْثَناُؤُه ِإالَّ َكَقْد أُْعِطَيْت ُأمَّ

ُ َنِبيِّا َشْيًئا أَْعَطى أُ  ـَ ابف العربي أف سنة هللا جرت أنو إذا أَْعَطى َّللاَّ ـْ َمَعُو التََّكاِليِف، َبْل َقْد َزَع َتُو ِمْنُو، َكَأْشَرَكُي مَّ

َـّ َذَكَر ِمْف َذِلَؾ َأْمِثَمًة؛ َكَما َقاَلُو َيْظَيُر ِفي َىِذِه اْلِممَِّة ِبااِلْسِتْقَراِء.  ِفيِو، ُث

ـِ اْلُمْسَتْنَبَطِة، َكَقْد  ُة ِفي ااِلْسِتْخبَلِؼ َعَمى اأْلَْحَكا ا َأكَّاًل: َفاْلِكَراَثُة اْلَعامَّ ُة َأمَّ َكاَف ِمَف اْلَجاِئِز َأْف َتَتَعبََّد اأْلُمَّ

ْطبَلُؽ َحْسَبَما َقاَلُو اأْلُُصكِليُّكَف، َكَلِكفَّ  ما ِباْلُكُقكِؼ ِعْندَ  َّللاََّ مفَّ ُحدَّ ِمْف َغْيِر اْسِتْنَباٍط، َكَكاَنْت َتْكِفي اْلُعُمكَماُت َكاإْلِ

ـَ َبْيَف النَّاِس ِبَما َأَراَؾ َّللّاُ َعَمى اْلِعَباِد ِباْلُخُصكِصيَِّة الَِّتي خَ  ؛ ِإْذ َقاَؿ َتَعاَلى:}ِلَتْحُك بَلـُ بَلُة َكالسَّ صَّ ِبَيا َنِبَيُو َعَمْيِو الصَّ

ـْ َكَلْكاَل فَ َ٘ٓٔكاَل َتُكف لِّْمَخآِئِنيَف َخِصيًما{]النساء: ِة: }َلَعِمَمُو الَِّذيَف َيْسَتنِبُطكَنُو ِمْنُي ـْ [ َكَقاَؿ ِفي اأْلُمَّ ْضُل َّللّاِ َعَمْيُك

ْيَطاَف ِإالَّ َقِميبل{]النساء: ـُ الشَّ ؿ ِبِو.َٖٛكَرْحَمُتُو اَلتََّبْعُت  [ َكَىَذا َكاِضٌح، َفبَل نطكِّ

ة كسأقتصر عمى خمس- (ٔ)َكَأَما َثاِنًيا: َفَقْد َظَيَر َذِلَؾ ِمْف َمَكاِضَع َكِثيَرٍة، َنْقَتِصُر ِمْنَيا َعَمى َثبَلِثيَف َكْجًيا.

 : -منيا

[ َكَساِئُر َما ِفي َىَذا اْلَمْعَنى، َكاَل ٖٙٔ}ِإنَّا َأْكَحْيَنا ِإَلْيَؾ{ ]النساء: أكليا: اْلَكْحُي َكُىَك النُُّبكَُّة، َقاَؿ َتَعاَلى:

اِلَحُة ُجْزٌء ِمْف ِستٍَّة َكَأْرَبِعيَف ُجْزءً  ْؤَيا الصَّ ِة: "الرُّ  (ٕ)ا مف النبكة".َيْحَتاُج ِإَلى َشاِىٍد، َكِفي اأْلُمَّ

ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ -ثانييا: َخَكاِرُؽ اْلَعاَداِت ُمْعِجَزاٌت َكَكَراَماٌت ِلمنَِّبيِّ  ِة َكَراَماٌت، َكَقْد  -َصمَّى َّللاَّ َكِفي َحقِّ اأْلُمَّ

ػ اْلَكِليُّ ِباْلَكَراَمِة َدِليبًل َعَمى َأنَّ  ـْ اَل؟ َكَىَذا اأْلَْصُل َشاِىٌد َلُو، َكَسَيْأِتي َكَقَع اْلِخبَلُؼ، َىْل َيِصحُّ َأْف َيَتَحدَّ ُو َكِلٌي َأ

ِ َكُقْدَرِتِو.  ِبَحْكِؿ َّللاَّ

ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ -ثالثيا: ُمَناَجاُة اْلَمبَلِئَكِة، َفِفي النَِّبيِّ  َحاَبِة  -َصمَّى َّللاَّ -َظاِىٌر، َكَقْد ُرِكَؼ ِفي َبْعِض الصَّ

ُ َعْنُيـْ   (ٔ)َأنَُّو َكاَف ُيَكمُِّمُو اْلَمَمُؾ، َكِعْمَراَف ْبِف اْلُحَصْيِف، َكُنِقَل َعِف اأْلَْكِلَياِء ِمْف َىَذا. -َرِضَي َّللاَّ

                                                
 .ٙٔٗ-٘ٔٗ، صٕالشاطبي، المكافقات، ج (ٔ)
 .ٛٔتقدـ تخريج الحديث الشريف في، ص (ٕ)
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، َقاَؿ َتَعاَلى: }ِإفَّ َعَمْيَنا َجْمَعُو َكُقْرآَنو َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع  ـْ َـّ ِإفَّ رابعيا: َتْيِسيُر اْلُقْرآِف َعَمْيِي َعَمْيَنا َبَياَنو{  ُقْرآَنو ُث

َـّ ِإفَّ َعَمْيَنا َبَياَنو{ ]القيامة: ٜٔ -ٚٔ]القيامة:  [ َعَمْيَنا َأْف ٜٔ[ َقاَؿ اْبُف َعبَّاٍس: َعَمْيَنا َأْف َنْجَمَعُو ِفي َصْدِرَؾ، }ُث

ْكِر فَ  ْرَنا اْلُقْرآَف ِلمذِّ ِة: }َكَلَقْد َيسَّ َنُو َعَمى ِلَساِنَؾ. َكِفي اأْلُمَّ ِكر{ ]القمر:ُنَبيِّ  [.َٚٔيْل ِمف مُّدَّ

َفَقِة َكاْلَحَناِف، َكَقْكِلِو َتَعاَلى: -ٔ}طو َما َأنَزْلَنا َعَمْيَؾ اْلُقْرآَف ِلَتْشَقى{]طو: خامسيا: اْلِخَطاُب اْلَكاِرُد مكرد الشَّ

ْنُو ِلُتنِذَر ِبِو َكِذْكَرػ ِلْمُمؤْ ٕ ـِ َربَِّؾ َفِإنََّؾ ِٕمِنيف{]األعراؼ:[ َكَقْكِلِو:}َفبَل َيُكف ِفي َصْدِرَؾ َحَرٌج مِّ [ }َكاْصِبْر ِلُحْك

{]المائدة:ِٛٗبَأْعُيِنَنا{]الطكر: ـْ َرُك ْف َحَرٍج َكَلػِكف ُيِريُد ِلُيَطيَّ ِة:}َما ُيِريُد َّللّاُ ِلَيْجَعَل َعَمْيُكـ مِّ ـُ ٙ[َكِفي اأْلُمَّ [ } ُيِريُد َّللّاُ ِبُك

ـُ الْ  ـْ َكُخِمَق اإِلنَساُف َضِعيًفا{ُ٘ٛٔعْسَر{]البقرة:اْلُيْسَر َكاَل ُيِريُد ِبُك [ }َكاَل َتْقُتُمكْا ٕٛ]النساء: [ }ُيِريُد َّللّاُ َأف ُيَخفَِّف َعنُك

ـْ َرِحيًما{]النساء: ـْ ِإفَّ َّللّاَ َكاَف ِبُك ِريَعَة َكَجَد ِمْف َىَذا َكِثيًرا َٜٕأنُفَسُك َتُو  َيُدؿُّ  -َمْجُمكُعوُ -[ َكَمْف َتَتبََّع الشَّ َعَمى َأفَّ ُأمَّ

ِ َتَعاَلى َكُمْكَتَسَبًة، كَ  ِ َعَمى َذِلَؾ.َتْقَتِبُس ِمْنُو َخْيَراٍت َكَبَرَكاٍت، َكَتِرُث َأْكَصاًفا َكَأْحَكااًل َمْكُىكَبًة ِمَف َّللاَّ  اْلَحْمُد ّللَّ

 ثـ تابع اإلماـ الشاطبي تقرير ذلؾ بقكاعد ُيبنى عمييا ما تقدـ، كىذه خبلصتيا: 

ا ِمَف إف َجِميَع َما أُْعِطَيْتُو َىِذِه اأْلُمَُّة ِمَف اْلَمَزاَيا َكاْلَكَراَماِت، َكاْلُمَكاَشَفاِت َكالتَّْأِييَداِت َكَغْيِرىَ  -

َنا  ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ -اْلَفَضاِئِل ِإنََّما ِىَي ُمْقَتَبَسٌة ِمْف ِمْشَكاِة َنِبيِّ ِر ااِلتَِّباِع، َفبَل َيُظفُّ ظافّّ َلِكْف َعَمى ِمْقَدا -َصمَّى َّللاَّ

ـُ  َأنَُّو َحَصَل َعَمى َخْيٍر بدكف كساطة نبكية، كيف كىك السراج المنير الذؼ يستضيء ِبِو اْلَجِميُع، َكاْلَعَم

 (ٕ)اأْلَْعَمى الَِّذؼ ِبِو ُيْيَتَدػ ِفي ُسُمكِؾ الطَِّريِق.

ُسكِؿ  ككل َخاِرَقٍة َصَدَرْت َعَمى َيَدْؼ َأَحٍد، َفِإفْ  - بَلُة -َكاَف َلَيا َأْصٌل ِفي َكَراَماِت الرَّ َعَمْيِو الصَّ

بَلـُ  ْف َظَيَر ِبَباِدِغ الرَّْأِؼ َأنَّ  -َكالسَّ ـْ َيُكْف َلَيا َأْصٌل، َفَغْيُر َصِحيَحٍة، َكاِ  ْف َل َيا َكُمْعِجَزاِتِو، َفِيَي َصِحيَحٌة، َكاِ 

ْنَساِف ِمَف اْلَخَكاِرِؽ ِبَكَراَمٍة، َبْل ِمْنَيا َما َيُككُف َكَذِلَؾ، َكِمْنَيا َما اَل َكَراَمٌة؛ ِإْذ َلْيَس ُكلُّ َما َيْظَيُر عَ  َمى َيَدِؼ اإْلِ

 (ٖ)َيُككُف َكَذِلَؾ.

ا َثَبَت َأفَّ النَِّبيَّ  - ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ -َلمَّ َؼ ِبُمْقتَ  -َصمَّى َّللاَّ َر َكَأْنَذَر، َكَنَدَب، َكَتَصرَّ َضى َحذََّر َكَبشَّ

اِلَحِة، كَ  ْؤَيا الصَّ ِحيِح، َكاْلَكْشِف اْلَكاِضِح، َكالرُّ ـِ الصَّ ْلَيا اِدَقِة، َكاإْلِ اَف َمْف َفَعَل ِمْثَل اْلَخَكاِرِؽ ِمَف اْلِفَراَسِة الصَّ

                                                                                                                                       
 .ٕٕتقدـ تخريج األثر، ص (ٔ)
 .ٖٛٗ، صٕالشاطبي، المكافقات، ج (ٕ)
 ٗٗٗ، صٕالمصدر السابق، ج (ٖ)
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َكاِب، َكَعاِمبًل ِبَما ِف اْخُتصَّ ِبَشْيٍء ِمْف َىِذِه اأْلُُمكِر َعَمى َطِريٍق ِمَف الصَّ َلْيَس ِبَخاِرٍج َعِف اْلَمْشُركِع،  َذِلَؾ ِممَّ

ـَ َأْمَراِف: ِتِو َزاِئًدا ِإَلى َما َتَقدَّ ِليِل َعَمى ِصحَّ  َلِكْف َمَع ُمَراَعاِة َشْرِط َذِلَؾ، َكِمَف الدَّ

ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ -َأَحُدُىَما: َأفَّ النَِّبيَّ  ْرَشاًدا، َقْد َعِمَل ِبُمْقَتَضى َذِلَؾ َأْمًرا كَ  -َصمَّى َّللاَّ َنْيًيا، َكَتْحِذيًرا َكَتْبِشيًرا َكاِ 

ـْ ِفي َذِلَؾ ُحكْ  َة ُحْكَمُي ِتِو، َفَدؿَّ َعَمى َأفَّ اأْلُمَّ ـْ َيْذُكْر َأفَّ َذِلَؾ َخاصّّ ِبِو ُدكَف ُأمَّ ُمُو، َشْأُف ُكلِّ َعَمٍل َصَدَر َمَع َأنَُّو َل

ـْ َيْثُبْت َدِليٌل َعَمى ااِلْخِتَصا نََّما ِمْنُو َكَل َراِت، َكاِ  ِتِو ِمَف اْلُمَبشِّ ِص ِبِو ُدكَف َغْيِرِه، َكَيْكِفي ِمْف َذِلَؾ َما َتَرَؾ َبْعَدُه ِفي ُأمَّ

ـُ. ْحَجا ـُ َكاإْلِ ْقَدا  َفاِئَدُتَيا اْلِبَشاَرُة َكالِنَذاَرُة الَِّتي َيَتَرتَُّب َعَمْيَيا اإْلِ

َحاَبِة  ،  - َعْنُيـْ َرِضَي َّللاَُّ -َكالثَّاِني: َعَمُل الصَّ ـِ َكاْلَكْحِي النَّْكِميِّ ْلَيا ِبِمْثِل َذِلَؾ ِمَف اْلِفَراَسِة َكاْلَكْشِف َكاإْلِ

ثـ تابع تقرير  (ٕ)، َفاْعَمِل النَِّصيَحَة الَِّتي َأْنَبَأ عنيا الكشف.(ٔ): "َيا ساريُة! الجبَل"-رضي هللا عنو-َكَقْكِؿ ُعَمَر 

 (ٖ)كالثانية عشرة، كالثالثة. ذلؾ في المسألة الحادية عشرة،

كشف مف هللا تعالى كبعد ىذا التأصيل لمفيـك الكىب كالمكىبة كاإللياـ يمكف تعريف المكىبة أنيا: 

 عف شيء مف عممو.لبعض خمقو، 

رط بالمفسر كما نص عمى ذلؾ ش ككنيا كىذا تعريف لعمـك مفيـك المكىبة، أما تعريفيا مف حيث

بتعاريف مقتضبة كتعريف السيكطي الذؼ تقدـ،  غفير مف العمماء عمى ذلؾ، كعرفكىا اإلماـ السيكطي كتبعو جـٌ 

 في التفسير يقـك عمى ثبلث ممكىبةكالماتريدؼ كالزركشي كالراغب كغيرىـ، تبيف لي أف التعريف الصحيح ل

 لممكىبة.ثة أمكر عظيمة ىي التعريف العممي ركائز، كيدكر حكؿ ثبل

لياـ كتكفيق مف الكري -ٔ  ـ الرحمف.فتح كا 

 لعبد استقاـ في نفسو. -ٕ

 كالتـز بالطرؽ السديدة في التفسير. -ٖ

                                                
 في ىذا البحث ٚ٘األثر صحيح ثابت، كسيأتي تخريجو مفصبًل في، ص (ٔ)

 .ٗ٘ٗ-ٙٗٗ، صٕالشاطبي، المكافقات، ج (ٕ)
. كرسالة الفرقاف بيف أكلياء ٕٗٙ-ٕٓٙ، صٔكلزيادة التكضيح راجع، االعتصاـ، ج .ٚٛٗ-ٚ٘ٗ، صٕالمصدر السابق، ج (ٖ)

، ٔٔالرحمف كأكلياء الشيطاف، كرسالة قاعدة في المعجزات كالكرامات كل منيا مطبكع عمى انفراد، كاألكلى في مجمكع الفتاكػ، ج
 . ٕ٘-ٗٗ، صٔ. كمدارج السالكيف، جٕٖٙ-ٖٔٔ، صٔٔ. كالثانية فيو أيضًا، جٖٔٔص
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كيمكف أف يقاؿ: إف التعريف يتككف مف مقدمتيف كنتيجة، أما المقدمتاف فيما: استقامة العبد في نفسو، 

 كتككف النتيجة لمف سمؾ ىذا المسمؾ السديد في -جل كعبل-ثـ التزامو باألصكؿ السديدة في تفسير كبلـ ربو 

لو مف الفيكضات اإلليية كاإلليامات الربانية، ليككف في  -تعالى-فتح هللا  -هلالج لج-نفسو كفي تفسيره لكتاب هللا 

 حالة َمْرضية. 

 شرح التعريف:

مناظر فيـ معاني لأعني باستقامة العبد في نفسو: ما قالو اإلماـ الزركشي في البرىاف "ال يحصل 

عمى ذنب، أك غير  إصرارقمبو بدعة أك كبر أك ىكػ أك حب الدنيا، أك  الكحي، كال يظير لو أسراره، كفي

   (ٔ)متحقق باإليماف، أك ضعيف التحقيق، كىذه كميا حجب كمكانع بعضيا آكد مف بعض".

مف أظمـ قمبو بالشبيات كالشيكات فيك تعيس مخذكؿ، كلك راـ فيـ أسرار كبلـ العزيز الغفكر، فيك 

يخ اإلسبلـ الفضيل بف عياض: "مف استحكذت عميو الشيكات انقطعت عنو مكاد مغركر مثبكر، قاؿ اإلماـ ش

 (ٕ)التكفيق".

لداف مف قكؿ أىل الزيغ الك مف ىذا البحث نماذج تشيب ليا مفارؽ  الثكسأذكر في الفصل الث

 . -سبحانو كتعالى-كالخسراف، في كبلـ الكريـ المناف 

ر كبلـ هللا العظيـ: ما قرره أئمتنا الكراـ مف طرؽ كأعني باالستقامة عمى األصكؿ السديدة في تفسي

كا الخركج عف ىذه الطرؽ زيغ كضبلؿ كحرماف مف الفيـ، كىك مف القكؿ في  -عز كجل-لفيـ كبلـ هللا  َكعدُّ

ليو اإلشارة بالحديث الذؼ أخرجو اإلماـ الترمذؼ عف ابف عباس  رضي هللا -القرآف بالرأؼ المنيي عنو، كا 

: "مف قاؿ في القرآف بغير عمـ فميتبكأ مقعده مف النار" كفي ركاية أخرػ "مف -ملسو هيلع هللا ىلص-رسكؿ هللا  قاؿ: قاؿ -عنيما

 (ٖ)قاؿ في القرآف برأيو".

                                                
 .ٓٛٔ، ص ٕالزركشي، البرىاف في عمـك القرآف، ج (ٔ)
 ٕٗابف الجكزؼ، ذـ اليكػ، ص  (ٕ)
، رقـ: ٕٓٓ، ص٘، كالترمذؼ في، السنف، باب الذؼ يفسر القرآف برأيو، جٜٕٙ، ٖٖٕ، صٔأخرجو أحمد، في المسند، ج (ٖ)
 (، كقاؿ الترمذؼ: حديث حسف صحيح. ٕٜٕ٘)
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 كىذه ىي الطرؽ السديدة المتفق عمييا بيف أئمة اليدػ باختصار:

جل -حد أعمـ بمعنى كبلـ هللا أكال: تفسُير القرآف بالقرآف، كىذا أجل أنكاع التفسير كأشرُفيا، إذ ال أ

فاألخذ بذلؾ ىك مقتضى البدىية المقررة، كفكؽ ذلؾ ىك مقتضى المعمـك مف  -تبارؾ كتعالى-مف هللا  -كعبل

الديف بالضركرة، إذ القرآف الكريـ ىك األصل األكؿ، كالعماد المتيف ليذا الديف، كال يمكف تحقق اإليماف دكف 

 (ٔ).األخذ بجميع ما فيو جممة كتفصيبلً 

ثانيًا: تفسير القرآف الكريـ بالسنة الشريفة، فإنيا شارحة لمقرآف كمكضحة لو، قاؿ الشافعي: "كل ما حكـ 

"كالغرض أنؾ تطمب تفسير القرآف منو، فإف لـ تجده فمف  :قاؿك فيك مما فيمو مف القرآف".  -ملسو هيلع هللا ىلص-بو رسكؿ هللا 

حيف بعثو إلى اليمف: "بـ تحكـ؟ قاؿ بكتاب هللا، قاؿ:  -رضي هللا عنو-لمعاذ  - ملسو هيلع هللا ىلص-السنة، كما قاؿ رسكؿ هللا 

في صدره، كقاؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-فإف لـ تجد؟ قاؿ: بسنة رسكؿ هللا، قاؿ فإف لـ تجد؟ قاؿ أجتيد رأيي. فضرب رسكؿ هللا 

 (ٕ)الحمد  الذؼ كفق رسكؿ رسكؿ هللا لما يرضي هللا كرسكلو".

فيـ أخبر الناس بالتنزيل، كأكثرىـ  -رضي هللا عنيـ-ثالثًا: تفسير القرآف الكريـ بأقكاؿ الصحابة الكراـ 

عرب خمص حضركا التنزيل، كليـ مف الفيـ كالعمـ ما ليس لمف سكاىـ، ىذا فيما ليس لقكليـ حكـ المرفكع، أما 

 (ٖ)ية.ما لو حكـ المرفكع فيك ممحق بالرتبة الثان

 رابعًا: تفسير القرآف الكريـ بأقكاؿ التابعيف، كألقكاليـ أربعة أحكاؿ:

 أكليا: ما أجمعكا عميو، يجب األخذ بو لمكاف اإلجماع.

                                                
. الشنقيطي، أضكاء ٖٖٙ، صٖٔ. كمجمكع الفتاكػ، جٙٚ، صٔانظر تفصيل ذلؾ كتكضيحو في: ابف تيمية، دقائق التفسير ج (ٔ)

 .ٖ، صٔالبياف، ج
-ٕٜٖ٘. كأبك داكد، في سننو، رقـ: ٕٖٛٔ-ٕٖٚٔ. كالترمذؼ، في سننو، رقـ: ٕٕٗ-ٖٕٙ، ص٘أخرجو أحمد، في المسند، ج (ٕ)

، كفيو يقرر الخطيب البغدادؼ صحتو لتقبل العمماء لو كتمقيو بالقبكؿ، كما ٜٛٔ-ٛٛٔ، صٕ. كالخطيب، في الفقيو كالمتفقو، جٖٜٖ٘
-ٙ٘٘، صٗىك مسمكيـ في نظائره مف األحاديث التي تمقاىا الكافة عف الكافة، قاؿ أبك بكر بف العربي في عارضة األحكذؼ، ج

. كقد تمقى العمماء ىذا ٖٕٓ - ٕٕٓ، صٔحديث مشيكر. كصححو ابف القيـ في إعبلـ المكقعيف، ج ، كالديف القكؿ بصحتو فإنوٜ٘٘
ف كاف ضعيفًا كما ٖٖالحديث بالقبكؿ، كما في مذكرة أصكؿ الفقو لدمحم أميف الشنقيطي، ص ، كما تمقى بالقبكؿ ينزؿ منزلة المتكاتر كا 

. ككبلـ اإلماـ ابف كثير في مقدمة ٖٚٙٚ، رقـ: ٚٚٔ، صٓٔج. كالحديث في جامع األصكؿ، ٕٛٙ، صٔفي فتح المغيث، ج
 .ٗ-ٖ، صٔتفسيره، ج

. كالزركشي، في البرىاف في عمكـ ٗ-ٖ، صٔ. كابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، جٖٗٙ، صٖٔابف تيمية، مجمكع الفتاكػ، ج (ٖ)
 .ٕٛٓص، ٗ. كالسيكطي، في اإلتقاف في عمكـ القرآف، جٚ٘ٔ، صٕالقرآف، ج
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 ثانييا: ما كاف لقكليـ حكـ الرفع، كذلؾ إف لـ يدرؾ بالرأؼ، فيقبل بأحد شرطيف: 

 ة الكراـ.أف يككف قائمو مف أئمة التفسير الذيف أخذكا عف الصحاب -ٔ

 (ٔ)أف يتعزز بمرسل أخر )بقكؿ تابعي أخر(. -ٕ

حكـ المرسل لكف لـ يتعزز بمرسل آخر،  -جل كعبل-ثالثيا: إذا كاف لقكؿ التابعي في تفسير كبلـ هللا 

مماء، عالكلـ يكف قائمو مف أئمة التفسير الذيف أخذكا تفسيرىـ عف الصحابة الكراـ، فيك أيضًا حجة عند جميكر 

"أجمع التابعكف بأسرىـ عمى قبكؿ المرسل، كلـ يأت عنيـ إنكاره، : أحمد، قاؿ الطبرؼ ك مالؾ، ك منيـ أبك حنيفة، 

 (ٕ)كال عف أحد مف األئمة بعدىـ إلى رأس المائتيف". قاؿ ابف عبد البر: "كأنو يعني أف الشافعي أكؿ مف رده".

عمى خبلؼ ما تقدـ مف األحكاؿ الثبلثة، فيذا ليس حجة عمى  رابعيا: أف يككف قكليـ في التفسير

أقكاؿ التابعيف في الفركع ليست حجة، "عف شعبة بف الحجاج أنو قاؿ:  ابف كثير نقل الصحيح.غيرىـ عمى 

فكيف تككف حجة في التفسير؟ يعني: أنيا ال تككف حجة عمى غيرىـ ممف خالفيـ، كىذا صحيح، ثـ قاؿ: فإف 

ككف قكؿ بعضيـ حجة عمى بعض، كال عمى مف بعدىـ، كيرجع في ذلؾ إلى لغة القرآف، أك السنة، اختمفكا فبل ي

 (ٖ)."أك عمـك لغة العرب، أك أقكاؿ الصحابة في ذلؾ

خامسًا: تفسير القرآف الكريـ بالمساف العربي المبيف، فيك لسانيـ بيقيف، كبو نزؿ القرآف الحكيـ، كمعرفة 

بًا كأسمكبًا، شرط الـز فيمف يريد تفسير كبلـ هللا الكريـ. قاؿ مفسر التابعيف مجاىد بف المغة العربية، معنى كا عرا

إذا لـ يكف عالمًا  -جل كعبل-: "ال يحل ألحد يؤمف با كاليـك األخر أف يتكمـ في كتاب هللا -رحمو هللا-جبر 

سرائيل كفركا بكممة كاحدة، كانت مشددة فخففكىا، قاؿ كقاؿ األصمعي: "تعممكا النحك، فإف بني إ (ٗ)بمغات العرب"

 (٘): )يا عيسى إني كّلْدتؾ( فقرأكا: )يا عيسى إني كلدتؾ( مخففًا فكفركا".-جل كعبل- هللا

                                                
 .ٙٔٔ. تدريب الراكؼ، لو أيضًا، صٚٔٔ، صٔالسيكطي، اإلتقاف، ج (ٔ)
 .ٗٙٗ-ٔٙٗ. ككبلـ اإلماـ الشافعي في شركط قبكؿ المرسل، في: الشافعي، الرسالة، صٕٓٔالسيكطي، تدريب الراكؼ، ص (ٕ)
، كىك مأخكذ مف مقدمة شيخو ابف تيمية في التفسير بالحرؼ، انظر ابف ٘-ٗ، صٔ، جانظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ (ٖ)

 .ٕٛ-ٔٛ، صٔفما بعدىا. كدقائق التفسير، ج ٖٛٙ، صٖٔتيمية، مجمكع الفتاكػ، ج
 .ٕٜٕ، صٔالزركشي، البرىاف في عمـك القرآف، ج (ٗ)
 .   ٕٕٔضبلء، صابف حباف، ركضة العقبلء كنزىة الف (٘)
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مف ضل مف ىذه األمة، ممف يسمكف أنفسيـ بقراء معاصريف كحداثييف كمف لف  معكىذا عينو كقع 

لعربية، كاآلثار الشرعية، كطالبكا بتطبيق المناىج الغربية، لفيـ كتأكيل النصكص الشرعية، لفيـ، فقد جيمكا المغة ا

"إف عامة مف تزندؽ بالعراؽ لجيميـ بالعربية كلغات  -رحمو هللا-قاؿ اإلماـ الشافعي . فكفركا برب البرية

 -جل كعبل-عالـ بمغات العرب يفسر كبلـ هللا : "ال أكتى برجل غير -رحمو هللا-قاؿ اإلماـ مالؾ ك   (ٔ)العرب"

 في مقدمة تفسيره البسيط عمى األثار المتقدمة بقكلو: -رحمو هللا-كعمق اإلماـ الكاحدؼ  (ٕ)إال جعمتو نكااًل"

 -في فصاحة ألفاظو كبعد أغراضو-كيف يتأتى لمف جيل لساف العرب أف يعرؼ تفسير كتاب جعل معجزة "ك 

في زماف أىُمو يتحمكف بالفصاحة كيتحدكف بحسف الخطاب كشرؼ العبارة،  -ملسو هيلع هللا ىلص-لنبييف كسيد المرسميف لخاتـ ا

ف مثل مف طمب ذلؾ مثل مف شيد الييجاء ببل سبلح، كراـ أف يصعد اليكاء ببل جناح"  (ٖ).كا 

، أك المكىبةأعنيو بالشرط الثالث مف شركط  سادسًا: تفسير كبلـ هللا المجيد باالجتياد السديد، ىك ما

النتيجة التي تعقب المقدمتيف، فمف تكفر فيو شرط االستقامة في نفسو ثـ االستقامة عمى أصكؿ التفسير، 

ثـ في كبلـ  -ملسو هيلع هللا ىلص-كعرضت لو آية في كتاب هللا فبحث عف معناىا في كتاب هللا ثـ في كبلـ خير خمق هللا 

ثـ في كبلـ تبلميذىـ مف التابعيف الكراـ، كلـ يأؿ كسعو في البحث كلـ  -رضي هللا عنيـ- صحب رسكؿ هللا

يجد، فاستعمل رأيو كاجتيد، فسيفتح عميو كيفاض عمى قمبو كيكشف عف بصيرتو، فما تزاؿ بركات كتاب هللا 

لـ يحترؽ، بل لـ ينضج بيقيف،  الجميل، عمى كل جيل، كال يحيط بأسرار التنزيل إال المطيف الخبير، فعمـ التفسير

  (ٗ)كسيبقى كذلؾ إلى يـك الديف.

كىذا النكع مف التفسير متفق عمى جكازه كحسنو، بشرط المحافظة عمى ما تقدـ مف األمكر الخمسة، 

بَّ -عز كجل-فيك نتيجة التدبر الذؼ حث هللا تعالى عميو في قكلو  َر :}ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْيَؾ ُمَباَرٌؾ لَِّيدَّ ُركا آَياِتِو َكِلَيَتَذكَّ

: }َأَفبَل َيَتَدبَُّركَف اْلُقْرآَف َكَلْك َكاَف ِمْف ِعنِد َغْيِر َّللّاِ َلَكَجُدكْا ِفيِو اْخِتبَلًفا -جل كعبل-[ كقكلو ُٜٕأْكُلكا اأَلْلَباب{]ص:

ف، كأمرنا برد ما أشكل عمينا إلييـ، [ كىك نتيجة االستنباط الذؼ اختص هللا بو أىل العمـ المكىكبيَٕٛكِثيًرا{]النساء:

َلى ُأْكِلي األَ -جل كعبل-قاؿ  ُسكِؿ َكاِ  كُه ِإَلى الرَّ َف اأَلْمِف َأِك اْلَخْكِؼ َأَذاُعكْا ِبِو َكَلْك َردُّ ـْ َأْمٌر مِّ َذا َجاءُى ـْ : }َكاِ  ْمِر ِمْنُي

                                                
 .ٜٓٗ-ٛٓٗ، صٔالكاحدؼ، التفسير البسيط، ج (ٔ)
 .ٔٔٗ، صٔالمرجع السابق، ج (ٕ)
 .ٔٔٗ، صٔالكاحدؼ، التفسير البسيط، ج(ٖ)
 .ٜٗ، صٔابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار شرح متف تنكير األبصار، ج (ٗ)
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ـْ َكَلْكاَل َفْضُل َّللاِّ  ْيَطاَف ِإالَّ َقِميبل{]النساء:َلَعِمَمُو الَِّذيَف َيْسَتنِبُطكَنُو ِمْنُي ـُ الشَّ ـْ َكَرْحَمُتُو اَلتََّبْعُت [ كقد دعا النبي ٖٛ َعَمْيُك

، كال يتعارض ىذا مع ما (ٔ)بقكلو: "الميـ فقيو في الديف، كعممو التأكيل" -رضي هللا عنيما-البف عباس  -ملسو هيلع هللا ىلص-

أنو قاؿ: "مف قاؿ في القرآف بغير عمـ فميتبكأ مقعده مف النار" كفي ركاية: "مف قاؿ في  -ملسو هيلع هللا ىلص-ثبت عف نبينا 

، ألف ذلؾ فيمف تكمـ برأيو كىكاه مف غير عمـ، أما مف استنبط معناه بحممو (ٕ)القرآف برأيو فميتبكأ مقعده مف النار"

 (ٖ)عمى األصكؿ المتفق عمييا فيك ممدكح.

تصار الطرؽ السديدة التي اتفق عمييا أئمة الخير كاليدػ لمف تصدػ لمقكؿ في كتاب هللا كىذه باخ

 كالشركع فيو، كالخركج عنيا زيغ كضبلؿ كحرماف مف التكفق كاإللياـ.

فإف تحقق ىذاف األمراف في العبد، كأشكل عميو أمر البد كأف يفتح عميو، كيميـ الصكاب كالرأؼ السديد 

َ َيْجَعل لَُّو َمْخَرًجا{مصداقًا لقكلو تعال [ قاؿ ابف كثير: "يجعل لو مخرجا أؼ: مخرجا ٕ]الطبلؽ: ى:}َكَمف َيتَِّق َّللاَّ

 (ٗ)مف كل شيء ضاؽ عمى الناس".

 أكجو االشتراؾ كالمباينة بيف المعنى الشرعي كما سبقو:

مف هللا الكىاب قمت: االشتراؾ كاضح بيف المعنى المغكؼ كالتربكؼ كالشرعي، كىك أف المكىبة عطية 

ألناس مخصكصيف، إال أف معنى الكىب في المغة يشمل جميع ما ييبو هللا لعباده سكاء العقمي أك البدني أك 

الحياتي فيك أشمل كأعـ، كأما عمماء التربية كعمـ النفس فقد خصكا الكىب بالذكاء، كالتفكؽ العقمي الذؼ يميز 

 الطفل منذ صغره، كيتفكؽ بو عمى أقرانو.

                                                
، كقاؿ: ىذا حديث صحيح ٖٗ٘، صٖ، كالحاكـ، في المستدرؾ، جٖٖ٘، ٕٖٛ، ٖٗٔ، ٕٙٙ، صٔأخرجو أحمد، في المسند، ج (ٔ)

، "ركؼ عف ٖ٘٘، صٕاإلسناد، كلـ يخرجاه. قاؿ ابف عبد البر، في "االستيعاب في معرفة األصحاب" مطبكع عمى ىامش اإلصابة، ج
: الميـ عممو الحكمة، كتأكيل القرآف، كفي بعض الركايات: الميـ -رضي هللا عنيما-مف كجكه أنو قاؿ لعبد هللا بف عباس  -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي 

فقو في الديف، كعممو التأكيل، كفي حديث آخر: الميـ بارؾ فيو، كانشر منو، كاجعمو مف عبادؾ الصالحيف. كفي حديث آخر: الميـ زده 
 ديث صحاح.عممًا كفقيًا، ككميا أحا

 .ٕٖسبق تخريجو، ص (ٕ)
. كغيرىما مف كتب ٕٖ، صٔ. كالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، جٜٕ، صٔكما في مقدمة ابف عطية، المحرر الكجيز، ج (ٖ)

 التفسير كعمـك القرآف.
 .ٙٗٔ، صٛابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، ج (ٗ)
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المعنى الشرعي لممكىبة فيك مكافق لما تقدـ مف تعريف المكىبة عف أىل المغة كعمماء التربية مف  كأما

كجو كمبايف لو مف كجو آخر، فأما المكافقة: فمف حيث أف المكىبة ىي عطية مف هللا سبحانو كتعالى كمنة منو 

 يتفضل بيا عمى بعض عباده المتقيف، ممف تتحقق فيو صفات المكىكب.

لمباينة: فإف المكىبة في عمـك الشريعة عامة، كعمـ التفسير خاصة: ىك فتح مف هللا عمى عبده كأما ا

كتكفيق لو بسبب قيامو بأسبابو الشرعية كتقكػ هللا، كالعمل الصالح، كتحصينو بعمـك اآللة التي تعتبر مفاتيح لفيـ 

إلصرار عمى الصغائر، قاؿ تعالى:}َسَأْصِرُؼ َعْف القرآف، ثـ اجتنابو لبدع القكؿ كالفعل، كالتنزه عف الكبائر كعدـ ا

{]األعراؼ: كقاؿ  (ٔ)[ قاؿ ابف عيينة: "أنزع عنيـ فيـ القرآف"ٙٗٔآَياِتَي الَِّذيَف َيَتَكبَُّركَف ِفي اأَلْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ

ـُ َمَعاِني اْلَكحْ  ـْ َأنَُّو اَل َيْحُصُل ِلمنَّاِظِر َفْي ِي َكاَل َيْظَيُر َلُو َأْسَراُرُه َكِفي َقْمِبِو ِبْدَعٌة َأْك ِكْبٌر الزركشي في البرىاف: "اْعَم

يَماِف َأْك َضِعيُف التَّْحقِ  ْنَيا َأْك َكُىَك ُمِصرّّ َعَمى َذْنٍب َأْك َغْيُر ُمَتَحقٍِّق ِباإْلِ يِق َأْك َيْعَتِمُد َعَمى َقْكِؿ َأْك َىًكػ َأْك ُحبُّ الدُّ

ٍر َلْيَس ِعْنَدهُ  ـٌ َأْك َراَجٌع ِإَلى َمْعُقكِلِو َكَىِذِه ُكمَُّيا ُحُجٌب َكَمَكاِنُع َبْعُضَيا آَكُد ِمْف َبْعٍض". ُمَفسِّ ِعْم
(ٕ)  

كالبد مف اإلشارة كالتنبيو إلى أف المكىبة بيذا المفيـك الشرعي تخالف ما عميو عمماء التربية كعمـ 

بحد ذاتو مف غير مكىبة تامة، ليس لصاحبو أفضمية بل النفس مف تعريفيـ لممكىبة كربطيا بالذكاء، ألف الذكاء 

 بحكؿ هللا تعالى.  الفصل الثالث مف ىذا البحثقد تككف كبااًل عميو عند تفسيره لمقرآف كما سأبيف في 

كالذكاء يعطى لممؤمف كغيره كلمتقي كالفاجر، قاؿ ابف حجر في ترجمة أبي الحسف بف الراكندؼ: 

مف متكممي المعتزلة ثـ تزندؽ كاشتير باإللحاد كقيل أنو كاف ال يستقر عمى مذىب كال "الزنديق الشيير كاف أكاًل 

كبعد أف ترجـ  (ٖ)يثبت عمى شيء، كيقاؿ كاف غاية في الذكاء كقد صنف كتبًا كثيرة يطعف فييا عمى اإلسبلـ"

، كلو مصنفات كثيرة أكثرىا : "كقد كاف ذكيا، كلـ يكف زكيا-رحمو هللا-اإلماـ ابف كثير ألبي العبلء المعرؼ قاؿ 

 (ٗ)في الشعر، كفي بعض أشعاره ما يدؿ عمى زندقتو، كانحبللو مف الديف".

                                                
 .ٕٔٔ، صٖٔ، جامع البياف في تأكيل القرآف، جالطبرؼ (ٔ)
 .ٓٛٔ، صٕالزركشي، البرىاف في عمـك القرآف، ج (ٕ)
 .ٕٖٗ، صٔابف حجر، لساف الميزاف، ج (ٖ)
 .ٕٜ، صٕٔابف كثير، البداية كالنياية، ج (ٗ)
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فذكاء ىؤالء لـ يمنعيـ مف الضبلؿ، ألنيـ ُسمبكا المكىبة، كالتاريخ حافل بعمماء غاية في الذكاء 

لكذب عمى هللا، أك الطعف في كالفطنة لكنيـ زلكا كضمكا في عمـك الشريعة، كلـ يحجزىـ ذكاؤىـ كفطنتيـ عف ا

ديف هللا، كسأذكر نماذج ألكلئؾ األذكياء األشقياء كضبلليـ في تفسير كبلـ رب األرض كالسماء، في الفصل 

 بحكؿ هللا تعالى.   لثالثا

كما يجب التنبيو إلى أف المكىبة بيذا المعنى الشرعي تخالف ما عميو أىل التصكؼ مف تسمية عمكميـ 

مـ المدني كالكىب الرباني مف غير طريق التقكػ كالعمـ، بل ىي مباشرة مف هللا عف طريق كمكاشفاتيـ بالع

 اإللياـ. 

قاؿ ابف عجيبة في تفسيره البحر المديد: "العمـ المدني: ىك الذؼ يفيض عمى القمب مف غير اكتساب 

اغل، فإذا كمل تطيير القمب، كال تعمـ، كذلؾ بعد تطيير القمب مف النقائص كالرذائل، كتفرغو مف العبلئق كالشك 

كانجذب إلى حضرة الرب، فاضت عميو العمـك المدنية، كاألسرار الربانية، منيا ما تفيميا العقكؿ كتدخل تحت 

دائرة النقكؿ، كمنيا ما ال تفيميا العقكؿ كال تحيط بيا النقكؿ، بل ُتسمـ ألربابيا، مف غير أف يقتدػ بيـ في 

في جانب عمـ الغيكب كمكاقع القدر كحدكث الكائنات المستقبمة، كمنيا ما تفيض أمرىا، كمنيا ما تفيض عمييـ 

عمييـ في عمـك الشرائع كأسرار األحكاـ، كمنيا في أسرار الحركؼ كخكاص األشياء، إلى غير ذلؾ مف عمـك هللا 

 (ٔ)تعالى".

ال  -يع ىذه األمكرجم-كال يخفى ما في ىذا الكبلـ مف الخطأ كالشطط فالعمـ المدني كالكىب كالكشف 

يسمـ ليا في جميع ما تأتي بو، ألنيا ليست معصكمة كلـ تأت بالطريقة الشرعية المكتسبة، كالتي ال يكفي معيا 

قاؿ ابف القيـ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-طيارة القمب كصفاء النفس، بل بعمـ يكتسب مع عبكدية تامة  تعالى عمى منياج رسكلو 

ـُ المَُّدنِّ  ْخبَلِص َلُو، َكَبْذِؿ اْلُجْيِد ِفي َتَمقِّي"َكاْلِعْم ِ، َكاإْلِ ْدِؽ َمَع َّللاَّ ـِ ِمْف ِمْشَكاِة  يُّ َثَمَرُة اْلُعُبكِديَِّة َكاْلُمَتاَبَعِة، َكالصِّ اْلِعْم

نَِّة ِبَأْمٍر يَ  ـِ اْلِكَتاِب َكالسُّ ُو ِبِو، َكَما َقاَؿ َعِميُّ ْبُف َأِبي َطاِلٍب َرُسكِلِو، َكَكَماِؿ ااِلْنِقَياِد َلُو، َفَيْفَتُح َلُو ِمْف َفْي َرِضَي -ُخصُّ

ُ َعْنوُ  ِ  -َّللاَّ ـْ َرُسكُؿ َّللاَّ ُك ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ -َكَقْد ُسِئَل َىْل َخصَّ ِبَشْيٍء ُدكَف النَّاِس؟  َفَقاَؿ: اَل َكالَِّذؼ َفَمَق  -َصمَّى َّللاَّ

                                                
 .ٕٛٛص ،ٖابف عجيبة، البحر المديد، ج (ٔ)



 

31 
 

ُ َعْبًدا ِفي ِكَتاِبِو.اْلَحبََّة، َكَبَرَأ النَّْسَمَة. ِإالَّ  َفْيًما ُيْؤِتيِو َّللاَّ
ـُ َمْف أَْعَرَض َعِف  (ٔ) ا ِعْم ، َكَأمَّ ـُ المَُّدنِّيُّ اْلَحِقيِقيُّ َفَيَذا ُىَك اْلِعْم

ْيَطاِف، َفُيَك  ـْ َيَتَقيَّْد ِبِيَما: َفُيَك ِمْف َلُدِف النَّْفِس َكاْلَيَكػ، َكالشَّ نَِّة، َكَل نََّما ُيْعَرُؼ اْلِكَتاِب َكالسُّ . َلِكْف ِمْف َلُدْف َمْف؟ َكاِ  َلُدنَّيّّ

ُسكُؿ  ـِ َلُدنَّيِّا َرْحَماِنيِّا: ِبُمَكاَفَقِتِو ِلَما َجاَء ِبِو الرَّ ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ -َكْكُف اْلِعْم ـُ المَُّدنِّيُّ  -َصمَّى َّللاَّ . َفاْلِعْم َعْف َربِِّو َعزَّ َكَجلَّ

ِ  َنْكَعاِف: َلُدنِّيّّ  : ُىَك اْلَكْحُي. َكاَل َكْحَي َبْعَد َرُسكِؿ َّللاَّ . َكاْلَمَحؾُّ ، َكَلُدنِّيّّ َشْيَطاِنيّّ َبْطَناِكؼّّ ُ َعَمْيِو -َرْحَماِنيّّ َصمَّى َّللاَّ

  (ٕ)".-َكَسمَّـَ 

َ َيْفَتُح عَ  ـُ المدني َفبَل َرْيَب َأفَّ َّللاَّ ا اْلِعْم َمى ُقُمكِب َأْكِلَياِئِو اْلُمتَِّقيَف َكِعَباِدِه كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية: "َكَأمَّ

ـْ َما ُيِحبُُّو َما اَل َيْفَتُح ِبِو َعَمى َغيْ  ا َيْكَرُىُو َكاتَِّباِعِي ـْ ِممَّ اِلِحيَف ِبَسَبِب َطَياَرِة ُقُمكِبِي " ثـ قاؿ: "َكالنَّاُس ِفي َىَذا الصَّ ـْ ِرِى

ـٍ َطَرفَ  َد الزُّْىِد َكَتْصِفَيِة اْلَقْمِب َكِرَياَضِة النَّْفِس ُتكِجُب اْلَباِب َعَمى َثبَلَثِة َأْقَسا اِف َكَكَسٌط، َفَقْكـٌ َيْزُعُمكَف َأفَّ ُمَجرَّ

ـُ ِباأْلَدِ  ـِ اْلِعْم ـِ ِببَل َسَبٍب آَخَر، َكَقْكـٌ َيُقكُلكَف: اَل َأَثَر ِلَذِلَؾ َبْل اْلُمكِجُب ِلْمِعْم ْرِعيَّ ُحُصكَؿ اْلِعْم ِة َأْك اْلَعْقِميَِّة، َكَأمَّا لَِّة الشَّ

ـِ؛ َبْل ُىَك َشْرٌط ِفي ُحُصكِؿ كَ  ـِ اأْلَْسَباِب ُمَعاَكَنًة َعَمى َنْيِل اْلِعْم ـِ َكَلْيَس اْلَكَسُط: َفُيَك َأفَّ َذِلَؾ ِمْف أَْعَظ ِثيٍر ِمْف اْلِعْم

  (ٖ)ُىَك َكْحَدُه َكاِفًيا".

ُ ِفي اْلَقْمِب ِإْلَياًما كقد رد اإلماـ ابف القيـ عمى تعريف الصك  ـُ الَِّذؼ َيْقِذُفُو َّللاَّ ( بأنو: اْلِعْم ـُ المَُّدنِّيُّ فية )لمِعْم

َكاِىِد َكاأْلَدِ  ـَ اْلَحاِصَل ِبالشَّ ـُ اْلَحِقيِقيُّ ِببَل َسَبٍب ِمَف اْلَعْبِد، َكاَل اْسِتْداَلٍؿ، بقكلو: َكَنْحُف َنُقكُؿ: "ِإفَّ اْلِعْم ا لَِّة: ُىَك اْلِعْم ، َكَأمَّ

ـٍ". ِعي ُحُصكَلُو ِبَغْيِر َشاِىٍد َكاَل َدِليٍل: َفبَل ُكُثكَؽ ِبِو، َكَلْيَس ِبِعْم   (ٗ)َما َيدَّ

                                                
 .ٗٔفي، ص -رضي هللا عنو-تقدـ تخريج أثر سيدنا عمي  (ٔ)
 .ٙٗٗ، صٕابف القيـ، مدارج السالكيف، ج (ٕ)
 .ٕ٘ٗ، صٖٔابف تيمة، مجمكع الفتاكػ، ج (ٖ)
 .ٜٜٖ، صٖابف القيـ، مدارج السالكيف، ج (ٗ)
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 املبحث الثاين
 

 الموهبةأدلة 

، كاآلثار ليا مف اآليات الكريمات، كتكجيو المفسريف الكراـ المكىبةسُأحصي في ىذا المبحث أدلة 

 سمف األمة مف صحابة كراـ، كأئمة أعبلـ. ككبلـ -ملسو هيلع هللا ىلص-الكاردة عف النبي المختار 

يتككف مف ثبلثة عناصر أساسية كىي: االستقامة في النفس، كاالستقامة عمى  المكىبةكبما أف مفيـك 

لياـ، فبلبد كأف يككف االستدالؿ  الطرؽ السديدة في التفسير، كما يترتب عمى ىذيف األمريف مف تسديد كفتح كا 

 ل عنصر حتى تتضح الصكرة أكثر، كأسأؿ هللا التكفيق كالسداد.لك

، المكىبةىي األصل في الداللة عمى  -جل كعبل-بآية في كتاب هللا  المكىبةكأستيل االستدالؿ عمى 

ـْ :}َكالَِّذيَف َجاَىُدكا ِفيَنا َلَنْيدِ -تعالى-بعناصره األساسية الثبلثة، كىي قكلو  المكىبةحيث حكت الداللة عمى  َينَُّي

َ َلَمَع اْلُمْحِسِنيف{]العنكبكت: فَّ َّللاَّ بالمعنى  المكىبة[ فيذه اآلية الكريمة تدؿ داللة كاضحة عمى مفيـك ُٜٙسُبَمَنا َكاِ 

بد لمحصكؿ عمى المكىبة مف مجاىدة لمنفس بتقكػ هللا، كاإلقباؿ عميو بالطاعات، كاالبتعاد عف  المتقدـ، كأنو ال

البدع المحدثة، فتحصل االستقامة في النفس فتتزكى كتتطير، ثـ المجاىدة بكسب العمـك المعاصي كالمنكرات، ك 

كتأكيمو، فتحصل االستقامة  -عز كجل-الشرعية التي تساعد المرء عمى سمكؾ الطريق الصحيح لفيـ كتاب هللا 

لياـ كتسديد مف هللا  عمى الطرؽ السديدة لمقكؿ في كتاب هللا كالشركع فيو، كتككف نتيجة ذلؾ تكفيق، كىداية، كا 

 المجيد.

كيتأكد ىذا المعنى المتقدـ إذا عممنا أف جل المفسريف الكراـ، قد اتفقكا عمى أف ىذه اآلية التي ذكر 

نما ىك : -رحمو هللا-فييا الجياد نزلت قبل أف يفرض الجياد بسنيف، قاؿ ابف عطية  "فيي قبل الجياد العرفي كا 
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كقاؿ النسفي "أطمق المجاىدة كلـ يقيدىا بمفعكؿ، ليتناكؿ كل ما يجب  (ٔ)اتو"جياد عاـ في ديف هللا كطمب مرض

  (ٕ)مجاىدتو، مف النفس األمارة بالسكء، كالشيطاف كأعداء الديف".

كأنكر ابف جزؼ عمى مف قاؿ إف الجياد ىنا ىك القتاؿ، قاؿ: "كذلؾ ضعيف ألف القتاؿ لـ يكف مأمكرًا 

  (ٖ)بو حيف نزكؿ اآلية".

ب أف مجاىدة النفس كتطكيعيا ألمر هللا كابتغاء مرضاتو، كقسرىا عمى التحصف بالعمـ الشرعي، كال ري

ِ عز  -ملسو هيلع هللا ىلص-مف أصعب أنكاع الجياد كأشقو عمى العبد المؤمف، قاؿ  "اْلُمَجاِىُد مف َجاَىَد َنْفَسُو في َطاَعِة َّللاَّ

  (ٗ)كجل".

يكػ، مقدـ عمى جياد العدك الخارجي، كشرط لبلنتصار عميو، بل إف ىذا الجياد الداخمي لمنفس كال

لو، فإنو ما لـ يجاىد  كأصبل: "جياد النفس مقدـ عمى جياد العدك في الخارج -رحمو هللا-يقكؿ اإلماـ ابف القيـ 

ف نفسو أكاًل لتفعل ما أمرت بو، كتترؾ ما نييت عنو، كيحاربيا في هللا لـ يمكنو جياد عدكه في الخارج، فكي

يمكنو جياد عدكه كاالنتصاؼ منو، كعدكه الذؼ بيف جنبيو قاىر لو متسمط عميو! لـ يجاىده! كلـ يحاربو في هللا! 

 -أؼ ابف تيمية-كقاؿ أيضًا: "سمعت شيخنا  (٘)بل ال يمكنو الخركج إلى عدكه حتى يجاىد نفسو عمى الخركج"

إنو ال يقدر عمى جيادىـ حتى يجاىد نفسو كىكاه يقكؿ: "جياد النفس كاليكػ أصل جياد الكفار كالمنافقيف، ف

 (ٙ)أكال".

ف مف أىـ ما يفسد نفس المؤمف، كيحرميا التكفيق، كيفتح عمييا باب الخذالف، أف يتركيا سائرة كراء  كا 

ىكاىا كشيكتيا كممذتيا، دكف ما مجاىدة كتكجيو لما فيو خير ليا في الدنيا كاآلخرة، كىذا المعنى الذؼ أشارت 

 ، االستقامة في النفس.المكىبةآلية، يتعمق بالمحكر األكؿ لمفيـك إليو ا

                                                
 .ٕٖٙ، ص ٗرر الكجيز، جابف عطية، المح (ٔ)
 .ٚٛٙ، صٕالنسفي، مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل، ج (ٕ)
 . ٜٕٔ، صٕابف جزؼ، التسييل لعمكـ التنزيل، ج (ٖ)
سف صحيح. كىك في ، كقاؿ عنو: حديث حٕٔٙٔ. كالترمذؼ، السنف رقـ: ٜٖٕ٘ٙ، رقـ: ٖٙٛ، صٜٖخرج األثر أحمد، المسند ج (ٗ)

 .ٛٙٔٚجامع األصكؿ، رقـ: 
 .ٙ، صٖابف القيـ، زاد المعاد، ج (٘)
 .ٛٚٗابف القيـ، ركضة المحبيف كنزىة المشتاقيف، ص (ٙ)
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-أال كىك  المكىبةككذلؾ تدؿ اآلية الكريمة داللة كاضحة عمى المحكر الثاني مف محاكر تعريف 

كالتي ال تحصل لممفسر إال بمجاىدة النفس، كقسرىا عمى طمب  -االستقامة عمى الطرؽ السديدة في التفسير

ال كاف ممف يقكؿ في القرآف برأيو، كيمحقو كعيد النبي العمـ كالعمل  "مف قاؿ في القرآف برأيو فميتبكأ  -ملسو هيلع هللا ىلص-بو، كا 

في شرح ىذا الحديث: "فمف قاؿ في القرآف برأيو،  -رحمو هللا-قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية  (ٔ)مقعده مف النار"

بو، فمك أنو أصاب المعنى في نفس األمر لكاف قد أخطأ، ألنو لـ فقد تكمف ما ال عمـ لو بو، كسمؾ غير ما ُأِمر 

ف كافق حكمو الصكاب" كال يككف  (ٕ)يأِت األمر مف بابو، كمف حكـ بيف الناس عمى جيل فيك في النار، كا 

ـْ ُسُبَل تحصيل العمـ إال بجياد كمشقو، قاؿ اإلماـ اْلُفَضْيُل ْبُف ِعَياٍض: "َكالَِّذيَف َجاَىُدكا ِفي َطَمِب الْ  ـِ َلَنْيِدَينَُّي ِعْم

ـْ ُسُبَل  نَِّة َلَنْيِدَينَُّي ِ: "َكالَِّذيَف َجاَىُدكا ِفي ِإَقاَمِة السُّ كليذا المعنى المتقدـ  (ٖ)اْلَجنَِّة"اْلَعَمِل ِبِو" َكَقاَؿ َسْيُل ْبُف َعْبِد َّللاَّ

بف أبي حاتـ في تفسيره أثرًا بسنده عف فقد ركػ اإلماـ ا -رحميـ هللا كرضي عنيـ-أشار جل المفسريف الكراـ 

َ َلَمَع اْلُمْحِسِنيف{ ]العنكبكت: ارؼ حك البي أ بف أحمد فَّ َّللاَّ ـْ ُسُبَمَنا َكاِ  [  ىـ الذيف ٜٙقاؿ:}َكالَِّذيَف َجاَىُدكا ِفيَنا َلَنْيِدَينَُّي

 (ٗ)يعممكف بما يعممكف، ييدييـ لما ال يعممكف".

ِ بِف عمَر أفَّ عمَر بَف الخطاِب كأكرد اإلماـ السيكطي أثرًا عف  سأَؿ عبَد  -رضي هللا عنيما-عبيِد َّللاَّ

ِ بَف سبلـٍ: "َمْف أرباُب العمـ؟ قاؿ: الذيف يعممكَف بما يعمُمكَف".   (٘)َّللاَّ

قاؿ: تقكؿ الحكمة: "مف طمبني  -رضي هللا عنو-كفي تفسير اإلماـ القرطبي عف عبد هللا بف الزبير 

 ي في مكضعيف: أف يعمل بأحسف ما يعممو كيجتنب أسكأ ما يعممو" فمـ يجدني فميطمبن

رضي هللا -كأختـ الكبلـ باألثر الذؼ نقمو اإلماـ القرطبي لمخميفة العادؿ سيدنا عمر بف عبد العزيز 

قاؿ: "إنما قصر بنا عف عمـ ما جيمنا تقصيرنا في العمل بما عممنا، كلك عممنا ببعض ما عممنا  -عنو كرحمو

 (ٙ)نا عمما ال تقـك بو أبداننا".ألكرث

                                                
 .ٕٖسبق تخريجو، ص (ٔ)
 .ٖٔٚ، صٖٔابف تيمية، مجمكع الفتكػ، ج (ٕ)
 .ٚٛٙ، صٕ، كالنسفي في تفسيره جٛٙ٘، ص ٖأكرد األثريف السابقيف البغكؼ، في تفسيره ج (ٖ)
 .ٖٗٛٓ، صٜابف أبي حاتـ، تفسير القرآف العظيـ،  (ٗ)
 .ٖٕٔ، صٕالسيكطي، الدر المنثكر، ج (٘)
 .ٖ٘ٙ، صٖٔالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، ج (ٙ)
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لقد نزلت ىذه اآلية الكريمة قبل تشريع الجياد الذؼ ىك قتاؿ الكفار، لتييئة النفكس المؤمنة لتحمل 

كتابعكىـ  -رضي هللا عنيـ-مشقة طمب العمـ، كجيادىا في طمب العمـ كالعمل بو، كلقد فيـ الصحابة الكراـ 

لنا صحائف التاريخ مف صكر صبرىـ كجمدىـ في طمب العمـ، فقصص  بإحساف ىذا المعنى كطبقكه كما سطرتو

الصحابة في جيادىـ كجمدىـ في طمب العمـ كالعمل بو قد استفاضت كاشتيرت عف العامة كالخاصة، سيما كبار 

جاىد نفسو كاكتماؿ الديف، ف -ملسو هيلع هللا ىلص-الصحابة منيـ، كأكتفي بذكر قصة صحابي كاف صغير السف عند كفاة النبي 

في طمب العمـ حتى صار بمصاؼ كبار الصحابة الكراـ، ككاف كبار الصحابة يرجعكف إليو في أمكرىـ فيفتييـ 

كتكفي النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص-كاف طفبًل في حياة النبي  -رضي هللا عنيما-فييا، إنو الصحابي الجميل عبد هللا بف عباس  

ماـ  لثالثةاكلـ يتجاكز  -ملسو هيلع هللا ىلص- عشرة مف عمره، كقد ترجـ لو الذىبي بقكلو: "حبر األمة، كفقيو العصر، كا 

كستأتي ترجمتو مفصمة مع ذكر مكىبتو في فيـ القرآف العظيـ، ضمف نماذج مف تفسير المكىكبيف،  (ٔ)التفسير"

    في الفصل الثاني مف ىذا البحث.

، ألف داللتيا شممت المكىبةل في االستدالؿ عمى كمما تقدـ أستطيع أف أقكؿ: إف ىذه اآلية تعد األص

مف حيث مجاىدة النفس باالستقامة عمى أمر هللا، كمجاىدة النفس في تحصيل العمـ  المكىبةجميع مفيـك 

لياـ.   الشرعي الذؼ يحصل منو االستقامة في تفسير كتاب هللا، كبما يترتب عمى ىذيف مف تسديد كا 

ـْ كما يمكف االستدالؿ  بقكلو تعا ـْ َسيَِّئاِتُك ـْ ُفْرَقانًا َكُيَكفِّْر َعنُك لى:}ِيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنكْا َإف َتتَُّقكْا َّللّاَ َيْجَعل لَُّك

ـْ َكَّللّاُ ُذك اْلَفْضِل اْلَعِظيـ{]األنفاؿ: [ عمى صحة اشتراط االستقامة في النفس لمحصكؿ عمى المكىبة: َٜٕكَيْغِفْر َلُك

ى عمق شرط الحصكؿ عمى الفرقاف بالتقكػ فقاؿ مخاطبًا أىل اإليماف: }ِيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنكْا َإف فا سبحانو كتعال

ـْ ُفْرَقانًا{ ]األنفاؿ: "إف تتقكا هللا بطاعتو كأداء فرائضو، كاجتناب  -رحمو هللا-[ قاؿ: الطبرؼ َٜٕتتَُّقكْا َّللّاَ َيْجَعل لَُّك

  (ٕ)كلو كخيانة أماناتكـ يجعل لكـ فرقاًنا".معاصيو، كترؾ خيانتو كخيانة رس

  

                                                
 .ٖٖٔ، صٖالذىبي، سير أعبلـ النببلء، ج (ٔ)
 .ٚٛٗ، صٖٔالطبرؼ، جامع البياف في تأكيل القرآف، ج (ٕ)
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 كالفرقاف شامل لخمسة أمكر حساف كما يفيـ مف تفسير أئمتنا المكىكبيف الكراـ كىي:

فرج عند  .ٗ فتح كتكفيق عند المشكبلت. .ٖ عزيمة عف الشيكات.. ٕ. بصيرة عند الشبيات .ٔ

 عمك كنصر عمى أىل الكفر كالضبلالت. .٘ الشدائد كالكربات.

"فإف مف اتقى هللا  عمق اإلماـ ابف كثير عمى ىذه اآلية بعد سرده لؤلقكاؿ الكاردة في تفسيرىا بقكلو:

  (ٔ)بفعل أكامره كترؾ زكاجره، كفق لمعرفة الحق مف الباطل".

كقد أجاد الرازؼ كأفاد حيف بيف العبلقة بيف تقكػ هللا كحصكؿ الفرقاف لمعبد المؤمف قاؿ: "ىذه القضية 

رطيا شيء كاحد، كىك تقكػ هللا تعالى، كذلؾ يتناكؿ اتقاء هللا في جميع األمكر، فأما الجزاء المرتب شرطية، ش

عمى ىذا الشرط الفرقاف، كالفرقاف إما أف يعتبر في أحكاؿ الدنيا، أك في أحكاؿ اآلخرة، أما في أحكاؿ الدنيا، فإما 

 حكاؿ الظاىرة، أما في أحكاؿ القمكب فأمكر:أف يعتبر في أحكاؿ القمكب كىي األحكاؿ الباطنة، أك في األ

 أحدىا: أنو تعالى يخص المؤمنيف باليداية كالمعرفة.  

: }َأَفَمف َشَرَح َّللاَُّ َصْدَرُه -سبحانو كتعالى-كثانييا: أنو يخص قمكبيـ كصدكرىـ باالنشراح، كما قاؿ 

بِِّو { ]الزمر: ف رَّ ـِ َفُيَك َعَمى ُنكٍر مِّ  [. ِٕٕلئِلْسبَل

ثالثيا: أنو يزيل الغل كالحقد كالحسد عف قمكبيـ كيزيل المكر كالخداع عف صدكرىـ، مع أف المنافق ك 

كالكافر يككف قمبو مممكءًا مف ىذه األحكاؿ الخسيسة كالسبب في حصكؿ ىذه األمكر أف القمب إذا صار مشرقًا 

ذا ظير النكر فبل بد بطاعة هللا تعالى زالت عنو كل ىذه الظممات ألف معرفة هللا نكر، كىذه  األخبلؽ ظممات، كا 

فإذا اتقى العبد ربو كترؾ الشبيات جعل لو بيف الحق كالباطل فرقانًا، كرزقو فيما يريد مف  مف زكاؿ الظممة،

 (ٕ)الخير إمكانا".

                                                
 .ٖٗ، ص ٗابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، ج (ٔ)
 .ٙٚٗ، ص٘ٔالرازؼ، التفسير الكبير، ج (ٕ)
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عمى تمؾ اآلية بقكلو: "كذلؾ دليل عمى أف التقكػ ُتنكر القمب،  -رحمو هللا-كعمق اإلماـ ابف جزؼ 

 (ٔ)در، كتزيد في العمـ كالمعرفة".كتشرح الص

كاضح بيف، حيث إف الفرقاف الذؼ ىك بمعنى الفتح كاإللياـ  المكىبةكداللة ىذه اآلية عمى مفيـك 

كالتكفيق كالسداد إلصابة الحق في األمكر المشتبية، ال يحصل لممرء بدكف تقكػ هللا كمراقبة لمنفس، كبدكنيما 

الذؼ أضمو هللا عمى  ٕعنو، فيتخبط بضبللو، إما بعمـ كحاؿ بمعاـ بف باعكراء يككل المرء إلى نفسو، كيتخمى هللا

 عمـ، أك بغير عمـ كحاؿ مف يقكؿ في زمننا بغير عمـ مف الحداثييف كمف لف لفيـ. 

قذؼ هللا في قمبو نكرًا يرػ بو الحق  -عز كجل-كاآليات في ىذا المعنى كثيرة جدًا فمف اتصل با 

ـْ ِكْفَمْيِف ِمف رَّْحَمِتِو َكَيْجعَ -سبحانو-بًل، قاؿ حقًا، كالباطل باط َ َكآِمُنكا ِبَرُسكِلِو ُيْؤِتُك ل : }َياَأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنكا اتَُّقكا َّللاَّ

ـْ ُنكًرا َتْمُشكَف ِبوِ  ـْ ُنكًرا{]الحديد:ٕٛ{]الحديد:لَُّك ـْ [ ُىَك اْلُيَدػ َكاْلَبَياُف، ٕٛ[ قاؿ مجاىد:"}َكَيْجَعل لَُّك َأْؼ َيْجَعْل َلُك

يِف َتْيَتُدكَف ِبِو" فيذا اليدػ كالنكر الذؼ يضيء لممسمـ دربو كيبصره لما يشكل عميو ال  (ٖ)َسِبيبًل َكاِضًحا ِفي الدِّ

يماف با كرسمو.  يمكف الحصكؿ عميو بغير تقكػ، كا 

  

                                                
 .ٕٖ٘، صٔجزؼ، التسييل لعمكـ التنزيل، ج ابف (ٔ)
ـْ َنَبَأ الَِّذَؼ آَتْيَناُه آَياِتَنا َفانَسَمَخ ِمْنَيا{]األعراؼ:ٓٙٗ، صٖقاؿ ابف كثير في تفسيره، ج ((ٕ [ "ىك بمعاـ ٘ٚٔ، عند قكلو تعالى: }َكاْتُل َعَمْيِي

َـّ كيقاؿ بمعـ بف باعكراء َكاَف َيْسُكُف َقْرَيًة ِمْف ُقَرػ اْلَبمْ  ـَ َفاْنَسَمَخ ِمْف ِديِنِو َلُو ِذْكٌر ِفي اْلُقْرآِف" ُث ِ اأْلَْعَظ َقاِء، َكُىَك الَِّذؼ َكاَف َيْعِرُؼ اْسـَ َّللاَّ
 َأْكَرَد مف شيئًا مف أخباره.

 
 .ٖٙ، ص٘البغكؼ، معالـ التنزيل، ج (ٖ)
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 املبحث الثالث
 

 والصمة بينه وبين العصمة الموهبةمكانة 

عمى العاِلـ كعْمِمو، كانعكاساتو عمى عمـك الشريعة، ثـ  اكأثرى المكىبةبحث مكانة سأبيف في ىذا الم

لياـ الكلي. -عمى نبينا كأنبياء هللا صمكات هللا كسبلمو-أكضح الفرؽ بيف عصمة النبي   كا 

مكانة عظمية، كأثرًا كبيرًا في العمـك اإلسبلمية كسعة انتشارىا، ككاف لمعمماء  ممكىبةأكال: إف ل

كىكبيف مف كل جيل الدكُر األكبُر كاألبرُز في تقرير مسائل الشريعة، كتقعيِد القكاعد كالكشف عف أسرار الم

زالِة المبس كالتعارِض الحاصِل في عقكؿ بعض البشر حكؿ الشريعة.  الشريعة، كبدائِع المحتكػ القرآني، كا 

اف ليـ الفضل عمى مف بعدىـ، كقد برز في كل جيل عمماء أفذاذ مكىكبكف مميمكف فاقكا أقرانيـ، كك

فمع بدء نزكؿ القراف، كبدء اختبلؼ األفياـ في جيل الصحابة الكراـ، برز أكلئؾ المكىكبكف المميمكف بآرائيـ 

 كأقكليـ في تفسير القرآف، كفي القضاء كالفتيا كحتى في السياسة كالحرب.

لمرحمة التي كاف فييا المشرع كيجدر بنا الكقكؼ عمى ىذا الجيل األكؿ في مرحمتو األكلى كىي: ا

مكجكدًا، ككاف الكحي مازاؿ ينزؿ، حيث ظيرت فيو أىمية المكىبة كمكانتيا، ألف المشرع مازاؿ مكجكدًا، كالكحي 

-اليزاؿ ينزؿ، كيقر ىؤالء الصحابة المكىكبيف فيما ذىبكا إليو مف رأؼ، كبما فتح عمييـ مف فيـ، فيذا رسكؿ هللا 

ُ ِلَمْف َحِمَدُه، فيسمع أحد الصحابة الكراـ يقكؿ: َربََّنا َكَلَؾ اْلَحْمُد، َحْمًدا َكِثيرً ي -ملسو هيلع هللا ىلص ا رفع مف الرككع كيقكؿ: َسِمَع َّللاَّ

ِبْضَعًة : "َرَأْيُت -ملسو هيلع هللا ىلص-مف المتكمـ آنفا ؟ فيقكؿ: َأَنا، فيقكؿ لو  -عميو الصبلة كالسبلـ-َطيًِّبا ُمَباَرًكا ِفيِو، فيقكؿ 

ُؿ" ـْ َيْكُتُبَيا َأكَّ َكَثبَلِثيَف َمَمًكا َيْبَتِدُركَنَيا، َأيُُّي
حتى إنؾ لتقكؿ في بعضيـ: إف قكلو قكؿ نبي إال أنو ال يكحي  (ٔ)

أنو قاؿ: "َمْف َجَمَع اْلُقْرآَف َفَقْد  -رضي هللا عنيما-كقد كرد في األثر عف عبد هللا بف عمرك بف العاص  ٕإليو،

                                                
-ٓٚٚ. كسنف أبي داكد، رقـ: ٕٔٔ، صٔكطأ، ج. كالحديث في المٜٜٚ، رقـ: ٕٗٛ، ص ٕأخرج األثر البخارؼ، الصحيح، ج (ٔ)

 .ٜٕٔٚ-ٕٛٗٔ. كىك في جامع األصكؿ، رقـ: ٗٓٗ. كسنف الترمذؼ، رقـ: ٖٚٚ
ْيو" ركاه ابف أبي شيبة نَُّو اَل ُيكَحى ِإلَ ركؼ في األثر، مكقكفًا عمى عبد هللا بف عمرك "َمْف َقَرَأ اْلُقْرآَف َفَقْد ُأْدِرَجِت النُُّبكَُّة َبْيَف َجْنَبْيِو، ِإالَّ أَ (  (ٕ

 .ٖٜٜٕ٘، رقـ: ٕٓٔ، صٙفي المصنف، ج
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بل كصل األمر بيؤالء المكىبيف مف  (ٔ)ْمًرا َعِظيًما، َكَقِد اْسُتْدِرَجِت النُُّبكَُّة َبْيَف َجْنَبْيِو، ِإالَّ َأنَُّو اَل ُيكَحى ِإَلْيِو"َحَمَل أَ 

ف سعد ككاف يقرىـ فيما ذىبكا إليو مف قكؿ لثقتو بمكىبتيـ، أخرج اب -ملسو هيلع هللا ىلص-الصحابة الكراـ حد الفتيا بكجكد النبي 

؟ فقاؿ: -ملسو هيلع هللا ىلص-: أنو سئل مف كاف يفتي الناس في زمف رسكؿ هللا -رضي هللا عنيما-في طبقاتو عف ابف عمر 

كفي ركاية أبك بكر، كعمر، كعثماف، كعمي، كمعاذ بف جبل، كعبد الرحمف  -رضي هللا عنيما-"أبك بكر كعمر 

 ف مكانة المكىكب في كل جيل. يذا كغيره يب، في(ٕ) جميعا" -رضي هللا عنيـ-بف عكؼ كغيرىـ 

عممًا كفيمًا كحزمًا، يؤكد  -ملسو هيلع هللا ىلص-أكثَر صحابِة رسكؿ هللا  -رضي هللا عنو-كقد  كاف الصديق أبك بكر 

يف، كبيف إماما لمصبلة، كأكقفو في المكقف الذؼ كاف يقف بو ىك أماـ المسمم -ملسو هيلع هللا ىلص-ذلؾ حينما قدمو رسكؿ هللا 

: "َيُؤُـّ القكـَ أقرؤىـ"-ملسو هيلع هللا ىلص-يدؼ هللا رب العالميف، كتحقيقًا لقكلو 
صمى هللا -كما أف الرؤيا التي رآىا رسكؿ هللا  (ٖ)

قاؿ: قاؿ رسكؿ هللا  -رضي هللا عنيما-فعف عبد هللا بف عمر  -رضي هللا عنو-دلت عمى عممو  -عميو كسمـ

"رأيت كأني أُعطيت عسًا مممكًء لبنًا، فشربت منو حتى تمؤلت، فرأيتيا تجرؼ في عركقي بيف الجمد : -ملسو هيلع هللا ىلص-

كالمحـ ففضمت منيا فضمة، فأعطيتيا أبا بكر قالكا: يا رسكؿ هللا، ىذا عمـ أعطاكو هللا حتى إذا تمؤلت منو 

رضي هللا -كقد كرد ىذا األثر في حق سيدنا عمر  (ٗ): قد أصبتـ"-ملسو هيلع هللا ىلص-فضمت فضمة، فأعطيتيا أبا بكر، فقاؿ 

 (٘).-عنو

كالجمع بيف الحديثيف الصحيحيف متعيف، قاؿ المحب الطبرؼ في الرياض النضرة: "لعل الرؤيا تعددت 

ف كاف حديث عمر متفق عميو" أؼ: في الصحيحيف.  (ٙ)في ذلؾ، كعمى ذلؾ يحمل، فإف الحديثيف صحيحاف، كا 

كظيرت مكانة المكىبة كأىمية  -رضي هللا عنو-يـ كالعمـ في حياة الصديق كىكذا انعكس ىذا الف

تكفرىا في العالـ، كأثرىا في محيطو كمجتمعو، في يـك الحديبية حينما أكشؾ أف يتـ صمح الحديبية، كلـ يبق إال 
                                                

 .ٖٔٗ، صٔ. كالسخاكؼ، جماؿ القراء ، جٖٔٔأخرج األثر القاسـ بف سبلـ، فضائل القرآف، ص  (ٔ)
 .ٕ٘٘-ٕٗ٘، ص ٕابف سعد، الطبقات الكبرػ، ج (ٕ)
. كسنف اإلماـ أبي داكد، رقـ: ٖٕٚٚ-ٕٖ٘رقـ:  . كسنف اإلماـ الترمذؼ،ٖٚٙ، رقـ: ٘ٙٗ، ص ٔأخرج األثر مسمـ، الصحيح، ج (ٖ)

 .ٖٕٖٛ. كىك في جامع األصكؿ، رقـ: ٖٛ٘-ٕٛ٘
رضي هللا -. كقد كرد مثمو في سيدنا عمر بف الخطاب ٗ٘ٛٙ، رقـ: ٜٕٙ، ص ٘ٔأخرج األثر بف حباف، صحيح ابف حباف، ج (ٗ)

. كىك في جامع األصكؿ، رقـ: ٕٕ٘ٛمذؼ، رقـ: . كسنف التر ٜٖٕٓ. كصحيح مسمـ، رقـ: ٖٔٛٙفي صحيح البخارؼ، رقـ:  -عنو
ٙٗٗٔ. 

 .ٖٕ٘، ص ٔأحمد بف حنبل، فضائل الصحابة، ج (٘)
 . ٕ٘ٔ، صٔج -رضي هللا عنيـ-الطبرؼ، الرياض النضرة في مناقب العشرة  (ٙ)
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كغمظتو  كتابة شركط الصمح، كما رأػ فييا الصحابة مف إجحاِؼ مفاكِض قريش سييل بف عمرك بحق المسمميف

مف  -ملسو هيلع هللا ىلص-معو، كعدـ إشراؾ الصحابة في المشاكرة لذلؾ الصمح، لما كاف يراه  -ملسو هيلع هللا ىلص-في الحكار، كليف رسكؿ هللا 

شارات لـ يتنبو ليا كثير مف الصحابة، مثل بركؾ الناقة حتى قاؿ الناس: خؤلت القصكاء خؤلت  عبلمات كا 

  (ٕ): "ما خؤلت القصكاء، كليس ذاؾ ليا بخمق، كلكف حبسيا حابس الفيل"-ملسو هيلع هللا ىلص-اؿ فق (ٔ)القصكاء! أؼ حرنت

الزائد في ذلؾ المكقف فيو مداراة لقريش أكثر مما تستحق، ككاد كثير مف  -ملسو هيلع هللا ىلص-كما ظنكا أف ليف رسكؿ هللا 

فقاؿ: ألست نبي هللا حقا،  -ملسو هيلع هللا ىلص-أتى رسكؿ هللا ك  -رضي هللا عنو-الصحابة الكراـ أف يفتنكا حتى كثب عمر 

قاؿ: بمى، فقاؿ: ألسنا عمى الحق، كعدكنا عمى الباطل، قاؿ: بمى، فقاؿ: فمـ نعطي الدنية في ديننا إذًا؟ قاؿ: 

مى، إني رسكؿ هللا، كلست أعصيو، كىك ناصرؼ، فقاؿ: أكليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطكؼ بو؟ قاؿ: ب

فأخبرتؾ أنا نأتيو العاـ، قاؿ: قمت: ال، قاؿ: فإنؾ آتيو كمطكؼ بو، يقكؿ عمر فذىبت إلى أبي بكر فقمت: يا أبا 

بكر أليس ىذا نبي هللا حقا؟ قاؿ: بمى، قمت: ألسنا عمى الحق كعدكنا عمى الباطل؟ قاؿ: بمى، قمت: فمـ نعطي 

كليس يعصي ربو، كىك ناصره، فاستمسؾ بغرزه،  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا الدنية في ديننا إذًا؟ قاؿ: أييا الرجل إنو لرسكؿ 

فكهللا إنو عمى الحق، قمت: أليس كاف يحدثنا أنا سنأتي البيت كنطكؼ بو؟ قاؿ: بمى، أفأخبرؾ أنؾ تأتيو العاـ؟ 

دكف أف يككف لو أؼ عمـ  -ملسو هيلع هللا ىلص-قمت: ال، قاؿ: فإنؾ آتيو كمطكؼ بو، فأجابو أبك بكر بمثل ما قالو رسكؿ هللا 

دكف أف يعمـ جكاب  -ملسو هيلع هللا ىلص-كاتخذ المكقف ذاتو، كنطق باأللفاظ التي نطق بيا رسكؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-بما قالو رسكؿ هللا 

مئذ! مخافة فكاف عمر يقكؿ: ما زلت أتصدؽ كأصـك كأصمي كأعتق، مف الذؼ صنعت يك  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسكؿ هللا 

  (ٖ)كبلمي الذؼ تكممت بو.

بفقو مراد رسكؿ هللا حينما خطب أصحابو فقاؿ: "إف  -رضي هللا عنو-كما ظيرت مكىبة أبي بكر  

 -رضي هللا عنو-عبدًا مف عباد هللا ُخيَِّر بيف الدنيا كبيف ما عند هللا فاختار العبد ما عند هللا" فبكى أبك بكر 

                                                
لكسر كالمد، أؼ َحَرَنْت كَبَرَكْت . "َخؤَلِت الناقُة َخؤًل كِخبلًء باٛٗ، صٔقاؿ الفارابي: في، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، ج (ٔ)

، كفي الفرس: حرف"  مف غير ِعّمٍة، كما يقاؿ في الجمل: أَلحَّ
 .ٛٓٔٙ. كالحديث في جامع األصكؿ، رقـ:  ٕ٘ٙٚ. كأبك داكد في، سننو، رقـ: ٖٕٔٚأخرج األثر البخارؼ في، الصحيح، رقـ:  (ٕ)
-ٕٖٕ، صٗ. كالمسند، جٕ٘ٙٚ. كسنف أبي داكد، رقـ: ٕٖٕٚ-ٖٕٔٚ، رقـ: ٖٜٔ، ص ٖأخرج األثر البخارؼ، الصحيح، ج (ٖ)

 . كغير ذلؾ مف دكاكيف السنة الشريفة.ٖٕٖ-ٕٖٙ، ٕٖٛ
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مياتنا كأنفسنا كأمكالنا فعجب الصحابة لبكائو، كلكنيـ فيمكا بعد ذلؾ، أف رسكؿ هللا ىك كقاؿ: بل نفديؾ بآبائنا كأ

 (ٔ).-ملسو هيلع هللا ىلص-المخير كأف أبا بكر كاف أعمميـ برسكؿ هللا 

كما ظيرت مكانة المكىبة كأىميتيا في سيرة الفاركؽ المميـ الذؼ ينطق لسانو بالحق كيميـ الصكاب، 

: "لقد -ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ: قاؿ رسكؿ هللا  -رضي هللا عنو-مـ في صحيحييما مف حديث أبي ىريرة أخرج البخارؼ كمس

  (ٕ)كاف فيما قبمكـ مف األمـ محدثكف، فإف يؾ في أمتي أحد، فإنو عمر".

ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ -قاؿ اإلماـ الطحاكؼ في مشكل اآلثار: َمْعَنى َقْكِلِو  ُثكَف َأْؼ: "ُمْمَيُمكَف َأْؼ: ُمَحدَّ  -َصمَّى َّللاَّ

ـْ ِباْلِحْكَمِة َكَما َكاَف ِلَساُف ُعَمَر   .  (ٖ)َيْنِطُق ِبَما َكاَف َيْنِطُق ِبِو" -َرِضَي هللُا َعْنوُ -ُيْمَيُمكَف َحتَّى َتْنِطَق َأْلِسَنُتُي

أخرج الترمذؼ في سننو  -رضي هللا عنو-بأف اإللياـ يجرؼ عمى لساف عمر  -ملسو هيلع هللا ىلص-بل صرح النبي 

قاؿ: "إف هللا جعل الحق عمى  -ملسو هيلع هللا ىلص-أف رسكؿ هللا  -رضي هللا عنيما-كقاؿ حديث حسف صحيح عف ابف عمر 

لساف عمر كقمبو، كقاؿ ابف عمر: ما نزؿ بالناس أمر قط، فقالكا فيو، كقاؿ فيو عمر ِإال نزؿ فيو القرآف عمى 

 . (ٗ)نحك ما قاؿ عمر"

قصتو مع الجيش الذؼ أرسمو خير دليل كبرىاف، عمى مكانة المكىبة كاإللياـ، فقد تمكف بفضل  كفي

رضي -كبما أكتي مف مكىبة مف هللا، مف إنقاذ جيش المسمميف، ثبت أف أمير المؤمنيف عمر  -عز كجل-هللا 

ناس يكًما قاؿ: فجعل ، قاؿ: فبينا عمر يخطب ال(٘)بعث سرية فاستعمل عمييـ رجبًل يدعى سارية -هللا عنو

يصيح كىك عمى المنبر: يا ساريُة الجبَل الجبَل، يا ساريُة الجبَل الجبَل، قاؿ: فقدـ رسكؿ الجيش، فسألو فقاؿ: يا 

                                                
، ٖ. كالمسند، جٖٔٙٙ-ٕٖٕٛ. كمسمـ، الصحيح، رقـ: ٖٚ٘ٙ-ٖٙ٘ٙ-ٖٗ٘ٙ-ٙٙٗأخرج األثر البخارؼ، الصحيح، رقـ:  (ٔ)

ير أبا بكر، فذرفت عيناه بالدمع...." كىك في جامع األصكؿ، . "فمـ يفطف ليا أحد غٖٙ، صٔ. كعند الدارمي، في سننو جٛٔص
 .ٙٓٗٙرقـ: 

 .ٕٓسبق تخريجو، ص (ٕ)
 .ٖٖٚ، ص ٗالطحاكؼ، شرح مشكل اآلثار، ج (ٖ)
. ٜ٘-ٖ٘، صٕ، كقاؿ: ىذا حديث حسف صحيح غريب. كىك في المسند، جٖٖٛٙأخرج األثر الترمذؼ، في السنف، رقـ:  (ٗ)

 .ٖٔٗٙقـ: كالحديث في جامع األصكؿ، ر 
، قاؿ اإلماـ ابف عساكر لو صحبة، كاله عمر ناحية فارس، مترجـ في اإلصابة، ج (٘) ، ٗىك: سارية بف زنيـ الدئمي، قيل: إنو مخضـر

، ٔ. كتجريد أسماء الصحابة، جٙٛٛٔ، رقـ: ٖٙٓ، صٕ، القسـ األكؿ مف حرؼ السيف. كأسد الغابة، جٖٚٗٓ. رقـ: ٚٚٔ-ٖٚٔص
 و: الذؼ ناداه عمر يا ساريُة الجبَل.، كفئٕٔٔ، رقـ: ٖٕٓص
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أمير المؤمنيف لقينا عدكنَا فُيِزْمنا، فإذا بصائح يصيح: يا ساريُة الجبَل الجبَل، فأسندنا ظيكرنا بالجبل فيزميـ 

 . (ٔ)هللا

ديث عف جيل الصحابة، كمكانة المكىبة فييـ بذكر ىذه الحادثة التي تجمت فييا أىمية كأختـ الح

أخرج  -رضي هللا عنيـ-المكىبة، كمكانتيا كأثرىا عمى المجتمع، كالقصة مركية عف عدد مف الصحابة الكراـ 

ر فيـ برجميا فبمغ "ُأتي بامرأة قد كلدت لستة أشي -رضي هللا عنو-البييقي في سننو أف أمير المؤمنيف عمر 

فأرسل إليو فسألو فقاؿ  -رضي هللا عنو-فقاؿ: "ليس عمييا رجـ" فبمغ ذلؾ ُعمَر  -رضي هللا عنو-ذلؾ عميًا 

َـّ الرََّضاَعَة{ ]البقرة:-تعالى-يقكؿ هللا  كقاؿ: [ ٖٖٕ: }َكاْلَكاِلَداُت ُيْرِضْعَف َأْكاَلَدُىفَّ َحْكَلْيِف َكاِمَمْيِف ِلَمْف َأَراَد َأف ُيِت

[ فستة أشير حممو مع حكليف تماـ، ال حد عمييا أك قاؿ: ال رجـ ٘ٔ}َكَحْمُمُو َكِفَصاُلُو َثبَلُثكَف َشْيًرا{ ]األحقاؼ:

عمييا قاؿ: فخمى عنيا ثـ كلدت" كفي ركاية: "فالحمل ستة أشير، كالفصاؿ أربعة كعشركف شيرًا فخمى عمر 

عز -أشير، كالرضاع أربعة كعشركف شيرًا، فذلؾ تماـ ما قاؿ هللا سبيميا" كفي ركاية: "قد يككف في البطف ستة 

 -رضي هللا عنيـ-القصة تكررت عف عدد مف الصحابة الكراـ كىذه  (ٕ)ثبلثكف شيرًا، فخمى عنيا عمر" -كجل

ي ، ككيف كانت سببًا فكال يمنع أف تككف الحادثة قد تكررت أكثر مف مرة، كيستفاد منيا أىمية المكىبة كمكانتيا

 ف المرأة.درء الحد ع

                                                
سناده ثابت، كقد صححو جـ غفير مف أئمة اإلسبلـ، منيـ ابف كثير، في البداية كالنياية، ج (ٔ) ث د، حكأٖٔ، صٚاألثر صحيح، كا 

اإلصابة،  ق فقاؿ: كىذا إسناد جيد حسف، كىذه طرؽ يشد بعضيا بعضًا. كبعده الحافع ابف حجر العسقبلني، حكـ بذلؾ فيٖٕسنة: 
، فقاؿ: ىك إسناد حسف. ككافق السخاكؼ شيخو الحافع ابف حجر عمى حكمو فقاؿ في المقاصد الحسنة: كىك كما قاؿ ٕ، صٕج

، فقاؿ: ٕٓٔ-ٔٓٔشيخنا: إسناد حسف. كبعدىـ اإلماـ ابف حجر الييتمي، في الصكاعق المحرقة في الرد عمى أىل البدع كالزندقة، ص
، ٔٔئمتنا الكراـ بيذه الكاقعة، عمى كقكع الكرامات كالمكاشفات لؤلكلياء، كما في مجمكع الفتاكػ، جإسناد حسف. كقد استشيد أ

 . ٕٕٛ، ٖ. كمدارج السالكيف، جٖٛٔ-ٕٛٚص
. كىك في ٖٗٗٗٔ-ٖٖٗٗٔ، رقـ: ٖٓ٘، صٚ. كعبد الرزاؽ، في المصنف جٕٗٗ، صٚالسنف الكبرػ، ج البييقي،أخرج األثر  (ٕ)

 . ٖٖ٘ٗ٘-ٕٖ٘ٗ٘-ٖٔ٘ٗ٘، رقـ: ٙٚ-٘ٚ، صٕٗـ ابف عبد البر، جكتاب االستذكار لئلما
. كاألثر في ٜٖٗٗٔ، رقـ: ٕٖ٘، صٚفي مصنف عبد الرزاؽ، ج -رضي هللا عنو–ككرد مثل ذلؾ عف ابف عباس مع عمر 

 . ٖٚٗٗ٘، رقـ: ٘ٚ-ٗٚ، صٕٗاالستذكار، ج
 . ٓ٘ٛٔىك في جامع األصكؿ، رقـ: . ك ٖٕٛ، صٕككرد حصكؿ مثل ذلؾ مف عمي مع عثماف أيضًا، في مكطأ مالؾ، ج

-ٖٙٗٗٔ، رقـ: ٖٔ٘، صٚفي مصنف عبد الرزاؽ، ج -رضي هللا عنو-ككرد أيضًا حصكؿ مثل ذلؾ مف ابف عباس مع عثماف 
ٖٔٔٗٗٚ . 
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كمما تقدـ يظير لنا جميًا مكانة المكىبة كأىميتيا في الجيل األكؿ بمرحمتو األكلى )عند كجكد المشرع( 

كانعكاساتيا عمى المرحمة الثانية )بعد كفاة المشرع عميو الصبلة كالسبلـ( فقد أخذ بزماـ األمة ىؤالء الكراـ 

ليـ فنيضكا باألمة، كُأليمكا الصكاب، كجرػ الحق عمى ألسنتيـ  -ملسو هيلع هللا ىلص-المكىكبكف، كظيرت أثر تربية النبي 

كأفعاليـ، فقد مرت عمييـ أحداٌث عظاـٌ كمكاقُف يشيب ليكليا مفارؽ الكالداف، فتصدكا ليا بما فتح عمييـ، 

جمعاء، ككاف ليـ األثر األكبر كأليمكا بمكىبتيـ التي اكتسبكىا ككفقكا إلييا، فارتقكا بأمة اإلسبلـ، كسادكا األمـ 

 عمى مف جاء بعدىـ إلى قياـ الساعة، فرحميـ هللا كرضي عنيـ.

