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 قال تعاىل:
 

َهْوَن َعِن ﴿*  َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس ََتُْمُروَن ِِبْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ ُتْم َخي ْ ُكن ْ
 .(ٔ)﴾ْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن ِِبّللَِّ اْلمُ 
نَ ُهْم ﴿*  اِر ُرََحَاُء بَ ي ْ اُء َعَلى اْلُكفَّ ٌد َرُسوُل اّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّ ُُمَمَّ

تَ ُغوَن َفْضًًل ِمَن اّللَِّ َوِرْضَواًًن ِسيَماُىْم ِف ُوُجوِىِهْم  تَ َراُىمْ  ًدا يَ ب ْ ًعا ُسجَّ رُكَّ
يِل َكَزرٍْع َأْخرََج  ْنِْ ْورَاِة َوَمثَ ُلُهْم ِف اْْلِ ُجوِد َذِلَك َمثَ ُلُهْم ِف الت َّ ِمْن أَثَِر السُّ

يُ ْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ِِبُِم َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْستَ ْغَلَظ َفاْستَ َوى َعَلى ُسوِقِو 
ُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجرًا  اِِلَاِت ِمن ْ اَر َوَعَد اّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ اْلُكفَّ

 .(ٕ)﴾َعِظيًما
أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِل اْْلَْمِر ِمْنُكْم  يَ ﴿* 

ُتْم تُ ْؤِمُنوَن ِِبّللَِّ فَ  ِإْن تَ َناَزْعُتْم ِف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإََل اّللَِّ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكن ْ
ٌر َوَأْحَسُن ََتِْويًًل   .(ٖ)﴾َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َذِلَك َخي ْ

 
                                                           

 .ٓٔٔآل عمران:  (ٔ)
 .2ٕالفتح:  (ٕ)
 .2٘النساء:  (ٖ)



ْوِف أََذاُعوا ِبِو َوَلْو َردُّوُه ِإََل َوِإَذا َجاَءُىْم أَْمٌر ِمَن اْْلَْمِن َأِو الَْ ﴿* 
ُهْم َوَلْوََل  ُهْم َلَعِلَمُو الَِّذيَن َيْستَ ْنِبطُونَُو ِمن ْ الرَُّسوِل َوِإََل أُوِل اْْلَْمِر ِمن ْ

ْيطَاَن ِإَلَّ َقِليًًل  َفْضُل اّللَِّ َعَلْيُكْم َوَرَْحَُتُو ََلت َّبَ ْعُتمُ   .(ٔ)﴾الشَّ
ُهْم  َر ِمْن ُكلِّ ِفْرقَ  فَ  ْلُمْؤِمُنوَن لِيَ ْنِفُروا َكافًَّة فَ َلْوََل نَ اَن ا   ا كَ  َومَ ﴿*  ٍة ِمن ْ

ُهوا ف يِن َولِيُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا َرجَ  ِ طَائَِفٌة لِيَ تَ َفقَّ ْم  هُ   ُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَّ    ي الدِّ
 .(ٕ)﴾ََيَْذُرونَ 

َر َسِبيِل َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بَ ْعِد مَ ﴿*  َ َلُو اْْلَُدى َويَ تَِّبْع َغي ْ ا تَ بَ َّيَّ
 .(ٖ)﴾اْلُمْؤِمِنََّي نُ َولِِّو َما تَ َوَلَّ َوُنْصِلِو َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصريًا

ُقْل َىِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإََل اّللَِّ َعَلى َبِصريٍَة َأًَن َوَمِن ات َّبَ َعِِن َوُسْبَحاَن ﴿* 
 .(ٗ)﴾ِمَن اْلُمْشرِِكَّيَ َما َأًَن اّللَِّ وَ 

َلى ِف بُ ُيوِتُكنَّ ِمْن آَيِت اّللَِّ َواِلِْْكَمِة ِإنَّ اّللََّ َكاَن ﴿*  َواذُْكْرَن َما يُ ت ْ
 .(٘)﴾َلِطيًفا َخِبريًا