كيجب التنبيو ألمر ىاـ يظير فيو مدػ أىمية المكىبة كمكانتيا في اإلسبلـ، كأىمية تكفرىا في العالـ، 

كأحاديث نبكية محصكرة،  ىك أف عمـك الشريعة بكافة فركعيا، بنيت عمى أصكؿ محدكدة كآياٌت قرآنية معمكمة،

ال يزاد عمييا كال ينقص بعد انقطاع الكحي، كأف مف خصائص اإلسبلـ الشمكلية، كصبلحيتو لكل زماف كمكاف، 

بمعنى أف ىذه النصكص المحدكدة كالتي مضى عمييا قركف مازالت تؤدؼ غرضيا كمازاؿ مفعكُليا مؤثرًا لكل 

كىبة كمكانتيا، فالعالـ المكىكب ىك مف يحسف التعامل مع تمؾ مف يحسف استعماليا، كمف ىنا جاءت أىمية الم

 النصكص فيحسف االستنباط منيا كيحسف فيميا كتكجيييا كالقياس عمييا كالتعامل معيا.

كليذا برز العمماء المكىكبكف بعد جيل الصحابة الكراـ فكاف ليـ الدكُر األكبر في اتساع عمـك اإلسبلـ 

لشريعة قكاعدىا كأسسكا ليا مبادئيا فكانكا خير خمف لخير سمف، فيذا اإلماـ أبك حنيفة كانتشارىا، فقعدكا لعمـك ا

النعماف كالذؼ ال يشؾ عاقل في عممو كفقيو كمكىبتو، أخذ عف سبعة مف الصحابة الكراـ، يقكؿ فيو الشافعي: 

 ( ٔ)"الناس في الفقو عياؿ عمى أبي حنيفة".

رحمو هللا -كمكىبتو في الفقو كفيـ النصكص، ككاف  كيذكركف العجب العجاب عف ذكائو كفطنتو

رحمو هللا كرضي -لو الدكر األكبر بما أكتي مف مكىبة في تأسيس عمـ الفقو كتقعيد قكاعده، ككاف  -كرضي عنو

يدرب طبلبو، كينمي فييـ مكىبة الفيـ كاالستنباط  كقاؿ المكفق المكي: "كضع أبك حنيفة رحمو هللا مذىبو  -عنو

يـ، لـ يستبد فيو بنفسو دكنيـ، اجتيادًا منو في الديف، كمبالغة في النصيحة  كرسكلو كالمؤمنيف، شكرػ بين

                                                
 .ٕٚٔ، ٔ. ك تذكرة الحفاظ، جٖٓٗص ٔالذىبي، سير أعبلـ النببلء، ج (ٔ)
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يستقر فكاف يمقي مسألة مسألة، يقمبيـ كيسمع ما عندىـ كيقكؿ ما عنده، كيناظرىـ شيرًا أك أكثر مف ذلؾ حتى 

  (ٔ).ؿ"أحد األقكاؿ فييا، ثـ يثبتيا القاضي أبك يكسف في األصك القكؿ عمى 

كليذا كاف لطبلبو الدكر األبرز في تأسيس كثير مف العمـك كسعة انتشارىا، ككثرة تفارعييا فيذا أحد 

كاف لو الفضل بفضل هللا  -رحميـ هللا  جميعاً  -تمميذ دمحم بف الحسف-تبلميذ تبلميذه اإلماـ المكىكب الشافعي 

هللا تعالى مف نقاء نفس، كصفاء ذىف، كذكاء عقل،  الكريـ، في تأسيس عمـ أصكؿ الفقو، فقد استطاع بما كىبو

 -رحمو هللا-كقكة لغة، أف يستخمص كثيرًا مف األصكؿ مف خبلؿ استقراء مناىج المجتيديف الذيف سبقكه كرتب 

ما تكصل إليو مف مباحث أصكلية، كفق طريقة مرتبة ميذبو، في كتابو العظيـ الرسالة كالذؼ يعد مرجعًا لكل 

 صكؿ الفقو.طالب عمـ في أ

كىكذا فإف الكبلـ يطكؿ في الحديث عف ىؤالء العمماء المكىكبيف، كأثرىـ عمى عمـك الشريعة كسعة 

رضي هللا -انتشارىا كتفريعاتيا، كلكف أحببت أف أبيف مكانة المكىبة بأمثمة كاقعية مف جيل الصحابة الكراـ 

يفكؽ أقرانو كيخمد التاريخ ذكره كيكتب لو القبكؿ، كمف جاء بعدىـ، كال يزاؿ العالـ المكىكب في كل زماف  -عنيـ

كلما صنف اإلماـ مالؾ كتابو "المكطأ" عمل معاصركه مكطآت، فقيل لئلماـ مالؾ: "َشَغْمَت َنْفَسَؾ ِبَعَمِل َىَذا 

َـّ َنَبَذُه، َكَقاَؿ:  اْلِكَتاِب، َكَقْد َشَرَكَؾ ِفيِو النَّاُس َكَعِمُمكا َأْمَثاَلُو، َفَقاَؿ: اْئُتكِني ِبَما َعِمُمكا، َفُأِتَي ِبَذِلَؾ َفَنَظَر ِفيِو ُث

ِ َقاَؿ: َفَكَأنََّما ُأْلِقَيْت ِتْمَؾ  اْلُكُتُب ِفي اآْلَباِر َكَما ُسِمَع ِلَشْيٍء ِمْنَيا َلَتْعَمُمفَّ َأنَُّو اَل َيْرَتِفُع ِمْف َىَذا ِإالَّ َما ُأِريَد ِبِو َكْجَو َّللاَّ

 (ٕ)ْكٍر".َبْعَد َذِلَؾ ِبذِ 

 ثانيا: الفرؽ بيف العصمة كالمكىبة.           

ىناؾ صمة مف كجو بيف المكىبة كالعصمة كتبايف مف كجكه أخرػ، كقبل أف أبدأ بذكر ذلؾ يجدر بي 

 أف أعرؼ بعض المصطمحات ليسيل تصكر المسألة، مر معنا في أكؿ البحث تعريف المكىبة.

                                                
 . ٜٖٔ، صٔالمكفق المكي، مناقب اإلماـ األعظـ، ج (ٔ)
 .ٙٛ، صٔابف عبد البر، التمييد، ج (ٕ)
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}َكَّللّاُ َيْعِصُمَؾ  -ملسو هيلع هللا ىلص-لنبيو  -عز كجل-ع، كالحفع، قاؿ هللا أما العصمة: فيي في المغة بمعنى المن 

 (ٔ)[  أؼ: يمنعؾ كيحفظؾ مف شرىـ ككيدىـ.ِٚٙمَف النَّاِس ِإفَّ َّللّاَ اَل َيْيِدؼ اْلَقْكـَ اْلَكاِفِريف{]المائدة:

عل الخير، كترؾ الشر، ، يحممو عمى ففيي: لطف مف هللا، بمف اصطفاه كأما المعنى الشرعي لمعصمة

  (ٕ)مع بقاء االختيار، تحقيقًا لبلبتبلء في ىذه الدار.

كقد أجمع عمماء اإلسبلـ عمى أف النبي معصـك عف الخطأ فيما يبمغو عف ربو، كال يجرؼ عميو نسياف، كما 

 [.ٗ-ٖ:}َكَما َينِطُق َعِف اْلَيَكػ ِإْف ُىَك ِإالَّ َكْحٌي ُيكَحى{]النجـ:-تعالى-قاؿ

صمكات هللا -ؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية: "كالكبلـ في ىذا المقاـ مبني عمى أصل: كىك أف األنبياء قا 

كفي تبميغ رساالتو باتفاؽ األمة كليذا كجب اإليماف بكل  -سبحانو-معصكمكف فيما يخبركف بو عف هللا  -عمييـ

 (ٖ)ما أكتكه" كقد نقل اإلجماع في ىذا أكثر مف كاحد.

 -سبحانو كتعالى-فكما يكحي هللا  -تبارؾ كتعالى-فيي: أف كمييما مف عند هللا  أما الصمة بينيما

ْذ َأْكَحْيُت ِإَلى اْلَحَكاِريِّيَف َأْف آِمُنكْا ِبي  ألنبيائو المقربيف، يفتح كييب اإللياـ ألكليائو الصالحيف قاؿ تعالى:}َكاِ 

ذ أكحيت إلى ُٔٔٔمكف{]المائدة:َكِبَرُسكِلي َقاُلَكْا آَمنَّا َكاْشَيْد ِبَأنََّنا ُمْسمِ  [ نقل الطبرؼ عف السدؼ في قكلو: كا 

ْذ ألقيُت إلى  الحكارييف: "قذفت في قمكبيـ. كقيل: أليمتيـ". ثـ قاؿ الطبرؼ بعد أف سرد األقكاؿ فتأكيل الكبلـ: "كا 

ربنا كاشيد عمينا بأننا الحكارييف أْف صّدقكا بي كبرسكلي عيسى، فقالكا: آمنا أؼ: صدقنا بما أمرتنا أف نؤمَف يا 

فيذا الكحي يككف لغير األنبياء، كيككف يقظة، كمنامًا، كقد يككف "قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية  (ٗ)مسممكف".

بصكت ىاتف، يككف الصكت في نفس اإلنساف، ليس خارجًا عف نفسو يقظة كمنامًا، كما قد يككف النكر الذؼ 

                                                
. أحمد بف يكسف الحمبي المعركؼ بالسميف، عمدة األلفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ، ٖٓٗ، صٕٔابف منظكر، لساف العرب، ج (ٔ)

 .ٖ٘ٙص
. ٖٚ، صٕالتكحيد، ج. كُينظر، إبراىيـ الباجكرؼ، تحفة المريد عمى جكىرة ٙٔٔدمحم بف دمحم األمير، حاشية عمى شرح الجكىرة: ص (ٕ)

 .ٕٙٗكعمى بف دمحم الجرجاني، التعريفات، ص
، ٕ، أبك العكف دمحم بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي، لكامع األنكار البيية جٜٕٔ،صٓٔابف تيمية، مجمكع الفتاكػ، ج (ٖ)

 .ٖٗٓص
 .ٕٛٔ، ص ٔٔالطبرؼ، جامع البياف في تأكيل القرآف، ج (ٗ)
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في كتابو النبكات: "كليس كل مف ُأكحي إليو الكحي العاـ يككف نبيِّا، فقد كقاؿ رحمو هللا  (ٔ)" يراه أيضًا في نفسو

ا َذَىُبكْا ِبِو َكَأْجَمُعكْا َأف َيْجَعُمكُه  -عمى نبينا كعميو الصبلة كالسبلـ-قاؿ تعالى عف نبيو يكسف  كىك صغير: }َفَممَّ

َئنَُّيـ بِ  ـْ اَل َيْشُعُركف{]يكسف:ِفي َغَياَبِة اْلُجبِّ َكَأْكَحْيَنآ ِإَلْيِو َلُتَنبِّ ـْ َىػَذا َكُى ّـِ ُمكَسى َ٘ٔأْمِرِى [ كقاؿ تعالى:}َكَأْكَحْيَنا ِإَلى ُأ

ْذ َأْكَحْيُت ِإَلى اْلَحَكاِريِّيَف َأْف آِمُنكْا ِبي َكِبَرُسكِلي{ تعالى: [ كقاؿٚ]القصص: َأْف َأْرِضِعيِو{   (ٕ)[".ٔٔٔ]المائدة: }َكاِ 

، كبينت أف ىناؾ صمة بيف الكحي المكىبةالمبحث األكؿ مدلكؿ  كقد فصمت الكبلـ عمى ذلؾ في

كاإللياـ كالمكىبة، كىي أف جميعيا يعد كحيًا مف هللا، كلكل كاحد منيا خصكصيتو كما تقدـ، كبعد تمعف كنظر 

 تبيف لي أف المكىبة كاإللياـ تبايف الكحي بثبلثة أمكر: 

بتو لرب العالميف سبحانو، كمف شؾ في ذلؾ األكؿ: أف كحي النبي معصـك عف الخطأ، مقطكع بنس

[ ٖخرج مف ممة اإلسبلـ قاؿ تعالى: }َكَما َينِطُق َعِف اْلَيَكػ ِإْف ُىَك ِإالَّ َكْحٌي ُيكَحى َعمََّمُو َشِديُد اْلُقَكػ {]النجـ:

 (ٖ)د هللا فيك الذؼ ال شؾ فيو".: "ما أخبرتكـ أنو مف عن-ملسو هيلع هللا ىلص-فالنبي معصـك مف الخطأ فيما يبمغو عف هللا، قاؿ 

كىذا ال ينطبق عمى إلياـ الكلي، فالكلي ميما بمغت درجة صبلحو كعممو كمكانتو فإف كبلمو ال يبمغ 

"الكجو  (ٗ)قاؿ اإلماـ البخارؼ في كتابو القراءة خمف اإلماـ: -هلالج لج-درجة العصمة كال يقطع بنسبتو لرب العالميف 

كنحكه حجة، قاؿ ابف عباس كمجاىد ليس  (٘)كأصحابو فميس في األسكد -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي  الثالث: اذا ثبت الخبر عف

كنقل عف االماـ مالؾ رحمو هللا أنو قاؿ: "ُكلُّ َأَحٍد  -ملسو هيلع هللا ىلص-إال يؤخذ مف قكلو كيترؾ إال النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص-أحد بعد النبي 

  (ٙ)َيُردُّ ِإالَّ َصاِحَب َىَذا اْلَقْبِر".ُيْؤَخُذ ِمْف َقْكِلِو كَ 

معصـك عف الخطأ  -ملسو هيلع هللا ىلص-األمر الثاني: مبني عمى األمر األكؿ كناتج عنو، كىك بما أف كبلـ النبي 

مقطكع بنسبتو لرب العالميف كىذا ال ينطبق عمى إلياـ الكلي، فإف كبلـ النبي يجب اتباعو كيحـر الخركج عنو. 

                                                
 .ٜٖٚ، ص ٕٔتاكػ، جابف تيمية، مجمكع الف (ٔ)
 .ٜٓٙ، ص ٕابف تيمية، النبكات، ج (ٕ)
 .٘ٙٗ، ص ٘ابف حباف، صحيح ابف حباف، ج (ٖ)
 .ٖٕٔ. البييقي، كذلؾ في القراءة خمف اإلماـ، صٗٔأخرج األثر البخارؼ، القراءة خمف اإلماـ، ص (ٗ)
، كا (٘) ف نظير مسركؽ في الجبللة كالعمـ كالثقة يضرب المثل كيراد باألسكد: األسكد بف يزيد النخعي الككفي اإلماـ القدكة مخضـر

 .ٖ٘-ٓ٘، صٗكما في سير أعبلـ النببلء، ج -رحمو هللا الكريـ– ٘ٚبعبارتيما، تكفي سنة: 
 .ٖٔ٘السخاكؼ، المقاصد الحسنة، ص (ٙ)
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في نيف كثبلثيف مكضعًا مف كتابو عز  -ملسو هيلع هللا ىلص-: "فرض عمى الخمق طاعتو -رحمو هللا-ماـ اآلجرؼ قاؿ اإل

َ َشِديُد الْ  (ٔ)كجل" َ ِإفَّ َّللاَّ ـْ َعْنُو َفانَتُيكا َكاتَُّقكا َّللاَّ ـُ الرَُّسكُؿ َفُخُذكُه َكَما َنَياُك [ ِٚعَقاب{]الحشر:قاؿ تعالى:}َكَما آَتاُك

عميو الصبلة كالسبلـ:  "كل أمتي يدخمكف الجنة إال مف أبى، قالكا: يا رسكؿ هللا! كمف يأبى؟ قاؿ: مف  كيقكؿ

صمى -كأىل السنة كالجماعة مجمعكف عمى كجكب طاعة الرسكؿ  (ٕ)أطاعني دخل الجنة، كمف عصاني فقد أبى"

مصادر التشريع بعد المصدر األكؿ الذؼ كاتباعو، كاعتبار السنة الشريفة ىي المصدر الثاني مف  -هللا عميو كسمـ

 ىك القرآف الكريـ. 

ليامو فميست ممزمة كال كاجبة االتباع ألف صاحبيا ليس بمعصـك كيمكف أف يجرؼ  أما مكىبة الكلي كا 

عميو الخطأ كالكىـ كال يمكف الجـز بأف ما أليـ بو ىك مف عند هللا أك حديث نفس، كقد رد عمماء المسمميف عمى 

 (ٖ)فية في اعتبارىـ اإللياـ مصدرًا لمتشريع يجب األخذ بو، قاؿ في مراقي السعكد في كتاب االستدالؿ:غبلة الصك 

ـُ بالعراء        ـَ األكلياء     ***كُيْنبذ اإلليا  أعني بو إليا

 كعصمة النبي تكجب اقتفا   ***كقد رآه بعض مف تصكفا    

لبدعية، لكف عصمة البارؼ لؤلنبياء تكجب أف نقتفي أؼ ال يستدؿ باإللياـ بل ينبذ فيك مف األدلة ا 

. ككاف أئمة اإلسبلـ المكىكبكف  لياميـ معصـك كأما إلياـ األكلياء فميس بمعصـك أثرىـ كأف نتبعيـ، ألف كحييـ كا 

المميمكف يحذركف أتباعيـ مف تقديس كبلميـ ألنيـ ليسكا بمعصكميف، كأف الخطأ قد يرد عمى بعض آراءىـ، 

يقكؿ: "ىذا رأيي كىذا أحسف ما رأيت، فمف  -رحمو هللا كرضي عنو-الممة اإلماـ أبك حنيفة النعماف فيذا فقيو 

 ـ أتباعو برأيو كاجتياده.افمـ َيدَّع أحد مف ىؤالء األئمة العصمة لنفسو كال التز  (ٗ)جاء برأؼ خير منو قبمناه".

                                                
 .ٔٔٗ، ص ٔلآلجرؼ، الشريعة، ج (ٔ)
، ٘٘، صٔ. كثبت في المستدرؾ، جٖٔٙ، صٕالمسند، ج. كىك في ٕٓٛٚرقـ:  .ٕٜ، صٜأخرج األثر البخارؼ، الصحيح، ج (ٕ)
. كقاؿ صحيح عمى شرطيما، ككافقو الذىبي بمفع "لتدخمف الجنة كمكمـ، إال مف أبي كشرد عمى هللا كشراد البعير" كقاؿ ٕٚٗ، صٗج

 سنده عمى شرط الشيخيف. ٕٗ٘، صٖٔالحافع في الفتح، ج
بمفع "أال كمكـ يدخل الجنة إال مف شرد  ٖٖٚٔمعجـ الطبراني األكسط، رقـ: . ك ٕٛ٘، ص٘ككرد مف ركاية أبي أمامة في المسند، ج

 .ٚ٘ٚٙعمى هللا كشراد البعير عمى أىمو" كالحديث في جامع األصكؿ، رقـ: 
 . مع شرحو نثر الكركد لئلماـ دمحمٗٗٛ-ٖٗٛالبيتيف، عبد هللا إبراىيـ العمكؼ الشنقيطي، مراقي السعكد لمبتغي الرقي كالصعكد،  (ٖ)

 . كفي الشرح مزيد بياف، يشرح الجناف.ٖٛ٘-ٕٛ٘، صٕاألميف الشنقيطي، ج
 .ٕٔٔ، ص ٕٓابف تيمية، مجمكع الفتاكػ، ج (ٗ)
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لياـ الكلي، أف كحي النبي المعصـك ال يككف  -ملسو هيلع هللا ىلص-األمر الثالث: كآخر ىذه الفكارؽ بيف كحي النبي  كا 

ـُ َحْيُث َيْجَعُل ِرَساَلَتُو{ ]األنعاـ: [ قاؿ اإلماـ ابف ٕٗٔباكتساب بل ىك محض فضل مف هللا قاؿ تعالى }َّللّاُ أَْعَم

َؿ َىَذا اْلُقْرآُف َعَمى كثير أؼ: "ىك أعمـ حيث يضع رسالتو كمف يصمح ليا مف خمقو، كما قاؿ تعالى: }َكَقاُلكا َلْكاَل نُ  زِّ

َف اْلَقْرَيَتْيِف َعِظيـ{ ]الزخرؼ:  .[َٖٔرُجٍل مِّ

 قاؿ صاحب الجكىرة اإلماـ برىاف الديف إبراىيـ بف ىاركف المقاني: 

ـْ َتُكْف ُنُبكٌَّة ُمْكَتَسَبْة    ***    َكَلْك َرَقى في الْخيِر أَْعَمى َعَقَبةْ   َكَل

 (ٔ)ؤتيِو ِلَمْف   ***   َيَشاُء َجلَّ هللُا كاِىُب الِمَنفْ َبْل َذاَؾ َفْضُل هللِا ي

أؼ ال يكتسب العبد النبكة بمباشرة أسباب مخصكصة، كمبلزمة الخمكة كالعبادة، فالذؼ أجمع عميو 

}َرِفيُع المسممكف جميعًا أف النبكة إنما ىي خصكصية مف هللا تعالى، كمحض فضل كمنة، كما قاؿ عز كجل:

َرَجاِت  كَح ِمْف َأْمِرِه َعَمى َمف َيَشاء ِمْف ِعَباِدِه ِلُينِذَر َيْكـَ التَّبَلؽ{]غافر:الدَّ ـُ }كقكلو: [ ُ٘ٔذك اْلَعْرِش ُيْمِقي الرُّ َّللّاُ أَْعَم

 [. ٖٔ}َكَأَنا اْخَتْرُتَؾ َفاْسَتِمْع ِلَما ُيكَحى{]طو:كقكلو:[ ٕٗٔ]األنعاـ: َحْيُث َيْجَعُل ِرَساَلَتُو{

كلي فكما تقدـ تقرير مفيـك المكىبة، أنو ال يككف كال يفتح عميو مف غير كسب كجيد قاؿ كأما إلياـ ال

َ َلَمَع اْلُمْحِسِنيف{ ]العنكبكت: تعالى: فَّ َّللاَّ ـْ ُسُبَمَنا َكاِ  ـُ َّللّاُ ٜٙ}َكالَِّذيَف َجاَىُدكا ِفيَنا َلَنْيِدَينَُّي [ كقكلو: }َكاتَُّقكْا َّللّاَ َكُيَعمُِّمُك

"كعد مف هللا تعالى بأف مف اتقاه عممو أؼ يجعل في  (ٕ)[ قاؿ اإلماـ القرطبي:ِٕٕٛبُكلِّ َشْيٍء َعِميـ{]البقرة: َكَّللاُّ 

قمبو نكرًا يفيـ بو ما يمقى إليو كقد يجعل في قمبو ابتداء فرقانًا أؼ فيصبًل يفصل بو بيف الحق كالباطل كمنو قكلو 

ـْ َكَّللّاُ ُذك اْلَفْضِل تعالى:}ِيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنكْا إَ  ـْ َكَيْغِفْر َلُك ـْ َسيَِّئاِتُك ـْ ُفْرَقانًا َكُيَكفِّْر َعنُك ف َتتَُّقكْا َّللّاَ َيْجَعل لَُّك

 [.ٜٕاْلَعِظيـ{]األنفاؿ:

  

                                                
 ، مع شرحيا تحفة المريد.ٖٔ-ٖٓ، صٕجكىرة التكحيد، جإبراىيـ المقاني،  (ٔ)
 .ٙٓٗ، ص ٖالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، ج (ٕ)
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 املبحث الرابع
 

 أسباب حصول الموهبة

 ترجع أسباب حصكؿ المكىبة إلى ثبلثة أمكر حساف: إيماف، كتقكػ، كاستقامة.

السبب األكؿ: اإليماف بذؼ الجبلؿ كاإلكراـ، فبلبد منو لينجك العبد مف الكفراف، الذؼ ىك أعظـ ختـ  أما

ـْ اَل يُ  ـْ ُتنِذْرُى ـْ َل ـْ َأ ـْ َأَأنَذْرَتُي ـَ َّللّاُ َعَمى عمى جناف اإلنساف، قاؿ ربنا الرحمف: }ِإفَّ الَِّذيَف َكَفُركْا َسَكاٌء َعَمْيِي ْؤِمُنكف َخَت

ـْ َعَذاٌب عِظيـ {]البقرة:ُقُمكِبي ـْ ِغَشاَكٌة َكَلُي ـْ َكَعَمى َأْبَصاِرِى [ كأخبرنا ربنا أف قمكب الكفار مغطاة ٚ-ٙـْ َكَعَمى َسْمِعِي

ا َكاُنكا َيْكِسُبكف{-جل كعبل-بما كسبكه مف األكزار، فقاؿ  [ أؼ: ٗٔ]المطففيف: :}َكبلَّ َبْل َراَف َعَمى ُقُمكِبِيـ مَّ

كىذه اآلية الكريمة ىي مثل اآلية التي في سكرة البقرة: }َبَمى َمف َكَسَب َسيَِّئًة  (ٔ)فغمرت قمكبيـ""غطاىا أكزارىـ 

ـْ ِفيَيا َخاِلُدكف{ ]البقرة: : -رحمو هللا-[ كما قاؿ األماـ مجاىد َٓٛكَأَحاَطْت ِبِو َخِطيػَئُتُو َفُأْكَلػِئَؾ َأْصَحاُب النَّاِر ُى

  (ٕ)ركة الردية أف يحـر مف المكاىب الربانية"."فحقيق بمف ىكػ إلى تمؾ الد

النصراني:  (ٖ)قاؿ اإلماـ المكىكب، مكىكب الجكاليقي لمخميفة المقتفي في معرض رده عمى ابف التمميذ

"يا أمير المؤمنيف، سبلمي ىك ما جاءت بو السنة النبكية، كركػ لو خبرًا في صكرة السبلـ ثـ قاؿ: يا أمير 

ف أف نصرانيًا أك ييكديًا لـ يصل إلى قمبو نكع مف أنكاع العمـ عمى الكجو المرضي لما المؤمنيف لك حمف حال

لزمتو كفارة الحنث ألف هللا تعالى ختـ عمى قمكبيـ، كلف يفؾ ختـ هللا إال اإليماف، فقاؿ لو: صدقت كأحسنت فيما 

 (ٗ)فعمت، ككأنما ألجـ ابف التمميذ بحجر".

اإليماف بأركانو البارزة الستة كما في الصحيحيف كغيرىما مف دكاكيف السنة  -ملسو هيلع هللا ىلص-ىذا كقد فسر نبينا 

كالمشيكر بأـ  -عمى نبينا كعميو صبلة هللا كسبلمو-الشريفة في الحديث الطكيل كىك المعركؼ بحديث جبريل 

                                                
 . ٕٙٗ، صٖ. الفراء، معاني القرآف، جٖٖٙ، ص٘ق التأكيل، جالنسفي، مدارؾ التنزيل كحقائ (ٔ)
 .ٕٔٙ-ٜٕ٘، ص ٜٔ. القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، جٕٗٓ، صٕٗالطبرؼ، جامع البياف في تأكيل القرآف، ج (ٕ)
الينكس العصر شيخ كابف التمميذ النصراني ىمؾ سنة ستيف كخمس مئة كما في العبر لمذىبي قاؿ: "كفيو ابف التمميذ كشيخ الطب كج (ٖ)

لعنيـ، كفي البداية كالنياية لئلماـ ابف كثير قاؿ " تكفي ابف التمميذ قبحو هللا عمى دينو، ال  -كفي بعض النسخ-قكمو كقسيسيـ لعنو هللا 
 رحمو هللا إف كاف مات نصرانيا.

 .ٕٙٓ، صٔطبقات الحنابمة، ج.  ابف رجب، الذيل عمى ٖٖٗ، ص٘ابف خمكاف، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، ج (ٗ)
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كرسمو، كاليـك اآلخر، السنة الستمزامو جميع شعب اإليماف فقاؿ: "اإليماف أف تؤمف با، كمبلئكتو، ككتبو، 

  (ٔ)كتؤمف بالقدر خيره كشره".

كالسبب الثاني: ال بد مف تحقيق التقكػ بعد اإليماف، ليناؿ اإلنساف كالية ربو الكريـ الرحمف، كيككف 

 قمبو مييئًا لتمقي مكاىب ربو ذؼ الفضل كاإلحساف، كيككف ذلؾ بالقياـ بخمسة أمكر حساف.

ات، كالمحافظة عمى المستحبات، كما دؿ عمى ذلؾ أشرؼ حديث كرد في أكليا كثانييا: القياـ بالكاجب

رضي هللا -أكلياء هللا المكىكبيف، ثبت في صحيح اإلماـ البخارؼ كغيره مف دكاكيف السنة الشريفة عف أبي ىريرة 

و بحرب، كما تقرَّب إليَّ عبدؼ قاؿ: "قاؿ هللا تعالى: مف عادػ لي َكِلّيًا، فقد آَذنتُ  -ملسو هيلع هللا ىلص-أف رسكَؿ هللا  -عنو

بشيء أحبَّ إليَّ ِمْف أداِء ما افترضُت عميو، كال يزاؿ عبدؼ يتقرَّب إليَّ بالنكافل حتى ُأِحبَُّو، فإذا أحببُتُو ُكنُت 

ف سأَلني أْعَطيُتو،  سمَعو الذؼ يسمع بو، كبصَره الذؼ يبصر بو، كيده التي يبطش بيا، كرجمو التي يمشي بيا، كا 

ف  دُت عف شيء أنا فاعمو، ترّددؼ عف نفس المؤمف، يكره المكت كأنا أكره كا  اسَتَعاَذ بي أَعْذُتو، كما تردَّ

  (ٕ)َمساَءَتو".

نعـ ال بد مف المحافظة عمى الفرائض كاإلكثار مف النكافل ليناؿ العبد محبة ربو كالقرب منو فيمف عميو 

 ت.ربو الكريـ بالفتكحات كالفيكضات كالمكاىب الجزيبل

ثالثيا كرابعيا: البعد عف المحرمات، كالحذر مف المكركىات، كما دؿ عمى ذلؾ ما في المسند كالسنف 

أنو قاؿ: "اتَِّق المحاِرـَ َتُكْف أَعبد الناِس، كارَض بما قسـ هللا لؾ تكف أغنى الناس،  -ملسو هيلع هللا ىلص-عف نبينا الحبيب المكـر 

منًا، كأِحبَّ لمناس ما تحب لنفسؾ تكف ُمْسِممًا، كال تكثِر الضحؾ، فإف كثرة الضحؾ كَأْحِسْف إلى َجاِرَؾ َتُكْف ُمؤ 

                                                
إال صحيح اإلماـ  ةفي المسند كالكتب الست -رضي هللا عنو-الحديث ثابت مف ركاية أمير المؤمنيف سيدنا عمر بف الخطاب  (ٔ)

. الترمذؼ، سنف الترمذؼ، رقـ ٛ. مسمـ، المسند الصحيح المختصر، رقـٖٗٗ،ٕٕٖ،ٖ٘ٔالبخارؼ. أحمد بف حنبل، المسند، رقـ، 
. ٖٙ. ابف ماجو، سنف ابف ماجو، رقـ ٜ٘ٙٗ. أبي داككد، سنف أبي داكد، رقـٜٜٓٗلنسائي، السنف الصغرػ لمنسائي، رقـ. اٖٕٛٚ

كىك في غير ذلؾ مف دكاكيف السنة الشريفة، كىك الحديث الثاني في جامع األصكؿ، كىك الثاني أيضا في األربعيف النككية، كقد شرحو 
 .ٛ٘-ٖٖالحكـ في خمس كعشريف صفحة، اإلماـ ابف رجب في جامع العمكـ ك 

، ٕ. كالبييقي، السنف الكبرػ، جٗ، صٔ. كأبك نعيـ، في بداية حمية األكلياء جٕٓ٘ٙأخرج األثر البخارؼ، الصحيح، رقـ (ٕ)
. البييقي األربعيف الصغرػ، ٜٕٙ. البييقي، كتاب الزىد، رقـٜٔٗ. كالبييقي، األسماء كالصفات، رقـٜٕٔ، صٓٔج-ٖٙٗص
كتفصيل ذلؾ في جامع العمـك  -رضي هللا عنيـ-كالحديث الشريف مركؼ عف سبعة آخريف مف الصحابة الكراـ الطيبيف . ٔ٘رقـ

. كىك ٖٚٗ-ٖٓٗ، صٔٔ. كانظر شرح الحديث الشريف في فتح البارؼ، جٕٗٗ-ٕٙٗكالحكـ، شرح الحديث في خمس عشرة صفحة 
 .ٕٕٛٚ، رقـٕٗ٘، صٜفي جامع األصكؿ ج
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فبل يحصل كىب كىناؾ ذنب فعمى الراغب بكىب عبلـ الغيكب: التخمي عف العيكب، كالتجمي  (ٔ)ُتميت القمب"

 بكل محبكب.

باتو في ىذه الحياة، خامسيا: عدـ االنيماؾ في المباحات، لئبل تضيع األكقات، فيككف ممف أذىب طي

ـْ -جل كعبل-فيشابو الخاسريف الذيف عيرىـ بذلؾ رب العالميف فقاؿ  : }َكَيْكـَ ُيْعَرُض الَِّذيَف َكَفُركا َعَمى النَّاِر َأْذَىْبُت

ْنَيا َكاْسَتْمَتْعُتـ ِبَيا َفاْلَيْكـَ ُتْجَزْكَف َعَذاَب اْلُيكِف ِبمَ  ـُ الدُّ ـْ ِفي َحَياِتُك ـْ َتْسَتْكِبُركَف ِفي اأَلْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ َطيَِّباِتُك ا ُكنُت

ـْ َتْفُسُقكف{ ِ َلْك ِشْئُت  -رضي هللا عنو-[ كثبت أف سيدنا عمر بف الخطاب ٕٓ]األحقاؼ: َكِبَما ُكنُت قاؿ: "ِإنِّي َكَّللاَّ

ـْ َعْيًشا، َكَلِكنِّي َسِمْعُت َّللاََّ  ـْ َطَعاًما، َكَأَرقَُّك  َتَعاَلى َعيََّر َقْكًما ِبَأْمٍر َفَعُمكُه، َفَقاَؿ: }َكَيْكـَ ُيْعَرُض الَِّذيَف َلُكْنُت َأْطَيَبُك

ْنَيا َكاْسَتْمَتْعُتـ ِبَيا َفاْلَيْكـَ ُتْجَزْكَف  ـُ الدُّ ـْ ِفي َحَياِتُك ـْ َطيَِّباِتُك ـْ َتْسَتْكِبُركفَ َكَفُركا َعَمى النَّاِر َأْذَىْبُت  َعَذاَب اْلُيكِف ِبَما ُكنُت

ـْ َتْفُسُقكف{   (ٕ)[.ٕٓ]األحقاؼ: ِفي اأَلْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ َكِبَما ُكنُت

َفَمْف تحمى  -المكلى جل كعبل-ىذه األمكُر الخمسُة ىي أركاف التقكػ، كبيا يناُؿ اإلنساف كاليَة ربو 

نبغي تركو كالحذر منو، فقد باإليماف، كجمع بيف أركاف التقكػ الحساف، فعبًل فيما ينبغي فعمو، كتركًا حذرًا لما ي

ـُ َّللّاُ َكَّللّاُ -سبحانو كتعالى-تأىل لمكىبة هللا الكريـ، كهللا خير معيف كىك الفتاح العميـ. قاؿ  :}َكاتَُّقكْا َّللّاَ َكُيَعمُِّمُك

ـْ  : }ِيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنكْا َإف َتتَُّقكاْ -جل شأنو-[ كقاؿ ٕٕٛ]البقرة: ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميـ{ ـْ ُفْرَقانًا َكُيَكفِّْر َعنُك َّللّاَ َيْجَعل لَُّك

ـْ َكَّللّاُ ُذك اْلَفْضِل اْلَعِظيـ{]األنفاؿ: ـْ َكَيْغِفْر َلُك [  كال ريب أف مف دكف التقكػ يحـر المرء الفيـ كيطمس َٜٕسيَِّئاِتُك

ة ُتطفئ ذلؾ النكر، كقد كاف سمفنا عمى بصيرتو كتشتبو عميو األمكر، فإف العمـ نكر يقذفو هللا في القمب، كالمعصي

ـُ دار اليجرة مالؾ  -رحميـ هللا- رحمو هللا -يعتنكف بيذا الجانب كيكصكف بو طبلبيـ، فيذا اإلماـ المكىكب إما

                                                
. كسنف ابف ماجو، ٖٕٙٓ. كسنف الترمذؼ رقـٖٓٔ، صٕج -رضي هللا عنو-في المسند مف ركاية أبي ىريرة  الحديث الشريف (ٔ)

، ٕ. كتاريخ أصفياف ألبي نعيـ جٖ٘ٙ، صٓٔ. كحمية األكلياء، ألبي نعيـ، جٕٗ. ككتاب مكاـر األخبلؽ، لمخرائيطي، صٕٚٔرقـ: 
، ٜٔٗ، صٛ. كالحديث في جامع األصكؿ، جٔٓ٘-ٛٚ، صٚبييقي، ج. شعب اإليماف، لمٖٓٔ. ككتاب الزىد، لمبييقي، رقـٕٖٓص
. ٜٚٔ، صٕ. كالمغني عف حمل األسفار في األسفار، لمعراقي، جٕ٘ٗ، صٖ. كانظره في الترغيب كالترىيب، لممنذرؼ، جٖٜٙٔرقـ

تحاؼ السادة المتقيف، ج  .ٖٕٕ، صٙكا 
. كجامع البياف في تأكيل ٜٕٚ، صٖ. كالطبقات الكبرػ، ابف سعد، جٜٚ٘األثر في كتاب الزىد كالرقائق، لئلماـ ابف المبارؾ، رقـ (ٕ)

. كحمية األكلياء كطبقات ٖٓٔ-ٕٓٔ، صٕٗ. كالكشف كالبياف عف تفسير القرآف، الثعمبي، جٚٗٔ، صٕٔالقرآف، لمطبرؼ، ج
. ٖٕٛ، صٖخشرؼ، لمزيمعي، ج. كانظره في تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعو في تفسير الكشاؼ لمزمٜٗ، صٔاألصفياء، أبي نعيـ، ج

. كالدر المنثكر في تفسير القرآف بالمأثكر، السيكطي، ٜٗٔ، صٗالكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاؼ، ابف حجر العسقبلني، ج
 . ٖٖٗ، صٖٔج
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لما جمس الشافعي بيف يديو كقرأ عميو أعجبو ما رأػ مف كفكر فطنتو، كتكقُّد ذكائو، ككماؿ فيمو،  -كرضي عنو

  (ٔ)قد ألقى عمى قمبؾ نكرًا، فبل ُتطفئو بظممة المعصية".فقاؿ: "إني أرػ هللا 

ـَ َكاَف َيْعَمُمُو  ِ بف مسعكد يقكؿ: "ِإنِّي أَلَْحَسُب الرَُّجَل َيْنَسى اْلِعْم كلذا كاف الصحابي الجميل َعْبُد َّللاَّ

 كاشتير عف الشافعي شعره: (ٕ)ِباْلَخِطيَئِة َيْعَمُمَيا".

 فأرشػػػدني إلػػػى تػػػرؾ المعػػاصي       ػفظيشػػككت إلػػى ككػػيع سػػكء ح

 (ٖ)كنػػػكر المػػػػػو ال ييػػػػدػ لعػػػػاصي             كأخػػػػػبرني بػػػػػأف العمػػػػػـ نػػػػػكر

كمع تحقق اإلنساف بيذيف األمريف: إيماف، كتقكػ، كىما مف أسباب المكىبة، فبل بد مف أف يتحقق 

 تـ لو أسباب الكرامة، كيناؿ مف هللا العناية التامة، كىذا بيانيا بإيجاز.بالسبب الثالث، كىك االستقامة لت

السبب الثالث: االستقامة، كيراد باالستقامة المكاظبة التامة عمى اإليماف كتقكػ الرحمف عمى الدكاـ، قاؿ 

َـّ اْسَتَقاُمكا َفبَل خَ -جل ثناؤه-ربنا  ُ ُث ـْ َيْحَزُنكف : }ِإفَّ الَِّذيَف َقاُلكا َربَُّنا َّللاَّ ـْ َكاَل ُى ُأْكَلِئَؾ َأْصَحاُب اْلَجنَِّة  .ْكٌؼ َعَمْيِي

َـّ اْسَتَقاُمكا -جل كعبل-[ كقاؿ ٗٔ-َٖٔخاِلِديَف ِفيَيا َجَزاء ِبَما َكاُنكا َيْعَمُمكف{ ]األحقاؼ: ُ ُث : }ِإفَّ الَِّذيَف َقاُلكا َربَُّنا َّللاَّ

ـُ اْلَمبَلِئَكُة َأالَّ  ُؿ َعَمْيِي ـْ ِفي اْلَحَياِة الدُّ َتَتَنزَّ ـْ ُتكَعُدكف َنْحُف َأْكِلَياُؤُك ْنَيا َكِفي  َتَخاُفكا َكاَل َتْحَزُنكا َكَأْبِشُركا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكنُت

ْف َغُفكٍر رَِّحيـ{ ]فصمت ُعكف ُنُزاًل مِّ ـْ ِفيَيا َما َتدَّ ـْ َكَلُك ـْ ِفيَيا َما َتْشَتِيي َأنُفُسُك [ قاؿ شيخ اإلسبلـ ٕٖ-ٖٓ:اآلِخَرِة َكَلُك

  (ٗ)اإلماـ ابف تيمية: "استقامكا عمى محبتو كعبكديتو، فمـ يمتفتكا عنو يمنة كال يسرة".

                                                
 .ٕٖٔابف القيـ، الداء كالدكاء، ص  (ٔ)
. الخطيب البغدادؼ، الجامع ٜٙٔ، صٔمـ كفضمو، ج. ابف عبد البر، جامع بياف العٖٔأبك خيثمة زىير بف حرب، العمـ، ص (ٕ)

 .ٕٛ٘، صٕألخبلؽ الراكؼ كآداب السامع، ج
.  كىك في كتاب الجامع ٓٙنسبو إلى اإلماـ الشافعي، العبلمة ابف القيـ في كتابو الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي، ص (ٖ)

بعض العمماء دكف تسميتو، كحكى قبمو أف عمي بف خشـر قاؿ: ، منسكب لٕٛ٘، صٕألخبلؽ الراكؼ كآداب السامع، لمخطيب، ج
"سألت ككيعًا: تعمـ شيئًا لمحفع؟ قاؿ: ترؾ المعاصي عكف عمى الحفع" كعمى بف خشـر ثقة تكفي سنة سبعة كخمسيف كمئتيف كما في 

 .ٜٕٚٗتقريب التيذيب، رقـ: 
ياؾ نستع (ٗ)  .ٗٓٔ، صٕيف، جابف القيـ، مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 



 

52 
 

كثبت في المسند كصحيح اإلماـ مسمـ، كغير ذلؾ مف دكاكيف السنة الشريفة، عف سفياف بف عبد هللا 

بلـ قكاًل ال أسأُؿ عنو أحًدا بعدؾ، قاؿ: "قل: قاؿ: قمت: يا رسكؿ هللا، قل لي في اإلس -رضي هللا عنو-الثقفي 

 (ٔ)آَمْنُت با، ثـ استقـ".

عز -قاؿ اإلماـ ابف القيـ: "االستقامة كممة جامعة، آخذة بمجامع الديف، كىي القياـ بيف يدؼ هللا 

ات، فاالستقامة عمى حقيقة الصدؽ، كالكفاء بالعيد، كاالستقامة تتعمق باألقكاؿ، كاألفعاؿ، كاألحكاؿ، كالني -كجل

 (ٕ)فييا: كقكعيا ، كبا، كعمى أمر هللا".

كَقاَؿ األستاذ الشيخ القشيرؼ: "االستقامة درجة ِبَيا كماُؿ األمكر كتماميا، كبكجكدىا حصكُؿ الخيرات 

ـْ يكف مستقيمًا ِفي حالتو ضاع سعيو كخاب جيده". كنظاميا كمف َل
(ٖ) 

بو هللا مف المكاىب ماال يخطر عمى قمبو، كتككف معية هللا معو ىذه أسباب المكىبة، فمف تحقق بيا، كى

ـْ َتْقكاُىـ{ ]دمحم:-هلالج لج-في جميع أحكالو، قاؿ هللا  ـْ ُىًدػ َكآَتاُى [ فزيادة العمـ ىي في الحقيقة ٚٔ: }َكالَِّذيَف اْىَتَدْكا َزاَدُى

ـِ ُمْخَتِمٌف َأْلَكاُنُو َكَذِلَؾ ِإنََّما َيْخَشى زيادة في معرفة هللا كالقرب منو، كلذا قاؿ جل شأنو:}َكِمَف النَّ  َكابِّ َكاأَلْنَعا اِس َكالدَّ

َ َعِزيٌز َغُفكر{]فاطر: َ ِمْف ِعَباِدِه اْلُعَمَماء ِإفَّ َّللاَّ  [. َّٕٛللاَّ

كبعد بياف أسباب المكىبة، سأنتقل إلى بياف عبلمات كجكد المكىبة. جعمنا هللا الكريـ مف عباده 

 ، كحفظنا مف شركر أنفسنا، كمف كساكس الشياطيف إنو جكاد كريـ.المكىكبيف

  

                                                
، في ٓٓٔ، ص٘. البخارؼ، التاريخ الكبير، جٖٛ. مسمـ، المسند الصحيح المختصر، رقـ:ٖٔٗ، صٖأحمد ابف حنبل، المسند، ج (ٔ)

. ٕٜٖٚ. ابف ماجو، السنف، رقـ:ٜٛٗٔٔ. النسائي، السنف الكبرػ، رقـ:ٕٕٔٗترجمة عبد هللا بف سفياف الثقفي. الترمذؼ، السنف، رقـ:
، ٔ. كىك في جامع األصكؿ، البف األثير، جٕٕٕ، صٖ. ابف حباف، صحيح ابف حباف، جٜٕٛ، صٕالسنف، ج الدار قطني،

 .ٚٔ، رقـ: ٙ٘ٔص
ياؾ نستعيف، ج (ٕ)  .٘ٓٔ، صٕابف القيـ، مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 .ٕ٘ٓالقشيرؼ، الرسالة القشيرية، ص (ٖ)
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 املبحث اخلامس
 

 عالمات وجود الموهبة في الموهوب

 لكجكد المكىبة عبلمات في المكىكب، كيمكف حصرىا في ثبلث جيات: َنْفسية، َسْمتيو، َمْسمكيو.

ألمر في ذلؾ إال هللا العميـ، ثـ أما النفسية فيي متعمقة فقط بمحل الكىب كمدعيو، كال يعمـ حقيقة ا

مدعي ذلؾ مف المخمكقيف، فاإلنساف يعمـ حالو مكىكبًا أك كذكبًا، صديقًا أك زنديقًا، كليًا حميدًا، أك شيطانًا مريدًا، 

كل إنساف عميـ [  ف٘ٔ-ٗٔ: }َبِل اإِلنَساُف َعَمى َنْفِسِو َبِصيَرة َكَلْك َأْلَقى َمَعاِذيَره{]القيامة:-سبحانو كتعالى-كما قاؿ 

 بحالو بصير بنفسو، في دنياه كعند بعثو في آخرتو.

أما عممو في دنياه بمختمف حالو، كبصره بطيبو أك خبثو، كتيقنو مف قناعتو أك جحكده، كمعرفتو 

ف لبس عمى الناس كادعى أنو مف المخمصيف األكياس، كما أخبر عف  بصدقو أك كذبو، فمعمـك غير مظنكف، كا 

ـْ  -جل ثناؤه-كاؿ الناس، فقاؿ ذلؾ العميـ بأح ْنُي فَّ َفِريقًا مِّ ـْ َكاِ  ـُ اْلِكَتاَب َيْعِرُفكَنُو َكَما َيْعِرُفكَف َأْبَناءُى }الَِّذيَف آَتْيَناُى

ـْ َيْعَمُمكف{ ]البقرة:  [. َٙٗٔلَيْكُتُمكَف اْلَحقَّ َكُى

كفي تفسير القرآف العظيـ: "جائز  تشيد لتفسير آية سكرة القيامة بما تقدـ، كغيرىا كىذه اآلية الكريمة 

ف جادؿ عنيا كلـ يفعل ذلؾ، كأسر ذلؾ عف  أف يككف أراد بيذا في الدنيا، أف اإلنساف بصير بعمل نفسو، كا 

 (ٔ)الناس".

فاإلنساف أعمـ بحالو مف بني جنسو، ميما خدع غيره، كخادع نفسو }َبِل اإِلنَساُف َعَمى َنْفِسِو َبِصيَرة َكَلْك 

 [. ٘ٔ-َٗٔعاِذيَره{ ]القيامة:َأْلَقى مَ 

                                                
. كأما االحتماؿ الثاني لتفسير آية القيامة، كىك ككف ذلؾ عند بعثو في آخرتو، فيرجع ٖٖٙ، ص٘الماتريدؼ، تأكيبلت أىل السنة، ج (ٔ)

. كتفسير اإلماـ القرطبي، ٕٔٗ-ٕٓٗ، صٛفي تكجيو ذلؾ إلى الكتاب المتقدـ، كتفسير زاد المسير في عمـ التفسير، البف الجكزؼ، ج
. كالسراج المنير في اإلعانة عمى معرفة ٚٛٔ-ٖٙٛ، صٛج . كتفسير البحر المحيط المعركؼ بالتفسير الكبيرٕٓٔ-ٜٜ، صٜٔج

 .ٔٗٗ، صٗبعض كبلـ ربنا الحكيـ الخبير، ج
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نعـ كل كاحد يعمـ مف نفسو ىل ىك مكىكب أك كذكب، محبكب، أك مغضكب، كأكثر مف يدعي الكىب 

ال يتقف قراءة كبلـ الرب، بل يمحف فيو بما يستدعي العجب، كما اتخذ هللا العظيـ كليًا جاىبًل، كلكا اتخذه لعممو. 

ْف َأْمِرَنا َما ُكنَت َتْدِرؼ َما اْلِكَتاُب َكاَل -ملسو هيلع هللا ىلص-بيف قاؿ ربنا الكريـ في رسكلنا سيد المكىك  : }َكَكَذِلَؾ َأْكَحْيَنا ِإَلْيَؾ ُركًحا مِّ

ْسَتِقي نََّؾ َلَتْيِدؼ ِإَلى ِصَراٍط مُّ ِ الَِّذؼ َلُو َما ِفي ـ ِصَراِط اإِليَماُف َكَلِكف َجَعْمَناُه ُنكًرا نَّْيِدؼ ِبِو َمْف نََّشاء ِمْف ِعَباِدَنا َكاِ  َّللاَّ

َماَكاِت َكَما ِفي اأَلْرِض َأالَ  ِ َتِصيُر اأُلُمكر السَّ : }َكَكَجَدَؾ َضاالِّ -هلالج لج-[  كقاؿ ٖ٘-ٕ٘{]الشكرػ:ِإَلى َّللاَّ

، فقد كاف َٚفَيَدػ{]الضحى: مف أكؿ  -فداه نفسي-[  كال يراد مف الضبلؿ ىنا: عدكؿ عف حق ككقكع في غيِّ

 .(ٔ)ى نزكؿ الكحي عميو معصكمًا مف عبادة األكثاف، كقاذكرات أىل الفسق كالعصيافحالو إل

كأحسف ما تحمل عميو اآلية الكريمة: "كجدؾ جاىبًل عمى ما يككف في أصل الخمقة، فيداؾ إلى العمـ 

يككنكف جيااًل الصحيح النافع، فيي كاآلية المتقدمة في سكرة الشكرػ. كمف المعمـك أف الخمق في ابتداء أحكاليـ 

 (ٕ.)ال جيل كسب يذمكف عميو لكف جيل خمقة"

ف اعتذر بما  (ٖ)نعـ، إف حاؿ اإلنساف ال يخفى عميو، كىك بصيرة عمى نفسو، أعمـ بيا مف غيره، كا 

 يخدع غيره كيخادع نفسو، كسأذكر قصتيف لعبديف صالحيف مكىبيف.

كيف كىبو هللا  -رضي هللا عنيما-الخطاب األكلى: ُتبيُف َحاؿ الصحابي المبارؾ عبد هللا بف عمر بف 

قاؿ: قاؿ  -رضي هللا عنو-الجميل مف فضمو ما خفي عمى غيره، كما ثبت في المسند كالصحيحيف كغيرىما عنو 

ثكني ما ىي؟ فكقع الناُس  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسكؿ هللا  نيا َمَثُل المسمـ، فحدِّ في شَجِر  "ِإفَّ ِمَف الشجر شجرة ال َيْسُقط كرُقيا، كاِ 

                                                
 .ٖ٘ٚ، ص٘النسفي، مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل، ج (ٔ)
آف، . كعند القرطبي، الجامع األحكاـ القر ٘ٚٗ، ص٘ىذا أحد التكجييات في تأكيل اآلية الكريمة، كما في تأكيبلت أىل السنة ج (ٕ)
. كىناؾ تأكيبلت ٕ٘٘-ٔ٘٘، صٗ. كالسراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض كبلـ ربنا الحكيـ الخبير، جٜٛ-ٜٙ، صٕٓج

 ُأَخُر معتبرات.
الياء في بصيرة لممبالغة كعبلمة، أك يراد بيا الحجة، تقكؿ لغيرؾ أنت حجة عمى نفسؾ، كبصيره. كما في مدارؾ التنزيل كحقائق  (ٖ)

 .٘ٚ، ٘التأكيل، ج
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ثنا ما ىي يا رسكَؿ هللا؟ قاؿ: ىي  البكادؼ. قاؿ عبد هللا: فكقع في نفسي أنيا النخمُة، فاستحييُت، ثـ قالكا: َحدِّ

 . (ٔ) النخمُة"

فيو: "أف العالـ الكبير قد يخفى عميو بعض ما يدركو مف ىك دكنو،  -رحمو هللا-قاؿ الحافع ابف حجر 

 (ٕ)ضمو مف يشاء".ألف العمـ مكاىب، كهللا يؤتي ف

ف العالـ الكبير قد يخفى عميو بعض ما يدركو مف ىك دكنو، إفيو: " -رحمو هللا-كقاؿ الحافع العيني 

 (ٖ)ألف العمـ منح إليية، كمكاىب رحمانية، كأف الفضل بيد هللا يؤتيو مف يشاء".

الشريف في بعض  ترجمتو ليذا الحديث -رحمو هللا-كمف لطائف فقو سيد المحدثيف اإلماـ البخارؼ 

 (ٗ)مكاضع إيراده بقكلو: "باب الفيـ في العمـ".

كال غرَك في بمكغ ىذا السيد الجميل تمؾ المنزلة العالية فيك الذؼ نعتو اإلماـ الذىبي في السير بقكلو: 

 .-رضي هللا عنيـ جميعاً -فيك حقًا شيخ اإلسبلـ بيف الصحابة الكراـ  (٘)"اإلماـ القدكة شيخ اإلسبلـ"

كىك اإلماـ الحبر فقيو األمة  -رضي هللا عنو-ا القصة الثانية، فتبيف حاؿ سيدنا عبدهللا بف مسعكد كأم

كيف سدده ربنا في الفتيا بما لـ يعمـ فيو أثرًا،  (ٙ)-كما نعتو بذلؾ اإلماـ الذىبي-كاف معدكدًا في أذكياء العالـ 

كالخبر في المسند كالسنف بسند صحيح حسف:  -ملسو هيلع هللا ىلص-فطابقت فتياُه األثر، ككأنو سمعو مف رسكلنا سيد البشر 

"ُأِتَي عبُد هللا بف مسعكد في رجل تزكج امرأة، كلـ يفِرْض ليا، فُتُكفَِّي قبل أف يدخَل بيا، فقاؿ عبد هللا: َسُمكا: ىل 

كاف صكابًا فمف هللا، ليا مير تجدكف فييا أثرًا؟ قالكا: يا أبا عبد الرحمف، ما َنِجُد فييا، قاؿ: أقكؿ برأيي، فإف 

ُة، فقاـ رجل مف أْشَجع، فقاؿ: في مثل ىذا قضى  كمير نسائيا، ال َكْكَس كال شطَط، كليا الميراُث، كعمييا الِعدَّ

                                                
، كىك فيو في تسع ٕٙ. البخارؼ، الجامع المسند الصحيح المختصر رقـ:٘ٔٔ-ٔٙ-ٔٗ-ٕٔ، صٕأحمد بف حنبل، المسند، ج (ٔ)

 .ٙٔٛٗ. كىك في جامع األصكؿ: رقـ ٕٔٔٛمكاضع، كصحيح اإلماـ مسمـ، رقـ: 
 .ٚٗٔ، صٔابف حجر، فتح البارؼ شرح صحيح البخارؼ، ج (ٕ)
 .٘ٔ، صٕدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ، جبدر الديف العينى، عم (ٖ)
 ، بشرح الفتح.٘ٙٔ، ٔكىك الباب الرابع عشر مف كتاب العمـ، ج (ٗ)
 .ٕٗٓ، صٖالذىبي، سير أعبلـ النببلء، ج (٘)
 .ٔٙٗ، صٔالذىبي، سير أعبلـ النببلء، ج (ٙ)
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سكؿ فينا، في امرأة يقاؿ ليا: َبْرَكُع بنُت كاِشق، تزكجْت رجبًل، فمات قبل أف يدخَل بيا، فقضى ر  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسكؿ هللا 

ُة، فرفع عبد هللا يَدْيو  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا   (ٔ) ككبَّر".بمثل َصَداِؽ نسائيا، كليا الميراث، كعمييا الِعدَّ

 -رحمو هللا-كىذا الصحابي المبارؾ المكىكب، يأتي بعده إماـ مبارؾ مكىكب، كىك اإلماـ الشافعي 

َأنَُّو َقَضى ِفي َبْرَكُع ِبْنِت َكاِشٍق َكَنَكَحْت ِبَغْيِر َمْيٍر َفَماَت  - َعَمْيِو َكَسمَّـَ َصمَّى َّللاَُّ -فيقكؿ: "َكَقْد ُرِكَؼ َعْف النَِّبيِّ 

ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ -َزْكُجَيا َفَقَضى َلَيا ِبَمْيِر ِنَساِئَيا َكَقَضى َلَيا ِباْلِميَراِث َفِإْف َكاَف َثَبَت َعْف النَِّبيِّ  َلى َفُيَك َأكْ  -َصمَّى َّللاَّ

َة ِفي َقْكِؿ َأَحٍد ُدكَف النَِّبيِّ  ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ -اأْلُُمكِر ِبَنا َكاَل ُحجَّ ْف َكُثُركا َكاَل ِفي ِقَياٍس َفبَل َشْيَء ِفي َقْكِلِو  -َصمَّى َّللاَّ َكاِ 

ـِ َلُو" ِ ِبالتَّْسِمي اإلماـ الحاكـ: "لك حضرت الشافعي  قاؿ اإلماـ أبك عبد هللا محمُد بف يعقكب، شيخُ  (ٕ)إالَّ َطاَعُة َّللاَّ

 (ٖ)لقمت عمى رؤكس أصحابو كقمت: قد صح الحديث فقل بو".

 نعـ إف تماـ االتباع، أكبر عبلمة عمى كماؿ الكىب ببل نزاع، الميـ اجعل ىكانا تبعًا لشرعؾ يا مكالنا.

أسباب الكىب في إف الَكيِّس الذؼ يجد ىذا مف نفسو يعمـ أنو مكىكب مف ربو، كذلؾ يدؿ عمى تمكف 

نفسو، كلذلؾ يشعر الصادؽ الناصح لنفسو بحرمانو مف الكىب عند تفريطو في بعض أسباب الكىب، كسأقتصر 

 عمى مثاليف، ليتضح األمر رْأَؼ اَلَعْيف.

رحمو - ٜٛٔالمثاؿ األكؿ: اإلماـ الكبير حافع العصر شيخ اإلسبلـ أبك دمحم سفياف بف عيينة، تكفي:

بذلؾ اإلماـ الذىبي في سير أعبلـ النببلء، كزاد: "ىك حجة مطمقًا، كحديث في جميع دكاكيف نعتو  -هللا تعالى

اإلسبلـ، كاف صاحب سنة كاتباع". كقاؿ اإلماـ عبدهللا بف كىب: "ال أعمـ أحدًا بتفسير القرآف الكريـ أعمـ مف 

  (ٗ)سفياف بف عيينة".

                                                
. كقد ٜٜٓٗاألصكؿ، رقـ:. كالحديث في جامع ٕٓٛ-ٜٕٚ، صٗ، جٓٛٗ، صٖ، جٖٔٗ، صٔأحمد بف حنبل، المسند، ج (ٔ)

، ٖٔ. كاإلصابة في تميز الصحابة، جٕٙٔ، صٖصححو الترمذؼ كابف حباف كالحاكـ كغيرىـ. كانظره في التمخيص الحبير، ج
  -رضي هللا عنيا-، ترجمة َبركع بنت كاشق ٕٕٓص

 .ٓٛٔ، صٕ. كنقمو عنو الحاكـ في المستدرؾ، جٛٙ، ص٘الشافعي، األـ، ج (ٕ)
 .ٜٚٔ، صٙ. البييقي، الخبلفيات، جٓٛٔ، صٕتدرؾ، جالحاكـ، المس (ٖ)
 .ٛ٘ٗ-ٙٙٗ-ٗ٘ٗ، صٛالذىبي، سير أعبلـ النببلء، ج (ٗ)
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ِصيْف، َكالرَّْأِؼ الرَّاِجِح الرَِّكيْف، كقاؿ اإلماـ أبك نعيـ في حمية األكلياء: "اإلماـ ا ألميف، ُذك اْلَعْقِل الرَّ

،َكاَف َعا ٍد ُسْفَياُف ْبُف ُعَيْيَنَة اْلِيبَلِليُّ ِلًما َناِقَدا، َكَزاِىًدا َعاِبَدا، ِعممو اْلُمْسَتْنِبُط ِلْمَمَعاِني، َكاْلُمْرَتِبُط ِلْمَمَباِني، َأُبك ُمَحمَّ

 (ٔ)َمْعُمكْر". َمْشُيكْر، َكُزْىُدهُ 

لما َفَقَد بعَض متمماِت  -جل كعبل-ىذا االماـ المبارؾ المكىكب يخبر عف ذىاب بعض كىبو مف ربو 

فيقكؿ إلصحابو أىل الحديث: "أََعِمْمُتـ أني كنت قد أكتيت فيـَ القرآف الكريـ، فمما قبمت  -عز كجل-كاليتو لربو 

كقاؿ: "منذ أخذت مف ماؿ فبلٍف األمير ُمِنعت ما كاف كىبو لي مف  (ٕ)الصرة مف أبي جعفر )المنصكر( ُسِمْبُتو"

 (ٖ)فيـ القرآف".

رحمو هللا - ٚٛٔالمثاؿ الثاني: اإلماـ القدكة الثبت شيخ اإلسبلـ أبك عمي الفضيل بف عياض تكفي: 

حد العمماء ، كقاؿ االماـ ابف كثير: "ىك أحد أئمة العباد كالزىاد، كأ(ٗ)نعتو بذلؾ اإلماـ الذىبي -تعالى

إماـ كأخذ عنو  -يعني: أبا حنيفة-عف إماـ عظيـ  كفي الجكىرة المضية: "ىك إماـ عظيـ أخذ الفقو (٘)كاألكلياء".

 (ٙ)".-يعني اإلماـ الشافعي-عظيـ، 

كمع ذلؾ كاف يرػ أف أؼ تقصير  (ٚ)كىذا اإلماـ المبارؾ المكىكب لـ يأخذ شيئًا مف أُعطيات اأُلمراء،

فأعرؼ ذلؾ في خمق حمارؼ  -عز كجل-اىب هللا الجميل عنو، فيك القائل: "إني أَلَعصي هللا منو يمنع مف مك 

 (ٔ)كخادمي. كفي البداية كالنياية زيادة: كامرأتي، كفأر بيتي".

                                                
 .ٕٓٚ، صٚأبك نعيـ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء، ج (ٔ)
ثر في . كأكرد اإلماـ الخطيب البغدادؼ ذلؾ األٖٛٙ-ٖٚٙ، صٔالخطيب البغدادؼ، الجامع ألخبلؽ الراكؼ كآداب السامع، ج (ٕ)

فصل عظيـ ينبغي أف يككف عمى باؿ طالب العمـ في كل حيف، فقاؿ: مف نزه نفسو مف المحدثيف عف قبكؿ أمكاؿ السبلطيف: 
 .ٜٖٙ-ٖٔٙص

 ، النيي عف مخالطة السبلطيف.ٕٙٓ، فصلٕٗ٘الجكزؼ، صيد الخاطر، ص (ٖ)
 .ٕٕٗ-ٕٔٗ، صٛالذىبي، سير أعبلـ النببلء، ج (ٗ)
 .ٜٛٔ، صٓٔلنياية، جابف كثير، البداية كا (٘)
عبد القادر بف دمحم بف دمحم بف نصر هللا بف سالـ بف أبي الكفاء القرشي الحنفي محي الديف أبك دمحم، الجكاىر المضية في طبقات  (ٙ)

 .ٓٓٚ، صٕالحنفية، ج
. كحمية ٖٚٙ-ٖٙٙ، صٔكلو في البعد عنيـ، كعدـ األخذ منيـ مكاقف مشيكرة كما في الجامع ألخبلؽ الراكؼ كآداب السامع، ج (ٚ)

 .ٛٓٔ-٘ٓٔ-ٜٛ، صٛاألكلياء كطبقات األصفياء، ج
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سبحاف هللا العظيـ! سيد المحدثيف يأخذ جائزة مف السبلطيف فيحـر مف فيـ القرآف الكريـ، كسيد الزىاد 

أنو قصر في حق رب العباد يشعر بتغير نحكه مف قبل العباد. كما جرػ منيما صغيرة، لكف كالعباد عندما يرػ 

يحط المنزلة عف الرتبة الكاممة، كذلؾ يمنع مف حصكؿ الكىب التاـ،  -حتماً -فيو كدر في جانب الكرع، كذلؾ 

 (ٕ).فحسناُت األبرار سيئاُت المقربيف األخيار كما قرر ذلؾ أئمتنا الكراـ األطيار

 ٜٚ٘كلتكضيح ذلؾ تمامًا أكضح ما نقل عف اإلماميف المتقدميف بنقميف عف اإلماـ ابف الجكزؼ، تكفي: 

قاؿ في كتابو صيد الخاطر: "تأممت في نفسي تأكيبًل في مباح أناؿ بو شيًئا مف الدنيا، إال أنو  -رحمو هللا تعالى-

َىَبْت حبلكة المعاممة  تعالى، ثـ عاد َفَقمََّص َضْرَع َحْمبي في باب الكرع كدر، فرأيتو أكاًل قد اْحَتمب درَّ الديف، َفذَ 

لو، فكقع الَفْقُد لمحاليف، فقمت لنفسي: ما مثمؾ إال كمثل كاٍؿ ظالـ، جمع الماؿ مف غير ِحمِّو، فصكدر، فُأِخَذ منو 

اَدُع، كال ُيناؿ ما عنده الذؼ جمع، كُألـز ما لـ يجمع، فالحذر الحذر مف فساد التأكيل، فإف هللا تعالى ال ُيخَ 

 (ٖ)بمعصيتو".

كقاؿ: "كأنا أقكؿ عف نفسي: ما نزلت بي آفٌة أك غـ أك ضيُق صدر، إال بزلل أعرفو، حتى يمكنني أف 

أقكؿ: ىذا بالشيء الفبلني، كربما تأكلت فيو بعد، َفَأرػ العقكبة. فينبغي لئلنساف أف يترقب جزاء الذنكب، فقل أف 

 (ٗ)يسمـ منو".

َمت رتبُة القـك فعرفكا مف أيف ُأتكا، كبما ُعكقبكا، قاؿ أبك طالب المكي في "قكت القمكب"  تكفي نعـ عَ 

كتابعو الزبيدؼ في "إتحاؼ السادة المتقيف بشرح إحياء عمـك الديف" كقد تكفي سنة:  -رحمو هللا- ٖٙٛسنة: 

دُة كالمشقة، فعقكبة كل  : "دقائق العقكبات عمى قدر جبلئل الدرجات، كالعقكبة-رحمو هللا- ٕ٘ٓٔ مكضكعيا الشِّ

                                                                                                                                       
. كفي صيد الخاطر، ٖٕٛ، صٕ. ابف الجكزؼ، في صفة الصفكة، جٜٓٔ، صٛأبك نعيـ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء، ج (ٔ)

دمحم الحسيني الزبيدؼ،  . دمحم بفٖ٘، صٗ. الغزالي، إحياء عمـك الديف، جٖٚٚ، صٔ. أبك طالب المكي، قكت القمكب، جٖٚص
 .ٜٜٔ، صٕٔ. ابف كثير، البداية كالنياية، جٛٔٙ، صٛإتحاؼ السادة المتقيف بشرح إحياء عمكـ الديف، ج

. َكُنِقَل عف الزاىد الصالح سيل التسترؼ، تكفي: ٖٖٛ، صٛٔكما في مجمكع الفتاكػ: ج -ملسو هيلع هللا ىلص-ليس بحديث شريف مرفكع إلى نبينا  (ٕ)
، ٗٚ٘، صٙ. كىك منسكب فيو أيضًا: جٖٔ٘، صٙكما في إتحاؼ السادة المتقيف بشرح إحياء عمكـ الديف، ج -حمو هللار - ٖٕٛ
راز أحمد بف عيسى، تكفي: ٛٓٙ، صٛكج كىك كبلـ حق تناقمو أئمتنا  -رحمو هللا - ٕٚٚكقيل  ٕٙٛ، إلى الزاىد العابد أبي سعيد الخَّ

، ٕ. كالحاكؼ لمفتاكؼ، جٕ٘ٛ، ٕ، جٕٚ٘، صٔ. كمدارج السالكيف، ج٘ٔٗ، صٔٔتاكػ: جككجيكه بنحك ما ذكرت كما في مجكع الف
 .ٖٕٗص

 .ٜٗابف الجكزؼ، صيد الخاطر، ص (ٖ)
 .ٕٜٖ-ٜٖٔابف الجكزؼ، صيد الخاطر، ص (ٗ)
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تبلؼ األمكاؿ، كأىل  أحد مف حيث تشتد عميو، فأىُل الدنيا ُيعاَقبكَف بحرماف رزؽ الدنيا مف تعذر االكتساب كا 

اآلخرة يعاقبكف بحرماف رزؽ اآلخرة مف قمة التكفيق لؤلعماؿ الصالحة، كتعذر فتكح العمـك الصادقة، ذلؾ تقدير 

 (ٔ)العزيز العميـ".

 ثانيًا: َسْمُت المكىكب.

 يراد مف السمت ىنا: حسف الييئة كجماؿ المنظر في الديف، فيتزيف ِبِزؼِّ الصالحيف، َكيْمزـُ ىدييـ القكيـ. 

قاؿ أبك عبيد في غريب الحديث الشريف: "السمت يككف في معنييف أحدىما: حسف اْلَيْيَئة كالمنظر ِفي 

يف َكَلْيَس مف اْلجم  اؿ كالزينة َكَلِكف يككف َلُو َىْيَئة أىل اْلَخْير كمنظُرىـ.َمْذَىب الدَّ

ْمَت. ِكبَلُىَما َلُو معنى جيد، يككُف َأف يْمـز  مت الطَِّريق ُيَقاؿ: ِالـز َىَذا السَّ كأما الكجو اآلخر: َفِإف السَّ

ْسبَلـ". ْسبَلـ، َكيككُف َأف يككف َلُو َىْيَئة أىل اإْلِ  (ٕ)َطريَقة أىِل اإْلِ

إف السمَت الظاىَر لو أثر كبير عند األفاضل، لتمقي العمـ عف المكىكبيف، كما ثبت في المسند، نعـ 

كصحيح اإلماـ البخارؼ، كسنف اإلماـ الترمذؼ، عف عبد الرحمف بف يزيد قاؿ: "سألت حذيفة عف رجل قريب 

ؿِّ  ْمِت كالَيْدِؼ كالدَّ -خَذ عنو؟ فقاؿ: ما نعمـ أحدًا أقرَب َسْمتًا كَىْديًا كَدالِّ بالنبيِّ حتى نأ -ملسو هيلع هللا ىلص-مف رسكِؿ هللا  (ٖ)السَّ

ـَ المحُفكُظكف مف أصحاب دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص ّـِ عبد، حتى يتكارػ بجدار بيتو، كلقد َعِم ـِ عبٍد -ملسو هيلع هللا ىلص-مف ابِف أ : أف ابَف أ

 (ٗ)أقرُبيـ إلى هللا كسيمة".

يَب المعنكؼَّ أطيُب َشَذًا مف الطيب الحسي، ثبت في المسند كمما ال ينبغي أف يخت مف فيو اثناف أف الطِّ

المدينَة  -ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ: "أكؿ ما قدـ رسكُؿ هللا  -رضي هللا عنو-كالسنف بسند صحيح حسف عف عبد هللا بف َسبَلـ 

                                                
 .ٕٖٔ، صٔأبك طالب المكي، قكت القمكب، ج (ٔ)
، ٜٜٔ-ٜٛٔ، صٕمخشرؼ، في الفائق في غريب الحديث، ج. كنحكه لمز ٖٗٛ، صٖأبك ُعبيد القاسـ بف سبّلـ، غريب الحديث، ج (ٕ)

باب السيف مع الميـ، كالبف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر، -ٜ٘ٗ، صٔ"سمت". كالبف الجكزؼ، غريب الحديث: ج
 .   ٓٔ٘، صٓٔ. كابف حجر، فتح البارؼ، جٚٙٗٚرقـ:

: )الشكل( التي يككف عمييا اإلنساف مف -بفتح الداؿ-: "الدؿ ٖٗٙص ،ٕٓقاؿ ابف الممقف في، التكضيح لشرح الجامع الصحيح، ج (ٖ)
 السكينة كالكقار، كحسف السيرة كالطريقة كالمنظر كالييئة".

. كىك ٜٖٓٛ. الترمذؼ، السنف، رقـ:ٜٚٓٙ-ٕٖٙٚ. صحيح البخارؼ، رقـ: ٕٓٗ-ٜٖٗ-ٜٖٛ، ص٘أحمد بف حنبل، المسند، ج (ٗ)
 ؾ مف دكاكيف السنة الشريفة.. كغير ذلٚٛ٘ٙفي جامع األصكؿ، رقـ: 
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ْمُت كجيو كاسْ  َتْثَبتُّو، عرفُت أفَّ كجيو ليس بكجِو َكذَّاب، قاؿ: فكاف اْنَجَفل الناس إليو، فكنُت فيمف جاءه، فمما تأمَّ

أكَؿ ما سمعُت مف كبلِمِو أف قاؿ: يا أيُّيا الناس، أْفُشكا السبلـ، كأطعمكا الطعاـ، كَصمُّكا بالميل كالناس نياـ، 

 (ٔ)تدخمكا الجنَة بسبلـ".

شاعر اإلسبلـ عبد هللا بف ركاحة  :قاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص-كلذلؾ كاف السمُت: أحسَف ما قيل في كصف نبينا الجميل 

 : -رضي هللا عنو–

 (ٕ)لك لـ تكف فيو آيات مبينة              كانت َبدييُتو ُتنبيؾ بالخبر

عف أثر السمت كمنزلتو، ففي المسند، كاألدب المفرد، عف أسماَء بنِت يزيد  -ملسو هيلع هللا ىلص-كقد أخبرنا نبينا 

 -ملسو هيلع هللا ىلص-" أال أخبركـ بخياركـ؟ قالكا: بمى يا رسكؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-قالت: قاؿ رسكؿ هللا  - عنيارضي هللا-األنصارية 

 .-هلالج لج- (ٖ)قاؿ: الذيف إذا ُرؤكا ُذِكَر هللا"

ْمُت عبلمة عمى الكىب، كال يككف إال بحب مف الكريـ الكىاب، كيتبعو حب الخمق لممكىكب،  ىذا السَّ

قاؿ: "ِإذا أَحبَّ هللُا العبَد نادػ جبريَل: ِإفَّ هللَا يحبُّ فبلنًا  -ملسو هيلع هللا ىلص-كما ثبت في المسند كالصحيحيف كالسنف عف نبينا 

 (ٗ)".األرضِ فَأِحبُّكه، فُيِحبُّو أىُل السماِء، ثـ ُيكَضع لو الَقبكؿ في 

لقبكؿ لو في األرض. عند الصالحيف مف أىل : أف المراد مف كضع ا-كالعمـ عند ربي-كالذؼ يبدك لي 

، (٘)األرض، فتميل إليو قمكبيـ بالمحبة كالرضا، كيشيدكف لو بالصبلح كالخير كاليدػ، فيـ شيداء هللا في أرضو

                                                
. الحاكـ، المستدرؾ، ٖٕٔ٘-ٖٕ٘ٔ. ابف ماجو، السنف، رقـ: ٕٛٚٗ. الترمذؼ، السنف، رقـٔ٘ٗ، ٘أحمد بف حنبل، المسند، ج (ٔ)
 . ٜٕ٘ٚ. كقاؿ الحاكـ: صحيح عمى شرط الشيخيف، كأقره الذىبي، كىك في جامع األصكؿ، رقـ: ٜ٘ٔ، صٗ، جٖٔ، صٖج
صمى هللا –. كاعتبره مف أحسف ما مدح بو النبي ٜٛٙٗ، رقـ: ٕٗٔ، صٙفع ابف حجر في ترجمتو في اإلصابة، جنسبو إليو الحا (ٕ)

المبرد،  -رضي هللا عنو–، كنسبو لحساف بف ثابت ٕٚ، صٗكىك كذلؾ في شرح الزرقاني عمى المكاىب المدنية، ج -عميو كسمـ
 .ٜ٘. كشرح الطحاكية، صٓٔٗ، صٕ. كىك كذلؾ في تفسير ابف كثير، جٓٔ-ٜالكامل، ص

 .ٜٔٔٗ. ابف ماجة، السنف، رقـ: ٖٕٖ. البخارؼ، األدب المفرد، صٜ٘ٗ، ٙأحمد بف حنبل، المسند، ج (ٖ)
، كىك ٖٕٚٙ ، كمسمـ في، الصحيح، رقـ:ٜٕٖٓ. البخارؼ، الصحيح، رقـ: ٗٚٙٓٔ، رقـ: ٖٜٖ، ٙٔأحمد بف حنبل، المسند، ج (ٗ)

 .ٗٛٚٗفي جامع األصكؿ، رقـ: 
: كجبت ثـ مركا -ملسو هيلع هللا ىلص-ت بسند صحيح عف أنس بف مالؾ رضي هللا عنو، أنو قاؿ: "مركا بجنازة، فأثنكا عمييا خيرا، فقاؿ النبي ثب (٘)

: ما كجبت؟ قاؿ: ىذا أثنيتـ عميو خيرا، فكجبت لو -رضي هللا عنو-بأخرػ فأثنكا عمييا شرا، فقاؿ: كجبت فقاؿ عمر بف الخطاب 
. كالترمذؼ في، ٖٚٙٔأثنيتـ عميو شرا، فكجبت لو النار، أنتـ شيداء هللا في األرض". أخرجو البخارؼ في، الصحيح، رقـ: الجنة، كىذا 
 .ٖٗٚٙ، كىك في جامع األصكؿ، رقـ: ٛ٘ٓٔالسنف، رقـ: 
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كلعل الحافع ابف حجر أراد ىذا بقكلو: "يؤخذ منو أف محبة قمكب الناس عبلمة عمى محبة هللا" كلذلؾ قاؿ 

، بل ىك عمى قدر ما أراد هللا لو مف القبكؿ في األرض، "ى المسند: السندؼ في حاشيتو عم ال يمـز منو العمـك

  (ٔ)!."كيف كمعاداة األشرار لؤلخيار معمكمة

ذا تحقق حسف السمت فيمف حصل لو الكىب، فبلبد مف أربع عبلمات تصاحب المكىكب في كل  كا 

 ختصار.باكقت، لتككف عبلمة عمى حصكؿ تماـ السمت، كىي 

 تكاضع كانكسار. .ٕ  سكينة ككقار. .ٔ

 خشكع كبكاء مدرار.. ٗ    بياء كأنكار. .ٖ

ىذه سمات المكىبيف، كىي مكجكدة في أىل الكىب مف قرَّاء القرآف الكريـ كما قاؿ الصحابي المكىكب 

لنَّاُس َناِئُمكَف، َكِبَنَياِرِه ِإَذا النَّاُس "ينبغي ِلَحاِمِل اْلُقْرآِف َأْف ُيْعَرَؼ ِبَمْيِمِو ِإَذا ا -رضي هللا عنو-عبدهللا بف مسعكد 

ْخِمُطكَف، َكِبُخُشكِعِو ِإَذا ُيْفِطُركَف، َكِبُحْزِنِو ِإَذا النَّاُس َيْفَرُحكَف، َكِبُبَكاِئِو ِإَذا النَّاُس َيْضَحُككَف، َكِبَصْمِتِو ِإَذا النَّاُس يَ 

ْرآِف َأْف َيُككَف َباِكًيا َمْحُزكًنا َحِكيًما َحِميًما َعِميًما ِسكِّيًتا، َكاَل َيْنَبِغي ِلَحاِمِل اْلُقْرآِف النَّاُس َيْخَتاُلكَف، َكَيْنَبِغي ِلَحاِمِل اْلقُ 

اًبا، َكاَل َصيَّاًحا، َكاَل َحِديًدا".   (ٕ)َأْف َيُككَف َجاِفًيا، َكاَل َغاِفبًل، َكاَل َصخَّ

كبيرًا، ِفيَمْف يأخذكف العمـ عنو، يقكؿ إماـ دار  كقد كاف السمف الصالح، يكلكف ىذه العبلمات اىتماماً 

السختياني  : "رأيت أيكب-رحمو هللا-كقاؿ    (ٖ)اليجرة الشريفة: "إف ىذا العمـ ديف، فانظركا عمف تأخذكف دينكـ".

، فكاف إذا ذكر النبي  عنده يبكي َحتى  -ملسو هيلع هللا ىلص-بمكة حجتيف فما كتبت عنو، كرأيتو في الثالثة قاعدًا في ِفناء زمـز

 (ٗ)َأرحَمو، فمما رأيت ذلؾ كتبت عنو".

                                                
 .ٕٛٙ، ص٘ٔ. حاشية السندؼ عمى المسند، جٕٙٗ، ص ٔابف حجر، فتح البارؼ، ج (ٔ)
، ٔ. السخاكؼ، جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء، جٖٔٔ. أبي عبيد، فضائل القرآف، صٖٓٔ، صٔاء، جأبي نعيـ، حمية األكلي (ٕ)

. كىك في التبياف في آداب حممة القرآف، ٛٙٗ، صٗ. شرح األثر في، إتحاؼ السادة المتقيف بشرح إحياء عمـك الديف، جٕٙٛص
 .ٖٗص

. كالقاضي عياض، ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ ٙٔثة الفقياء، صخرج األثر بف عبد البر، االنتقاء في فضائل األئمة الثبل (ٖ)
 .ٖٕٔ، صٔلمعرفة أعبلـ اإلماـ مالؾ، ج

 المصدر السابق. (ٗ)
، باإلماـ الحافع سيد العمماء. كىك تابعي جميل كحديثو ٘ٔ، صٙ، نعتو الذىبي في سير أعبلـ النببلء، جٖٔٔكأيكب السختياني، ت

 دكاكيف الحديث الشريف.في الكتب الستة كغيرىا مف 
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كحاؿ اإلماـ مالؾ في اعتبار َسْمِت الشيكخ كىيئتيـ ىك حاؿ سمفنا ليككنكا قدكة حسنة لطبلبيـ، قاؿ 

، : "كانكا إذا أتكا الرجل ليأخذكا عنو العمـ، نظركا إلى صبلتو، كسمتو، كىيئتو-رحمو هللا-اإلماـ إبراىيـ النخعي 

 (ٔ)ثـ يأخذكف عنو".

"كاف الرجل يطمب العمـ، فبل يمبث أف يرػ ذلؾ في تخشعو، كىديو،  -رحمو هللا-قاؿ الحسف البصرؼ 

 (ٕ)كلسانو، كبصره، كيده".

كبالختاـ: فالسمت، كالدؿ، كالييئة، ىي عنكاف األدب كال بد لمَكيِّس مف عمـ ليرتفع بو عف دركة الحيكاف 

قاؿ  -عمى نبينا كعمييـ صمكات هللا كسبلمو-أدب كريـ ليمتحق بالمبلئكة الكراـ الطيبيف  البييـ، كما ال بد لو مف

 (ٖ): "عمـ ببل أدب كنار ببل حطب، كأدب ببل عمـ كركح ببل جسـ".-رحمو هللا-اإلماـ أبكا زكريا العنبرؼ 

 ثالثًا: مسمؾ المكىكب عبلمة عمى كجكد الكىب في المكىكب.