 

                                                           
 .3ٖالنساء:  (ٔ)
 .ٕٕٔالتوبة:  (ٕ)
 .٘ٔٔالنساء:  (ٖ)
 .3ٓٔ يوسف: (ٗ)
 .ٖٗاْلحزاب:  (٘)
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 مقّدمةـال

 
يدعو بعضي العلماء الصادقُت، إلػى االعتماد على )الطريقة السلفٌية(،  

م )السلف الصاحل(؛ للخركج من هٍ القائمة على القرآف الكرًن، كالسٌنة النبويٌة، بفى 
  .)ضيق االختبلؼ( إىل )سعة االئتبلؼ(

 .النفع، انفعة كٌل كىي دعوة صحيحة كٌل الصٌحة، ميفيدة كٌل اإلفادة
 ؛فا١تصدر الوحيد للقرآف الكرًن كالسٌنة النبويٌة ىو )الوحي اإللػهٌي الػمينزَّؿ(

كعىًملىٍت بو،  (،الػمينزَّؿى  اإللػهيَّ  فىًقهىًت )الوحيى ك للناس،  تٍ ة أيخرًجى ػػػمٌ أي  ري ػخيك 
 (، كال سٌيما جيل )الصحابة(. )السلف الصاحل: ىي أيٌمػػة كحىػمىلىٍت أمانةى تبليغو

)اختبلفات منسػوبة(، جيب التنبيو على حقيقة مهٌمة، ىي كجود  ،كنٍ كل 
  .إلػى )السلف الصالػح(، أنفسهم، فػي مسائل كثَتة

فإذا صٌحت نسبة االختبلؼ إليهم، يف تلك ا١تسائل، أك يف بعضها؛ فإٌف 
كجوب اتٌباعهم سيكوف ٤تصورنا، فيما اتٌفقوا عليو، كال يػيمكن اتٌباعهم فيما 

 فيو؛ ألٌف الػمٌتبًػػع لبعضهم سيكوف ٥تالفنا آلخرين منهم.اختلفوا 
يف  -القائلوف بعدالة )السلف الصاحل(  -كلػم خيتلف )ا١تؤٌلفوف القدامى( 

كجوب اتٌباع )الطريقة السلفٌية(، يف )ا١تسائل االتٌفاقٌية(، كىي ا١تسائل اليت اتٌفق 
  .عليها )السلف الصاحل(

ي تصحيح بعض ما يينسىب ػم قد اختلفوا فمؤٌلفُت أنفسهػلكٌن ىؤالء ال
ى ػيينسىب إل ي تصحيح بعض ماػ(، من )قراءات(؛ كاختلفوا فالقرآف الكرًنى )ػإل
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ى ػب إلػػا يينسى ػػح بعض مػػي تصحيػوا فػات(؛ كاختلفػػن )ركايػػ(، مالنبويٌة )السٌنة
 م السٌنة.هٍ ، كفػى القرآفم هٍ )السلف الصاحل(، من )أقواؿ(، يف فػى 

(؛ فإٌف األصل فػي التػي اتٌفق عليها )السلف الصاحل الػمسائل الكثَتة، أٌما 
 كىو، (الشريعة اإلسبلمٌية)لة مى ػمن حى  (،اتٌفاؽ اٞتيل األٌكؿ)ىو  اتٌفاقهم عليها

  (.الصحابة)جيل 
، من التابعُت، ما اتٌفق الذين من بعدىمػلى (، الصحابةجيل اتٌفاؽ )لوال ف

 .مجتهدين، كتبلميذىمػالكاتبعيهم، كسائر العلماء 
ىو األساس، الذم  -اتٌفاقنا قطعيِّا  -كما اتٌفق عليو )السلف الصاحل(  

قاـ عليو اتٌفاؽ كٌل من جاء بعدىم، من )الػمؤٌلفُت القدامى(، الذين لػم خيتلفوا 
 أدىن اختبلؼ، يف )القطعٌيات اإلسبلمٌية(. 