حساف، كيمكف أف ُتجمل لعبلمات، فيي ظاىرة لمعياف، كليا مكازينيا الثابتة الكىذه العبلمة ىي أبرز ا

 مكر.في أربعة أ

، كمف رّؽ ثكبُو رّؽ أكليا: ِزّؼ شرعي يدؿ عمى أنو تقي ، ككاف السمف الصمح يقكلكف: "أكؿ النسؾ الزِّؼُّ

"ال ُيشبو الزِّؼُّ الزؼَّ حتى يشبو  -عنو رضي هللا-قاؿ عبد هللا بف مسعكد   (ٗ)دينُو، كالثياب الرقاؽ لباس الفساؽ".

  (٘)القمُب القمَب"

                                                
 .  ٕٛٔ، صٔ، الجامع ألخبلؽ الراكؼ كآداب السامع: جٖٔٔ، صٔكما في سنف الدارمي، ج (ٔ)

 .ٕٛ٘، ص ٔابف عبد البر، جامع بياف العمـ كفضمو، ج (ٕ)
. كأبك ٓٛ، صٔج ، كالجامع ألخبلؽ الراكؼ كآدب السامع،ٕٙ٘عبد الكريـ السمعاني، في أدب اإلمبلء كاالستمبلء، ت: كما قاؿ (ٖ)

كما في  -رحمو هللا- ٖٗٗزكريا العنبرؼ ىك: اإلماـ الثقة المفسر المحدث األديب العبلمة يحيى بف دمحم العنبرؼ النيسابكرؼ، تكفي:
 .ٖٗ٘-ٖٖ٘، ص٘ٔسير أعبلـ النببلء، ج

. كجممة مف "رؽ ٖٚ٘، ٜج، كشرحو، ٜٕٕ، صٗ. الغزالي، إحياء عمـك الديف، جٖٙٗ، صٔقكت القمكب، جأبي طالب المكي،  (ٗ)
ر المكي، أنو كاف يقاؿ: ، بسنده إلى أبي الُغديٓٛص -حرؼ الغيف-ثكبو رؽ دينو" ركاىا الدكالبي في كتابو، األسماء كالكنى في 

. ٕٜ، صٙ. كشرحو إتحاؼ السادة المتقيف، جٜٛ، صٕ، كقد تناقل ىذه الجممة العمماء في كتبيـ كما في إحياء عمكـ الديف، جفذكره
 .ٕٔٚ، صٜ. كقد نسبيا اإلماـ ابف كثير في البداية كالنياية إلى اإلماـ الحسف البصرؼ في ترجمتو، جٖٖٗ، صٗمرقاه المفاتيح، جك 
 . ٖٚ٘، ٜ. كشرحو، جٖٚ٘، صٗ. الغزالي، إحياء عمكـ الديف، جٖٙٗ، صٔقكت القمكب، ج (٘)

: قل -عمى نبينا كعمييـ صمكات هللا كسبلمو–بعض األنبياء  ، "أكحى هللا إلىٜٕٔ، صٗكفي الثبلثة أيضًا، كفي فيض القدير، ج
 ألكليائي ال يمبسكا مبلبس أعدائي كال يدخمكا مداخل أعدائي، فيككنكا كما ىـ أعدائي".
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،   (ٔ)كمف المعمـك أف الفساؽ ال يبالكف بما يمبسكف، فصار التزيي ِبِزيِّيـ مذمـك كما أنو في نفسو مذمـك

ف كاف مباحًا في أصمو. ، كا   كالتشبو بما ىك مف شعار العصاة مذمـك

يح ذلؾ كبلـ نفيس جدًا في كتابو: "اقتضاُء الصراِط المستقيـ في تكض -رحمو هللا-كلئلماـ ابف تيمية 

: "إف الصراط المستقيـ ىك: أمكر، باطنة في القمب، مف اعتقادات، -رحمو هللا-مخالفَة أصحاب الجحيـ" قاؿ 

رادات، كغير ذلؾ، كأمكر ظاىرة مف أقكاؿ، أك أفعاؿ قد تككف عبادات، كقد تككف أيضا عادات في الطعاـ  كا 

باس، كالنكاح كالمسكف، كاالجتماع كاالفتراؽ، كالسفر كاإلقامة، كالرككب كغير ذلؾ، كىذه األمكر الباطنة كالم

كالظاىرة بينيما ارتباط كمناسبة، فإف ما يقـك بالقمب مف الشعكر كالحاؿ يكجب أمكرًا ظاىرة، كما يقـك بالظاىر 

 مف سائر األعماؿ، يكجب لمقمب شعكرًا كأحكااًل.

بالحكمة التي ىي سنتو، كىي الشرعة كالمنياج الذؼ شرعو لو، فكاف مف ىذه  -ملسو هيلع هللا ىلص- دمحما كقد بعث هللا

الحكمة أف شرع لو مف األعماؿ كاألقكاؿ ما يبايف سبيل المغضكب عمييـ كالضاليف، فأمر بمخالفتيـ في الَيْدِؼ 

ف لـ يظير لكثير مف الخمق في ذلؾ مفسدة ألمكر:  منيا: أف المشاركة في اليدؼ الظاىر تكرُث تناسبًا الظاىِر كا 

كتشاكبًل بيف المتشابييف، يقكد إلى مكافقة في األخبلؽ كاألعماؿ، كىذا أمر محسكس، فإف البلبَس ثياَب أىل 

العمـ يجد مف نفسو نكَع انضماـ إلييـ، كالبلبَس لثياب الجند المقاتمة يجد مف نفسو نكَع تخمٍق بأخبلقيـ، كيصير 

 (ٕ)عو متقاضيًا لذلؾ، إال أف يمنعو مانع".طب

اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ  المسألة في : "كقد بسطنا ىذه-رحمو هللا-كقاؿ 

كبينا أف المشابية في األمكر الظاىرة تكرث تناسبًا كتشابيًا في األخبلؽ كاألعماؿ كليذا نيينا عف مشابية الكفار 

بية األعراب، كنيى كبل مف الرجاؿ كالنساء عف مشابية الصنف اآلخر كما في الحديث كمشابية األعاجـ كمشا

كالرجل المتشبو بالنساء يكتسب مف أخبلقيف  (ٔ)كليس منا مف تشبو بغيرنا (ٖ)المرفكع: مف تشبو بقـك فيك منيـ

  (ٕ)بحسب تشبيو حتى ُيفضَي األمُر بو إلى التخنث المحض كالتمكيف مف نفسو كأنو امرأة".

                                                
 . ٜٕ، صٙ. الزبيدؼ، إتحاؼ السادة المتقيف، جٖٚٗ، ص ٔتكضيح ذلؾ عند أبك طالب المكي، في قكت القمكب، ج  (ٔ)
 .ٕٔ-ٔٔضاء الصراط المستقيـ مخالفة أصحاب الجحيـ، صابف تيمية، اقت (ٕ)
. كسنف أبي داكد، ٕٜ، ٓ٘، صٕكما في المسند، ج -رضي هللا عنيـ-الحديث ثابت صحيح مركؼ عف عدد مف الصحابة الكراـ  (ٖ)

 .ٖٔ٘، صٕٔ، جٖٖٔ، ص٘، كمصنف ابف أبي شيبة، جٖٔٓٗرقـ: 
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، سار عميو جماعة الحق الجمي، كال يتـ ذلؾ إال بالسبلمة مف الشبيات،  ثانييا: مذىب ُسنيّّ َسنيّّ

كاألىكاء المضبلت، فمف ابتمى بشيء مف تمؾ الضبلالت فيك مخذكؿ، كعف كىب الكريـ الكىاب مطركد معزكؿ 

ـْ َكَكاُنك :-سبحانو كتعالى-قاؿ  ُقكْا ِديَنُي ُئُيـ ِبَما }ِإفَّ الَِّذيَف َفرَّ َـّ ُيَنبِّ ـْ ِإَلى َّللّاِ ُث ـْ ِفي َشْيٍء ِإنََّما َأْمُرُى ْا ِشَيًعا لَّْسَت ِمْنُي

 كالتفريق في الديف شامل ألمريف: [َٜ٘ٔكاُنكْا َيْفَعُمكف{ ]األنعاـ:

أكليما: اإليماُف ببعضو كالكفر ببعضو، كقد حكـ هللا الحكيـ عمى مف فعل ذلؾ الصنيع باليكاف كالذؿ 

}َأَفُتْؤِمُنكَف ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َكَتْكُفُركَف ِبَبْعٍض َفَما َجَزاء في الدينا، كبالعذاب األليـ يـك القيامة، كما في سكرة البقرة: 

كَف ِإَلى َأَشدِّ اْلَعَذا ْنَيا َكَيْكـَ اْلِقَياَمِة ُيَردُّ ـْ ِإالَّ ِخْزٌؼ ِفي اْلَحَياِة الدُّ ِب َكَما َّللّاُ ِبَغاِفٍل َعمَّا َمف َيْفَعُل َذِلَؾ ِمنُك

 [.َ٘ٛتْعَمُمكف{]البقرة:

ثانييما: تعدد الفرؽ كاألحزاب كاختبلفيا، بحيث ُتشاُيع كل فرقة إمامًا ليا كتتبعو كتناصره كيككف بأسيـ 

 (ٖ)بينيـ.

منيـ  كالمعنياف متبلزماف كينطبقاف عمى أىل البدع كاألىكاء، فأحزابيـ مختمفة متباينة، ككل فرقة ضالة

 تأخذ طرفًا مف الديف، كتعرض عف الجانب الثاني الثابت منو بيقيف. 

كقد  (ٗ)كاآلية الكريمة شاممة لمف تمبس بذلؾ الكصف الذميـ مف أىل الممل، كمف أىل األىكاء كالبدع،

ى ِإْحَدػ َكَسْبِعيَف ِفْرَقًة، َفَكاِحَدٌة ِفي فقاؿ: "اْفَتَرَقِت اْلَيُيكُد َعمَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-كرد ما يؤكد ذلؾ كيكضحو عف نبينا المكـر 

ِفي النَّاِر، َكَكاِحَدٌة ِفي اْلَجنَِّة، َكَسْبُعكَف ِفي النَّاِر، َكاْفَتَرَقِت النََّصاَرػ َعَمى ِثْنَتْيِف َكَسْبِعيَف ِفْرَقًة، َفِإْحَدػ َكَسْبُعكَف 

ٍد ِبَيِدِه َلَتفْ  َتِرَقفَّ ُأمَِّتي َعَمى َثبَلٍث َكَسْبِعيَف ِفْرَقًة، َكاِحَدٌة ِفي اْلَجنَِّة، َكِثْنَتاِف َكَسْبُعكَف ِفي النَّاِر، اْلَجنَِّة، َكالَِّذؼ َنْفُس ُمَحمَّ

؟ َقاَؿ: اْلَجَماَعُة ". ـْ ِ َمْف ُى ِقيَل: َيا َرُسكَؿ َّللاَّ
(٘)  

                                                                                                                                       
 .ٗٙٛٗجامع األصكؿ، رقـ: . كىك في ٜٕٙٙركاه الترمذؼ، في سننو، رقـ:  (ٔ)
 . ٗ٘ٔ، صٕٕابف تيمية، مجمكع الفتاكػ، ج (ٕ)
 .ٛ٘ٔ، صٖ. كابف الجكزؼ، زاد المسير، جٕٜ، صٕكما عند النسفي، مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل، ج (ٖ)
ر بالمأثكر، تفسير آية، . السيكطي، كالدر المنثكر في التفسيٛٙ، صٛكما في كتب التفسير المتقدمة، األلكسي، ركح المعاني، ج (ٗ)

 ، مف سكرة األنعاـ.ٜ٘
 . ٖٙ. ككتاب السنة، البف أبي العاصـ، رقـ: ٕٜٜٖىذا لفع ركاية ابف ماجة في سننو،  رقـ:  (٘)
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ليس منيـ في شيء ما، فبل  -حتمًا كجزماً  -ملسو هيلع هللا ىلص-كىؤالء المخالفكف لمكتاب كالمختمفكف فيو سيككف نبينا 

برؼء منيـ، كفي ذلؾ ِعَدٌة كريمة مف ربنا الكريـ  -ملسو هيلع هللا ىلص-َيسأؿ عنيـ كال ُيسأؿ، كال ييمو تفرقتيـ كمفارقتيـ، كىك 

 (ٔ)اجبًل كآجبًل كيذليـبالعصمة منيـ، فبل يصل إليو ضررىـ، كسينتقـ هللا العظيـ منيـ ع -ملسو هيلع هللا ىلص-لرسكلو األميف 

ْنَيا َكَكَذِلَؾ َنجْ :-عز كجل-قاؿ هللا  ـْ َكِذلٌَّة ِفي اْلَحياِة الدُّ بِِّي ف رَّ ـْ َغَضٌب مِّ ِزؼ }ِإفَّ الَِّذيَف اتََّخُذكْا اْلِعْجَل َسَيَناُلُي

لَّة تغشاه، قاؿ: قاؿ سفياف بف عيينة: "ليس في األرض صاحب بدعة إال كىك يجد ذ[ ٕ٘ٔاْلُمْفَتِريف{]األعراؼ:

ـْ َغَضبٌ   كىي في كتاب هللا تعالى: قالكا: كأيف ىي؟ قاؿ: أك ما سمعتـ قكلو تعالى: ِإفَّ الَِّذيَف اتََّخُذكا اْلِعْجَل َسَيناُلُي

ْنيا قالكا: يا أبا دمحم، ىذه ألصحاب العجل خاصة، قاؿ: كبل، أتمك ما بعد ـْ َكِذلٌَّة ِفي اْلَحياِة الدُّ ىا. َكَكذِلَؾ ِمْف َربِِّي

كمف كاف بيذه الكضاعة فيك مزجى البضاعة، محرـك  (ٕ)َنْجِزؼ اْلُمْفَتِريَف فيي لكل مفتر كمبتدع إلى يـك القيامة"

 مف كىب هللا الكريـ محجكب عمى بصره مختـك عمى قمبو.

الحق كىذا مثاؿ، يكضح حاؿ طرائق أىل الزيغ كالضبلؿ، ككيف حرمكا الكىب كالفيـ لما فارقكا أىل 

 كالطريق الصحيح.

ىذا عمرك بف عبيد المؤسس الثاني لبدعة اإلعتزاؿ، أخذ بدعتو عف شيخو: كاصل بف عطاء الغزَّاؿ، 

كانت بدايتو حسنو، كيحضر مجمس اإلماـ الحسف البصرؼ، فمما أحدث بدعتو زجره كطرده، فانضـ إليو عمرك 

 زلة.بف عبيد تمميُذه، كاعتزال حمقة الحسف البصرؼ فسمكا معت

كعمرك بف عبيد حامل راية بدعة االعتزاؿ مع شيخو كبعده. قاؿ عنو النسائي: "ليس بثقة". كقاؿ سفياف 

بف عيينة: "كاف كذابًا، يكذب عمى الحسف البصرؼ". كقاؿ ابف حباف: "كاف لو ُجرأٌة، يشتـ الصحابة الكراـ. كمف 

                                                                                                                                       
كقد تتابع العمماء عمى تصحيح الحديث  -رضي هللا عنيـ جميعاً -كالحديث صحيح ثابت مركؼ عف عدد مف الصحابة الكراـ 

الحاكـ في المستدرؾ، كأقره الذىبي: ىذه أسانيد تقاـ بيا الحجة في تصحيح ىذا الحديث. كقاؿ العراقي في تخريج كاالحتجاج بو. قاؿ 
. كصححو الشاطبي في كتابو ٓٗٔ، ص ٛ، إسناده جيد. كصحح إسناده الزبيدؼ في شرح اإلحياء، جٕٕ٘، ص ٕأحاديث اإلحياء، ج

، كالحديث مشيكر في السنف كالمسانيد. كىكذا ٕ٘ٗ، صٕبف تيمية، ج. كفي مجمكع الفتكػ الٕٚٛ- ٜٛٔ، ص ٕاالعتصاـ، ج
، كيقكؿ: "إنو جمع طرقو في كتابو الفرؽ". بل عده السيكطي مف ٛ٘ٔالسخاكؼ يقرر تصحيح الحديث في كتابو، المقاصد الحسنة، ص

ه المؤلف ، كفئٕ-ٕٓ، ص ٕاألحاديث المتكاترة، كما في فيض القدير شرح الجامع الصغير لممناكؼ، ج يعني السيكطي مؤلف -و: عدَّ
 مف المتكاتر. -الجامع الصغير

 . ٛٙ، صٛكما عند األلكسي، ركح المعاني، ج (ٔ)
. كالبييقي، شعب ٜٗ، صٜ. الطبرؼ، جامع البياف في تأكيل القرآف، جٔٚ٘ٔ، ص٘ركاه ابف أبي حاتـ، تفسير القرآف العظيـ، ج (ٕ)

 .ٕٙٙ، صٕزاد المسير، ج . كىك فيٕٕٜ٘، رقـ: ٕٚ، ٚاإليماف، ج
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ذالة-كعبد هللا بف عمر حشكؼ ذلؾ قكلو: قبح هللا سمرة بف جندب، كعثماف ليس عمى السنة،  كلك  -أؼ مف الرُّ

كختـ اإلماـ ابف حجر " أف عميًا كطمحة كالزبير شيدكا عندؼ عمى شراؾ نعل، أك سكاؾ لما أجزت شيادتيـ

 (ٔ)ترجمتو في تيذيب التيذيب بقكلو: "كالكبلـ فيو كالطعف عميو كثير جدًا".

عند الكبلـ عمى نماذج مف  لثفي الفصل الثافمف كاف مخذكاًل كيف سيككف مكىكبًا، كسيأتي معنا 

تفسير المتكمميف أف عمرك بف عبيد كمف عمى شاكمتو مف الفرؽ الزائغة خالفكا النقل الصحيح، كفارقكا العقل 

ُ اَل َيْيِدؼ اْلَقْكـَ اْلَفاِسِقيف{ ]الصف:الصريح، ـْ َكَّللاَّ ُ ُقُمكَبُي مختصر لبياف زيغ عمرك  كىذا مثاؿ [٘}َفَممَّا َزاُغكا َأَزاَغ َّللاَّ

سمعت عمرك بف عبيد يقكؿ: "ُيؤتى بي يـك القيامة فُأقاـ بيف يدؼ هللا تعالى، بف عبيد، قاؿ قريش بف أنس: 

ًدا َفَجَزآُؤُه َجَينَّ  ـَ قمَت: إّف القاتل في النار؟! فأقكؿ: أنت قمتو، ثـ تبل: ﴿َكَمْف َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ ًدا ـُ َخالِ فيقكؿ لي: ِل

: -كما في القـك أصغر مني-[، قاؿ: فقمت لو ِٖٜفيَيا َكَغِضَب َّللّاُ َعَمْيِو َكَلَعَنُو َكأََعدَّ َلُو َعَذاًبا َعِظيًما ﴾ ]النساء: 

َ اَل َيْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َكَيْغِفُر َما ُدكَف َذِلَؾ ِلَمْف َيَشاُء ﴾  [ مف ٛٗ]النساء: أرأيَت إف قاؿ لؾ إني قد قمت: ﴿ ِإفَّ َّللاَّ

 (ٕ).أيف عممت أني ال أشاء أف أغفر ليذا؟! قاؿ: فما رد عميَّ شيًئا"

كمما ينبغي التنبيو إليو أف االختبلؼ المشركع ليس كالخبلؼ الممنكع فبيف االختبلؼ كالخبلؼ ثبلثة 

 فركؽ.

ذا اختمفا االجتياد كالم  قصكد فيك خبلؼ.أكليا: إذا اختمف االجتياد كالمقصكد كاحد فيك اختبلؼ، كا 

 ثانييا: اإلختبلؼ يستند إلى دليل، كالخبلؼ يستند إلى الرأؼ العميل.

ثالثيا: االختبلؼ مف آثار الرحمة كفيو سعة، كالخبلؼ مف آثار البدعة كفيو تفرقة. كلذلؾ ينقض الحكـ 

 .(ٖ)المبني عمى الخبلؼ، كال ينقض الحكـ المبني االختبلؼ

ضح عمى حصكؿ الكىب في المكىكب، كمف المعمـك عند أىل الفيـ، أف ثالثًا: العمل الصالح دليل كا

 العمـ النافع ال بد لو مف نية صالحة قبمو ثـ تبلزمو كتصاحبو، كال بد لو أيضًا مف عمل صالح يتبعو كيككف بعده.

                                                
 .ٗٚ، صٛابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (ٔ)
 .ٕٚٚ، صٖ. الذىبي، ميزاف االعتداؿ، جٖٛٔ-ٕٛٔ، صٖ. العقيمي، الضعفاء، جٙٛالدارقطني، أخبار عمرك بف عبيد، ص (ٕ)
 .ٖٓٗ، ص٘. كعند ابف عابديف، رد المحتار ، جٓٛ-ٜٚإيضاح ذلؾ عند الككفي، الكميات، ص (ٖ)
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يَّ   ـِ ِبِإْخبَلِص النِّ َـّ ِإنِّي ُمكِصيَؾ َيا َطاِلَب اْلِعْم ْجَياِد النَّْفِس قاؿ اإلماـ الخطيب البغدادؼ "ُث ِة ِفي َطَمِبِو، َكاِ 

ـْ َيُكْف ِبعِ  ـَ َشَجَرٌة َكاْلَعَمَل َثَمَرٌة، َكَلْيَس ُيَعدُّ َعاِلًما َمْف َل ـُ َكاِلٌد َعَمى اْلَعَمِل ِبُمكَجِبِو، َفِإفَّ اْلِعْم ْمِمِو َعاِمبًل، َكِقيَل: اْلِعْم

ـُ َمَع اْلَعمَ  ـِ، َكاَل َتْأَنْس َكاْلَعَمُل َمْكُلكٌد، َكاْلِعْم َراَيِة َفبَل َتْأَنْس ِباْلَعَمِل َما ُدْمَت ُمْسَتْكِحًشا ِمَف اْلِعْم َكاَيُة َمَع الدِّ ِل، َكالرِّ

ْف َقلَّ َنِصيُبَؾ ِمْنُيَما، َكَما َشْيٌء  ًرا ِفي اْلَعَمِل َكَلِكِف اْجَمْع َبْيَنُيَما، َكاِ  ـِ َما ُكْنَت ُمَقصِّ ـٍ َتَرَؾ َأْضَعُف مِ ِباْلِعْم ْف َعاِل

ـْ ِإَلى ِعَباَدِتِو، َكاْلَقِميُل مِ  ْف َىَذا َمَع اْلَقِميِل ِمْف َىَذا َأْنَجى النَّاُس ِعْمَمُو ِلَفَساِد َطِريَقِتِو، َكَجاِىٍل َأَخَذ النَّاُس ِبَجْيِمِو ِلَنَظِرِى

ـَ عَ  ُ ِبالرَّْحَمِة، َكَتمَّ َل َّللاَّ َرَجاِت اْلُعَمى ِإالَّ ِفي اْلَعاِقَبِة ِإَذا َتَفضَّ َمِف اْلَماِضيَف الدَّ ْعَمَة. َكَىْل َأْدَرَؾ ِمَف السَّ َمى َعْبِدِه النِّ

ْنَيا. َكَكَما اَل َتنْ  اِلِح َكالزُّْىِد اْلَغاِلِب ِفي ُكلِّ َما َراَؽ ِمَف الدُّ اِقَيا، َفُع اأْلَْمَكاُؿ ِإالَّ ِبِإْنفَ ِبِإْخبَلِص اْلُمْعَتَقِد، َكاْلَعَمِل الصَّ

ـْ َكْقَتُو، َفِإفَّ الثََّكاَء َقِميٌل َكالرَِّحيَل َكَذِلَؾ اَل َتْنَفُع اْلُعُمكـُ ِإالَّ ِلَمْف َعِمَل ِبَيا، َكَراَعى َكاِجَباِتَيا َفْمَيْنُظِر اْمُرٌؤ ِلَنْفِسِو، َكْلَيغْ  َتِن

َلْيِو اْلَمْرِجُع َقِريٌب، َكالطَِّريَق َمُخكٌؼ، َكااِلْغِتَراَر َغاِلٌب، َكاْلَخطَ  ُ َتَعاَلى ِباْلِمْرَصاِد، َكاِ  َر َعِظيـٌ، َكالنَّاِقَد َبِصيٌر، َكَّللاَّ

 (ٔ)[.ٚ]الزلزلة: {َكَمف َيْعَمْل ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َشرِّا َيَره}َفَمف َيْعَمْل ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َخْيًرا َيَره  َكاْلَمَعادُ 

: "إفَّ مف أكتي -رحمو هللا-ؿ اإلماـ عبد األعمى التيمي قا -عز كجل-كرأس العمـ كالعمل مخافة هللا 

نعت العمماء فقاؿ: }َكِباْلَحقِّ  -تبارؾ كتعالى-مف العمـ ماال يبكيو لخميق أف ال يككف أكتي عممًا ينفعو، ألف هللا 

ًرا َكَنِذيًرا َكُقْرآناً  ْلَناُه َتنِزيبل ُقْل آِمُنكْا  َأنَزْلَناُه َكِباْلَحقِّ َنَزَؿ َكَما َأْرَسْمَناَؾ ِإالَّ ُمَبشِّ َفَرْقَناُه ِلَتْقَرأَُه َعَمى النَّاِس َعَمى ُمْكٍث َكَنزَّ

كَف ِلؤَلْذَقاِف سُ  ـْ َيِخرُّ ـَ ِمف َقْبِمِو ِإَذا ُيْتَمى َعَمْيِي ًدا َكَيُقكُلكَف ُسْبَحاَف َربَِّناِبِو َأْك اَل ُتْؤِمُنكْا ِإفَّ الَِّذيَف ُأكُتكْا اْلِعْم ِإف َكاَف  جَّ

ـْ ُخُشكًعا {]اإلسراء: كَف ِلؤَلْذَقاِف َيْبُككَف َكَيِزيُدُى   (ٕ).["ٜٓٔ-َ٘ٓٔكْعُد َربَِّنا َلَمْفُعكال َكَيِخرُّ

إف ىذه الصفة عبلمة كاضحة عمى حصكؿ الكىب مف الكريـ الكىاب، كىذه كالتي قبميا البد فييما 

ني ليككف المكىكب ربانيًا كالكىب حقيقيًا، كبفقدانيم ا يككف المرء مطركدًا شقيًا، حيث يمـز مف فقد االعتقاد السُّ

ني كجكد شبية منكرة، كما يمـز مف عدـ العمل الصالح كجكد شيكة محرمة.  السَّ

                                                
 . ٙٔ-ٗٔطيب البغدادؼ، اقتضاء العمـ العمل، ص الخ (ٔ)
. كمصنف ابف أبي ٛٛ، صٔج -المقدمة-. كسنف الدارمي ٔٗاألثر في كتاب الزىد لشيخ اإلسبلـ عبد هللا بف المبارؾ، ص  (ٕ)

. كالدر ٜٛ، ٘. كىك في زاد المسير، جٛٛ، ص٘. كحمية األكلياء، جٕٔٔ، ص ٘ٔ. كتفسير الطبرؼ، جٕٗ٘، صٖٔشيبة، ج
 .  ٕٙٓ، ص ٗالمنثكر، ج
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مف ىذيف المرضيف الخطيريف، كما في المسند كغيره مف دكاكيف السنة  -ملسو هيلع هللا ىلص-كقد خشي عمينا نبينا 

قاؿ: "إنما أخشى عميكـ شيكاِت الغيِّ في  -ملسو هيلع هللا ىلص-عف النبي  -رضي هللا عنو-ألسممي الشريفة عف أبي برزة ا

 (ٔ)بطكنكـ كفركجكـ، كمضبلِت اليكػ".

نعـ إف جميع المخالفات ترجع إلى الشبيات كالشيكات، قاؿ اإلماـ ابف تيمة: "كىذا القرآف ييدؼ لمتي 

اب البدع كأصحاب الفجكر كليذا كاف السمف يحذركف مف ىذيف ىي أقـك كىي كسط بيف ىذيف الصنفيف: أصح

 (ٕ)الصنفيف".

كىك أف يككف لو ىكػ فيو شبية فتجتمع الشيكة  -كىك غالب الناس-"كثـ قسـ آخر  -رحمو هللا-كقاؿ 

كركد الشبيات  أنو قاؿ: "إف هللا يحب البصر النافذ عند -ملسو هيلع هللا ىلص-كالشبية، كليذا جاء في حديث مرسل عف النبي 

 (ٖ)".الشيكاتكيحب العقل الكامل عند حمكؿ 

كلبياف منزلة السبلمة مف ىاتيف اآلفتيف قاؿ أئمتنا الكراـ في بياف حاؿ سيد أىل السنة كالجماعة اإلماـ 

: "عف الدنيا ما كاف أصبره، كبالماضيف ما كاف أشبيو، كبالصالحيف ما كاف ألحقو، -رحمو هللا-أحمد بف حنبل 

 .(ٗ)عميو الدنيا فأباىا، كعرضت عميو البدع فنفاىا" عرضت

في ظاىره، ككل  -ملسو هيلع هللا ىلص-نعـ لئلنساف ظاىر كباطف، كالكيس مف راقب هللا في باطنو، كاتبع ىدؼ النبي 

 مف خرج عف ذلؾ فيك مخذكؿ كعف المكىبة معزكؿ.

د طيفكر بف عيسى البسطامي قاؿ: كأختـ ىذه العبلمة بقصة كردت في الرسالة القشيرية عف أبي يزي

"ذىبنا ننظر إلى رجل َشَير َنْفسو بالكالية، َكَكاَف رجبًل مقصكدًا مشيكرًا بالزىد، فمضينا إليو، فمما خرج مف بيتو 

                                                
. كىك في جامع األصكؿ ٔٔ٘، رقـ ٜٕٓ، صٔ. كمعجـ الطبراني الصغير، جٕٕٗ،ٕٓٗ، صٗاألثر عند أحمد، المسند، ج (ٔ)
 .  ٖٜٛٙ، رقـ ٜٓٚ، ص ٔٔج
 .ٜ٘ٗ، ص ٗابف تيمية، مجمكع الفتكػ، ج (ٕ)
الذؼ استشيد بو، حديث ضعيف لكف معناه  . كالحديثٛ٘، صٕٓ، كمثمو في، جٗٗ، صٜٕابف تيمية، مجمكع الفتاكػ، ج (ٖ)

، ركاه أبك نعيـ في الحمية، ٖٛٛ، صٗج -المغني عف حمل األسفار في األسفار-صحيح، قاؿ العراقي في تخريج أحاديث اإلحياء، 
 كفيو حفص بف عمر العدني، ضعفو الجميكر. اه. -رضي هللا عنو-، مف حديث عمراف بف حصيف ٜٜٔ، صٙج
، ٔٔ. الذىبي، سير أعبلـ النببلء، جٜ، صٔ. ابف قدامة، المغني، جٕٖٔلجكزؼ، مناقب اإلماـ أحمد، صكما عند ابف ا (ٗ)

مترجـ في سير أعبلـ النببلء،  -رحمو هللا-ق ٕٙ٘. كقائل ذلؾ ىك اإلماـ أبك عمير عيسى بف دمحم بف النحاس، المتكفى:ٜٛٔص
 .ٕ٘، صٕٔج
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ـْ أسمـ َعَمْيوِ، كقمت: إنو غير ممؤتمف َعَمى أدب مف آداب  كدخل اْلَمْسِجد، رمى ببصاقو تجاه القبمة فانصرفت َكَل

ِ  َرُسكؿ ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ -َّللاَّ  (ٔ)فكيف َيُككف مأمكنًا َعَمى َما يدعيو؟". -َصمَّى َّللاَّ

كمف حـر االتباع فيك محرـك مف الكىب  -عميو الصبلة كالسبلـ-كفعل ىذا اإلماـ دؿ عميو ىدؼ نبينا 

 مف باب أكلى.

كىك مف  -رضي هللا عنو-ثبت في المسند كسنف أبي داكد، عف أبي سيمة السائب بف خبلد الخزرجي 

-ينظر فقاؿ رسكُؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ: "إفَّ رُجبًل أـّ قكمًا، فبصق في الِقبمة، كرسكُؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-أصحاب رسكؿ هللا 

فذكر  -ملسو هيلع هللا ىلص-قكؿ رسكِؿ هللا لقكمو حيف فرغ: ال ُيصّمي لكـ، فأراد بعد ذلؾ أف يصمَِّي ليـ، فمنعكه، كأخبركه ب -ملسو هيلع هللا ىلص

  (ٕ): إنؾ آذيَت هللا كرسكَلُو".-أْحِسُب أنو قاؿ  -فقاؿ: نعـ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ذلؾ لرسكِؿ هللا 

كقد كرد في تحريـ البصاؽ تجاه القبمة مع الكعيد الشديد عمى ذلؾ أحاديُث كثيرٌة صحيحة في 

ى أف البزاؽ في القبمة حراـ، سكاء كاف في المسجد أـ ال، كال سيما مف الصحيحيف كغيرىما، كفييا داللة عم

 (ٖ)المصمي، فبل يجرؼ فيو الخبلؼ في أف كراىية البزاؽ في المسجد ىل ىي لمتنزيو أك لمتحريـ.

 كالخبلصة: إف العمَل الصالح، دليٌل في منتيى الظيكر عمى الفكز بمكىبة الكريـ الغفكر.

ثـ مع  -جل كعبل-ظير العبلمات، فيي عصب الحياة كىي: األدب مع الخالق العبلمة الرابعة كىي أ

 المخمكقات.

                                                
مختمف في حالو  -رحمو هللا-ق ٕٔٙ. كأبك زيد البسطامي تكفي سنة: ٘ٔ٘يف، ص. كالرد عمى المنطقٜٖٙالرسالة القشرية، ص (ٔ)

. لو كبلـ نافع كنكت مميحة، كما في ميزاف ٕٚ٘، صٖٔكمنزلتو، كال شؾ أنو قد كذب عميو شيء كثير كما في مجمكع الفتاكػ، ج
يرتفع في اليكاء فبل تغيركا بو حتى  ، ما أحمى قكلو: لك نظرتـ إلى رجل أعطى مف الكرامات حتىٕٕٖ-ٖٙٗ، جٖاالعتداؿ، ص

 تنظركا كيف ىك عند االمر كالنيى كحفع حدكد الشريعة. 
نعـ ليس عندنا مف يسمـ لو حالو، كقد يفعل اإلنساف ماال يحمد فبل يككف مشككرًا، كقد يككف معذكرًا، كالحجة في النصكص الشرعية، 

أف يخرج عنيا إلى العمل  -رضي هللا عنو-لك راـ سيدنا أبك بكر الصديق ، عندنا شريعة ٖ٘٘قاؿ ابُف الجكزؼ في تمبيس إبميس: ص
 .-حاشاه مف ذلؾ كفداه نفسي-برأيو، لـ يقبل منو. 

. كلمحديث شاىد ٖٙٙٔ، رقـ: ٙٔ٘، صٗ، كصحيح اإلماـ ابف حباف، جٔٛٗ. كسنف أبي داكد، رقـ:ٙ٘، صٗأحمد، المسند، ج (ٕ)
. كقاؿ عنو اإلماـ ٛٛٙٗٔ، رقـ:ٓٛ، ٗٔأخرجو الطبراني في معجمو الكبير، ج -ضي هللا عنيمار -يقكيو مف ركاية عبد هللا ابف عمرك 

 : إسناده جيد.ٕٕٓ، صٕ: رجالو ثقات. كقاؿ المنذرؼ في، الترغيب كالترىيب، جٕٔ، صٕالييثمي في مجمع الزكائد، ج
-ٜٜٔ، صٔ. كالترغيب كالترىيب، جٖٚٚٛ-ٕٛٚٛ. كالحديث في جامع األصكؿ، األرقاـ: ٛٓ٘، صٔكما في فتح البارؼ، ج (ٖ)

ٕٕٓ. 
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كمف المعمـك عند أىل اإليماف، أف كماؿ اإلنساف بالعمـ التاـ، كباألدب عمى التماـ، فالعمـ النافع يرفع 

تبتو إلى رتبة المبلئكة اإلنساف عف دَرَكِة بييـ الحيكاف، كاألدب الكامل فاصل بيف اإلنساف كالشيطاف، كرافع ر 

  .-عمى نبينا كعمييـ أفضل الصبلة كأزكى السبلـ-الكراـ 

الرتب إال بتحقيق األدب، كاإلنساف مف غير أدب كجسـ ببل عصب، كما فاز مف  نعـ، ال ُتناؿ معالي

 فاز إال بحسف األدب، كما سقط مف سقط إال بسكء األدب. 

كقد قاؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-يف ىك رسكلنا الكريـ سيُد الخمق أجمعيف كمف المعمـك قطعًا كجزمًا أف سيد المكىكب

"أدبني ربي فأحسف تأديبي، ثـ أمرني بمكاـر األخبلؽ فقاؿ: }ُخِذ اْلَعْفَك َكْأُمْر ِباْلُعْرِؼ َكأَْعِرْض َعِف 

َـّ قاؿ المناكؼ في فيض القدير: "كفي ىذا مف تعظيـ شأف  (ٔ)["ٜٜٔاْلَجاِىِميف{]األعراؼ: األدب ماال يخفى، كمف َث

ْر عقَمؾ كيف شئت، كالفضل بالعقل كاألدب، ال باألصل كالنسب، ألف مف ساء  قالكا: األدب صكرة العقل، َفَصكِّ

  ( ٕ)أدبو ضاع نسبو، كمف ضل عقمو ضل أصمو".

ىاب، كقد كاف السمف الصالح يكصكف كيتكاصكف بالتخمق بأحسف اآلداب، ليتأىبكا لمكىب مف الكريـ الك 

 كيركف التفريط بذلؾ مف أكبر عبلمات الخذالف كالتباب، كليـ في ذلؾ كبٌلـ جدّّ مستطاب. 

ىذا إماـ دار اليجرة المباركة اإلماـ المبارؾ المكىكب مالؾ بف أنس يكصي تمميذه المبارؾ اإلماـ 

 (ٖ)الشافعي بقكلو: "يادمحم! اجعل عممؾ ممحًا كأدبؾ دقيقًا".

يكفي، ككثيُر األدب ال يكفي، قاؿ شيخ اإلسبلـ اإلماـ عبدهللا بف المبارؾ: "نحف  نعـ إف قميَل العمـ 

كقاؿ اإلماـ سفياف الثكرؼ: "كاف يقاؿ: حسف األدب يطفئ  (ٗ)إلى قميل مف األدب أحكج منا إلى كثير مف العمـ"

                                                
رضي هللا -ركاه السمعاني في، أدب اإلمبلء كاالستمبلء في الصفحة األكلى، كىك أكؿ حديث فيو، مف ركاية عبد هللا بف مسعكد  (ٔ)

، ٔير، ج. قاؿ اإلماـ الزركشي: معناه صحيح، لكنو لـ يأِت مف طريق صحيح. كما في فيض القدير شرح الجامع الصغ-عنو
. كفي المقاصد الحسنة لمسخاكؼ: اقتصر شيخنا "الحافع ابف حجر" عمى الحكـ عميو بالغرابة في بعض فتاكيو، لكف معناه ٕٕ٘ص

 : المعنى صحيح، لكف ال يعرؼ لو إسناد ثابت.ٖ٘ٚ، صٛٔصحيح. كفي مجمكع الفتاكػ، ج
 .ٕٕ٘، صٔالمناكؼ ، فيض القدير، ج (ٕ)
، كقاؿ شارحًا لو: "أؼ ٜٙ، ص ٖ. كالفركؽ لئلماـ القرافي، جٕٗٙالقدسية في بياف العيكد الدمحمية، ص كما في لكامع األنكار (ٖ)

استكثر مف األدب حتى يككف نسبتو في الكثرة نسبة الدقيق إلى الممح ككثير مف األدب مع القميل مف العمل الصالح خير مف كثير 
 العمل مع قمة األدب".

 .ٖٙٚ، ص ٕ. كمدارج السالكيف، جٕ٘ٛلرسالة القشرية، صعبد الكريـ القشيرػ، ا (ٗ)
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ء األدب عمى البساط كقاؿ اإلماـ أبك عمي الدقَّاؽ: "ترؾ األدب مكجب يكجب الطرد، فمف أسا (ٔ)غضب الرب"

 (ٕ)ُردَّ إلى الباب، كمف أساء األدب عمى الباب ُردَّ إلى سياسة الدكاب".

كقد تحمى أئمتنا أئمة اليدػ بأعمى مراتب األدب فنالكا المكاىب كأطيب المنى، أما أدبيـ مع ربيـ فيك 

أدبيـ الرفيع مع بعضيـ، جميل جميل، كالشركع في بعضو طكيل طكيل، كلذلؾ سأقتصر عمى ثبلثة أمثمة تكضح 

بأخبار الصالحيف  -في آخر الفصل األكؿ-كفييا بياف تأىميـ لكىب ربيـ، َكِلنتعرض لنفحاِت ربنا الكريـ 

 (ٖ)المكىبيف، فعند ذكرىـ تنزؿ رحمة أرحـ الراحميف.

ما "كقاؿ اإلماـ خمف بف حكشب:  "قاؿ اإلماـ دمحم بف يكنس: "ما رأيت لمقمب أنفع مف ذكر الصالحيف

."  (ٗ)كجدت شيئًا أنفع لي مف ذكر أخبلؽ القـك

: قاؿ: "ما صميت -رحميـ الكريـ الرحمف-أكليا: أدب فقيو الممة اإلماـ أبي حنيفة مع شيكخو الكراـ 

ني ألستغفر لمف تعممت منو أك تعمـ منى،  ِػ، كا  منذ مات حماُد بُف أبى سميماف صبلة إال استغفرت لو مع كالدَّ

 (٘)مى نحك دار أستاذػ حماَد بِف أبى سميماف إجبلاًل لو، ككاف بيف داره كدارؼ سبُع سكؾ".كقاؿ: ما مددت رج

نعـ ىذا حاؿ سيدنا فقيو اإلسبلـ، كلقد كضع اإلماـ الذىبي الكبلـ في مكضعو في ترجمة فقيو الِممَّة 

ثار، كارتحل في ذلؾ، كأما الفقو بقكلو في بداية ترجمتو: "اإلماـ فقيو الممة، عالـ العراؽ أبك حنيفة ُعني بطمب اآل

كالتدقيق في الرأؼ كغكامضو، فإليو المنتيى، كالناس عميو عياؿ في ذلؾ" كختـ ترجمتو بقكلو: "قاؿ اإلماـ 

                                                
 .ٜٚ، ص ٚأبي نعيـ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء، ج  (ٔ)
 . ٖٙٚ، ص ٕ. ابف القيـ، مدارج السالكيف، جٕٗٛعبد الكريـ القشيرػ، الرسالة القشرية، ص (ٕ)
، قاؿ: سمعت أحمد قاؿ سمعت ابف عيينة يقكؿ: كاف يقاؿ: ٖٕٛكرد ىذا األثر في كتاب مسائل اإلماـ أحمد لئلماـ أبي داكد، ص (ٖ)

، كىك كذلؾ في ٘ٗ، ص ٔ. ك في صفة الصفكة، ج٘ٛٔ، ص ٚتنزؿ الرحمة عند ذكر الصالحيف. كاألثر في حمية األكلياء، ج
بقكلو: "ليس لو أصبٌل  ، حديثًا مرفكعًا، فتعقبو العراقي في تخريجؤٖٕ، صٕ، كذكره الغزالي في اإلحياء، جٜٕٙالمقاصد الحسنة، ص

 في المرفكع إنما ىك مف قكؿ سفياف بف عيينة". 
 .٘ٗ، ص ٔابف الجكزؼ، صفة الصفكة، ج (ٗ)
. ابف حجر الييتمي، ٖٜٕاألفغاني، مكلكؼ دمحم مبل عبد القادر، عقكد الجماف في مناقب اإلماـ األعظـ أبي حنيفة النعماف، ص (٘)

 .ٕٛأبي حنيفة النعماف، ص الخيرات الحساف مناقب اإلماـ األعظـ
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الشافعي الناس في الفقو عياؿ عمى أبي حنيفة. قمت: اإلمامة في الفقو كدقائقو مسممة إلى ىذا اإلماـ، كىذا أمر 

 (ٔ)". ال شؾ فيو

رحميـ -كثالثيا: أدب جـ راؽ بيف الشيخ اإلماـ الشافعي، كبيف التمميذ اإلماـ أحمَد بِف حنبل  ثانييا

كِني، يقكؿ األستاذ اإلماـ لتمميذه االماـ: "أنتـ أعمـ ِباْلَحِديِث َكالرَِّجاِؿ ِمنِّي، َفِإَذا َكاَف اْلَحِديُث َصِحيًحا َفَأْعِممُ  -هللا

"إذا صح عندكـ الحديث عف ا َكاَف َصِحيًحا" كقاؿ التمميذ اإلماـ قاؿ لنا الشافعي اإلماـ: َحتَّى َأْذَىَب ِإَلْيِو، ِإذَ 

ككاف الشيخ اإلماـ يمقب تمميذه اإلماـ بالثقة، كال يسميو  (ٕ)فقكلكا حتى أذىب إليو، في أؼ بمد كاف" -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي 

"كل شيء في كتب الشافعي حدثني الثقة عف ىشيـ، كعف غيره  إجبلاًل لو. قاؿ اإلماـ عبد هللا كلد اإلماـ أحمد:

 (ٖ)مف العراقييف فيك أبي".

رضي هللا -أدبيما الجميل، كلطفيما النبيل، أختـ بيذا الخبر الجميل، كتب اإلماـ الشافعي لذكر كختامًا 

ـِ َأْحَمَد  -عنو ُ َعْنوُ -ِلئْلَِما  َما َلْفُظُو: -َرِضَي َّللاَّ

 َكَتُزكُرُه ... ُقْمت اْلَفَضاِئُل اَل ُتَفاِرُؽ َمْنِزَلوْ  أحمدؾ َقاُلكا َيُزكرُ 

 إْف َزاَرِني َفِبَفْضِمِو َأْك ُزْرُتُو ... َفِمَفْضِمِو َفاْلَفْضُل ِفي اْلَحاَلْيِف َلوْ 

ـُ َأْحَمُد  َما ُ َعْنوُ -َفَأَجاَبُو اإْلِ  :-َرِضَي َّللاَّ

 ... َأْك َنْحُف ُزْرَنا َفِمْمَفْضِل الَِّذؼ ِفيَكا إْف ُزْرتَنا َفِبَفْضٍل ِمْنؾ َتْمَنُحَنا

 (ٗ)َفبَل ُعِدْمَنا ِكبَل اْلَحاَلْيِف ِمْنؾ َكاَل ... َناَؿ الَِّذؼ َيَتَمنَّى ِفيؾ َشاِنيَكا

                                                
 .ٕ٘ٗ، صٓٔتيذيب التيذيب، ج ،ابف حجر العسقبلني (ٔ)
. كزيادة "في أؼ بمد كاف" في حمية ٙٚٗ، صٔ. كالثاني في مناقب اإلماـ الشافعي جٜ٘-ٜٗاألثر األكؿ في آداب الشافعي ص (ٕ)

 .ٙٓٔ، صٜاألكلياء، ج
، ٕ. البييقي، مناقب اإلماـ الشافعي، جٜٙبف المنذر التميمي، آداب الشافعي ص الحنظمي، أبك دمحم عبد الرحمف بف دمحم بف إدريس (ٖ)

. السيكطي، تدريب ٕٓٔ-ٕٛٔ، صٔٔ. الذىبي، سير أعبلـ النببلء، جٖٓ، صٕ. كراجع طبقات الشافعية الكبرػ، جٖ٘ٔص
 .ٕٛٓالراكؼ، ص

 .ٜٕٚ، صٕشرح منظكمة اآلداب، جأبك العكف دمحم بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي، غذاء األلباب ل (ٗ)
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ك در اإلماـ الذىبي عند ما افتتح ترجمة اإلماـ بقكلو: "اإلماـ عالـ العصر، عالـ الحديث، فقيو الممة، 

راؽ تضيق عف مناقب ىذا السيد. ثـ ختـ ترجمتو العطرة بقكلو العطر: ال نبلـ كهللا عمى حب ىذا كىذه األك 

  (ٔ)اإلماـ، ألنو مف رجاؿ الكماؿ في زمانو".

كافتتح ترجمة التمميذ اإلماـ أحمد، بقكلو: "ىك اإلماـ حقًا، كشيخ اإلسبلـ صدقًا" ثـ ختـ ترجمتو بصبره 

ة خمق القرآف، كلما قيل لو يا أبا عبد هللا، أكال ترػ الحقَّ كيف ظير عميو عمى الحق كثباتو عميو في محن

ضبللة، كقمُكبنا بعد الزمة الباطُل؟! قاؿ: "كبل، إف ظيكر الباطل عمى الحق أف تنتقل القمكب مف اليدػ إلى ال

  (ٕ).لمحق"

فضمو ككرمو كفقني ربي إلتماـ بحثي ب -عز كجل-كبيذا يككف قد تـ الفصل األكؿ بفضل هللا 

حسانو، إنو جكاد، كريـ كىك أرحـ الراحميف.  كا 

  

                                                
 . كىك أكؿ ترجمة في المجمد العاشر.ٜٜ-٘، صٓٔالذىبي، سير أعبلـ النببلء، ج (ٔ)
 .ٖٛ٘-ٚٚٔ، صٔٔالذىبي، سير أعبلـ النببلء، ج (ٕ)
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 الفصل الثاين
 

 وجود الموهبة في التفسير

 :مبحثيف يشتمل عمىك 

 أثر االتصاؼ بالمكىبة في المفسر المبحث األكؿ:

 ثاني: نماذج مف تفاسير المكىكبيفالمبحث ال
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 املبحث األول
 

 رأثر االتصاف بالموهبة في المفس

 في الفصل األكؿ دار حكؿ المكىبة بصفة عامة، كحكؿ مدلكليا الشرعي بصفة خاصة. كل ما تقدـ

كسأعرض في ىذا المبحث: الكبلـ عمى خصكص المكىبة في المفسر، كأثر الكىب في المكىكب في 

 تفسير كبلـ هللا عبلـ الغيكب.

، كعم عمل، كيف ال، كىك متعمقالمفسر أشرؼ  عملإف  ـ التفسير أشرؼ بكبلـ ربنا الحكيـ األكـر

العمـك رتبة، كأعبلىا درجة، كأرفعيا منزلة، فقد اكتممت فيو األمكر الخمسة الحساف التي يعرؼ بيا منزلة العمـ 

 كفضمو، فصار لعمـ التفسير أعبل مقاـ، كىذه األمكر ىي:

اف؟ فيك أكال: مكضكع عمـ تفسير القرآف: كبلـ ربنا ذؼ الجبلؿ كاإلكراـ، كما عسى أف يقكؿ فيو اإلنس

ـِ الحساف، كينبكع فضائل الكراـ، كفضمو عمى سائر الكبلـ كفضل ربنا الرحمف عمى سائر األناـ، كقد  َمْعِدُف الِحَك

قاؿ: قاؿ رسكُؿ  -رضي هللا عنو-عف أبي سعيد الخدرؼ  -عميو الصبلة كالسبلـ-ثبت التصريح بذلؾ عف نبينا 

كتعالى: "َمف َشَغَمُو قراءُة القرآف عف مسألتي: أعطيُتُو أفضل ما أُْعِطي السائميف، تبارؾ -: يقكؿ الرب -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا 

 (ٔ)كفضل كبلـ هللا عمى سائر الكبلـ كفضل هللا عمى خمقو".

، كما أف مكضكعو أشرؼ مكضكعاتيا، فيك مع أنو   ثانيًا: معمـك عمـ التفسير أشرؼ معمكمات العمـك

اُؿ عمي و كبلمُو الكريـ، فيك جامع لمعقائد الحقة اليقينية، كاألحكاـ القيمة الشرعية، كغير ذلؾ مراُد هللا الحكيـ الدَّ

ْلَنا َعَمْيَؾ اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا لُِّكلِّ َشْيٍء َكُىًدػ َكَرْحَمًة َكُبْشَرػ -عز كجل-مما ال بد منو لسعادة البرية، قاؿ هللا  }َكَنزَّ

: "يقكؿ: نزؿ عميؾ يا دمحم ىذا القرآف بيانا لكّل ما بالناس إليو -رحمو هللا-رؼ [  قاؿ الطبِٜٛلْمُمْسِمِميف{ ]النحل:

                                                
ع . كىك في جامٔٗٗ، صٕ، كقاؿ: ىذا حديث حسف غريب، كىك عند الدارمي، السنف: جٕٜٕٚأخرجو الترمذؼ، السنف: رقـ:  (ٔ)

، كنقص الشطر الثاني منو، كىك مكجكد في ركاية اإلماـ الترمذؼ، كلعل ذلؾ النقص مف عمل الناشريف. كال ينزؿ ٕٚٛٙاألصكؿ: 
الحديث الشريف بشطريو عف درجة الحسف، كما نص عمى ذلؾ الترمذؼ، كقد استشيد بالحديث الشريف مع حكايتو تحسيف الترمذؼ لو 

، ٓٔ، ابف تيمية كما في، مجمكع الفتاكػ: جٗٔـ: النككؼ في، التبياف في آداب حممة القرآف، ص: جـ غفير مف أئمة اإلسبلـ، مني
 ، كذكر شكاىد لو أيضًا.ٙٙ،صٜ، كالحافع ابف حجر في، فتح البارؼ:جٜٔٔ-ٛٔٔ، ابف القيـ في، الكابل الصيب: صٕ٘ٗص
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الحاجة مف معرفة الحبلؿ كالحراـ كالثكاب كالعقاب َكُىًدػ مف الضبلؿ َكَرْحَمًة لمف صّدؽ بو، كعمل بما فيو مف 

 (ٔ)حدكد هللا، كأمره كنييو، فأحل حبللو، كحّرـ حرامو".

عمـ التفسير. فيك أقكػ العمـك دليبًل، كأقكىا قيبًل، كأصدقيا سبيبًل، كيف ال، كىك ثالثًا: َكَثاقة دليل 

 المبيف لممييمف عمى ما سكاه بالنقل الثابت الصحيح، كالعقل السديد الصريح.

رابعًا: غاية عمـ التفسير كفائدتو أشرؼ غاية، كىي: االعتصاـ بالعركة الكثقى التي ال انفصاـ ليا، 

أنو  -ملسو هيلع هللا ىلص-إلى السعادة الحقيقية التي ال زكاؿ ليا. كيشيد لذلؾ ما كرد عف رسكؿ هللا  - كآجبلً عاجبلً -كالكصكؿ 

مف الضبللة، ككقاه يـك القيامة سكء الحساب، كذلؾ  -عز كجل-قاؿ: "مف قرأ القرآف الكريـ كاتبع ما فيو ىداه هللا 

  (ٕ)[".ٖٕٔاَؼ َفبَل َيِضلُّ َكاَل َيْشَقى{ ]طو:قاؿ: }َفَمِف اتََّبَع ُىدَ  -عز كجل-بأف هللا 

خامسًا: شدة االحتياج إلى عمـ التفسير: ظاىرة مما تقدـ، فيك رئيس جميع العمـك الدينية، لككنيا 

 (ٖ)مأخكذة مف كتاب رب البرية، فيي تحتاج مف حيث ثبكتُيا، أك االعتداُد بيا إلى عمـ التفسير.

 فسير حكػ جميع أنكاع عمـك شرعنا الجميل، فيك كتاب ىداية كا عجاز.   كال يخفى عمى بصير أف عمـ الت

رشاده لمتي ىي أقـك باألساليب كالحجج الكاضحة عف طريق بياف معاقد  فالكشف عف ىدايتو البالغة، كا 

التشريع كأصكلو، كطرؽ المحافظة عمييا، ليسعد الخمق بيا، كتنعـ الحياة في ظبلليا. كىي ثبلثة أصكؿ يقـك 

 ييا الشرع الصالح المقبكؿ.عم

                                                
 .ٕٛٚ، ص ٚٔالطبرؼ، التفسير، ج (ٔ)
، كابف أبي حاتـ، تفسيره، ٖٖٓٙ، رقـ: ٕٖٛ، كعبد الرزاؽ، المصنف: ج، صٖٔٛ، صٕدرؾ: جأخرج األثر الحاكـ، في المست (ٕ)
، كالبييقي، شعب ٖٗ، صٜ، كأبك نعيـ، حمية األكلياء: جٖٙٔ، صٙٔ، كالطبرؼ في، تفسيره، جٖٔٙ٘ٔ، رقـ: ٖٕٛٗ، صٚج

 .ٜٕٕٓ، رقـ: ٖٚ٘، صٕاإليماف: ج
، كمقدمة تفسيره أصكؿ التفسير، ٕٔٔاألصفياني، الذريعة إلى مكاـر الشريعة: ص إيضاح األمكر الخمسة المتقدمة عند: الراغب (ٖ)

-ٜٚ، صٗ، كالسيكطي، اإلتقاف في عمكـ القرآف: ج٘ج، صٔفصل في شرؼ عمـ التفسير، كاأللكسي، كركح المعاني: ٕٜ-ٜٔص
عمة ذلؾ، في: إحياء عمكـ الديف: ج، شرؼ عمـ التفسير، كطالع لممزيد في تفضيل بعض أنكاع العمكـ عمى غيرىا، مع بياف  ٕٓٓ
 .ٓٗ-ٖٙ، صٕ، كجامع بياف العمـ كفضمو: جٔ٘-ٖ٘ص
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كىي المسماة عند األصكلييف بالضركريات، كىي  ،أكليا: العناية بدرء المفاسد عف الحياة كاالىتماـ بيا

خمسة، أك ستة عمى حسب عدِّ المحافظة عمى الِعرض كالنسب كاحدًا أك اثنيف.    كحفع ديٍف، ثـ نفٍس، ماْؿ 

 (ٔ)َجْب نسْب  .:.  كمثميا عقٌل، كِعْرٌض، قد ك 

 ثانييا: رعاية جمب المصالح كاالعتناء بيا، كىي المعركفة عند األصكلييف بالحاجيات.

ثالثيا: الحث عمى مكاـر األخبلؽ كمحاسف العادات، كالترغيب في الجرؼ عمييا كمبلزمتيا في جميع 

 (ٕ)األكقات، كىي المشيكرة عند عمماء األصكؿ بالتحسينيات كالتتمات.

ثة ىي معاقد التشريع السديد، كقد ىدػ فييا القرآُف المجيُد ألقـك طريق، كمعمـك أف كىذه األمكر الثبل

 الكشف عنيا بتقريرىا المحكـ الحميد ىك ميمة المفسر المكىكب الرشيد.

كميمة المفسر المكىكب: الكشف أيضًا عف كجكه إعجاز كبلـ ربنا عبلـ الغيكب، ليثبت أف القرآَف 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-رسكُؿ رب العالميف  -حقًا كصدقاً -عميـ، كأف رسكلنَا الصادَؽ األميَف، ىكالكريـَ كبلـُ الحكيـ ال

كعميو فقد دخل في صفة المفسر المكىكب كعممو العظيـ جميع أمكر الديف، كأما العقائد كىي أكجب 

ك معتقد أىل اليدػ في كاجب عمى العبيد، كقد تضمنتيا كتُب التكحيد، كعمُل المفسِر المكىكب بيانيا كما ى

شأنيا. كاآليات الكريمات المتعمقة بأصكؿ الديف سمعية قطعية، كتتضمف دالالٍت عقميًة نقية، فاجتمع فييا داللُة 

 (ٖ)النقل الصحيح، مع داللة العقل السكؼ الصريح، فدخل عمـ التكحيد في عمـ التفسير بالفصيح ال بالتمكيح.

                                                
 -رحمو هللا -ىػ ٛٚٓٔمع شرحيا لكلده عبد السبلـ، ت:  -رحمو هللا -ىػ ٔٗٓٔإبراىيـ بف إبراىيـ المقائي، جكىرة التكحيد، ت:  (ٔ)

، عمى الجكىرة شرح أيضًا إلبراىيـ بف دمحم ٕ٘ٔص:  -حمو هللار  -ىػ ٕٖٕٔكعمى شرحيا حاشية األمير دمحم بف دمحم األمير، ت: 
، كعنكف عمى الضركريات بقكلو: "كجكب حفع ٜٜ-ٜٛ، صٕ، سماه تحفة المريد عمى جكىرة التكحيد: جٕٚٚٔالباجكرؼ، ت: 

 الكميات الخمسة التي ذكرىا المصنف".
، ٚ٘ٗ-ٛٗٗ، صٖىداية القرآف لمتي ىي أقكـ كأحسف، في: جكما أشار لذلؾ دمحم األميف الشنقيطي، أضكاء البياف، تكضيح  (ٕ)

في خمس كعشريف صفحة،  -ملسو هيلع هللا ىلص-محاضرة في تقرير تمؾ اليداية كتكضيحيا ألقاىا في مسجد سيدنا رسكؿ هللا  -رحمو هللا-كلمؤلفو 
 .ٖ٘ٔ-ٓٔٔمطبكعة ضمف مجالس فضيمتو: ص

كىي -ر حق مزبكر كقد عني أئمتنا السادة الفقياء بترتيب ما يتعمق منيا باختصاصيـ تقرير مدار ديف هللا الحق عمى خمسة أمك  (ٖ)
ترتيبًا بديعًا عجيبًا، كليـ في ذلؾ اعتبارات معتبرة، كما عند ابف عابديف، في رد المحتار عمى  -ثبلثة: العبادات، كالمعامبلت، كالعقكبات

، كابف تيمية، مجمكع الفتاكػ: ٘ٛٔ-ٗٛٔ، صٖتح القدير بشرح اليداية: ج. ككماؿ الديف ابف اليماـ ،فٜٚ، صٔالدرر المختار: ج
 .ٖٕٔ، صٕٖج
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األدلَة كالبراىيف الدالة عمى أصكؿ الديف،  -ملسو هيلع هللا ىلص-"كقد بيف لنا نبينا  -رحمو هللا-قاؿ اإلماـ ابف تيمية 

أحسف تبييف، كدؿ الناس إلى األدلة العقمية، كىداىـ إلى البراىيف اليقينية التي بيا يعممكف المطالَب اإلليية كبيا 

كالمعاَد، كغيَر ذلؾ مما يُحتاج  -ملسو هيلع هللا ىلص-سكلو ككحدانيتو، كصفاتو، كِصْدَؽ ر  -جل كعبل-يعممكف إثباَت ربكبية هللا 

الطريقيف: السمَع، كالعقَل، كليست داللة الكتاب كالسنة عمى  -ملسو هيلع هللا ىلص-إلى معرفتو باألدلة العقمية فجمع في بيانو 

كالصكفية كغيرىـ، بل  أصكؿ الديف بمجرد الخبر كما تظنو طائفة مف الغالطيف مف أىل الكبلـ كالحديث كالفقياء

ال الخمق كىداياىـ إلى اآليات كالبراىي  (ٔ).ف كاألدلِة المبينة ألصكؿ الديف"الكتاب كالسنة دَّ

: "تظافر عمى إيماف المؤمنيف الشريعُة المنزلُة كالفطرة المكممة، -رحمو هللا-كقاؿ تمميذه اإلماـ ابف القيـ 

ليـ ىي المعيار، فمف خالفيا فقد خالف صريح المعقكؿ كالقكاطع كالعقل الصريح، فكانكا ىـ العقبلء حقًا كعقك 

 (ٕ)العقمية".

نعـ، إف القرآف الكريـ كتاب الحياة كركحيا، كتفسيره بياف لمعالـ الحياة كبو سعادتيا، كيف ال، كهللا 

ىداه، فبل تتـ العميـ القدير الحكيـ البصير ىك خالق الحياة كالمخمكقات، كال يسعد الخمق إال بَيْدؼ خالقيـ ك 

صحتيـ، كال تعالج أمراضيـ كعمميـ إال بالغذاء كالدكاء ممف خمقيـ، كما ىك مقتضى العقكؿ الصريحة، كالفطر 

ـُ َّللّاُ الَِّذؼ َخَمَق  :-جلَّ كعز-السميمة الصحيحة، كقد قررت آيات القرآف الكريـ ىذه الحقيقة، قاؿ هللا  }ِإفَّ َربَُّك

َماَكاِت َكاأَلْرَض  ْمَس َكاْلَقَمَر السَّ َـّ اْسَتَكػ َعَمى اْلَعْرِش ُيْغِشي المَّْيَل النََّياَر َيْطُمُبُو َحِثيًثا َكالشَّ ـٍ ُث َكالنُُّجكـَ ِفي ِستَِّة َأيَّا

َراٍت ِبَأْمِرِه َأاَل َلُو اْلَخْمُق َكاأَلْمُر َتَباَرَؾ َّللّاُ َربُّ اْلَعاَلِميف{ ]األعراؼ: اْلُقْرآِف  ِمفَ  :}َكُنَنزِّؿُ -ؤهجل ثنا-[ كقاؿ ُٗ٘مَسخَّ

ـُ َمْف َخَمَق -جبللو جل-[ كقاؿَٕٛكَرْحَمٌة لِّْمُمْؤِمِنيَف َكاَل َيِزيُد الظَّاِلِميَف َإالَّ َخَساًرا{ ]اإلسراء: ُىَك ِشَفاء َما :}َأاَل َيْعَم

 (ٖ)[.َٗٔكُىَك المَِّطيُف اْلَخِبير{ ]الممؾ:

 ككتابُو أقكػ كأقكـُ قيبل               هللا أكَبُر ِإفَّ ِديَف ُمَحمَّدٍ 

                                                
كىي ضمف مجمكع  -ملسو هيلع هللا ىلص-في رسالتو الفذة النادرة، كالدرة الفاخرة، معارج الكصكؿ إلى أف أصكؿ الديف كفركعو قد بينيا الرسكؿ  (ٔ)

 ر.، بختصا٘٘ٔ، صٜٔالفتاكػ، كالكبلـ المنقكؿ في: ج 
 .ٕٗٔ-ٖٛٔ، صٔكزاد ذلؾ تقريرًا كبسطًا في كتابو، درء تعارض العقل كالنقل كالمعركؼ بمكافقة صريح المعقكؿ لصحيح المنقكؿ: ج

 .ٗٙٔ، كالكافية الشافية في االنتصار لمفرقة الناجية: صٜ٘ٔابف القيـ، طريق اليجرتيف، كباب السعادتيف: ص (ٕ)
 .٘ٔ، صٔالقرآف: ج تكضيح ذلؾ عند سيد قطب، في ظبلؿ (ٖ)
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 كأبى ليا كصُف الكماِؿ ُأفكال         طمعْت بو شمُس اليداية لمكرػ 

 جمعْت فركعًا لمكرػ كأصكال كالحقُّ أبمُج في شريعتِو التي       

كالَف عندُه      (ٔ).طمَع النياُر فأطِفُئكا القنديبل التذكركا الكتَب السَّ

ل بالقرآف الكريـ إتقانًا كحفظا كفيما كعمبًل، كتفسيرًا كتعميمًا، مف أىل هللا الكريـ، كلذلؾ كاف المشتغ

ِ، َمْف  -ملسو هيلع هللا ىلص-كخاصتو المخمصيف، كما ثبت ذلؾ عف نبينا األعظـ  ِ أَْىِميَف ِمَف النَّاِس َقاُلكا: َيا َرُسكَؿ َّللاَّ قاؿ: "ِإفَّ ّللَّ

ـْ أَْىُل الْ  ؟ َقاَؿ: ُى ـْ ِ ُى ُتوُ ُقْرآِف، أَْىُل َّللاَّ   (ٕ)"َكَخاصَّ

مف الكىب مف  -عز كجل-كىذا الحديث الشريف يبيف لنا ما ينبغي أف يككف في المفسر لكبلـ هللا 

فضل الكريـ الكىاب، كال يتـ ذلؾ إال إذا كاف مف أىل هللا الكريـ كخاصتو المخمصيف الصادقيف، ألنو مف المعمـك 

ة أىل القرآف الكريـ إلى هللا الجميل العظيـ إضافة تشريف كتكريـ، فيـ أىمو حقًا، عند أىل الفيـك أف إضاف

كتقتضي أمريف اثنيف الزميف مبلزميف لتمؾ اإلضافة  (ٖ)كخاصتو حقيقة كصدقًا، كتمؾ أشرؼ مرتبة، كأعمى مزية،

 الكريمة العالية إلى رب العالميف:

                                                
كما عند السيكطي، في حسف المحاضرة  -رحمو هللا -ىػ ٜ٘ٙمف قصيدة طكيمة تنسب البكصيرؼ صاحب البردة دمحم بف سعيد، ت:  (ٔ)

 .ٕٖٗ، ص٘، كعند كابف العماد الحنبمي، في شذرات الذىب: جٓٚ٘، صٔفي تاريخ مصر كالقاىرة: ج
سناده صحيح، كرجالو مكثكقكف ٕ٘ٔ. كابف ماجو، السنف، رقـ: ٕٕٗ، ٜٕٔ-ٕٛٔ، ٕٚٔ، صٖأخرج األثر أحمد، المسند: ج (ٕ) ، كا 

، كفضائل القرآف ٜٚ، رقـ:ٜٔ، صٔٓٔكما قرر ذلؾ شياب الديف أبك العباس البكصيرؼ، في مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة: ج
مف ثبلثة أكجو عف أنس، ىذا أمثميا". كقاؿ  ، كفيو: "ركؼ ىذا الحديثٙ٘٘، صٔ. كقاؿ الحاكـ في، المستدرؾ: جٙ٘لو أيضًا: ص

 ، "إسناده صحيح".ٖٗ٘، صٕالذىبي في، تمخيص المستدرؾ: "ىذا أجكدىا" كقاؿ المنذرؼ، في الترغيب كالترىيب: ج
 قرر أئمتنا الكراـ أف المضاؼ إلى ربنا ذؼ الجبلؿ كاإلكراـ َنْكَعاِف:  (ٖ)

ْمِع َكاْلَبَصِر َكَىِذِه ِإَضاَفُة ِصَفٍة ِإَلى اْلَمْكُصكِؼ ِبَيا َفاْلِعْمـُ أكليما: "ِصَفاٌت اَل َتُقكـُ ِبَأْنُفِسَيا  ـِ َكالسَّ ـِ َكاْلُقْدَرِة َكاْلَكبَل َكاْلُقْدَرُة ِإَلْخ ِصَفاٌت َلُو  َكاْلِعْم
َفاِت اْلَخَبِريَّ   ِة َكالذَّاِتيَِّة َكَكَذا اْلِفْعِميَُّة ِمَف التَّْكِكيِف َكاْلَمَحبَِّة َكالرَِّضا َكَنْحِكَىا.َتَعاَلى َغْيُر َمْخُمكَقٍة َكَكَذا َكْجُيُو َكَيُدُه َكَنْحُك َذِلَؾ ِمَف الصِّ

ِ َكَكَذِلَؾ رُ  ِ َكَرُسكِؿ َّللاَّ ِ َكَعْبِد َّللاَّ ِ َكَناَقِة َّللاَّ ِ َفَيِذِه ِإَضاَفةُ كثانييما: ِإَضاَفُة أَْعَياٍف ُمْنَفِصَمٍة َكَبْيِت َّللاَّ َمْخُمكٍؽ ِإَلى َخاِلِقِو َكَمْصُنكٍع ِإَلى  كُح َّللاَّ
ِ  َصاِنِعِو َلِكنََّيا َتْقَتِضي َتْخِصيًصا َأْك َتْشِريًفا َيَتَميَُّز ِبِو اْلُمَضاُؼ ِإَلْيِو َعْف َغْيِرِه َكَبْيِت َّللاَِّ  ِ ِمْمًكا َلُو َكَكَذِلَؾ َناَقُة َّللاَّ ْف َكاَنْت ُكلُّ اْلُبُيكِت ّللَّ َكاِ 

ِة ِإَلى ُرُبكِبيَِّتِو َحْيُث نُّكُؽ ُكمَُّيا ِمْمُكُو َكَخْمُقُو َكَلِكفَّ َىِذِه ِإَضاَفٌة ِإَلى ِإَلِييَِّتِو َتْقَتِضي َمَحبََّتُو َلَيا َكَتْكِريَمُو َكال َضاَفِة اْلَعامَّ َكَتْشِريَفُو ِبِخبَلِؼ اإْلِ
َضاَفُة اْلَعامَّ  يَجاَدُه َفاإْلِ ُة َتْقَتِضي ااِلْخِتَياَر }َكَربَُّؾ َيْخُمُق َما َيَشاُء َكَيْخَتاُر{ ]القصَتْقَتِضي َخْمَقُو َكاِ  يَجاَد َكاْلَخاصَّ ص: ُة َتْقَتِضي اْلَخْمَق َكاإْلِ

ِة اَل ِمَف اْلَعامَِّة َكاَل ِمْف َباِب ِإَضاَفةِ ٛٙ َضاَفِة اْلَخاصَّ كِح ِإَلْيِو َتَعاَلى ِمْف َىِذِه اإْلِ َفاِت َفَتَأمَّْل َىَذا اْلَمْكِضَع َفِإنَُّو َنِفيٌس  [ َفِإَضاَفُة الرُّ الصِّ
، كالصكاعق المرسمة عمى ٘٘ٔ-َٗ٘ٔكُيَخمُِّصَؾ ِمْف َضبَلاَلٍت َكِثيَرٍة َكَقَع ِفيَيا كثير مف الناس". بيف ذلؾ ابف القيـ، في كتاب الركح: ص

 . ٕ٘ٔ-ٓ٘ٔ، صٚٔع الفتاكػ: ج، كعند شيخو ابف تيمية، في مجمك ٕٕٔ-ٕٕٓ، صٕالجيمية كالمعطمة: ج
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ياـ باألركاف الخمسة لصفة التقكػ، كىي تقتضي عف طريق الق -جل كعبل-أكليا: تقكػ المفسر لربو 

اكتماؿ شركط التفسير فيمف يتأىل لتفسير كبلـ هللا الجميل، فيفتح لو كعميو الكىب الجزيل، كيسدده المطيف 

 (ٔ)الخبير، كال يككل إلى جيده الضعيف الحسير.

ذا لـ يكف عكف مف هللا لمفتى          فأكؿ ما يجني عميو اجتياده.  (ٕ)كا 

عـ، ليس بيف الخالق العظيـ كبيف عباده المخمكقيف نسب إال التقكػ  الكريـ، كما أخبر عف ذلؾ ربنا ن

ـْ ُشُعكًبا َكَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفكا ِإفَّ َأْكرَ :في كتابو المبيف ف َذَكٍر َكُأنَثى َكَجَعْمَناُك ـْ ِعنَد َّللاَِّ }َياَأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكـ مِّ  َمُك

َ َعِميـٌ َخِبير{ ]الحجرات: ـْ ِإفَّ َّللاَّ  [.َٖٔأْتَقاُك

-أفَّ رسكؿ هللا  -رضي هللا عنيما-ذلؾ النسب الزكي، فعف ابف عمر  -ملسو هيلع هللا ىلص-ككضح رسكُلنا النبي  

يَة الجاىمية، كتعاُظَميا بآبائيا، خطب الناس يـك فتح مكة، فقاؿ: "يا أيُّيا الناس، إفَّ هللا قد أذىب عنكـ ُعبِّ  -ملسو هيلع هللا ىلص

، كخَمَق  الناس رجبلف: َبرّّ تقي كريـ عمى هللا عزَّ كجل، كفاِجٌر شقي ىيِّف عمى هللا عزَّ كجل، الناُس كمُّيـ بنك آدـَ

ف َذَكٍر َكُأنَثى{إلى: هللا آدـَ مف تراب، قاؿ هللا تعالى َ َعِميـٌ َخِبير{ ِإفَّ }}َياَأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكـ مِّ  َّللاَّ

  (ٖ)[".ٖٔ]الحجرات:

 -حقاً -ىذا ىك نسب ربنا العظيـ، كَمْف أحقُّ بو مف أىل القرآف الكريـ، فإذا تحققت فييـ التقكػ فيـ 

أكلى بكالية هللا الرحيـ، كىـ صفكة أىمو الكراـ الطيبيف، كىذه الميزة الشريفة تقتضي حصكؿ صمة لطيفة بينيـ 

 كبيانيا باألمر الثاني، كىك: -كعبلجل -كبيف كلييـ 

ـَ معرفتيـ بأحكاؿ  ثانييما: إف المعركؼ مف حاؿ أفراد األىل، أف صمتيـ فيما بينيـ تقتضي تما

بعضيـ، كما تقتضي فيـَ كماِؿ المراد فيما بينيـ مف كبلميـ، ىذا مع العناية التامة في رعاية بعضيـ، السيما 

                                                
 .ٔٚفي، ص: -جل كعبل–تقدـ بياف أركاف التقكػ، كالشركط البلزمة في المفسر لكبلـ هللا  (ٔ)
 .ٚٚٔ، صٔبغير إسناد، عند ابف الجكزؼ في، كتاب الفرج بعد الشدة: ج -رضي هللا عنو-نسبو إلى عمي  (ٕ)

 
، ٗٔ، كىك في مصنف ابف أبي شيبة: جٕٖٛٛف في، صحيحو، رقـ: ، كابف حبإٖٙٙأخرجو الترمذؼ في، السنف، رقـ:  (ٖ)

، كالبييقي، في، شعب اإليماف: ٕٕٙٛٔ، رقـ: ٖٖٙٓٔ، صٓٔ، كابف أبي حاتـ في، تفسيره: ج٘ٙٚٛٔ، رقـ: ٜٗٗ-ٖٜٗص
سناده حسف كما عند المنذرؼ في، الترغيب كالترىيب: جٖٓ٘ٔ  . ٗٔٙ، صٖ، كا 
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ة، رابطة حقيقية تجمع بيف أفكارىـ كمشاعرىـ عمى ىدػ مف ربيـ، حيث إذا كجد مع الرابطة النسبية األىمي

تجتمع جميع مقتضيات االحتفاء ببعضيـ فيفيمكف الفيـ التاـ فيما بينيـ باإلشارات، كما يفيمكف بالعبارات، 

رة المحع مع كيعرفكف مف داللة حاليـ، كقرائف أحكاليـ ما يفيمكنو تمامًا مف صريح مقاليـ، فيستكؼ فيما بينيـ إشا

 صريح المفع. 

ىذا بيف أفراد األىل مف الخمق، فكيف سيككف الحاؿ بيف أكلياء هللا كخاصتو كبيف مكالىـ الحق؟! 

سيككف مف الفيـ فيما بينيـ ماال يطمع عميو غيرىـ، فيفيمكف مف كبلـ مف اصطفاىـ ككىبيـ كأكرميـ ماال 

عمى التماـ، كىذا َكْىُب ربنا الكىاب الرحمف لمف اصطفاه  يحصل لسكاىـ، كيظير ليـ مآؿ الكبلـ كما ظير معناه

 مف األناـ.

كسأقتصر عمى مثاؿ كاحد يتجمى بو حقيقة الكىب الجميل، كأثره في تفسير كبلـ هللا الجميل، كسيأتي 

مزيد إيضاح لذلؾ بالبراىيف عند استعراض نماذج مف تفسير المكىكبيف، مع عرض نماذج مف تفسير المحركميف 

َـّ َكلَ الم ْك خذكليف، جزاء كفاقًا مف أحكـ الحاكميف. قاؿ ربنا العظيـ: }َكِمْنُيـ مَّف َيْسَتِمُعكَف ِإَلْيَؾ َأَفَأنَت ُتْسِمُع الصُّ

 [.َٕٗكاُنكْا اَل َيْعِقُمكف{ ]يكنس:

يطي شيخ اإلماـ دمحم األميف الشنقالكىذا مثاؿ إلماـ مكىكب، أكـر هللا بو البرية في ىذا العصر، كىك 

 (ٔ)المكىكب.

َعاء ِإَذا َكلَّْكا ُمْدِبِريف -تبارؾ كتعالى-قاؿ في تفسير قكلو   َـّ الدُّ : }ِإنََّؾ اَل ُتْسِمُع اْلَمْكَتى َكاَل ُتْسِمُع الصُّ

ْسِمُمكف{ ـْ ِإف ُتْسِمُع ِإالَّ َمف ُيْؤِمُف ِبآَياِتَنا َفُيـ مُّ  [.ٔٛ- ٓٛ]النمل: َكَما َأنَت ِبَياِدؼ اْلُعْمِي َعف َضبَلَلِتِي

ـْ َأفَّ التَّْحِقيَق الَِّذؼ َدلَّْت َعَمْيِو اْلَقَراِئُف اْلُقْرآِنيَُّة َكاْسِتْقَراُء اْلُقْرآِف َأفَّ َمْعَنى َقكْ  ِلِو: }ِإنََّؾ اَل ُتْسِمُع اْلَمْكَتى{. "اْعَم

 اَل َيِصحُّ ِفيِو ِمْف َأْقَكاِؿ اْلُعَمَماِء، ِإالَّ َتْفِسيَراِف. 

                                                
لو ترجمة في أكؿ تفسيره، أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، مف عمل  -و هللا تعالىرحم-ىػ ٖٜٖٔ/ٕٔ/ٚٔالمتكفي في:  (ٔ)

، كلمشيخ أخبار حساف في كتابو: رحمة إلى الحج إلى بمد هللا الحراـ، تتعمق ببعض ٗٙ-ٖ، صٔ: ج-رحمو هللا-تمميذه عطية سالـ، 
 فضائل ىذا اإلماـ.
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ُ ُقُمكَبيُ اأْلَ  اَر الَِّذيَف َأَماَت َّللاَّ ُؿ: َأفَّ اْلَمْعَنى: ِإنََّؾ اَل ُتْسِمُع اْلَمْكَتى، َأْؼ: اَل ُتْسِمُع اْلُكفَّ ـُ كَّ ، َكَكَتَب َعَمْيِي ـْ
َقاءَ  ـُ الشَّ َ َكَتَب َعَمْيِي َقاَء ِفي َساِبِق ِعْمِمِو ِإْسَماَع ُىًدػ َكاْنِتَفاٍع، أِلَفَّ َّللاَّ ، َكَجَعَل الشَّ ـْ ، َكَعَمى َسْمِعِي ـْ ـَ َعَمى ُقُمكِبِي ، َفَخَت

ـُ اْلِغَشاَكَة، َفبَل َيْسَمُعكَف اْلَحقَّ سَ  ـُ اْلَكْقَر، َكَعَمى َأْبَصاِرِى ـُ اأْلَِكنََّة، َكِفي آَذاِنِي  َماَع اْىِتَداٍء َكاْنِتَفاٍع. َعَمى ُقُمكِبِي

َقاَؿ َبْعَدُه: }َكَما َأنَت ِبَياِدؼ اْلُعْمِي َعف  -َجلَّ َكَعبَل -الَِّة َعَمى َما َذَكْرَنا، َأنَُّو َكِمَف اْلَقَراِئِف اْلُقْرآِنيَِّة الدَّ 

ْسِمُمكف{ ]النمل: ـْ ِإف ُتْسِمُع ِإالَّ َمف ُيْؤِمُف ِبآَياِتَنا َفُيـ مُّ  [.َٔٛضبَلَلِتِي

ِ ِإْسَماَع َفاتََّضَح ِبَيِذِه اْلَقِريَنِة َأفَّ اْلَمْعَنى: ِإنََّؾ اَل  ـِ َّللاَّ ـْ َأْشِقَياُء ِفي ِعْم اُر الَِّذيَف ُى  ُتْسِمُع اْلَمْكَتى، َأِؼ: اْلُكفَّ

ْسَماَع، إال مف يؤمف بآياتنا فيـ مسممكف، َفُمَقاَبَمُتُو َجلَّ َكَعبَل بِ  ، َما ُتْسِمُع َذِلَؾ اإْلِ ْسَماِع اْلَمْنِفيِّ ُىًدػ َكَقُبكٍؿ ِلْمَحقِّ اإْلِ

ْسَماِع اْلُمْثَبِت ِفيَيا، ِلَمْف ُيْؤِمُف ِبآَياِتِو، َدِليٌل َكاِضٌح َعَمى َأفَّ اْلُمَراَد بِ ِفي اآْل  اْلَمْكِت ِفي اآْلَيِة: َيِة َعِف اْلَمْكَتى ِباإْلِ

كِح ِلْمَبَدِف، َكَلْك َكاَف اْلُمَراُد ِباْلَمكْ  َقاِء، اَل َمْكُت ُمَفاَرَقِة الرُّ ِت ِفي َقْكِلِو: "ِإنََّؾ اَل ُتْسِمُع اْلَمْكَتى" ُمَفاَرَقَة َمْكُت اْلُكْفِر َكالشَّ

كِح ِلْمَبَدِف َلَما َقاَبَل َقْكَلُو: "ِإنََّؾ اَل ُتْسِمُع اْلَمْكَتى" ِبَقْكِلِو: "ِإْف ُتْسِمُع ِإالَّ َمْف ُيْؤِمفُ  ِبآَياِتَنا" َبْل َلَقاَبَمُو ِبَما ُيَناِسُبُو،  الرُّ

ـْ َيُمْت، َأْؼ: ُيَفاِرْؽ ُركُحُو َبَدَنُو، َكَما ُىَك َكاِضٌح".َكَأْف ُيَقاَؿ: إِ   ْف ُتْسِمُع ِإالَّ َمْف َل

ـِ َيُدؿُّ َعَمى َىَذا اْلَمْعَنى، َكَقْكِلِو َتَعاَلى:}ِإنََّما -رحمو هللا-ثـ أكضح الشيخ  : "أف اْسِتْقَراَء اْلُقْرآِف اْلَعِظي

َـّ ِإَلْيِو ُيْرَجُعكف{َيْسَتِجيُب الَِّذيَف َيْسَمُعكَف كَ  ـُ َّللّاُ ُث ـِ َأفَّ ٖٙ]األنعاـ: اْلَمْكَتى َيْبَعُثُي [ َكَقْد َأْجَمَع َمْف ُيْعَتدُّ ِبِو ِمْف أَْىِل اْلِعْم

اُر، َكَيُدؿُّ َلُو ُمَقاَبَمُة اْلَمكْ  ُ: اْلُكفَّ ـُ َّللاَّ ُ" ِبالَِّذيِف اْلُمَراَد ِباْلَمْكَتى ِفي َقْكِلِو: َكاْلَمْكَتى َيْبَعُثُي ـُ َّللاَّ َتى ِفي َقْكِلِو: "َكاْلَمْكَتى َيْبَعُثُي

ف  ُح َذِلَؾ َقْكُلُو َتَعاَلى َقْبَمُو: }َكاِ  ـْ َيْسَمُعكَف ِفي َقْكِلِو: "ِإنََّما َيْسَتِجيُب الَِّذيَف َيْسَمُعكَف" َكُيَكضِّ َكاَف َكُبَر َعَمْيَؾ ِإْعَراُضُي

َماء َفَتْأِتَيُيـ ِبآَيٍة{]األنعاـ:َفِإِف اْسَتَطْعَت َأف َتْبتَ  َـّ َقاَؿ: } َكَلْك ِٖ٘غَي َنَفًقا ِفي اأَلْرِض َأْك ُسمًَّما ِفي السَّ [ َأْؼ: َفاْفَعْل، ُث

ـْ َعَمى اْلُيَدػ َفبَل َتُككَنفَّ ِمَف اْلَجاِىِميف ِإنََّما َيْسَتِجيُب الَِّذيَف َيْسَمُعكَف َكاْلمَ  َـّ ِإَلْيِو ْكتَ َشاء َّللّاُ َلَجَمَعُي ـُ َّللّاُ ُث ى َيْبَعُثُي

ـْ َلَقاَبَل ٖٙ-ُٖ٘يْرَجُعكف {]األنعاـ: ـْ َأْبَداَنُي [ َكَىَذا َكاِضٌح ِفيَما َذَكْرَنا. َكَلْك َكاَف ُيَراُد ِباْلَمْكَتى َمْف َفاَرَقْت َأْرَكاُحُي

، َكَأْف ُيَقاَؿ: ِإنََّما َيْسَتِجيُب  ـْ ".اْلَمْكَتى ِبَما ُيَناِسُبُي ـْ ـْ َأْبَداَنُي ـْ ُتَفاِرْؽ َأْرَكاُحُي  اأْلَْحَياُء، َأِؼ: الَِّذيَف َل

ثـ أتى بدليل يقكؼ ما ذىب إليو مف أف المراد بالسماع المذككر سماع حقيقي. فقاؿ: "َكِمْف َأْكَضِح 

َمْكَتى{اآْلَيَة، َكَما ِفي َمْعَناَىا ِمَف اآْلَياِت ُكمَِّيا، َتْسِمَيٌة َلُو اأْلَِدلَِّة َعَمى َىَذا اْلَمْعَنى، َأفَّ َقْكَلُو َتَعاَلى: }ِإنََّؾ اَل ُتْسِمُع الْ 

ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ - ، َكَما َبيََّنُو َتَعاَلى ِفي آَياٍت َكِثيَرٍة، َكَقْكِلِو َتَعاَلى: -َصمَّى َّللاَّ ـْ ـُ ِإيَماِنِي ـُ ِإنَُّو  أِلَنَُّو ُيْحِزُنُو َعَد }َقْد َنْعَم



 

83 
 

ُ آَياٍت ُٖٖنَؾ الَِّذؼ َيُقكُلكَف{]األنعاـ:َلَيْحزُ  ، َأْنَزَؿ َّللاَّ ـْ ـُ ِإيَماِنِي ـْ َكَعَد ا َكاَف ُيْحِزُنُو ُكْفُرُى [ ِإَلى َغْيِر َذِلَؾ ِمَف اآْلَياِت، َكَلمَّ

ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ -َكِثيَرًة َتْسِمَيًة َلُو  ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ -َرَة َلُو َبيََّف َلُو ِفيَيا َأنَُّو اَل ُقدْ  -َصمَّى َّللاَّ َعَمى ُىَدػ َمْف َأَضمَُّو  -َصمَّى َّللاَّ

ْضبَلَؿ ِبَيِدِه َجلَّ َكَعبَل َكْحَدُه، َكَأْكَضَح َلُو َأنَُّو َنِذيٌر، َكَقْد َأَتى ِبَما ُ، َفِإفَّ اْلُيَدػ َكاإْلِ ـْ َعَمى َأْكَمِل اْلُكُجكِه  َّللاَّ َعَمْيِو َفَأْنَذَرُى

.َكَأْبمَ  ـْ ـْ ِبَيِد َمْف َخَمَقُي ْضبَلَلُي ـْ َكاِ   ِغَيا، َكَأفَّ ُىَداُى

ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ -َكِمَف اآْلَياِت النَّاِزَلِة َتْسِمَيًة َلُو  َقْكُلُو ُىَنا: }ِإنََّؾ اَل ُتْسِمُع اْلَمْكَتى{ َأْؼ: اَل ُتْسِمُع  -َصمَّى َّللاَّ

ُ ِإْسَماَع ُىًدػ  َكَقُبكٍؿ، ِإْف ُتْسِمُع ِإالَّ َمْف ُيْؤِمُف ِبآَياِتَنا، َيْعِني: َما ُتْسِمُع ِإْسَماَع ُىًدػ َكَقُبكٍؿ ِإالَّ َمْف َمْف َأَضمَُّو َّللاَّ

ـْ ُمْسِمُمكَف.  ـْ ِلئْلِيَماِف ِبآَياِتَنا َفُي  َىَدْيَناُى

ـْ َلَما َكاَف ِفي َكَلْك َكاَف َمْعَنى اآْلَيِة َكَما َشاَبَيَيا: "ِإنََّؾ اَل ُتْسِمُع اْلَمكْ  ـْ َأْبَداَنُي َتى" َأِؼ: الَِّذيَف َفاَرَقْت َأْرَكاُحُي

ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ -َذِلَؾ َتْسِمَيًة َلُو  الَُّة َعَمى َىَذا اْلَمْعَنى َكِثيَرٌة، َكَقْكِلِو َتَعاَلى: -َصمَّى َّللاَّ }ِإف َتْحِرْص َعَمى  َكاآْلَياُت الدَّ

ـْ َفِإفَّ َّللاَّ  ف نَّاِصِريف{ ]النحل: ُىَداُى  .[ ِإَلى َغْيِر َذِلَؾ ِمَف اآْلَياِت"ٖٚاَل َيْيِدؼ َمف ُيِضلُّ َكَما َلُيـ مِّ

 : "َأفَّ آَيَة )النَّْمِل( َىِذِه َجاَءْت آَيَتاِف ُأْخَرَياِف ِبَمْعَناَىا: -رحمو هللا-ثـ ذكر الشيخ 

َعاء ِإَذا َكلَّْكا اأْلُكَلى ِمْنُيَما: َقْكُلُو َتَعاَلى ِفي ُسكَرِة  َـّ الدُّ كـِ(: }َفِإنََّؾ اَل ُتْسِمُع اْلَمْكَتى َكاَل ُتْسِمُع الصُّ )الرُّ

ْسِمُمكف{]ا ـْ ِإف ُتْسِمُع ِإالَّ َمف ُيْؤِمُف ِبآَياِتَنا َفُيـ مُّ :ُمْدِبِريف َكَما َأنَت ِبَياِدؼ اْلُعْمِي َعف َضبَلَلِتِي [ َكَلْفُع ٖ٘-ٕ٘لرـك

كـِ   ( َىِذِه َكَمْفِع آَيِة )النَّْمِل(، َفَيْكِفي ِفي َبَياِنيا َما َذَكْرَناه ِفي آَيِة )النَّْمِل(".آَيِة )الرُّ

 ُيْسِمُع َمف َيَشاء َكالثَّاِنَيُة ِمْنُيَما: َقْكُلُو َتَعاَلى ِفي ُسكَرِة )َفاِطٍر(: }َكَما َيْسَتِكؼ اأَلْحَياء َكاَل اأَلْمَكاُت ِإفَّ َّللاََّ 

َمَتْيِف، أِلَفَّ اْلُمَراَد ِبَقْكِلِو ٕٕنَت ِبُمْسِمٍع مَّف ِفي اْلُقُبكر{]فاطر:َكَما أَ  كـِ( اْلُمَتَقدِّ [ َكآَيُة )َفاِطٍر( َىِذِه َكآَيِة )النَّْمِل( َك )الرُّ

ى" َكَبْيَف َقْكِلِو: "َكَما َأْنَت ِبُمْسِمٍع َمْف ِفي ِفيَيا: َمْف ِفي اْلُقُبكِر اْلَمْكَتى، َفبَل َفْرَؽ َبْيَف َقْكِلِو: "ِإنََّؾ اَل ُتْسِمُع اْلَمْكتَ 

َ َيْبَعُث َمف [ َأْؼ: َيْبَعُث ِٚفي اْلُقُبكر{]الحج: اْلُقُبكِر" أِلَفَّ اْلُمَراَد ِباْلَمْكَتى َكَمْف ِفي اْلُقُبكِر َكاِحٌد، َكَقْكِلِو َتَعاَلى: }َكَأفَّ َّللاَّ

ـْ ُيْقَبْر، َكَقْد َدلَّْت َقَراِئُف ُقْرآِنيٌَّة َأْيًضا َعَمى َأفَّ َمْعَنى آَيِة )َفاِطٍر( َىِذِه َكَمْعَنى آَجِميَع اْلَمْكَتى َمْف ُقِبَر ِمْنيُ  َيِة ـْ َكَمْف َل

كـِ(  ِمْنَيا َقْكُلُو َتَعاَلى َقْبَمَيا: }ِإنََّما ُتنِذُر الَِّذيَف َيْخَشْكَف َربَُّيـ ِبالَغْيِب َكَأَقاُمكا الصَّ  ى )الرُّ ى َفِإنََّما َيَتَزكَّ بَلَة َكَمف َتَزكَّ

ِ اْلَمِصير{ َلى َّللاَّ ْف َيْخَشى َربَُّو ٛٔ]فاطر: ِلَنْفِسِو َكاِ  ُ َكَكفََّقُو َفَصاَر ِممَّ [ أِلَفَّ َمْعَناَىا: اَل َيْنَفُع ِإْنَذاُرَؾ ِإالَّ َمْف ُىَداُه َّللاَّ

بَلَة، َكَما َأْنَت بِ  ـُ الصَّ ". ِباْلَغْيِب َكُيِقي ـَ َقاُء َكَما َتَقدَّ ـُ الشَّ اَر الَِّذيَف َسَبَق َلُي  ُمْسِمٍع َمْف ِفي اْلُقُبكِر، َأِؼ: اْلَمْكَتى، َأِؼ: اْلُكفَّ
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َماِع  ِفي َقْكِلِو: "ِإنََّؾ  اْلَمْنِفيِّ التَّْفِسيُر الثَّاِني: "ُىَك َأفَّ اْلُمَراَد ِباْلَمْكَتى الَِّذيَف َماُتكا ِباْلِفْعِل، َكَلِكفَّ اْلُمَراَد ِبالسَّ

َماِع اْلُمْعَتاِد الَِّذؼ َيْنَتِفُع َصاِحُبُو ِبِو، َكَأفَّ َىَذا َمَثٌل ُضِرَب ِلْمكُ  اُر َيْسَمُعكَف اَل ُتْسِمُع اْلَمْكَتى" ُخُصكُص السَّ اِر، َكاْلُكفَّ فَّ

ْكَت، َلِكْف اَل َيْسَمُعكَف َسَماَع َقُبكٍؿ ِبِفْقٍو َكاتَِّباعٍ  ، َكَما َقاَؿ َتَعاَلى: }َكَمَثُل الَِّذيَف َكَفُركْا َكَمَثِل الَِّذؼ َيْنِعُق ِبَما اَل الصَّ

ـْ اَل َيْعِقُمكف{]البقرة: ـُ اْلَمَثُل اَل َيِجُب َٔٚٔيْسَمُع ِإالَّ ُدَعاء َكِنَداء ُصّـّ ُبْكـٌ ُعْمٌي َفُي [ َفَيَكَذا اْلَمْكَتى الَِّذيَف ُضِرَب ِبِي

َماُع اْلمُ َأْف ُيْنَفى  ـُ السَّ اِر، َبْل َقِد اْنَتَفى َعْنُي ـْ ُيْنَف َذِلَؾ َعِف اْلُكفَّ َماِع، َكَما َل ـْ َجِميُع َأْنَكاِع السَّ ْعَتاُد الَِّذيَف َيْنَتِفُعكَف َعْنُي

ا َسَماٌع آَخُر َفبَل".  ِبِو، َكَأمَّ

ـِ : "أف ىذا التفسير َدلَّْت َعَمْيِو َأْيًضا آيَ -رحمو هللا-كذكر  ِ، َجاَء ِفيَيا التَّْصِريُح ِباْلَبَك اٌت ِمْف ِكَتاِب َّللاَّ

ـِ َكاْلَعَمى ُمْسَنًدا ِإَلى َقْكـٍ َيَتَكمَُّمكَف َكَيْسَمُعكَف َكُيْبِصُركَف، َكَقْكِلِو َتَعاَلى ِفي اْلُمَناِفقِ  َم ـْ اَل َكالصَّ يَف: }ُصّـّ ُبْكـٌ ُعْمٌي َفُي

، َكَما َصرََّح ِبِو ِفي َقْكِلِو َتَعاَلى  [ َفَقدْ َٛٔيْرِجُعكف{]البقرة: ـْ ـْ َكَحبَلَكِة َأْلِسَنِتِي ِة َفَصاَحِتِي : ُصّـّ ُبْكـٌ َمَع ِشدَّ ـْ َقاَؿ ِفيِي

{ ]المنافقكف: ـْ ف َيُقكُلكا َتْسَمْع ِلَقْكِلِي : }َكاِ  ـْ ، َكَقْكِلِو َتَعاَلى: }َفِإَذا َذَىَب اْلَخكْ ِٗفيِي ـْ ُؼ َسَمُقكُكـ ِبَأْلِسَنٍة [ َأْؼ: ِلَفَصاَحِتِي

َذا َذَىَب اْلَخْكُؼ َسَمُقكا اْلُمْسِمِميَف ِبَأْلِسَنٍة حِ ِٜٔحَداٍد{ ]األحزاب: ، َكاِ  ـْ ـُ [ َفَيؤاَُلِء الَِّذيَف ِإْف َيُقكُلكا َتْسَمْع ِلَقْكِلِي َداٍد، ُى

: }ُصّـّ ُبْكـٌ ُعْمٌي{ َكَما َذِلَؾ ِإالَّ  ـْ ُ ِفيِي ، َكُىَك َما الَِّذيَف َقاَؿ َّللاَّ ْسَبِة ِإَلى َشْيٍء َخاّصٍ ـْ ِبالنِّ ـْ َكَعَماُى ـْ َكَبَكَمُي  َأفَّ َصَمَمُي

ـْ َينْ  ـْ َيْسَمُعكُه، َكُبِكُمكا َعْنُو َفَم ، َفَيَذا َكْحَدُه ُىَك الَِّذؼ ُصمُّكا َعْنُو َفَم ـْ َيرَ ُيْنَتَفُع ِبِو ِمَف اْلَحقِّ ْكُه ِطُقكا ِبِو، َكُعُمكا َعْنُو َفَم

ـْ َيْسَمُعكَف َغْيَرُه َكُيْبِصُركَنُو، َكَيْنِطُقكَف ِبِو، َكَما َقاَؿ َتَعاَلى: ـْ  َمَع َأنَُّي ـْ َسْمًعا َكَأْبَصاًرا َكَأْفِئَدًة َفَما أَْغَنى َعْنُي }َكَجَعْمَنا َلُي

ف َشْيٍء ِإْذ َكاُنكا يَ  ـْ َكاَل َأْفِئَدُتُيـ مِّ ـْ َكاَل َأْبَصاُرُى ا َكاُنكا ِبِو َسْمُعُي ِ َكَحاَؽ ِبِيـ مَّ ْجَحُدكَف ِبآَياِت َّللاَّ

 [ َكَىَذا َكاِضٌح َكَما َتَرػ".َٕٙيْسَتْيِزُؤكف{]األحقاؼ:

ـَ  -رحمو هللا-ثـ أحاؿ  َم ـِ ااِلْضِطَراِب َعْف آَياِت اْلِكَتاِب" كبيف َأفَّ اْلَعَرَب ُتْطِمُق الصَّ إلى كتابو "َدْفُع ِإيَيا

ـَ السَّ  َماعِ َماِع َعَمى َكَعَد َكاِىِد اْلَعَرِبيَِّة َعَمى َذِلَؾ. السَّ  (ٔ)الَِّذؼ اَل َفاِئَدَة ِفيِو، َكَذَكْرَنا َبْعَض الشَّ

                                                
، فقد كضح فيو ما قرره ىنا، كدعمو كبلـ ٖٔ-ٕٔياـ االضطراب عف آؼ الكتاب: صكراجع ما أحاؿ عميو في كتابو، دفع إي ((ٔ

 العرب نثرًا كشعرًا.
 ، ففيو تقرير ذلؾ، مع أشعار حسنة، كأحسنيا:ٖٚٔ، ٛٗ، صٔعند ابف القيـ، مفتاح دار السعادة: ج -أيضاً  –كطالع 

 كفي الجيل قبل المكت مكت ألىمو  ...   كأجساميـ قبل القبكر قبكر
 كأركاحيـ في كحشة مف جسكميـ  ...  كليس ليـ حتى النشكر نشكر

 بمفع: ٜٙ٘ٔ، ص٘: ج-كينسباف إلى الماكردؼ كما في، معجـ األدباء
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بعد ىذا البياف السديد كالتفسير المكفق الرشيد آلؼ الذكر المجيد، حسبما يقتضيو الجمع بيف اآليات ك 

 القرآنية، كعمى حسب داللة المغة العربية.

 الشيخ إلى تقرير ما أفادتو اآلياُت الكريماُت كدلت عميو بأمريف معتبريف، ليجمع بيف الحسنييف:انتقل 

-عمى ما دلت عميو اآليات الكريمات  -كىي الكحي غير المتمك-األمر األكؿ: داللة السنة الصحيحة 

ى تقرير ذلؾ التفسير داللة صريحة حسب المغة الفصيحة. فقد اتفق نكعا الكحي الحق، عم -كىي الكحي المتمك

 الحق.

كالداللة الثانية: داللة العقكؿ الصريحة، عمى ما دلت عميو النصكص الصحيحة. فكل ما كرد بو السمع 

كىذا ما فعمو الشيخ في تفسيره المبارؾ لتمؾ اآليات  (ٔ)الصحيح، كال يحيمو العقل الصريح، كجب اإليماف بو

 كىذا َكْىُب الكريـ الكىاب، يرزؽ مف يشاء بغير حساب.الكريمات كغيرىا، فجمع بيف األدلة كميا، 

قاؿ الشيخ المبارؾ: مسألة تتعمق بيذه اآلية الكريمة. ثـ كتب في تقريرىا كفيما يتعمق بيا، تسع عشرة 

 صفحة. سألخصيا مع المحافظة عمى دقة النقل فييا.

ِليُل ُرجْ  -رحمو هللا-قاؿ  ـْ َأفَّ الَِّذؼ َيْقَتِضي الدَّ ـْ َيْسَمُعكَف َكبَلـَ َمْف "اْعَم َحاَنُو ُىَك َأفَّ اْلَمْكَتى ِفي ُقُبكِرِى

، َكَأفَّ َقْكَؿ َعاِئَشَة  ـْ ُ َعْنَيا-َكمََّمُي ـْ اَل َيْسَمُعكَف، اْسِتْداَلاًل ِبَقْكِلِو َتَعاَلى: "ِإنََّؾ اَل ُتْسِمُع  -َرِضَي َّللاَّ َكَمْف َتِبَعَيا: ِإنَُّي

ُ َعْنَيا-اَء ِبَمْعَناَىا ِمَف اآْلَياِت َغَمٌط ِمْنَيا اْلَمْكَتى" َكَما جَ  ْف َتِبَعَيا -َرِضَي َّللاَّ  .(ٕ)َكِممَّ

َمَتْيِف: ِليِل َيْقَتِضي ُرْجَحاَف َذِلَؾ َمْبِنيّّ َعَمى ُمَقدِّ يَضاُح َكْكِف الدَّ  َكاِ 

                                                                                                                                       
 كفي الجيل قبل المكت مكت ألىمو     ...       فأجسادىـ دكف القبكر قبكر
ّف امرءا لـ يحي بالعمـ صدره     ...    فميس لو حتى النشكر نشكر  كا 

 .ٖٕ-ٕٕكقد كضح ذلؾ ابف تيمية في، الرسالة التدمرية:  .(ٔ)
، كالنسائي في، ٕٖٜ. كمسمـ في، صحيحو، رقـ: ٕٙٓٗ، ٜٖٓٛ، ٜٜٖٚ، ٖٔٚٔ، ٖٓٚٔأخرجو البخارؼ في، صحيحو، رقـ:  (ٕ)

صمى –ي .عف ابف عمر قاؿ: كقف النبٖٗٓٙ، كىك في جامع األصكؿ، رقـ: ٖٛ، ٖٔ، صٕ، كأحمد، المسند: جٕٙٚٓالسنف، رقـ: 
عمى قميب بدر، فقاؿ: ىل كجدتـ ما كعد ربكـ حقًا؟ ثـ قاؿ: إنيـ اآلف يسمعكف ما أقكؿ لكـ، َفُذِكَر لعائشَة، فقالت: إنما  -هللا عميو كسمـ

َـّ ال َعاء ِإَذا َكلَّْكا قاؿ: إنيـ ليعممكف أف الذؼ كنُت أقكؿ ليـ ىك الحق، ثـ قرأْت: }ِإنََّؾ اَل ُتْسِمُع اْلَمْكَتى َكاَل ُتْسِمُع الصُّ دُّ
 [.ُٓٛمْدِبِريف{]النمل:
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ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ َصمَّ -المقدمة اأْلُكَلى: َأفَّ َسَماَع اْلَمْكَتى َثَبَت َعِف النَِّبيِّ  َدٍة ُثُبكًتا اَل  -ى َّللاَّ ِفي َأَحاِديَث ُمَتَعدِّ

ـْ َيْذُكْر  ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ -َمْطَعَف ِفيِو، َكَل َأفَّ َذِلَؾ َخاصّّ ِبِإْنَساٍف َكاَل ِبَكْقٍت. ثـ أكرد حديثًا أخرجو اإلماـ  -َصمَّى َّللاَّ

 -رضي هللا عنو-عف أبي طمحة  -رضي هللا عنو-لنا أنُس بُف مالؾ  البخارؼ في صحيحو عف قتادة قاؿ: "َذَكرَ 

كفي ركاية: بأربعة كعشريف -أمر ببضعة كعشريف رجبًل -ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ: لما كاف يكـُ بدر، كظير عمييـُ نبيُّ هللا 

ذا ظير عمى قـك أقاـ بالَعْرَصة: مف صناديد قريش، فُأْلُقكا في َطِكّؼ مف َأْطَكاِء بدر خبيث ُمْخِبث، ككاف إ -رجبلً 

ثبلَث لياؿ، فمما كاف ببدر اليكـَ الثالث: أمر براحمتو َفُشدَّ عمييا رحُميا، ثـ مشى، كاتََّبعو أصحابو، قالكا: ما نرػ 

، فجعل ُينادييـ بأسمائيـ، كأسماء آبائيـ: يا فبلف بف فبلف،  ينطمق إال لبعض حاجتو، حتى قاـ عمى َشَفة الرَّكيِّ

ا فبلف بف فبلف، أَيُسرُّكـ أنكـ أطعتـ هللا كرسكلو؟ فإنا قد كجدنا ما كعدنا ربنا حقًا، فيل كجدتـ ما كعد ربكـ كي

: كالذؼ نفس دمحم بيده، ما أنتـ -ملسو هيلع هللا ىلص-حقًا؟ فقاؿ عمر: يا رسكَؿ هللا، ما ُتكمِّـ مف أجساد ال أركاَح ليا؟ فقاؿ النبيُّ 

  (ٔ)ـ". قاؿ قتادة: "أحياىـ هللا حتى أسمعيـ قكَلو، تكبيخًا، كتصغيرًا، كِنْقمة، كحسرة، كندمًا".بأسمَع لما أقكؿ مني

قاؿ: "كنا مع عمر بيف  -رضي هللا عنو-كأكرد حديثًا آخر في صحيح اإلماـ مسمـ عف أنس بف مالؾ 

د يزعـ أنو رآه غيرؼ، فجعمت أقكؿ مكة كالمدينة، فتراَءينا اليبلَؿ، ككنُت رجبًل حديَد البصر، فرأيُتو، كليس أح

ثنا عف أىل بدر،  لعمر: أما تراه؟ فجعل ال يراه، قاؿ: يقكؿ عمر: سأراه، كأنا ُمْسَتْمق عمى فراشي، ثـ أنشأ يحدِّ

صرع كاف ُيِرينا َمصارَع أىل بدر باألمس، يقكؿ: ىذا مصرع فبلف غدًا إف شاء هللا، كىذا م -ملسو هيلع هللا ىلص-فقاؿ رسكُؿ هللا 

ىا رسكُؿ هللا  قاؿ: فُجعمكا في  -ملسو هيلع هللا ىلص-فبلف إف شاء هللا، قاؿ عمر: فك الذؼ بعثو بالحق ما أخطؤكا الحدكَد التي حدَّ

حتى انتيى إلييـ، فقاؿ: يا فبلف بَف فبلف، كيا فبلف بف فبلف،  -ملسو هيلع هللا ىلص-بئر بعُضيـ عمى بعض، فانطمق رسكُؿ هللا 

ا كعدكـ هللا كرسكُلو حقًا، فإني قد كجدُت ما كعدني هللا حقًا؟ فقاؿ عمر: يا رسكَؿ هللا كيف ُتكمِّـ ىل كجدتـ م

كا عميَّ شيئًا".  (ٕ)أجسادًا ال أْرَكاَح فييا؟ فقاؿ: ما أنتـ بأسمَع لما أقكؿ منيـ، غير أنيـ ال يستطيعكف أف يردُّ

-ج أمو أبي طمحة، كعف عمر بف الخطاب عف زك  -رضي هللا عنو-كالحديث الشريف كما ركاه أنس 

: "أف -رضي هللا عنو-كما في صحيح مسمـ كغيره، كلفظو عنو  -بدكف كاسطة-فركاه أيضًا  -رضي هللا عنيـ

                                                
، كىك في صحيح مسمـ، رقـ: ٜٖٙٚ. كالحديث في صحيح البخارؼ، رقـ: ٕٕٗ، صٙدمحم األميف الشنقيطي، أضكاء البياف: ج (ٔ)

 .ٕٖٓٙ. كىك في جامع األصكؿ: ٕ٘ٚٛ
. كىك في جامع ٕٚ-ٕٙ، صٔأحمد في، المسند: ج، ك ٕٗٚٓ، كالنسائي في، السنف، رقـ: ٖٕٚٛأخرجو مسمـ في، صحيحو، رقـ:  (ٕ)

 .ٖٔٓٙاألصكؿ، رقـ: 
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ترؾ قتمى بدر ثبلثًا، ثـ أتاىـ، فقاـ عمييـ، فناداىـ، فقاؿ: يا أبا جيل بف ىشاـ، يا أميََّة بف  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسكؿ هللا 

يا عتبَة بف ربيعة، يا َشيبة بف ربيعة، أليس قد كجدتـ ما كعد ربكـ حقًا، فإني قد كجدت ما كعدني ربي  خمف،

فقاؿ: يا رسكَؿ هللا، كيف يسمعكف؟ أك أنَّى ُيجيبكف، كقد َجّيُفكا؟  -ملسو هيلع هللا ىلص-حقًا؟ فسمع عمُر بف الخطَّاب قكؿ النبيِّ 

مع لما أقكؿ منيـ، كلكنيـ ال يقدركف أف يجيبكا، ثـ ُأمر بيـ فُسِحبكا، فُأْلقكا في قاؿ: كالذؼ نفسي بيده، ما أنتـ بأس

 (ٔ)َقميب بدر".

عمى تمؾ الركايات الثابتة بقكلو: فترػ ىذه األحاديث الثابتة في  -حمو هللار -ثـ عمق الشيخ المبارؾ 

بأف األحياء  -ملسو هيلع هللا ىلص-ف النبي فييا التصريح م -رضي هللا عنيـ-الصحيح عف عمر كابنو، كأنس، كأبي طمحة 

 (ٕ)عمى ذلؾ كلـ يذكر تخصيصا. -ملسو هيلع هللا ىلص-كقد أقسـ  -ملسو هيلع هللا ىلص-الحاضريف ليسكا بأسمع مف أكلئؾ المكتى لما يقكلو 

ِحيَحَة َعْنُو  َمُة الثَّاِنَيُة: ِىَي َأفَّ النُُّصكَص الصَّ ـْ َيْثُبْت  -َعَمْيِو َكَسمَّـَ َصمَّى َّللاَُّ -َكاْلُمَقدِّ ِفي َسَماِع اْلَمْكَتى َل

نَِّة َشْيٌء ُيَخاِلُفَيا، َكَتْأِكيُل َعاِئَشَة  ُ َعْنَيا-ِفي اْلِكَتاِب َكاَل ِفي السُّ َبْعَض اآْلَياِت َعَمى َمْعًنى ُيَخاِلُف  -َرِضَي َّللاَّ

َكاِب ِمْنُو، َفبَل ُتَردُّ النُُّصكُص اأْلََحاِديَث اْلَمْذُككَرَة، اَل َيِجُب الرُُّجكُع إِ  َلْيِو، أِلَفَّ َغْيَرُه ِفي َمْعَنى اآْلَياِت َأْكَلى ِبالصَّ

ِحيَحُة َعِف النَِّبيِّ  ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ -الصَّ َحاَبِة َبْعَض اآْلَياِت". -َصمَّى َّللاَّ ِؿ َبْعِض الصَّ   (ٖ)ِبَتَأكُّ

 كيتأكد، ذلؾ بثبلثة أمكر:

 -ملسو هيلع هللا ىلص-ركاية العدؿ ال ترد بالتأكيل، كنقل عف شيخ اإلسبلـ قكلو: "كالنص الصحيح عف النبي األكؿ: أف 

مقدـ عمى تأكيل مف تأكؿ مف أصحابو كغيره، كليس في القرآف ما ينفي ذلؾ، فإف قكلو تعالى: "إنؾ ال تسمع 

َمَثٌل ضربو هللا لمكفار، كالكفار تسمع الصكت،  المكتى" إنما أراد بو السماع المعتاد الذؼ ينفع صاحبو، فإف ىذا

                                                
، كالنسائي في، ٕٚٛ، ٖٕٙ، ٕٕٓ-ٜٕٔ، ٕٛٔ، ٗٓٔ، صٖ، كأحمد في، المسند: جٕٗٚٛأخرجو مسمـ في، صحيحو، رقـ:  (ٔ)

 .ٖٖٓٙ، كىك في جامع األصكؿ، رقـ: ٕ٘٘ٙ، ٜٛٗٙ، كابف حباف في، صحيحو، رقـ: ٕ٘ٚٓالسنف، رقـ: 
، كركاية الحديث الشريف عف ابف عمر، كأبي طمحة ىي بعض ما كرد ٕٗٗ-ٖٕٗ، صٙ األميف الشنقيطي، أضكاء البياف: جدمحم (ٕ)

 مف ركاتو الكراـ.
 . ٕٕٗ-ٕٔٗ، صٙدمحم األميف الشنقيطي، أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف: ج (ٖ)
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}َكَمَثُل الَِّذيَف َكَفُركْا َكَمَثِل الَِّذؼ َيْنِعُق ِبَما اَل َيْسَمُع ِإالَّ ُدَعاء  لكف ال تسمع سماع قبكؿ بفقو كاتباع، كما قاؿ تعالى:

ـْ اَل َيْعِقُمكف{]البقرة:  (ٔ)[.َٔٚٔكِنَداء ُصّـّ ُبْكـٌ ُعْمٌي َفُي

: "إنيـ ليسمعكف اآلف -ملسو هيلع هللا ىلص-لما أنكرت ركاية ابف عمر عف النبي  -رضي هللا عنيا-اني: أف عائشة الث

: "إنيـ ليعممكف اآلف أف الذؼ كنت أقكؿ ليـ ىك الحق" فأنكرت السماع كنفتو -ملسو هيلع هللا ىلص-ما أقكؿ" قالت: إف الذؼ قالو 

 (ٕ)مف ثبت لو العمـ صح منو السماع، كما نبو عميو بعضيـ. عنيـ، كأثبتت ليـ العمـ، كمعمـك أف

الثالث: ىك ما جاء عنيا مما يقتضي رجكعيا عف تأكيميا، المذككر إلى الركايات الصحيحة قاؿ ابف 

حجر: "كمف الغريب أف في المغازؼ البف إسحاؽ ركاية يكنس بف بكير بإسناد جيد، عف عائشة مثل حديث أبي 

نتـ بأسمع لما أقكؿ منيـ" كأخرجو أحمد بإسناد حسف، فإف كاف محفكظًا فكأنيا رجعت عف طمحة، كفيو: "ما أ

 (ٖ)اإلنكار لما ثبت عندىا مف ركاية ىؤالء الصحابة، لككنيا لـ تشيد القصة".

كبعد أف نقمت عف الشيخ المفضاؿ إزالَة اإلشكاؿ، بما يشرح الصدكر كيريح الباؿ، سأقتصر عمى أثريف 

 القكَؿ المختار. -رحمو هللا-، أّكد بيا الشيخ مف عشرة آثار

عف  -رضي هللا عنو-أكليا: قاؿ الشيخ المبارؾ: قاؿ اإلماـ البخارؼ في صحيحو أيضًا عف أنس

نو ليسمع قرع نعاليـ، أتاه ممكاف فيقعدانو  -ملسو هيلع هللا ىلص -النبي قاؿ: "إف العبد إذا كضع في قبره كتكلى عنو أصحابو، كا 

؟ فيقكؿ: أشيد أنو عبد هللا كرسكلو، فيقاؿ: انظر إلى مقعدؾ مف -ملسو هيلع هللا ىلص-ما كنت تقكؿ في ىذا الرجل دمحم  فيقكالف:

بأف الميت في قبره،  -ملسو هيلع هللا ىلص-النار أبدلؾ هللا بو مقعدًا في الجنة. كقد رأيت في ىذا الحديث الصحيح تصريح النبي 

                                                
 .ٜٕٛ، صٗبف تيمية، مجمكع الفتاكػ: ج، اٜٕٗ-ٕٛٗ، صٙدمحم األميف الشنقيطي، أضكاء البياف: ج (ٔ)
بقكلو: "ما أنتـ بأفيـ لقكلي منيـ. أك  -ملسو هيلع هللا ىلص-: "كيف تكمـ أقكمًا قد جيفكا؟ أجابيـ -ملسو هيلع هللا ىلص-كثبت عنيا أف الصحابة الكراـ لما قالكا لمنبي  (ٕ)

ؾ ال تنزؿ عف درجة الحسف. كىذا أصرح في الداللة عمى . كالركاية بذلٕٙٚ-ٓٚٔ، صٙليـ أفيـ لقكلي منكـ". في المسند، ج
 سماعيـ، مف داللة عمميـ عمى سماعيـ.

، كركاية اإلماـ أحمد في ٖٗٓ-ٖٖٓ، صٚ، ابف حجر، فتح البارؼ: جٖٓٗ-ٜٕٗ، صٙدمحم األميف الشنقيطي، أضكاء البياف: ج (ٖ)
، ٕٕٗ، صٖ، كالمستدرؾ: جٛٛٓٚكصحيح ابف حباف، رقـ: ، ٕٙٚ-ٓٚٔ، صٙالمسند عف أمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة: ج

قاؿ الحاكـ: صحيح عمى شرط مسمـ، ككافقو الذىبي، كالحديث صحيح، كالركاية األكلى مف المسند مف ركاية النخعي عف أمنا عائشة 
ف ثبت دخكلو عمييا، لكف يشيد ليا الركاية الثانية في المسند عنيا فيي متصمة كرج اؿ إسنادىا ثقات كما في المجمع: كلـ يسمع منيا كا 

، كما يشيد ليا ركاية ابف حباف، كالحاكـ. كالركاية األكلى ليس فييا التصريح بسماعيـ بل فييا إثبات الفيـ ليـ، كأف ٜٓ، صٙج
كفي بعض ركايات  -ملسو هيلع هللا ىلص-ؽ النبي منيـ، كأما الثانية ليس فييا إال إثبات عمميـ بصد -ملسو هيلع هللا ىلص-الحاضريف األحياء ليسكا بأفيـ لقكؿ النبي 

نما قاؿ رسكؿ هللا  "لقد عممكا.....". -ملسو هيلع هللا ىلص -ىذه الركاية "كالناس يقكلكف: لقد سمعكا ما قمت ليـ" كا 
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فيو  -ملسو هيلع هللا ىلص-رجعكا، كىك نص صحيح صريح في سماع المكتى، كلـ يذكر  يسمع قرع نعاؿ مف دفنكه إذا

 (ٔ)تخصيصًا".

ثانييا: تمقيف الميت بعد دفنو دليل عمى سماعو، كتب الشيخ المكىكب في تقرير ذلؾ سبع صفحات، 

قل عف اإلماـ ابف القيـ: "كيدؿ أغمبيا نقٌل عف اإلماـ ابف القيـ مع زيادة تقرير ليا، فقاؿ مفتتحًا ىذه المسألة بالن

لى اآلف، مف تمقيف الميت في قبره كلكال أنو يسمع  -سماع المكتى-عمى ىذا  ما جرػ عميو عمل الناس قديمًا كا 

 ذلؾ كينتفع بو لـ يكف فيو فائدة، ككاف عبثًا. كقد سئل عنو اإلماـ أحمد رحمو هللا، فاستحسنو كاحتج عميو بالعمل.

: ملسو هيلع هللا ىلص-ؿ رسكؿ هللا الطبراني في معجمو مف حديث أبي أمامة، قاؿ: قا ه: ذكر كيركػ فيو حديث ضعيف

ـْ أحدُكـ عمى َرأس َقبره ثَـّ َيُقكؿ َيا فبَلف اْبف ُفبَلَنة َفِإنَُّو يسمع كال يجيب  "ِإذا َماَت أحدُكـ فسكيتـ َعَمْيِو التَُّراب َفميق

ـْ ال ثَـّ ليقل َيا فبَلف اْبف ُفبَلَنة ال ثَّاِنَية َفِإنَُّو َيْسَتِكؼ َقاِعدا ثَـّ ليقل َيا فبَلف اْبف ُفبَلَنة َيُقكؿ أرشدنا َرِحمؾ هللا َكَلِكنَُّك

ْنَيا َشَياَدة َأف اَل ِإَلو ِإالَّ هللا كأفَّ ُمَحمَّد َرُسكؿ هللا َكَأنَّؾ ر  ا ضيت ِباّللَّ َربِّ تسمعكف َفَيُقكؿ أذكر َما خرجت َعَمْيِو مف الدُّ

ر كل َكاِحد ِمْنُيَما َكَيُقك  ٍد َنبيًا َكِباْلُقْرآِف ِإَمامًا فإف ُمْنَكرا كنكيرًا يَتَأخَّ ـِ دينا َكِبُمَحمَّ ْسبَل ؿ اْنطمق ِبَنا، َما يقعدنا ِعْند َكِباإْلِ

تو، َكيككف هللا َكَرُسكلو حجيجو دكنيَما َفَقاَؿ رجل َيا َرُسكؿ هللا َفإِ  ف لـ يعرؼ أمو َقاَؿ يْنسبُو ِإَلى َىَذا َكقد ُلقِّف حجَّ

  (ٕ)مِو َحكَّاء".أ

ف لـ يثبت، فاتصاؿ العمل بو في سائر األمصار كاألعصار مف غير  ثـ قاؿ ابف القيـ: "فيذا الحديث كا 

إنكار كاؼ في العمل بو، كما أجرػ هللا سبحانو العادة قط بأف أمة طبقت مشارؽ األرض كمغاربيا، كىي أكمل 

كأكفرىا معارؼ تطبق عمى مخاطبة مف ال يسمع، كتستحسف ذلؾ ال ينكره منيا منكر بل سنو األكؿ األمـ عقكال، 

                                                
، ٖٗٚٔ، ٖٖٛٔ، كالحديث المشار إليو أخرجو البخارؼ في، صحيحو، رقـ: ٖٕٗ، صٙدمحم األميف الشنقيطي، أضكاء البياف: ج (ٔ)

 .٘ٓٚٛ، كىك في جامع األصكؿ، رقـ:ٕٓٚٛكمسمـ، الصحيح، رقـ: 
، كالسخاكؼ، في المقاصد الحسنة: ٜٜٚٚ، رقـ: ٕٓ٘-ٜٕٗ، صٛحديث التمقيف: أخرجو الطبراني في، المعجـ الكبير: ج (ٕ)

سناد الحديث ضعيف كما قاؿ ابف القيـ في، زاد الٖٙٛ، صٕ، كابف قدامة في، المغني: جٖٙٔص ، "ال يصح ٖٕ٘، صٔمعاد: ج.كا 
مة رفعو". لكف لمحديث شكاىد تقكيو، كقد أخذ أىل الشاـ في القرف األكؿ بو، فعممكا بيذه السنة المستحبة اتباعًا لمصحابي الجميل أبي أما

ثيف. انظر قكؿ النككؼ في المجمكع: ج ، كابف حجر في ٖٗٓ، ص٘كتبعيـ المسممكف في أمصارىـ. ىذا ما حطَّ عميو قكؿ أئمتنا المحدِّ
 .ٜٖٔ-ٖٛٔ: كالقرطبي في كتابو، التذكرة، ص، ٖٗٔ-ٕٗٔ، صٕالتمخيص الحبير: ج

، كابف سعد ٕٔٔ، كمسمـ في، الصحيح، رقـ: ٜٜٔ، صٗأخرجيا أحمد في، المسند ج -رضي هللا عنو-كأما كصية عمرك بف العاص 
 .ٗ٘ٙٙفي جامع األصكؿ، رقـ:  ، كىيٕ٘ٔ٘، كابف خزيمة في، صحيحو، رقـ: ٜٕ٘-ٕٛ٘، صٗفي، الطبقات: ج
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لآلخر، كيقتدؼ فيو اآلخر باألكؿ، فمكال أف الخطاب يسمع لكاف ذلؾ بمنزلة الخطاب لمتراب، كالخشب كالحجر 

ف استحسنو كاحد فالعمماء قاطبة عمى استقباحو كاستيجانو". ، كىذا كا   كالمعدـك

حضر جنازة رجل، فمما دفف قاؿ: "سمكا  -ملسو هيلع هللا ىلص-"كقد ركػ أبك داكد في سننو بإسناد ال بأس بو: أف النبي 

ذا كاف يسأؿ فإنو يسمع التمقيف، كقد صح عف  (ٔ)ألخيكـ التثبيت، فإنو اآلف يسأؿ" فأخبر أنو يسأؿ حينئذ، كا 

 (ٕ)اليـ إذا كلكا مدبريف".أف الميت يسمع قرع نع -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي 

ثـ قاؿ خاتمًا الكبلـ في مشركعية التمقيف كاستحبابو: "كبما ذكر ابُف القيـ كابُف الطَّبلع، كصاحُب 

المدخل مف المالكية، كالنككؼُّ مف الشافعية، كما أكضحنا كبلميـ تعمـ أف التمقيف بعد الدفف لو كجو قكؼ مف 

تضد بشكاىد صحيحة، كبعمل أىل الشاـ قديمًا، كمتابعة غيرىـ ليـ. النظر، ألنو جاء فيو حديث ضعيف، كاع

كبما عمـ في عمـ الحديث مف التساىل في العمل بالضعيف في أحاديث الفضائل، كال سيما المعتضد منيا 

يضاح شيادة الشكاىد لو أف حقيقة التمقيف بعد الدفف مركبة مف شيئيف:  بصحيح، كا 

 و بعد دفنو.أحدىما: سماع الميت كبلـ ممقن 

 كالثاني: انتفاعو بذلؾ التمقيف، ككبلىما ثابت في الجممة.

أما سماعو لكبلـ الممقف: فيشيد لو سماعو لقرع نعل الممقف الثابت في الصحيحيف، كليس سماع  

 كبلمو بأبعد مف سماع قرع نعمو كما ترػ. 

ؿ في حديث: "سمكا ألخيكـ التثبيت كأما انتفاعو بكبلـ الممقف: فيشيد لو انتفاعو بدعاء الحي كقت السؤا

فإنو يسأؿ اآلف" كاحتماؿ عدـ الفرؽ بيف الدعاء كالتمقيف قكؼ جدًا كما ترػ، فإذا كاف كقت السؤاؿ ينتفع بكبلـ 

رشاده إلى جكاب الممكيف في  الحي الذؼ ىك دعاؤه لو، فإف ذلؾ يشيد النتفاعو بكبلـ الحي الذؼ ىك تمقينو إياه كا 

                                                
إذا َفَرغ مف دفف الميت  -ملسو هيلع هللا ىلص-"كاف رسكُؿ هللا  -رضي هللا عنو-، كلفظو: عف سيدنا عثماف بف عفاف ٕٕٖٔأبك داكد، السنف، رقـ:  (ٔ)

، كقاؿ ٖٓٚ، صٔكـ في، المستدرؾ: جكَقَف عميو، كقاؿ: استغفركا ألخيكـ، كاسألكا لو التثبيت، فإنو اآلَف ُيسَأؿ" كأخرج األثر الحا
، كالحديث صحيح كما تقدـ، ٙ٘، صٗالحاكـ: "ىذا حديث صحيح اإلسناد،" ككافقو اإلماـ الذىبي، كالبييقي في، السنف الكبرػ: ج

 .ٛ٘ٙٛ: "إسناده جيد" كقاؿ في األذكار: "إسناده حسف" كىك في جامع األصكؿ، رقـ: ٕٜٕ، ص٘كقاؿ عنو النككؼ في، المجمكع: ج
، كابف تيمية، مجمكع الفتاكػ: ٙٔ-ٖٔ، ابف القيـ، كتاب الركح: صٖٗٗ-ٖٖٗ، صٙدمحم األميف الشنقيطي، أضكاء البياف: ج (ٕ)
 .ٕٖٔ. كالحديث في الصحيحيف كغيرىما، كما تقدـ، ص: ٜٜٕ-ٜٕٛ، صٗج
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سماٌع مف الميت لكبلـ الحي، كفي الثاني انتفاع مف الميت بكبلـ الحي كقت السؤاؿ، كقد  الجميع، في األكؿ

 عممت قكة احتماؿ عدـ الفرؽ بيف الدعاء كالتمقيف، كفي ذلؾ كمو دليل عمى سماع الميت كبلـ الحي".

ي تفسير ف -رحمو هللا-ثـ ختـ الشيخ كبلمو في تفسير اآلية الكريمة بقكلو: "كقد انتصر ابف كثير  

َعاء ِإَذا َكلَّْكا ُمْدِبِريف{  سكرة الرـك َـّ الدُّ في كبلمو عمى قكلو تعالى: }َفِإنََّؾ اَل ُتْسِمُع اْلَمْكَتى َكاَل ُتْسِمُع الصُّ

: [ لسماع المكتى، كأكرد في ذلؾ كثيرا مف األدلة التي قدمنا في كبلـ ابف القيـ، كابف أبي الدنيا ٕ٘]الرـك

 (ٔ)كغيرىما".

في ىذا المبحث في الكبلـ عمى آية "النمل" يؤكد  -رحمو هللا-خبلصة: إف جميع ما ذكره الشيخ كال

رجحاف قكؿ مف قاؿ: أف المكتى يسمعكف سبلـ األحياء كخطابيـ سكاء قمنا: إف هللا يرد عمييـ أركاحيـ حتى 

ذلؾ  الشيخ قد بنىاألجساـ، ألف يسمعكا الخطاب كيردكا الجكاب، أك قمنا: إف األركاح أيضا تسمع كترد بعد فناء 

عمى مقدمتيف: ثبكت سماع المكتى بالسنة الصحيحة، كأف القرآف ال يعارضيا عمى التفسير الصحيح الذؼ تشيد 

ذا ثبت ذلؾ بالسنة الصحيحة مف غير معارض مف كتاب كال سنة، ظير  لو القرائف القرآنية، كاستقراء القرآف، كا 

 (ٕ)بعض آيات القرآف. كهللا أعمـ. -ضي هللا عنيار -بذلؾ رجحانو عمى تأكؿ عائشة 

كبيذا يتبيف ما فتح بو ربنا الكريـ الرحمف عمى ىذا اإلماـ، مف تحقيق دقيق، كأدب جمع عاؿ رفيع، 

كيف جمع بيف األدلة النقمية الثابتة الصحيحة، كاألدلة العقمية السديدة الصريحة، فكصل بيا إلى األحكاـ الحقة، 

لقكة كالمطف أقكاؿ أىل الفضل مف قبمو، كحمل أفعاؿ العباد عمى السداد كالرشاد، مادامت كناقش بمنتيى ا

 تحتمميا شريعة رب العباد. 

كختامًا ليذه المسألة الكاسعة، كالمتعمقة بأكؿ مراحل الدار اآلخرة، البد مف تمخيصيا بأمكر مختصرة 

 تجمى مف خبلليا أثر المكىبة في التفسير:

                                                
تكاترت اآلثار عنيـ بأف الميت يعرؼ . كمما جاء فيو: "كالسمف مجمعكف عمى ىذا، كقد ٜٖٗ-ٖٛٗ، ص ٖابف كثير، التفسير، ج (ٔ)

، كقرر ذلؾ أيضًا القرطبي في تفسيره: ٚٔبزيارة الحي كيستبشر" كىذه الجممة ىي نص كبلـ ابف القيـ أيضًا في كتاب الركح: ص
ع ، باب ما جاء أف الميت يسمٔٛٔ-ٓٛٔ. كأحاؿ عمى كتابو "التذكرة في أحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة" كذلؾ في: صٖٖٕ، صٖٔج

 ما يقاؿ.
 .ٜٖٗ-ٖٛٗ، صٗدمحم األميف الشنقيطي، أضكاء البياف، ج (ٕ)
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 في تفسير كبلـ ربنا عبلـ الغيكب. -رحمو هللا-دمحم األميف الشنقطي  الشيخمكانة  أكليا: تبيف لنا

ثانييا: أقاـ شيخ اإلسبلـ البرىاف التاـ، في كتابو أضكاء البياف، عمى سماع المكتى كبلـَ مف يزكرىـ 

لصحيحة الصريحة لتمؾ كيسمـ عمييـ، مكضحًا داللَة آيات القرآف الكريـ عمى ذلؾ األمر العظيـ، كمكافقَة السنة ا

 الداللة بيقيف.

 ثالثيا: نقل تقرير ذلؾ القكؿ المبيف عف أئمة اإلسبلـ الراسخيف، مف متقدميف كمتأخريف.

رابعيا: ردَّ ما اختمف فيو في ىذا المكضكع مف جزئيات، إلى المعالـ الكاضحات التي قررتيا النصكص 

 حكـ تمقيف األمكات.الثابتات، كتدخل في معناىا مف جميع االعتبارات، ك

خامسيا: جمع إمامنا المكىكب، بيف العمـ الغزير، كالفيـ السكؼ المستنير، كاألدب الجـ العالي الكفير، 

  .فسبحاف الكىاب القدير
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 املبحث الثاين
 

 سير الموهوبينانماذج من تف

ككاف حقَّ  لنمكذج جّد جميل لتفسير إماـ مكىكب جميل، لثتعرضت في المبحث األكؿ مف الفصل الثا

 التأخير، كقدمتو ألمريف معتبريف: -في الترتيب-ذلؾ النمكذج 

يكضح هللا الكريـ ذه األمة، فمف يزاؿ فييا مكىكبكف أكليما: لئلشارة إلى عظيـ نعمة هللا كفضمو عمى ى

نطعيف، كتأكيَل بيـ معاني الكتاب كالسنة، فيـ العدكؿ بيقيف ينفكف عف ديننا القكيـ تحريَف الغاليف، كانتحاَؿ المت

بصيانة  -َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّـَ -قاؿ اإلماـ النككؼ: "كىذا إخبار منو  (ٔ)-ملسو هيلع هللا ىلص-الجاىميف، كما أخبرنا بذلؾ نبينا 

العمـ كحفظو كعدالة ناقميو، كأف هللا تعالى يكفق لو في كل عصر خمفاء مف العدكؿ يحممكنو كينفكف عنو 

ده فبل يضيع، كىذا تصريح بعدالة حامميو في كل عصر، كىكذا كقع ك الحمد، كىذا مف أعبلـ التحريف كما بع

النبكة، كال يضر مع ىذا ككف بعض الفساؽ يعرؼ شيًئا مف العمـ، فإف الحديث إنما ىك إخبار بأف العدكؿ 

 (ٕ)يحممكنو، ال أف غيرىـ ال يعرؼ شيًئا منو، كهللا أعمـ".

" كىذا مكجكد ك الحمد كالمنة إلى زماننا ىذا، كنحف في القرف الثامف، كهللا  كقاؿ اإلماـ ابف كثير

 (ٖ)المسئكؿ أف يختـ لنا بخير كأف يجعمنا مف عباده الصالحيف، كمف كرثة جنة النعيـ آميف آميف يا رب العالميف".

: "إف هللا يبعث ليذه -ملسو هيلع هللا ىلص -كيدخل في ىؤالء دخكاًل أكليًا المجددكف كما قاؿ رسكُلنا المبارُؾ الميمكف 

د ليا ديَنيا".  (ٔ)األمة عمى رأس كلِّ مائٍة سنٍة مف ُيَجدِّ

                                                
ـَ ِمْف ُكلِّ َخَمٍف ُعُدكُلُو َيْنُفكَف َعْنُو َتْحِريَف اْلَغاِليَف، َكاْنِتَحاؿَ  (ٔ)  اْلُمْبِطِميَف، َكَتْأِكيَل اْلَجاِىِميَف" كما كلفع الحديث الشريف: "َيْحِمُل َىَذا اْلِعْم

 -رضي هللا عنيـ-بغدادؼ في كتابو، شرؼ أصحاب الحديث مف ركاية أبي ىريرة، كأسامة بف زيد، كعبد هللا بف مسعكد عند الخطيب ال
، كركاه أيضًا الخطيب في شرؼ أصحاب الحديث ٘٘ -ٕ٘، رقـ: ٜٕ-ٕٛكعف التابعي إبراىيـ بف عبد الرحمف الُعْذرؼ مرفكعًا، ص: 

، كصحح األثر اإلماـ ٜٕٓ، صٓٔ، كركػ البييقي األثر في، السنف الكبرػ: جٗٔ: ، رقـٔٔص: -رضي هللا عنو-عف معاذ بف جبل
 .ٕٙٚ، صٔ، فتح المغيث، لمسخاكؼ: جٜٕأحمد كما في، شرؼ أصحاب الحديث: ص

 
 .ٚٔ، صٔالنككؼ، تيذيب األسماء كالمغات: ج (ٕ)
-، في ترجمة اإلماـ أحمد ٕٔٗلشريف في حكادث: ، كراجع ما كتبو حكؿ ىذا الحديث إٙ٘، صٙابف كثير، البداية كالنياية: ج (ٖ)

 .ٖٖٚ، صٓٔ: ج-رحمو هللا



 

94 
 

قاؿ اإلماـ ابف كثير: "كالظاىر، كهللا أعمـ، أنو يعـ حممة العمـ العامميف بو مف كل طائفة، ممف عممو 

مماء، مف مفسريف، كمحدثيف، مأخكذ عف الشارع، أك ممف ىك مكافق مف كل طائفة ككل صنف مف أصناؼ الع

  (ٕ)كقراء، كفقياء، كنحاة، كلغكييف، إلى غير ذلؾ مف أصناؼ العمـك النافعة، كهللا أعمـ".

ثانييما: إذا كاف مثُل ذلؾ النمكذج الفاضل مكجكدًا في أيامنا، فمف باب أكلى ينبغي أف تكجد أمثاؿ 

فاضمة، كىذا ما سأكضحو في ىذا المبحث مستعينا ذلؾ النمكذج الطيب المبارؾ بكثرة في العصكر الماضية ال

 .-سبحانو كتعالى-با 

كسأبدأ قبل عرضي لنماذج مف تفسير المكىكبيف، بنماذج مف تفسير ربنا الكىاب الكريـ لكتابو الحكيـ، 

تاب ىي كتقدـ في ىذا البحث المبارؾ أف ىذا النكع مف التفسير ىك أجل أنكاع التفسير كأشرفيا، كيف ال، كآؼ الك

ىك عيف الصكاب، قاؿ الحكيـ الكىاب: }َكاَل َيْأُتكَنَؾ ِبَمَثٍل  -جلَّ كعبل-كبلـ الكريـ الكىاب، فتفسير كبلمو بكبلمو 

 [.ِٖٖإالَّ ِجْئَناَؾ ِباْلَحقِّ َكَأْحَسَف َتْفِسيًرا{]الفرقاف:

فيك مما فيمو مف القرآف  -ملسو هيلع هللا ىلص-: "كل ما حكـ بو رسكؿ هللا -رحمو هللا-ىذا، كقد قاؿ اإلماـ الشافعي

 (ٖ)الكريـ".

كىذا الذؼ قرره جـ غفير مف أئمة اإلسبلـ منيـ اإلماـ ابف َبرَّجاف، كألف في بياف ذلؾ كتابو )اإلرشاد( 

  (ٗ).-هلالج لج-استخرج فيو أحاديث صحيح اإلماـ مسمـ مف كتاب ربنا الكىاب 

في )الرسالة(: "ال أعمـ خبلفًا بيف أىل العمـ أف سنف رسكؿ  قاؿ اإلماـ الزركشي: قاؿ اإلماـ الشافعي

 تنقسـ إلى ثبلثة أقساـ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا 

                                                                                                                                       
، ٗ، كالحاكـ، المستدرؾ: جٕٚ٘ٙ، رقـ: ٘ٓٗ، صٙ، كالطبراني، المعجـ األكسط: جٜٕٔٗأخرج األثر أبك داكد، السنف، رقـ:  (ٔ)

، كقاؿ السخاكؼ في المقاصد ٘٘، صٔ: ج، كالبييقي في، مناقب اإلماـ الشافعيٜٛ-ٜٚ، صٜ، كأبك نعيـ، حمية األكلياء: جٕٕ٘ص
سنده صحيح، كرجالو كميـ ثقات، كقد اعتمد األئمة ىذا الحديث. كانظر ما يتعمق بعدِّ المجدديف في طبقات الشافعية  ٕٕٔالحسنة: 
ديث . كانظر الحٜٗ، كقد تطمع ابف حجر إلى جمع جزء مفرد فييـ، كما في كتابو، تكالي التأسيس:ٕٗٓ-ٜٛٔ، صٔالكبرػ: ج

 .ٔٛٛٛالشريف في جامع األصكؿ، رقـ: 
 .ٕٙ٘، صٙ، كنحكه في، البداية كالنياية: جٕٗ، صٔ: ج-كتاب الفتف كالمبلحـ-ابف كثير، النياية  (ٕ)
 .ٕٖتقدـ بياف ذلؾ في، ص:  (ٖ)
 .ٜٗٗ، صٔأشار إلى ذلؾ الشيخ طاش كبرػ زاده في كتابو، مفتاح السعادة، كمصباح السيادة: ج (ٗ)
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 مثل نص الكتاب.  -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدىا: ما أنزؿ هللا فيو نص كتاب، فبيف رسكؿ هللا 

 الكجياف لـ يختمفكا فييما.  كالثاني: ما أنزؿ هللا فيو جممة كتاب، فبيف عف هللا ما أراد، كىذاف

كليس فيو نص كتاب، كاختمفكا فيو، فمنيـ مف قاؿ: جعل هللا لو بما  -ملسو هيلع هللا ىلص-كالثالث: ما سف الرسكؿ 

فرض مف طاعتو، كسبق في عممو مف تكفيقو لرضاه، أف يسف فيما ليس فيو نص كتاب. كمنيـ مف قاؿ: لـ يسف 

. كمنيـ مف قاؿ: بل جاءتو رسالة هللا فأثبت سنتو بفرض هللا. كمنيـ مف قاؿ: سنة قط إال كليا أصل في الكتاب

 ُألقي في ركعو كما سف. 

كبالقكؿ الثاني جـز أبك الحكـ بف برجاف، كبنى عميو كتابو المسمى )باإلرشاد( كبيف كثيرًا مف ذلؾ 

قاؿ مف شئ فيك في القرآف أك فيو  مفصبًل، كقاؿ: كل حديث ففي القرآف اإلشارة إليو تعريضًا أك تصريحًا، كما

ْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمف  أصمو قرب أك بعد، فيمو مف فيمو، َكَعِمو عنو مف عمو. قاؿ تعالى:}مَّا َفرَّ

كليس ىك نصًا  (ٕ)كقضى بالرجـ، (ٔ): ألقضيف بينكما بكتاب هللا،-ملسو هيلع هللا ىلص-[ أال يسمع إلى قكلو َٖٛشْيٍء{]األنعاـ:

[ كأما تعييف الرجـ مف عمـك ذلؾ ٛ}َكَيْدَرأ َعْنَيا اْلَعَذاَب {]النكر: ، كلكف تعريض مجمل في قكلو:في كتاب هللا

ـُ  -ملسو هيلع هللا ىلص-العذاب، كتفسير ىذا المجمل فيك مبيف بحكـ الرسكؿ  فيو، كبأمره بو، كمكجكد في عمـك قكلو: }َكَما آَتاُك

ُسكُؿ َفُخُذكُه كَ  ُسكَؿ َفَقْد َأَطاَع َّللّاَ{]النساء:ٚ{]الحشر:َعْنُو َفانَتُيكا َما َنَياُكـْ الرَّ [ كىكذا جميع ٓٛ[ كقكلو: }مَّْف ُيِطِع الرَّ

نما يدرؾ الطالب مف ذلؾ بقدر اجتياده كبذؿ كسعو، كيبمغ منو الراغب فيو حيث بمغو ربو  قضائو كحكمو. كا 

عمى ىذا المطمب بمكاضع كثيرة مف خطابو. منيا  -ملسو هيلع هللا ىلص-تبارؾ كتعالى، ألنو كاىب النعـ. قاؿ: كقد نبينا النبي 

ما أطمعكـ هللا عميو، ثـ  ٖقكلو عف الجنة: فييا ما ال عيف رأت، كال أذف سمعت، كال خطر عمى قمب بشر، بمو

                                                
، كىك الكتب الستة: صحيح البخارؼ، رقـ: ٕٕٛ، صٕ، كمالؾ في، المكطأ: ج٘ٔٗ، صٗالحديث أحمد في، المسند: جأخرج  (ٔ)

، كسنف أبي ٔٔٗ٘-ٓٔٗ٘، كسنف النسائي، رقـ: ٖٖٗٔ، كسنف الترمذؼ، رقـ: ٜٛٙٔ-ٜٚٙٔ، كصحيح مسمـ، رقـ: ٜ٘ٛٙ-ٖٕٗٔ
د في األحاديث المتكاترة، كأكمل ألفاظو، ركاية البخارؼ كأكضحيا ، كمضمكنو معدك ٜٕٗ٘، كسنف ابف ماجة، رقـ: ٘ٗٗٔداكد، رقـ: 

 . ٚٗٛٔ. كالحديث في جامع األصكؿ، رقـ: ٕٕٗٚفي الداللة، رقـ: 
، ٖٛ، رقـ: ٕٕٙ-ٖٕٕرجـ الزاني الحر المحصف متكاتر، كما عند السيكطي في، قطف األزىار المتناثرة في األخبار المتكاترة:  (ٕ)

، بثبكت الرجـ ٕٕٗ، ص ٘، كلمكماؿ ابف اليماـ الحنفي في، فتح القدير: جٕٛٔاثر مف الحديث المتكاتر: صكلمكتاني، نظـ المتن
 متكاتر المعنى كعميو إجماع الصحابة، كمف تقدـ مف عمماء المسمميف، كالحديث المتقدـ في التعميق المتقدـ مف تمؾ األحاديث الشريفة.

ـْ َعَمْيِو َفَالَِّذؼ َلـْ قاؿ النككؼ في ، شرح صحيح مسمـ: "ب  (ٖ) ـِ َكَمْعَناَىا َدْع َعْنَؾ َما َأْطَمَعُك ْسَكاِف البلَّ َدِة َكاِ  ـْ مو: َفِبَفْتِح اْلَباِء اْلُمَكحَّ  ُيْطِمْعُك
 .ٙٙٔ، صٚٔعميو اعظـ ككانو اضرب عنو استقبلاللو في جنب مالـ ُيْطِمْع َعَمْيِو" ج



 

96 
 

ف ُقرَِّة أَْعُيٍف{]السجدة: ا ُأْخِفَي َلُيـ مِّ ـُ َنْفٌس مَّ كحديثو اآلخر: اعممكا فكل ميسر  (ٔ)[ٚٔقاؿ: اقرءكا إف شئتـ: }َفبَل َتْعَم

لما خمق لو، فمف كاف مف أىل السعادة فيك يعمل ليا، كمف كاف مف أىل الشقاكة فيك يعمل ليا، ثـ قرأ }َفَأمَّا َمف 

ُرُه ِلْمُيْسَرػ َكَأمَّا َمف َبِخَل َكاْسَتْغَنى َكَكذََّب بِ  َؽ ِباْلُحْسَنى َفَسُنَيسِّ ُرُه ِلْمُعْسَرػ{أَْعَطى َكاتََّقى َكَصدَّ  اْلُحْسَنى َفَسُنَيسِّ

كمنيا قكلو: إف في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظميا مائة عاـ ال يقطعيا، ثـ قاؿ: اقرءكا إف  (ٕ)[.٘-ٓٔ]الميل:

ْمُدكد{]الكاقعة: خطابو مف بمكاضع حديثو مف القرآف، كنبييـ عمى مصداؽ  -ملسو هيلع هللا ىلص-فأعمـ   (ٖ)[ٖٓشئتـ: }َكِظلٍّ مَّ

عمى أف يزيل عنيـ  -عميو السبلـ-عمماء أمتو معاني حديثو منو، طمبا لميقيف كحرصًا منو  الكتاب، ليستخرج

 (ٗ)االرتياب، كأف يرتقكا في األسباب".

الشيخ المكىكب  -جل ثناؤه-كأبرز مف عنى بيذا النكع مف البياف، كاىتـ بو في تفسير كبلـ ربنا الرحمف

كسمى بو كتابو )أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف( قاؿ في  -رحمو هللا-الشنقيطي اإلماـ دمحم األميف

 مقدمتو: "اعمـ أف مف أىـ المقصكد بتأليفو أمراف:

أحدىما: بياف القرآف بالقرآف إلجماع العمماء عمى أف أشرؼ أنكاع التفسير كأجميا تفسير كتاب هللا 

 .ـ هللا جل كعبل مف هللا جل كعبلبكتاب هللا، إذ ال أحد أعمـ بمعنى كبل

في ىذا الكتاب فإننا نبيف ما فييا مف  -بالفتح-الثاني: بياف األحكاـ الفقيية في جميع اآليات المبينة 

األحكاـ، ك أدلتيا مف السنة، ك أقكاؿ العمماء في ذلؾ، ك نرجح ما ظير لنا أنو الراجح بالدليل مف غير تعصب 

 (٘)معيف".لمذىب معيف ك ال لقكؿ قائل 

 .-هلالج لج -كسأقتصر عمى ثبلثة أمثمة تكضح تفسير كبلـ هللا العظيـ بكبلمو الحكيـ

                                                
، كالترمذؼ، ٕٕٗٛ، كمسمـ، الصحيح، رقـ: ٕٖٗٗكالبخارؼ، الصحيح، رقـ:  ٖٖٔ، صٕأخرج الحديث أحمد، في المسند: ج (ٔ)

 . ٕٙٓٛكىك في جامع األصكؿ رقـ:  -رضي هللا عنو-، مف ركاية أبي ىريرة ٜٖ٘ٔالسنف، رقـ: 
 

ف، ، كابف حبإٚٗٙكمسمـ، الصحيح، رقـ:  ٜٙٗٗكالبخارؼ، الصحيح، رقـ:  ٕٛ، صٔأخرج الحديث أحمد، في المسند، ج (ٕ)
 .ٜٚ٘ٚكىك في جامع األصكؿ، رقـ:  -رضي هللا عنو-مف ركاية سيدنا عمي  ٖٖٗالصحيح، رقـ: 

. كىك ٕٕٙٛ. كمسمـ، الصحيح، رقـ: ٔٛٛٗ-ٕٕٖ٘. كالبخارؼ، الصحيح، رقـ: ٕٚ٘، صٕأخرج الحديث أحمد، في المسند، ج (ٖ)
 .ٓٗٓٛفي جامع األصكؿ، رقـ:

 .ٖٜ-ٜٔ، كنص كبلـ الشافعي في، الرسالة: صٙٙٔ-٘ٙٔ، صٗالزركشي، البحر المحيط: ج (ٗ)
 .ٛٙ-ٚٙ، صٔدمحم األميف الشنقيطي، أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، ج (٘)
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َباَرَكٍة ِإنَّا ُكنَّا -تبارؾ كتعالى-أكليا: قاؿ الشيخ المبارؾ المكىكب في تفسير قكلو  : }ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْيَمٍة مُّ

: -تعالى-مة المباركة ىنا، كلكنو بيف أنيا ىي ليمة القدر في قكلو ىذه المي -تعالى-[ "أبيـ ُٖمنِذِريف{ ]الدخاف:

ْف -تعالى  -[ كبيف ككنيا )مباركة( المذككرة ىنا في قكلو ٔ}ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْيَمِة اْلَقْدر{]القدر: : }َلْيَمُة اْلَقْدِر َخْيٌر مِّ

 [ إلى آخر السكرة.َٖأْلِف َشْير{]القدر:

باركة أؼ كثيرة البركات كالخيرات. كال شؾ أف ليمة القدر ىي خير مف ألف شير، إلى فقكلو: في ليمة م

 كثيرة البركات كالخيرات جدًا. -في سكرة القدر-آخر الصفات التي كصفت بيا 

أف ىذه الميمة المباركة ىي ليمة القدر، التي أنزؿ فييا القرآف مف شير رمضاف، في  -تعالى-كقد بيف 

[ فدعكػ أنيا ليمة النصف مف شعباف كما ركؼ ْ٘ٛٔيُر َرَمَضاَف الَِّذَؼ ُأنِزَؿ ِفيِو اْلُقْرآُف {]البقرة:: }شَ -تعالى-قكلو 

عف عكرمة كغيره، ال شؾ في أنيا دعكػ باطمة لمخالفتيا لنص القرآف الصريح، كال شؾ كل ما خالف الحق فيك 

 باطل.

ال أساس ليا، كال يصح  -الفة لصريح القرآفالمخ-كاألحاديث التي يكردىا بعضيـ في أنيا مف شعباف 

فالعجب كل العجب مف مسمـ يخالف نص . سند شيء منيا، كما جـز بو ابف العربي كغير كاحد مف المحققيف

 (ٔ)القرآف الصريح ببل مستند كتاب، كال سنة صحيحة".

مف القكؿ في ذلؾ كىذا الذؼ قرره الشيخ ىك الحق الذؼ ال مرية فيو، قاؿ اإلماـ الطبرؼ: "كالصكاب 

كقاؿ اإلماـ ابف العربي عف قكؿ عكرمة: "إنو باطل، فمف زعـ أنو في غيره  (ٕ)قكؿ مف قاؿ: َعنى بيا ليمة القدر".

، كماؿ إليو اإلماـ أبك (ٗ)كصحح ىذا القكؿ اإلماـ القرطبي (ٖ)فقد أعظـ عمى هللا الفرية". -غير رمضاف-

قاؿ اإلماـ الرازؼ: "كأما القائمكف بأف المراد مف الميمة المباركة  أقره. ، كحكى قكؿ اإلماـ ابف العربي، ك (٘)حياف

نما قنعكا فيو بأف نقمكه  المذككرة في ىذه اآلية ىي ليمة النصف مف شعباف، فما رأيت ليـ فيو دليبًل يعكؿ عميو، كا 

                                                
 .ٜٖٔ، صٚدمحم األميف الشنقيطي، أضكاء البياف: ج (ٔ)
 .ٗٙ، صٕ٘الطبرؼ، التفسير: ج (ٕ)
 . ٜٓٙٔ، صٗابف العربي، أحكاـ القرآف: ج (ٖ)
 .ٕٙٔ، صٙٔامع ألحكاـ القرآف: جالقرطبي، الج (ٗ)
 .ٖٔ، صٛ، كمعو النير، جٕٖ، صٛأبك حياف، البحر المحيط: ج (٘)
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ال فالحق ىك األكؿ فيو كبلـ فبل مزيد عميو، -ملسو هيلع هللا ىلص-عف بعض الناس، فإف صح عف رسكؿ هللا  كقد مرَّ معنا  -كا 

  (ٔ)أنو لـ يصح في ذلؾ شيء".

َماَكاُت َيَتَفطَّْرَف ِمف َفْكِقِيفَّ -عبلـ الغيكب-ثانييا: قاؿ الشيخ المكىكب في تفسير قكؿ هللا  : }َتَكاُد السَّ

ـْ َكَيْسَتْغِفُركَف ِلَمف ِفي األَ  َ ُىَك اْلَغُفكُر الرَِّحيـ{ ]الشكرػ:َكاْلَمبَلِئَكُة ُيَسبُِّحكَف ِبَحْمِد َربِِّي [ قرأ ىذا ْ٘رِض َأاَل ِإفَّ َّللاَّ

الحرَؼ عامُة العشرة غير نافع كالكسائي )تكاد( بالتاء الفكقية، ألف السماكات مؤنثة، كقرأه نافع كالكسائي )يكاد( 

 (ٕ)بالياء التحتية ألف تأنيث السماكات غير حقيقي.

رك، كشعبة عف عاصـ )يتفطرف( بتاء مثناة فكقية مفتكحة بعد الياء كقرأه عامة السبعة غير أبي عم

 كفتح الطاء المشددة، مضارع تفطر، أؼ تشقق.

كقرأه أبك عمرك كشعبة عف عاصـ )ينفطرف( بنكف ساكنة بعد الياء ككسر الطاء المخففة، مضارع 

َماء انَفَطَرت{ ]االنفطار: انفطرت، كقكلو:  (ٖ)[ أؼ انشقت.ٔ}ِإَذا السَّ

كقكلو: تكاد، مضارع كاد، التي ىي فعل مقاربة، كمعمـك أنيا تعمل في المبتدإ كالخبر، كمعنى ككنيا 

 فعل مقاربة، أنيا تدؿ عمى قرب اتصاؼ المبتدإ بالخبر.

ذًا، فمعنى اآلية: أف السماكات قاربت أف تتصف بالتفطر عمى القراءة األكلى، كاالنفطار عمى القراءة  كا 

 الثانية.

 ربة السماكات لمتفطر في ىذه اآلية الكريمة فيو لمعمماء كجياف كبلىما يدؿ لو قرآف: كسبب مقا

                                                
 .ٖٕٛ، صٕٚالرازؼ، التفسير: ج (ٔ)
، نسبة قراءة التاء الفكقية إلى عامة العشرة غير أبي عمرك، كشعبة، في ٓٗٔابف الجزرؼ، تقريب النشر في القراءات العشر: ص (ٕ)

، ٓٗٙ، ٛٗٗ. كعند أبك زرعة ابف زنجمة، عبد الرحمف بف دمحم، في حجة القراءات: ص٘كفي سكرة الشكرػ: ،ٜٓسكرة ))مريـ((: 
تعميل آخر لتعميل تذكير الفعل، كىك: ألف السمكات جمع قميل، كالعرب تذكر فعل المؤنث إذا كاف قميبًل، ألف الجمع القميل قبل الكثير، 

 كؿ.كالمذكر قبل المؤنث، فحمل األكؿ عمى األ
كفيو، إضافة قراءة يعقكب إلى قراءة أبي عمرك كشعبة أما بقية العشرة فقراءتيـ ))يتفطرف(( مضارع  ٓٗٔالمصدر السابق: ص (ٖ)

 : "َكاأْلَمر ِفي التَّاء َكالنُّكف يرجع ِإَلى معنى َكاِحد، ِإالَّ َأف التَّاءٓٗٙ-ٜٗٗتفطر. أؼ: تشقََّق. في آية الشكرػ. كفي حجة القراءات: ص
ْرت لمتكثير، َكَذِلَؾ َأف )ينفطرف( ِإنََّما ُىَك مف )ُفِطرْت فانفطرت( مثل )ُكسرْت فانكسرْت، كُقِطعت فانقطعت( ك )يتفطَّْرف( مف قكل ؾ )ُفطِّ

عْت فتقطَّعت( َفَيَذا اَل يككف ِإالَّ لمتكثير. َفَقكلو )يتفطَّْرف( َأشد ُمَبال رْت َكُقطِّ رْت فتكسَّ َغة ِفي تغيظيف عمى مف نسب فتفطَّرت( مثل )كسِّ
 . كفيو "ىما لغتاف فصيحتاف، معناىما: التشقق"ٜٖٕ، كنحكه في الحجة في القراءات السبع، صٜٗٗ-ِٛٗٗإَلى هللا كلدا" ص 
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جبلاًل، كيدؿ ليذا الكجو قكلو  -الكجو األكؿ: أف المعنى: تكاد السماكات يتفطرف خكفًا مف هللا، كىيبة كا 

َماَكاِت َكَما ِفي اأَلْرِض َكُىَك اْلَعِميُّ  -تعالى [ ألف عمكه كعظمتو سبََّب ٗاْلَعِظيـ{ ]الشكرػ:قبمو: }َلُو َما ِفي السَّ

لمسماكات ذلؾ الخكؼ كالييبة كاإلجبلؿ، حتى كادت تتفطر. كعمى ىذا الكجو، فقكلو بعده: )كالمبلئكة يسبحكف 

-بحمد ربيـ كيستغفركف لمف في األرض( مناسبتو لما قبمو، ألف المعنى: أف السماكات في غاية الخكؼ منو 

إلجبلؿ لو، ككذلؾ سكانيا مف المبلئكة، فيـ )يسبحكف بحمد ربيـ( أؼ ينزىكنو عف كل ما ال كالييبة كا -تعالى

جبلاًل، كما قاؿ  :}َكُيَسبُِّح الرَّْعُد -تعالى-يميق بكمالو كجبللو مع إثباتيـ لو كل كماؿ كجبلؿ، خكفا منو كىيبة كا 

َماَكاِت َكَما ِفي اأَلْرِض ِمف َدآبٍَّة -تعالى -[ كقاؿ ٖٔ]الرعد: ِبَحْمِدِه َكاْلَمبَلِئَكُة ِمْف ِخيَفِتِو{ ِ َيْسُجُد َما ِفي السَّ : }َكّللّ

ـْ َكَيْفَعُمكَف َما ُيْؤَمُركف { ف َفْكِقِي ـْ اَل َيْسَتْكِبُركف َيَخاُفكَف َربَُّيـ مِّ  [.ٜٗ-ٓ٘]النحل:  َكاْلَمآلِئَكُة َكُى

شدة عظـ الفرية التي افتراىا الكفار عمى خالق  الكجو الثاني: أف المعنى )تكاد السماكات يتفطرف( مف

مف ككنو اتخذ كلدًا سبحانو كتعالى عف ذلؾ عمكا كبيرًا كىذا الكجو جاء مكضحًا  -جل كعبل-السماكات كاألرض 

ا َتَكاُد -تعالى-في سكرة )مريـ( في قكلو  ـْ َشْيًئا ِإدِّ َماَكاُت َيَتَفطَّْرَف ِمْنُو : }َكَقاُلكا اتََّخَذ الرَّْحَمُف َكَلًدا َلَقْد ِجْئُت السَّ

ا  َأف َدَعْكا ِلمرَّْحَمِف َكَلًدا َكَما َينَبِغي ِلمرَّْحَمِف َأف َيتَِّخَذ كَ  َلًدا ِإف ُكلُّ َمف ِفي َكَتنَشقُّ اأَلْرُض َكَتِخرُّ اْلِجَباُؿ َىدِّ

َماَكاِت َكاأَلْرِض ِإالَّ آِتي الرَّْحَمِف َعْبًدا {]مريـ:  كما قدمنا إيضاحو. [ٖٜ- ٛٛالسَّ

كغاية ما في ىذا الكجو أف آية )الشكرػ( فييا إجماؿ في سبب تفطر السماكات، كقد جاء ذلؾ مكضحًا 

 في آية )مريـ( المذككرة. ككبل الكجييف حق.

َ ُىَك اْلَغُفكُر الرَِّحيـ{]الشكرػ:-تعالى-كقكلو  -رحمو هللا-ثـ قاؿ  في  -جل كعبل-[ أكد ٘: }َأاَل ِإفَّ َّللاَّ

ىذه اآلية الكريمة، أنو ىك الغفكر الرحيـ، كبيف فييا أنو ىك كحده المختص بذلؾ. كىذاف األمراف المذاف 

 قد جاءا مكضحيف في غير ىذا المكضع. -تضمنتيما ىذه اآلية الكريمة 
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ِإالَّ : }َكَمف َيْغِفُر الذُُّنكَب -تعالى-بغفراف الذنكب، فقد ذكره في قكلو  -جل كعبل-أما اختصاصو ىك 

[ كالمعنى ال يغفر الذنكب إال هللا، كفي الحديث: "رب إني ظممت نفسي ظممًا كثيرًا، كال َّٖ٘ٔللّاُ {]آؿ عمراف:

 (ٔ)يغفر الذنكب إال أنت". 

ككجو داللة ىذه اآلية عمى أف هللا كحده ىك الذؼ يغفر الذنكب: ىك أف ضمير الفصل بيف المسند 

  ىك الغفكر الرحيـ( يدؿ عمى ذلؾ كما ىك معمـك في محمو.كالمسند إليو في قكلو: )أال إف هللا

أنو ىك الغفكر الرحيـ، فإنو أكد ذلؾ ىنا بحرؼ االستفتاح الذؼ  -تعالى-كأما األمر الثاني: ىك تككيده 

 ىك )أال(، كحرؼ التككيد الذؼ ىك )إف(. 

َ َيْغِفُر -تعالى-كقد أكضح ذلؾ في آيات كثيرة، كقكلو  الذُُّنكَب َجِميًعا ِإنَُّو ُىَك اْلَغُفكُر : }ِإفَّ َّللاَّ

[ كقكلو في الكفار: }ُقل ِلمَِّذيَف َكَفُركْا ِإف ٕٖ]النجـ: ِإفَّ َربََّؾ َكاِسُع اْلَمْغِفَرِة {}: -تعالى-[ كقكلو ٖ٘الرَِّحيـ{]الزمر:

ا َقْد َسَمَف{ [ }َأَفبَل َيُتكُبكَف ٖٚ}ِإفَّ َّللّاَ َثاِلُث َثبَلَثٍة{]المائدة:[ كقكلو في الذيف قالكا: ٖٛ]األنفاؿ: َينَتُيكْا ُيَغَفْر َلُيـ مَّ

 (ٕ)[ كاآليات بمثل ذلؾ كثيرة.ٗٚ]المائدة: ِإَلى َّللّاِ َكَيْسَتْغِفُركَنُو َكَّللّاُ َغُفكٌر رَِّحيـ{

سر كال يسع القارغ نحك التفسير بيذه الطريقة السديدة المحكمة، إال أف يقكؿ: سبحاف مف أليـ ىذا المف

ككـ ترؾ األكؿ  (ٖ)كأكرمو، ككىبو الحكمة كعممو، كسيتحقق بأنو لف يزاؿ في الزكايا خبايا، كفي الرجاؿ بقايا

لآلخر مف الكنكز كاليدايا، كسيبقى فضل ربنا الكريـ الكىاب مستمرًا في البرايا، ك در اإلماـ ابف مالؾ فما 

ذا كان ت العمـك منحًا إليية، كمكاىَب اختصاصية، فغيُر ُمسَتبعٍد أجمل قكلو كأصدقو في تكضيح تمؾ العطايا: "كا 

                                                
، كالترمذؼ في، السنف، رقـ: ٕ٘ٓٚ، كمسمـ في، الصحيح، رقـ: ٖٚٛٚ، ٕٖٙٙ، ٖٗٛأخرج األثر، البخارؼ في، الصحيح، رقـ:  (ٔ)

 .ٕٙٛٔك في جامع األصكؿ، رقـ: ، كىٕٖٔ٘
 .٘٘ٔ-ٔ٘ٔ، صٚدمحم األميف الشنقيطي، أضكاء البياف: ج (ٕ)
جمع: بقية. كىي: الفضل كتماـ العقل، كُسمي الفضل كالُجكدة ))بقية(( ألف الرجل يستبقي مما يخرجو أجكده كأفضمو، فصار مثبًل  (ٖ)

. أؼ: مف خيارىـ. كمنو قكليـ: في الزكايا خبايا كفي الرجاؿ بقايا. كما في تفسير  في الُجكدة كالفضل. كيقاؿ: فبلف مف بقية القـك
{]ىكد::-جل كعبل-، عند تفسير قكلو ٜٖٗ، صٕالنسفي: ج ـْ ))بقي((  ٜ٘[ كراجع عمدة الحفاظ: ٙٔٔ}َفَمْكاَل َكاَف ِمَف اْلُقُركِف ِمف َقْبِمُك

 .ٔٗ، صٓٔ، كتاج العركس: جٚٛ-ٙٛ، صٚٔككذلؾ لساف العرب: ج
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أف ُيدَّخر لبعض المتأخريف، ما عسر عمى كثير مف المتقدميف، نعكذ با مف حسٍد يسدُّ باب اإلنصاؼ، كيصدُّ 

 (ٔ)عف جميل األكصاؼ".

القرآف الكريـ  المثاؿ الثالث: ذكر اإلماـ ابف الجكزؼ في كتابو )المدىش( جممة كبيرة لبياف معاني

بالقرآف العظيـ فقاؿ: "كقد يحتاج بعض الكبلـ إلى بياف فيبينكنو متصبل بالكبلـ تارة كمنفصبل أخرػ كجاء القرآف 

 عمى ذلؾ:

َف اْلَجَكاِرِح  ـُ الطَّيَِّباُت َكَما َعمَّْمُتـ مِّ ـْ ُقْل ُأِحلَّ َلُك َكمِِّبيَف مُ فمف المتصل بيانو: }َيْسَأُلكَنَؾ َماَذا ُأِحلَّ َلُي

ـْ َكاْذُكُركْا اْسـَ َّللّاِ َعَمْيِو َكاتَّقُ  ا َأْمَسْكَف َعَمْيُك ـُ َّللّاُ َفُكُمكْا ِممَّ ا َعمََّمُك كْا َّللّاَ ِإفَّ َّللّاَ َسِريُع اْلِحَساب{ ُتَعمُِّمكَنُيفَّ ِممَّ

 [.ٗ]المائدة:

{]التكبة:}َقْد َنبَّأَ براءة: كأما المنفصل: فتارة يككف في السكرة كقكلو في  ـْ [ بيانو فييا َٜٗنا َّللّاُ ِمْف َأْخَباِرُك

ـْ ِإالَّ َخَبااًل{ ا َزاُدكُك  [.ٚٗ]التكبة: عند قكلو:}َلْك َخَرُجكْا ِفيُكـ مَّ

} ـْ [ بيانو في المائدة:} ٓٗ]البقرة: كتارة يككف في غير السكرة كقكلو في البقرة:}َكَأْكُفكْا ِبَعْيِدؼ ُأكِؼ ِبَعْيِدُك

ـُ َّللّاَ َقْرًضا َحَسًنا ألَُّ َلِئْف أَ  ـْ َكَأْقَرْضُت ْرُتُمكُى َكاَة َكآَمنُتـ ِبُرُسِمي َكَعزَّ ـُ الزَّ بَلَة َكآَتْيُت ـُ الصَّ ـْ َقْمُت ـْ َسيَِّئاِتُك َكفَِّرفَّ َعنُك

 (ٕ)[ .ٕٔ{]المائدة:

 .-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-نماذج مف تفسير القرآف الكريـ لسيد المكىكبيف رسكلنا 

تقدـ معنا في بحثنا أف ىذا النكع مف التفسير أعبل مراتب تفسير كبلـ هللا الجميل، إذ ىك متعمق بكظيفة 

ُركف{ نبينا البشير النذير كما ىك نص التنزيل:  ـْ َيَتَفكَّ ـْ َكَلَعمَُّي ْكَر ِلُتَبيَِّف ِلمنَّاِس َما ُنزَِّؿ ِإَلْيِي }َكَأنَزْلَنا ِإَلْيَؾ الذِّ

ذا البياف شامل لبياف لفظو كبياف معناه، كىذا معمـك بالضركرة مف ديف اإلسبلـ، كيكضح ذلؾ كى[ ٗٗ]النحل:

 خمسة أمكر حساف.

                                                
ىػ كما في بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة: ج، ٕٚٙابف مالؾ الطائي، دمحم بف عبد هللا، إماـ النحاة، كحافع المغة، ت:  (ٔ)

 .ٕ.مقدمة تسييل الفكائد كتكميل المقاصد. ص ٖٚٔ-ٖٓٔص
 .ٖٓ-ٕٚابف الجكزؼ، المدىش: ص (ٕ)
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بياف ُىدػ ربنا الرحمف، كذلؾ شامل لبياف ألفاظ القرآف كمعانيو الحساف، كما  -ملسو هيلع هللا ىلص-أكليا: كظيفة النبي 

َـّ ِإفَّ َعَمْيَنا َبَياَنو{]القيامة::-كجلعز -دؿ عمى ذلؾ آية )النحل( كمثميا قكؿ هللا   (ٔ)قراءتو كتفسيره.[ ٜٔ}ُث

ت السنُة الشريفة عمكَمو، كقيدت مطمقو، كما  ثانييا: كثير مف آؼ القرآف الحكيـ عاـ كمجمل، كقد َخصَّ

 نحكه. -رضي هللا عنيـ-رفعت ما تكىـ فيـ بعض الصحابة الكراـ 

قاؿ: "كاف  -رضي هللا عنو-عبد هللا بف مسعكد عف  ما ركؼ ى ثالثيا: مكقف الصحابة الكراـ يدؿ عم

 (ٕ)الرجل منا إذا تعمـ عشر آيات لـ يجاكزىف حتى يعرؼ معانييف كالعمَل بيف".

رابعًا: إف العادة تمنع أف يقرأ قـك كتابًا في فف مف العمـ كالطب كالحساب كال يستشرحكه فكيف بكبلـ هللا 

عادتيـ كقياـ دينيـ كدنياىـ؟ كليذا كاف النزاع بيف الصحابة في تفسير القرآف الذؼ ىك عصمتيـ كبو نجاتيـ كس

ف كاف في التابعيف أكثر منو في الصحابة فيك قميل بالنسبة إلى مف بعدىـ ككمما كاف العصر  قميبل جدا كىك كا 

  (ٖ)أشرؼ كاف االجتماع كاالئتبلؼ كالعمـ كالبياف فيو أكثر.

الحق أف كحي هللا الحق نكعاف: كحي متمك: ىك القرآف الكريـ الكاجب  خامسًا: مف المعمـك عند أىل

 مراعاة نظمو كالمتعبد بتبلكتو. كحي غير متمك: كىك السنة الشريفة المباركة المطيرة.

كمف المعمـك أيضًا أف حجية اإلجماع ُأخذْت منيما، كما أنو يستدؿ عمى صحة القياس بيما، فآؿ األمر 

 (ٗ)كحي فيك الحكـ بيف العباد، كفيو ىداىـ كسعادتيـ في الدنيا كيـك المعاد.بدءًا كنياية إلى ال

 -جل كعبل -كالسنة المشرفة كميا مف أكليا آلخرىا بجميع أنكاعيا تدخل في آية كاحدة مف كتاب ربنا

ـْ َعْنُو َفانَتُيكا َكا:-جل كعبل-كىي قكلو  ُسكُؿ َفُخُذكُه َكَما َنَياُك ـُ الرَّ َ َشِديُد }َكَما آَتاُك َ ِإفَّ َّللاَّ تَُّقكا َّللاَّ

 [.ٚاْلِعَقاب{]الحشر:

                                                
 .ٕٛٚ، صٛابف كثير، التفسير، ج  (ٔ)
كصححو، كالطحاكؼ في، شرح  ٖٓ، ٕٚ، صٔ، كالطبرؼ في، تفسيره: جٛٚ: ص-مختصره-في، قياـ الميل  ركاه دمحم بف نصر(ٕ)

، كصححو، ككافقو الذىبي، كالبييقي في، السنف الكبرػ: ٚ٘٘، صٔ، كالحاكـ، المستدرؾ: جٓ٘ٗٔ، رقـ:ٕٛ، صٗمشكل اآلثار: ج
 .ٖٜ٘ٔ، رقـ: ٖٖٔ-ٖٖٓ، صٕ، كشعب اإليماف: جٕٓٔ-ٜٔٔ، صٖج
بياف لؤلمكر المتقدمة. كعند  -أيضاً  -، كفييإٖٖ، صٖٔضمف مجمكع الفتاكػ: ج -مقدمة التفسير-ا ىك نص كبلـ ابف تيمية كم (ٖ)

 .ٓ٘ٔ، صٗٔ، كاأللكسي، كركح المعاني: جٕٕٔ، صٗالسيكطي في، اإلتقاف: ج
 .ٖٖتقدـ تقرير ذلؾ في، ص: (ٗ)
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كحي مف ربنا الرحمف، كباعتقادىما كالعمل  -عميو الصبلة كالسبلـ-نعـ كل مف القرآف، كسنة نبينا 

كجميع شرح السنة  -عميو الصبلة كالسبلـ-بيما يتحقق اإليماف، فجميع ما يقكلو األئمة الكراـ شرح لسنة النبي 

فة شرح لمقرآف كما نقل ذلؾ اإلماـ السيكطي عف اإلماـ الشافعي في مطمع كتابو )اإلكميل في استنباط الشري

 (ٔ)التنزيل(.

 كسأقتصر عمى مثاليف فقط مف أنكاع بياف السنة الشريفة لمقرآف الحكيـ. 

 أكليما: إزالة خفاء داللة الكبلـ المبارؾ الحتمالو لو، بتحديد معناه بالسنة المطيرة.

رضي هللا  -بت في المسند كالصحيحيف كغير ذلؾ مف دكاكيف السنة الشريفة عف عبد هللا بف مسعكدث

ْيَتُدكف{ ]األنعاـ: قاؿ: "لما نزلت: -عنو ـُ اأَلْمُف َكُىـ مُّ ـٍ ُأْكَلػِئَؾ َلُي ـْ َيْمِبُسكْا ِإيَماَنُيـ ِبُظْم َشقَّ ذلؾ [ ٕٛ}الَِّذيَف آَمُنكْا َكَل

ـُ َنْفَسُو؟ فقاؿ رسكؿ هللا عمى المسمميف، كقال رُؾ، َألـ َتسَمُعكا قكَؿ -ملسو هيلع هللا ىلص-كا: أيَُّنا ال َيْظِم : ليس ذلؾ، إنَّما ىك الشِّ

ْرَؾ َلُظْمـٌ َعِظيـ{ ]لقماف: لقماف البنو: ِ ِإفَّ الشِّ ْذ َقاَؿ ُلْقَماُف الْبِنِو َكُىَك َيِعُظُو َياُبَنيَّ اَل ُتْشِرْؾ ِباّللَّ    (ٕ)".[ٖٔ}َكاِ 

ـٍ{ ]األنعاـ:كفي أخرػ: "لما نزلت:  ـْ َيْمِبُسكْا ِإيَماَنُيـ ِبُظْم  قاؿ أصحابو: كأينا لـ يظمـ؟ فنزلت:[ ٕٛ}َكَل

ْرَؾ َلُظْمـٌ َعِظيـ{ ]لقماف:  (ٖ)[".ٖٔ}ِإفَّ الشِّ

 عقمي مظنكف، ألف لفع الظمـ، -رضي هللا عنيـ أجمعيف-كمف المعمـك أف فيـ الصحابة الطاىريف 

الكارد في اآلية الكريمة عاـ يشمل عمـك المعاصي ألنو نكره في سياؽ نفي كالنكرة في سياؽ النفي تعـ، كىذا ما 

قصر ذلؾ العاـ عمى فرد مف األفراد،  -ملسو هيلع هللا ىلص-مف اآلية الكريمة لكف النبي  -رضكاف هللا عمييـ-فيمو الصحابة 

ني لمثابت مف المنقكؿ، ألنو إذا قاـ تعارض بيف المنقكؿ الثابت، كىك الشرؾ، كمف أجل ذلؾ طرح المعقكؿ الظ

                                                
 .ٖ٘ٗ-ٖٖٙ، صٖأضكاء البياف: ج ، كدمحم األميف الشنقيطي،ٔٔ-٘السيكطي، اإلكميل: ص (ٔ)
، كىك في جامع األصكؿ، ٕٗٔ. كمسمـ في، صحيحو، رقـ: ٖٖٓٙ، كالبخارؼ رقـ: ٖٛٚ، صٔأخرج األثر أحمد في، المسند: ج (ٕ)

 .ٜٔٙرقـ: 
 .ٖٕ٘.  كابف حباف، الصحيح، رقـ:ٕٖالركاية الثانية أخرجيا البخارؼ في، صحيحو، رقـ:  (ٖ)
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كبيف المنقكؿ المظنكف ككاف ىذا التعارض في الحقيقة كنفس األمر بحيث ال يمكف الجمع بينيما بحاؿ يقدـ 

 (ٔ)المنقكؿ الثابت كيرد المعقكؿ المظنكف.

إحداىما تبيف األخرػ، فيككف لما شق : "ىاتاف الركايتاف -عميو رحمة هللا تعالى-قاؿ اإلماـ النككؼ 

أف الظمـ المطمق ىناؾ المراد بو ىذا المقيد،  -ملسو هيلع هللا ىلص-عمييـ أنزؿ هللا تعالى: )إف الشرؾ لظمـ عظيـ( كأعمـ النبي 

الشرؾ كما  بعد ذلؾ: ليس الظمـ عمى إطبلقو كعمكمو كما ظننتـ. إنما ىك -ملسو هيلع هللا ىلص-كىك الشرؾ. فقاؿ ليـ النبي 

 قاؿ لقماف البنو" أ ق . 

كقع في الحاؿ،  -أؼ آية لقماف -: "يحتمل أف يككف نزكليا -رحمو هللا تعالى  –كقاؿ اإلماـ ابف حجر 

 (ٕ)فتبلىا عمييـ، ثـ نبييـ، فتمتئـ الركايتاف".

-قاؿ هللا  -عميو الصبلة كالسبلـ-ثانييما: تخصيص الحكـ العاـ الذؼ دؿ عميو آؼ القرآف بسنة نبينا 

ـْ َأف َتْبَتُغكْا ِبَأْمَكاِلُكـ مُّْحِصِنيَف َغْيَر ُمَساِفِحيَف َفَما اْسَتْمَتْعُتـ بِ : -جل كعبل ا َكَراء َذِلُك ِو ِمْنُيفَّ َفآُتكُىفَّ }َكُأِحلَّ َلُكـ مَّ

ـْ ِفيَما َتَراَضْيُتـ ِبِو ِمف َبْعِد ا أؼ: ما [ ْٕٗلَفِريَضِة ِإفَّ َّللّاَ َكاَف َعِميًما َحِكيًما{]النساء:ُأُجكَرُىفَّ َفِريَضًة َكاَل ُجَناَح َعَمْيُك

، كلـ يتقدـ تحريـ الجمع بيف المرأة كعمتيا، كالمرأة ٕٗ-ٖٕسكػ المحرمات المذككرة في اآليتيف المذككرتيف: 

{ :-جل كعز -كخالتيا، كعميو فيدخمف في عمـك قكؿ هللا ـْ ا َكَراء َذِلُك لكف السنة الشريفة الثابتة ثبكتًا }َكُأِحلَّ َلُكـ مَّ

فيي مستفيضة بل متكاترة، حرمت الجمع بينيف، كالحديث الشريف مجمٌع عمى العمل بو  (ٖ)ال مطعف فيو ألبتو،

 (ٗ)في تحريـ الجمع بيف مف ذكر فيو بالنكاح، كما ىك نص كبلـ اإلماـ القرطبي.

ا َكَرا كقاؿ اإلماـ ابف الجكزؼ: {"}َكُأِحلَّ َلُكـ مَّ ـْ أؼ المحرمات المذككرات -أؼ: ما بعد ىذه األشياء  ء َذِلُك

 (٘)".إال أف السنة قد حَّرمت تزكيج المرأة عمى عمتيا، كتزكيجيا عمى خالتيا -مف نكاح النساء

                                                
 .ٜتكر إبراىيـ خميفة في، مناىج المفسريف، صمستفاد مف مذكرة الدك (ٔ)
 .ٛٛ، صٔ، كابف حجر، فتح البارؼ: جٖٗٔ، صٕانظر شرح النككؼ عمى صحيح مسمـ: ج (ٕ)
بيدؼ في، تاج العركس: ج (ٖ) ، "بتت" كأبك البقاء الحنفي، ٖٗ٘، صٔيجكز في ىمزتيا الكصل كالقطع، طالع تفصيل ذلؾ عند الزَّ

 ٖٛٗ، ص.ٚالباء" ابف حجر، فتح البارؼ: ج، "فصل ٕٙٗ، صٔالكميات: ج
 .ٕ٘ٔ، ص٘القرطبي، التفسير: ج (ٗ)
 .ٕ٘، صٕابف الجكزؼ، زاد المسير في عمـ التفسير: ج (٘)
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-قاؿ: "نيى رسكؿ هللا  -رضي هللا عنو -مف حديث أبي ىريرة -عميو الصبلة كالسبلـ-ثبت عنو 

"ال ُتنَكُح العمُة عمى بنت األخ، كال ابنة األخت كفي ركاية  َكح المرأُة عمى عمتيا، كالمرأُة عمى خالتيا"أف ُتنْ  -ملسو هيلع هللا ىلص

 (ٔ)عمى الخالة".

كأما فيما يتعمق بداللة الحديث الشريف فمجمٌع عمييا عند أىل اليدػ، كلـ يخالف في ذلؾ إال شرذمة 

 مف أىل الردػ، ال يعتد بخبلفيـ.

عقب ركايتو لمحديث المتقدـ: "كالعمل عمى ىذا عند عامة أىل العمـ،  -رحمو هللا-رمذؼ قاؿ اإلماـ الت

ِتَيا، َأْك َخاَلِتَيا، َفِإْف  ِتَيا َأْك ال نعمـ بينيـ اختبلفًا َأنَُّو اَل َيِحلُّ ِلمرَُّجِل َأْف َيْجَمَع َبْيَف اْلَمْرأَِة َكَعمَّ َنَكَح اْمَرأًَة َعَمى َعمَّ

ـِ".َخاَلِتَيا،  ُة أَْىِل الِعْم َة َعَمى ِبْنِت َأِخيَيا، َفِنَكاُح اأُلْخَرػ ِمْنُيَما َمْفُسكٌخ، َكِبِو َيُقكُؿ َعامَّ  (ٕ)َأِك الَعمَّ

ِتَيا : "َىَذا َدِليٌل ِلَمَذاِىِب اْلُعَمَماِء َكافًَّة َأنَُّو َيْحُرـُ اْلَجْمُع َبْيَف اْلَمْرأَِة َكَعمَّ -رحمو هللا-كقاؿ اإلماـ النككؼ 

ّـِ َأْك َمجَ  ًة َكَخاَلًة َحِقيَقًة َكِىَي ُأْخُت اأْلَِب َكُأْخُت اأْلُ اِزيًَّة َكِىَي ُأْخُت َأِبي اأْلَِب َكَبْيَنَيا َكَبْيَف َخاَلِتَيا َسَكاٌء َكاَنْت َعمَّ

ِة ِمْف ِجَيتَ  ُـّ اْلَجدَّ ّـِ َكُأ ّـِ اأْلُ ْف َعبَل َأْك ُأْخُت ُأ ْف َعَمْت َفُكمُُّيفَّ ِبِإْجَماِع اْلُعَمَماِء َيْحُرـُ اْلَجْمُع َكَأِبي اْلَجدِّ َكاِ  ّـِ َكاأْلَِب َكاِ  ِي اأْلُ

ـْ َما  كا ِبَقْكِلِو َتَعاَلى َكُأِحلُّ َلُك يَعِة َيُجكُز َكاْحَتجُّ ، كاحتج الجميكر بيذه َبْيَنُيَما َكَقاَلْت َطاِئَفٌة ِمَف اْلَخَكاِرِج َكالشِّ ـْ َكَراَء َذِلُك

ِحيُح الَِّذؼ َعَمْيِو ُجْمُيكِر اأْلُُصكِليِّيَف جكاز تخصيص عمـك القرآف بخبر الكاحد  األحاديث خصكا ِبَيا اآْلَيَة َكالصَّ

"ِ ـْ ِمْف ِكَتاِب َّللاَّ ـَ ُمَبيٌِّف ِلمنَّاِس َما ُأْنِزَؿ ِإَلْيِي ُ َعَمْيِو َكَسمَّ ى نقل أقكليـ، كتبعيـ مف جاء بعدىـ عم (ٖ)أِلَنَُّو َصمَّى َّللاَّ

  (ٗ)راديف شذكذ مف خالفيـ.

  

                                                
 ٓٚٔ، صٖ، قاؿ اإلماـ الزيمعي في نصب الراية: جٛٓٔ٘، كعمقو عقيب حديث. ٜٓٔ٘أخرج األثر البخارؼ في، الصحيح، رقـ:  (ٔ)

. كىك في ٕٙٔٔ، كالترمذؼ في، السنف، رقـ: ٛٓٗٔرجو البخارؼ تعميقًا. كأخرجو مسمـ في، صحيحو، رقـ: قاؿ اإلماـ المنذرؼ: أخ
ه الكتاني مف ٓ٘ٗ، صٙكىك حديث متكاتر، كقد صرح بتكاتره ابف رشد في، بداية المجتيد: ج ٜ٘٘ٓجامع األصكؿ، رقـ:  ، كما عدَّ

 .ٛ٘ٔ، رقـ: ٜٚالمتكاتر في، نظـ المتناثر مف الحديث المتكاتر، ص: 
، رقـ: ٜٛ، صٗباب ما جاء ))ال تنكح المرأة عمى عمتيا، كال عمى خالتيا((: ج -كتاب النكاح-أخرج األثر الترمذؼ في، السنف  (ٕ)

ٕٔٔٙ. 
 .ٜٔٔ-ٜٓٔ، صٜالنككؼ، المنياج شرح صحيح اإلماـ مسمـ بف الحجاج: ج (ٖ)
-ٚٗٔ، صٙ، كالشككاني، نيل األكطار: جٜٕٗ، صٖقارؼ، مرقاة المفاتيح: جطالع مثبًل: أبك الحسف نكر الديف، المبل اليركؼ ال (ٗ)

، ٓٔ، كشرح الجامع الصحيح:جٕٙٙ-ٖٕٙ، صٚ، كالسيارنفكرؼ، خميل أحمد، بذؿ المجيكد في حل سنف اإلماـ أبي داكد: جٛٗٔ
 .ٕٖٗ-ٖٔٗص
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  .-رضي هللا عنيـ أجمعيف-نماذج تفسير مكىكب مف الصحابة 

فييا  -رضي هللا عنو-قبل البدء بعرض نماذج مف مكىبتو في تفسير كبلـ ربو، ىذه نبذة عف حياتو 

في  ،توكىبمكظيكر الكىب،  و بأسباب الحصكؿ عمىتقريره في الفصل األكؿ، مف قيام تقدـتطبيق عممي لكل ما 

 (ٔ)حتى قيل عنو "ترجماف القرآف". ربو بلـتفسيره لك

كلد قبل  -صمى هللا عميو كعمى آلو كسمـ-كىك سيدنا المبارؾ المكىكب عبدهللا بف العباس بف عـ نبينا 

الفتح العظيـ، اليجرة الشريفة بثبلث سنيف في مكة المكرمة، كىاجر إلى مدينة المنكرة مع أبكيو الكريميف سنة 

 -رضي هللا عنو-كعمره إحدػ عشرة سنة، كقد أسمـ قبل ذلؾ بيقيف، كلـ يجر عميو قمـ التكميف، كما ثبت عنو 

 (ٕ)قاؿ: "كنت أنا كأمي مف المستضعفيف، أنا مف الكلداف، كأمي مف النساء".

يق األعمى، ثبلث عشرة سنة، فقد أخبر إلى الرف -ملسو هيلع هللا ىلص-كبمغ عمره المبارؾ عند انتقاؿ سيدنا رسكؿ هللا 

عف نفسو أنو ناىز االحتبلـ في حجة الكداع، كما في الصحيحيف كغيرىما، قاؿ: "أقبمُت راكبًا عمى أتاِف، كأنا 

يصمي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررُت بيف يدؼ الصفِّ فنزلُت،  -ملسو هيلع هللا ىلص-يكمئذ قد ناىزُت االحتبلـ كالنبيُّ 

 (ٖ)سمُت األتاَف تْرتُع، كدخمُت في الصف، فمـ ينكر ذلؾ عميَّ أحد".كأر 

قاؿ: "كلدت قبل اليجرة بثبلث سنيف،  -رضي هللا عنيما-كفي معجـ الطبراني الكبير عف ابف عباس

مرحمة مف في تمؾ ال -رضي هللا عنو-كىك  (ٗ)كأنا ابف ثبلث عشرة سنة". -ملسو هيلع هللا ىلص-كنحف في الشعب، كتكفي النبي 

                                                
 . مف ىذا البحث.ٖٚٔسيأتي تخريج األثر مفصبل في، ص  (ٔ)
، ٛ، دكف آخره: "أنا مف.." كالمفع بتمامو أخرجو اإلسماعيمي كما في فتح البارؼ: جٚٛ٘ٗؼ في، الصحيح، رقـ: أخرج األثر البخار  (ٕ)

. ٓ٘ٔ، ص٘، كالطبرؼ في، تفسيره: جٔٚ٘ٛ، كابف أبي حاتـ في، تفسيره، رقـ: ٖٔ، صٜ، ككذلؾ البييقي في، سننو: جٕ٘٘ص
 .ٕٚ٘كىك في جامع األصكؿ، رقـ: 

، ٖٖٚ، كالترمذؼ في، السنف، رقـ: ٗٓ٘، كمسمـ في، صحيحو، رقـ: ٔٙٛ، ٖٜٗ، ٙٚرؼ في، الصحيح، رقـ: أخرج األثر البخا (ٖ)
 .ٕٕٖٚكىك في جامع األصكؿ، رقـ:

كمناىزة االحتبلـ: مقاربتو. كما عند أبك إسحاؽ، إبراىيـ بف يكسف بف أدىـ الكىراني الحمزؼ في، مطالع األنكار عمى صحاح 
لنكف. كعند ابف األثير، في النياية في غريب الحديث: )نيز( ناىز الصبي البمكغ إذا داناه . كحقيقتو : ، حرؼ إٕٚ، صٗاآلثار:ج

 كاف ذا نيز. اىػ ككرد في بعض ركايات اإلماـ البييقي:)قد راىقت االحتبلـ( كالمراىقة بمعنى المناىزة قاؿ ابف ُقرقكؿ في كتابو )مطالع
، صبي مراىق: قد ٕٗٗ، صٔالُحُمـ: دنا منو. كعند ابف الجكزؼ في، غريب الحديث:ج )حرؼ الراء( راىقٜٔٔ، صٖاألنكار(: ج
 قارب الحمـ.

. كىذا ىك الصحيح الذؼ اتفق عميو أىل السير كما تقدـ نقل ذلؾ عف الحافع ٚٙ٘ٓٔأخرجو الطبراني في، معجمو الكبير، رقـ:  (ٗ)
 ابف حجر.
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إال أقل مف سنتيف كنصف، كقد تحمى بأعمى درجات األدب  -ملسو هيلع هللا ىلص-عمره المبارؾ لـ يصحب فييا نبينا المبارؾ 

المطيف في ذلؾ السف الذؼ لـ يجر عميو فيو قمـ التكميف، كصاحب ذلؾ ىمة عالية فائقة في طمب معالي 

المطمئنة راضيًة مرضيًة بربيا الكريـ الغفكر، كُسنَُّة رب  األمكر، كما انفؾ عنيما حتى لحقت نفُسو الطيبة

األرض كالسماكات، ال تتخمف في كقت مف األكقات، فمف كانت بدايتو مجاىدة محرقة لمعادات، كانت نيايتو 

 مشرقة بأنكاع السعادات، فالكىب كالكسب متبلزماف، كهللا أعمـ حيث يجعل كىبو في األناـ.

مف كسبو المشككر كسعيو المبركر، مع ما صاحبيا مف كىب مف ربو الكريـ كسأستعرض ثبلثة نماذج 

 الشككر.

ثبت في دكاكيف السنة الشريفة  -رضي هللا عنو-داؿ عمى فطنتو كمحبتو  -ملسو هيلع هللا ىلص-األكؿ: أدبو مع نبينا 

طيكرًا  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا  قاؿ: "كنت في بيت ميمكنة بنت الحارث، فكضعُت لرسكؿ -رضي هللا عنيما-عف ابف عباس 

ذلؾ األدب  (ٔ)الميـ فقيو في الديف كعممو التأكؿ".": -ملسو هيلع هللا ىلص-فقاؿ: مف كضع ىذا ؟ قالت ميمكنة: عبُد هللا فقاؿ 

أعبل مراتب  بما يكصمو إلى -ملسو هيلع هللا ىلص-العظيـ الذؼ كاف عميو ذلؾ الغبلـ الحكيـ، كافأه حبيبنا رسكؿ رب العالميف 

َعاِء اِلْبِف َعبَّاٍس ِبالتََّفقُِّو َعَمى َكْضِعِو اْلمَ  : "مناسبُتو الدُّ اَء ِمْف كىب ربنا الرحيـ، قاؿ اإلماـ زيف الديف ابف المنيرِّ

ا َأْف َيْدُخَل ِإَلْيِو ِباْلَماِء ِإَلى اْلَخبَلِء،  َد َبْيَف َثبَلَثِة ُأُمكٍر، ِإمَّ َأْك َيَضَعُو َعَمى اْلَباِب ِلَيَتَناَكَلُو ِمْف ُقْرٍب، َأْك ِجَيِة َأنَُّو َتَردَّ

بَلِع َكالثَّاِلُث َيْسَتْدِعي مَ  ًضا ِلبِلطِّ ِؿ َتَعرُّ َشقًَّة ِفي َطَمِب اْلَماِء، َكالثَّاِني اَل َيْفَعَل َشْيًئا َفَرَأػ الثَّاِنَي َأْكَفَق، أِلَفَّ ِفي اأْلَكَّ

يِف ِلَيْحُصَل ِبِو النَّْفُع َكَكَذا َكاَف".َأْسَيُمَيا َفِفْعُمُو َيدُ   (ٕ)ؿُّ َعَمى َذَكاِئِو َفَناَسَب َأف َيدِعي َلُو ِبالتََّفقُِّو ِفي الدِّ

ككيف أثابو بما يزيده مف  -ملسو هيلع هللا ىلص-كتأمل أدبًا آخر مف آداب ذلؾ الغبلـ المبيب مع سيدنا رسكلنا الحبيب 

رضي هللا -كغيره بإسناد صحيح ثابت عمى شرط الشيخيف عف ابف عباس  الكىب العجيب، ثبت في المسند

ِني،  -َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّـَ -قاؿ: " َأَتْيُت َرُسكَؿ هللِا  -عنيما ِمْف آِخِر المَّْيِل، َفَصمَّْيُت َخْمَفُو، َفَأَخَذ ِبَيِدؼ، َفَجرَّ

                                                
، كقاؿ صحيح ٖٗ٘، صٖ، كالمستدرؾ: ج٘٘ٓٚ، كصحيح ابف حباف: ٖٖ٘، ٕٖٛ، صٔأخرج األثر أحمد في، المسند: ج (ٔ)

 .ٖ٘ٙ، صٕ، كطبقات ابف سعد: جٖٕٚٔٔ، رقـ: ٕٔٔ، صٕٔاإلسناد، ككافقو الذىبي، كالحديث في مصنف ابف أبي  شيبة: ج
 

مف -لمنير السكندرؼ . كابف المنيِّر ىك: زيف الديف عمى بف دمحم بف إ٘ٗ-ٕٗٗ، صٔكما عند ابف حجر في، فتح البارؼ: ج  (ٕ)
لـ يعمل عميو مثمو، كلو حكاشي عمى شرح ابف بطاؿ عمى  -عشر مجمدات-لو شرح صحيح البخارؼ في عدة أسفار  -اإلسكندرية

صحيح البخارؼ، كشرح عمى خصكص تراجـ صحيح البخارؼ. كىك الذؼ يقصده ابف حجر في فتح البارؼ، بقكلو: قاؿ ابف المنيِّر. 
 .ٕٙٙ، رقـ ٛٛٔ، صٔرحمو هللا: ج -ىػ ٜ٘ٙر الزكية في طبقات السادة المالكية تكفي: مترجـ في شجرة النك 
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َصمَّى هللُا -َعَمى َصبلِتِو، َخَنْسُت، َفَصمَّى َرُسكُؿ هللِا  -َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّـَ -هللِا َفَجَعَمِني ِحَذاَءُه، َفَممَّا َأْقَبَل َرُسكُؿ 

ا اْنَصَرَؼ َقاَؿ ِلي: َما َشْأِني َأْجَعُمَؾ ِحَذاِئي َفَتْخِنُس؟ َفُقْمُت: َيا َرُسكَؿ هللِا، َأَكَيْنَبِغي أِلََحدٍ  -َعَمْيِو َكَسمَّـَ  َصمَِّي َأْف يُ  َفَممَّ

  (ٔ)َفْيًما".ِحَذاَءَؾ، َكَأْنَت َرُسكُؿ هللِا الَِّذؼ أَْعَطاَؾ هللُا؟ َقاَؿ: َفَأْعَجْبُتُو، َفَدَعا هللَا ِلي َأْف َيِزيَدِني ِعْمًما كَ 

 فييا، لما عمـ مف حاؿ عبد هللا بف -ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ الحافع في الفتح: "كىذه الدعكه مما تحقق إجابة النبي 

 (ٕ)".-رضي هللا تعالى عنو -عباس في معرفة التفسير كالفقو في الديف

مف  -رضي هللا عنيما-ككذلؾ اعتبر اإلماـ ابف كثير في كتابو البدايو كالنياية ما حصل البف عباس 

ابف عمو، فكاف  ىذه الدعكة في -ملسو هيلع هللا ىلص-كىب مف دالئل النبكة، قاؿ رحمو هللا تعالى: "كقد استجاب هللا لرسكلو 

إمامًا ييتدػ بيداه كيقتدػ بسناه في عمـك الشريعة، كال سيما في عمـ التأكيل كىك التفسير، فإنو انتيت إليو عمـك 

 (ٖ)".-ملسو هيلع هللا ىلص-الصحابة قبمو، كما كاف عقمو مف كبلـ ابف عمو رسكؿ هللا 

 خير العميـ.الثاني: أدبو مع الصحابة الصادقيف المفمحيف، فناؿ بذلؾ ال

سأقتصر عمى أدبيف كريميف مف آدابو العالية، كما اقتصرت عمى أدبيف مف آدابو المباركة مع رسكؿ 

  .-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا 

 .-رضي هللا عنيـ-أدبو في طمب العمـ منيـ 

 صمى-قاؿ: "لما قبض رسكؿ َّللاَّ  -رضي هللا عنيما-ثبت في دكاكيف السنة الشريفة عف ابف عباس 

فإّنيـ  -صمى َّللاَّ عميو كآلو كسّمـ-قمت لرجل مف األنصار: ىمـّ فمنسأؿ أصحاب رسكؿ َّللاَّ  -َّللاَّ عميو كآلو كسّمـ

اليـك كثير. فقاؿ: كاعجبًا لؾ! أترػ الناس يفتقركف إليؾ؟ قاؿ: فترؾ ذلؾ، كأقبمت أسأؿ، فإف كاف ليبمغني الحديث 

ئي عمى بابو تسفي الريح عمي مف التراب، فيخرج فيراني فيقكؿ: يا ابف عف رجل فآتي بابو كىك قائل، فأتكّسد ردا

                                                
، كىك عند الحاكـ في، ٕٗٛ، صٜ، كرجالو رجاؿ الصحيح كما في مجمع الزكائد: جٖٖٓ، صٔأخرج األثر أحمد في، المسند: ج (ٔ)

، ٔقو الذىبي، كأخرجو أبك نعيـ، حمية األكلياء: ج. كقاؿ الحاكـ: ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف ككافٖٗ٘، صٖالمستدرؾ: ج
، مقتصرًا عمى قكلو: "دعالي أف يزيدني عممًا كفيمًا". ككذلؾ ٕٕٓٚٔ، رقـ: ٔٔٔ، صٕٔ. كابف أبي شيبة في، المصنف: جٖ٘ٔص

 .ٕٗٙابف جرير في، تيذيب اآلثار في السفر األكؿ: ص
 بتفسير القرآف الكريـ". -رضي هللا عنيـ -. "كاف مف أعمـ الصحابةٓٓٔ، صٚ، كفي: جٓٚٔ، صٔابف حجر في، فتح البارؼ: ج (ٕ)
 .٘ٙٔ، صٙابف كثير، البداية كالنياية: ج (ٖ)
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، ما جاء بؾ؟ ىبل أرسمت إلّي فآتيؾ؟ فأقكؿ: ال، أنا أحّق أف آتيؾ، فأسألو عف الحديث. فعاش  عـ رسكؿ َّللاَّ

اإلماـ الرجل األنصارّؼ حتى رآني كقد اجتمع الناس حكلي ليسألكني. فقاؿ: ىذا الفتى كاف أعقل مني" قاؿ 

  (ٔ)الحاكـ: "ىذا حديث صحيح عمى شرط اإلماـ البخارؼ، كىك أصل في طمب الحديث، كتكقير المحدث".

قاؿ: "كجدت عامة عمـ رسكؿ َّللاَّ  -رضي هللا عنيما –كفي طبقات اإلماـ سعد، كغيره عف ابف عباس

اب أحدىـ، كلك شئت أف يؤذف عميو عند ىذا الحّي مف األنصار، إف كنت ألقيل بب -صمى َّللاَّ عميو كآلو كسّمـ-

 (ٕ)ألذف، لكف أبتغي بذلؾ طيب نفسو".

في جيده في طمب حديث  -رضي هللا عنيـ أجمعيف-ىذ أدبو العظيـ، مع الصحابة الكراـ الطيبيف 

 . -ملسو هيلع هللا ىلص-نبينا األميف 

 . -رضي هللا عنيـ-كتأمل أدبو الثاني في تكقيره ليـ عند لقائو بيـ 

قاؿ: "َذَىَب َزْيُد ْبُف  -رضي هللا عنيما-بسند صحيح عف ابف عباس  ي دكاكيف السنة الشريفةثبت ف

ّـِ رَ  ِ َثاِبٍت ِلَيْرَكَب َكَكَضَع ِرْجَمُو ِفي الرَِّكاِب َفَأْمَسَؾ اْبُف َعبَّاٍس ِبالرَِّكاِب َفَقاَؿ َتَنحَّ َيا اْبَف َع ُ َعَمْيِو -ُسكِؿ َّللاَّ َصمَّى َّللاَّ

و َفَقاَؿ: اَل، َىَكَذا َنْفَعُل ِباْلُعَمَماِء َكاْلُكَبَراِء" زاد اإلماـ ابف المقرغ في ركايتو فقاؿ زيد: "أنّى يداؾ؟ فأخرج يدي -ـَ َكَسمَّ 

 (ٖ)".-ملسو هيلع هللا ىلص-فقبميما كقاؿ: ىكذا أمرنا أف نفعل بأىل بيت نبينا 

                                                
-ٖٚٙ، صٕ، كابف سعد في، الطبقات الكبرػ: جٔٗٔ، صٔ، كالدارمي في، السنف: جٕٜ٘ٔالبييقي، فضائل الصحابة: ص (ٔ)

رجالو رجاؿ الصحيح. كالحاكـ،  ٕٚٚ، صٜالييثمي في، المجمع: ج، كقاؿ ٕٜ٘ٓٔ، كالطبراني، المعجـ الكبير، رقـ: ٖٛٙ
 .ٖٛ٘، صٖ، جٚٓٔ-ٙٓٔ، صٔالمستدرؾ: ج

، كالببلذرؼ، ٜ٘ٔ، صٔ، كالخطيب البغدادؼ، الجامع ألخبلؽ الراكؼ كآداب السامع: جٕٛٙ، صٕابف سعد، الطبقات الكبرػ: ج (ٕ)
 .ٛٗ، صٗأنساب األشراؼ: ج

، كالطبراني، المعجـ ٗٛٗ، صٔ، كالفسكؼ، المعرفة كالتاريخ: جٖٓٙ، صٕسعد، في الطبقات الكبرػ: جالركاية األكلى عند: ابف  (ٖ)
، كقاؿ ىذا صحيح اإلسناد عمى شرط اإلماـ مسمـ، كلـ يخرجاه. كالزيادة في ٖٕٗ، صٖ، كالحاكـ، المستدرؾ: جٙٗٚٗالكبير، رقـ: 

، مف طريق ٕٖٙ، صٜٔ، كابف عساكر، تاريخ دمشق: جٖٓ، رقـ: ٜ٘ص: جزء تقبيل اليد البف المقرغ في، الرخصة في تقبيل اليد،
، ٛ. كىي عند ابف كثير في، البداية كالنياية: ج-رضي هللا عنيـ -اإلماـ ابف المقرغ ففييما: زيادة قكؿ زيد كفعمو مع ابف عباس

 ٔٓٔ، صٚي في، السنف الكبرػ: ج. كتقبيل اليد مشركعة في شريعتنا، ركػ البييقٚ٘، صٔٔ. كابف حجر، فتح البارؼ: جٖٔٓص
 -رضي هللا عنو-عف تميـ بف سممة قاؿ: "لما قدـ عمر رضي هللا عنو الشاـ استقبمو أبك عبيدة بف الجراح  -باب ما جاء في قبمة اليد-

يل يد غيره، إف كاف "إذا أراد تقب ٕٕٗفقبل يده ثـ خمكا يبكياف قاؿ: فكاف يقكؿ تميـ: تقبيل اليد سنة " كقاؿ النككؼ في، األذكار: ص
 ذلؾ لزىده كصبلحو، أك عممو، أك شرفو كصيانتو، أك نحك ذلؾ مف األمكر الدينية لـ يكره ذلؾ بل يستحب". 
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داب الزكية، سيناؿ كىب رب البرية، حسب سننو كحتمًا مف قاـ بتمؾ الجيكد القكية، كتحمى بأجمل اآل

 الشرعية كالقدرية.

 الثالث: طريقتو الرشيدة مع أدلة الشرع السديدة الحميدة.

سأقتصر أيضًا عمى مثاليف يدالف عمى كماؿ كعيو كتماـ رشده، كبمكغو أعبل الدرجات في اتِّباعو، كفي 

 ذلؾ داللة كاضحو عمى فضل هللا عميو في كىبو.

: ركػ اإلماـ ابف سعد، كاإلماـ الدارمي بسند صحيح: "كاف ابف عباس إذا سئل فإف كاف في أكليما

أخبر بو، فإف لـ يكف ككاف عف  -صمى َّللاَّ عميو كآلو كسّمـ-القرآف أخبر بو، فإف لـ يكف ككاف عف رسكؿ َّللاَّ 

 (ٔ)أيو".أبي بكر كعمر أخبر بو، فإف لـ يكف قاؿ برأيو. كفي ركاية ابف سعد: اجتيد ر 

كىذا المسمؾ في الفتيا كالقضاء ىك طريق المكىكبيف أىل اإلىتداء، كتقدمت الداللة عميو في حديث 

 (ٕ).-رضي هللا عنيـ جميعاً -معاذ، ككرد مثمو عف فاركؽ ىذه اإلمة، كعف عبد هللا بف مسعكد 

اَؿ َلُو: َأْنَت َعَمى ِممَِّة "َأفَّ ُمَعاِكَيَة قَ  -رضي هللا عنيما-ثانييما: ثبت بسند صحيح عف ابف عباس 

." ـَ ؟ َقاَؿ: اَل، َكاَل َعَمى ِممَِّة ُعْثَماَف، َكَلِكنِّي َعَمى ِممَِّة النَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ  (ٖ)َعِميٍّ

كىذا الجكاب مف سيدنا أبي العباس، سيد المكىكبيف، يقطع كل كسكاس، كال يبقي عمى أؼ التباس، فإذا 

، كالحق بعد ذلؾ كاضح، كسيؤكؿ إليو أىل الجميعقة بيف المسمميف، فبل بد مف جمعيـ بما يتفق عميو حصمت فر 

 الصدؽ.

كقد قرر اإلماـ ابف تيمية أف مف البدع المخالفة ألىل السنة كالجماعة التفريق بيف األمة، كامتحانيا بما 

ثـ  -ملسو هيلع هللا ىلص-كل مسمـ أف يقكؿ: أنا مسمـ متبع لكتاب هللا كسنة رسكلو كالكاجب عمى  -ملسو هيلع هللا ىلص-لـ يأمر بو هللا كال رسكلو 

                                                
، ٙ، بسند صحيح كما عند ابف حجر في، اإلصابة: جٜ٘، صٔ، كالدارمي، السنف: جٖٙٙ، صٕابف سعد، الطبقات الكبرػ: ج (ٔ)

 .ٖٖٓ، صٛياية: ج، كابف كثير في، البداية كالنٖٕٗص
 .ٓٛٔ-ٜٚٔ، صٓٔ، كانظر األثريف في جامع األصكؿ، رقـ: جٖٖتقدـ في، ص: (ٕ)
، كقاؿ ٜٕ٘ٔ، رقـ: ٗٚ، صٖ، كابف حجر العسقبلني، المطالب العالية: جٖٜٕٛٓ، رقـ: ٖ٘ٗ، صٔٔعبد الرزاؽ، المصنف: ج (ٖ)

، ٔ، كأبك نعيـ، حمية األكلياء: جٖٖٔ، ٕٖٔاعة: صالبكصيرؼ: ىذا إسناد صحيح، كالبللكائي، شرح أصكؿ أىل السنة كالجم
، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ: جٜٕٖص  .ٓٛٛ، ص٘، كابف حـز
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التي قد يسكغ التسمي بيا مثل  كقاؿ: "بل األسماء -رضي هللا عنيـ-ذكر األثر المتقدـ عف معاكية، كابف عباس 

العدكؼ كنحكىـ أك مثل انتساب الناس إلى إماـ كالحنفي كالمالكي كالشافعي كالحنبمي أك إلى شيخ كالقادرؼ ك 

لى األمصار كالشامي كالعراقي كالمصرؼ. فبل يجكز ألحد أف يمتحف  االنتساب إلى القبائل: كالقيسي كاليماني كا 

الناس بيا كال يكالي بيذه األسماء كال يعادؼ عمييا بل أكـر الخمق عند هللا أتقاىـ مف أؼ طائفة كاف. كأكلياء هللا 

 (ٔ)ف آمنكا ككانكا يتقكف".الذيف ىـ أكلياؤه: ىـ الذي

كاجتمع في ذلؾ اإلماـ الحبر البحر النقل السميـ الصحيح، كرأؼ العقل السكؼ الصريح، فتفاعبل مع 

بعضيما بأحسف تمقيح، فكلد بينيما عمـ رشيد سديد، ظيرت آثاره كبركاتو في ذلؾ اإلماـ المكىكب، فقد أحرز 

ماـ. ع  مـ الفقو كعمـ التفسير.قصب السبق في عمميف، ىك فييما رأس  كا 

 (ٕ)أما عمـ الفقو: فيك أحد السبعة المكثريف إفتاء 

: "دعا بقكلو كليس لو في ذلؾ نظير، كما أخبر عف ذلؾ -هلالج لج-كأما عمـ التفسير: فيك ترجماف كبلـ هللا 

 (ٖ)بخير كثير، كقاؿ: نعـ ترجماف القرآف أنت". -ملسو هيلع هللا ىلص-لي رسكؿ هللا 

-اف إمامًا في إقراء القرآف، كقرأ عميو كبار الصحابة الكراـ. كما ثبت عف حبر األمة كبحرىا كىكذا ك

 (ٗ)قاؿ: "كنت أقرغ رجااًل مف المياجريف، فمنيـ عبدالرحمف بف عكؼ..." -رضي هللا عنو

كاياتو عمى ألف، فيك في عداد مف زادت ر  -ملسو هيلع هللا ىلص-ككذلؾ شارؾ المكثريف في ركاية حديث نبينا األميف 

 (ٔ).-رضي هللا عنيـ-كىـ ستة 

                                                
، ٜٙ، صٕفي منياج السنة. ج -رضي هللا عنيـ-، ككرر أثر معاكية كابف عباس٘ٔٗ، صٖابف تيمية، مجمكع الفتاكػ: ج (ٔ)

 .ٜٚٔكالنبكات: ص
ف مسعكد، كزيد، كُأمنا عائشة الغراء، كالسابع كىك أكثر الصحابة الكراـ عمى اإلطبلؽ، كىك حبر كىـ السادة الكراـ: عمر، كعمي، كاب (ٕ)

، اإلحكاـ في أصكؿ ٖٓٔ، صٗاألمة كبحرىا ببل امتراء، كما عند السخاكؼ في، فتح المغيث شرح ألفية الحديث: ج ، كابف حـز
 .ٙٙٙ، ص٘األحكاـ: ج

، بمفع: ٛٓٔٔٔ، رقـ: ٓٛ، صٔٔ، كالطبراني في، المعجـ الكبير: جٖٙٔ، صٔلياء: جأخرج الحديث أبك نعيـ في، حمية األك  (ٖ)
 مرتيف". -عميو السبلـ-فقاؿ: "نعـ الترجماف أنت، كدعالي جبريل  -ملسو هيلع هللا ىلص -دعاني رسكؿ هللا

 
 .ٕٙٚٓ، كىك في جامع األصكؿ، رقـ: ٖٕٖٚ، ٖٓٛٙأخرج األثر البخارؼ في، الصحيح، رقـ:  (ٗ)
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تمؾ منزلة ذلؾ اإلماـ المكىكب، كفييا أكضح برىاف عمى ما حصل لو مف كىب تاـ مف ربنا الكىاب 

 الرحمف. 

 سأقتصر عمى مثاليف يقرراف تمكف الكىب في فيمو لكبلـ ربنا عبلـ الغيكب.

ؽ آؼ القرآف، كال ينزع ىذا منيا إال غكاص في أكليما: يدؿ عمى فيمو عمى الغاية التي تؤخذ مف سيا

يَنكرؼُّ في كتابو "المجالسة" عف سيدنا عمي، قاؿ في ابف  بحر القرآف، يستخرج منو الدرر الحساف، ركػ اإلماـ الدِّ

 (ٕ): "إنو لينظر إلى الغيب مف ستر رقيق، لعقمو كفطنو".-رضي هللا عنيـ-عمو ابف عباس 

: "كاف -رضي هللا عنيـ-بالغكاص، كما في فضائل الصحابة  -عنو رضي هللا-كلقبو سيدنا عمر 

 (ٖ)عف الشئ مف القرآف، ثـ يقكؿ: ُغْص غكاص". -رضي هللا عنيـ-عمر يسأؿ ابف عباس 

َعْف َصبَلِة  ككاف ىك يشير إلى كصف نفسو بذلؾ تحدثًا بنعمة هللا عميو، ككىبو لو، فقاؿ لما سئل

َحى، َفَقاَؿ: "ِإنََّيا لَ  َـّ َقَرَأ: الضُّ ِ، كال يغكص عمييا إال عكاض ُث ُ َأف ُتْرَفَع َكُيْذَكَر ِفيَيا ِفي ِكَتاِب َّللاَّ }ِفي ُبُيكٍت َأِذَف َّللاَّ

 (ٗ)[".ٖٙ]النكر: اْسُمُو ُيَسبُِّح َلُو ِفيَيا ِباْلُغُدكِّ َكاآلَصاؿ{

 -رضي هللا عنيـ-(٘)داً كقاؿ سيدنا طمحة بف عبيد هللا: ما كنت أرػ عمر بف الخطاب يقدـ عميو أح

َع ِحْمًما ِمَف اْبِف كقاؿ سيدنا سعد بف أبي كقاص: "َما َرَأْيُت َأَحًدا َأْحَضَر َفْيًما، َكاَل َأَلبَّ ُلبِّا، َكاَل َأْكَثَر ِعْمًما، َكاَل َأْكسَ 

                                                                                                                                       
أبك ىريرة، كابف عمر، كأنس، كأمنا عائشة الحصاف، كترجماف القرآف، كجابر ابف عبد هللا بف حراـ، كأضيف إلييـ سابع، كىك أبك  (ٔ)

 .ٕٓٔ، صٗسعيد الخدرؼ: سعد بف مالؾ بف سناف كما عند السخاكؼ فيف فتح المغيث: ج
 .ٖٕٚ، صٙابف حجر العسقبلني، اإلصابة في تميز الصحابة: ج (ٕ)

يَنكرؼُّ كتابو "المجالسة كجكاىر العمـ" في عشر مجمدات. ت :الدِّ  ق ٖٖٓيَنكرؼُّ ىك: الفقيو العبلمة المحدث أبك بكر أحمد بف مركاف الدِّ
براىيـ بف عمي بف دمحم، ابف فرحكف، ٕٛٗ-ٕٚٗ، ص٘ٔكما عند الذىبي في، السير: ج -رحمو هللا تعالى-بمصر المحركسة  ، كا 

 .ٖٚٙ، صٔ، كالسيكطي في، حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة: جٖٖ-ٕٖي الديباج المذىب: صبرىاف الديف اليعمرؼ، ف
، كفيو: "كاف عمر يستشير ابف عباس في ٖٙٗ، صٖ، كاألثر عند الذىبي في، السير: جٕٜٗٔأحمد، فضائل الصحابة، رقـ:  (ٖ)

 األمر إذا أىمو، كيقكؿ: غص غكاص".
، كالسيكطي ٓٗ، صٔ، كىك في جزء صبلة الضحى السيكطي، ضمف، الحاكؼ: جٕٛٓ-ٕٚٓص ،ٕابف أبي شيبة، المصنف: ج (ٗ)

 ، كفييما زيادة العزك إلى شعب اإليماف لمبييقي.ٕ٘، ص٘في، الدر المنثكر: ج
 .ٖٚٗ، صٖ، كىك عند الذىبي في، السير:جٖٓٚ، صٖابف سعد في، الطبقات: ج (٘)
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َـّ َيقُ  فَّ َعبَّاٍس َكَلَقْد َرَأْيُت ُعَمَر ْبَف اْلَخطَّاِب َيْدُعكُه ِلْمُمْعِضبَلِت ُث َـّ اَل يجاكُز َقْكَلُو، َكاِ  كُؿ ِعْنَدَؾ َقْد َجاَءْتَؾ ُمْعِضَمٌة، ُث

 (ٔ)َحْكَلُو أَلَْىَل َبْدٍر ِمَف اْلُمَياِجِريِف َكاأْلَْنَصاِر"

لمعرفة حقيقة الخبر، كالجكاب في  -رضي هللا عنيـ-كحتمًا إف ذلؾ مف عمر يدعك الصحابة الكراـ 

سنة الشريفة عف سيدنا المكىكب ترجماف القرآف قاؿ: "كاف عمر ُيدِخُمني َمَع َأْشياِخ ىذا األثر: ثبت في دكاكيف ال

ـَ ُتْدِخل ىذا َمعنا، كلنا أبناٌء مْثُمو؟ فقاؿ ُعمُر إنَُّو َمْف عممُتـ، فدعاه  ـْ كَجَد في نفسو، فقاؿ: ِل بْدٍر، فكأفَّ بعَضُي

، قاؿ: ما تقكلكف في قكؿ هللا عز كجل َذاَت يكـٍ، فأَدَخمو مُعيـ، قاؿ: فما ُرِئيُت أنو د ـْ }ِإَذا عاني يكمًا، إالَّ ِلُيرَيُي

ِ َكاْلَفْتح{]النصر: فقاؿ بعُضيـ: ُأِمْرنا بأْف َنْحَمَد هللا كَنْسَتْغِفَرُه، إذا ُنِصْرنا كُفِتَح َعَمْينا، كسكَت [ َٔجاء َنْصُر َّللاَّ

ابف عباٍس؟ قمُت: ال، قاؿ: فما تقكؿ؟ قمُت: ىك َأجُل رسكِؿ هللا بعُضيـ، فمـ يقل شيئًا، فقاؿ لي: أكَذاؾ تقكُؿ يا 

ِ َكاْلَفْتح{]النصر: أَْعممُو لو، فقاؿ: -ملسو هيلع هللا ىلص- }َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّؾ َكاْسَتْغِفْرُه ِإنَُّو فذلؾ عبلمُة أَجِمَؾ [  ٔ}ِإَذا َجاء َنْصُر َّللاَّ

 ر: ما أعمـ منيا إال ما تقكؿ".فقاؿ عم[ َٖكاَف َتكَّاًبا{]النصر:

َجاَبِة َدْعَكِة النَِّبيِّ  ُ َعَمْيِو -قاؿ الحافع في فتح البارؼ: "َكِفيِو َفِضيَمٌة َظاِىَرٌة اِلْبِف َعبَّاٍس َكَتْأِثيٌر إِلِ َصمَّى َّللاَّ

يِف َكَما َتقَ  -َكَسمَّـَ  ُ التَّْأِكيَل َكُيَفقَِّيُو ِفي الدِّ ـِ: َكِفيِو َجَكاُز َتْحِديِث اْلَمْرِء َعْف َنْفِسِو ِبِمْثِل َأْف ُيَعمَِّمُو َّللاَّ ـَ ِفي ِكَتاِب اْلِعْم دَّ

ـِ َمْف اَل َيْعِرُؼ َقْدَرُه ِلُيْنِزَلُو َمْنِزَلَتُو َكَغْيَر َذِلَؾ  ْعبَل ِ َعَمْيِو َكاِ  ْظَياِر ِنْعَمِة َّللاَّ اِلَحِة اَل ِلْمُمفَ َىَذا إِلِ اَخَرِة ِمَف اْلَمَقاِصِد الصَّ

ُف ِمْف َذِلَؾ مَ  نََّما َيَتَمكَّ َشاَراِت َكاِ  ـُ ِمَف اإْلِ ـِ َكِلَيَذا َكاْلُمَباَىاِة. َكِفيِو َجَكاُز َتْأِكيِل اْلُقْرآِف ِبَما ُيْفَي ْف َرَسَخْت َقَدُمُو ِفي اْلِعْم

ُ َتَعاَلى َعْنوُ -َقاَؿ َعِميّّ   (ٕ)ي اْلُقْرآف".َأْك َفْيًما يؤتيو هللا رجبل فِ  -َرِضَي َّللاَّ

كتخبر بإقتراب أجمو  -عميو الصبلة كالسبلـ-تنبيو حكؿ فيـ ترجماف القرآف بأف سكرة النصر تنعى نبينا 

 . كالجكاب مف كجيييف معتبريف:-فداه نفسي-

خراُج الناس مف ظممات الجيالة ك ال -ملسو هيلع هللا ىلص- أكليما: إف ميمة رسكلنا الكريـ  ضبللة، تبميُغ الرسالة، كا 

كلذلؾ كانت اآليات عمى نبينا تتكالى باألمر بالببلغ كالدعكة كالجياد ليككف الديف كمو . كسكرة "النصر" فييا 

فقد قامت الحجة عمى العباد، كدخل الناس في ديف هللا أفكاجًا بعد  -ملسو هيلع هللا ىلص-اإلخبار بكجكد ثمرة جيد نبينا المختار

                                                
 .ٖٚٗ، صٖج ، كىك في السير:ٜٖٙ، صٕالمصدر السابق: ج (ٔ)
 .ٖٙٔ، صٛابف حجر، فتح البارؼ: ج (ٕ)



 

114 
 

ذا قاـ نبينا أفكاج، كقد حقق هللا الكر  بميمتو خير  -ملسو هيلع هللا ىلص-يـ لنبيو كعده، فنصره كأعز جنده، كىـز األحزاب كحده. كا 

قياـ، فما عميو إال أف يتجيز لمقاء ربو الكريـ الرحمف، فعميو بالتسبيح كالتحميد كاالستغفار ليمقى هللا التكاب الغفار 

 ىذه الدار. عمى أكمل حاؿ، كما يتزيف الحبيب لمقاء حبيبو في

َو، كرسكُلنا الكريـ  رح، َفَجيَش صديق ىذه األمة سيدنا أبك بكر  -ملسو هيلع هللا ىلص-فربنا العظيـ لمحَّ -عرَّض كما صَّ

ح، بأسمكب  -رضي هللا عنو-. كبيَّف سيدنا حبر ىذه األمة (ٔ)بالبكاء كصرَّخ -رضي هللا عنو حقيقة األمر ككضَّ

في بيانيـ. كبلـٌ مكَجٌز َبميغ، "فبل يكجد في كبلـ مف بعدىـ مف حق إال كىك في مقتصد جامع. فيذه عادة سمفنا 

كبلميـ مكجكد بأكجز لفع كأخصر عبارة كال يكجد في كبلـ مف بعدىـ مف باطل إال كفي كبلميـ ما يبيف بطبلنو 

  (ٕ)و".بمف بعدىـ كال يمـ  لمف فيمو كتأممو كيكجد في كبلميـ مف المعاني البديعة كالمآخذ الدقيقة ماال ييتدػ إليو

قد اكتمل، كسكرة "النصر" ىي آخر سكرة  -عز كجل-ثانييما: إف سكرة "النصر" تشير إلى أف ديف هللا 

 (ٖ).-عز كجل-كاممة مما نزؿ كما ثبت ذلؾ عف ترجماف كبلـ هللا 

 -عز كجل -هللاإذًا، ديف هللا قد اكتمل، كنعمو تمت عمى الكجو األكمل، كدخل الناس أفكاجًا في ديف 

 كمف المعمـك ببل جدؿ: أف الكماؿ دليل الزكاؿ، كمف المحاؿ دكاـ الحاؿ، كما كجد تماـ إال كأعقبو نقصاف.

 (ٗ)إذا تَـّ أمٌر دنا نقُصو    ...    َتكقَّْع زكااًل إذا قيل: تـ

لؾ اإلماـ إف سكرة  "النصر" فييا إشارة كاضحة إلى ىذيف األمريف بجبلء، فكيف ال يغكص عمييما ذ

 الكيُِّس سيُد النجباء، نعـ عبارتو مكجكزة كما ىك الحاؿ في كبلـ األذكياء.

 ثانيًا: تأكيل حبر المؤمنيف، لمقرآف العظيـ، في حل النزاع بيف المسمميف.

                                                
 .ٙ٘ص -رضي هللا عنو-تقدـ في ىذا البحث: ذكر األثر الصحيح، كداللتو عمى حصكؿ الكىب المميح، في سيدنا أبي بكر (ٔ)

الحديث األثر: "جيش"  َكَجِيش، كَأْجَيَش: فزع اإلنساف إلى إنساف، كالتجاؤه إليو مع بكاء، طالع عند ابف األثير، النياية في غريب
ٕٖٕٚ. 

 .ٖٔكما ىك نص ابف رجب في كتابو، فضل عمـ السمف عمى الخمف، ص (ٕ)
 .ٕٖٚٚٔ، رقـ: ٗٓٔ، صٗٔ، كابف أبي شيبة، في المصنف: جٕٖٗٓأخرج األثر مسمـ في، صحيحو، رقـ:  (ٖ)
، ٖٕذىبي في، سير أعبلـ النببلء: ج، كمذككر عند الٜٖٙٗٛرقـ القصيدة:  -الشعر الفصيح-مف شعر أبي بكر الخكارزمي (ٗ)

 ق في فتنة التتار األشرار.ٙ٘ٙ، حكادث: ٕٛٔص
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كيتجمى ذلؾ كاضحًا في الفتنة التي كقعت في النصف األكؿ مف قرف اإلسبلـ األكؿ، فمما رضي رابُع 

غفر هللا ليـ، كرضي -بكقكع التحكيـ بينو كبيف المخالفيف لو المتأكليف  -رضي هللا عنو-يف عمي الخمفاء الراشد

  (ٔ).-عنيـ أجمعيف

كاجتمعكا في ناحية الككفة  -بعد أف ألحكا عميو في قبكؿ التحكيـ-خرجت عميو مارقة زائغة مف أتباعو 

َض اجتماُعيـ الذميـ عف عار . كارج، كالحركريةفقيل ليـ: الخ (ٕ)في بمدة يقاؿ ليا: َحُركراء. )َحَرْكراء( كقد تمخَّ

 (ٖ)عظيـ، كىك تكفير سيدنا رابع الخمفاء الراشديف، لقبكلو بالتحكيـ، كالبد مف قتمو كقتالو إذا لـ يتب مف كفره.

حبر األمة كبحرىا إلى جميعيـ في مقر اجتماعيـ، كىذا تفصيل  -رضي هللا عنو-فأرسل عمي 

بو العيف.المناظرة بما ُيظ  ير الحقَّ لذؼ عينيف فتقرُّ

ا اْعَتَزَلِت اْلَحُركِريَُّة َكَكاُنكا َعَمى  -رضي هللا عنو-ثبت في دكاكيف السنة: عف ابف عباس  قاؿ: "َلمَّ

بَلِة َلَعمِّي آِتي َىؤاَُلِء اْلَقْكـَ  : َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَف، َأْبِرْد َعِف الصَّ ، ُقْمُت ِلَعِميٍّ ـْ ـْ َعَمْيَؾ. ِحَدِتِي ُفُي ، َقاَؿ: ِإنِّي َأَتَخكَّ ـْ ، َفُأَكمُِّمُي

َـّ َدَخْمُت َعمَ  ُ، َفَمِبْسُت َأْحَسَف َما َقَدْرُت َعَمْيِو ِمْف َىِذِه اْلَيَماِنيَِّة، ُث ـْ َقاِئُمكَف ِفي َنْحِر ُقْمُت: َكبلَّ ِإفَّ َشاَء َّللاَّ ـْ َكُى ْيِي

ـْ ُمْعَمَنٌة ِمْف آثَ الظَِّييَرِة، َفَدَخْمُت َعَمى َقكْ  ِبِل، َكُكُجكُىُي ـْ َكَأنََّيا ِثَفُف اإْلِ ، َأْيِديِي ـْ ـْ َأَر َقْكًما َأَشدَّ اْجِتَياًدا ِمْنُي اِر ـٍ َل
                                                

أمر التحكيـ يحير الحميـ، كال يسعنا إال أف نذرؼ الدمع عند ذكره، مع طمب المغفرة كالرحمة كالرضكاف ألىمو، مع جزمنا بأف الحّق  (ٔ)
كقد أشار إلى ىذيف األمريف مف أطمعو هللا عمى غيبو رسكلنا حبيبنا  مع سيدنا عمي كأنصاره، كأف مخالفيو متأكلكف كىـ مف إخكانو،

 .ٜٓٔكما سيأتي في حديث ذـ الخارجيف عمى أصحابو، ص: -ملسو هيلع هللا ىلص-كحبيب ربو 
، كتفصيل ما يتعمق بالتحكيـ بيف سيدنا عمي كمعاكية في مكقعة صفيف، كالحكماف أبك مكسى األشعرؼ كعمرك بف العاص كمف معيما

، كقد لخص ابف ٕٖ-ٕٚ، صٔ، ك الذىبي في، العبر في أخبار مف غبر: جٕٛٚ-ٕٙ٘، صٚعند ابف كثير في البداية كالنياية: ج
حجر في، فتح البارؼ ما كقع في صفيف، كما ترتب عمى ذلؾ مف خركج الخكارج المارقيف الزائغيف تمخيصًا سديدًا رشيدًا بما يغني عف 

 .ٖٔٓ-ٖٕٛ، صٕٔالرجكع إلى غيره: ج
اِكَنِة َراٌء َأْيًضا َبْمَدٌة َعَمى ِميَمْيِف ِمَف اْلُككَفةِ  (ٕ) ُد  حركراء. "بفتح الحاء كضـ الراء الميممتيف َكَبْعَد اْلَكاِك السَّ َكاأْلَْشَيُر َأنََّيا ِباْلَمدِّ َقاَؿ اْلُمَبرِّ

ْسَبُة ِإَلْيَيا َحُركَراِكؼُّ َكَكَذا ُكلُّ َما َكاَف ِفي آخِ  َكاِئِد َكُيَقاُؿ ِلَمْف َيْعَتِقُد َمْذَىَب الْ النِّ َخَكاِرِج ِرِه َأِلُف َتْأِنيٍث َمْمُدكَدٌة َكَلِكْف ِقيَل اْلَحُركِرؼُّ ِبَحْذِؼ الزَّ
ْسبَ  ـْ َخَرُجكا َعَمى َعِميٍّ ِباْلَبْمَدِة اْلَمْذُككَرِة َفاْشُتِيُركا ِبالنِّ َؿ ِفْرَقٍة ِمْنُي . كقاؿ ٕٕٗ، صِٔة ِإَلْيَيا" كما قاؿ الحافع في، الفتح جَحُركِرؼّّ أِلَفَّ َأكَّ

 بفتح الميممة، كراءيف، األكلى مضمكمة. ٗٛٔ، صٕٔفي: ج
، كىك ٜٖٗ، صٔلكف عند صفّي الديف الحنبمي، عبد المؤمف بف عبد الحق، في مراصد االطبلع عمى أسماء األمكنة كالبقاع: ج

، كسككف الكاك، كراء أخرػ، كألف ممدكدة". كىك خبلؼ ما عميو المحدثكف في ضبط تمؾ مختصر، معجـ البمداف: "َحَرْكَراء بفتحتيف
 الكممة.
، ٕٔالخكارج نسبة إلى صفتيـ المذمكمة. خرجكا عف الديف، كعمى خيار المسمميف. كما عند ابف حجر في، فتح البارؼ: ج -ُٔسمكا: 
 .ٖٕٛص

، " أجمعت الخكارج عمى إكفار ٙ٘ٔ، صٔاإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف: ج قاؿ اإلماـ أبك الحسف األشعرؼ في كتابو، مقاالت (ٖ)
 عمي ابف أبي طالب رضكاف هللا عميو َأْف َحّكـ كىـ مختمفكف ىل كفره شرؾ أـ ال".
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ـْ َعْف َأْصَحا ُثُك ُجكِد، َفَدَخْمُت َفَقاُلكا: َمْرَحًبا ِبَؾ َيا اْبَف َعبَّاٍس، َما َجاَء ِبَؾ؟ َقاَؿ: ِجْئُت ُأَحدِّ ِ  بِ السُّ َصمَّى -ِرُسكِؿ َّللاَّ

ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ  َثنَُّو. -َّللاَّ : َلُنَحدِّ ـْ ُثكُه، َكَقاَؿ َبْعُضُي : اَل ُتَحدِّ ـْ ـُ ِبَتْأِكيِمِو، َفَقاَؿ َبْعُضُي ـْ أَْعَم  َنَزَؿ اْلَكْحُي َكُى

 ِ ّـِ َرُسكِؿ َّللاَّ ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ -َقاَؿ: ُقْمُت: َأْخِبُركِني َما َتْنِقُمكَف َعَمى اْبِف َع ِؿ َمْف آَمَف  -َصمَّى َّللاَّ َكَخَتِنِو، َكَأكَّ

 ِ ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ -ِبِو، َكَأْصَحاُب َرُسكِؿ َّللاَّ ـَ  -َصمَّى َّللاَّ ُلُيفَّ َأنَُّو َحكَّ ؟ َقاُلكا: َأكَّ ـُ َعَمْيِو َثبَلًثا، ُقْمُت: َما ُىفَّ َمَعُو؟ َقاُلكا: َنْنِق

ُ َتَعاَلى: الرَِّجاَؿ ِفي  ِ، َكَقْد َقاَؿ َّللاَّ ِ{ ]األنعاـ:ِديِف َّللاَّ ـُ ِإالَّ ّللّ  [.ٚ٘}ِإِف اْلُحْك

، َكا ِ  ـْ اًرا َلَقْد َحمَّْت َأْمَكاُلُي ، َلِئْف َكاُنكا ُكفَّ ـْ ـْ َيْغَن ـْ َيْسِب َكَل ْف َكاُنكا ُمْؤِمِنيَف َلَقْد ُقْمُت: َكَماَذا؟ َقاُلكا: َقاَتَل َكَل

.َحُرَمْت عَ  ـْ  َمْيِو ِدَماُؤُى

ـْ َيُكْف َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَف َفيُ   َك َأِميُر اْلَكاِفِريَف.َقاَؿ: ُقْمُت: َكَماَذا؟ َقاُلكا: َكَمَحا َنْفَسُو ِمْف َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَف، َفِإْف َل

ِ اْلُمْحكَ  ـْ ِمْف ِكَتاِب َّللاَّ ـْ ِإْف َقَرْأُت َعَمْيُك ـْ َقاَؿ: ُقْمُت: َأَرَأْيُت ـْ ِمْف ُسنَِّة َنِبيُِّك ْثُتُك ُ َعَمْيِو  -ـِ، َكَحدَّ َصمَّى َّللاَّ

. -َكَسمَّـَ  ـْ  َما اَل ُتْنِكُركَف َأَتْرِجُعكَف؟ َقاُلكا: َنَع

ِ، َفِإنَُّو َتَعاَلى َيُقكُؿ:  ـَ الرَِّجاَؿ ِفي ِديِف َّللاَّ : ِإنَُّو َحكَّ ـْ ا َقْكُلُك ْيَد }َياَأيَُّيا اَقاَؿ: ُقْمُت: َأمَّ لَِّذيَف آَمُنكْا اَل َتْقُتُمكْا الصَّ

ـُ ِبِو َذَكا َعْدٍؿ مِّ  ـِ َيْحُك ْثُل َما َقَتَل ِمَف النََّع ًدا َفَجَزاء مِّ َتَعمِّ ـْ ُحُرـٌ َكَمف َقَتَمُو ِمنُكـ مُّ {]المائدة:َكَأنُت ـْ ، َكَقاَؿ ِفي [ٜ٘نُك

ـْ ِشَقاَؽ َبيْ اْلَمْرأَِة َكَزْكِجَيا:  ْف ِخْفُت ْف أَْىِمَيا{]النساء:}َكاِ  ْف أَْىِمِو َكَحَكًما مِّ ـُ [ِٖ٘نِيَما َفاْبَعُثكْا َحَكًما مِّ َ، َأَفُحْك ـُ َّللاَّ . َأْنُشُدُك

ـٍ؟ َقا ـْ ِفي َأْرَنٍب َثَمُنَيا ُرُبُع ِدْرَى ـْ َأَحقُّ َأ ـْ َكَصبَلِح َذاِت َبْيِنِي ـْ َكَأْنُفِسِي َـّ الرَِّجاِؿ ِفي ِدَماِئِي ،  ُلكا: المَُّي ـْ ِفي َحْقِف ِدَماِئِي

. ـْ َـّ َنَع . َقاَؿ: َأَخَرَجْت ِمْف َىِذِه؟ َقاُلكا: المَُّي ـْ  َكَصبَلِح َذاِت َبْيِنِي

ـْ َتْسَتِحمُّكَف ِمْنَيا َما َتسْ  ؟ َأ ـْ ُك ، َأَتْسُبكَف ُأمَّ ـْ ـْ َيْغَن ـْ َيْسِب َكَل : ِإنَُّو َقَتَل َكَل ـْ ا َقْكُلُك ْيِرَىا؟ َفَقْد َتِحمُّكَف ِمْف غَ َكَأمَّ

 َ ـِ، ِإفَّ َّللاَّ ْسبَل ـْ ِمَف اإْلِ ، َكَخَرْجُت ـْ ـْ َفَقْد َكَفْرُت ُك ـْ َأنََّيا َلْيَسْت ِبُأمِّ ْف َزَعْمُت . َكاِ  ـْ }النَِّبيُّ َأْكَلى َتَباَرَؾ َكَتَعاَلى َيُقكُؿ: َكَفْرُت

 } ـْ َياُتُي ـْ َكَأْزَكاُجُو ُأمَّ ، َأَخَرَجْت [ ٙ]األحزاب:ِباْلُمْؤِمِنيَف ِمْف َأنُفِسِي ـْ ُدكَف َبْيَف َضبَلَلَتْيِف، َفاْخَتاُركا َأيَُّيَما ِشْئُت ـْ َتَتَردَّ َكَأْنُت

. ـْ َـّ َنَع  ِمْف َىِذِه؟ َقاُلكا: المَُّي

 ِ : َمَحا َنْفَسُو ِمْف َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَف، َفِإفَّ َرُسكَؿ َّللاَّ ـْ ا َقْكُلُك ُ َعَميْ -َكَأمَّ َدَعا ُقَرْيًشا َيْكـَ  -ِو َكَسمَّـَ َصمَّى َّللاَّ

ٌد َرسُ  ـْ ِكَتاًبا، َفَقاَؿ: اْكُتْب: َىَذا َما َقاَضى َعَمْيِو ُمَحمَّ ِ اْلُحَدْيِبَيِة َعَمى َأْف َيْكُتَب َبْيَنُو َكَبْيَنُي ُ َعَمْيِو -كُؿ َّللاَّ َصمَّى َّللاَّ
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ـُ أَ  -َكَسمَّـَ  ِ َلْك ُكنَّا َنْعَم ِ. َفَقاُلكا: َكَّللاَّ ُد ْبُف َعْبِد َّللاَّ ِ َما َصَدْدَناَؾ َعِف اْلَبْيِت َكاَل َقاَتْمَناَؾ، َكَلِكِف اْكُتْب: ُمَحمَّ نََّؾ َرُسكُؿ َّللاَّ

ِ. َكرَ  ُد ْبُف َعْبِد َّللاَّ : ُمَحمَّ ْف َكذَّْبُتُمكِني، اْكُتْب َيا َعِميُّ ِ، َكاِ  ِ ِإنِّي َلَرُسكُؿ َّللاَّ ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ - ُسكُؿ َّللاَِّ َفَقاَؿ: َكَّللاَّ  -َصمَّى َّللاَّ

ـْ ِعْشُركَف َأْلًفا، َكَبِقيَ  . َفَرَجَع ِمْنُي ـْ َـّ َنَع ، َأَخَرَجْت ِمْف َىِذِه؟ َقاُلكا: المَُّي ـْ َأْرَبَعُة آاَلٍؼ َكاَف َأْفَضَل ِمْف َعِميٍّ  ِمْنُي

 (ٔ)َفُقِتُمكا".

ألكرميف عمى ذلؾ اإلماـ المكىكب األميف، فالقرآف كىذا المكقف العظيـ يدؿ عمى كىب كريـ مف أكـر ا

الكريـ راسخ في قمبو، مفتكح أماـ عينو، يأخذ منو ما يتعمق بالحكادث الطارئو، كيعالجيا عمى ضكء ىديو، 

بتكجييات سديدة رشيدة ثاقبة مف فيمو، فيرجع إلى اليدػ مف لبَّس عميو أىل الردػ، كأما مف جحد كغكػ، كعاند 

}َلَقْد َأْرَسْمَنا ُرُسَمَنا  :-جل كعبل-اليكػ، فبلُبدَّ مف ردعو بما يكُف غيَّو عف الكرػ، كما قاؿ ربنا كأصرَّ عمى 

ـُ اْلِكَتاَب َكاْلِميَزاَف ِلَيُقكـَ النَّاُس ِباْلِقْسِط َكَأنَزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِو بَ  ُ ْأٌس َشِديٌد َكَمَناِفُع لِ ِباْلَبيَِّناِت َكَأنَزْلَنا َمَعُي ـَ َّللاَّ منَّاِس َكِلَيْعَم

َ َقِكؼّّ َعِزيز{   .[ٕ٘]الحديد: َمف َينُصُرُه َكُرُسَمُو ِباْلَغْيِب ِإفَّ َّللاَّ

خاتمة الكبلـ عمى تفسير المكىكب سيدنا ترجماف القرآف كما أكرمو ربنا المطيف بالكىب كلما يجر  

تدؿ عمى بمكغو أعمى مراتب الكىب العظيـ، كبيا ختـ عميو قمـ التكميف، فقد ختـ لو ربنا أكـر األكرميف، بكرامة 

اإلماـ الذىبي ترجمة سيدنا عبد هللا بف عباس في السير، كقاؿ: ىذه قضية متكاترة، كىي: "َماَت اْبُف َعبَّاٍس 

ـْ ُيَر َخاِرجًا ِمنْ  َـّ َل ـْ ُيَر َعَمى ِخْمقِتِو، َفَدَخَل َنْعَشُو، ُث ا ُدِفَف ُتِمَيْت َىِذِه اآلَيُة َعَمى َشِفْيِر ِبالطَّاِئِف، َفَجاَء َطاِئٌر َل ُو، فممَّ

 (ٕ)[".ٕٛ -ٕٚ}َياَأيَُّتَيا النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّؾ َراِضَيًة مَّْرِضيَّة{]الفجر: الَقْبِر، اَل ُيْدَرػ َمْف َتبَلَىا: 

                                                
، ٕٕ٘ٛ، كالبييقي، السنف الكبرػ، رقـ: ٕٗ٘-ٕٕ٘، صٔ، كالفسكؼ، المعرفة كالتاريخ: جٛٚٙٛٔعبد الرزاؽ، المصنف، رقـ:  (ٔ)
، قاؿ الحاكـ: "ىذا حديث صح عمى شرط اإلماـ مسمـ". كأقره الذىبي. كقاؿ الييثمي في، ٕ٘ٔ-ٓ٘ٔ، صٕحاكـ، المستدرؾ: جكال

، "كركاه الطبراني: كأحمد ببعضو، كرجاليما رجاؿ الصحيح". كطالع تفصيبًل أكثر إلقامة الحجة ٕٔٗ-ٜٖٕ، صٙمجمع الزكائد: ج
، ٕٕٛ-ٕٛٚ، صٚاليـ كتخميص األمة مف شرىـ، عند ابف كثير في، البداية كالنياية: جعمى الخكارج، كما ترتب عمى ذلؾ مف قت

ٕٛ٘-ٕٜٓ. 
، كالفسكؼ في، المعرفة ٜٚٛٔ، كىذه الكرامة أخرجيا أحمد في، فضائل الصحابة، رقـ: ٖٛ٘، صٖالذىبي، سير أعبلـ النببلء: ج (ٕ)

، ٜ، كقاؿ الييثمي في المجمع: جٙٛ٘ٓٔ، ٖٛ٘ٓٔ، ٕٛ٘ٓٔ، ٔٛ٘ٓٔ، كالطبراني، المعجـ الكبير، رقـ: ٜٖ٘، صٔكالتاريخ: ج
، ٜٕٖ، صٔ، كأبك نعيـ، حمية األكلياء: جٗٗ٘-ٖٗ٘، صٖ، "رجالو رجاؿ الصحيح"، كاألثر عند الحاكـ في، المستدرؾ: جٕ٘ٛص

، ٜٜٕٜٔي، تفسيره، رقـ: ، كتفسيره آخر سكرة الفجر. ركاه ابف أبي حاتـ فٖٙٓ، صٛكاألثر عند ابف كثير في، البداية كالنياية: ج
 ، كالسيكطي في، الدر المنثكر آخر سكرة الفجر.ٕٙٗ، صٙكابف حجر العسقبلني، في اإلصابة: ج
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كأحمـ الناس كلقد أصيبت بو ىذه  لناس: "مات أعمـ ا-رضي هللا عنو-قاؿ سيدنا جابر بف عبد هللا 

 األمة مصيبة ال ترتق!".

 (ٔ): "اليـك مات رباني ىذه األمة!".-رحمو هللا -كقاؿ اإلماـ دمحم بف الحنفية

رحمو هللا الكريـ، كغفر لو، كرضي عنو، كجعمو في عمييف، ككىب لنا مف فضمو العظيـ كما كىب 

صمى هللا كسمـ  -الديف، كجمعنا معو في جنات النعيـ، مع نبينا األميفلترجماف كتابو الكريـ، كشفَّعو فينا يـك 

كبارؾ عميو كعمى آلو الطيبيف الطاىريف، كصحبو الصادقيف المفمحيف، كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف، 

  رب العالميف. كالحمد

  

                                                
 .ٖٛٙ، ٕٖٚ، صٕاألثراف عند ابف سعد، الطبقات: ج (ٔ)
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 تتمة نماذج الموهبين من المفسرين.

ؿ عف مفسر مكىبكب متقدـ في القرف األكؿ، كختمت ذكرت جممة منيـ في بحثي، كأفضت في القك 

 -بمتأخر معاصر، لئلشارة إلى أف ىذه األمة المرحكمة المباركة كالمطر، كالخير في جميع طبقاتيا بفضل هللا

 .-عز كجل

 (ٔ)نعـ إف الكىب في السابقيف أكثر منو في المتأخريف، فما مف زماف إال كالذؼ بعده شر منو.

ف قمت نسبتو، كلف تزاؿ طائفة مف ىذه األمة المباركة لكف الخير باؽ في  ىذه األمة المباركة، كا 

 ظاىريف عمى الحق ال يضرىـ مف خالفيـ، كال مف خذليـ حتى يأتي أمر هللا.

ىذا، كقد اقترحت ضمف تكصياتي في ختاـ بحثي أف تككف دراسة مستقمة لمكىكبي كل قرف عمى حدة 

بل تكاد تخمك كتب التفسير مف لطائف كفتكحات، أليـ أصحابيا الحق ليككف البحث أدَؽ كأشمل كأكضح. ف

 كالرشاد.

كلذلؾ رأيت أف أذكر نمكذجًا إلماـ مكىكب محبكب، ألقى هللا لو القبكؿ في القمكب، كىك في منتصف 

تفسيره عمر ما مضى مف ىذه األمة المباركة. كىك اإلماـ المحدث المتقف المفيد الجميل شيخ اإلسبلـ ابف كثير، ك 

 (ٕ).-رحمو هللا كرضي عنو -ىػ ٗٚٚمف أحسف التفاسير إف لـ يكف أحسنيا. تكفي سنة 

كتتجمى مكىبة ىذا اإلماـ المكىكب في التزامو بطرؽ التفسير، النقمية الصحيحة، كالعقمية الصريحة، 

ذا كاف المكتكب ُيعمـ مف عنكانو، فتفسير ىذا اإلماـ المكىكب المحبكب ُيعمـ مف مقدم ة تفسيره، كسأذكر نبذة كا 

منيا في جزئية معينة تدؿ عمى كعيو ككىبو، ثـ سأختـ بشذرة أشار إلييا في تفسيره تبيف سداد طريقتو في حمل 

 كبلـ هللا الجميل عمى محممو الحق، كاإلعراض عف القاؿ كالقيل الذؼ تكمفو أىل األباطيل.

 : فإف قاؿ قائل: فما أحسَف طرِؽ التفسير؟في مطمع تفسيره في المقدمة -رحمو هللا، كرضي عنو-قاؿ 

                                                
، كجامع األصكؿ، رقـ: ٕٕٚٓ، رقـ: ، كىك في سنف الترمذؼٛٙٓٚفي صحيح البخارؼ، رقـ:  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-كما ثبت عف نبينا األكـر  (ٔ)

قاؿ: "ال يأتي عميكـ زماف إال الذؼ بعده َشّر منو، حتى تمَقْكا ربَّكـ، سمعُت ىذا  -رضي هللا عنو -، كلفظو عف أنس بف مالؾٙٙ٘ٚ
 مف نبيكـ".

، ٗالذىبي، تذكرة الحفاظ: ج، ك ٖ٘ٔ، صٔطالع ترجمتو العطرة، مع اإلشارة بمنزلة تفسيره، عند الشككاني في: البدر الطالع: ج (ٕ)
، كالذىبي، دمحم السيد حسيف في،  التفسير كالمفسركف: ٓٓٗ-ٜٜٖ، صٔ، كابف حجر العسقبلني في، الدرر الكامنة: جٛٓ٘ٔص
 .ٕٚٗ-ٕٕٗ، صٔج
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َر القرآُف بالقرآف، فإف أعياؾ ذلؾ فعميؾ بالسنة، فإنيا شارحة لمقرآف  فالجكاب: أف أصح الطرِؽ أف ُيَفسَّ

ذا لـ نجد التفسير في القرآف، كالفي السنة رجعنا في ذلؾ إلى أقكاؿ الصحابة   -رضي هللا عنيـ-كمكضحة لو، كا 

حيح، لما شاىدكا مف القرائف كاألحكاؿ التي اختصكا بيا، كلما ليـ مف الفيـ التاـ، كالعمـ الص فإنيـ أدرػ بذلؾ

ىـ كاألئمة األربعة الخمفاء الراشديف، كاألئمة الميتديف الميدييف، كعبد هللا كالعمل الصالح، السيما عمماؤىـ ككبراؤ 

-كترجماف القرآف ببركة دعاء رسكؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص -بف مسعكد، كالحبر البحر عبد هللا بف عباس ابف عـ رسكؿ هللا

دؼ الكبير -ملسو هيلع هللا ىلص في تفسيره عف ىذيف الرجميف: ابف  (ٔ)لو. "كليذا غالب ما يركيو إسماعيل بف عبد الرحمف السُّ

ي أباحيا رسكؿ مسعكد، كابف عباس، كلكف في بعض األحياف ينقل عنيـ ما يحككنو مف أقاكيل أىل الكتاب الت

حيث قاؿ: "بمغكا عني كلك آية كحدثكا عف بني إسرائيل كال حرج، كمف كذب عمي متعمدا فميتبكأ مقعده  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا 

عف عبد هللا بف عمرك. ليذا كاف عبد هللا بف عمرك رضي هللا عنيما قد أصاب يـك  (ٕ)مف النار" ركاه البخارؼ 

 ىل الكتاب، فكاف يحدث منيما بما فيمو مف ىذا الحديث مف اإلذف في ذلؾ.اليرمكؾ زاممتيف مف كتب أ 

كلكف ىذه األحاديث اإلسرائيمية تذكر لبلستشياد ال لبلعتضاد فإنيا عمى ثبلثة أقساـ: أحدىا: ما عممنا 

 صحتو مما بأيدينا مما يشيد لو بالصدؽ فذاؾ صحيح.

 كالثاني: ما عممنا كذبو بما عندنا مما يخالفو. 

كالثالث: ما ىك مسككت عنو ال مف ىذا القبيل كال مف ىذا القبيل فبل نؤمف بو كال نكذبو كيجكز حكايتو  

 لما تقدـ، كغالب ذلؾ مما ال فائدة فيو تعكد إلى أمر ديني. كليذا يختمف عمماء أىل الكتاب في ىذا كثيرا. 

                                                
 ،٘، كفي سير أعبلـ النببلء: جٖٙٗىك مف رجاؿ صحيح مسمـ كالسنف األربعة، كىك صدكؽ ييـ. كما في تقريب التيذيب:  (ٔ)

رحميما  -دفاع اإلماـ الذىبي عف غمز الشعبي لممفسر السدؼ الكبير، كقكلو: كاف السدؼ أعمـ بالقرآف مف الشعبي ٕ٘ٙ-ٕٗٙص
 .-هللا

 ترككه، كاتيمو بعضيـ. ٕٖ، صٗثـ قاؿ: كأما السدؼ الصغير فيك: دمحم بف مركاف أحد المترككيف. كقاؿ عنو في الميزاف: ج
كفيو قبل ذلؾ بصفحة: أمثل التفاسير تفسير  ٜٖٕ، صٗف رجاؿ سمسمة الكذب كما في اإلتقاف: جكالسدؼ الصغير عّده أئمتنا م

 السدؼ الكبير، كيكرد منو ابف جرير كثيرًا.
، ٕ، كمسند أحمد: جٕٔٚٙ، كما قاؿ ابف كثير: كىك في سنف الترمذؼ، رقـ: ٖٔٙٗأخرج الحديث البخارؼ في الصحيح، رقـ:  (ٕ)

 .-رضي هللا عنيما -مف ركاية عبد هللا بف عمرك ٓ٘ٛ٘صكؿ، رقـ: ، كىك في جامع األٜ٘ٔص
كقد أطاؿ اإلماـ  ٜٜٗ-ٜٛٗ، صٙكقكلو: )الحرج( في أف تحدثكا، أك: ال تحدثكا مع أربعة احتماالت أخرػ، كما في فتح البارؼ: ج

حكـ النقل مف كتب أىل الكتاب،  ، القكؿ في تفصيلٕ٘ٚ-ٖٕٙ، صٔالِبقاعي في كتابو: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر: ج
كذكر ضمف ذلؾ أنو ألف رسالة سماىا: األقكاؿ القكيمة في حكـ النقل مف الكتب القديمة. كألف عصريُّو السخاكؼ كتابًا في ذلؾ سماه: 

. ككانت ٜٕٙص ،ٖاألصل األصيل في تحريـ النقل مف التكراة كاإلنجيل. كما أشار إليو في كتابو فتح المغيث شرح ألفية الحديث: ج
 .-رحميما هللا تعالى -ىػ ٕٜٓىػ ككفاة اإلماـ السخاكؼ:  ٘ٛٛكفاة اإلماـ البقاعي: 
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أصحاب الكيف، كلكف كمبيـ،  كيأتي عف المفسريف خبلؼ بسبب ذلؾ، كما يذكركف في مثل ىذا أسماء

كعددىـ، كعصا مكسى مف أؼ الشجر كانت، كأسماء الطيكر التي أحياىا هللا إلبراىيـ، كتعييف البعض الذؼ 

ضرب بو القتيل مف البقرة، كنكع الشجرة التي كمـ هللا منيا مكسى، إلى غير ذلؾ مما أبيمو هللا تعالى في القرآف 

ى المكمفيف في دينيـ كال دنياىـ. كلكف نقل الخبلؼ عنيـ في ذلؾ جائز كما قاؿ مما ال فائدة في تعيينو تعكد عم

ـْ َرْجًما ِباْلَغْيِب َكَيُقكُلكفَ  تعالى: ـْ َكْمُبُي ـْ َكَيُقكُلكَف َخْمَسٌة َساِدُسُي ـْ َكْمُبُي ـْ ُقل  }َسَيُقكُلكَف َثبَلَثٌة رَّاِبُعُي ـْ َكْمُبُي َسْبَعٌة َكَثاِمُنُي

بِّي أَعْ  نْ رَّ ـْ ِإالَّ ِمَراء َظاِىًرا َكاَل َتْسَتْفِت ِفيِيـ مِّ ـْ ِإالَّ َقِميٌل َفبَل ُتَماِر ِفيِي ا َيْعَمُمُي ِتِيـ مَّ ـُ ِبِعدَّ ـْ َأَحًدا{]الكيف:َم [ فقد ُٕٕي

ة اشتممت ىذه اآلية الكريمة عمى األدب في ىذا المقاـ كتعميـ ما ينبغي في مثل ىذا، فإنو تعالى أخبر عنيـ بثبلث

أقكاؿ ضعف القكليف األكليف كسكت عف الثالث، فدؿ عمى صحتو إذ لك كاف باطبل لرده كما ردىما ثـ أرشد عمى 

أف االطبلع عمى عدتيـ ال طائل تحتو فقاؿ في مثل ىذا: )قل ربي أعمـ بعدتيـ( فإنو ما يعمـ ذلؾ إال قميل مف 

مراء ظاىرا( أؼ ال تجيد نفسؾ فيما ال طائل تحتو كال  الناس ممف أطمعو هللا عميو فميذا قاؿ: )فبل تمار فييـ إال

تسأليـ عف ذلؾ فإنيـ ال يعممكف مف ذلؾ إال رجـ الغيب. فيذا أحسف ما يككف في حكاية الخبلؼ، أف تستكعب 

األقكاؿ في ذلؾ المقاـ كأف تنبو عمى الصحيح منيا كتبطل الباطل كتذكر فائدة الخبلؼ كثمرتو لئبل يطكؿ النزاع 

ؼ فيما ال فائدة تحتو، فتشتغل بو عف األىـ فاألىـ. فأما مف حكى خبلفا في مسألة كلـ يستكعب أقكاؿ كالخبل

الناس فييا فيك ناقص إذ قد يككف الصكاب في الذؼ تركو، أك يحكي الخبلؼ كيطمقو كال ينبو عمى الصحيح مف 

ك جاىبل فقد أخطأ، ككذلؾ مف األقكاؿ فيك ناقص أيضا، فإف صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أ

نصب الخبلؼ فيما ال فائدة تحتو أك حكى أقكاال متعددة لفظا كيرجع حاصميا إلى قكؿ أك قكليف معنى فقد ضيع 

 (ٔ)الزماف كتكثر بما ليس بصحيح فيك كبلبس ثكبي زكر، كهللا المكفق لمصكاب".

عمكمًا كما ينبغي نحكه جدّّ رشيد، كال كىذا التفصيل السديد في أخبار أىل الكتاب، كفي حكاية الخبلؼ 

 غرك فيك مف مكىكب مبارؾ مجيد.

}َكَما َقَدُركْا َّللّاَ َحقَّ َقْدِرِه ِإْذ  -عز كجل -كأما الشذرة مف جكاىره المتناثرة، فيي قكلو في تفسير قكؿ هللا

اَب الَِّذؼ َجاء ِبِو ُمكَسى ُنكًرا َكُىًدػ لِّمنَّاِس َتْجَعُمكَنُو َقَراِطيَس َقاُلكْا َما َأنَزَؿ َّللّاُ َعَمى َبَشٍر مِّف َشْيٍء ُقْل َمْف َأنَزَؿ اْلِكتَ 

                                                
مع اختصار في أكلو. كىذا مكجكد في مقدمة التفسير لشيخو اإلماـ ابف تيمية كما في مجمكع  ٖ-ٗ، ص ٔتفسير ابف كثير: ج (ٔ)

 سير صفحة:، كتقدـ القكؿ في بياف طرؽ التفٖٛٙ-ٖٖٙ، صٖٔالفتاكػ: ج
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ـْ ِفي  َـّ َذْرُى ـْ ُقِل َّللّاُ ُث ـْ َكاَل آَباُؤُك ـْ َتْعَمُمكْا َأنُت ا َل ـْ َيْمَعُبكف{]األنعاـ:ُتْبُدكَنَيا َكُتْخُفكَف َكِثيًرا َكُعمِّْمُتـ مَّ [  كقكلو َٜٔخْكِضِي

أؼ: قل هللُا أنزلو. كىذا الذؼ قالو  -رضي هللا عنيما -عف ابف عباس (ٔ)قل هللا( قاؿ عمي بف أبي طمحةتعالى:")

ابف عباس، ىك المتعيف في تفسير ىذه الكممة، ال ما قالو بعض المتأخريف، مف أف معنى قل هللا أؼ ال يككف 

ئل، يككف أمرا بكممة مفردة، مف غير تركيب، كىذا الذؼ قالو ىذا القا« هللا»خطابؾ ليـ، إال ىذه الكممة، كممة 

 (ٕ)كاإلتياف بكممة مفردة ال يفيد في لغة العرب فائدة يحسف السككت عمييا".

نعـ، ما أحسف ذلؾ التفسير المنقكؿ، المكافق لسياؽ كبلـ هللا الجميل، كالمطابق لما عميو لغة العرب 

المفرد ذكرًا  األحد الصمد بل بالغكا في الشطط  كصريح العقكؿ، كفي ذلؾ رد عمى مف اتخذكا لفع الجبللة

كر باالسـ المضمر: فزعمكا أف: ال إلو إال هللا ذكر العكاـ، كالذكر باالسـ المظير المفرد:)هللا( ذكر الخكاص، كالذ

  (ٖ)ذكر خكاص الخكاص.)ىك(

  

                                                
رحمو  -ىػ ٖٗٔعمي بف أبي طمحة، كاسمو: سالـ مف ركاة صحيح مسمـ كالسنف األربعة إال سنف الترمذؼ. صدكؽ قد يخطئ ت:  (ٔ)

رحميما  -بكاسطة سعيد بف جبير، أك مجاىد بف جبر -رضي هللا عنو -، كركايتو عف ابف عباسٗ٘ٚٗكما في تقريب التيذيب:  -هللا
البخارؼ في تفسير ابف عباس مف طريق معاكية بف صالح عنو، لكنو ال يسميو لعمو ذكرىا الحافع في تيذيب  كقد أخرج -هللا تعالى

، ٗ، كلمكقكؼ عمى منزلة تفسيره عف ابف عباس مف طريق معاكية بف صالح عنو. طالع: اإلتقاف: جٖٔٗ-ٖٓٗ، صٚالتيذيب: ج
 .-رحميـ هللا -عجـ غريب القرآف لمشيخ دمحم فؤاد عبد الباقي، كمقااًل لؤلستاذ الدكتكر دمحم كامل حسيف في أكؿ مٖٕٚص

 .ٙ٘ٔ، صٕتفسير ابف كثير: ج (ٕ)
كفي المكاف األكؿ الرد عمى مف استدؿ باآلية  ٚٙ٘-٘٘٘، ٖٖٕ-ٕٕ٘، صٓٔطالع تقرير ذلؾ كتكضيحو في مجمكع الفتاكػ: ج (ٖ)

 رًا أك مضمرًا.الكريمة في سكرة األنعاـ عمى مشركعية الذكر باالسـ المفرد مظي
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 الفصل الثالث
 

 فقدان الموهبة في المفسر

 كيشتمل عمى مبحثيف:

 ثر فقداف المكىبة في المفسركؿ: أالمبحث األ

 مكىبة هللا الكريـ: نماذج مف تفاسير المحركميف مف ثانيالمبحث ال
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 بحث األولامل
 

 لمفسرفي ا الموهبةأثر فقدان 

تقدـ بياف ما البد منو مف االكتساب، ليتأىل المتحمي بذلؾ لكىب الغني الكىاب، كجامع ذلؾ التحمي 

 باالستقامة ليناؿ أكـر كرامة.

 أف االستقامة تقـك عمى أمريف: استقامة عممية، كاستقامة عممية. -بفضل هللا كجكده-نت كبي

 أما االستقامة العممية فتقـك عمى ستة أمكر:

. ٖ .-عميو الصبلة كالسبلـ- تفسير كبلـ الرحمف بسنة نبينا. ٕ تفسير كبلـ الرحمف بكبلـ الرحمف. ٔ

تفسير .٘ تفسير القرآف بأقكاؿ التابعيف ليـ بإحساف.. ٗ - عنيـرضي هللا -تفسير القرآف بأقكاؿ الصحابة الكراـ

 تفسير كبلـ رب البرية باالجتيادات المرضية..ٙ. كبلـ رب البرية بالمغة العربية

 كأما االستقامة العممية، فتقـك عمى ركنيف ركينيف.

كانو العظيـ، كال يريد أكليما: سبلمة قصد الجناف باإلخبلص، لذؼ الجبلؿ كاإلكراـ، فبل يطمب إال رض

 إال كجيو الكريـ، كذلؾ مكصل لمطريق المستقيـ، فيؤمف با حقًا، كيريد التقرب إليو قصدًا.

كال يتحقق ذلؾ إال  -جل كعبل-ليناؿ كالية هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-ثانييما: سبلمة الحركات كالسكنات، بمتابعة نبينا 

 بخمسة أمكر، كىي:

 كمستحبات -ٕكاجبات.  -ٔ فعل المأمكرات: مف

 كمكركىات. -ٗمحرمات  -ٖترؾ المنييات: مف  

 كعدـ االنيماؾ في المذات كالمباحات.-٘
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 (ٔ) العمي األعمى. كقد تقدـ إيضاح ذلؾ فيما مضى، كالحمد

َر عميو،  ر ُكدِّ كمف عرؼ الحق عرؼ أىمو، كسيعرؼ يقينًا مف حـر منو، كمف صفَّى ُصفَِّي لو، كمف َكدَّ

 .-جل شأنو كتبارؾ اسمو-ال يظمـ ربنا أحدًا ك 

ما يترتب عمييا مف عثرات مشؤكمة، ككل  -يقيناً -كلذلؾ: أسباب الحرماف مف الكاىب معمكمة، كمعمـك 

 مف لـ يكف أىبًل لمكصاؿ، فطاعاتو عميو كباؿ.

حيث ال  فبل تنفعو طاعة، -جل كعبل-كتكجيو ذلؾ كما في إتحاؼ السادة المتقيف: "مف أبغضو هللا 

 (ٕ)تصدر عنو عبادة صالحة بنية صادقة".

 .كسألخص أقساـ المحركميف مف كىب هللا الكريـ، ثـ سأمثل بنماذج مف تفسيرىـ

أشنع أصناؼ المحركميف مف تكفيق هللا الكريـ: مف فقدكا مؤىبلت التفسير بكامميا، فجمعكا بيف  -ٔ

بأشنع كصف حيث جمعكا سكء القصد مع فقداف االستقامة العممية، كاالستقامة العممية. فاتصفكا 

شناعة الجيل. فميس عندىـ عمل صالح، كال عمـ نافع، فسدت فييـ القكتاف: العممية، كالعممية، 

كىما منبع كل فضيمة زكية، كفقداف األكلى منيا يكجب غضب رب البرية، كفقداف الثانية منيما 

كقد كاف . -يكد، كالثانية صفة النصارػ يكجب الضبلؿ كالشقاء في الحاؿ كالمآؿ، كاألكلى صفة الي

سمفنا الكراـ يركف أف مف فسد مف العمماء ففيو شبو بالييكد، كمف فسد مف العباد ففيو شبو 

فكيف سيككف حاؿ مف جمع بيف كصفييما الذميميف؟! إفَّ تفسيره ضبلؿ مف غير  (3)بالنصارػ.

 َمْيف.

لعميا أسكأ منيا عند أىل السنة كالجماعة، كىي مف تكفرت  فرقة ممحقة باألكلى في الشناعة، بل -ٕ

فيو األىمية العممية، لكف فسدت فييا القكة العممية اإلرادية، فتبلعبكا بكتاب هللا المجيد عف عمد 

                                                
 مف ىذه الرسالة. ٓٚراجع، ص (ٔ)
 .ٖٕٛ، ص ٕالزبيدؼ، اتحاؼ السادة المتقيف بشرح إحياء عمـك الديف، ج (ٕ)
، كىك عند ُ٘أثر ذلؾ عف سفياف بف عيينو كغيره، كما عند ابف تيمية في، اقتضاء الصراط المستقيـ مخالفة أصحاب الجحيـ، ص:  (ٖ)

 .ٕٗ، صٔ، كا غاثة الميفاف: جٕٖ، صٗ: جفي، بدائع الفكائد ابف قيـ
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بسكء قصد إلضبلؿ العبيد، كما ىك الحاؿ في طكاغيت العمـ الذيف شابيكا الييكد ففسركا كبلـ ربنا 

 كاغيت الحكـ كالجحكد، كاشتركا بآيات هللا ثمنًا قميبًل، فبئس ما يشتركف. المعبكد عمى أىكاء ط

الفرقة الثالثة: كىي عكس الفرقة الثانية، حيث لـ يكجد في ىذه الفرقة القكة العممية، لكف كجدت  -ٖ

ة تكصميا إليو، فيي تتخبط في  فييا القكة العممية فيي ُتريد الحق كتطمبو، لكف ما عندىا ُعدَّ

}ُقْل َىْل  الضياع، كتحسب أنيا عمى اىتداء، كصدؽ فييـ مف أحاط عممو بجميع األشياء:جياالت 

ـْ يُ  ـْ َيْحَسُبكَف َأنَُّي ْنَيا َكُى ـْ ِفي اْلَحَياِة الدُّ ـْ ِباأَلْخَسِريَف أَْعَمااًل الَِّذيَف َضلَّ َسْعُيُي ُئُك  ْحِسُنكَف ُصْنًعا{ُنَنبِّ

يـ: كاعظكف جاىمكف، ييرفكف في تفسير كبلـ ربنا الحي كىذه الفرقة من[. ٗٓٔ-٘ٓٔ]الكيف: 

كمنيـ مف يسارع إلى تفسير كبلـ رب البرية حسب المغة العربية، دكف  القيـك بما ال يعرفكف.

مراعاة الحقائق الشرعية، مع عدـ اعتبار السياؽ كالسباؽ كالمحاؽ، كما ىذا إال اختبلؽ، كأشنع مف 

المتكاترة، زعمًا منو أنيا ال تكافق قكاعد البصرييف أك الككفييف،  ذلؾ جرأة بعض منيـ عمى القراءات

 كما نزؿ القرآف الكريـ، إال بمساف عربي مبيف.

كالخبلصة: خطأ المخطئيف الخاطئيف في تفسير القرآف العظيـ منحصر في الدليل أك المدلكؿ، أك في 

ة الحقة. كالسبب: تأكيل خاطئ، كقياس فاسد. كما فالفرؽ الثبلثة المتقدمة ال تخرج عف تمؾ الحقيق (ٔ)كاحد منيما

: "أكثر ما يخطئ الناس مف جية التأكيل كالقياس" كعمق اإلماـ ابف تيمية -رحمة هللا-قاؿ اإلماـ أحمد بف حنبل 

عمى قكلو بقكلو: "كىك كما قاؿ. فالتأكيل في األدلة السمعية، كالقياس في األدلة العقمية، كالتأكيل الخطأ: إنما 

 (ٕ)كف في األلفاظ المتشابية، كالقياس الخطأ: إنما يككف في المعاني المتشابية".يك

 ى.كالنُّيكالبمية الحقيقية فيمف انحرؼ عف االستقامة السكية: اتباع اليكػ باسـ االلتزاـ بالعقكؿ 

كد شؾ أف العقل مناط التكميف، كىذا أعبل تشريف، كعمى العقل أف يقـك بكظيفتو لييتدؼ إلى كج كال

خالقو ككجكب شكره كعبادتو، كبما أف العقل قد يتأثر بمؤثرات فبل يصل إلى الغايات الصحيحات، فقد تكـر ربنا 

                                                
 كما بعدىا. ٖ٘٘، صٖٔطالع تقرير ىذا كتكضيحو عند ابف تيمية، في، مقدمة التفسير ضمف مجمكع الفتاكػ: ج (ٔ)
 .ٚٙابف تيمية، في الرسالة التدمرية: ص (ٕ)
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الرحمف عمى اإلنساف، فرفع عنو التكميف قبل بمكغو دعكة ربو، فإذا بمغو كتجرد مف اليكػ كالتقميد األعمى 

 فسيؤمف بربو جزمًا، كىذه ىي الكظيفة األكلى لمعقل.

اؾ كظيفة ثانية، كىي: فيـ الكحي الرباني فيدكر في فمكو، كال يخرج عف دائرتو، ألف الكحي ثـ ىن

ـٍ ُىًدػ َكَرْحَمًة لَِّقْكـٍ ُيْؤِمُنكف{بعض عمـ ربو الذؼ ىك عميـ بكل شيء  ْمَناُه َعَمى ِعْم  }َكَلَقْد ِجْئَناُىـ ِبِكَتاٍب َفصَّ

}اَلر ِكَتاٌب  :-عمى نبينا كعميو أفضل الصبلة كأزكى السبلـ-كأكؿ آية في سكرة نبي هللا ىكد [ ٕ٘]األعراؼ:

ـٍ َخِبير{ َمْت ِمف لَُّدْف َحِكي َـّ ُفصِّ  [. ٔ]ىكد: ُأْحِكَمْت آَياُتُو ُث

 إف هللا العميـ الحكيـ، ضمف العصمة لكحيو العظيـ، كلـ يضمف ذلؾ لعقكؿ المخمكقيف. ىذا أكاًل.

يو، كالكحي كحي مف لو غيب السمكات كاألرض، ال يغيب شيء عف كثانيًا: لمعقل البشرؼ حدّّ ينتيي إل

 سمعو كبصره، أحاط بكل شيء عممًا، كىك أعمـ بخمقو، كأرحـ بيـ مف أنفسيـ.

كثالثًا: العقكؿ تتفاكت، كتتأثر بمغريات كعادات كشيكات كشبيات، كما عبادة الحجر كالبشر، كالشمس 

غير ذلؾ مما ىك محتقر إال مف عقكؿ البشر، كما فعل ذلؾ مف ىـ في كالقمر، كالفرج كالذكر، كالفأر كالبقر، ك 

: }َأَرَأْيَت َمِف  الدنيا مغمكركف، بل ىـ راقكف، كفي الصناعات يتسابقكف كيتفاخركف، ثـ ىـ كما قاؿ الحي القيـك

، كتباينيا مشيكر غير مظنكف، إف تفاكت العق[ ٖٗ]الفرقاف: اتََّخَذ ِإَلَيُو َىَكاُه َأَفَأنَت َتُككُف َعَمْيِو َكِكيبًل{ كؿ معمـك

 ككميـ بما ىـ عميو فرحكف.

كمسألة العقل ىي أكبر فارؽ بيف المؤمنيف كالكافريف، بيف المكحديف كالمشركيف، بيف أىل السنة كبيف 

 أىل البدعة، بيف أىل العقكؿ السكية الصريحة كبيف أىل العقكؿ المنتكسة القبيحة.

النحرافيـ  -عز كجل -اذج ممف حرمكا التكفيق كالكىب في تفسير كبلـ هللاكسنرػ بعكف هللا كتكفيقو نم

 عما تقتضيو االستقامة التامة عممًا كعمبًل. كما سيأتي بياف ذلؾ بتكفيق الكريـ.

بقي أف أشير إلى ما تقدـ في ىذا البحث أف مف كجدت فيو أىمية التفسير، كبذؿ ما في كسعو لمكصكؿ 

خمصًا في قصده لربو، فقد قاـ بالمطمكب، فإف أصاب الصكاب فمو أجراف عند الكريـ إلى مراد هللا الجميل، م

ف احتمل قكَلو دليُل الخطاب، فمو أجر مف غير عتاب، كلك اختمف قكلو مع أقكاؿ أكلي األلباب، فالكل  الكىاب، كا 
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ؿ، كال ُيحكـ عمى اجتياد عمى ىدػ ببل ارتياب، كهللا كحده هلالج لج ىك أعمـ بالصكاب. كال ُيقضى عمى قكؿ بقك 

باجتياد. فكل ما احتممو الدليل كقاؿ بو إماـ جميل، فيك جميل، كينبغي أف يرتفع عنو القاؿ كالقيل. نعـ تبقى 

المناقشة بيف أكلى العمـ بالدليل مع الحب كالتقدير، كما ىك الحاؿ في المذاىب األربعة المتبعة. قاؿ اإلماـ ابف 

 (ٔ)عمى أف كبًل منيا يجكز العمل بو، كانحصر الحق في أقاكيميـ".ىبيرة: "كقد أجمعت األمة 

كبما أنو ال يعصـ بشر مف الخطأ كالزلل، فالقكؿ يرد إذا خالف الدليل المعتبر، كلك كاف قائمو مف أئمة 

لكجكد  -عز كجل-األثر كالنظر، لكف يمتمس لو العذر، كليس عميو كزر، بل لو تماـ األجر، كنستغفر لو هللا 

قصير في األمر غير مقصكد عند أىل الفضل. كال يؤاخذ بذلؾ القكؿ، كىك معدكد مف زلل العمماء، كال يأخذ ت

 بنكادر الفضبلء إال السفياء، كمف تكسع في ذلؾ فقد اجتمع فيو الشر كمو كتزندؽ أك كاد.

  

                                                
 .ٖٖٗ، صٕكما عند ابف ىبيرة في، اإلفصاح عف معاني الصحاح: ج (ٔ)
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 الثايناملبحث 
 

 نماذج من تفاسير المحرومين من موهبة هللا الكريم

 .المتصوفين ذج من تفسيرنمو 

 لمحة تعريفية عف الصكفية، كمنزلتيا في الشريعة اإلسبلمية

 أكاًل: نسبة الصكفية.

 :كالراجح اختمف في بياف نسبة الصكفية عمى سبعة أقكاؿ

 نسبة إلى لبس الصكؼ، كىك الصكاب ألمريف:

 لمطابقتو المغة العربية، كتماشيو مع قكاعدىا، فالنسبة لمبس الصكؼ: صكفي. -ٔ

و حاؿ الصكفية أيضًا حيث إنيـ آثركا لبس الصكؼ عمى غيره لخشكنتو، ككاف أكؿ كلمكافقت -ٕ

ظيكرىـ في البصرة، كلمبالغتيـ في الزىد، كالعزكؼ عف الدنيا، كلجدىـ كاجتيادىـ في العبادة. 

 (1)حتى قيل: "فقو ككفي كعبادة بصرية".

 ثانيا: منزلة الصكفية:

 حكميا، ما بيف مقصر مفّرط، كغاٍؿ ُمفِرط، كمقتصٍد متكسط.كما اختمف الناس في نسبتيا، اختمفكا في 

ما  -رحمو هللا-(ٔ)فمف التفريط ما جاء في تفسير اإلماـ القرطبي: كسئل اإلماـ أبك بكر الطرطكشي

يقكؿ سيدنا الفقيو في مذىب الصكفية؟ فأجاب: "مذىب الصكفية بطالة كجيالة كضبللة، كما اإلسبلـ إال كتاب 

 (ٕ)كال يحل ألحد يؤمف با كاليـك اآلخر أف يحضر معيـ كال أف يعينيـ عمى باطميـ". -ملسو هيلع هللا ىلص-لو هللا كسنة رسك 

                                                
 .ٙ، صٔٔكع الفتاكػ، جابف تيمية، مجم (ٔ)
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قرار اإلماـ القرطبي لو في منتيى القسكة، كالتعميـ فيو غير سديد كال  فيذا الحكـ مف الطرطكشي، كا 

 رشيد.

ما نقمو القرطبي عف  -رحمو هللا-كلذلؾ تعقب الشيخ المبارؾ المكىكب دمحم األميف الشنقيطي

شؾ أف منيـ  الطرطكشي فقاؿ: "قد قدمنا في تفسير سكرة مريـ ما يدؿ عمى أف بعض الصكفية عمى الحق، كال

كبذلؾ عالجكا أمراض قمكبيـ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-ما ىك عمى الطريق المستقيـ مف العمل بكتاب هللا تعالى كسنة رسكلو 

".كحرسكىا، كراقبكىا، ك   (ٖ)عرفكا أحكاليا، كتكممكا عمى أحكاؿ القمكب كبلمًا مفصبًل كما ىك معمـك

كقد قابل مكقَف الطرطكشي نحك الصكفية فريٌق آخر أفرطكا في مدحيـ، كبالغكا في الثناء عمييـ، 

كليائو، فاإلماـ القشيرؼ يقكؿ في مطمع رسالتو بعد المقدمة: "أما بعد، فقد جعل هللا تعالى ىذه الطائفة صفكة أ

كجعل قمكبيـ معادف أسراره، كاختصيـ  -عمييـ صمكات هللا كسبلمو-كفضميـ عمى كافة عباده بعد رسمو كأنبيائو 

 (ٗ)مف بيف األمة بطكالع أنكاره، فيـ الغياث لمخمق، كالدائركف في عمـك أحكاليـ مع الحق بالحق".

عمى الصادقيف المخمصيف مف  كما ذكره الشيخ القشيرؼ مف ثناء عمى الصكفية، ينطبق ببل ريب

الصكفية، كال يخالفو في ذلؾ عاقل، لكف الذؼ ال يقره عميو أحد، كىك مف الغمك كمجاكزة الحد بمكاف: قصره ذلؾ 

فكـ ككـ  مف صديق، كسابق  -عمييـ الصبلة كالسبلـ-عمييـ، كتفضيميـ عمى الكافة خبل األنبياء المرسميف 

ذا كاف في قكؿ اإلماـ الطرطكشي مقرب ال يعرفكف التصكؼ كلـ يسم عكا بو، كمف عرفو منيـ لـ ينتسب إليو، كا 

جحاؼ في حق الصكفية، فقكؿ الشيخ القشيرؼ فيو إطراء كمجاكزة لمحد، ىذا إذا قصرنا النظر عمى  تقصير كا 

ل بحاؿ، المستقيميف الصادقيف المخمصيف منيـ، أما إذا عممناه عمى كل مف ينتسب إلييـ فإف ذلؾ القكؿ لف يقب

 ففي الصكفية ما في غيرىـ مف خير كشر.

                                                                                                                                       
اإلماـ العبلمة القدكة الزاىد شيخ المالكية أبك بكر دمحم بف الكليد بف خمف الفيرؼ األندلسي الطرطكشي الفقيو عالـ اأِلسكندرية حذر  (ٔ)

انظر الذىبي   -ملسو هيلع هللا ىلص-مف كتاب احياء عمـك الديف لمغزالي لما فيو مف رسكـ الصكفيو الردية كاألحاديث المكذكبة عمى نبينا خير البرية 
 .ٜٙٗ-ٜٓٗ، صٜٔفي، سير أعبلـ النببلء، ج

 .ٕٖٛ-ٖٕٚ، صٔٔالقرطبي، التفسير: ج (ٕ)
 .ٖٓ٘-ٕٓ٘، صٗدمحم األميف الشنقيطي، أضكاء البياف، ج (ٖ)
 .ٕٚ-ٕ٘، صٔالقشيرؼ، الرسالة القشيرية، ج (ٗ)
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كلذلؾ: فالحكـ السديد عمى الصكفية ىك التفصيل في أمرىـ، قاؿ اإلماـ ابف تيمية: "كالصكاب أنيـ 

مجتيدكف في طاعة هللا كما اجتيد غيرىـ مف أىل طاعة هللا ففييـ السابق المقرب بحسب اجتياده، كفييـ 

ف، كفي كل مف الصنفيف مف قد يجتيد فيخطئ، كفييـ مف يذنب فيتكب، أك ال المقتصد الذؼ ىك مف أىل اليمي

يتكب. كمف المنتسبيف إلييـ مف ىك ظالـ لنفسو عاص لربو. كقد انتسب إلييـ طكائف مف أىل البدع كالزندقة، 

كأخرجكه مثبًل، فإف أكثر مشايخ الطريق أنكركه  (ٔ)كلكف عند المحققيف مف أىل التصكؼ ليسكا منيـ: كالحبلج

 (ٕ)عف الطريق".

نما كاف ىذا الحكـ ىك الحق في ىذه المسألة، ألف التصكؼ، كالصكفي، كالصكفية، نسبو إلى لبس  كا 

الصكؼ كما قدمت، كليس في ذلؾ مدح كال ذـ، ألف المدح كالذـ إنما يككناف حسب أعماؿ المكمفة االختيارية، 

ـ، فمنيـ الصديق كمنيـ الزنديق كمنيـ ما بينيما، كال يصح كالناظر في حاؿ الصكفية يرػ التفاكت فيما ما بيني

أبدًا تعميـ الحكـ عمى جميعيـ لحاؿ فرد منيـ. كلذلؾ نقل عف أئمتنا الميتديف ذـ الضاليف منيـ، كما نقل عنيـ 

 الثناء الطيب عمى الميتديف. 

  

                                                
شيئًا مف العمـ، ككانت لو بداية جيده كتصكؼ ثـ انسمخ مف  -ك الحمد-كػ الحسيف بف منصكر الحبلج المقتكؿ عمى الزندقة، ما ر  (ٔ)

، ٕ، جٛٗ٘، صٔىػ. كما عند الذىبي في، ميزاف االعتداؿ: جٖٔٔالديف، كتعمـ السحر كأراىـ المخاريق، أباح العمماء دمو سنة 
ؾ كأيده. كبيذا قاؿ ابف كثير في، البداية كالنياية: . كقد كافق الحافع ابف حجر في لساف الميزاف الذىبي عمى ما قالو. كقرر ذلٕٗٔص
. حيث قاؿ: "أما الفقياء فحكى غيُر كاحد مف العمماء كاألئمة إجماعيـ عمى قتمو، كأنو قتل كافرًا، ككاف ممخرقًا، ٖٖٔ، صٔٔج

أف حالو في العبادة، لـ يكف مبنيًا ممكىًا، مشعكذًا، كبيذا قاؿ أكثر الصكفية" ثـ رد ابف كثير عمى مف أجمل القكؿ فيو مف الصكفية ب
عمى عمـ كتقكػ، كليذا دخل عميو الحمكؿ كاالتحاد. كذكر الشيخ أبك عبد الرحمف السممي في، طبقات الصكفية: "أف أكثر المشايخ 

حدًا مف المسمميف أخرجكه مف الطريق. كلـ يذكره أبك القاسـ القشيرؼ في رسالتو مف المشايخ الذيف عدىـ مف مشايخ الطريق، كما نعمـ أ
ق ذكر الحبلج بخير، ال مف العمماء كال مف المشايخ". كقاؿ: "قتل عمى الزندقة التي تثبت بإقراره كبغير إقراره، كمف قاؿ إنو قتل بغير ح

ما جاىل ضاؿ".  فيك إماـ منافق ممحد، كا 
، ٙلحبلج كضبلالتو في كتابيو المنتظـ: ج. كقد أطاؿ ابف الجكزؼ في سرد شناعات اٛٔ، صٔٔابف تيمية، مجمكع الفتاكػ، ج (ٕ)

 .ٕٚٔ-ٔٚٔ، كتمبيس إبميس: صٗٙٔص
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 نماذج مف تفسير الصكفية:

ألثر، كترتب عمى فقدانو ما ترتب مف الكدر، كالكماؿ األكؿ: إماـ اجتمعت فيو أىمية الكىب إال عمـ ا

كقد أخبر عف نفسو بنفسو: فقاؿ: "بضاعتي  -رحمو هللا-عزيز في البشر، كىذا اإلماـ ىك حجة اإلسبلـ الغزالي 

 (ٔ)في عمـ الحديث مزجاة".

، كقاؿ عصريُّو (ٕ)يةفنقل العبارة المتقدمة عنو اإلماـ ابف كثير في البداية كالنيا، كبذلؾ حكـ عميو أئمتنا

. ككتب في ترجمتو أربعًا (ٖ)كبمديُّو اإلماـ الذىبي في السير: "كلـ يكف لو عمـ باآلثار كال خبرة بالسنف النبكية"

كعشريف صفحة، نقل فييا عف القاضي ابف العربي قكلو: "شيخنا أبك حامد َبَمع الفبلسفة، كأراد أف يتقيأىـ، فما 

ف كنا نقطة في بحره، فإنا النرد عميو إال بقكلو". كعمق اإلماـ الذىبي عمى ذلؾ بقكلو: قمت:  استطاع، كنحف كا 

"كذا فميكف الرد بأدب كسكينة، كمازاؿ العمماء يختمفكف، كيتكمـ العالـ في العالـ باجتياده، ككل منيـ معذكر 

لى هللا ترجع األمكر. لسنا ممف يذ ـ العالـ باليكػ كالجيل. مأجكر، كمف عاند أك خرؽ اإلجماع، فيك مأزكر، كا 

كالغزالي إماـ كبير، كما مف شرط العالـ أنو ال يخطئ كلـ يكف لو عمـ باآلثار، كال خبرٌة بالسنف النبكية القاضية 

كفضائمو، كلكف ال ندعي  عمى العقل. ثـ ختـ ترجمتو بقكلو: رحـ هللا اإلماـ أبا حامد، فأيف مثمو في عمكمو

 (ٗ)تقميد في األصكؿ". عصمتو مف الغمط كالخطأ، كال

كحكـ شيخيما اإلماـ ابف تيمية "بأف أبا المعالي كأبا حامد الغزالي كابَف الخطيب الرازؼ ليس عندىـ مف 

ف بو مف عكاـ أىل الصناعة فضبًل عف خكاصيا".  (٘)المعرفة بالحديث ما ُيعَدكُّ

 :-غفر هللا لنا كلو- ّلَلِ  نماذج مف تفسيره مما ىك معدكد مف زَ 

-خميل الرحمف نبي هللا إبراىيـ -في اإلحياء في بياف مدح الماؿ كالجمع بينو كبيف ذمو. "كاستعاذ  قاؿ

كعنى بيا ىذيف الحجريف الذىب كالفضة، إذ رتبة  [ٖ٘}َكاْجُنْبِني َكَبِنيَّ َأف نَّْعُبَد اأَلْصَناـ{ ]إبراىيـ: فقاؿ: -ملسو هيلع هللا ىلص
                                                

 ، كىك مطبكع مع كتابو، معارج القدس.ٕٙٗكما في كتابو، قانكف التأكيل: ص (ٔ)
 .ٗٚٔ، صٕٔابف كثير، البداية كالنياية: ج (ٕ)
 .ٕٖٛ، صٜٔالذىبي، سير أعبلـ النببلء: ج (ٖ)
 .ٖٙٗ-ٕٕٖ، صٜٔجالذىبي، سير أعبلـ النببلء:  (ٗ)
. كقد جمع السبكي في الطبقات الكبرػ، األحاديث التي أكردىا الغزالي في اإلحياء، كال ٔٚ، صٗابف تيمية، مجمكع الفتاكػ: ج (٘)

 فبمغت أَحَد عشر حديثًا كتسعمائة. ٜٖٛ-ٕٚٛ، صٙأصل ليا،  في صفحتيف كمئة: ج
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تعتقد اإلليية في شيء مف ىذه الحجارة، إذ قد ُكفِى قبل النبكة مع الصغر، النبكة أجل مف أف يخشى عمييا أف 

نما معنى عبادتيما حبيما  ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ -غترار بيما كالرككف إلييما قاؿ نبيا كاالكا  يَناِر،  -َصمَّى َّللاَّ "َتِعَس َعْبُد الدِّ

ذا شيؾ فبل انتفش" فبيف أَ  فَّ ُمِحبَُّيَما َعاِبٌد َلُيَما، َكَمْف َعَبَد َحَجًرا فيك عابد كتعس عبد الدرىـ تعس، كال انتعش كا 

ِ َتَعاَلى َكَعْف َأَداِء َحقِِّو َفُيَك َكعَ  اِبِد صنـ، بل كاف مف كاف عبدًا لغير هللا فيك عابد صنـ، أؼ: َقَطَعُو َذِلَؾ َعِف َّللاَّ

ـٍ َكُىَك ِشْرٌؾ ِإالَّ أف الشرؾ شركاف: شرؾ خفي، ال يكج ب الخمكد في النار، كقمما ينفؾ عنو المؤمنكف فإنو َصَن

 (ٔ)أخفى مف دبيب النمل. كشرؾ جمي يكجب الخمكد في النار نعكذ با مف الجميع".

كما أدرؼ ما لذؼ دعا أبا حامد عف صرؼ المفع إلى ما صار إليو، كيمـز منو ما يمـز فيما فرَّ منو، 

دكف هللا، أك تقربًا ، أك َشَغَل عف هللا، مف حجر أك بشر، أك فاألمر فييما سياف، كالصنـ: كل ما عبد مف 

ه مف معبكد أك متبكع أك ُمَطاٍع، فطاغكُت كل  نحاس أك خشب، أك فضة، أك ذىب، "ُكل ما تجاكز بو العبُد حدَّ

، أك يتبعكنو عمى غير  ، قـك كصنميـ َمْف يتحاكمكف إليو غير َّللاَّ كرسكلو، أك يعبدكنو مف دكف َّللاَّ بصيرة مف َّللاَّ

، فيذه طكاغيت العالـ كأصناميا إذا تأممَتَيا كتأممت أحكاَؿ الناس معيا،  أك يطيعكنو فيما ال يعممكف أنو طاعة ّللَّ

رأيت أكثرىـ عدلكا إلى عبادة الطاغكت كاألصناـ، كعف التحاكـ إلى َّللاَّ كرسكلو، إلى التحاكـ إلى الطاغكت 

 (ٕ)رسكلو، إلى طاعة الطاغكت كاألصناـ كمتابعتو".كاألصناـ، كعف طاعتو كمتابعة 

عمى نبينا كعميو صبلة -كىي كميا سكاء، فما يمـز مف كاحد يمـز في نظيره، كىل يميق بخميل الرحمف 

أف يتعمق قمبو ِبَعَرٍض زائل مف ذىب ذاىب، أك فضة منفضة. كمحبيا عبد ليا كىك عابد صنـ،  -هللا كسبلمو

أيًا كاف معبكده، بل اعتبر الزبيدؼ شارُح اإلحياء: أف حاؿ  -جل كعبل-غير هللا كما ىك حاؿ كل مف عبد 

 (ٖ)المسمـ أخبث مف حاؿ المشرؾ إذا جعل دينو كسيمة لتقربو إلى الدنيا زلفى.

                                                
ث الشريف أخرجو العراقي في، المغني عف حمل األسفار في األسفار، ، كالحديٖٕٓ-ٜٕٕ، صٖالغزالي، إحياء عمـك الديف: ج (ٔ)

، كصحيح ٖ٘ٗٙ، ككتاب الرقاؽ، رقـ: ٕٚٛٛ، ٕٙٛٛمطبكع في حاشية اإلحياء، كىك في صحيح البخارؼ، في كتاب الجياد رقـ: 
 .ٕٚٓٚ، كالحديث في جامع األصكؿ، رقـ: ٕٖٛٔابف حباف، رقـ: 

، كالسميف الحمبي، عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ: ٕٚٛ، المفردات في غريب القرآف: صكما عند الراغب األصفيانى في (ٕ)
 .ٓ٘، صٔ، كابف القيـ، إعبلـ المكقعيف: جٖٔٓص

 .ٕ٘ٔ، صٛالزبيدؼ ، إتحاؼ السادة المتقيف بشرح إحياء عمكـ الديف: ج (ٖ)
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إف التفرقة بيف النظيريف جيد ببل طائل، فما يمـز في أحدىما يمـز في نظيره تمامًا، كما يفعل المؤكؿ 

جل -ميل، يؤكؿ ثـ يفكض فيما صار إليو، فعبلـ التطكيل ببل طائل، إف كل مؤكؿ لصفات هللا لصفات هللا الج

إذا لـ يفكض فيما صار إليو فقد كقع فيما فر منو. فعبلـ المخاطرة؟ ىبل فكضت في البداية كاسترحت  -كعبل

العظيـ مف كبلمو العظيـ،  كأرحت. كيكفي في بطبلف التأكيل أف المؤكؿ ال يجـز بأف ما صار إليو ىك مراد هللا

تحيُل رتبُة نبكتو عبادة  -عمى نبينا كعميو صمكات هللا كسبلمو-كىكذا حاؿ سيدنا إبراىيـ الخميل نبي هللا الجميل 

 !كاأللكاف.غير ربو، ميما كاف نكع ذلؾ الصنـ. إذًا كيف سأؿ ربو أف يجنبو عبادة األصناـ المختمفة في األشكاؿ 

: إف ذلؾ السؤاؿ عبادة، كتعميـ ألتباعو، كقد كاف -ملسو هيلع هللا ىلص-ر أصحاب حديث نبينا كالجكاب عند أىل األث

حبيبنا رسكؿ هللا يستعيذ با مف الضبلؿ كالكفر، كما يستعيذ مف النفاؽ، كسكء األخبلؽ، كيسأؿ مقمكب القمكب 

 حديثيف منيا:أف يثبت قمبو الشريف عمى دينو، كاألحاديث في ذلؾ متكاترة، سأقتصر عمى 

يقكؿ: "أَعكذ با مف  -ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ سمعت رسكَؿ هللا  -رضي هللا عنو-األكؿ: عف أبي سعيد الخدرؼ 

ْيِف؟ قاؿ: نعـ" كفي ركايٍة: "المَّيَـّ ِإني أعكُذ بؾ مف  ْيِف، فقاؿ رجٌل: يا رسكؿ هللا، َأتعِدُؿ الُكْفَر بالدَّ الكْفِر الُكْفر كالدَّ

 (ٔ)، قاؿ رجل: كُيعَدالف؟ قاؿ: نعـ".كالفقر

ِتَؾ َأف  -ملسو هيلع هللا ىلص-أف رسكؿ  -رضي هللا عنو-عبد هللا ابف عباس عف الحديث الثاني:  كاف يقكؿ: "أَعكذ بعزَّ

 (ٕ)ُتِضمَّني، ال ِإلو إال أْنَت الحيُّ الذؼ ال َيُمكُت، كالجفُّ كاإلنس يمكتكف".

عمى نبينا -يء لـ يقمو أحد مف المفسريف، َكَقْد َقاَؿ نبي هللا شعيب ىذا شقاؿ اإلماـ ابف الجكزؼ: "

[  كمعمـك أف ميل ٜٛ}َكَما َيُككُف َلَنا َأف نَُّعكَد ِفيَيا ِإالَّ َأف َيَشاء َّللّاُ َربَُّنا{ ]األعراؼ: -كعميو الصبلة كالسبلـ

ة ال أنو مستحيل، ثـ قد ذكر َمَع نفسو مف ِإَلى الشرؾ أمر ممتنع ألجل العصم -عمييـ الصبلة كالسبلـ-األنبياء 

                                                
، ٕٙٓٔ، ٕ٘ٓٔ، كابف حباف، الصحيح، رقـ: ٘ٛٗ٘، ٗٚٗٗ، ٖٚٗ٘، النسائي، السنف، رقـ: ٖٛ، صٖأحمد، المسند: ج (ٔ)

 ، كقاؿ صحيح اإلسناد، ككافقو اإلماـ الذىبي.ٕٖ٘، صٔكالحاكـ، المستدرؾ: ج
، كىك في جامع األصكؿ، رقـ: ٜٛٛ، كابف حباف، الصحيح، رقـ: ٕٚٔٚ، كمسمـ الصحيح، رقـ: ٕٖٓ، صٔأحمد، المسند: ج (ٕ)

ٕٖ٘ٙ ،ٕٖٜٚ. 
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ـُ َربِّ اْجَعْل َىػَذا اْلَبَمَد آِمًنا ْذ َقاَؿ ِإْبَراِىي  يتصكر ِفي حقو اإلشراؾ كالكفر فجاز أف يدخل نفسو معيـ َفَقاَؿ: }َكاِ 

 (ٔ)ْد َعْبد أكثرىـ األصناـ".[  كمعمـك أف العرب أكالده َكقَ َٖ٘كاْجُنْبِني َكَبِنيَّ َأف نَّْعُبَد اأَلْصَناـ{ ]إبراىيـ:

 مثاؿ آخر معدكد مف غرائبو:

في اإلحياء: في كتاب النكاح في آفاتو كفكائده، في الفائدة الثانية: "التحصف  -رحمو هللا تعالى- قاؿ

رضي هللا -عف الشيطاف، ككسر التكقاف، كدفع غكائل الشيكة، كحفع الفرج، كفي نكادر التفسير عف ابف عباس 

 قاؿ: قياـ الذََّكِر".[  ٖف َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َكَقب{ ]الفمق:}َكمِ  -عنو

في  -رضي هللا عنو-ككرر ىذا في كتاب كسر الشيكتيف. "القكؿ في شيكة الفرج. كعف ابف عباس 

هللا  قاؿ: ىك قياـ الذََّكِر كقد أسنده بعض الركاة إلى رسكؿ [ٖ}َكِمف َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َكَقب{]الفمق:-جل كعبل -قكلو

 (ٕ)ر إذا دخل".الذكإال أنو قاؿ في تفسيره:  -ملسو هيلع هللا ىلص-

 كفي ىذا التفسير كقفات ينبغي أف ينبو عمييا:

أكليا: كبلـ الغزالي برمتو منقكؿ مف قكت القمكب بمفظو، كقد استبطف في إحيائو كتاب القكت بكاممو، 

مع أف اإلضافة ال تقدـ كال تؤخر مف جية  (ٖ)ائموكينقل مف دكف إشارة منو. كمف بركة العمـ إضافتو إلى ق

الكثكؽ، فكتاب قكت القمكب فيو ما في كتاب اإلحياء مف العيكب، قاؿ اإلماـ الخطيب البغدادؼ: "صنف أبك 

طالب المكيُّ كتابًا سماه قكَت القمكب عمى لساف الصكفية، ذكر فيو أشياء منكرة مستشنعة في الصفات، كقدـ 

ناس عميو في مجمس الكعع، فخمط في كبلمو، كحفع عنو أنو َقاَؿ: ليس عمى المخمكقيف أضر بغداد فاجتمع ال

عو الناس كىجركه".   (ٗ)مف الخالق. َفَبدَّ

                                                
 "ثبِّتني عمى اجتناب عبادتيا". ٖ٘ٙ، صٗ. كقاؿ في زاد المسير: جٖٖٖس: صابف الجكزؼ، تمبيس ابمي (ٔ)
 .ٜٙ، صٖ، جٜٕ، صٕالغزالي، إحياء عمكـ الديف: ج (ٕ)
 .ٜٛ، صٕكما عند بف عبد البر في، جامع بياف العمـ كفضمو: ج (ٖ)
 . ٜٛ، صٖالخطيب، تاريخ بغداد: ج (ٗ)

، كابف الجكزؼ ٖٚ٘-ٖٙ٘، صٙٔكانظر ترجمتو في، سير أعبلـ النببلء: ج -رحمو هللا-ىػ ٖٙٛكاسـ أبي طالب: دمحم بف عمي. ت: 
 .٘ٙٔ-ٗٙٔفي، تمبيس إبميس: ص
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أك مرفكعًا إلى  -رضي هللا عنو- ثانييا: أكؿ مف نقل ذلؾ األثر مكقكفًا عمى سيدنا عبد هللا بف عباس

تفسيره )شفاء الصدكر( الذؼ قاؿ عنو اإلماـ البللكائي: "إنو ِإْشَفى الصدكر ال شفاء في  (ٔ): النقاش-ملسو هيلع هللا ىلص-نبينا 

 يعني: مخرز مخيط يثقب القمب. (ٕ)الصدكر"

كبعده أبك طالب المكي في قكت القمكب، ثـ الغزالي في إحياء عمـك الديف، ثـ ابف عطية في المحرر 

بلمو كقاؿ: "تركنا ىنا سطريف مف األصكؿ، ألف ما ، لكف المحقق حذؼ ك-رحمو هللا -ىػ ٔ٘ٗالكجيز، ت: 

 .-كىذا ال ينبغي فعمو، فميكتب ما في الكتاب، ثـ يعمق عميو بما يشاء- (ٖ)فييما ال يتفق مع جبللة ىذا الكتاب".

ثـ الفيركز آبادؼ صاحب   ٗ-رحمو هللا -ىػ ٖ٘ٗثـ القاضي ابف العربي في أحكاـ القرآف، ت: 

-رحمو هللا-ىػ ٔٗٚثـ ابف جزػ الكمبي في التسييل لعمـك التنزيل، ت:  (٘)حمو هللا.ر  -ىػ ٚٔٛالقامكس، ت: 

.(ٙ)  

في شرح اإلحياء:  -رحمو هللا-ىػ ٕ٘ٓٔثـ الزبيدؼ، ت:  (ٚ).-رحمو هللا -ىػ ٜٔٔثـ السيكطي، ت: 

 (ٛ).(كشرح القامكس )تاج العركس

فقاؿ: "كذكر  -رحمو هللا -ىػ ٕٓٚٔ، ت: ىؤالء تسعة كعاشرىـ اإلماـ األماـ اآللكسي في ركح المعاني

المجد الفيركز آبادؼ في القامكس مادة )كقب( قكاًل في معنى اآلية، زعـ أنو حكاه الغزالي كغيره عف ابف عباس 

 (ٜ)كال أظف صحة نسبتو إليو، لظيكر أنو عكرة في األقكاؿ". -رضي هللا عنو-

                                                
، ٕكىك عبلمة مفسر لكف في أحاديثو مناكير كما قاؿ الخطيب، تاريخ بغداد: ج -رحمو هللا-ىػ ٖٔ٘النقاش: دمحم بف الحسف، ت:  (ٔ)

، كىكذا كىاه في ٕٛٗ٘، رقـ: ٓٚ٘، صٕ، كالمغني في الضعفاء: جٙٚ٘-ٗٚ٘، ص٘ٔ، الذىبي، سير أعبلـ النببلء: جٕٔٓص
 .ٓٗٔ، صٕ، كاتيمو ابف الجكزؼ في، المكضكعات: جٕٖٔ، ص٘الميزاف، كتبعو الجافع في، المساف: ج

لمنعاؿ كنحكىا.  كاإلشفى ىي: اإلبرة، كالمثقب الذؼ يستعممو اإلسكاؼ لغرز الدالء كاألساقي المزكاد كأشباىيا، أما المخصف فيككف  (ٕ)
 )شفى( أؼ تفسيره: يثقب القمكب كيجرحيا كيمزقيا. ٕٖٗكما في مختار الصحاح: ص

 .ٜٓٙ، ص٘ٔابف عطية، المحرر الكجير، ج  (ٖ)
 .ٜٜٙٔ، ٗابف العربي، أحكاـ القرآف، ج(ٗ) 

 .ٕٕٚ، صٖ، جٖٚٔ، صٔالفيركزآبادػ، القامكس المحيط: ج (٘) 
: ج (ٙ)  .ٕٕ٘ص، ٗابف جزػ، التسييل لعمـك
 .ٕٖٕ، صٗالسيكطي، اإلتقاف في عمكـ القرآف: ج (ٚ)
 .ٖٙ، صٚ، جٙٓ٘، صٔ، كشرح القامكس: جٕٛٗ، صٚ، جٖٖٓ، ص٘الزبيدؼ، شرح اإلحياء: ج (ٛ)
 .ٕٕٛ، صٖٓاأللكسي، ركح المعاني، ج (ٜ)
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و كما قاؿ ذلؾ شيخ اإلسبلـ اإلماـ العراقي في تخريج نعـ، إنو لـ يثبت مرفكعًا كال مكقكفًا، فبل أصل ل

أحاديث اإلحياء، كتبعو عمى ذلؾ اإلماـ السبكي في طبقات السادة الشافعية الكبرػ، فعد ىذا الحديث مف 

كتقدـ معنا أنيا بمغت أحد عشر حديثًا كتسعمائة، كقد  (ٔ)األحاديث التي لـ يجد ليا أصبًل في كتاب اإلحياء

 حتيف كمئة أيضًا، سردىا في صف

كأكؿ مف ركػ ذلؾ األثَر المنكَر النقاُش الذؼ ليس في كتابو حديث صحيح كىك متيـ بالكذب في 

 الحديث الشريف.

فميت اإلماـ الغزالي، كمف قبمو، كمف بعده، تذرعكا بعمـ األثر ليميزكا المقبكؿ مف المنكر، كال ينقضي 

في المغة العربية، لـ ترد في كتاب كال سنة، كال شعر كال نثر مف  عجبي مف بعض عمماء المغة الذيف أثبتكا كممة

كبلـ العرب، حتى كلك كاف القائل مجيكاًل، ثـ يتجرؤكف عمى القراءات المتكاترة المجمع عمييا، كىي كبلـ هللا حقًا 

 غكييف.فيردكنيا كيستيجنكىا، كيحكمكف بقبحيا كردائتيا، كما سيأتي بياف ذلؾ عند نماذج مف تفسير الم

 نمكذج ثاف مف تفسير الصكفية:

ِفي تفسير  (ٕ)في تمبيس إبميس: "جمع َأُبك َعْبد الرَّْحَمِف السممي -رحمو هللا-قاؿ اإلماـ ابف الجكزؼ 

القرآف مف كبلميـ الذؼ أكثره ىذياف ال يحل نحك مجمديف سماىا )حقائق التفسير( َفَقاَؿ ِفي فاتحة اْلِكَتاب عنيـ 

ال حرمت لطائف َما  انيـ قالكا إنما سميت فاتحة اْلِكَتاب ألنيا أكائل َما فاتحناؾ بو مف خطابنا َفِإف تأدبت بذلؾ كا 

 بعد".

                                                
 .ٖٖٙ، صٙالسبكي، الطبقات الكبرػ لمسادة الشافعية: ج (ٔ)
محدث شيخ خرساف، ككبير الصكفية كشيخيـ كقد بنى ليـ دكيرة، كصنف ليـ تاريخًا كسننًا كتفسيرًا، ىك: دمحم بف الحسيف إماـ حافع  (ٕ)

أتيـ بأنو ضعيف بالحديث انظر ترجمتو مع الكبلـ عمى حديثو كتفسيره عند، الخطيب في، تاريخ بغداد:  -رحمو هللا -ىػ ٕٔٗت: 
، ٙٗٓٔ، صٖ، كفي تذكرة الحفاظ: جٕٕ٘، صٚٔالسير: ج، كالذىبي في ٙ، صٛكابف الجكزؼ في المنتظـ: ج ٕٛٗ، صٕج

، رقـ: ٜٛ، كحكـ السيكطي في طبقات المفسريف، ص:ٖٗٗ٘، رقـ: ٔٚ٘، صٕ، كالمغني في الضعفاء: جٖٕ٘، صٖكالميزاف: ج
 عمى تفسيره بأنو غير محمكد. ٜٗ
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: "كىذا قبيح ألنو ال يختمف المفسركف أف الفاتحة ليست مف أكؿ َما نزؿ" كقاؿ:  َقاَؿ المصنف رحمو َّللاَّ

، ألنو لك كاف "ِفي قكؿ اإلنساف )آميف( أؼ قاصدكف نحكؾ". َقاَؿ المصنف رح : "كىذا قبيح ألنو ليس مف أَـّ مو َّللاَّ

  (ٔ)كذلؾ لكانت الميـ مشددة".

ْيَطاف. كىذا [ ٜٚ}َكَمف َدَخَمُو َكاَف آِمًنا{ ]آؿ عمراف: كقاؿ ِفي قكلو: أؼ: "مف ىكاجس نفسو ككساكس الشَّ

ـر فأمنكه، كىؤالء قد فسركىا َعَمى غاية ِفي الُقبح ألف لفع اآلية لفع الخبر كمعناه األمر كتقديرىا مف دخل الح

  (ٕ)الخبر، ثـ ال يصح ليـ، ألنو كـ مف داخل ِإَلى الحـر َما أمف مف اليكاجس كال الكساكس".

"َقاَؿ اْلُحَسْيف ال مكر أبيف فيو مف مكر الحق بعباده [ ٕٗ}َفِمّمِو اْلَمْكُر َجِميًعا{]الرعد:كقاؿ ِفي قكلو: 

: "كمف تأمل معنى -رحمو َّللاَّ -يو بحاؿ، َأْك لمحدث اقتراف َمَع القدـ". َقاَؿ المصنف حيث أكىميـ أف ليـ سبيبًل إل

 كىذا يميق بذلؾ.  (ٖ)َىَذا عمـ أنو كفر محض، ألنو يشير ِإَلى أنو كاليزء كالمعب، كلكف اْلُحَسْيف َىَذا ىك الحبلج

مت أف أثبت ِمْنُو ىا ىنا، كثيرًا كجميع اْلِكَتاب مف َىَذا الجنس، كلقد ىم -القائل ابف الجكزؼ -قمت 

فرأيت أف الزماف يضيع ِفي كتابة شيء بيف الكفر كالخطأ كاليذياف، َكُىَك مف جنس َما حكينا َعِف الباطنية، فمف 

 (ٗ)أراد أف يعرؼ جنس َما ِفي اْلِكَتاب فيذا أنمكذجو كمف أراد الزيادة فمينظر ِفي ذلؾ اْلِكَتاب".

ف، كرد التبلعب بكتاب رب العالميف، بعبارات في منيى الزجر كالغمظة نعـ البد مف ردع المبطمي

تعظيمًا  العظيـ، كلكتابو الكريـ، كصيانة لممسمميف مف ىكس أذكاؽ الجاىميف، كترىات اآلرائييف الزائغيف. قاؿ 

                                                
 القصر عمى كزف يميف. قاؿ القرطبي في، تفسيره: " كفي آميف لغتاف: المد عمى كزف فاعيل كياسيف. ك  (ٔ)

كتشديد الميـ خطأ، قاؿ الجكىرؼ. "كقد ركؼ عف الحسف كجعفر الصادؽ التشديد، كىك قكؿ الحسيف بف الفضل، مف أـ إذا قصد، أؼ 
{]المائدة: نحف قاصدكف نحكؾ، كمنو قكلو: ـَ يَف اْلَبْيَت اْلَحَرا . كفي تفسير [. حكاه أبك نصر عبد الرحيـ بف عبد الكريـ القشيرؼ ٕ}َكال آمِّ

 النقل عف أبي نصر القشيرؼ كما نقل عف القرطبي.  ٖٔ، صٔابف كثير:ج
لو كتاب )التيسير في  -رحمو هللا -ىػ ٗٔ٘كأبك نصر، ىك: اإلماـ عبد الرحيـ بف عبد الكريـ أبك نصر القشيرؼ النيسابكرؼ، ت: 

 .ٙٙ-٘ٙ، كطبقات المفسريف لمسيكطي: صٙٙٔ-ٜ٘ٔص ،ٚالتفسير(. طالع ترجمتو العطرة في طبقات السادة الشافعية الكبرػ: ج
، كفيو: "قاؿ أبك يعمى: لفظو لفع الخبر، كمعناه: ٕٚٗ، صٔكىذا ما قرره المفسركف، كما عند ابف الجكزؼ في زاد المسير: ج (ٕ)

بعيد،  ٚ، صٗيو اآللكسي: جاألمر، كتقديره: كمف دخمو فأمنكه" كحمل اآلية عمى الخبر في الدنيا أكفي اآلخرة، أك فييما كما ذىب إل
، في حكادث سنة: ٖٕٕ، صٛ، كفي المنتظـ: جٔٗٔ-ٓٗٔ، صٗال يتخمف، كما في تفسير القرطبي:ج -جل كعبل-ألف خبر هللا 

، "ردَّ سني بيذا الجكاب عمى قرمطي مستخفًا باآلية لما فعل القرامطة ببيت ٕٙٔ-ٔٙٔ، صٔٔىػ ككذلؾ في البداية كالنياية: جٖٙٔ
 كاف فيو أشنع عدكاف". هللا كبمف

 تقدمت ترجمة الحبلج المقتكؿ عمى الزندقة، ص:    (ٖ)
 .ٕٖٖ-ٖٖٔابف الجكزؼ، تمبيس إبميس: ص (ٗ)
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أنو  -و هللا رحم-اإلماـ أبي الحسف الكاحدؼ المفسر  شيخ اإلسبلـ اإلماـ تقي الديف ابف الصبلح: "كجدت عف

كختـ اإلماـ   (ٔ)قاؿ: "صنف أبك عبد الرحمف السممي )حقائق التفسير( فإف كاف اعتقد أف ذلؾ تفسير فقد كفر".

 (ٕ)الذىبي ترجمة السممي بيذا الخبر، كقاؿ معمقًا عميو: "قمت كاغكثاه! كاغربتاه".!

ي ِف الُبمقيني َعْف َرُجٍل َقاَؿ ِفي َقْكِلِو كقاؿ اإلماـ السيكطي في اإلتقاف: كسئل شيخ اإلسبلـ ِسَراُج الدِّ

. ِذؼ: ِإَشاَرٌة ِإَلى النفس. [ ٕ٘٘}َمف َذا الَِّذؼ َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنِو{]البقرة:َتَعاَلى:  : َأْؼ ِمَف الذُّؿِّ : ِإفَّ َمْعَناُه: َمْف َذؿَّ

}ِإفَّ الَِّذيَف ُيْمِحُدكَف ِفي آَياِتَنا َفَأْفَتى ِبَأنَُّو ُمْمِحٌد، َكَقْد َقاَؿ َتَعاَلى: يشف: مف الشفا َجَكاُب "َمْف" ِع: َأُمرُّ ِمَف اْلَكْعِي. 

ـٍ".[ ٓٗاَل َيْخَفْكَف َعَمْيَنا ]فصمت:  (ٖ)َقاَؿ اْبُف َعبَّاٍس: ُىَك َأْف يكضع اْلَكبَلـَ َعَمى َغْيِر َمْكِضِعِو، َأْخَرَجُو اْبُف َأِبي َحاِت

  البد مف تحقيق االستقامة عممًا كعمبًل فذلؾ ىك الصكاب كالرشاد كىك عيف الكرامةكعكدًا عمى بدء، 

ىػ معمقًا ٔٛٗفي ترجمة شيخ اإلسبلـ أبي إسماعيل عبد هللا بف دمحم األنصارؼ اليركػ، ت: اإلماـ الذىبي قاؿ 

ة الفمسفة كاالتحاد بو خمق، كجيل آخركف، فإف طائفة مف صكف عمى كتابو )منازؿ السائريف( قمت: "قد انتفع

يخضعكف لكبلمو في )منازؿ السائريف( ، كينتحمكنو، كيزعمكف أنو مكافقيـ. كبل، بل ىك رجل أثرؼ، ليج بإثبات 

نما مراده بذلؾ الفناء ىك  نصكص الصفات، منافر لمكبلـ كأىمو جدًا، كفي )منازلو( إشارات إلى المحك كالفناء، كا 

كػ، كلـ يرد م حك السكػ في الخارج، كيا ليتو ال صنف ذلؾ، فما أحمى تصكؼ الصحابة الغيبة عف شيكد السِّ

كالتابعيف! ما خاضكا في ىذه الخطرات كالكساكس، بل عبدكا هللا، كذلكا لو كتككمكا عميو، كىـ مف خشيتو 

مشفقكف، كألعدائو مجاىدكف، كفي الطاعة مسارعكف، كعف المغك معرضكف، كهللا ييدؼ مف يشاء إلى صراط 

 (ٗ)ـ".مستقي

  

                                                
 .ٜٕفتاكػ ابف الصبلح، ص:  (ٔ)
 .ٖٕٕ، صٗ، كىك عند السيكطي، في اإلتقاف: جٕ٘٘، صٚٔالذىبي، سير أعبلـ النببلء: ج (ٕ)
لـ أجده في تفسير ابف أبي حاتـ بعد  -رضي هللا عنو-، كأثر سيدنا ابف عباسٕٕٗ، صٗ: جالسيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف (ٖ)

. فا ٛٚٗ، صٕٔ، نعـ ىك في تفسير الطبرؼ، جٖٙٙ، ص٘بحث طكيل، مع أف السيكطي قد عزاه إليو أيضًا في الدر المنثكر: ج
 أعمـ.

منازؿ السائريف،  -في الجممة: "ىذا الكتاب ٘ٛٔٔ، صٖفاظ: ج، كقاؿ في تذكرة الحٓٔ٘، صٛٔالذىبي، سير أعبلـ النببلء: ج (ٗ)
لكف آخر غير األنمكذج الذؼ اتفق عميو صكفية التابعيف، كدرج عميو نساؾ المحدثيف، كهللا  -كشرحو ابف القيـ في مدارج السالكيف
 ييدؼ مف يشاء إلى صراط مستقيـ".
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ذج من تفسير المتكمميننمو   

يراد بعمـ الكبلـ الذؼ ُنسب إليو المتكممكف: العمـ الذؼ ُيقتدر معو عمى إثبات العقائد المنسكبة إلى 

ف لـ تكف مطابقة لمكاقع عند عمماء  ـٌ ُيْقَتَدُر َمَعُو َعَمى اإلسبلـ، كا  ـِ ُىَك ِعْم ـُ اْلَكبَل الكبلـ. قاؿ السفاريني: "َكِعْم

يِنيَِّة َأِؼ اْلَمْنُسكَبِة ِإَلى ِديِف النَِّبيِّ إِ  ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ -ْثَباِت اْلَعَقاِئِد الدِّ ـِ ِإْخَراِج  -َصمَّى َّللاَّ ـْ َتُكْف ُمَطاِبَقًة ِلْمَكاِقِع، ِلَعَد ْف َل َكاِ 

ـِ ِمَف اْلُمْعَتِزَلِة َكاْلَجْيِميَِّة، َكاْلَقَدِريَِّة َكاْلَجْبِريَّ  ، َعْف َأفْ اْلَخْص ـْ ْف َخطَّْأَناُه  ِة، َكاْلَكرَّاِميَِّة َكَغْيِرِى ـِ، َكاِ  َيُككَف ِمْف ُعَمَماِء اْلَكبَل

ْرَناُه"  (ٔ).َأْك َكفَّ

كىذا التعريف يبف لنا مدػ ما في عمـ الكبلـ مف انحراؼ، فكل أقكاؿ أىل البدع داخمة في عمـ الكبلـ، 

ىاركف، كالمأمكف، كالمعتصـ، كالكاثق،  خمفاء بني العباس: بتداؤه مفكال َغْرَر، فيك عمـ ُمبتدٌع حادث، كا

 (ٕ).-كالمتككل، كانتياؤه مف الصاحب بف عبَّاد، كجماعة مف الديالمة

ككاف تعريب كتب فبلسفة اليكناف في عيد المأمكف أكبر األسباب في ظيكر عمـ الكبلـ، فمنو رضع، 

كؿ بخمق القرآف، كامُتحف لذلؾ أئمة أىل السنة الكراـ كُضربكا كقتمكا، كعمى ىذيانو شب كشاخ، كصاَحَبُو فتنُة الق

كتحققت إشارة ِبطريق النصارػ. قاؿ اإلماـ الصبلح الصفدؼ: "ُحكي أف المأمكف لما ىادف بعَض ممكؾ 

النصارػ كتب يطمب منو خزانة كتب اليكناف، ككانت عندىـ مجمكعة في بيت ال يظير عميو أحد. فجمع الممؾ 

صو مف ذكؼ الرأؼ كاستشارىـ في ذلؾ فكميـ أشار عميو بعدـ تجييزىا إليو، إال بطريق كاحد، فإنو قاؿ: خكا

 (ٖ)جيزىا إلييـ فما دخمت ىذه العمـك عمى دكلة شرعية إال أفسدتيا كأكقعت بيف عممائيا".

                                                
 .٘-ٗ، صٔألسرار األثرية: جكما عند السفاريني، لكامع األنكار البيية كسكاطع ا (ٔ)
 مطبكع عمى ىامش، الفصل في الممل كاألىكاء كالنحل. ٖٛ-ٖٚ، صٔنص عمى ذلؾ الشيرستاني، الممل كالنحل: ج (ٕ)

ـَ ىاركف الرشيد مف:   -رحميـ هللا جميعاً  -ىػ ٕٚٗ، كتكفي المتككل في: ٖٕٗ-ٜٜٔ، صٔىػ كما في العبر: جٖٜٔ-ٓٚٔكَحَك
 -رحمو هللا -ىػ ٖ٘ٛلكزير، فكاف شيعيًا معتزليًا مبتدعًا، تياَّىًا صمفًا جبارًا... ثـ تاب في آخر حياتو، كتكفي: أما الصاحب بف عّباد، ا

 .ٗٔ٘-ٔٔ٘، صٙٔكما في السير: ج
 .ٜالسيكطي، صكف المنطق كالكبلـ عف فف المنطق كالكبلـ، ص (ٖ)

مة في سنة اثنتي عشرة كمئتيف، في السنة الرابعة مف خبلفة المأمكف، في ىذه األمة المرحك كأما فتنة القكؿ بخمق القرآف الكريـ فكقعت 
كاستمر في الدعكة إلييا كاالمتحاف بيا إلى أف مات سنة ثماني عشرة كمئتيف، تفصيل الكبلـ عمى فتنة خمق القرآف الكريـ كامتحاف 

متككل، ينظر في أخبارىـ في كتاب الذىبي، دكؿ الخمفاء الثبلثة بيا ألئمة اإلسبلـ، كما حصل بعدىا مف فرج في عيد الخميفة ال
 .ٕٕٓ، صٓٔ. كابف كثير، البداية كالنياية، جٜٗٔ-ٕ٘ٔ، صٔاإلسبلـ، ج
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ل، كمسألة كلذلؾ ُسمي عمـ الكبلـ بسبب ذلؾ الخبلؼ الكبير كالشر المستطير حكؿ كبلـ ربنا الجمي

 (ٔ)كبلـ هللا ىي أيضًا أشير أجزائو.

عميو رحمة  -كقد تتابع أئمتنا الكراـ عمى ذـ عمـ الكبلـ كحذركا منو أىَل اإليماف، قاؿ اإلماـ الشافعي

: "ألف يمقى العبُد رّبو بكل ذنب خبل الشرؾ خير لو مف أف يمقاه بشيء مف عمـ الكبلـ. كلقد اطمعت مف أىل -هللا

شيء ما ظننت مسممًا يقكلو، كحكمي في أىل الكبلـ أف يضربكا بالجريد كالنعاؿ، كيطاؼ بيـ في  الكبلـ عمى

العشائر كالقبائل، كيقاؿ: ىذا جزاء مف ترؾ الكتاب كالسنة كأقبل عمى الكبلـ" ككاف يقكؿ: "لك عمـ الناس ما في 

 (ٕ)".األسدعمـ الكبلـ لفركا منو كما يفركف مف 

ف تعاطى الكبلـ ال يفمح" كقاؿ: "لست أتكمـ إال ما كاف مف كتاٍب، أك سنٍة، أك كقاؿ اإلماـ أحمد: "م

كأما غير ذلؾ فالكبلـ فيو غير محمكد". كقاؿ: "عميكـ بالسنة  -رضي هللا عنيـ-عف الصحابة كالتابعيف 

ياكـ كالخكض كالجداؿ المراء، فإنو ال يفمح مف أحب الكبلـ". قاؿ اإلماـ الذىبي: "ق مت: ذـ الكبلـ كالحديث كا 

  (ٖ)كتعممو جاء مف طرؽ كثيرة عف اإلماـ أحمد كغيره".

كمعمـك أف السمف الصالح لـ يكرىكا عمـ الكبلـ كذمكه لككنو اصطبلحات جديدة عمى معاف صحيحة، 

كال كرىكا أيضًا الداللة عمى الحق كالمحاجة ألىل الباطل، إنما كرىكه كذمكه كحذركا منو الشتمالو عمى أمكٍر 

كأفظع ذلؾ  -كىذا ال ينفي اشتمالو عمى أمكر صادقة مكافقة لمحق-ذبة مخالفة لمحق الثابت في الكتاب كالسنة كا

                                                
مع كقيل أيضًا: سمي كبلمًا: إلنو بإزاء المنطق لمفبلسفة. أك ألف أبكابة ُعْنكنت أكاًل بالكبلـ في كذا. أك ألنو يكرث قدرة عمى الكبلـ  (ٔ)

 .ٜ-ٛما عند اإليجي في، المكاقف في عمـ الكبلـ: صالخصـ في الخصاـ. ك
 

-ٕ٘ٗ، صٕ، كمناقب الشافعي لمبييقي: جٛٛٔ-ٗٛٔ، ٖٛٔانظر نسبة تمؾ األقكاؿ إلى الشافعي في آداب الشافي كمناقبو: ص (ٕ)
، كالبداية ٙٔٔ، ٔٔٔ، صٜ، كالحمية: جٜٚ-ٚٛ، كشرؼ أصحاب الحديث: صٖٙٔ، ٖٚ، ٙٙ-ٕٙ، ٖٔ، كصكف المنطق: ٕٙٗ

 .ٓٛ، كاالنتقاء في فضائل الثبلثة األئمة الفقياء: صٕٗ٘، صٓٔكالنياية: ج
، ٔ، كانظرىا مفرقة في طبقات الحنابمة: جٖٓ-ٕٛكردت جميع تمؾ النقكؿ عف اإلماـ أحمد في تاريخ اإلسبلـ لمذىبي في: ص (ٖ)

 .ٜ٘، صٕ، كجامع بياف العمـ كفضمو: جٕٙص
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كأشنعو ما اخترعكه مف المقايسة بيف الخالق، كالمخمكؽ، فأخضعكا صفات الرب المجيد لما ىك معركؼ مف 

 (ٔ).عنيا -جل كعبل-صفات العبيد، ثـ رتبكا عمى ذلؾ نفييا، كتعطيل الرب 

قاؿ اإلماـ الغزالي: "كأما منفعتو فقد يظف أف فائدتو كشف الحقائق كمعرفتيا عمى ماىي عميو. كىييات 

فميس في عمـ الكبلـ ىذا المطمب الشريف، كلعل التخبيط كالتضميل فيو أكثر مف الكشف كالتعريف. كىذا إذا 

مكا، فاسمع ىذا ممف خبر الكبلـ، ثـ قبله ربما خطر ببالؾ أف الناس أعداء ما جي (ٕ)سمعتو مف محدث أك حشكػ 

بعد حقيقة الخبرة، كبعد التغمغل فيو إلى منتيى درجة المتكمميف، كجاكز ذلؾ إلى التعمق في عمـك أخرػ تناسب 

 (ٖ)نكع عمـ الكبلـ كتحقق أف الطريق إلى المعرفة مف ىذا الكجو مسدكد".

عصره في عمـ الكبلـ، ثـ رجع عنو بعد طكؿ ككبلـ اإلماـ الغزالي في ىذا حجة بالغة إذ ىك إماـ 

زماف، كخمفو اإلماـ الرازؼ فسار عمى طريقتى اإلماـ الغزالي األكلى ثـ األخيرة فقاؿ في كتابو )أقساـ المذات(: 

"لقد تأممت الطرؽ الكبلمية، كالمناىج الفمسفية، فما رأيتيا تشفي عميبًل، كال تركؼ غميبًل، كرأيت أقرب الطرؽ 

ـُ الطَّيُِّب{ ]فاطر: [٘}الرَّْحَمُف َعَمى اْلَعْرِش اْسَتَكػ{ ]طو:قرآف أقرأ في اإلثبات: طريقة ال كأقرأ [ ٓٔ}ِإَلْيِو َيْصَعُد اْلَكِم

ِميُع الَبِصير{]الشكرػ: في النفي: كمف جرب [ ٓٔٔ}َكاَل ُيِحيُطكَف ِبِو ِعْمًما{ ]طو: [ٔٔ}َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء َكُىَك السَّ

 (ٗ)بتي عرؼ مثل معرفتي".مثل تجر 

                                                
"أصل كل محنة في العقائد قياس أمر الخالق عمى أحكاؿ الخمق. ككل مف  ٕٚٔاطر: صكلذلؾ قاؿ ابف الجكزؼ في، صيد الخ (ٔ)

 قاس صفة الخالق عمى صفتا المخمكقيف خرج إلى الكفر". ثـ مثل عمى ذلؾ بما يمـز الرجكع إليو.
لذؼ ال يعتمد عميو. ككذلؾ )َحَشا( كالحشك مف الكبلـ: الفضل ا ٜٙٔ، صٛٔالحشكػ: الرذيل التافو قاؿ ابف منظكر في، المساف: ج (ٕ)

( ما أكثر ِحْشكَة أرضكـ، ُكحْشكُتيا. أؼ: ٕ٘ٔىك مف الناس. كُحْشكُة الناس: رذ التيـ. كحكى المحياني )أبك الحسف عمي بف حاـز ت: 
َقل. كفبلف مف ِحْشكِة بني فبلف بالكسر أؼ: مف ُرَذاليتـ. اىػ. كذلؾ المفع بو َيْنبز  أىل البدع، أىُل السنة الكراـ َحْشكىا، كما فييا مف الدَّ

كيعنكف بو أف أىل الحديث ُرذالة الناس كسقطيـ، كأكؿ مف ابتدع ذلؾ المفع المعتزلة، كأكؿ مف تكمـ بو منيـ زعيميـ عمرك بف عبيد 
كؼ الفي الشرع َحْشكيًا. كقد بيف ابف تيمية أف ذلؾ المفع المستحدث ليس لو مسمى معر  -رضي هللا عنيما-فقاؿ: كاف عبد هللا بف عمر

ما إلى قكليا كعمميا. كلفع الَحْشكية  ال كال في المغة، كال في العرؼ العاـ، ألف الطائفة إما أف تضاؼ إلى زعيـ مذىبيا كرأس مقالتيا كا 
 .ٛٗٔ-ٙٗٔ، ٛٛ-ٙ، ٖٕ، صٗينبني عمييما كما في مجمكع الفتاكػ: ج

يستطع الغزالي التخمص مف تمؾ البميات كما قاؿ أبك بكر بف العربي: . لكف مع ىذا لـ ٖٓٔ، صٔالغزالي، إحياء عمكـ الديف: ج (ٖ)
. كقد ٘، صٔ"شيخنا أبك حامد الغزالي دخل في بطكف الفبلسفة ثـ أراد أف يخرج منيـ فما قدر". انظر درء تعارض العقل كالنقل: ج

في  -رحمو هللا-اؿ في اإلحياء شكائب قاؿ ابف تيمية ألف الغزالي كتابو اإلحياء بعد مفارقتو الفمسفة كرده عمى الفبلسفة. كمع ذلؾ الز 
 : "كاإلحياء فيو فكائد كثيرة لكف فيو مكاد مذمكمة".ٔ٘٘، صٓٔمجمكع الفتاكػ: ج

، ٖٙٗ، صٚٔ، جٕٚ، صٗ، كمجمكع الفتاكػ: جٙٚٔانظر نقل ذلؾ عف الرازؼ عند ابف تيمية في، شرح حديث النزكؿ: ص (ٗ)
، ٙ٘، صٖٔ، كابف كثير، البداية كالنياية: جٕٖٔ، كالرد عمى المنطقييف: صٓٙٔالنقل: ص، كدرء تعارض العقل ك ٜٙٔ، صٜٔج



 

143 
 

بعد تمؾ المقدمة، في تعريف عمـ الكبلـ، كبياف حكمو، كمعرفة حاؿ أىمو، سأشرع في بياف نمكذج مما 

صمى هللا  -تعثر فيو أىل الكبلـ، كخالفكا النصكص الصريحة في القرآف، كاألحاديث الصحيحة الثابتة عف نبينا

 . -عميو كسمـ

متكمميف فسركا القرآف الكريـ حسب ابتداعيـ في الديف، فجعمكا القرآف كسأقتصر عمى فرقتيف مف فرؽ ال

فحاليـ يشبو حاؿ الييكد، الذيف آمنكا ببعض ما أنزؿ إلييـ مف ربيـ، ككفركا ببعض منو، فعيرَّىـ هللا  (ٔ)عضيف

ـْ ِإالَّ  }َأَفُتْؤِمُنكَف ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َكَتْكُفُركَف ِبَبْعضٍ :-جل كعبل-كذميـ كتكعدىـ بقكلو  َفَما َجَزاء َمف َيْفَعُل َذِلَؾ ِمنُك

ا َتعْ  كَف ِإَلى َأَشدِّ اْلَعَذاِب َكَما َّللّاُ ِبَغاِفٍل َعمَّ ْنَيا َكَيْكـَ اْلِقَياَمِة ُيَردُّ كىاتاف الفرقتاف [ َ٘ٛمُمكف{ ]البقرة:ِخْزٌؼ ِفي اْلَحَياِة الدُّ

بينيـ كما ىك حاؿ أىل البدع الذيف فرقكا دينيـ ككانكا شيعًا، كقد ىما: الخكارج، كالمعتزلة. كأصكليـ مختمفة فيما 

اتفقتا عمى كجكب إنفاذ الكعيد، كمف مات عمى كبيرة مصرًا عمييا، كلـ يتب منيا، فيك مخمد في النار خمكد 

حكـ، كقالكا الكفار، لكف تجاسر الخكارج فكفركا صاحب الكبيرة إذا لـ يتب منيا، كأما المعتزلة ففارقكىـ في ىذا ال

إنو خرج مف اإليماف بكبيرتو لكف ال يطمق عميو لفع الكفر، فيك ليس بمؤمف كال كافر، مع اتفاؽ الفرقتيف عمى 

القكؿ بخمكده في نار جينـ. أؼ نازعكىـ في االسـ، ككافقكىـ في الحكـ، كمذىب الخكارج مع ضبللو متفق في 

لكفار، كمذىب المعتزلة مع ضبللو متناقض في نفسو حيث نفكا نفسو فالخمكد في النار، ال يككف إال لممشركيف كا

ما كافر، كالمؤمف إما تقي  عف فاعل الكبيرة االسميف المتقابميف، كالكصفيف المتناقضيف، فالمكمف إماـ مؤمف، كا 

ما فاسق ناقص اإليماف، كالكافر متفق عمى كصفو بالكفر، كالحكـ عميو بخمكده في النار عن د كامل اإليماف، كا 

أىل  السنة األبرار، كعند الخكارج كالمعتزلة، ككذلؾ اتفقكا عمى دخكؿ المؤمف التقي جنة هللا الكريـ كما ىك مف 

فأىل السنة الكراـ قالكا ىك مؤمف بإيمانو فاسق  -المنتسب إلى لئلسبلـ-عداد المؤمنيف، لكف اختمفكا في الفاسق 

ف لـ يغفر لو، كعذبو فمف يخمد فييا كالكفار، بعصيانو، كأمره إلى ربو، إف شاء غفر لو كرحمو ف بل يدخل النار، كا 

كخالف الخكارج كالمعتزلة أىل السنة، في األمريف، كاتفقكا فيما بينيما عمى خمكده في النار، لكف اختمفكا فيما 

                                                                                                                                       
كفييما أيضًا "كقاؿ ابف الصبلح أخبرني القطب الطكغاني مرتيف أنو سمع فخر الديف الرازؼ  ٕٕ، ص٘كالعكرؼ، شذرات الذىب: ج

ككاف يقكؿ: "مف التـز ديف العجائز  ٕٚٗ، صٗاف الميزاف: جيقكؿ: ياليتني لـ أشتغل بعمـ الكبلـ كبكى" اىػ كعند ابف حجر في، لس
 فيك الفائز". 

مًا أقسامًا، فأخذكا بما كافق ىكاىـ، كترككا قسمًا مما قالو مكالىـ. راجع: السميف الحمبي، عمدة الحفا (ٔ) ظ في فرقًا كأنكاعًا، كجعمكه مقسَّ
 . ٜٖٙتفسير أشرؼ األلفاظ: ص
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بيف اإليماف بينيما في اسمو في ىذه الدار، فالخكارج كفركه، كالمعتزلة قالكا: ىك في منزلة بيف المنزلتيف، ىك 

 (ٔ)كالكفر، ىك فاسق كليس بمؤمف كال كافر.

كىذه المسألة ىي أكؿ خبلؼ حصل في الممة، فاعتزؿ كاصل بف عطاء، كتمميذه عمرك بُف ُعبيد 

 (ٕ)كأتباُعيما حمقَة الحسف البصرؼ، كاجتمعكا في حمقة خاصة بيـ، فقيل ليـ: معتزلة. العتزاليـ حمقة أىل الحق.

تب الخكارج كالمعتزلة مف خمكد فاعل الكبيرة في النار إذا لـ يتب منيا، مع الحكـ كىذا عرض لما في ك

 عميو بالكفر في الدنيا عند الخكارج، كخركجو مف اإليماف عند المعتزلة.

ًدا َفَجَزآُؤهُ : -جل كعبل-قاؿ الزمخشرؼ في تفسيره )الكشاؼ( في تفسير قكؿ هللا  َتَعمِّ  }َكَمف َيْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّ

ـُ َخاِلًدا ِفيَيا َكَغِضَب َّللّاُ َعَمْيِو َكَلَعَنُو َكأََعدَّ َلُو َعَذاًبا َعِظيًما{ ]النساء: ىذه اآلية فييا مف التيديد كاإليعاد [ "َٖٜجَينَّ

ما ركػ مف أف تكبة  -رضي هللا عنو-كاإلبراؽ كاإلرعاد أمر عظيـ كخطب غميع. كمف ثـ ركػ عف ابف عباس 

ال تكبة لو، كذلؾ محمكؿ منيـ عمى  غير مقبكلة. كعف سفياف: كاف أىل العمـ إذا سئمكا قالكا: قاتل المؤمف عمداً 

ال فكل ذنب ممحك بالتكبة. كناىيؾ بمحك الشرؾ دليبل. كفي الحديث  االقتداء بسنة َّللاَّ في التغميع كالتشديد، كا 

جبل قتل بالمشرؽ كآخر رضى بالمغرب ألشرؾ كفيو "لك أف ر  (ٖ)"لزكاؿ الدنيا أىكف عمى َّللاَّ مف قتل امرغ مسمـ"

. ممعكف مف ىدـ بنيانو" (ٗ)في دمو" كفيو "مف أعاف عمى قتل مؤمف بشطر كممة  (٘)كفيو "إف ىذا اإلنساف بنياف َّللاَّ

                                                
 .ٙٗ، صٔكابف حجر، فتح البارؼ: ج ٚٗٔ، صٔؼ عمى صحيح مسمـ: جتكضيح ىذا في، شرح النكك  (ٔ)
، كابف أبي العز، ٙٛ، صٖٔ، جٓٚٙ، ٕٚ٘، ٕٕٗ، صٚ، جٖٛٔ-ٕٛٔ، صٖتقرير ذلؾ عند ابف تيمة في، مجمكع الفتاكػ: ج (ٕ)

 .ٗٚٗشرح الطحاكية: 
، ٜٖ٘ٔفي سنف الترمذؼ، رقـ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-إلى نبينا مرفكعًا  -رضي هللا عنيما-الحديث كرد مف ركاية عبد هللا بف عمرك بف العاص  (ٖ)

. كانظر تخريج ٕٓٚٚ. كىك في جامع األصكؿ، رقـ: ٕٕ، صٛ، كالسنف الكبرػ لمبييقي: جٜٖٚٛ، ٜٖٙٛكسنف النسائي، رقـ: 
 .ٖٖ٘، رقـ: ٖٗٗ، صٔأحاديث الكشاؼ لمزيمعي: ج

 
، ٚٗ، كقاؿ ابف حجر في، الكافي الشاؼ، ص: ٖٙٗ-ٖ٘ٗ، صٔالكشاؼ: جغريب جدًا  كما قاؿ الزيمعي في، تخريج أحاديث  (ٗ)

 لـ أجده. ٖٚٛرقـ: 
حكمو كما قبمو في الكتابيف المتقدميف. أؼ ال يعرؼ مف خرجو كال مف ركاه، كليس ىك في دكاكيف السنة الشريفة. كذكره ابف األثير  (٘)

-بمفع: "مف ىدـ بناء ربو  ٖ٘ٓٔ: -ى نبينا كعميو الصبلة كالسبلـعم-في، النياية في غريب الحديث، مف حديث نبي هللا سميماف 
 فيك ممعكف". -تبارؾ كتعالى
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" كالعجب مف قـك يقرؤف ىذه اآلية كيركف ما فييا  (ٔ)جاء يـك القيامة مكتكب بيف عينيو آيس مف رحمة َّللاَّ

األحاديث العظيمة، كقكؿ ابف عباس بمنع التكبة، ثـ ال تدعيـ أشعبيتيـ كطماعيتيـ الفارغة  كيسمعكف ىذه

كاتباعيـ ىكاىـ كما يخيل إلييـ مناىـ، أف يطمعكا في العفك عف قاتل المؤمف بغير تكبة، أفبل يتدبركف القرآف، أـ 

، لما عسى يقع مف نكع تفريط فيما يجب مف عمى قمكب أقفاليا؟ ثـ ذكر َّللاَّ سبحانو كتعالى التكبة في قتل الخطأ

االحتياط كالتحفع فيو حسـ لؤلطماع كأؼ حسـ، كلكف ال حياة لمف تنادػ. فإف قمت: ىل فييا دليل عمى خمكد 

مف لـ يتب مف أىل الكبائر؟ قمت: ما أبيف الدليل كىك تناكؿ قكلو: )َكَمْف َيْقُتْل( أؼَّ قاتل كاف، مف مسمـ أك كافر، 

 (ٕ)غير تائب، إال أف التائب أخرجو الدليل. فمف ادعى إخراج المسمـ غير التائب فميأت بدليل مثمو".تائب أك 

كىذا النقل عف إماـ المعتزلة في زمانو، قاؿ بو خصماؤه كقرناؤه مف الخكارج، فكتب عمي بف دمحم 

أسطر، طمبًا لبلختصار: ال الَبَسيَكؼ في تقرير ذلؾ خمس عشرة صفحة في كتابو )الجامع( كسألخص ما قالو في 

}ِإفَّ خمف في كعد هللا كال خمف في كعيده، كمف دخل النار فيك مخمد فييا، كما ىك الحاؿ فيمف دخل الجنة 

ـْ َعْنَيا ِبَغاِئِبيف{ يف.َكَما ُى اَر َلِفي َجِحيـ. َيْصَمْكَنَيا َيْكـَ الدِّ فَّ اْلُفجَّ ثـ أكرد [ ٖٔ-ٙٔ]االنفطار:  اأَلْبَراَر َلِفي َنِعيـ.َكاِ 

اآلية التي شرحيا الزمخشرؼ كآيات المغفرة لمف تاب، كمف فعل معصية لـ يقبل عممو، كىك مخمد في النار ثـ 

ـْ َكال َأَماِنيِّ أَْىِل اْلِكَتاِب َمف َيْعَمْل ُسكًءا ُيْجَز ِبِو َكاَل َيِجْد َلُو ِمف :-عز كجل-ختـ تقريره بقكؿ هللا  }لَّْيَس ِبَأَماِنيُِّك

 (ٖ)كقكلو الحق، كىك صادؽ الكعد كالكعيد.[ ٖٕٔكِف َّللّاِ َكِليِّا َكاَل َنِصيًرا{]النساء:دُ 

 كسأناقش ما تقدـ ضمف أربعة أمكر:

مف أف تّكبة قاتل العمد غير مقبكلة، كمثمو ما  -رضي هللا عنيما-أكليا: أثر سيدنا عبد هللا بف عباس 

عف أىل العمـ. كذلؾ مناقض لمذىب  -عض ركايات األثركىك ابف عيينة كما كرد في ب-حكاه عف سفياف 
                                                

، ٕٕ، صٛ، كالسنف الكبرػ لمبييقي: جٕٕٓٙمرفكعًا في سنف ابف ماجو، رقـ:  -رضي هللا عنو-الحديث مف ركاية أبي ىريرة  (ٔ)
، كأبي سعيد الخدرؼ. كال يخمك طريق منيا مف مقاؿ، كلذلؾ قاؿ ابف كركؼ الحديث مف ركاية السادة الكراـ، عمر، كابنو، كابف عباس

ىذه األحاديث ليس فييا ما يصح. كسبقو ابف حباف فحكـ عميو بالكضع في كتابو،  ٘ٓٔ-ٖٓٔ، صٖالجكزؼ في المكضكعات: ج
ي التمخيص الحبير. كالذؼ ، لكف الحديث ال يصل إلى ىذه الدركة، كفي حكميما مبالغة كما قاؿ الحافع ف٘ٚ، صٕالمجركحيف: ج

أف الحديث ضعيف، كبتعدد طرقو مع شكاىد الشرع الحنيف الكاردة في التغميع الشديد في القتل يرتقي  -كالعمـ عند هللا عز كجل -يظير
ريج ، كتخٕٚٗ -ٕٖٙ، جٗطالع ما قالو أئمة اإلسبلـ فيو، في نصب الراية: ج -كالعمـ عند هللا األكـر-الحديث إلى درجة الحسف 

 .ٖٛٛ، رقـ: ٛٗ-ٚٗ، كالكافي الشاؼ، ص: ٛٔ-ٚٔ، صٗ، كالتمخيص الحبير: جٖٚٗ-ٖٙٗ، صٔأحاديث الكشاؼ: ج
 .ٗ٘٘، ص ٔالزمخشرؼ، الكشاؼ، ج (ٕ)
 .ٕٗٔ-ٜٜٔ، صٔالَبَسيَكؼ، الجامع: ج (ٖ)
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المعتزلة كالخكارج، بقبكؿ تكبة العاصي حتى المشرؾ، ثـ تأكيمو بأف ذلؾ محمكؿ عمى التغميع، فيبلَّ كافقت أىل 

السنة الكراـ في تأكيميـ بأف النصكص الكاردة في إطبلؽ لفع الكفر عمى العصاة محمكلة عمى التغميع أيضًا 

 !األدلة.يف جمعًا ب

ال يراد منو عدـ قبكؿ تكبة القاتل، كما ال يراد منو كجكب دخكلو  -رضي هللا عنيـ-إف قكؿ ابف عباس 

النار إف لـ يتب، كما ال يراد منو خمكد العاصي في النار إذا دخميا، ككل ذلؾ كارد لمتغميع كالزجر جمعًا بيف 

 ب حكمتو كرحمتو. النصكص الشرعية، كهللا يفعل ما يشاء بعباده عمى حس

ثبت َأف اْبف َعبَّاس َكاَف َيُقكؿ: "لمف قتل ُمؤمنًا َتْكَبة. َقاَؿ: َفَجاَءُه رجل َفَسَأَلُو َأِلَمْف قتل ُمؤمنًا َتْكَبة؟ 

ـَ الرجل َقاَؿ َلُو ُجَمَساُؤُه: َما كنت َىَكَذا ُتفتينا كنت ُتفتينا َأف لمف ا َقا قتل ُمؤمنًا َتْكَبة َمْقُبكَلة،  َقاَؿ: اَل، ِإالَّ النَّار. َفَممَّ

 (ٔ)َفَما َشْأف َىَذا اْلَيْكـ؟ َقاَؿ: ِإنِّي َأُظنُو رجل يْغضب ُيِريد َأف يقتل ُمؤمنًا فبعثكا ِفي َأَثره فكجدكه َكَذِلؾ".

ـْ أَ  ٕ"َأَتاُه َرُجٌل، َفَقاَؿ: َمؤَلُْت َحْكِضي َأْنَتِظُر َظِميَِّتي كفي ركاية: ، َفَم ْسَتْيِقْع ِإالَّ ِبَرُجٍل َقْد َأْشَرَع َتِرُد َعَميَّ

ْيِف، َفَقَتْمُتُو؟ َفَقاَؿ: َلْيَس ىَ  ـَ اْلَحْكَض، َكَساَؿ اْلَماُء، َفُقْمُت َفِزًعا، َفَضَرْبُتُو ِبالسَّ َذا ِمْثَل الَِّذؼ َقاَؿ، َفَأَمَرُه َناَقَتُو، َكَثَم

 (ٖ)ـِ ِإَذا ُسِئُمكا َقاُلكا: اَل َتْكَبَة َلُو، َفِإَذا اْبُتِمَي َرُجٌل، َقاُلكا َلُو: ُتْب".ِبالتَّْكَبِة. َقاَؿ: ُسْفَياُف: َكاَف أَْىُل اْلِعمْ 

-يكضحاف المراد مف عدـ قبكؿ تكبة العاصي  -أثر ابف عباس، كسفياف، رضي هللا عنيـ-كاألثراف 

لحبر األمة كبحرىا في الفقو  -ملسو هيلع هللا ىلص -يكىذا ىك الفقو كالتكفيق كاإللياـ كالكىب بعينو، كىذه بركة دعكة النب -القاتل

يتاء الحكمة.  في الديف، كتعميـ التأكيل، كا 

ثانييا: كما قيَّد الخكارج كالمعتزلة كعيد العاصي كعقكبتو بعدـ تكبتو ألدلة صحيحة أخرػ، كىذا صحيح 

كىك عدـ مغفرة هللا الكريـ لمعاصي قطعًا كجزمًا، ككذلؾ أىل السنة كالجماعة قيدكا عقكبة كل معصية بقيد آخر، 

                                                
، ٕا في الدر المنثكر: ج، كأخرجو اإلماماف: عبد بف حميد، كالنحاس، كمٖٓٛٚ، رقـ: ٕٖٙ، صٜابف أبي شيبة، المصنف: ج (ٔ)

 .ٜٛٔص
 .ٙٔٔ، ص ٔىي اإلبل التي ُحبست عف الماء إلى غاية الِكْرد. انظر لساف العرب، ج  (ٕ)
، ٕ، كركاه ابف المنذر، كما في، الدر المنثكر: جٙٔ، صٛ، كالسنف الكبرػ البييقي: ج٘ٚٙاألثر في سنف سعيد بف منصكر، رقـ:  (ٖ)

 .ٜٛٔص
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األثيـ، فإذا تاب ال ينالو الكعيد ككذلؾ لك غفر هللا الكريـ لو ال ينالو الكعيد كىذاف القيداف كارداف في آيات 

 فعبلـ التفرؽ بينيما.؟! -عميو الصبلة كالسبلـ -القرآف، كأحاديث نبينا

}ِإفَّ َّللّاَ اَل َيْغِفُر َأف ُيْشَرَؾ ِبِو َكَيْغِفُر َما ُدكَف  كمف أكضح آؼ القرآف الكريـ، قكؿ ربنا الرحيـ الرحمف:

كمف السنة الصحيحة الصريحة في الداللة  [َٛٗذِلَؾ ِلَمف َيَشاء َكَمف ُيْشِرْؾ ِباّلّلِ َفَقِد اْفَتَرػ ِإْثًما َعِظيًما{]النساء:

"بايعكني  -كحكلو عصابة مف أصحابو-قاؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص-أف رسكؿ هللا  -رضي هللا عنو-حديث عبادة بف الصامت 

عمى أف ال تشرككا با شيئا، كال تسرقكا، كال تزنكا، كال تقتمكا أكالدكـ، كال تأتكا ببيتاف تفتركنو بيف أيديكـ كأرجمكـ، 

ة كال تعصكا في معركؼ، فمف كفى منكـ فأجره عمى هللا، كمف أصاب مف ذلؾ شيئًا فعكقب في الدنيا فيك كفار 

ف شاء عاقبو فبايعناه عمى ذلؾ".  (ٔ)لو، كمف أصاب مف ذلؾ شيئا ثـ ستره هللا فيك إلى هللا، إف شاء عفا عنو كا 

، داللة يث الشريف، مع الحدالمتقدمة اآليةكفي  ،كىذا المعنى ثابت في األحاديث الشريفة ثبكت تكاتر

 حدؼ في تفسيره )البسيط( قاؿ ابف عباس:كاضحة لكل ذؼ عينيف عمى بطبلف قكؿ الفرقتيف، قاؿ اإلماـ الكا

"يغفر ما دكف الشرؾ ألىل التكحيد". "قاؿ العمماء مف أىل التفسير: لما أخبر هللا تعالى أنو يغفر الشرؾ بالتكبة، 

نما أبيـ هللا  عممنا يقيًنا أنو يغفر أيًضا ما دكف الشرؾ بالتكبة، فيذه المشيئة في ذنكب لـ يتب منيا صاحبيا، كا 

 (ٕ)دكف الشرؾ، كقيد بالمشيئة، لئبل يأمف صاحب الكبيرة".فيما 

بقي أف أشير إلى أمر تقر بو العيف نحك اآليتيف المتقدمتيف، كىك فرح سمفنا بيما، بما يجعل العاقل 

 .لمضمكنيمايذرؼ الدمع رجاء 

-عميثبت في سنف اإلماـ الترمذؼ، كغيره، كقاؿ اإلماـ الترمذؼ: ىذا حديث حسف غريب عف سيدنا 

}ِإفَّ َّللّاَ اَل َيْغِفُر َأف ُيْشَرَؾ ِبِو َكَيْغِفُر َما ُدكَف َذِلَؾ ِلَمف "ما في القرآف آية أحب إليَّ مف ىذه:  قاؿ: -رضي هللا عنو

   (ٖ)[".َٛٗيَشاء َكَمف ُيْشِرْؾ ِباّلّلِ َفَقِد اْفَتَرػ ِإْثًما َعِظيًما{ ]النساء:

                                                
، ككرره اثنتي عشرة مرة، كصحيح مسمـ، رقـ: ٛٔ، كصحيح البخارؼ، رقـ: ٕٖٓ، ٖٗٔ، ص٘ند: جأخرجو أحمد في، المس (ٔ)

 .ٖٗ، كىك في جامع األصكؿ، رقـ: ٖٙٗٔ، كسنف الترمذؼ، رقـ: ٜٓٚٔ
 .٘ٙ-ٜٗ، صٚالتفسير البسيط: ج (ٕ)
الترمذؼ لؤلثر. كىك في جامع  ، نقل تحسيفٕٙٗ، ص٘، كتفسير القرطبي: جٓ٘ٔ، صٗ، اإلتقاف: جٖٓٗٓسنف الترمذؼ، رقـ:  (ٖ)

 .ٕٔ٘ٙاألصكؿ، رقـ: 
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يضاحو -جل كعبل-كتاب هللا  ككجو ككف اآلية الكريمة أرجى آية في فيما يبدك لي: أف  -ظاىر، كا 

الرحيـ الرحمف أخبرنا أف ماعدا الشرؾ مردكد أمره إلى المشيئة، فالعقاب عدؿ، كالرحمة فضل، كالفضل أليق 

. كهللا  بأفعاؿ الرحمف. يضاؼ إلى ىذا أف اآلية فتحت باب األمل عمى أىل الزلل، كالكريـ إذا أطمع حقق كتكـر

 (ٔ).أعمـ

كخبلصة الكبلـ: إف كعيد هللا ذؼ الجبلؿ كاإلكراـ، ألىل المعاصي كاآلثاـ مقيد بشرطيف عند أىل 

السنة: عدـ تكبة المذنبيف، كعدـ عفك أرحـ الراحميف. كقد كافق المعتزلة عمى األمر األكؿ، كقيدكا بو أخبار 

كاألمر الثاني كاألكؿ تمامًا فيك ثابت بأدلة الكعيد المطمقة في العصاة كالفسقة، لثبكتو بأدلة منفصمة محققة، 

منفصمة، كقكة تمؾ األدلة تساكؼ قكة أدلة األمر األكؿ، فاألخذ بأحدىما كنبذ اآلخر تفريق بيف متماثميف، كذلؾ 

شطط في القكؿ، كىك مسمؾ الزائغيف الذيف يؤمنكف ببعض الكتاب كيكفركف ببعض، كلذلؾ حكـ اإلماـ أبك عمرك 

ليؾ تمؾ المناظرة التي دارت بينيما. بف العبلء عمى  إماـ المعتزلة بأنو أعجـ القمب، ال يعي كبلـ الرب، كا 

قاؿ عمرك بف عبيد إماـ المعتزلة: قكلي في أصحاب الكبائر: أف هللا كعد كعدًا، كأكعد إيعادًا، فيك 

ؾ رجل أعجـ، ال أقكؿ أعجـ منجز إيعاده كما ىك منجز كعده. فقاؿ لو أبك عمرك بف العبلء، إماـ أىل السنة: إن

 المساف، كلكف أعجـ القمب، إف العرب تعد الرجكع عف الكعد لؤما، كعف اإليعاد كرما، كأنشد:

دِ  -ماعشتُ  -كاليرىُب ابُف العـ  َسْطَكتي    .:.    كال َيْخَشى مف َسْطَكِة الُمَتَيدِّ

ْف أْكَعْدُتُو أْك َكَعْدُتُو     .:.         لُمْخِمفُ  ني كا   (ٕ)إيعاِدؼ كمنجُز َمْكِعِدؼ كا 

كمما ينبغي التنبيو لو أف عدـ إنفاذ الكعيد فيمف أكعده رب العالميف، ال يعتبر ذلؾ خمفًا لميعاده كال كذبًا 

ف شاء  هللافي أحكامو، ألنو تقدـ بالبرىاف القطعي أف جميع عمكمات الكعيد مقيدة بمشيئة  فإف شاء عذب، كا 

                                                
. كالبرىاف: ٖ٘ٔ-ٛٗٔ، صٗكطمبًا لمفائدة في معرفة أرجى آية في القرآف الكريـ، قف عمى ذلؾ المبحث العظيـ في اإلتقاف: ج (ٔ)
، ٔج . كتفسير ابف كثير:ٗٔٔ، صٙ. كأضكاء البياف: جٜٕٓ-ٕٛٓ، صٕٔ. كالجامع ألحكاـ القرآف: جٛٗٗ-ٙٗٗ، صٔج

 .ٔٔ٘ص
-ٔٚ، صٛ، كتيذيب التيذيب: جٜٕٚ-ٕٛٚ، صٖ. كميزاف االعتداؿ: جٗٛٔ-ٖٛٔ، ٚانظر تمؾ المناظرة في مفاتيح الغيب: ج (ٕ)

ٕٚ. 
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فقاؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-كقد كرد التنصيص عمى ىذا المعنى مف نبينا  -سبحانو كتعالى-يريد غفر كرحـ، كىك الفعاؿ لما 

 (ٔ)"َمْف كعده هللا عمى عمل ثكبًا، فيك منجزه لو، كمف كعده عمى عمل عقابًا فيك فيو بالخيار".

لمسمميف مف ثالثًا: بدعة تكفير عصاة المكحديف، مف محدثات الخكارج كغمكىـ، كبدعة إخراج عصاة ا

اإليماف، مف محدثات المعتزلة كزيغيـ، كأمر التكفير ِجدُّ خطير، كلذلؾ تكاترت نصكص الشريعة في التحذير 

قاؿ: "ِإفَّ  -عميو الصبلة كالسبلـ -عف نبينا -رضي هللا عنو-منو. ثبت بسند صحيح مف ركاية حذيفة بف اليماف 

ـْ َرُجٌل َقَرَأ اْلقُ  ُؼ َعَمْيُك ُ، َفاْنَسَمخَ َما َأَتَخكَّ ـِ، َغيََّرُه ِإَلى َما َشاَء َّللاَّ  ْرآَف َحتَّى ِإَذا ُرِئَيْت َبْيَجُتُو َعَمْيِو، َكَكاَف ِرْدًئا ِلئْلِْسبَل

ْرِؾ، َقاَؿ: ُقْمُت: َيا َنِبيَّ َّللاَِّ  ْيِف، َكَرَماُه ِبالشِّ ْرِؾ، ِمْنُو َكَنَبَذُه َكَراَء َظْيِرِه، َكَسَعى َعَمى َجاِرِه ِبالسَّ ، َأيُُّيَما َأْكَلى ِبالشِّ

ـِ الرَّاِمي؟ َقاَؿ: َبِل الرَّاِمي".  (ٕ)اْلَمْرِميُّ َأ

كأما ما كرد مف النصكص الشرعية الثابتة الصحيحة مف إطبلؽ لفع الكفر عمى فاعمو، أك نفي اإليماف 

ييا ديانة المسمـ المستقـ عنو، أك خمكده في النار، كما شابو ذلؾ، فيك محمكؿ عمى كاحد مف أمكر خمسة، تقتض

جميعًا بيف نصكص الشرع القكيـ، كبيذا يتميز أىل السنة أىل اليدػ، عف أىل البدعة أصحاب اليكػ، فاإليماف 

 البلعب.بكل نصكص الكتاب كالسنة كاجب، كالتفريق بيف النصكص الشرعية الثابتة عمل المبتدع 

نيا، لمعمل بيا كميا، فإف تعذر كلـ يمكف، عمدنا فالكاجب عند اختبلؼ األحاديث في الظاىر: الجمع بي

ف لـ يمكف النسخ لعدـ الكقكؼ عمى طرقو رجحنا بيف النصكص بالمرجحات  إلى النسخ بطرقو المعمكمة، كا 

 (ٖ).مرجحاً المعتبرة، أكصميا اإلماـ الحازمي في كتابو )االعتبار في الناسخ كالمنسكخ مف اآلثار( إلى خمسيف 

كر الخمسة التي يحمل عمييا كصف الكفر، أك نفي اإليماف، أك الخمكد في النار، كما كالمعتمد أف األم

شابييا، يدخل فييا العاصي الذؼ يعمـ أنو مخطئ مسيء، كما يدخل فييا العاصي المبتدع الزائغ الذؼ يرػ أنو 

                                                
، رقـ: ٜٜ، صٖكىك في مسند أبي يعمى، كالبزار، كما في المطالب العالية، ج -رضي هللا عنو-الحديث مف ركاية أنس بف مالؾ  (ٔ)

، كقد كثق  ٕٔٔ، صٓٔ، قاؿ الييثمي في مجمع الزكائد: جٙٔ٘ٛاني األكسط، رقـ: ، كمعجـ الطبر ٜٕٛٛ فيو: سيل بف أبي حـز
.كالحديث الشريف ٓٚٔ، صٕ، كىك في الدر المنثكر: جٜٓٙعمى ضعفو، كبقية رجالو رجاؿ الصحيح، كالسنة ابف أبي عاصـ: ص

 تنو صحيح صحيح.مع ما تقدـ، كمالو مف شكاىد كثيرة يرقى إلى درجة الحسف، بل م
، كقاؿ البزار: إسناده ٘ٚٔكقاؿ: ىذا إسناد جيد، ككشف األستار: رقـ:  ٕ٘ٙ، صٕمسند أبي يعمى، كما في تفسير ابف كثير: ج (ٕ)

سناده حسف. كالتاريخ الكبير البخارؼ: ج ٛٛٔ-ٚٛٔ، صٔحسف. كىك في مجمع الزكائد: ج  .ٖٔٓ، صٗكفيو: كا 
، كالتقييد كاإليضاح ٖٛٛ. كالنككؼ، السيكطي، تدريب الراكؼ: صٕٖ-ٔٔكالمنسكخ مف اآلثار: صالحازمي، االعتبار في الناسخ  (ٖ)

 .ٜٕٛ-ٕٙٛشرح مقدمة ابف الصبلح: ص
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ْمُيكِر اْلُفَقَياِء َكُجْمُيكِر مصيب محسف، ففي فتح القدير قاؿ اإلماـ كماؿ الديف ابف اليماـ: "كحكـ الخكارج عند جُ 

ـْ  الَّ ُقِتُمكا َدْفًعا ِلَفَساِدِى ـُ اْلُبَغاِة. َكِعْنَد َماِلٍؾ ُيْسَتَتاُبكَف، َفِإْف َتاُبكا َكاِ  . َكَذَىَب َبْعُض أَْىِل أَْىِل اْلَحِديِث ُحْك ـْ اَل ِلُكْفِرِى

ـُ اْلمُ  ـْ ُحْك كَف َلُي ـْ ُمْرَتدُّ ، َكَىَذا اْلَحِديِث إَلى َأنَُّي ـْ ـُ َأَحًدا َكاَفَق أَْىَل اْلَحِديِث َعَمى َتْكِفيِرِى يَف. َقاَؿ اْبُف اْلُمْنِذِر: َكاَل أَْعَم ْرَتدِّ

 (ٔ)َيْقَتِضي َنْقَل إْجَماِع اْلُفَقَياِء".

 األمكر الخمسة ىي:ىذه ك 

ي شيادة أىل البدع، كفر ال ُيخِرج مف الممة، فيك كفر دكف كفر. قاؿ اإلماـ البغكؼ: "كأجاز الشافع -ٔ

كالصبلة خمفيـ مع الكراىة عمى اإلطبلؽ، فيذا القكؿ منو دليل عمى أنو إف أطمق عمى بعضيـ 

 (2)اسـ الكفر في مكضع أراد بو كفرًا دكف كفر".

ِفعُل المبتدعيف، كالعاصيف يشابو فعل الكافريف، كلكجكد ذلؾ االتفاؽ بينيما، كبيف الكفرة الفجرة  -ٕ

فر عمييما، كلـ ُتَطبَّْق أحكاـ الكفر عمييما. قاؿ اإلماـ ابف تيمية: "ككذلؾ صح إطبلؽ لفع الك

اإلماـ الشافعي لما قاؿ لحفص الفرد حيف قاؿ: القرآف مخمكؽ. كفرت با العظيـ. بيف لو أف ىذا 

القكؿ كفر، كلـ يحكـ بردة حفص بمجرد ذلؾ، ألنو لـ يتبيف لو الحجة التي يكفر بيا. كلك اعتقد 

 (3)مرتد لسعى في قتمو، كقد صرح في كتبو بشيادة أىل األىكاء كالصبلة خمفيـ".أنو 

ذا كانت المعاصي بريد الكفر، فإف  -ٖ إف ذلؾ الزيغ كالعصياف سيؤدياف إلى الكفر في نياية األمر، كا 

: "كانكا يقكلكف: إف البدع مشتقة مف -رحمو هللا -البدع بريدىا السريع، قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية

 (4)الكفر، كآيمة إليو".

إطبلؽ الكفر عمى المبتدعيف كالعاصيف، مف باب التغميع كالردع لمزائغيف كالفاسقيف، زجرًا ليـ عف  -ٗ

 (1)إفكيـ المبيف كتنفيرًا لغيرىـ مف ذلؾ المسمؾ الكخيـ.

                                                
 .ٖٕٙ، صٗ، ابف عابديف، كرد المحتار: جٓٓٔ، صٙابف اليماـ، فتح القدير: ج (ٔ)
 .ٙ٘ٔ، صٕى طبقات الحنابمة: ج، كانظر نحك ذلؾ التعميل في، الذيل عمٕٕٛ، صٔالبغكؼ، شرح السنة: ج (ٕ)
 .ٜٖٗ، صٖٕمجمكع الفتاكػ: ج (ٖ)
انظر أقكاؿ العمماء: الصغيرة تجر إلى الكبيرة، كىي تجر إلى الكفر، ألف المعاصي بريد الكفر في، الفتح المبيف لشرح األربعيف:  (ٗ)

 .ٜٖ٘، صٙ، كمجمكع الفتاكػ: جٕٖ، صٗ، كنحك ذلؾ في اإلحياء: جٛٔٔص
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إطبلؽ الكفر عمى المبتدع، كالعاصي، محمكؿ عمى المستحل لجرمو المبيف، المعاند لشرع هللا  -٘

 يـ، فيك في ىذه الحالة كافر بإجماع المسمميف.                                                  الحك

 كمف لمعمـك ضركرة جحد      ...    مف ديننا يقتل كفرًا ليس حد

 (ٕ)كمثل ىذا مف نفى لمجمػع     ...      أك استباح كالزنا فمتسػمع

كيزكؿ ما يظير لقاصر  -ملسو هيلع هللا ىلص-كأحاديث نبينا خير البريات بيذه التكجييات تجتمع اآليات الكريمات، 

 -عز كجل -النظر مف تعارض بينيا غير معتبر، كالعمـ عند هللا

رابعًا: ُحكـ الخكارج كالمعتزلة عمى العاصيف بالخمكد في نار الجحيـ إذا لـ يتكبكا مف ذنكبيـ إلى ربيـ 

صمى هللا -مى حكـ باطل خالفكا فيو الكتاب المبيف، كحديث نبينا األميف العظيـ. حكـ باطل بيقيف، كىك مبني ع

 كالصحابة الكراـ، كجميكر المسمميف إلى ىذا الحيف. -عميو كسمـ

أما ما بني عميو حكميـ، فقد تقدـ نقضو في األمر الثالث كىك خركج العاصيف مف دائرة اإليماف با 

إذ كبما أف الحكـ عمييـ بالكفر باطل، فما ترتب عميو باطل أيضًا،  العظيـ، كيترتب عمى خركجيـ حبكط عمميـ،

َـّ  ذا مات عميو اإلنساف فقد اكتمل شقاؤه كَت ال يحبط األعماؿ، كينقص اإليماف إال الكفر بذؼ الجبلؿ كاإلكراـ، كا 

 [ُ٘ىَك ِفي اآلِخَرِة ِمَف اْلَخاِسِريف{ ]المائدة:}َكَمف َيْكُفْر ِباإِليَماِف َفَقْد َحِبَط َعَمُمُو كَ  لو أشنع خسراف، قاؿ ربنا الرحمف:

كلـ يختمف قكُؿ أىل اليدػ في أف فعل شيء مف المحظكرات شيكة كضعفًا، كترؾ شيء مف الكاجبات 

ماـ أحمد مف بيف لئلتقصيرًا ككسبًل، ال يعتبر كفرًا ناقضًا لئليماف، إال في أمر كاحد، كىك )ترؾ الصبلة( 

ة المتبعة قكالف في حكمو. قكؿ بكفره، لكركد تشديد شديد في الصبلة بعينيا، ال يكجد في أصحاب المذاىب األربع

غيرىا. كالثاني: فسق تارؾ الصبلة كعدـ كفره كما ىك الحاؿ في المعاصي األخرػ، قاؿ شيخ اإلسبلـ اإلماـ ابف 

                                                                                                                                       
، كشرح النككؼ عمى ٕٔٔ، صٔو إطبل لفع الكفراف، كنفي اإليماف، عمى أىل الفسكؽ كالعصياف في فتح البارؼ: جانظر تكجي (ٔ)

، كشرح الطحاكية: ٜٖٚ-ٜٖ٘، صٔ، كمدارج السالكيف: جٕ٘٘-ٕٗ٘، صٚ، كمجمكع الفتاكػ: جٚ٘، صٕصحيح مسمـ: ج
 : "كال نكفر أحدًا مف أىل القبمة بذنب، مالـ يستحمو". ٕٚٚ-ٕٚٙص

 .ٓٓٔ-ٜٜ، صٕجكىرة التكحيد، مع شرحيا، تحفة المريد: ج (ٕ)
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ـْ َيِجْد ِفي قدامة: "كىذا اختيار أبي عبد هللا ْبِف َبطََّة، َكَأْنَكَر َقْكَؿ َمْف َقا َؿ: إنَُّو َيْكُفر. َكَذَكَر َأفَّ اْلَمْذَىَب َعَمى َىَذا، َل

." اِفِعيِّ  اْلَمْذَىِب ِخبَلًفا ِفيِو. َكَىَذا َقْكُؿ َأْكَثِر اْلُفَقَياِء، َكَقْكُؿ َأِبي َحِنيَفَة، َكَماِلٍؾ، َكالشَّ

تارؾ الصبلة بالكفار، ال عمى الحقيقة، ثـ كّجو أدلة القكؿ بكفره بأنيا عمى سبيل التغميع، كالتشبيو ل

كذكر أمثمة لذلؾ، كعقََّب عمييا بقكلو: كأشباه ىذا مما أريد بو التشديد في الكعيد، ثـ ختـ الكبلـ بقكلو: كىك 

 أصكب القكليف.

أقكؿ: يكفي في تصكيبو ىك قكؿ الجميكر. يكفي في تصكيبو ىك قكؿ شيكخ اإلماـ أحمد كتبلميذه. 

ىك المكافق ألصكؿ أىل السنة كالجماعة. يكفي في تصكيبو: ما كرد في ترؾ الصبلة مف  يكفي في تصكيبو

تشديد، َكَرَد ِمْثُمو كأشدُّ في المخالفات األخرػ. يكفي في تصكيبو: أنو أحكط، كأقل ما يكرثو االختبلؼ شبية. 

بو أف فيو إراقة دـ. يكفي في يكفي في تصكيبو أف اإلخراج مف الممة ينبغي أف تتفق عميو األمة. يكفي في تصكي

ف كاف ال خير في صحبة مف ىذا حالو. كعمى  تصكيبو أف فيو منع إرث. يكفي في تصكيبو أف فيو فراؽ زكج، كا 

االعتبارات الثبلثة األخيرة، يكفي فييا تصكيب قكؿ فقيو الممة بعدـ كفره، كعدـ قتمو، بل يعزر بحبسو كضربو 

 (ٔ)حتى يمكت أك يتكب.

تجيز عمى تمؾ البدعة المنكرة مف بدع الخكراج كالمعتزلة، كىي إنفاذ الكعيد، كقد قامت  كىذه خاتمة

عمى ركنيف منكريف: خركج فاعل الكبيرة مف اإليماف، كحبكط عممو ميما كاف، كالبد مف دخكلو النار، لكف عمى 

ما ينفي تمؾ النتيجة باألدلة سبيل الدكاـ كاالستمرار، ككما أبطمُت الطرَؽ المكصمة إلى ىذه النتيجة، سأختـ ب

 الشرعية.

فبلسيـ في معرفة آثار الصحابة  -ملسو هيلع هللا ىلص-إف آفة المبتدعيف في كل حيف: جيميـ بأحاديث رسكلنا  -كا 

كمع بضاعتيـ المزجاة في ىذيف األمريف، فعندىـ عجب بآرائيـ النياية لو، كسأقتصر عمى  -رضي هللا عنيـ

 ا ذىبكا إليو.صحيح، تبطل م شريف حديث

                                                
، كرد المحتار عمى ٕٓٔ-ٔٓٔ، صٔمعو الشرح الكبير، كابف ىبيرة، كتاب اإلفصاح: ج ٕٖٓ-ٜٕٛ، صٕابف قدامة، المغني: ج (ٔ)

 .ٖٖ٘-ٕٖ٘، صٔالدر المختار: ج
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"إنِّي  -ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ: قاؿ رسكؿ هللا  -رضي هللا عنو-في المسند كالصحيحيف عف عبد هللا بف مسعكد ثبت 

ـُ آخَر أىِل النار خُركجًا منيا، كآخَر أىل الجنة دخكاًل الجنة: رجل يخرُج مف النار حبكًا، فيقكؿ هللا لو: اذىْب  ألْعَم

، كجدُتيا مؤلػ، فيقكؿ هللا عزَّ كجل: اذىْب فاْدُخل الجنة، فيأت ييا، فيخيَّل إليو أنيا مؤلػ، فيرجع فيقكؿ: يا ربِّ

فادخل الجنَة، قاؿ: فيأتييا، فُيخيَّل إليو أنيا مؤلػ، فيرجع فيقكؿ: يا ربِّ كجدُتيا مؤلػ، فيقكؿ هللا عز كجل لو: 

 -أك إفَّ لؾ مثَل عشرَة أمثاؿ الدنيا، فيقكؿ: أَتْسَخُر بي اذىب فادخل الجنة، فإف لؾ مثَل الدنيا، كعشرة َأمثاليا، 

َضِحَؾ حتى بَدْت نكاِجُذه، فكاف يقاؿ: ذلؾ أدنى  -ملسو هيلع هللا ىلص-كأنت الممؾ؟ قاؿ: فمقد رأيُت رسكَؿ هللا  -أك أتضحؾ بي 

 (ٔ)".منزلةأىل الجنة 

  

                                                
، ٙٛٔ، كصحيح مسمـ، رقـ: ٔٔ٘ٚ، ٔٚ٘ٙقـ: ، كصحيح البخارؼ، ر ٓٙٗ، ٜٖٚ-ٖٛٚأخرجو أحمد في، المسند: ج  ، ص (ٔ)

 .ٕٕٔٛ، كىك في جامع األصكؿ، رقـ: ٜٕٛ٘كسنف الترمذؼ، رقـ: 
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 ذج من تفسير المغويينمو ن

يدة: تفسير كبلـ رب البرية بالمغة العربية، كمف شركط المفسر عممو تقدـ عند بياف طرؽ التفسير السد

بالمغة التي نزؿ بيا القرآف الكريـ، فكل كبلـ ينبغي أف ُيفيـ عمى حسب المغة التي تفرع عنيا. كما تقدـ بياف 

 (ٔ)المحاذير التي يقع فييا المفسر إذا لـ يتقف المغة التي نزؿ بيا كبلـ هللا الجميل.

ؿ: مف أتقف لغة القرآف عمى التماـ فينبغي أف يحذر مف أمريف، لئبل ينحرؼ عف مراد القرآف، كىنا أقك 

 كيقع في األخطاء الجساـ.

أكليما: الحذر مف المسارعة إلى تفسير اآليات القرآنية حسبما ترشد إليو المغة العربية، دكف استظيار 

راد المتكمـ حسبما يقتضيو السياؽ. قاؿ اإلماـ ابف بسماع اآلثار، كنقل ما صح مف األخبار، مع عدـ مراعاة م

تيمية: "مف تدبر القرآف كتدبر ما قبل اآلية كما بعدىا كعرؼ مقصكد القرآف: تبيف لو المراد كعرؼ اليدػ 

كالرسالة، كعرؼ السداد مف االنحراؼ كاالعكجاج. كأما تفسيره بمجرد ما يحتممو المفع المجرد عف سائر ما يبيف 

ا منشأ الغمط مف الغالطيف، ال سيما كثير ممف يتكمـ فيو باالحتماالت المغكية. فإف ىؤالء أكثر غمطًا معناه فيذ

 (ٕ)مف المفسريف المشيكريف، فإنيـ ال يقصدكف معرفة معناه كما يقصد ذلؾ المفسركف".

بينيا، كال ثانييما: الحذر مف إخضاع القراءات المتكاترة لقكاعد النحك كالعقكؿ القاصرة، فبل ترجيح 

تضعيف لشيء منيا، فكميا كتاب هللا الحكيـ، كالتفضيل بينيا أك رد شيء منيا ضبلؿ مبيف، كفاعل ذلؾ يدكر 

بيف خطأ الجيل، أك شناعة الكفر، كالقرآف الكريـ نزؿ بمغة العرب، ال بمغة فريق منيـ مف ككفييف أك بصرييف، 

كعكس لمكضع المستقيـ، إنما الكاجب االحتجاج كاالستشياد  كاالحتجاج لمقراءات بقكاعد ىما قمب لؤلمر السميـ،

لقكاعد النحك بما تكاتر مف القراءات، كقكاعد النحك ليست منحصرة في الككفة ك البصرة، حنى يعتبر ما خالفيما 

شاذًا كمرذكاًل، فالقرآف المبارؾ نزؿ بمساف عربي مبيف، كىك المييمف عمى غيره في كل شيء في المغة كالنحك 

كالقصص كاألحكاـ، فما دؿ عميو القرآف صكاب، كما خالفو باطل، فقيمة القكؿ صحة كفسادًا، خطأ كرشادًا، حقًا 

 كباطبًل، كل ذلؾ مكقكؼ عمى حكـ القرآف كبياف القرآف الكريـ.

                                                
 .ٖ٘راجع ما سبق في، ص:  (ٔ)
 .ٜٗ، ص٘ٔمجمكع الفتاكػ: ج (ٕ)



 

155 
 

كالحقيقة المرة أف بعض أئمة النحك يحتج لقكاعد النحك، كيستشيد ليا ببيت مف الشعر ال ُيعرؼ قائمو، 

يأتي لمقراءات المنقكلة تكاترًا ليسشتيد ليا ال بيا، فإذا عارضت قكاعد النحكييف مف ككفييف أك بصرييف حكـ ثـ 

بشذكذىا كسماجتيا، كيعمـ هللا الجميل أف ىذا المسمؾ منيـ يقع عمى النفس أشد مف كقع السكاكيف، كالذؼ أكقعيـ 

فالقرآف الكريـ يستشيد بو ال لو، كيعمـ هللا العظيـ  في ىذا المسمؾ الكخيـ عدـُ كضع المسألة مكضعيا الطبيعي

عزيزة كريمة عالية لدينا، كلكف كبلـ هللا الجميل  -الذيف كضعكا األمر عمى غير حقيقتو-أف منزلة ىؤالء األئمة 

ج أعز كأكـر كأعبل، كما كقعكا فيما كقعكا بو إال مف عدـ كضع األمر عمى حقيقتو، مع غفمتيـ عما يمـز منو كينت

 عنو كهللا الكريـ يغفر لنا كليـ.

كمما ينبغي أف يعيو كل مسمـ، السيما طالب العمـ، أف المرجع في كل عمـ إلى أىمو المتخصيصيف 

، (ٔ)فيو، الذيف سبركا غكره، كبمغكا قعره، ألف الرجل كثيرًا ما يككف مبرزًا في عمـ مف العمـك عاميًا في عمـ آخر

إماـ في العقميات، كرأس في الذكاء، لكف باعو قصير كقصير في معرفة األحاديث فالرازؼ كما أدراؾ ما الرازؼ 

كاآلثار، بحيث ال يعد مف عكاـ أىل الصناعة الحديثية فضبًل عف خكاصيا فالتعكيل عميو في ىذا الباب، شطط 

مف معرفة  ، كىكذا الحاؿ بالنسبة لممحدثيف كيحيى بف معيف كأضرابو فما برزكا فيو(ٕ)كانحراؼ عف الصكاب

ُؿ عمييـ في ذلؾ، كمالـ يصرفكا عنايتيـ لو،  صحيح الحديث مف سقيمو كاالطبلع عمى أحكاؿ الركاة ُيعكَّ

كاىتماميـ بو، كعمـ الفقو كاستنباط األحكاـ فبل يركف إلييـ في ذلؾ، كال يمتفت ألقكاليـ كلذلؾ قاؿ اإلماـ أحمد: 

قد حكى عف ابف معيف أنو سئل عف مسألة مف التيمـ فمـ "إف ابف معيف كاف ال يعرؼ ما يقكؿ الشافعي"، ك 

كلـ يتيسر الجمع بيف االستنباط كمعرفة اآلثار إال لعدد قميل مف العمماء الكبار، كأقل مف القميل مف  (ٖ)يعرفيا.

ذا باف ىذا كاتضح فمما الري ب جمع بينيما كبيف القراءات، فمننزؿ كل عالـ منزلتو، كلنأخذ كل عمـ عف أىمو، كا 

فيو أف عمـ القراءات ينبغي أف يؤخذ مف األئمة القراء فيـ أىل االختصاص في ذلؾ، كعمى كبلميـ المعكؿ، كال 

، مع أف الذيف أجازكا التفسير لمف  يصح مطمقًا الرجكع في ذلؾ إلى أئمة الحديث أك الفقو، أك غيرىما مف العمـك

                                                
عمـ مف  "باب أخذ كل -ٖ٘ٔ، صٔكقد عنكف الييثمي في، مجمع الزكائد في كتاب العمـ بابًا ألخذ كل عمـ مف أىمو، فقاؿ: ج (ٔ)

 أىمو".
 .ٛٛ، صٛ. السبكي، طبقات الشافعية الكبرػ، جٖٓٗ، صٖالذىبي في، ميزاف االعتداؿ، ج (ٕ)
 .ٓٙٔ، صٕابف عبد البر، جامع بياف العمـ كفضمو، ج (ٖ)
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ر أف يككف عمى دراية تامة بالقراءات إذ بيا يعرؼ قد اشترطكا في المفس -(ٔ)كىك الصحيح-تكفرت فيو شركطو 

كيفية النطق بالقرآف، كبيا يتضح ترجيح بعض كجكه التفسير عمى غيرىا، فالقراءة مع القراءة بمنزلة اآلية مع 

 (ٕ)اآلية إذا كانت القراءتاف متكاترتاف، أما إذا كانت إحداىما شاذة فيي بمنزلة خبر اآلحاد كيمجأ إلييا في الترجيح

مع أنيـ اشترطكا ىذا فإف الكاقع أف كثيرًا مف المفسريف اقتحمكا لجة التفسير اعتمادًا عمى ما برزكا فيو مف عمـك 

مع إغفاليـ عمـ القراءات، كليتيـ إذ سمككا ذلؾ المسمؾ لـ يتعرضكا لمقراءات رأسًا، لكنيـ عرضكا تمؾ القراءات 

مف قراءة متكاترة قد ردكىا، ككـ مف قراءة شاذة باطمة قد قبمكىا، المتكاترة، عمى عقكليـ الناقصة القاصرة، فكـ 

 كناىيؾ في ذلؾ بمسمؾ الزمخشرؼ في كشافو، فعند شططو تسكب العبرات.

انظر رده لقراءة متكاترة كتصحيحو لقراءة شاذة منكرة ففي كشافو: رد قراءة ابف عامر كىي سبعيو  

{]الكيف: بف عبيد، كال أصل كمتكاتره، كصحح قراءة عمر  ِ اْلَحقِّ [، بنصب ٗٗليا في قراءة: }ُىَناِلَؾ اْلَكاَلَيُة ّللَّ

( كقاؿ: ىي قراءة حسنة فصيحة.  (ٖ))الحقَّ

قرأ بجر  -كقراءتو متكاترة باإلجماع-كسأذكر مثااًل لقراءة قرأ بيا سيدنا حمزة بف حبيب الزيات 

ـِ( في اآلية األكلى مف سكرة النساء. }َياَأيُّيَ  ف نَّْفٍس َكاِحَدٍة َكَخَمَق ِمْنَيا )كاألرحا ـُ الَِّذؼ َخَمَقُكـ مِّ ا النَّاُس اتَُّقكْا َربَُّك

ـَ ِإفَّ َّللاَّ  ـْ َرِقيًبا{]النساء: َزْكَجَيا َكَبثَّ ِمْنُيَما ِرَجااًل َكِثيًرا َكِنَساء َكاتَُّقكْا َّللّاَ الَِّذؼ َتَساءُلكَف ِبِو َكاأَلْرَحا   (ٗ)[َٔكاَف َعَمْيُك

فاعترض عمييا بعض العمماء، كليتيـ ما زلكا تمؾ الزلة النكراء، كسأذكر اعتراض سبعة منيـ في عصكر مختمفة، 

 ثـ أقابميا بالرد عمييـ بسبعة أيضًا مف عصكر متعددة، مع مراعاة الترتيب الزمني لمصنفيف. 

مخفكضًا عمى مخفكض  ( بقبح قراءة الخفض، ألف العرب ال تردُّ ٕٚٓحكـ النحكؼ المفسر الفراء )ت:  -ٔ

نما يجكز ىذا في الشعر لضيقو.  (5)كتكني عنو، كا 

                                                
 .ٖٕٔ، صٗكأما مف منع التفسير إال بالكارد، فميس لو في ذلؾ مستند ما. انظر االتقاف: ج (ٔ)
، ٔ، كانظر تفسير القراءة المتكاترة بالشاذة في البرىاف: جٖٕٔ، صٗاءات شرطًا في المفسر في اإلتقاف: جانظر ككف معرفة القر  (ٕ)

 .ٖٖٛ-ٖٖٙص
 . صحح قراءة عمرك بف عبيد، كالتي ال أصل ليا.ٙٛٗ، صٕ، كفي: جٗ٘-ٖ٘، صٕطالع رده لقراءة متكاترة في الكشاؼ: ج (ٖ)
، كابف الجزرؼ، تقريب النشر: ٛٛٔلعشرة كما عند أبي زرعة في حجية القراءات: صكانفرد بيا مف بيف القراء السبعة، بل ا (ٗ)

 .ٗٓٔص
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘، صٔالفراء، معاني القرآف: ج (٘)
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( "كالقراءة التي ال أستجيز لقارغ أف يقرأ غيرىا في ذلؾ النصب، لما قد ٖٓٔقاؿ المفسر الطبرؼ: )ت:  -ٕ

 (1)بينا أف العرب ال تعطف بظاىر مف األسماء عمى مكني في حاؿ الخفض إال في ضركرة الشعر".

( "القراءة الجيدة نصب األرحاـ. فأما الجر في األرحاـ فخطأ ال ٖٔٔلمفسر الزجاج )ت: قاؿ النحكؼ ا -ٖ

قاؿ ال تحمفكا  -ملسو هيلع هللا ىلص-يجكز إال في اضطرار شعر، كخطأ أيضًا في أمر الديف عظيـ، ألف النبي 

 (2)بآبائكـ".

مى المضمر، كليس ( "قراءة الجر عمى عطف الظاىر عٖٛ٘قاؿ المفسر النحكؼ الزمخشرؼ )ت:  -ٗ

 (3)بسديد كقد ُتحمَل لصحة ىذه القراءة بأنيا عمى تقدير تكرير الجار".

( "كىذه القراءة عند رؤساء نحكيي البصرة ال تجكز، كأما سيبكيو فيي ٔٗ٘قاؿ المفسر ابف عطية )ت:  -٘

 (4)."نده قبيحة ال تجكز إال في الشعرع

ز ذلؾ بناء عمى مذىب الككفييف، ألنو ( "كالظاىر أف حمٙٗٙقاؿ النحكؼ ابف الحاجب )ت:  -ٙ زة جكَّ

 !!؟(5)ككفي، كال نسمـ تكاتر القراءات السبع".

( حكى في تفسيره أقكاؿ الطاعنيف في قراءة الجر فقاؿ: "حكى أبك عمي ٕٓ٘ٔالمفسر الشككاني )ت:  -ٚ

ـِ( بالجر ألخذت نعمي كمضيت". ك  أتبع أقكاَؿ الفارسي أف المبرد قاؿ: لك صميت خمف إماـ يقرأ )األرحا

الطاعنيف بقكؿ اإلماـ أبي نصر القشيرؼ: "كِمْثُل ىذا الكبلـ مردكد عند أئمة الديف، ألف القراءات التي 

تكاترًا. فعمق الشككاني عمى ىذا القكؿ الحق بما يشبو قكؿ ابف  -ملسو هيلع هللا ىلص-قرأ بيا أئمة القراء ثبتت عف النبي 

                                                
 .ٕ٘ٔ، صٗالطبرؼ، جامع البياف عف تأكيل آؼ القرآف: ج (ٔ)
ب الستة، كغير ذلؾ مف ركاية ابف عمر . كحديث النيي عف الحمف باآلباء ثابت في المسند كالكتٙ، صٕالزجاج، معاني القرآف: ج (ٕ)
 .ٕٕٜٛ-ٕٜٓٛكىك في كىك في جامع األصكؿ رقـ:  -رضي هللا عنيما-
 .ٖٜٗ، صٔالزمخشرؼ، الكشاؼ: ج (ٖ)
 .ٕٛ٘. كتقدـ تخريج الحديث، صٗٛٗ-ٖٛٗ، صٖابف عطية، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز: ج (ٗ)
 .ٕٖٓص، ٔابف الحاجب، الكافية في النحك: ج (٘)
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أف دعكػ التكاتر باطمة، يعرؼ ذلؾ ممف يعرؼ األسانيد التي  الحاجب قبمو، فقاؿ: كال يخفى عميؾ

 (1)رككىا بيا. كلكف ينبغي أف يحتج لمجكاز بكركد ذلؾ في أشعار العرب".

ىذه نقكؿ سبعة عف سبعة مف المفسريف كالنحكييف، كقمبي يتفطر حسرة عمى ىذا الزلل الجسيـ، كىل 

أؼ جية في أصح كبلـ، كأفصح بياف، كأقـك نظاـ، كفيو  القراءات إال القرآف العظيـ، كىل يتكجو طعف عمى

ف صدرت  ىداية األناـ؟! سبحانؾ ربنا ذا الجبلؿ كاإلكراـ، كسأترؾ التعميق ألىل التحقيق لنحذر ُبَنيَّاِت الطريق، كا 

يق، "إف لنا شريعًة لك راـ سُيدنا أبك بكر الصديق  مل أف يخرج عنيا إلى الع -رضي هللا عنو كأرضاه-مف صدِّ

 .-كحاشاه مف ذلؾ فداه نفسي كأبي كأمي ككلدؼ- (ٕ)برأيو لـ ُيقبل منو".

( قاؿ بعد أف حكى قكؿ الطاعنيف في قراءة اإلماـ حمزة: "ىذه ٙٓٙالمفسر فخر الديف الرازؼ )ت:  -ٔ

الكجكه ليست قكيًة في دفع الركايات الكاردة في المغات، كذلؾ ألف حمزة أحد القراء السبعة كالظاىر أنو 

كذلؾ يكجب القطع بصحة ىذه  -ملسو هيلع هللا ىلص-ـ يأت بيذه القراءة مف عند نفسو، بل ركاىا عف رسكؿ هللا  ل

المغة، كالقياس يتضاءؿ عند السماع ال سيما بمثل ىذه األقيسة التي ىي أكىى مف بيت العنكبكت"، ثـ 

َو القراءَة مف حيث العربية، كقاؿ: "كالعجُب مف ىؤالء النحاة  أنيـ يستحسنكف إثبات ىذه المغة بيذيف كجَّ

البيتيف المجيكليف، كال يستحسنكف إثباتيا بقراءة حمزة كمجاىد، مع أنيما كانا مف أكابر السمف في عمـ 

 (3)القرآف".

( ذكر أف أكثر النحكييف ضعفكا قراءة ٖٗٙالنحكؼ مكفق الديف يعيش بف عمي بف يعيش الحمبي )ت:  -ٕ

اؿ: ال تحل القراءة بيا. ثـ عقب عمى ذلؾ بقكلو: "كىذا القكؿ غير مرضي حمزة، كردىا ابف المبرد كق

مف أبي العباس )ىك ابف المبرد( ألنو قد ركاىا إماـ ثقة كال سبيل إلى رد ثقة، مع أنو قد قرأتيا جماعة 

                                                
 .ٛٔٗ، صٔالشككاني، فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير: ج (ٔ)
 .ٖ٘٘في تمبيس ابميس:  –رحمو هللا  –ىذا نص كبلـ شيخ اإلسبلـ اإلماـ البكرؼ ابف الجكزؼ  (ٕ)
 .ٗٙٔ، صٜالرازؼ، التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(: ج (ٖ)
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 -رضي هللا عنيـ جميعاً -كذكر سبعة مف التابعيف أيضًا  -مف غير السبعة كابف مسعكد كابف عباس 

ذا  (1)صحت الركاية لـ يكف سبيل إلى ردىا. ثـ شرع في تكجيييا مف حيث العربية". كا 

( اعتمد قراءة حمزة في جكاز عطف المظير )األرحاـ( عمى ٕٚٙإماـ النحاة اإلماـ ابف مالؾ )ت:  -ٖ

 المضمر المجركر في )بو( مف غير إعادة الجار، فقاؿ في ألفيتو الشييرة:

 ...  ضميِر خفٍض الزمًا قد ُجعبل َكَعْكُد خافٍض لدػ عطٍف عمى  

 كليس عندؼ الزمًا، إذ قد أتى    ...   في النثر كالنظـ الصحيح ُمْثبتا

 -إذا عطف عمى ضمير الخفض-قاؿ ابف عقيل في شرح األلفية: "أؼ جعل جميكُر النحاة إعادة الخافض  

المخفكض مف غير إعادة الزمًا، كال أقكؿ بو لكركد السماع نثرًا كنظمًا، بالعطف عمى الضمير 

 (ٕ)الخافض. فمف النثر قراءة حمزة".

( رد عمى الطاعنيف بكبلـ قاٍس متيف، يتناسب مع شناعة تمؾ الزلة ٗ٘ٚالمفسر النحكؼ أبك حياف )ت:  -ٗ

المنكرة في الديف، فقرر صحة القراءة كفصاحتيا في المغة سماعًا كقياسًا، كمف ادعى المحف في القراءة 

زة فقد كذب، كأما قكؿ ابف عطية: "َكَيُردُّ ِعْنِدؼ َىِذِه اْلِقَراَءَة ِمَف اْلَمْعَنى َكْجَياِف، أك الغمط عمى حم

ِ َفَجَساَرٌة َقِبيَحٌة ِمْنُو اَل َتِميُق ِبَحاِلِو، َكاَل ِبَطَياَرِة ِلَساِنِو. ِإْذ َعَمَد ِإَلى ِقَراَءٍة ُمَتَكاِتَرٍة عَ   َصمَّى َّللاَُّ -ْف َرُسكِؿ َّللاَّ

َحاَبِة الَِّذيَف َتَمقَُّكا اْلُقْرآَف ِمْف ِفي َرُسك  -َعَمْيِو َكَسمَّـَ  ِة، َكاتََّصَمْت ِبَأَكاِبِر ُقرَّاِء الصَّ ِ َقَرَأ ِبَيا َسَمُف اأْلُمَّ -ِؿ َّللاَّ

ُ َعَمْيِو َكَسمَّـَ  ، َكاْبُف َمْسُعكٍد، كز  -َصمَّى َّللاَّ َحاَبِة ُأَبُي ِبَغْيِر َكاِسَطٍة: ُعْثَماُف، َكَعِميّّ يد بف ثابت. َكَأْقَرُأ الصَّ

َىا بِ  ـْ " كقاؿ: َشْيٍء َخَطَر َلُو ِفي ِذْىِنِو"ْبُف َكْعٍب، َعَمَد ِإَلى َردِّ َكَلْسَنا ُمَتَعبَِّديَف ِبَقْكِؿ ُنَحاِة اْلَبْصَرِة َكاَل َغْيِرِى

ـٍ َثَبَت ِبَنْقِل اْلُككِفيِّيفَ  ـْ ُحْك ، َفَك ـْ ْف َخاَلَفُي ـٍ َثَبَت ِبَنْقِل  ِممَّ ـْ ُحْك ـْ َيْنُقْمُو اْلَبْصِريُّكَف، َكَك ـِ اْلَعَرِب َل ِمْف َكبَل

ـْ َيْنُقْمُو اْلُككِفيُّكَف، ".  (3)اْلَبْصِريِّيَف َل

                                                
 .ٜٚ-ٛٚ، صٖجابف يعيش، شرح المفصل:  (ٔ)
 .ٕٓٗ-ٜٖٕ، صٕابف مالؾ ،األلفية كمعيا شرح ابف عقيل: ج (ٕ)
 .ٜ٘ٔ-ٛ٘ٔ، صٖ، جٛٗٔ-ٚٗٔ، صٕأبك حياف، البحر المحيط: ج (ٖ)
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( قاؿ: "كأما حمزة فقرأ بالجر عطفًا عمى الضمير المجركر، كقكؿ ٜٚٚالمفسر الخطيب الشربيني )ت:  -٘

البيضاكؼ: كىك ضعيف. أؼ كما ىك مذىب البصرييف ممنكع، كالقراءة بو متكاترة، فيجب أف يضعف 

 (1)البصرييف، كيرجع إلى كبلـ رب العالميف".كبلـ 

( في حاشيتو عمى تفسير البيضاكؼ قاؿ معمقًا عمى تضعيف ٜٙٓٔالمفسر شياب الديف الخفاجي )ت:  -ٙ

متكاترة، فمثل ىذا جسارة ال تميق  -ملسو هيلع هللا ىلص-البيضاكؼ قراءة حمزة: "كىذه القراءة مف السبعة المتصمة بالنبي 

 (2)أجل مما تكىمكه، ثـ أفاض في تكجيو القراءة مف حيث العربية كالمعنى". -رحمو هللا-بأحد، كحمزُة 

( قاؿ: "أكؿ مف شنع عمى حمزة في ىذه القراءة أبك العباس المبرد، حتى ٕٓٚٔكالمفسر األلكسي )ت:  -ٚ

ا. كتبعو عمى ذلؾ جماعة منيـ ابف عطية، كزعـ أنو يردىا كجياف. كأنت تعمـ قاؿ: ال تحل القراءة بي

أف حمزة لـ يقرأ كذلؾ مف نفسو، كىك أحد القراء السبع الذيف قاؿ أساطيف الديف: إف قراءتيـ متكاترة عف 

لبشاعة، كربما يخشى فالتشنيع عمى ىذا اإلماـ في غاية الشناعة، كنياية الجسارة كا -ملسو هيلع هللا ىلص-رسكؿ هللا 

  (3)منو الكفر". ثـ شرع في تكجيو القراءة مبنًى كمعنًى.

نعـ لكال عذر الجيل في الطاعنيف بالمتكاتر مف النقل لحكـ عميو بالكفر، قاؿ اإلماـ ناصر الديف ابف 

صكؿ، كال يعد مف (: "كلكال ُعْذُر أف المنِكَر ليس مف أىل الشأنيف، أعني عمـ القراءة كعمـ األٖٛٙالمنيِّر )ت: 

ذكؼ الفنيف المذككريف لخيف عميو الخركج مف ربقة الديف، كأنو عمى ىذا العذر لفي ُعيدة خطرة، كزلة منكرة تزيد 

عمى زلة مف ظف أف تفاصيل الكجكه السبعة فييا ما ليس متكاترًا، فإف ىذا القائل لـ يثبتيا بغير النقل كغايتو أنو 

لتكاتر. كأما الزمخشرؼ فظف أنيا تثبت بالرأؼ غير مكقكفة عمى النقل. كىذا لـ يقل ادعى أف نقميا ال يشترط فيو ا

  (ٗ)بو أحد مف المسمميف"

ـُ إال القرآف الذؼ طريقو السماع المتكاتر عف  كبالختاـ فميست القراءات التي قرأ بيا القراء العشرُة الكرا

ِؿ َفاْقَرُءكا كما فالقراءات تتبع النزكؿ ال ا -عميو الصبلة كالسبلـ-نبينا  لقياس، كىي سنة يأخذىا اآْلِخُر َعِف اأْلَكَّ
                                                

 .ٜٕٚ، صٔالخطيب الشربيني، السراج المنير في اإلعانة عمى تفسير معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير: ج (ٔ)
 .ٜٚ، صٖاشيتو عمى تفسير البيضاكؼ، المسماة عناية القاضي ككفاية الراضي: جشياب الديف الخفاجي، ح (ٕ)
 .٘ٛٔ-ٗٛٔ/ٗاأللكسي، ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني:  (ٖ)
 .ٗ٘-ٖ٘، صٕابف المنيِّر، اإلنصاؼ فيما تضمنو الكشاؼ مف اإلعتزاؿ: ج (ٗ)
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ُعمِّمتمكه، كما ثبت ذلؾ عف الخميفة الراشد عمر بف الخطاب ككاتِب الكحي زيد بف ثابت، كعف ابف المنكدر، 

 (ٔ)رضي هللا عنيـ أجمعيف. –كعركة بف الزبير، كعمر بف عبد العزيز، كعامر الشعبي مف التابعيف 

ال يجكز الترجيح بيف القراءات، كال تفضيل قراءة عمى قراءة، كمف باب أكلى ال يجكز بينيا  كلذلؾ

 التصحيح كالتضعيف، كال القبكؿ كالرد، فالكل كبلـ هللا الصمد. 

قاؿ اإلماماف الزركشي في البرىاف كالسيكطي في اإلتقاف: "حكى أبك عمر الزاىد عف اإلماـ المحدث 

ؿ: إذا اختمف اإلعراب في القرآف عف السبعة لـ أفضل إعرابًا عمى إعراب في القرآف، فإذا قا (ٕ)إماـ النحك ثعمب

خرجت إلى كبلـ الناس فضمت األقكػ". كعف اإلماـ النحاس قاؿ: "الديانة تحظر الطعَف عمى القراءة التي قرأ بيا 

ـَ إحداىما عمى . في-ملسو هيلع هللا ىلص-الجماعة، كال يجكز أف تككف مأخكذة إال عف النبي  ما قراءتاف حسنتاف ال يجكز أف ُتَقدَّ

األخرػ". كقاؿ أيضًا: "السبلمة عند أىل الديف أنو إذا صحت القراءتاف عف الجماعة أال يقاؿ أحدىما أجكد 

 (ٖ)".-يـرضي هللا عن-فيأثـ مف قاؿ ذلؾ، ككاف رؤساء الصحابة ينكركف مثل ىذا  -ملسو هيلع هللا ىلص-ألنيما جميعًا مف النبي

كبيذا تختمف قراءة القراء عف فقو الفقياء، فالقراءة مبناىا عمى السماع، ككميا كبلـ رب األرض 

 كالسماء. أما فقو الفقياء فقائـ عمى اجتياد العمماء، كفيو التفاضل كالتفاكت كالترجيح ببل نزاع.

بينيا كبيف بقية قراءة القراء  كأما فيما يتعمق بتكجيو قراءة اإلماـ حمزة مف حيث المعنى كبياف الصمة

 ، كفقنا هللا الكريـ لمعمـ المستنير.(ٗ)العشر الكراـ فمبسكط في كتب التفسير

  

                                                
 .ٚٔ، صٔءات العشر: جكما عند ابف الجزرؼ، في النشر في القرا (ٔ)
. كفيو يقكؿ الخطيب: ثقة حجة، ديف صالح، ٕٕٔ-ٕٗٓ، ص٘ترجمتو عند الخطيب البغدادؼ في، تاريخ بغداد: ج (ٕ)

 مشيكر بالحفع.
 .ٕٔٛ، صٔ، كالسيكطي، اإلتقاف: جٕٓٗ-ٜٖٕ، صٔالزركشي، البرىاف: ج (ٖ)
، األلكسي، كركح المعاني: ٘-ٗ، ص٘قرطبي: ج، كتفسير ال٘ٙٔ-ٗٙٔ، صٜالرازؼ، التفسير الكبير لئلماـ: ج (ٗ)
 .٘ٛٔ-ٗٛٔ، صٗج
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 ذج من تفسير الشيعةنمو 

سأخص بالكبلـ في ىذا المطمب فيمف لـ تكتمل فيو أىمية التفسير لكنو جمع إلى ذلؾ سكء القصد في 

ك متعثر في المدلكؿ كالدليل، يتكمـ عف عمد باألباطيل، كىمو األكؿ التأكيل، فميس في العير كال في النفير، كى

كاألخير التبلعب بشرع هللا الجميل، أظير اإِلنتساب إلى اإلسبلـ ليكيد لو كيضل أىمو باسمو، ألف ذلؾ أخفى 

الباطنية لمكره، كأدعى لقبكؿ تمبيسو، كما ىك حاؿ الشيعة الركافض، كغبلة الصكفية، كالقاديانية، كجميع فركع 

 المنحرفيف. 

كسأقتصر عمى نمكذج كاحد، مف ىؤالء أثبت مف خبللو كيف تبلعبكا بالقرآف الكريـ كبمفاىيمو عف 

قصد ذميـ، كأخطرىـ في زماننا الشيعة الركافض الذيف جمعكا ما تفرؽ في غيرىـ مف طامات كضبلالت، كال 

 أشنع مما أتى بو الركافض. 

عمى الديف كأىمو كأبعد عف شرائع اإلسبلـ مف الخكارج كالحركرية، كىـ شر مف الخكارج كأشد ضررا 

 -جل كعبل-فالخكارج لـ يكف فييـ زنديق كال غاؿ، كالرافضة فييـ مف الزندقة كالغالية مف ال يحصيو إال هللا 

زعمكف أنيا كالخكارج يتبعكف القرآف بمقتضى فيميـ فيـ يتبعكف القرآف الكريـ بآرائيـ كيدعكف اتباع السنة التي ي

تخالف القرآف الكريـ، كىؤالء إنما يتبعكف اإلماـ المعصـك عندىـ الذؼ ال كجكد لو في الحقيقة كيزعمكف أنو ال 

يخفى عميو شيء مف العمـ كال يخطئ ال عمدًا كال سيكًا، فالركافض أكذب فرؽ األمة فميس في الطكائف المنتسبة 

قًا لمكذب كتكذيبًا لمصدؽ منيـ، كسيما النفاؽ فييـ أظير منو في سائر إلى القبمة أكثر كذبًا منيـ، كال أكثر تصدي

 (ٔ)الناس، كليذا يستعممكف التقية كمبدأ الرفض كاف مف عبد هللا بف سبأ الذؼ أظير اإلسبلـ كأبطف الييكدية.

ة كىذه الفرقة الزائغة كانت تتستر كال تجير، لكف رفعت قركنيا كأظيرت جعجعتيا في ىذا الحيف، لقم

ف كانت  العمـ النافع، كقمة العمماء الربانيف، فيي سرطاف العصر بيقيف، كشرىا أشنع شر المعاصريف، كىي كا 

 قديمة في ضبلليا، فحاؿ بقية الضبلالت كحاليا، لكف تتغير األساليب، حسبما يركنو مناسبًا لنشر األكاذيب.

 فسيره.كسأستعرض مكقف الرافضة مف القرآف الكريـ، ككيف تبلعبكا في ت

                                                
 .ٔٓ٘-ٛٙٗ، صٕٛممخص مف جكاب ابف تيمية عف سؤاؿ عف الرافضة، ضمف مجمكع الفتاكػ: ج (ٔ)
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 انحصر مكقفيـ نحك القرآف الكريـ، في مكقفيف :

المكقف األكؿ: القرآف الكريـ محرؼ مف قبل الصحابة الكراـ، كفيو تغيير كزيادة كنقصاف. كعميو 

األكثر، كالقكؿ بالتحريف متكاتر عندىـ، فقد زكركا عف األئمة الكراـ الطيبيف أكثر مف ألفي ركاية في تقرير ذلؾ، 

منسكبة إلى مصادرىا في كتاب حافل بالضبلالت حسيف بف دمحم تقي النكرسي الطبرسي، تكفي سنة جمع أكثرىا 

صفحة، فرغ منو  ٖٖٗق، سمى كتابو: )فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب(، يقع في ٕٖٓٔ

تيـ كجمع ق، كثارت غضبة في العالـ اإلسبلمي لما طبع الكتاب، فبلمو أصحابو حيث أظير حقيقٕٜٕٔسنة 

إال شيعتيـ كمف قمدىـ، فألف  -ال سيما إذا كانت مجمكعة-ما تفرؽ في كتبيـ، كال يريدكف أف يطمع عمييا أحد 

كتابًا آخر في دفع اإلشكاالت عف كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب، كقد نقل في عشر 

ـ سرد في أكثر مف مئة صفحة، أكثر مف ألف آية صفحات متتالية أسماء كبار مراجعيـ القائميف بالتحريف، ث

 عمى ترتيب المصحف كقع فييا التحريف. 

أعياف المنزؿ داللة كاضحة عمى أف التحريف في  إف آثار الشيعة المركية في تحريف القرآف الكريـ تدؿ

مف قمو كسأقتصر عمى خبر ن (ٔ)كما ىك نص الطبرسي في فصل الخطاب -أؼ: نفس القرآف حقيقة-إعجازًا، 

مالة البلـ-كتاب الكافي لشيخ الشيعة كعالميـ ثقة اإلسبلـ عندىـ، أحمد بف إبراىيـ الُكميني   -بضـ الكاؼ كا 

قاؿ: "ما ادعى أحد مف الناس أنو جمع  -رحمو هللا-عف اإلماـ الباقر  (ٕ)المتكفى سنة ثماف كعشريف كثبلثة مئة.

  (ٖ)ما نزلو هللا تعالى إال عمي بف أبي طالب كاألئمة مف بعده".القرآف كمو كما أنزؿ إال كذاب، ما جمعو كحفظو ك

كأنا  –جعفر الصادؽ عميو السبلـ  –كفي الكافي: "عف سالـ بف سممة قرأ رجل عمى أبي عبد هللا 

أستمع حركفًا مف القرآف ليس عمى ما يقرؤىا الناس، فقاؿ أبك عبد هللا: كفَّ عف ىذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس 

قرأ  كتاب هللا عز كجل عمى حده كأخرج المصحف الذؼ كتبو   -عميو السبلـ-تى يقـك القائـ فإذا قاـ القائـ ح

إلى الناس حيف فرغ منو ككتبو فقاؿ: ليـ ىذا كتاب هللا  -عميو السبلـ-كقاؿ: أخرجو عمي   -عميو السبلـ-عمي 

                                                
 .ٙٗٔالطبرسي، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب: ص (ٔ)
 .ٕٓٛ، ص٘ٔترجمتو في سير أعبلـ النببلء: ج (ٕ)
 ، كتاب الحجة.ٕٕٛ، صٔكافي: جالكميني، ال (ٖ)
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جمعتو مف المكحيف فقالكا: ىك ذا عندنا مصحف جامع فيو القرآف ال كقد  -ملسو هيلع هللا ىلص-عز كجل كما أنزلو هللا عمى دمحم 

 (ٔ)حاجة لنا فيو، فقاؿ: أما كهللا ما تركنو بعد يكمكـ ىذا أبدًا، إنما كاف عمي أف أخبركـ حيف جمعتو لتقرؤكه".

 كالمكقف الثاني: يتمخص أمريف اثنيف:

عمى الصحابة الكراـ، بل كعمى خيارىـ  -عز كجل-أكليما: حممكا اآليات التي نزلت في شر خمق هللا 

 كأفضميـ، كىـ أطيب كأطير خمق هللا جل كعبل.

 ثانييما: فسركا اآليات النازلة في مدح الصحابة الكراـ بما يدؿ عمى كفرىـ كنفاقيـ.

كال يسمـ شيعي منو، إف نفى األكؿ عنو -كىذا المكقف ال يقل خطكرة عف األكؿ، إف لـ يكف أشد منو، 

ألف المكقف األكؿ مكقف الزاعميف لتحريف كبلـ  -ك يجير كيجاىر بالثاني حسب زعمو حمية دينيةتقية، في

رب العالميف، ُينفضح حاليـ أماـ الجميع، بأنيـ ال يؤمنكف با العظيـ، أما المكقف الثاني بشقيو فيـ في 

 فيخدعكف كيخادعكف.-هلالج لج-الظاىر مفسركف، كيبيِّنكف مراد هللا 

عمـك أف التبلعب بالنص نكعاف. تبلعب بمفظو، كتبلعب بمعناه. كالكل تبلعب ككفر، إف كمف الم

المتأكؿ فيما ال يحتممو النص القرآني ال يعذر كيقاـ عميو الحّد، كما ىك الحاؿ فيمف كقع بنكع تأكيل في شرب 

اِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُمكْا ِإَذا َما اتََّقكْا كَّآَمُنكْا  }َلْيَس َعَمى الَِّذيَف آَمُنكْا َكَعِمُمكاْ  -عز كجل-الخمر، تعمقًا بقكؿ هللا  الصَّ

َـّ اتََّقكْا كََّأْحَسُنكْا َكَّللّاُ ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيف{]المائدة: َـّ اتََّقكْا كَّآَمُنكْا ُث اِلَحاِت ُث [ كما فيـ ذلؾ الصحابة الكراـ َٖٜكَعِمُمكْا الصَّ

 (ٕ).- عنيـ رضي هللا-ابف عباس كعمي، كعمر -

كىذه أمثمة تكضح تحريف الشيعة لمعنى القرآف الكريـ، كتبيف أنيـ أشنع أصناؼ المحركميف مف 

 مكىبة هللا الكريـ.

ـْ َيُكِف َّللاُّ -جل ثناؤه-قاؿ هللا  َـّ اْزَداُدكْا ُكْفًرا لَّ َـّ َكَفُركْا ُث َـّ آَمُنكْا ُث َـّ َكَفُركْا ُث ـْ َكاَل  :}ِإفَّ الَِّذيَف آَمُنكْا ُث ِلَيْغِفَر َلُي

ـْ َسِبيبل{]النساء: -[  كاآلية ظاىر معناىا في الكفار سكاء كانت فيمف آمف مف الييكد بنبي هللا مكسى ِٖٚٔلَيْيِدَيُي

                                                
 .ٖٖٙ، صٕالكميني، األصكؿ مف الكافي: ج (ٔ)
 .ٜٜٕ – ٜٕٙ، صٙ، تفسير القرطبي: جٔٙٙ – ٛ٘ٙ، صٕابف العربي، إيضاح ذلؾ في أحكاـ القرآف: ج (ٕ)
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ثـ كفركا بعبادتيـ العجل، ثـ آمنكا بنبي هللا مكسى، ثـ كفركا بنبي هللا عيسى،  -عمى نبينا كعميو الصبلة كالسبلـ

أك كانت في المنافقيف، الذيف أظيركا اإليماف ككفركا في السر، مرة بعد  -ملسو هيلع هللا ىلص -فرًا بكفرىـ بنبينا ثـ ازدادكا ك

  (ٔ)أخرػ، فازدادكا كفرًا بثباتيـ عميو إلى المكت.

فماذا قاؿ عمماء الشيعة حكؿ تأكيل ىذه اآلية الكريمة. يركؼ الكميني في الكافي بسنده إلى أبي عبد هللا 

في أكؿ األمر ككفركا  -ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ: "نزلت في فبلف كفبلف كفبلف، آمنكا بالنبي  -رحمو هللا-إلماـ جعفر الصادؽ ا

: مف كنت مكاله فيذا عمي مكاله، ثـ آمنكا بالبيعة ألمير -ملسو هيلع هللا ىلص-حيث عرضت عمييـ الكالية، حيف قاؿ النبي 

فمـ يقركا بالبيعة، ثـ ازدادكا كفرًا بأخذىـ مف بايعو بالبيعة ليـ  -ملسو هيلع هللا ىلص-سكؿ هللا المؤمنيف، ثـ كفركا حيث مضى ر 

جل كعبل: -في قكؿ هللا  -جل كعبل-ليـ فيؤالء لـ يبق فييـ مف اإليماف شيء" كبيذا اإلسناد عنو في قكؿ هللا 

ف َبْعِد مَ  كا َعَمى َأْدَباِرِىـ مِّ ـْ َكَأْمَمى َلُيـ{ ]دمحم:}ِإفَّ الَِّذيَف اْرَتدُّ َؿ َلُي ْيَطاُف َسكَّ ـُ اْلُيَدػ الشَّ [ فبلف كفبلف ٕ٘ا َتَبيََّف َلُي

، كمثل ىذا كزيادة عميو في الركايات في تقرير ذلؾ في (ٕ)كفبلف، ارتدكا عف اإليماف في ترؾ كالية أمير المؤمنيف"

يار عند الشيعة االشرار، بل إنيا شاممة لجميع كالردة ليست قاصرة عمى ىؤالء الثبلثة األخ (ٖ)تفسير الصافي

قاؿ: "كاف الناس أىل ردة بعد  -رضي هللا عنو-الصحابة الكراـ إال ثبلثة فقط. ففي الكافي عف االماـ الباقر 

 (ٗ)إال ثبلثة فقمت: مف الثبلثة؟ فقاؿ: المقداد بف األسكد كابك ذر الغفارؼ كسمماف الفارسي". -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي 

ـُ َعَمى َيَدْيِو َيُقكُؿ َياَلْيَتِني اتََّخْذُت  كفي تفسير الصافي، في تفسير قكؿ ربنا الرحمف: }َكَيْكـَ َيَعضُّ الظَّاِل

ْكِر َبْعَد إِ  ـْ َأتَِّخْذ ُفبَلًنا َخِميبًل. َلَقْد َأَضمَِّني َعِف الذِّ ُسكِؿ َسِبيبًل. َياَكْيَمَتى َلْيَتِني َل ْيَطاُف ْذ َجاءَمَع الرَّ ِني َكَكاَف الشَّ

[ نقبًل عف القمي: "الظالـ: األكؿ، كالخميل الثاني، كالذكر: يعني الكالية. ككاف ٜٕ-ِٕٚلئِلنَساِف َخُذكاًل{]الفرقاف: 

كفييا: تبرؤ األكؿ كالثاني  -رضي هللا عنو-الشيطاف الثاني ثـ ركػ خطبة طكيمة عف أمير المؤمنيف سيدنا عمي 

                                                
 .ٜٖٖ، صٔ، كالسراج المنير: جٖٓٚ– ٜٖٙ، صٔكما في تفسير النسفي: ج (ٔ)
، كفيو تكرار فبلف كفبلف كفبلف، كأحيانًا األكؿ كصاحبو كالثالث، كأحيانًا يضـ إلييـ ٕٓٗ، صٔج الكميني، األصكؿ مف الكافي: (ٕ) 

 .ٖٖٗ، صٛ، جٕٔٗ، ٜ٘ٔ، صٔفي كل ما ىك قبيح، كما في: ج -رضي هللا عنيـ-أبا عبيدة 
 .            ٕٛ، ص٘، جٔٔ٘، صٔالتفسير الصافي: ج (ٖ)
 .ٕ٘ٗ، صٛالكافي: ج (ٗ)
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. كلئلماـ ابف قتيبة، كاإلماـ أبي بكر الباقبلني رد عمى ذلؾ (ٔ)ك الذكر الذؼ كفرا بو"مف بعضيما، كعمي ى

 (ٕ)اليذياف.

كأما تفسيرىـ لؤليات التي نزلت في مدح الصحابة الكراـ بما يدؿ عمى ذميـ فكثير كثير. كمثاؿ ذلؾ 

ُو الَِّذيَف َكَفُركْا َثاِنَي اْثَنْيِف ِإْذ ُىَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َيُقكُؿ ِلَصاِحِبِو }ِإالَّ َتنُصُركُه َفَقْد َنَصَرُه َّللّاُ ِإْذ َأْخَرجَ  قكؿ ربنا الجميل:

ـْ َتَرْكَىا َكَجَعَل َكِممَ  ْفَمى َكَكمِ اَل َتْحَزْف ِإفَّ َّللّاَ َمَعَنا َفَأنَزَؿ َّللّاُ َسِكيَنَتُو َعَمْيِو َكَأيََّدُه ِبُجُنكٍد لَّ َمُة َّللّاِ ِىَي َة الَِّذيَف َكَفُركْا السُّ

[ كفييا مف المدح كالثناء مالـ يمدح بمثميا بشر عمى اإلطبلؽ خبل السادة ٓٗاْلُعْمَيا َكَّللّاُ َعِزيٌز َحِكيـ{ ]التكبة:

 . -رضي هللا عنو-كىي نازلة في سيد الصديقيف  -عمى نبينا كعمييـ جميعًا صمكات هللا كسبلمو-األنبياء 

كىب ليذه اآلية، ثـ أقابمو بتكجيو مف فتح هللا عميو ككىبو حسف الفيـ كسأعرض تأكيل المحركميف مف ال

 في كتابو العظيـ.

، في تفسيره المختصر في مجمد كاحد: "قكلو عز (ٖ)يقكؿ عبد هللا بف دمحم رضا شّبر الكاظمي النجفي

َقاَؿ َلُو َصاِحُبُو َكُىَك : }-عز كجل-كجل: } ِلَصاِحِبِو{ ال مدح فيو، إذ قد يصحب المؤمف الكافر، كما قاؿ هللا 

َـّ َسكَّاَؾ َرُجبًل{ ]الكيف: َـّ ِمف نُّْطَفٍة ُث [، ﴿ اَل َتْحَزْف ﴾ فإنو خاؼ عمى ُٖٚيَحاِكُرُه َأَكَفْرَت ِبالَِّذؼ َخَمَقَؾ ِمف ُتَراٍب ُث

 -ملسو هيلع هللا ىلص-َسِكيَنَتُو َعَمْيِو ﴾ عمى الرسكؿ عف ذلؾ ﴿ َفَأنَزَؿ َّللّاُ  -ملسو هيلع هللا ىلص-نفسو كاضطرب حتى كاد أف يدؿ عمييما، فنياه 

كفي إفراده بيا ىينا مع اشتراؾ المؤمنيف معو حيث ذكرت ما ال يخفى. َكَجْعُل الياء لصاحبو ينفيو ككنيا لمرسكؿ 

كتبيـ كالمطكالت . كل ىذا التعريض الفاحش البذؼء كتفسيره مختصر جدًا، أما متكسطات (ٗ)قبل كبعد" -ملسو هيلع هللا ىلص-

أقبل يقكؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص-"أف رسكؿ هللا  -رحمو هللا-ففييا مف البميات ما ُيستحى مف ذكره. يقكؿ الكاشاني عف الباقر 

حالو قاؿ لو:  -ملسو هيلع هللا ىلص-ألبي بكر في الغار: اسكف فإف هللا معنا كقد أخذتو الرعده كىك ال يسكف، فمما رأػ رسكؿ هللا 

يد أف أريؾ أصحابي مف األنصار في مجالسيـ يتحدثكف كأريؾ جعفر كأصحابو في البحر يغكصكف، فأضمر تر 

تمؾ الساعة أنو ساحر، فأنزؿ هللا سكينتو أمنتو التي تسكف إلييا القمكب". كركػ العياشي عنو: "أنيـ يحتجكف 

                                                
 .ٔٔ، صٗفي: جالتفسير الصا(ٔ) 
 .ٕٔ٘، صٕ، كاإلنتصار: جٕ٘ٔ-ٕٗٔ، كالباقبلني، نكت اإلنتصار: ٖٕٙ-ٕٓٙابف قتيبة، تأكيل مشكل القرآف:  (ٕ) 
 كفيو: مجتيد شيعي إمامي. ٖٔٔ، صٗق، الزركمي، األعبلـ: جٕٕٗٔتكفي سنة  (ٖ)
 تفسير القرآف الكريـ، كيسمى )بالكجيز في تفسير القرآف(. (ٗ)
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هللا لقد قاؿ هللا: ﴿َفَأنَزَؿ َّللّاُ َسِكيَنَتُو  يـ في ذلؾ حجة، فكعمينا بقكؿ هللا: ﴿َثاِنَي اْثَنْيِف ِإْذ ُىَما ِفي اْلَغاِر﴾ كمال

ىذا ما نقمو فيمسكؼ الفقياء كفقيو الفبلسفة  .(ٔ)َعَمْيِو﴾ كما ذكره فييا بخير. قيل ىكذا تقرؤنيا؟ قاؿ ىكذا قرأتيا"

راء، فيك محض افتراء. حجة عصره ككحيد دىره كما ينعتكنو بتمؾ النعكت المزخرفة، كال حاجة لمناقشة ذلؾ الي

قد أضمر تمؾ الساعة أنو ساحر؟! كجكابيـ  -رضي هللا عنو-لكف فقط سأقكؿ: مف أيف عممتـ أف سيدنا أبا بكر 

. قاؿ الكميني في الكافي  باب في أف األئمة عمييـ السبلـ يعممكف الغيب ثـ ركػ آثارًا كثيرة في تقرير ذلؾ -معمـك

جماعة مف الشيعة في الحجر  -جعفر الصادؽ رحمو هللا-ع أبي عبد هللا منيا عف سعيف التمار قاؿ: "كنا م

فقاؿ عمينا عيف فالتفتنا يمنة كيسره فمـ نر أحد فقمنا ليس عمينا عيف قاؿ كرب الكعبة كرب البيت ثمث مرات لك 

ر أعطيا كنت بيف مكسى كالخضر ألخبرتيما انى اعمـ منيما كألنبأتيما بما ليس في أيدييما الف مكسى كالخض

عمـ ما كاف كلـ يعطيا عمـ ما ىك كائف إلى يـك القيمة كاف رسكؿ هللا أعطى عمـ ما كاف كما ىك كائف إلى يـك 

 نعكذ با مف ىذا الضبلؿ المبيف. (ٕ)القيمة فكرثناه مف رسكؿ هللا صمى هللا عميو كآلو كراثة".

رضي -مدح هللا فييا لصديق ىذه األمة كقد حمل أئمتنا المكىكبكف ىذه اآلية عمى أحسف كجو، كبينكا 

 مف كجكه كثيرة، أقتصر عمى خمسة منيا باختصار. -هللا عنو

في كقت الشدة دليل كاضح بيف عمى مقدار  -رضي هللا عنو-لسيدنا أبي بكر  -ملسو هيلع هللا ىلص-أكاًل: صحبة نبينا 

 َثاِنَي اْثَنْيِف﴾.ما بينيما مف ألفة كمكدة، فينيئًا لصديق اإلسبلـ بذلؾ الكساـ: ﴿

عمى نبينا كآلو كصحبو صمكات هللا -ثانيًا: ضمير ﴿َمَعَنا﴾ يعكد عمى سيد النبيف كسيد الصديقيف. 

 -كما جمع هللا بيف النبي كغيره في ضمير إال بينو كبيف أقرب الخمق إليو كأحبيـ لو في حياتو كمكتو  -كسبلمو

 ملسو هيلع هللا ىلص.

كشفقتو عميو، كما يدؿ عمى ذلؾ حالو في  -ملسو هيلع هللا ىلص-ديق كقمقو كخكفو عمى نبينا ثالثًا: حزف أبي بكر الص

-مسير اليجرة أمامو كخمفو كيمينو كشمالو، ككما يدؿ عمى ذلؾ جميع مراحل حياتو نعـ ىك دكف نبينا الكريـ 

                                                
 .ٖ٘ٗ، صٕصافي: جالتفسير ال (ٔ)
 .ٕٔٙ-ٕٓٙ – ٕ٘٘، صٔالكميني، الكافي، ج (ٕ)
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عمى نبينا كصاحبو صبلة كسبلـ -حبيب الحميـ يثبت حبيبو الحميـ كال -ملسو هيلع هللا ىلص-فا الكريـ يثبت نبيو األميف  -ملسو هيلع هللا ىلص

 .-رب العالميف

رابعًا: ضمير ﴿َعَمْيِو﴾ في إنزاؿ السكينة يعكد عمى صديق ىذه األمة في أرجح اإلحتماليف فيك الذؼ 

مبو كسكف ركعو بإنزاؿ السكينة عميو مف ربو. فاطمئف ق -ملسو هيلع هللا ىلص-كقمق مف أجمو، كثبتو نبينا  -ملسو هيلع هللا ىلص-حزف عمى النبي 

ـْ َتَرْكَىا﴾ معطكفًا عمى قكلو -جل كعبل-كيككف قكلو  : ﴿َفَقْد َنَصَرُه َّللّاُ﴾. كلك قيل -جل كعبل-: ﴿َكَأيََّدُه ِبُجُنكٍد لَّ

ف التابع لو حكـ المتبكع كىما فداللة ذلؾ عمى المدح أظير عند النبيل، أل -ملسو هيلع هللا ىلص-يعكد الضمير عمى نبينا الجميل 

صمى هللا كسمـ كبارؾ عمى -بمنزلة شخص كاحد. كفي ذلؾ مف الداللة عمى تماـ الصمة بينيما، كما ىك حاليما 

 .-نبينا كصاحبو

خامسًا: العتاب في قكؿ الكريـ الكىاب ﴿ ِإالَّ َتنُصُركُه ﴾ لجميع أىل األرض، كما سمـ منو إال ىذا 

سط اإلماـ األلكسي تكضيح ىذه األمكر الخمسة، ثـ ختميا بقكلو: "كبالجممة إف الشيعة قد الصديق الفرد. كقد ب

كيأبى هللا إال أف تككف كممة  -رضي هللا عنو-إجتمعت كممتيـ عمى الكفر بداللة اآلية عمى فضل الصديق 

 ((ٔ".))الذيف كفركا السفمى، ككممة هللا ىي العميا

القرآف، يجعبلف ىذا المسمؾ كمسمؾ القكؿ بتحريف القرآف الكريـ  كبالختاـ فيذاف األمراف في تفسير

سياف فيما صنكاف، كفي الحقيقة ال يختمفاف، كلمشيعة انحراؼ كثير في التفسير، ال يتقيدكف بالطرؽ السكية في 

ت، تفسير كبلـ رب البرية، كالشيء مف معدنو ال يستغرب، فيـ أجيل الناس في العقميات، كأكذبيـ في النقميا

كمف كصل إلى ىذه الدركة فيك أحط مف العجماكات قاؿ الكاشي في تفسيره الصافي في تفسير سكرة الرحمف: 

كركؼ عف الصادؽ أف المشرقيف رسكؿ هللا كأمير المؤمنيف صمكات هللا عمييما، كالمغربيف الحسف كالحسيف "

اف عميقاف ال يبغي أحدىما عمى كركؼ عف الصادؽ عميو السبلـ قاؿ عمي كفاطمة صمكات هللا عمييما بحر 

صاحبو، يخرج منيما المؤلؤ كالمرجاف قاؿ الحسف كالحسيف عمييما السبلـ كفي المجمع عف سمماف الفارسي 

كسعيد بف جبير كسفياف الثكرؼ أف البحريف عمي كفاطمة عمييما السبلـ كالبرزخ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كالمؤلؤ كالمرجاف الحسف 

                                                
 .ٗٓٔ – ٜٙ، صٓٔاأللكسي، ركح المعاني: ج (ٔ)
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اجاب مف سألو عف كالشمس  -رحمو هللا-كفي الكافي لمكميني عف جعفر الصادؽ  (ٔ)السبلـ"كالحسيف عمييا 

بو أكضح هللا عز كجل لمناس دينيـ، قاؿ: قمت: القمر  -صمى هللا عميو كآلو-كضحاىا قاؿ: "الشمس رسكؿ هللا 

كنفثو بالعمـ نفثا، قاؿ:  -كآلوصمى هللا عميو -تبل رسكؿ هللا  -عميو السبلـ-إذا تمييا؟ قاؿ: ذاؾ أمير المؤمنيف 

 -صمى هللا عميو كآلو-كالميل إذا يغشييا؟ قاؿ: ذاؾ أئمة الجكر الذيف استبدكا باالمر دكف آؿ الرسكؿ -قمت: 

كجمسكا مجمسا كاف آؿ الرسكؿ أكلى بو منيـ فغشكا ديف هللا بالظمـ كالجكر فحكى هللا فعميـ فقاؿ: كالميل إذا 

يسأؿ عف ديف رسكؿ هللا  -عمييا السبلـ-ر إذا جمييا؟ قاؿ: ذلؾ االماـ مف ذرية فاطمة يغشييا قاؿ: قمت: كالنيا

  (ٕ)فيجّميو لمف سألو فحكى هللا عز كجل قكلو فقاؿ: كالنيار إذا جمييا". -صمى هللا عميو كآلو-

لقصد كمسمؾ ىذه الفرقة الزائغة نمكذج كاضح لمف لـ تكتمل فيو أىمية التفسير، كجمع إلى ذلؾ سكء ا

في التأكيل، فاحـر مكىبة هللا الجميل. كبقية أنكاع الزائغيف ال يخرجكف عف ىذا المسمؾ الذميـ في فيـ القرآف 

 الكريـ، فألسنتيـ متشابية في التبلعب بكبلـ رب العالميف.

  

                                                
 .ٜٓٔ-ٛٓٔ، ص٘الكاشي، التفسير الصافي، ج (ٔ)
 .ٓ٘ص ٛالكميني، الكافي، ج (ٕ)
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 ذج من تفسير الحداثييننمو 

ـ العتيق. فيي ترادؼ معنى الحداثة في حقيقة كضعيا المغكؼ: الشيء الجديد الحديث خبلؼ القدي

البدعة تمامًا، فكبلىما يدؿ عمى اإلحداث كاالختراع كالتجديد كاإليجاد كاإلنشاء، لما لـ يعيده الناس، كلـ يألفكه 

 (ٔ)فيما بينيـ في المعاش، فيك غريب عمييـ ليس لو في معايشيـ مثاؿ كال قياس.

عمى نبينا كعمييما صمكات هللا -هللا مكسى كفي التنزيل مف كبلـ ربنا الجميل، حكاية كبلـ الخضر لنبي 

[ أؼ: أجدد، فبل تكف أنت ٓٚ:}َقاَؿ َفِإِف اتََّبْعَتِني َفبَل َتْسَأْلِني َعف َشْيٍء َحتَّى ُأْحِدَث َلَؾ ِمْنُو ِذْكًرا{]الكيف:-كسبلمو

 (ٕ)البادؼ بالسؤاؿ عما تراه، بل اصبر حتى أككف أنا المبتدؼ بذلؾ كبيانو.

دث، كالُمْخَترُع الُمْبَتدُع، ال ُيحمد كال يذـ مطمقًا، فما تعمق منو بأمكر الدنيا، كفيو لمناس كالجديد الحا

ف كاف فيو ضرر عمى الخمق، فيك محـر  . كا  منفعة فيك حسف، كبالنية الحسنة يككف قربة إلى ربنا الكريـ األكـر

 بحق.

ف كاف بإذف الشرع الحكيـ، قكاًل أك فعبًل، تصريحًا كأما الجديد الحادث، كالُمْخَترُع الُمْبَتدُع، في الديف، فإ

ف سمي محدثًا ككاف بدعة، كقد قاؿ الخميفة الراشد المميـ عمر بف الخطاب رضي  -أك تمميحًا، فيك مف الديف، كا 

 (ٖ): "نعمت البدعة ىذه".-هللا عنو

فيي بدعة ضبللة مذمكمة.  كأما إذا لـ تكف بإذف مف شرعنا القكيـ، قكاًل أك فعبًل، تصريحًا أك تمميحًا،

، َفَيِذِه الشافعي: "المحدثات مف األمكر ِضْرَباِف: َأَحُدُىَما: َما ُأْحِدَث ُيَخاِلُف ِكَتاًبا َأْك َسَنًة َأْك َأَثًرا َأْك ِإْجَماًعا قاؿ

                                                
)حدث( ك:  ٖٙ، صٕج )بدع(، كمعجـ مقاييس المغة: ٖٔ٘، صٖ)حدث( ك: ج ٖٙٗ، صٕكما يفيـ ىذا مف: لساف العرب: ج (ٔ)
 )بدع(. ٜٕٓ، صٔج
 .ٜٖٔ، صٖ)حدث( كطالع تفسير النسفي: ج ٕٕٔكما في عمدة الحفاظ، تفسير أشرؼ األلفاظ:  (ٕ)
،  كاألثر في جامع األصكؿ، رقـ: ٗٔٔ، صٔ، كالمكطأ: جٕٓٔٓاألثر متعمق بصبلة التراكيح، كىك في صحيح البخارؼ، رقـ:  (ٖ)

ٕٕٕٗ. 
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بَلَلِة. َكالثَّاِنيُة: َما ُأْحِدَث ِمَف اْلَخْيِر اَل ِخبَلَؼ ِفيِو ِلَكاحِ  ٍد ِمْف َىَذا، َفَيِذِه ُمْحَدَثٌة َغْيُر َمْذُمكَمٍة َكَقْد َقاَؿ َلِبْدَعُة الضَّ

ـِ َشْيِر َرَمَضافَ  ْف َكاَنْت َفَمْيَس ِفيَيا َردّّ ِلَما َمَضى" ِنْعَمِت اْلِبْدَعُة َىِذهِ : ُعَمُر ِفي ِقَيا ـْ َتُكْف، َكاِ  َيْعِني َأنََّيا ُمْحَدَثٌة َل
(ٔ) 

إلى البدعة المذمكمة في الديف، ككصفيا بأنيا خارجة عف ىديو القكيـ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-كقد أشار نبينا الكريـ 

: "َمْف -ملسو هيلع هللا ىلص- قالت: قاؿ رسكؿ هللا -رضي هللا عنيا-كما ثبت في المسند كالصحيحيف، مف ركاية أمنا عائشة 

" كفي ركاية "مْف عَ  ".أْحَدَث في أمرنا ىذا ما َلْيَس منُو فيك َردّّ   (ٕ)ِمَل عمبًل ليس عميو أمُرنا، َفيك ردّّ

كيراد بالحداثة عند الحداثييف المعاصريف: تمرد عمى الكاقع، بزلزلة عنيفة، كانقبلب شامل لتغير 

المجتمع، إنو انقبلب كامل عمى ما كاف، كما يككف، كما ىك كائف، إنو ثكرة عمى اإلسبلـ قرآنًا، كسنة، كفقيًا، 

 كأئمة.

 حداثة تقميدية. -ٗحداثة فنية.   -ٖحداثة ثكرية.   -ٕحداثة عممية.  -ٔكىي أنكاع: 

ف تظاىركا بالشعر كالعناية باألدب، كتغمغمكا في النكادؼ األدبية، فيـ أعظـ تنظيـ في ىذا الحيف،  كا 

اد كحتمًا ليـ مف يديرىـ مف المختفيف، كما ىك حاؿ مف يسمكف أنفسيـ )بالبنائييف األحرار( كىـ يمكركف بعب

 (ٖ)العزيز الجبار، آناء الميل كأطراؼ النيار.

ف لـ يكف في الحقيقة منضمًا  نعـ قد ينضـ إلييـ، كيتزيا بزييـ، كيككف بكقًا ينعق ببعض أفكارىـ، كا 

 معيـ، كال يعفيو ذلؾ مف انسحاب الحكـ عميو معيـ.

ـ هللا العظيـ. قاؿ: كىذا مثاؿ يكضح حاؿ بعض الحداثييف، ثـ أتبعو ببعض نماذج مف تفسيرىـ لكبل

عف )الرؤية اإلبداعية في  -ٕ٘ٙٙالعدد -ُكتب في جريدة الرياض   الشيخ عكض بف دمحم القرني منتقدًا مقاالً 

شعر صبلح عبد الصبكر( "لف أنقل مما كرد فييا مف الغثاء كالببلء إال مطمعيا لنعمـ أؼ نظرة تػنظرىا صحفنا 

                                                
، كالمدخل إلى عمـ ٖٕ٘قسيـ البدع في الشرع إلى قسميف، ثابت عنو في: المدخل إلى السنف الكبرػ، رقـ: قكؿ الشافعي في ت (ٔ)

 .ٖٔٔ، صٜ، كحمية األكلياء: جٜٙٗ، صٔ، كمناقب اإلماـ الشافعي: جٖٙٛٔالسنف، رقـ: 
 

، ككصمو في،ٕٕٗٔ. كصحيح البخارؼ، رقـ: ٖٚٔ، صٙأحمد، المسند: ج (ٕ) ، كصحيح مسمـ، ٖٜٙٙرقـ:  ، معمقًا بصيغة الجـز
 .٘ٚ، كىك في جامع األصكؿ، رقـ: ٙٓٙٗ، كسنف  أبي داكد، رقـ: ٛٔٚٔرقـ: 

ككتاب  -فرَّج هللا الكريـ عنو كعف المسمميف -كلمعرفة حقيقتيـ طالع كتاب: الحداثة في ميزاف اإلسبلـ لمشيخ عكض بف دمحم القرني (ٖ)
 اب االنحراؼ العقدؼ في آداب الحداثة كفكرىا. د.ناصر سعيد الغامدؼ.الحداثة كالتراث. د. دمحم مصطفى ىدارة. ككت
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ياض: صبلح عبد الصبكر يمثل الريادة الحقيقية لثكرة التجديد في إلى صبلح عبد الصبكر كأمثالو، تقكؿ الر 

نما كانت معطيات حياة كثقافة . كفكر صبلح عبد  الشعر العربي المعاصر، كىي ريادة لـ تػنشأ مف فراغ ، كا 

نما يمتد فيشمل الساحة الشعرية في الكطف الع ربي الصبكر يؤىمو لمقياـ بػيذا الدكر الذؼ ال يقتصر عمى مصر، كا 

. خّمػف صبلح عبد الصبكر ثركة إبداعية كنقدية أثرػ بػيا أدبنا العربي، كخمف مدرسة ينتظـ في أعطافيا شعراء 

المدرسة المجددة في العالـ العربي. كلمعرفة بعض آثار صبلح عبد الصبكر ىذا عمى ساحتػنا، ننقل لؾ بعض 

، عند تعميقو عمى العرض ٙالصفحة  ٜٛٗٚدد ما قالو الناقد الحداثي شاكر النابمسي في جريدة عكاظ الع

المسرحي الذؼ أقامتو جمعية الثػقافة كالفنكف في القصيـ لقصيدة الثبيتي )تغريبة القكافل كالمطر( يقكؿ النابمسي : 

أكد أف أشير إلى أف ىذه القصيدة قد لخصت كثيرًا مف قصائد صبلح عبد الصبكر. ثـ يقكؿ عف قصيدة أخرػ 

لقصيدة َنَفٌس درامي يرد الثبيتي مف جديد إلى بيادر صبلح عبد الصبكر الشعرية المسرحية الفنية. لمثبيتي : ىذه ا

:  ٖٛكصبلح عبد الصبكر زعيـ الحداثييف العرب كرائد المبدعيف عندىـ، ىك الذؼ يقكؿ في ديكانو صفحة 

إللو الصغير( كيقكؿ في صفحة : )اٚٗ)كالشيطاف خالقنا ليجرح قدرة هللا العظيـ(  كعنكاف قصيدتو في الصفحة 

: )مبلحنا ينتف شعر الذقف في جنكف يدعك إلو النقمة المجنكف أف يميف قمبو، كال يميف( )ينشده أبناؤه كأىمو  ٔ٘ٔ

األدنكف، كالكسادة التي لكػ عمييا فخذ زكجو أك كلدىا دمحمًا كأحمدا كسيدا(  )كخضرة البكر التي لـ يفترع حجابػيا 

يدعك إلو النعمة األميف أف يرعاه حتى يقضي الصبلة، حتى يؤتي الزكاة، حتى ينحر القرباف، إنس كال شيطاف( )

حتى يبني بػُحر مالو كنيسة كمسجدًا كخاف( كمف أراد أف يعرؼ صبلح عبد الصبكر أكثر فميطالع ديكانو كشعره 

 (ٔ)ككتبو ليعرؼ أؼ فكر كأؼ حياة يحب أىل الحداثة أف نعيشيا".

  

                                                
 .ٙٓٔ-٘ٓٔالحداثة في ميزاف اإلسبلـ، ص  (ٔ)
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 ير الحداثييف لكتاب هللا العظيـ.نماذج مف تفس

ألف دمحم شحركر كتابًا سماه: )الكتاب كالقرآف، قراءة معاصرة(. أؼ ال صمة ليا باآلثار الشرعية، كال 

بالمغة العربية، ككتابو مممكء بالطامات مف جميع االعتبارات، كمع ذلؾ يتجكؿ شرقًا كغربًا في جميع الجيات، 

رضي هللا -كما في المسند كغيره عف أنس بف مالؾ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ما أخبرنا بو نبينا  كتفتح لو القنكات، كىذا مصداؽ

: "إف بيف يدؼ الساعة أيامًا ُيْرفع فييف العْمـ، كينزؿ فييف الجيل، كيكثر فييف -ملسو هيلع هللا ىلص -قاؿ: قاؿ رسكؿ هللا -عنو

 (ٔ)".القتلالَيْرج قاؿ: كالَيْرُج: 

:}َكُقل لِّْمُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَف ِمْف َأْبَصاِرِىفَّ َكَيْحَفْظَف ُفُركَجُيفَّ -عز كجل-في تفسير قكؿ هللا َفْمنَر ما قرر

ِتِيفَّ َأْك آَباِئِيفَّ َأْك ُيفَّ ِإالَّ ِلُبُعكلَ َكاَل ُيْبِديَف ِزيَنَتُيفَّ ِإالَّ َما َظَيَر ِمْنَيا َكْلَيْضِرْبَف ِبُخُمِرِىفَّ َعَمى ُجُيكِبِيفَّ َكاَل ُيْبِديَف ِزيَنتَ 

ي َأَخَكاِتِيفَّ َأْك ِنَساِئِيفَّ َأْك َما َمَمَكْت آَباء ُبُعكَلِتِيفَّ َأْك َأْبَناِئِيفَّ َأْك َأْبَناء ُبُعكَلِتِيفَّ َأْك ِإْخَكاِنِيفَّ َأْك َبِني ِإْخَكاِنِيفَّ َأْك َبنِ 

َساء َكاَل َيْضِرْبَف  َأْيَماُنُيفَّ َأِك التَّاِبِعيَف َغْيِر ُأْكِلي ـْ َيْظَيُركا َعَمى َعْكَراِت النِّ ْفِل الَِّذيَف َل اإِلْرَبِة ِمَف الرَِّجاِؿ َأِك الطِّ

ِ َجِميًعا َأيَُّيا اْلُمْؤِمُنكَف َلَعمَُّكـْ  ـَ َما ُيْخِفيَف ِمف ِزيَنِتِيفَّ َكُتكُبكا ِإَلى َّللاَّ حيث يقسـ [ ٖٔ: ُتْفِمُحكف{]النكرِبَأْرُجِمِيفَّ ِلُيْعَم

الزينة إلى قسميف: الزينة الظاىرة، كىي ما ظير مف جسد المرأة بالخمق، أؼ كامل الجسد الظاىر كالرأس كالبطف 

ة عراة دكف مبلبس، كىذا يجكز لكل الرجاؿ رؤيتو مف مل ذلؾ بأف هللا خمق الرجل كالمرأ كالظير كالرجميف كع

ما أخفاه هللا في بنية المرأة كتصميميا، ىذا القسـ المخفي ىك الجيكب، المرأة، كالقسـ الثاني الزينة المخفية، كىي 

كالجيب كما عرفو بأنو فتحة ليا طبقتاف ال طبقة كاحدة كىك الخرؽ في الشيء، فالجيكب في المرأة ليا طبقتاف أك 

ا جيكب يجب عمى طبقتاف مع الخرؽ، كىي ما بيف الثدييف كما تحتيما، كتحت اإلبطيف كالفرج كاإلليتيف، ىذه كمي

المرأة المسممة أف تغطييا أماـ الرجاؿ األجانب عنيا غير المذككريف في اآلية، أما المذككركف في األية فميـ أف 

يركا حتى ما ُيعرِّفو شحركر بالجيكب، كقاؿ نعـ يجكز لمرجل أف يشاىد ابنتو عارية، كليس لو أف يقكؿ ليا حراـ، 

                                                
، ٘ٙٗ، كالطحاكؼ، شرح مشكل اآلثار، رقـ: ٖٖٖٚ، كمسند البزار، كما في كشف األستار، رقـ: ٕٕٓف صٖأحمد، المسند: ج (ٔ)

، كقد صرح ابف إسحاؽ بالتحديث ٖٕٛ/ٚمسند أبي يعمى كما في مجمع الزكائد: ، كىك في ٕٖٓٚ، كمعجـ الطبراني األكسط: ٙٙٗ
 في ركاية البزار. 
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ا عيب مف باب الحياء كالعرؼ، كأف عمى المرأة أال تتحرج مف محارميا ألنيـ ألف ىذا جائز، كلكف لو أف يقكؿ لي

 (ٔ)مدرجيف في اآلية كحكميـ كزكجيا.

كيكفي في مثل ىذا اليراء حكايتو، كأعجب منو كيف سكلت لو جرأتو عمى كتابة ما يستحى منو؟ 

كتابو المكضكعات. فيقكؿ: "مثل ىذا ق عمى ما يشبو ىذا مف اليراء في مَّ كرحمة هللا عمى ابف الجكزؼ عندما عَ 

، كنسب إلييـ الخطأ. كقاؿ: ىذا  الحديث ال يحتاج إلى اعتبار ركاتو، ألف المستحيل لك صدر عف الثقات ُردَّ

حديث ال يخفى عمى الصبياف الجيمة أنو مكضكع، فبل بارؾ هللا فيمف كضعو، فما أقبح ما فعل؟! ككيف اجترأ 

 !؟(ٕ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-عمى الكذب عمى رسكؿ هللا 

كمما يشبو كتاب شحركر كتاب مصطفى محمكد )القرآف محاكلة لفيـ عصرؼ( حيث: يرػ عند تفسير 

{ ]النكر: ـْ كا ِمْف َأْبَصاِرِى [ أف غض البصر أمر صعب في زمف الميني ٖٓقكؿ هللا الجميل }ُقل لِّْمُمْؤِمِنيَف َيُغضُّ

كمجرد إرساؿ النظر ال ضرر منو، كالضرر فيما يجرؼ في القمب  كالصدر العرياف، كالشعر المسترسل، جيب

نما تكتب لو حسنة،  كالعقل، فمف نظر إلى الجماؿ كرأػ فيو الخالق الذؼ صكر، فبل تككف نظرتو حبلاًل فقط، كا 

 (ٖ)ألنو حيف يرػ بقمبو )هللا( عند رؤيتو الكجو الجميل، يمجد الخالق الذؼ صكره.

الطير تمؾ األكىاـ كالخرافات في كتابو )اتجاىات التفسير في العصر مصطفى الحديدؼ  كقد فّند

 (ٗ)الحديث(.

                                                
كلممزيد ينظر باقي أكاذيبو كتحريفو في ما يتعمق بيذه اآلية كما يحل كما يحـر عمى المرأة في كتابو المميء بمثل ىذه الترىات  (ٔ)

 .ٗٔٙ - ٗٓٙكالمسمى: الكتاب كالقرآف قراءة معاصرة، ص
 "مف شـ ريح العمـ، يعمـ أف ىذه األحاديث مكضكعة".  ٓ٘، صٕ، كقاؿ في: جٕٕ٘، ٙٓٔ، صٔابف الجكزؼ، المكضكعات: ج (ٕ)

كانظر مثل ما في كتاب شحركر مف طامات ، في كتاب أسس الصحة النفسية لمدكتكر عبد العزيز القكصي. الذؼ يركج لفكضى 
. كىذا نقل كاحد مف ذلؾ الكتاب، ٖٕٙدمحم دمحم حسيف في كتابو، حصكننا ميددة مف داخميا:  الجنس. كما نعتو بذلؾ األستاذ المبارؾ:

يقرر عدـ تحرج األـ مف رؤية أكالدىا ليا عارية ليككف عندىـ كعي بالحياة الجنسية فيقكؿ: "إذا  ٓ٘ٗلنعمـ مدػ ما فيو مف ضبلؿ: ص
رية، فإف ىذا يكحي إليو بما يجب عميو تخاذه إزاء المسائل الجنسية مف تحرز كانت تكقع عمى ابنيا عقكبة شديدة إذا حاكؿ أف يراىا عا

: عف  الفيمسكؼ العالمي )برتراند رسل( أنو قاؿ: "إنو يجب أف يسمح لمطفل مف أكؿ األمر أف ٕ٘ٗكاشمئزاز..." ثـ نقل في صفحة 
خكتو كأخكاتو عراة كمما حدث ذلؾ بصكرة طبيعية اعتيادية غير مقصكدة، كال يجكز أْف يككف ىناؾ إظيار لمتحرج إزاء  يرػ كالديو كا 

 رؤيتيـ عاريف".
 .ٚٛ-٘ٛمصطفى محمكد، القرآف محاكلة لفيـ عصرؼ،  (ٖ)
، كانظر رده عميو في تفسيره بأف عذاب جينـ رحمة، كأف ٜٜٔ-ٖٜٔمصطفى الحديدؼ، اتجاىات التفسير في العصر الحديث: ص (ٗ)

 .ٕٜٔ-ٜٓٔكىي مف باب التمثيل: صما جاء عف الجحيـ معاف مستحيمة، 
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كمما تقدـ نعمـ: حداثة الحداثييف تتعمق بأمر الديف، كمرد ذلؾ إلى رب العالميف، ألف كل ما يتعمق 

، تبارؾ هللا رب بالحبلؿ كالحراـ، كالخير كالشر، كالفضيمة كالرذيمة مرده إلى الخالق الحكيـ، فمو الخمق كاألمر

  (ٔ.)العالميف، كتقدمت اإلشارة إلى ذلؾ في ىذه الرسالة

كبذلؾ يظير لنا حكـ الحداثة كالحداثييف، فيي ضبلؿ مبيف، كأصحابيا متمبسكف بأشنع بدعة في الديف، 

 -يمارضي هللا عن -ككجكدىـ في ىذا الزماف منذر بعقكبة ذؼ الجبلؿ كاالنتقاـ، كما ثبت عف عبد هللا بف عمرك

اَعِة َأْف ُتْرَفَع اأْلَْشَراُر َكُتكَضَع اأْلَْخَياُر، َكَأْف ُيْخَزَف اْلِفْعُل َكاْلَعَملُ  -ملسو هيلع هللا ىلص-أف رسكؿ هللا   قاؿ: "ِإفَّ ِمْف َأْشَراِط السَّ

ـْ َمْف يُ  َغيُِّرَىا َأْك ُيْنِكُرَىا َفِقيَل: َكَما اْلُمَثنَّاُة؟ َقاَؿ: َما اْكُتِتَبْت ِسَكػ َكَيْظَيَر اْلَقْكُؿ، َكَأْف ُيْقَرَأ ِباْلُمَثنَّاِة ِفي اْلَقْكـِ َلْيَس ِفيِي

" ِ َعزَّ َكَجلَّ  (ٕ).ِكَتاِب َّللاَّ

 الميـ اىدنا الصراط المستقيـ، كاجعمنا مف كرثة جنة النعيـ.

  

                                                
 .ٕٛٚانظر، ص: (ٔ)
ككرد األثر مكقكفًا عمى عبد هللا بف  ٗ٘٘، صٗ. قاؿ الييثمي: رجالو رجاؿ الصحيح، كالمستدرؾ: حٕٖٙ، صٚمجمع الزكائد: ج (ٕ)

 عمرك، كلو حكـ الرفع. في المستدرؾ أيضًا، كصححو الحاكـ ككافقو الذىبي.
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 اخلامتة
 

كمطالبو، بما في قمت بما يقتضيو بحثي حسب جيدؼ بتكفيق ربي، كاستكفيت فصكلو، كمباحثو، 

 كسعي، فذكرت في مقدمتو. أىميَة مكضكع بحثي، فيك شرط الـز لممفسر.

كبينت أسباب اختيارؼ لو: كىي كثيره أىميا أنو لـ يكتب فيو مف قبل مع أىميتو، كشدة الحاجة إليو ، 

 كاكتفى األئمة المتقدمكف باإلشارة إليو كعدكه شرطًا لممفسر.

لو. فيما يتعمق بتعريفو، كأدلتو، ككيفية تحصيمو، كماذا يترتب عمى كأجبت عما يعرض مف أسئمة حك 

 كجكده، كعمى فقده في المفسر.

كفيما يأتي عرض ألبرز النتائج التي تكصمت إلييا كأبرز تكصيات البحث ليسيل عمى لمقارغ الكصكؿ 

 إلييا:

ككبلـ سمفنا الطيبيف، كأئمة  -ملسو هيلع هللا ىلص-ف . أدلتو كتاب ربنا الكريـ، كسنة نبينا األميالكىب حٌق كحقيقة ببل ارتياب -ٔ

 الديف.

 أحكالو.يراد مف الكىب: تكفيق هللا الكىاب لعبده، كحفظو لو في  -ٕ

أف كحي النبي معصـك عف الخطأ، مقطكع بنسبتو لرب العالميف سبحانو،  بيف المكىبة كالعصمة: الفرؽ  -ٖ

ياـ الكلي، فالكلي ميما بمغت درجة صبلحو كعممو يجب اتباعو كيحـر الخركج عنو، كىذا ال ينطبق عمى إل

 كمكانتو فإف كبلمو ال يبمغ درجة العصمة كال يقطع بنسبتو لرب العالميف.

 كعمبًل.في االستقامة عممًا،  خبلصتيا ،أسباب ينبغي الحصكؿ عمييا ممكىبةل -ٗ

 تعرؼ بالمكىكب.عبلمات  ممكىبةل -٘

 .، كرفعة منزلتوكلوقفي تفسيره. سداد  المكىبةأثر اتصاؼ المفسر ب -ٙ

 .كثيَر الخطأِ  البركة، في المفسر، أف يككف تفسيره قميلَ  المكىبةأثر فقداف  -ٚ

 الكىب مكجكد في السابقيف، كباؽ فيمف يجيُء بعدىـ إلى يـك الديف. -ٛ
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لسمفنا الكراـ الطيبيف مف كىب ربنا الكريـ أكفر نصيب بيقيف، ككـ مف مسألة تعيف عمييـ فييا الجكاب،  -ٜ

 عندىـ أثر فييا، فقالكا باجتياد بعد تأمل كانتظار، فكاف جكابيـ مطابقًا لؤلثر تمامًا.كلـ يكف 

 .كسركرلممكىكب قبكؿ، كفي تفسيره نكر   -ٓٔ

 حرماف المخذكليف مف كىب الكىاب الكريـ عدؿ كحكمة، فالجزاء مف جنس العمل، كال يظمـ ربنا أحدًا.  -ٔٔ

تحكيـ العقل في النقل، كتقديـ ك شرع هللا المجيد، مف أسباب الحرماف: تقديـ األذكاؽ كالمكاجيد عمى  -ٕٔ

فرح المختمفيف، بما عند كل فريق مف عمـ ال إجماع فيو بيقيف، كتحكيمو في آؼ ك  الرأؼ عمى األثر.

 .الحكيـالذكر 

جمع أكثر المنحرفيف مف المعاصريف، بيف الجيل العقيـ، كسكء القصد الذميـ، فضمكا في الدليل  -ٖٔ

 عد الخمق عف كىب الكريـ الغفكر.كالمدلكؿ، كصاركا أب

 .كاإلكراـلمحداثييف أكفر نصيب مف جميع أسباب الحرماف مف كىب ربنا ذؼ الجبلؿ  -ٗٔ
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 توصيات الباحث

 مكاصمة البحث في ىذا المكضكع العظيـ النافع بحيث يقسـ إلى قسميف: -ٔ

لممكىكبيف في كل قرف ؿ قرف، بحيث يككف  األكؿ: تفسير المكىكبيف. كيقسـ أيضًا إلى المكىكبيف في ؾ

 بحث مستقل، ليعيش الباحث مع أمثمة كثيرة، مف نكع معيف، لعميا تجعل فيو ممكة في التفسير.

الثاني: تفسير المحركميف مف الكىب، لكل نكع مف أنكاع الحرماف بحث خاص، بداًل مف ككنو مطمبًا ضمف 

 فصل.

فيستفيد كيفيد، كلمتخصص في جزئيات  كبذلؾ يحصل استيفاء تاـ لمنكعيف، كيتمكف الباحث مف بحثو

 منفردة مستقمة فكائد ال تحصى كال تخفى.

أنصح نفسي، كطبلب العمـ قاطبة ببذؿ ما في الكسع في تحصيل أسباب الكىب، ففي ذلؾ سعادة  -ٕ

 الدنيا كاآلخرة.

فمف هللا  كأخيرًا فما ىذا إال جيد مقل كال أدعي فيو الكماؿ، كلكف عذرؼ أني بذلت فيو جيدؼ فإف أصبت

ف  فمف نفسي كالشيطاف، كأككف قد نمت شرؼ المحاكلو كالتعمـ، كال أزيد عمى ما قالو  أخطأتكذاؾ مرادؼ، كا 

القاضي الفاضل عبد الرحيـ البيساني: "رأيت أنو ال يكتب إنساف كتابًا في يكمو إال قاؿ في غده: لك غير ىذا لكاف 

لكاف أفضل، كلك ترؾ ىذا لكاف أجمل، كىذا مف أعظـ العبر، كىك أحسف، كلك زيد كذا لكاف يستحسف، كلك قدـ ىذا 

 آمل أف يناؿ القبكؿ كيمقى االستحساف. (ٔ)دليل عمى استيبلء النقص عمى جمة البشر"

 كصل هللا كسمـ كبارؾ عمى نبينا كسيدنا كحبيبنا دمحم كعمى آلو كصحبو كسمـ تسميمًا كثيرا

 كالحمد  رب العالميف.

  

                                                
 .ٛٔ، صٔهللا، كشف الظنكف عف أسامي الكتب كالعمكـ، جحاجي خميفة، مصطفى عبد  (ٔ)
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 در واملراجعقائمة املصا
 القرآف الكريـ

ابف األثير، عز الديف عمي بف أبي الكـر دمحم، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق: عمي دمحم معكض، كعادؿ 

 ـ(.ٜٜٗٔق/٘ٔٗٔ ،ٔأحمد )بيركت: دار الكتب العممية، ط

 -: عبد القادر األرنؤكط جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ، تحقيق ابف األثير، عز الديف عمي بف أبي الكـر دمحم،

 ، د.ت(.ٔمكتبة دار البياف، ط -مطبعة المبلح  -التتمة تحقيق بشير عيكف ) د.ـ، مكتبة الحمكاني 

الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبد السبلـ )بيركت: دار الكتاب  ،دمحمعز الديف عمي بف أبي الكـر ابف األثير، 

 ـ(.ٜٜٚٔق/ٚٔٗٔ، ٔالعربي، ط

 -النياية في غريب الحديث كاألثر، تحقيق: طاىر أحمد الزاكػ ، عز الديف عمي بف أبي الكـر دمحم ابف األثير، 

 ـ(.ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔمحمكد دمحم الطناحي )بيركت: المكتبة العممية، د.ط، 

، دمحم بف الحسيف بف عبد هللا ، الشريعة، تحقيق: الدكتكر عبد هللا بف عمر بف سميماف الدميجي  )الرياض: اآلُجرِّؼُّ

 ـ(. ٜٜٜٔ -ىػ  ٕٓٗٔ، ٕالسعكدية: دار الكطف، ط

ابراىيـ ىبلؿ، ابراىيـ ابراىيـ ىبلؿ، التصكؼ اإلسبلمى بيف الديف كالفمسفة ) د.ـ، الناشر دار النيضة العربية، 

 ـ(.ٜ٘ٚٔد.ط، 

باس )بيركت: مؤسسة أحمد، أبك عبد هللا بف دمحم بف حنبل الشيباني، فضائل الصحابة، تحقيق: د. كصي هللا دمحم ع

 ـ(.ٖٜٛٔ – ٖٓٗٔ، ٔالرسالة، ط

أحمد، أبك عبد هللا بف دمحم بف حنبل الشيباني، مسند أحمد بف حنبل، تحقيق: شعيب األرناؤكط، كعادؿ مرشد )د.ـ: 

 ـ(.ٕٔٓٓق/ٕٔٗٔ، ٔمؤسسة الرسالة، ط

: زىير الشاكيش ) بيركت: المكتب أحمد، أحمد بف دمحم بف حنبل، مسائل أحمد بف حنبل ركاية ابنو عبد هللا، تحقيق

 ـ(.ٜٔٛٔىػ ٔٓٗٔ، ٔاإلسبلمي، ط

األشعرؼ، عمي بف إسماعيل، مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف، تحقيق: ىممكت ريتر)بمدينة فيسبادف 

 ـ(. ٜٓٛٔ -ىػ  ٓٓٗٔ، ٖ)ألمانيا(: دار فرانز شتايز، ط

 ، د.ت(.ٕيث المتكاتر) د.ـ، دار الكتب السمفية، طاإلدريسي، دمحم بف جعفر الكتاني، نظـ المتناثر مف الحد
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 اإليجي، عبد الرحمف اإليجي، المكاقف في عمـ الكبلـ ) بيركت: عالـ الكتب، د.ط، د.ت(. 

، ٔاألزىرؼ، دمحم بف أحمد، تيذيب المغة، تحقيق: دمحم عكض مرعب )بيركت: دار إحياء التراث العربي، ط

 ـ(.ٕٔٓٓ

 (.ٜٛٙٔ، ٚلنفس )د.ـ، دار الكاتب العربي، طأحمد عزت راجح، أصكؿ عمـ ا

األصفيانى، الحسيف بف دمحم، تفسير الراغب األصفياني، تحقيق: د. دمحم عبد العزيز بسيكني ) د.ـ ، كمية اآلداب 

 ـ(. ٜٜٜٔ -ىػ  ٕٓٗٔ، ٔجامعة طنطا، ط -

اكدؼ )دمشق: دار القمـ، األصفيانى، الحسيف بف دمحم، المفردات في غريب القرآف، تحقيق: صفكاف عدناف الد

 ىػ(. ٕٔٗٔ، ٔبيركت: الدار الشامية، ط

األصفيانى، الحسيف بف دمحم،  الذريعة إلى مكاـر الشريعة، تحقيق: د. أبك اليزيد أبك زيد العجمي )القاىرة: دار 

 ـ(. ٕٚٓٓ -ىػ  ٕٛٗٔالسبلـ، د.ط، 

القرآف العظيـ كالسبع المثاني، تحقيق: عمي األلكسي، شياب الديف محمكد بف عبد هللا، ركح المعاني في تفسير 

 ق(.٘ٔٗٔ، ٔعبد البارؼ )بيركت: دار الكتب العممية، ط

البخارؼ، دمحم بف إسماعيل، التاريخ الكبير، تحقيق: ىاشـ الندكؼ كآخركف ) د.ـ، دائرة المعارؼ العثمانية، د.ط، 

 د.ت(. 

ر مف أمكر رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسننو كأيامو، تحقيق: دمحم البخارؼ، دمحم بف إسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختص

 ق(.ٕٕٗٔ، ٔزىير الناصر )د.ـ، دار طكؽ النجاة، ط

البخارؼ، دمحم بف إسماعيل، خمق أفعاؿ العباد، تحقيق: عبد الرحمف عميرة )الرياض: دار المعارؼ السعكدية، د.ط، 

 د.ت(.

دمحم زىير الشاكيش )دمشق: المكتب اإلسبلمي، -تحقيق: شعيب األرنؤكط شرح السنة،البغكؼ، الحسيف بف مسعكد، 

 ـ(.ٖٜٛٔ -ىػ ٖٓٗٔ، ٕط

معالـ التنزيل في تفسير القرآف، تحقيق: عبد الرزاؽ الميدؼ )بيركت: دار إحياء البغكؼ، الحسيف بف مسعكد، 

 ق(.ٕٓٗٔ، ٔالتراث العربي، ط
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، ٕدمحم المصرؼ   ) بيركت: مؤسسة الرسالة، ط -دناف دركيش أبك البقاء،  أيكب بف مكسى، الكميات، تحقيق : ع

 ـ(.ٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔ

، َعمَّاف: دار  الباقبلني، دمحم بف الطيب، االنتصار لمقرآف، تحقيق: د. دمحم عصاـ القضاة )بيركت: دار ابف حـز

 ـ(.  ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔ، ٔالفتح، ط

 ـ(. ٜٔٚٔر منشأة المعارؼ، د.ط، الباقبلني، دمحم بف الطيب، نكت اإلنتصار ) مصر:  دا

الَببَلُذرؼ، أحمد بف يحيى بف جابر، جمل مف أنساب األشراؼ، تحقيق: سييل زكار كرياض الزركمي )بيركت: دار 

 ـ(.  ٜٜٙٔ -ىػ  ٚٔٗٔ، ٔالفكر، ط

البكصيرؼ، أحمد بف أبي بكر، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة، تحقيق: عكض بف أحمد الشيرؼ ) د.ـ، 

 ـ(. ٕٗٓٓ – ٕ٘ٗٔ، ٔ.ف، طد

البيجكرؼ، ابراىيـ بف دمحم، تحفة المريد عمى جكىرة التكحيد، تحقيق: عمي جمعة )د.ـ: دار السبلـ لمطباعة كالنشر، 

 ـ(.ٕٕٓٓق/ٕٕٗٔ، ٔط

المممكة العربية  -األسماء كالصفات، تحقيق: عبد هللا بف دمحم الحاشدؼ )جدة  البييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي،

  ـ(. ٖٜٜٔ -ىػ  ٖٔٗٔ، ٔعكدية: مكتبة السكادؼ، طالس

، ٖالبييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي، السنف الكبرػ، تحقيق: دمحم عبد القادر عطا )بيركت: دار الكتب العممية، ط

 ـ(.  ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ

، ٔ، طشعب اإليماف، تحقيق: عبد العمي عبد الحميد )الرياض: مكتبة الرشدالبييقي، أحمد بف الحسيف، 

 ـ(.ٖٕٓٓق/ٖٕٗٔ

البييقي، أحمد بف الحسيف، دالئل النبكة، تحقيق: د. عبد المعطي قمعجي ) د.ـ، دار الكتب العممية، دار الرياف 

 ـ(.  ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ، ٔلمتراث، ط

 ىػ ٜٖٓٔ، ٔتحقيق: السيد أحمد صقر )القاىرة: مكتبة دار التراث، ط، البييقي، أحمد بف الحسيف، مناقب الشافعي

 ـ(. ٜٓٚٔ -

الصنعاني كغيرىـ، مجمكعة الرسائل المنيرية، تحقيق: دمحم منير الدمشقي )  –الشككاني  -ابف حجر  -ابف تيمية

 ىػ(. ٖٖٗٔد.ـ، المطبعة المنيرية، د.ط، 
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 ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ ، مجمكع الفتاكػ، تحقيق: عبد الرحمف بف دمحم )المدينة المنكرة: مجمع الممؾ فيد

 ـ(.ٜٜ٘ٔق/ٙٔٗٔلطباعة المصحف الشريف، د.ط، 

ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ، اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ، تحقيق: ناصر عبد الكريـ 

 ـ(.ٜٜٜٔ -ىػ ٜٔٗٔ، ٚالعقل )بيركت: دار عالـ الكتب، ط

 ـ(.ٜٙٚٔترجماف السنة، د.ط، ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ، الرد عمى المنطقييف )باكستاف: دار 

ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ، الفرقاف بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الشيطاف، تحقيق: عبد القادر األرناؤكط ) 

 ـ(. ٜ٘ٛٔ -ىػ  ٘ٓٗٔدمشق: مكتبة البياف، د.ط، 

،   ٔ: أضكاء السمف، طابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ، النبكات، تحقيق: عبد العزيز بف صالح الطكياف )الرياض

 ـ(.  ٕٓٓٓىػ/ٕٓٗٔ

ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ، مجمكعة الرسائل كالمسائل البف تيمية ، تحقيق: دمحم رشيد رضا ) د.ـ، لجنة 

 ـ(.ٕٛٓٓالتراث العربي، د.ط، 

، ٔعكد، طابف تيمية، أحمد عبد الحميـ، درء تعارض العقل كالنقل )الرياض: مطابع جامعة اإلماـ دمحم ابف س

 ق(.ٜٜٖٔ

الترمذؼ، دمحم بف عمي بف الحسف، نكادر األصكؿ في أحاديث الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص، تحقيق: عبد الرحمف عميرة )بيركت: 

 دار الجيل، د.ط، د.ت(.

الترمذؼ، دمحم بف عيسى بف َسْكرة، سنف الترمذؼ، تحقيق: بشار عكاد )بيركت: دار الغرب اإلسبلمي، د.ط، 

 ـ(.ٜٜٛٔ

 ٜٖٛٔالتنكخي، المحسف بف عمي، الفرج بعد الشدة لمتنكخي، تحقيق: عبكد الشالجى )بيركت: دار صادر، د.ط، 

 ـ(. ٜٛٚٔ -ىػ 

د. تكما جكرج خكرؼ، الطفل المكىكب كالطفل بطيء التعمـ )د.ـ، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر 

 ـ(.ٕٕٓٓ، ٔكالتكزيع،ط

 ـ(.ٖٜٛٔق/ٖٓٗٔ، ٔكتاب التعريفات، )بيركت: دار الكتب العممية، ط الجرجاني، عمي بف دمحم بف عمي،
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ابف الجزرؼ، دمحم بف دمحم بف عمي، تقريب النشر في القراءات العشر، تحقيق: عبد هللا دمحم الخميمي ) د.ـ، دار 

 ـ(.ٕٕٓٓ –ق ٖٕٗٔ، ٔالكتب العممية، ط

، ٔس، )بيركت: دار الفكر لمطباعة كالنشر، طابف الجكزؼ، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف، تمبيس إبمي

 ـ(.ٕٔٓٓق/ٕٔٗٔ

ابف الجكزؼ، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف، ذـ اليكػ، تحقيق: خالد عبد المطيف السبع العممي )د.ـ، دار 

 ـ(.ٜٜٛٔ – ٛٔٗٔ،ٔالكتاب العربي، ط

سير، تحقيق: عبد الرزاؽ الميدؼ )بيركت: ابف الجكزؼ، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف، زاد المسير في عمـ التف

 (.ٕٕٗٔ، ٔدار الكتاب العربي، ط

ابف الجكزؼ، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف، مناقب اإلماـ أحمد، تحقيق: عبدهللا التركي )د.ـ: دار ىجر، 

 ق(.ٜٓٗٔ، ٕط

طي أميف القمعجي ) بيركت: ابف الجكزؼ، عبد الرحمف بف عمي بف دمحم، غريب الحديث، تحقيق: الدكتكر عبد المع

 ـ(.ٜ٘ٛٔ – ٘ٓٗٔ، ٔدار الكتب العممية، ط

، ٕابف الجكزؼ، عبد الرحمف بف عمي، المدىش، تحقيق: الدكتكر مركاف قباني ) بيركت: دار الكتب العممية، ط

 ـ(.ٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔ

 ـ(. ٜٜ٘ٔ – ٘ٔٗٔ، ٕابف الجكزؼ، عبد الرحمف بف عمي، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ) د.ـ، د.ف، ط

 – ٖٙٛٔ، ٔابف الجكزؼ، عبد الرحمف بف عمي، المكضكعات، تحقيق: عبد الرحمف دمحم عثماف    )د.ـ، د.ف، ط

 ـ(.ٜٙٙٔ

ابف  الجكزؼ، عبد الرحمف بف عمي بف دمحم، صيد الخاطر، تحقيق: حسف المساحي سكيداف )دمشق: دار القمـ، 

 ـ(.ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔ، ٔط

مد، التسييل لعمـك التنزيل، تحقيق: عبد هللا الخالدؼ )بيركت: شركة دار األرقـ بف أبي ابف جزؼ، دمحم بف أح

 ق(.ٙٔٗٔ، ٔاألرقـ، ط

الحاكـ، أبك عبد هللا دمحم بف عبد هللا النيسابكرؼ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، تحقيق: مصطفى عبد القادر 

 ـ(.ٜٜٓٔق/ٔٔٗٔ، ٔ)بيركت: دار الكتب العممية، ط
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 ٜٜٖٔ، : ٔسيف بف الحسف، المنياج في شعب اإليماف، تحقيق: حممي دمحم فكدة )د.ـ، دار الفكر،طالحميمي، الح

 ـ(.ٜٜٚٔ –

ابف حباف، دمحم بف حباف بف أحمد، المجركحيف مف المحدثيف، تحقيق: حمدؼ بف عبد المجيد بف إسماعيل السمفى ) 

 ـ(ٕٓٓٓ – ٕٓٗٔ، ٔد.ـ، دار الصميعي، ط

الفضل أحمد بف عمي، لساف الميزاف، تحقيق: دائرة المعرؼ النظامية )بيركت: مؤسسة  ابف حجر العسقبلني، أبك

 ـ(.ٜٔٚٔق/ٜٖٓٔ، ٕاألعممي لممطبكعات، ط

، ٔابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي بف دمحم ، تقريب التيذيب، تحقيق: دمحم عكامة )سكريا: دار الرشيد، ط

ٔٗٓٙ – ٜٔٛٙ.) 

 (. ٕٖ٘ٔ، ٔ، تيذيب التيذيب ) اليند: دارئة المعارؼ النظامية، طابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي

ابف حجر العسقبلني، أبك الفضل أحمد بف عمي، فتح البارؼ شرح صحيح البخارؼ )بيركت: دار المعرفة، د.ط، 

 ق(.ٜٖٚٔ

ابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي بف دمحم، الزىر النضر في حاؿ الخضر، تحقيق: صبلح مقبكؿ أحمد 

 ـ(.ٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔ، ٔاليند: مجمع البحكث اإلسبلمية، ط –كغابائي نيكدليي )ج

ابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي، اإلصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى دمحم 

 ىػ( ٘ٔٗٔ، ٔمعكض )بيركت: دار الكتب العممية، ط

لمعالي دمحم بف إدريس، تحقيق: عبد هللا القاضي ) د.ـ، دار  ابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي، تكالي التأسيس

 ـ(.ٜٙٛٔ – ٙٓٗٔالكتب العممية، د.ط، 

 ابف حجر العسقبلني، حمد بف عمي بف دمحم، الكافي الشاؼ في تخريج أحاديث الكشاؼ ) د.ـ، د.ف، د.ط، د.ت(. 

 ق(.ٕٓٗٔركت: دار الفكر، د.ط، أبك حياف، دمحم بف يكسف بف عمي، البحر المحيط، تحقيق: صدقي دمحم )بي

 – ٕٔٗٔ، ٖالخطابي، حمد بف دمحم، شأف الدعاء، تحقيق: أحمد يكسف الدقاؽ، ) د.ـ، دار الثقافة العربية، ط 

ٜٜٕٔ.) 

، ٔالخطيب البغدادؼ، أبك بكر أحمد بف عمي، تاريخ بغداد، تحقيق: بشار عكاد )بيركت: دار الغرب اإلسبلمي، ط

 ـ(.ٕٕٓٓق/ٕٕٗٔ
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البغدادؼ، أحمد بف عمي بف ثابت، الجامع ألخبلؽ الراكؼ كآداب السامع، تحقيق: دمحم عجاج الخطيب ) الخطيب 

 (.ٜٜٙٔ – ٙٔٗٔ، : ٖد.ـ، مؤسسة الرسالة، ط

الخطيب البغدادؼ، أحمد بف عمي بف ثابت، الكفاية في عمـ الركاية، تحقيق: أبك عبدهللا السكرقي ، إبراىيـ حمدؼ 

 كرة: المكتبة العممية، د.ط، د.ت(.المدني )المدينة المن

الخطيب البغدادؼ، أحمد بف عمي، اقتضاء العمـ العمل، تحقيق: دمحم ناصر الديف األلباني ) د.ـ، المكتب 

 ـ(.ٜٗٛٔ – ٗٓٗٔ، ٘اإلسبلمي، ط

تحقيق: د. دمحم سعيد خطي اكغمي )أنقرة: دار إحياء  الخطيب البغدادؼ، أحمد بف عمي، شرؼ أصحاب الحديث،

 سنة النبكية، د.ط، د.ت(.ال

الخطيب الشربيني، دمحم بف أحمد، السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير ) 

 ىػ(. ٕ٘ٛٔالقاىرة: مطبعة بكالؽ )األميرية(، د.ط، 

براىيـ  السامرائي )د.ـ: دار الخميل، أبك عبد الرحمف بف أحمد بف الفراىيدؼ، العيف، تحقيق: ميدؼ المخزكمي كا 

 كمكتبة اليبلؿ، د.ط، د.ت(.

ابف خمكاف: أحمد بف دمحم، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، تحقيق: إحساف عباس ) بيركت: دار صادر، د.ط، 

 د.ت(.

 ابف خالكيو، الحسيف بف أحمد، الحجة في القراءات السبع، تحقيق: د. عبد العاؿ سالـ مكـر )بيركت: دار الشركؽ،

 ىػ(. ٔٓٗٔ، ٗط

 أبك داكد، سميماف بف األشعث، سنف أبي داكد، تحقيق: دمحم محيي الديف )بيركت: المكتبة العصرية، د.ط، د.ت(.

 الداككدؼ، دمحم بف عمي، طبقات المفسريف لمداككدؼ )بيركت: دار الكتب العممية، د.ط، د.ت(.

 .ـ، د.ف، د.ط، د.ت(.الذىبي ، دمحم بف أحمد بف عثماف، تجريد أسماء الصحابة ) د

 ـ(.ٕٙٓٓق/ٕٚٗٔالذىبي، أبك عبد هللا دمحم بف أحمد، سير أعبلـ النببلء )القاىرة: دار الحديث، د.ط، 

الذىبي، دمحم بف أحمد بف عثماف، العبر في خبر مف غبر كيميو ذيكؿ العبر، تحقيق: دمحم السعيد بف بسيكني زغمكؿ 

 ـ(.ٜ٘ٛٔ – ٘ٓٗٔ ،ٔأبك ىاجر ) د.ـ، دار الكتب العممية، ط
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، ٘ٙالذىبي، دمحم بف أحمد بف عثماف، المغني في الضعفاء، تحقيق: نكر الديف عتر ) قطر: إدارة إحياء التراث، ط

 د.ت(.

الذىبي، دمحم بف أحمد بف عثماف، تاريخ اإلسبلـ، تحقيق: عمر عبد السبلـ تدمرؼ )د.ـ، دار الكتاب العربي، د.ط، 

 ـ(.ٜٜٓٔ – ٓٔٗٔ

 ـ(.ٜٜٛٔق/ٜٔٗٔ، ٔبف أحمد بف عثماف، تذكرة الحفاظ )بيركت: دار الكتب العممية، ط الذىبي، دمحم

الذىبي، دمحم بف أحمد بف عثماف، ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ، تحقيق: عمي دمحم البجاكؼ ) بيركت: دار المعرفة 

 ـ(. ٖٜٙٔ -ىػ  ٕٖٛٔ، ٔلمطباعة كالنشر، ط

، ٘تحقيق: يكسف الشيخ دمحم )بيركت: المكتبة العصرية، ط الرازؼ، دمحم بف عمر، مختار الصحاح،

 ـ(.ٜٜٜٔق/ٕٓٗٔ

الرازؼ، عبد الرحمف بف دمحم بف إدريس، آداب الشافعي كمناقبو، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق )  بيركت: دار 

 ـ(. ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ، ٔالكتب العممية، ط

ندًا عف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كالصحابة كالتابعيف )تفسير ابف أبي الرازؼ، عبد الرحمف بف دمحم، تفسير القرآف العظيـ مس

 ـ(.ٜٜٚٔ – ٚٔٗٔ، ٔحاتـ الرازؼ(، تحقيق: أسعد دمحم الطيب)الرياض: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط

 ـ(.ٜٔٛٔ – ٔٓٗٔ، ٔتفسير الرازؼ ) د.ـ، دار الفكر، ط -التفسير الكبير -الرازؼ، دمحم بف عمر، مفاتيح الغيب

 ابف رجب الحنبمي، عبد الرحمف بف أحمد، فضل عمـ السمف عمى الخمف ) د.ـ، د.ف، د.ط، د.ت(.

 ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔابف رشد، دمحم بف أحمد بف دمحم، بداية المجتيد كنياية المقتصد ) القاىرة: دار الحديث، د.ط،  

 ـ(. 

اء عمـك الديف )د.ـ، المطبعة الميمنية،د.ط، الزبيدؼ، دمحم بف دمحم الحسيني، اتحاؼ السادة المتقيف بشرح إحي

 ق(.ٖٔٔٔ

 الزبيدؼ، محّمد بف محّمد بف عبد الرّزاؽ، تاج العركس مف جكاىر القامكس )د.ـ: دار اليدية، د.ط، د.ت(.

 ـ(. ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ، ٔالزجاج، إبراىيـ بف السرؼ، معاني القرآف كا عرابو ) بيركت: عالـ الكتب، ط

ْرقاني، دمحم  ، ٖعبد العظيـ، مناىل العرفاف في عمـك القرآف )د.ـ: مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه، طالزُّ

 د.ت(.
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الزركشي، بدر الديف دمحم بف عبد هللا، البرىاف في عمـك القرآف، تحقيق: دمحم أبك الفضل )د.ـ: دار إحياء الكتب 

 ـ(.ٜٚ٘ٔق/ٖٙٚٔ، ٔالعربية عيسى البابي الحمبي كشركائو، ط

 ـ(.ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔ، ٔ، دمحم بف عبد هللا، البحر المحيط في أصكؿ الفقو ) د.ـ، دار الكتبي، طالزركشي

 – ٛٔٗٔ، ٘أبك زرعة، عبد الرحمف بف دمحم، حجة القراءات، تحقيق: سعيد األفغاني ) د.ـ، مؤسسة الرسالة، ط

 ـ(.ٜٜٚٔ

، ٖيل )بيركت: دار الكتاب العربي، طالزمخشرؼ، أبك القاسـ محمكد بف عمرك، الكشاؼ عف حقائق غكامض التنز 

 ق(.ٚٓٗٔ

الزيمعي، عبد هللا بف يكسف بف دمحم، تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في تفسير الكشاؼ، تحقيق: عبد هللا بف عبد 

 ىػ(.ٗٔٗٔ، ٔالرحمف السعد ) الرياض: دار ابف خزيمة، ط

داية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي، الزيمعي، عبد هللا بف يكسف بف دمحم، نصب الراية ألحاديث الي

 ـ(.ٜٜٚٔىػ/ٛٔٗٔ، ٔتحقيق: دمحم عكامة )بيركت: مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر، ط

السبكي، عبد الكىاب بف تقي الديف، طبقات الشافعية الكبرػ، تحقيق: محمكد دمحم )د.ـ: ىجر لمطباعة كالنشر، 

 ق(.ٖٔٗٔ، ٕط

عبد الصمد، جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء، تحقيق: عمي حسيف البكاب )مكة المكرمة: السخاكؼ، عمي بف دمحم بف 

 ـ(.ٜٚٛٔ – ٛٓٗٔ، : ٔمكتبة التراث، ط

السخاكؼ، دمحم بف عبد الرحمف، المقاصد الحسنة في بياف كثير مف األحاديث المشتيرة عمى األلسنة، تحقيق: دمحم  

 ـ(.    ٜ٘ٛٔ -ىػ  ٘ٓٗٔ، ٔعثماف الخشت  ) بيركت: دار الكتاب العربي، ط

، ٔابف سعد، دمحم بف سعد البغدادؼ، الطبقات الكبرػ، تحقيق: دمحم عبدالقادر )بيركت: دار الكتب العممية، ط

 ـ(.ٜٜٓٔق/ٓٔٗٔ

سعيد الغامدؼ، سعيد بف ناصر، اإلنحراؼ العقدؼ في أدب الحداثة كفكرىا دراسة نقدية شرعية ) د.ـ، دار األندلس 

 ـ(.ٖٕٓٓ –ق ٕٗٗٔ،  ٔالخضراء، ط

سعيد بف منصكر، سعيد بف منصكر الخراساني، سنف سعيد بف منصكر، تحقيق: حبيب الرحمف األعظمي )اليند: 

 ـ(. ٕٜٛٔ-ىػ ٖٓٗٔ، ٔالدار السمفية، ط



 

188 
 

 أبك السعكد، العمادؼ دمحم بف دمحم، إرشاد العقل السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، )بيركت: دار إحياء التراث العربي،

 د.ط، د.ت(.

السفاريني، دمحم بف أحمد، لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 

 ـ(.ٕٜٛٔق/ٕٓٗٔ، ٕ)دمشق: مؤسسة الخافقيف، ط

 ، د.ت(.ٔالسمعاني، عبد الكريـ بف دمحم أبك سعد، أدب اإلمبلء كاالستمبلء ) د.ـ، د.ف، د.ط

حمبي، أحمد بف يكسف بف عبد الدائـ، عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ، تحقيق: دمحم باسل عيكف السميف ال

 ـ(. ٜٜٙٔ -ىػ  ٚٔٗٔ،ٔالسكد ) د.ـ، دار الكتب العممية، ط

 ق(.ٕٔٗٔ، ٚٔسيد قطب، سيد قطب إبراىيـ حسيف، في ظبلؿ القرآف )بيركت: دار الشركؽ، ط

صكف المنطق كالكبلـ عف فف المنطق كالكبلـ )بيركت: دار الكتب العممية،  السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر ،

 د.ط، د.ت(.

السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، اإلتقاف في عمـك القرآف، تحقيق: دمحم أبك الفضل إبراىيـ ) مصر: الييئة 

 ـ(. ٜٗٚٔىػ/ ٜٖٗٔالمصرية العامة لمكتاب، د.ط، 

 ـ(.ٜٜٓٔ -ىػ ٔٔٗٔ، ٔاألشباه كالنظائر ) د.ـ، دار الكتب العممية، طالسيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، 

السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، اإلكميل في استنباط التنزيل، تحقيق: عبد هللا دمحم الصديق الغمارؼ أبك الفضل 

 ) د.ـ، دار الكتاب العربي، د.ط، د.ت(.

حقيق: عبد المطيف حسف عبد الرحمف )د.ـ، دار الكتب السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، الحاكؼ لمفتاكؼ، ت

 ـ(.ٕٓٓٓ – ٕٔٗٔ، ٔالعممية، ط

 (.ٕٔٔٓ - ٕٖٗٔالسيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، الدر المنثكر في التفسير المأثكر ) د.ـ، د.ف، د.ط، 

ظر دمحم الفاريابي ) السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، تدريب الراكؼ في شرح تقريب النكاكؼ، تحقيق: أبك قتيبة ن

 د.ـ، دار طيبة، د.ط، د.ت(.

السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، طبقات المفسريف العشريف، تحقيق: عمي دمحم عمر )القاىرة: مكتبة كىبة، 

 (.ٜٖٙٔ، ٔط

 ـ(.ٕٔٔٓ – ٕٖٗٔالسيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، في التفسير بالمأثكر )بيركت: دار الفكر، د.ط، : 
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عبد الرحمف بف أبي بكر، مفتاح الجنة فى االحتجاج بالسنة ) د.ـ، إدارة الطباعة المنيرية، د.ط،   السيكطي،

 ىػ(. ٖٚٗٔ

السيكطي، عبد الرحمف جبلؿ الديف، قطف األزىار المتناثرة في األخبار المتكاترة، تحقيق: خميل محي الديف الميس 

 ـ(.ٜ٘ٛٔ – ٘ٓٗٔ، ٔ)  د.ـ، المكتب اإلسبلمي، ط

، ٔي، إبراىيـ بف مكسى بف دمحم، المكافقات، تحقيق: مشيكر بف حسف آؿ سمماف )د.ـ: دار ابف عفاف، طالشاطب

 ـ(.ٜٜٚٔق/ٚٔٗٔ

شامة، عبد الرحمف بف إسماعيل، المرشد الكجيز إلى عمـك تتعمق بالكتاب العزيز، تحقيق: طيار آلتي قكالج  أبك

 ـ(. ٜ٘ٚٔ -ىػ  ٜٖ٘ٔ)بيركت: دار صادر، د.ط، 

، ٔ، أبك عبد هللا دمحم بف إدريس، الرسالة، تحقيق: أحمد شاكر )مصر: مكتبو الحمبي، طالشافعي

 ـ(.ٜٓٗٔق/ٖٛ٘ٔ

 ـ(.ٕٔٓٓ – ٕٕٗٔالشافعي، دمحم بف إدريس، األـ، تحقيق: رفعت فكزؼ عبد المطمب ) د.ـ، دار الكفاء، د.ط، 

الكتاب ) د.ـ، دار عالـ الفكائد، د.ط،  الشنقيطي، دمحم األميف بف دمحم المختار، دفع إيياـ اإلضطراب عف آيات

 ق(.ٕٙٗٔ

دار  -الشنقيطي، دمحم األميف بف دمحم المختار، رحمة الحج إلى بيت هللا الحراـ )جدة: مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة 

 (.ٕٙٗٔ، ٔعالـ الفكائد، ط

الفكر لمطباعة، د.ط،  الشنقيطي، دمحم األميف بف دمحم، أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف )بيركت: دار

 ـ(.ٜٜ٘ٔق/٘ٔٗٔ

 الشيرستاني، دمحم بف عبد الكريـ، الممل كالنحل ) د.ـ، مؤسسة الحمبي،د.ط، د.ت(.

 ق(.ٗٔٗٔ، ٔالشككاني، دمحم بف عمي بف دمحم، فتح القدير )دمشق: دار ابف كثير، ط

، ٔ)مصر: دار الحديث، ط الشككاني، دمحم بف عمي بف دمحم، نيل األكطار، تحقيق: عصاـ الديف الصبابطي

 ـ(. ٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔ

ابف أبي شيبة، عبد هللا بف دمحم، الكتاب المصنف في األحاديث كاآلثار، تحقيق: كماؿ يكسف )الرياض: مكتبة 

 ق(.ٜٓٗٔ، ٔالرشد، ط
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 صفي الديف الحنبمي، عبد المؤمف بف عبد الحق، مراصد االطبلع عمى أسماء األمكنة البقاع، تحقيق: عمي دمحم

 ـ(.ٜٗ٘ٔ – ٖٖٚٔ، ٔتصكير دار المعرفة، ط -البجاكؼ ) د.ـ،  الحمبي 

، ٕالصنعاني، عبد الرزاؽ بف ىماـ، المصنف، تحقيق: حبيب الرحمف األعظمي )اليند: المجمس العممي، ط

 ق(.ٖٓٗٔ

كتب طاش كبرػ زادة، أحمد بف مصطفى، مفتاح السعادة كمصباح السيادة في مكضكعات العمـك )بيركت: دار ال

 ـ.(.ٜ٘ٛٔ -ىػ٘ٓٗٔالعممية، د.ط، 

أبك طالب المكي، دمحم بف عمي، قكت القمكب في معاممة المحبكب ككصف طريق المريد إلى مقاـ التكحيد، تحقيق: 

 ـ(. ٕ٘ٓٓ-ىػ  ٕٙٗٔ، ٕد. عاصـ إبراىيـ الكيالي )بيركت: دار الكتب العممية، ط

عماف:  -تحقيق: دمحم شككر محمكد الحاج أمرير )بيركت الطبراني، سميماف بف أحمد بف أيكب، المعجـ الصغير،

 ـ(.ٜ٘ٛٔ –ق ٘ٓٗٔ،  ٔالمكتب اإلسبلمي ، دار عمار، ط

الطبراني، سميماف بف أحمد بف أيكب، المعجـ الكبير، تحقيق: حمدؼ بف عبد المجيد )القاىرة: مكتبة ابف تيمية، 

 ، د.ت(.ٕط

محسف الحسيني ) د.ـ، دار  -ق: طارؽ بف عكض هللا الطبراني، سميماف بف أحمد، المعجـ األكسط، تحقي

 ـ(.ٜٜ٘ٔ – ٘ٔٗٔ، ٔالحرميف، ط

الطبرسي، حسيف بف دمحم النكرؼ، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب األرباب )إيراف: دار الكتاب لمطباعة 

 ق(.ٜٕٛٔكالنشر، ب.ط، 

رآف، تحقيق: أحمد شاكر )د.ـ: مؤسسة الرسالة، الطبرؼ، أبك جعفر دمحم بف جرير اآلممي، جامع البياف في تأكيل الق

 ـ(.ٕٓٓٓق/ٕٗٔ، ٔط

 (.ٜٗٛٔ – ٘ٓٗٔ، : ٔالطبرؼ، أحمد بف عبد هللا بف دمحم، الرياض النضرة في مناقب العشرة ) د.ـ، د.ف، ط

الطحاكؼ، أبك جعفر أحمد بف دمحم بف سبلمة، شرح مشكل اآلثار، تحقيق: شعيب األرنؤكط )بيركت: مؤسسة 

 ـ(.ٜٜٗٔق/٘ٔٗٔ، ٔ، طالرسالة

 ـ(.ٕٜٜٔق/ٕٔٗٔ، ٕابف عابديف، دمحم أميف بف عمر، رد المحتار عمى الدر المختار )بيركت: دار الفكر، ط

 ـ(.ٜٗٛٔابف عاشكر، دمحم الطاىر بف دمحم، التحرير كالتنكير )تكنس: الدار التكنسية لمنشر، د.ط، 
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 ناصر الديف األلباني )بيركت: المكتب اإلسبلمي، أبي عاصـ، أحمد بف عمرك بف الضحاؾ، السنة ،تحقيق: دمحم

 (.ٓٓٗٔ، ٔط

ابف عبد البر، أبك عمر يكسف بف عبد هللا القرطبي، االستيعاب في معرفة األصحاب، تحقيق: عمي دمحم )بيركت: 

 ـ(.ٕٜٜٔق/ٕٔٗٔ، ٔدار الجيل، ط

أ مف المعاني كاألسانيد، تحقيق: ابف عبد البر، أبك عمر يكسف بف عبد هللا القرطبي، التمييد لما في المكط

 ق(.ٖٚٛٔمصطفى العمكؼ، كدمحم عبد )المغرب: كزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، د.ط، 

ابف عبد البر، أبك عمر يكسف بف عبد هللا القرطبي، جامع بياف العمـ كفضمو، تحقيق: أبي األشباؿ الزىيرؼ 

 .ـ(ٜٜٗٔق/ٗٔٗٔ، ٔ)السعكدية: دار ابف الجكزؼ، ط

أبك عبد الرحمف السممي، دمحم بف الحسيف بف دمحم، طبقات الصكفية، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا )بيركت: 

 ـ(. ٜٜٛٔىػ ٜٔٗٔ، ٔدار الكتب العممية، ط

عبدالرزاؽ، أبك بكر بف ىماـ الصنعاني، المصنف، تحقيق: حبيب الرحمف األعظمي )بيركت: المكتب اإلسبلمي، 

 (.ٖٓٗٔ، ٕط

 ميف، عبد الممؾ ابف عبد هللا بف يكسف، العقيدة النظامية ) د.ـ، د.ف، د.ط، د.ت(.إماـ الحر 

أحمد عبد هللا القرشي  ابف عجيبة، أحمد بف دمحم بف الميدؼ، البحر المديد في تفسير القرآف المجيد، تحقيق: 

 ق(.ٜٔٗٔ رسبلف ) القاىرة: الدكتكر حسف عباس زكي، د.ط، 

، ٔبف عبدهللا، عارضة األحكذؼ بشرح صحيح الترمذؼ )بيركت: دار الكتب العممية، طابف العربي، أبي بكر دمحم 

 ق(.ٜٜٚٔق/ٛٔٗٔ

، ٖابف العربي، دمحم بف عبد هللا ، أحكاـ القرآف، تحقيق: : دمحم عبد القادر عطا )بيركت: دار الكتب العممية، ط

 ـ(. ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ

مؤسسة  -، تحقيق: دمحم السميماني ) د.ـ، دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية ابف العربي، دمحم بف عبد هللا، قانكف التأكيل

 ـ(.ٜٙٛٔ – ٙٓٗٔ، ٔعمـك القرآف، ط

ابف أبي العز، دمحم بف عبلء الديف، شرح العقيدة الطحاكية، تحقيق: أحمد شاكر )الرياض: كزارة الشؤكف اإلسبلمية، 

 ق(.ٛٔٗٔ، ٔكاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد، ط
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بلـ، عبد العزيز عبد السبلـ، قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ )القاىرة: مكتبة الكميات األزىرية، د.ط، ابف عبد الس

 د.ت(. 

ابف عطية، أبك دمحم عبد الحق بف غالب، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السبلـ عبد 

 ق(.ٕٕٗٔ، ٔالشافي )بيركت: دار الكتب العممية، ط

عبد الرحيـ بف الحسيف، المغني عف حمل األسفار في األسفار، في تخريج ما في اإلحياء مف األخبار ) العراقي، 

، ط  ـ(. ٕ٘ٓٓ -ىػٕٗٔ، ، ٔبيركت: دار ابف حـز

دمشق ، بيركت: دار القمـ ،  -العصفرؼ، خميفة بف خياط، تاريخ خميفة بف خياط، تحقيق: د. أكـر ضياء العمرؼ )

 (.ٜٖٚٔ، ٕمؤسسة الرسالة، ط

عكض القرني، عكض بف دمحم، الحداثة في ميزاف اإلسبلـ نظرات إسبلمية في أدب الحداثة ) د.ـ، ىجر لمطباعة 

 ـ(.ٜٜٛٔ –ق ٛٓٗٔ، ٔكالنشر، ط

العينى، محمكد بف أحمد بف مكسى، عمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ ) بيركت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، 

 د.ت(.

ف عبد الرحمف،  شرح ابف عقيل عمى ألفية ابف مالؾ، تحقيق: دمحم محيي الديف عبد الحميد ابف عقيل، عبد هللا ب

 ـ(. ٜٓٛٔ -ىػ  ٓٓٗٔ، ٕٓ)القاىرة: دار التراث، ط

محمكد  -ابف العماد، عبد الحي بف أحمد، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، تحقيق: عبد القادر األرناؤكط 

 ـ(.ٜٙٛٔ – ٙٓٗٔ، ٔاألرناؤكط ) د.ـ، دار ابف كثير، ط

 الغزالي، أبك حامد دمحم بف دمحم، إحياء عمـك الديف )بيركت: دار المعارؼ، د.ط، د.ت(.

الفراء، يحيى بف زياد بف عبد هللا، معاني القرآف، تحقيق: أحمد يكسف النجاتي ،دمحم عمي النجار ، عبد الفتاح 

 د.ت(.، ٔإسماعيل الشمبي )مصر: دار المصرية لمتأليف كالترجمة، ط

 ٔٓٗٔ، ٕالفسكؼ، يعقكب بف سفياف، المعرفة كالتاريخ، تحقيق: أكـر ضياء عمرؼ ) بيركت: مؤسسة الرسالة، ط

 ـ(. ٜٔٛٔ -ىػ

 ـ(.ٕ٘ٓٓق/ٕٙٗٔ، ٛالفيركز آبادؼ، أبك طاىر دمحم بف يعقكب، القامكس المحيط، )بيركت: مؤسسة الرسالة، ط
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صافي، تحقيق: حسيف األعممي     ) طيراف: مكتبو الصدر، الفيض الكاشاني، المكلى محسف الممقب، تفسير ال

 د.ط، د.ت(.

ابف فارس، أحمد بف زكريا القزكيني الرازؼ، معجـ مقاييس المغة، تحقيق: عبد السبلـ دمحم )د.ـ: دار الفكر، د.ط، 

 ـ(.ٜٜٚٔق/ٜٜٖٔ

شيخ مصطفى )د.ـ،  القاسمي، دمحم جماؿ الديف، قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث، تحقيق: مصطفى

 (.ٕٗٓٓ – ٕ٘ٗٔ، ٔمؤسسة الرسالة، ط

، ٔالقاضي عياض، عياض بف مكسى، إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ ،تحقيق: يحي إسماعيل )د.ـ، دار الكفاء، ط

 ـ(.ٜٜٛٔ – ٜٔٗٔ

براىيـ أطفيش )ال قاىرة: دار القرطبي، أبك عبد هللا دمحم بف أحمد، الجامع ألحكاـ القرآف، تحقيق: أحمد البردكني كا 

 ـ(.ٜٗٙٔق/ٖٗٛٔ، ٕالكتب المصرية، ط

، التذكرة بأحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة، تحقيق: الصادؽ بف دمحم بف إبراىيـ أبك عبد هللا دمحم بف أحمدالقرطبي، 

 ىػ(. ٕ٘ٗٔ، ٔ)الرياض، مكتبة دار المنياج لمنشر كالتكزيع، ط

ئل الثبلثة األئمة الفقياء مالؾ كالشافعي كأبي حنيفة رضي القرطبي، يكسف بف عبد هللا بف دمحم، االنتقاء في فضا

 هللا عنيـ ) بيركت: دار الكتب العممية، د.ط، د.ت(.

القسطبلني، أحمد بف دمحم، المكاىب المدنية بالمنح الدمحمية، تحقيق: صالح أحمد الشامي ) د.ـ، المكتب اإلسبلمي، 

 (.ٕٗٓٓ – ٕ٘ٗٔ، ٕط

بف عبد الممؾ، الرسالة القشيرية، تحقيق: اإلماـ الدكتكر عبد الحميـ محمكد،  القشيرؼ، عبد الكريـ بف ىكازف 

 الدكتكر محمكد بف الشريف ) القاىرة: دار المعارؼ، د.ط، د.ت(.

ابف قتيبة، عبد هللا بف مسمـ، تأكيل مشكل القرآف، تحقيق: إبراىيـ شمس الديف ) بيركت: دار الكتب العممية، د.ط، 

 د.ت(. 

لمقدسي، مكفق الديف عبد هللا بف أحمد، لمعة االعتقاد )السعكدية: كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ، ابف قدامة ا

 ـ(.ٕٓٓٓق/ٕٓٗٔ، ٕط

 ابف قدامة، عبد هللا بف أحمد بف دمحم، المغني ) د.ـ، مكتبة القاىرة، د.ط، د.ت(.
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ار، تحقيق: دار الفبلح لمبحث العممي ابف قرقكؿ، إبراىيـ بف يكسف بف إبراىيـ، مطالع األنكار عمى صحاح اآلث

 ـ(.ٕٕٔٓ – ٖٖٗٔ، ٔكتحقيق التراث ) قطر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، ط

إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، تحقيق: دمحم عبد السبلـ إبراىيـ )بيركت: دار  ابف قيـ الجكزية، دمحم بف أبي بكر ،

  ـ(.ٜٜٔٔ -ىػ ٔٔٗٔ، ٔالكتب العممية، ط

الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي أك الداء كالدكاء، تحقيق: دمحم أجمل ف قيـ الجكزية، دمحم بف أبي بكر، اب

 ـ(.ٜٕٗٔ، ٔاإلصبلحي )جدة: مجمع الفقو اإلسبلمي،ط

ابف قيـ الجكزية، دمحم بف أبي بكر، الركح في الكبلـ عمى أركاح األمكات كاألحياء بالدالئل مف الكتاب كالسنة 

 )بيركت: دار الكتب العممية، د.ط، د.ت(. 

ركضة المحبيف كنزىة المشتاقيف، تحقيق: دمحم عزير شمس ) جدة، مجمع الفقو  ابف قيـ الجكزية، دمحم بف أبي بكر،

  (.ٖٔٗٔ، ٔاإلسبلمي،ط،

القادر عبد  -زاد المعاد في ىدؼ خير العباد، تحقيق: شعيب األرناؤكط  ابف قيـ الجكزية، دمحم بف أبي بكر،

  ـ(.ٜٜٛٔ – ٛٔٗٔ، ٖاألرناؤكط ) د.ـ، مؤسسة الرسالة، ط

الصكاعق المرسمة عمى الجيمية كالمعطمة، تحقيق: عمي بف دمحم الدخيل هللا ) ابف قيـ الجكزية، دمحم بف أبي بكر، 

 ق(.ٛٓٗٔ، ٔد.ـ، دار العاصمة، ط

  ق(.ٜٖٗٔ، ٕ)القاىرة: دار السمفية، ط طريق اليجرتيف كباب السعادتيف ابف قيـ الجكزية، دمحم بف أبي بكر،

الكابل الصيب مف الكمـ الطيب، تحقيق: سيد إبراىيـ )القاىرة: دار الحديث، ابف قيـ الجكزية، دمحم بف أبي بكر، 

 ـ(. ٜٜٜٔ، ٖط

ياؾ نستعيف، تحقيق: دمحم المعتصـ با  ابف قيـ الجكزية، دمحم بف أبي بكر، مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

 ـ(.ٜٜٙٔق/ٙٔٗٔ، ٖ)بيركت: دار الكتاب العربي، ط

 ، د.ت(.ٕالكتاني، دمحم بف جعفر، نظـ المتناثر مف الحديث المتكاتر ) د.ـ، دار الكتب السمفية، ط

ابف كثير، أبك الفداء إسماعيل بف عمر، البداية كالنياية، تحقيق: عبدهللا التركي )د.ـ: دار ىجر لمطباعة كالنشر، 

 ـ(.ٜٜٚٔق/ٛٔٗٔ، ٔط
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ابف كثير، أبك الفداء إسماعيل بف عمر، تفسير القرآف العظيـ، تحقيق: سامي بف دمحم سبلمة )د.ـ: دار طيبة لمنشر 

 ـ(.ٜٜٜٔق/ٕٓٗٔ، ٕكالتكزيع، ط

ابف كثير، إسماعيل بف عمر بف كثير، النياية في الفتف كالمبلحـ، تحقيق: دمحم أحمد عبد العزيز )بيركت: دار 

 ـ(. ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ، الجيل، د.ط

 ق(. ٖٛٛٔ، ٖالكميني، دمحم بف يعقكب بف اسحاؽ، الكافي )طيراف: دار الكتب اإلسبلمية، ط

 متف جكىرة التكحيد ) د.ـ، دار الغد، د.ط، د.ت(. المقاني، إبراىيـ بف إبراىيـ ،

، ٔت: دار الكتب العممية، طالماتريدؼ، دمحم بف دمحم بف محمكد، تأكيبلت أىل السنة، تحقيق: مجدؼ باسمـك )بيرك 

 ـ(.ٕ٘ٓٓق/ٕٙٗٔ

 -تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي )د.ـ، دار إحياء الكتب العربية  ابف ماجة، دمحم بف يزيد القزكيني، سنف ابف ماجو،

 فيصل عيسى البابي الحمبي، د.ط،د.ت(.

 ق(.ٗٔٗٔ، ٖابف منظكر، دمحم بف مكـر بف عمى، لساف العرب، )بيركت: دار صادر، ط

ابف مالؾ الطائي، دمحم بف عبد هللا، تسييل الفكائد كتكميل المقاصد، تحقيق: دمحم كامل بركات ) د.ـ، دار الكتاب 

 ـ(.ٜٚٙٔ -ىػ ٖٚٛٔالعربي لمطباعة كالنشر، د.ط، 

 – ٙٓٗٔمكطأ، تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي ) د.ـ، دار إحياء التراث العربي، د.ط، المالؾ، مالؾ بف أنس، 

 .ـ(ٜ٘ٛٔ

 ـ(.ٖٜٛٔ – ٗٓٗٔ، ٛدمحم حسيف، دمحم دمحم حسيف، حصكننا ميددة مف داخميا ) د.ـ، مؤسسة الرسالة، ط

 ـ(.ٜٜٓٔ، ٔدمحم شحركر، دمحم ديب، الكتاب كالقرآف قراءة معاصرة ) دمشق: األىالي لمطباعة كالنشر، ط

 ٘ٔٗٔ، ٔدار المعراج الدكلية لمنشر، ط المركزؼ، عبد هللا بف المبارؾ، الزىد كالرقائق، تحقيق: أحمد فريد ) د.ـ،

 ـ(.ٜٜ٘ٔ –

، ٔالمركزؼ، دمحم بف نصر، مختصر قياـ الميل كقياـ رمضاف ككتاب الكتر )باكستاف: دار حاديث أكاديمي، ط

 ـ(.ٜٛٛٔ – ٛٓٗٔ

، تحقيق: مسمـ، مسمـ بف الحجاج النيسابكرؼ، المسند الصحيح المختصر بنقل العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 دمحم فؤاد عبد الباقي )بيركت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت(.
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 -قٜٖ٘ٔ، ٓٛمصطفى الحديدؼ، مصطفى دمحم الحديدؼ، اتجاه التفسير في العصر الحديث      )د.ـ، د.ف، ط 

 ـ(.ٜ٘ٚٔ

 ـ(.ٜٜٜٔد.ط، مصطفى محمكد، مصطفى محمكد، القرآف: محاكلة لفيـ عصرؼ ) د.ـ، دار المعارؼ، 

المكي، أحمد بف حجر اليتمي، الخيرات الحساف في مناقب االماـ االعظـ ابي حنيفو النعماف، تحقيق: خميل 

 ق(.ٖٜٚ -ٜٜٓالميس ) بيركت: دار الكتب العممية، د.ط، 

ف، تحقيق: المبل عبد القادر، مكلكؼ دمحم مبل عبد القادر، عقكد الجماف في مناقب اإلماـ األعظـ أبي حنيفة النعما

 ـ(.ٜٜٚٔىػ ٜٜٖٔ، ٔجدة: جامعة الممؾ عبد العزيز، ط -أحمد فيمي أبك سنة ) السعكدية

ابف الممقف، عمر بف عمي بف أحمد، التكضيح لشرح الجامع الصحيح، تحقيق: دار الفبلح لمبحث العممي كتحقيق 

 ـ(. ٕٛٓٓ -ىػ      ٜٕٗٔ، ٔسكريا: دار النكادر، ط –التراث )دمشق 

 (.ٖٙ٘ٔ، ٔزيف الديف دمحم، فيض القدير شرح الجامع الصغير )مصر: المكتبة التجارية الكبرػ، ط المناكؼ،

المنذرؼ، عبد العظيـ بف عبد القكؼ، الترغيب كالترىيب، تحقيق: مشيكر بف حسف آؿ سمماف ) د.ـ، مكتبة 

 ق(.ٕٗٗٔ، ٔالمعارؼ، ط

حقيق: حسف عبد المنعـ )بيركت: مؤسسة الرسالة، النسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب، السنف الكبرػ، ت

 ـ(.ٕٔٓٓق/ٕٔٗٔ، ٔط

النسائي، أحمد بف شعيب بف عمي، سنف النسائي الصغرػ )المجتبى مف السنف( )السعكدية: كزارة الشؤكف 

 ـ(.ٜٜٜٔ – ٕٓٗٔ، ٔاإلسبلمية كالدعكة كاإلرشاد، ط

الصغرػ لمنسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبك غدة  السنف -النسائي، أحمد بف شعيب بف عمي،)المجتبى مف السنف (

 ـ(.ٜٙٛٔ – ٙٓٗٔ، ٕ)حمب: مكتب المطبكعات اإلسبلمية، ط

النسفي، أبك البركات عبد هللا بف أحمد، مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل، تحقيق: يكسف عمي )بيركت: دار الكمـ 

 ـ(.ٜٜٛٔق/ٜٔٗٔ، ٔالطيب، ط

ي، حمية األكلياء كطبقات األصفياء )بيركت: دار الكتاب العربي، د.ط، أبك نعيـ، أحمد بف عبد هللا األصبيان

 د.ت(.

 بستاف العارفيف ) د.ـ، دار الرياف لمتراث، د.ط، د.ت(.  النككؼ، : يحي بف شرؼ الديف،
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، النككؼ، أبك زكريا محيي الديف يحيى،  التبياف في آداب حممة القرآف، تحقيق: دمحم الحجار ) د.ـ، : دار ابف حـز

  ـ(.ٜٜٙٔ – ٚٔٗٔ، ٗط

تيذيب األسماء كالمغات، تحقيق: شركة العمماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية النككؼ، محيي الديف يحيى، 

 )بيركت: دار الكتب العممية، د.ط، د.ت(.

ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، تحقيق: زىير الشاكيش )بيركت: المكتب اإلسبلمي،  النككؼ، يحيى بف شرؼ،

  ـ(.ٜٜٔٔق/ٕٔٗٔ ،ٖط

  المجمكع شرح الميذب ) د.ـ، دار الفكر، د.ط، د.ت(. النككؼ، يحيى بف شرؼ،

، ٕالمنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج )بيركت: دار إحياء التراث العربي، طالنككؼ، يحيى بف شرؼ، 

 ق(.ٕٜٖٔ

في رسالة دكتكراة بجامعة اإلماـ دمحم بف ، عمي بف أحمد بف دمحم، التَّْفِسيُر الَبِسْيط، تحقيق: أصل تحقيقو كاحدؼال

جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد  -سعكد، ثـ قامت لجنة عممية مف الجامعة بسبكو كتنسيقو )د.ـ، عمادة البحث العممي 

 ىػ(. ٖٓٗٔ، ٔاإلسبلمية، ط

د.ـ، دار الكطف، د.ط، أبك ُىَبْيَرة، يحيى بف ُىَبْيَرة، اإلفصاح عف معاني الصحاح، تحقيق: فؤاد عبد المنعـ أحمد ) 

 ىػ(.ٚٔٗٔ

 –اليركؼ ، القاسـ بف سبّلـ، فضائل القرآف، تحقيق: مركاف العطية، كمحسف خرابة، ككفاء تقي الديف )دمشق 

 ـ(.  ٜٜ٘ٔ-ىػ  ٘ٔٗٔ، ، ٔبيركت: دار ابف كثير، ط

 ىػ(. ٕٔٗٔ، ٕاليركؼ، عمي بف سمطاف دمحم، شرح الشفا )بيركت: دار الكتب العممية، ط

 -قٓٓٗٔ ، ٔكؼ، أحمد بف يحيى، الدر النضيد مف مجمكعة الحفيد ) بيركت: دار الكتاب العربي، طالير 

 ـ(.1980

اليمداني، دمحم بف مكسى بف عثماف، االعتبار في الناسخ كالمنسكخ مف اآلثار )حيدر آباد، الدكف: دائرة المعارؼ 

 ىػ(. ٜٖ٘ٔ، ٕالعثمانية، ط

 فتح القدير )د.ـ، دار الفكر، د.ط، د.ت(.ابف اليماـ، دمحم بف عبد الكاحد، 



 

198 
 

الييثمي، أبك الحسف نكر الديف عمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، تحقيق: حساـ الديف القدسي )القاىرة: مكتبة 

 ـ(.ٜٜٗٔق/ٜٖٗٔالقدسي، د.ط، 

يركت: مؤسسة الييثمي، نكر الديف الييثمي، كشف األستار عف زكائد البزار، تحقيق: حبيب الرحمف األعظمي ) ب

 ـ(. ٜٜٚٔ -ىػ  ٜٜٖٔ، ٔالرسالة، ط

 -قصي دمحم نكرس الحبلؽ  -اليتمي، أحمد بف دمحم بف عمي، الفتح المبيف بشرح األربعيف، تحقيق: أحمد جاسـ 

 ـ(.ٕٛٓٓ – ٕٛٗٔأبك حمزة أنكر بف أبي بكر الشيخي ) د.ـ، د.ف، د.ط، 

 -يز، تحقيق: صفكاف عدناف داككدؼ ) د.ـ، دار القمـ الكاحدؼ، عمي بف أحمد، الكجيز في تفسير الكتاب العز 

 ـ(.ٜٜ٘ٔ –ق ٘ٔٗٔ، : ٔالدار الشامية، ط

ية في تراجـ السادة الحنفية، تحقيق: عبد الفتاح دمحم  أبك الكفاء القرشي، عبد القادر بف دمحم بف دمحم، الجكاىر المضَّ

 (.ٜٖٛٔالحمك ) مصر: مطبعة عيسى البابي، د.ط، 

، ٔبف عمي المكصمي، مسند أبي يعمى، تحقيق: حسيف سميـ )دمشق: دار المأمكف لمتراث، ط أبك يعمى، أحمد

 ـ(.ٜٗٛٔق/ٗٓٗٔ

 يعمى، ، دمحم بف دمحم، طبقات الحنابمة، تحقيق: دمحم حامد الفقي )بيركت: دار المعرفة، د.ط، د.ت(. أبك

 ـ(. ٜٜ٘ٔ، ٕار صادر، طياقكت الحمكؼ، عبد هللا بف عبد هللا الركمي، معجـ البمداف )بيركت: د

ياقكت الحمكؼ، ياقكت بف عبد هللا الركمي، معجـ األدباء إرشاد األريب إلى معرفة األديب، تحقيق: إحساف عباس 

 ـ(. ٖٜٜٔ، ٔ) د.ـ، دار الغرب اإلسبلمي، ط

ػ ى ٕٕٗٔ،  ٔابف يعيش، : يعيش بف عمي بف يعيش، شرح المفصل لمزمخشرؼ ) بيركت: دار الكتب العممية، ط

 ـ(. ٕٔٓٓ -

 

 

 