الطريقة )السلفٌية الواجبة(، كلذلك كانت الطريقة )السلفٌية القطعٌية( ىي 
 منسوبة إىل السلف. ػدكف ما سواىا من الطرائق االختبلفٌية، ال

ب إىل السلف ييعٌد جزءنا من )السلفٌية الواجبة(؛ بل ٙتٌة فليس كٌل ما نيسً 
منسوابت كثَتة سقيمة، ال عبلقة للسلف هبا، ال من قريب، كال من بعيد، كما 

 ىي إاٌل أكاذيب كأكىاـ. 
ك ليس كٌل ما صٌحت نسبتو إىل )بعض السلف( ييعٌد جزءنا من ككذل

)السلفٌية الواجبة(؛ ألٌف العصمة ليست اثبتة، ألحد من السلف؛ كإٌّنا ىي اثبتة 
معوف على الدليل الشرعٌي، ركايةن كدرايةن.  إلٚتاعهم، حُت جيي

ا كمن ابب أىكىل، ليست أقواؿ بعض ا١تؤٌلفُت ا١تنسوبُت إىل )السلفٌية( جزءن 
طئوف. ، ييصيبوف كخيي  من )السلفٌية الواجبة(؛ فإٌف ا١تؤٌلفُت بشره

إٌف )كجوب السلفٌية( يعتمد اعتمادنا اتمِّا، على صفة )القطعٌية(؛ فإذا 
ٖتٌققت )السلفٌية القطعٌية(، ٖتٌققت )السلفٌية الواجبة(، اليت جيب على كٌل 



7 

اٟتقائق اإلسبلمٌية(، صادؽ، ينتسب إىل )اإلسبلـ(، أف يٌتخذىا منهجنا لفهم )
 كتطبيقها، كتعليمها، كالدعوة إليها.

منسوبة إىل )السلفٌية(، فإٌّنا كٌلها ٕتتمع يف أصوؿ ػأٌما سائر الطرائق ال
)السلفٌية القطعٌية(؛ لكٌنها تفًتؽ يف آراء اختبلفٌية، كأدٌلة اختبلفٌية، كشخصٌيات 

رجة، ينسى فيها أصحاهبا اختبلفٌية؛ فتستمسك بتلك العناصر االختبلفٌية إىل د
 ا١تختلفوف تلك األصوؿ القطعٌية، اليت جيتمعوف فيها.

ا ما صٌح عن السلف أٌّنم اختلفوا فيو اختبلؼ كأمٌ »قاؿ ابن تيمٌية: 
م خيتلفوا فيو، كما أٌف تنازعهم يف بعض ػتناقض، فهذا قليل ابلنسبة إىل ما ل

حٌج كالفرائض ػـ كالكبعض مسائل الصبلة كالزكاة كالصيا  -مسائل السٌنة 
؛  ال مينع أف يكوف أصل ىذه السنن مأخوذنا عن النبٌ  -كالطبلؽ ك٨تو ذلك 

كٚتلها منقولة عنو ابلتواتر... فما ثبت عنو من السٌنة، فعلينا اتٌباعو، سواء قيل: 
كما أٌف ما اتٌفق عليو   ؛إنٌو يف القرآف، كمل نفهمو ٨تن، أك قيل: ليس يف القرآف

السابقوف األٌكلوف، كالذين اتٌبعوىم إبحساف، فعلينا أف نٌتبعهم فيو، سواء قيل: 
م يبلغنا ذلك، أك قيل: إنٌو ٦تٌا استنبطوه ػكل ،ةإنٌو كاف منصوصنا يف السنٌ 

 .(ُ)«من الكتاب كالسٌنة ،ابجتهادىم ،كاستخرجوه
ف األٌكلوف، كالذين اتٌبعوىم كما أٌف ما اتٌفق عليو السابقو »فمن قولو: 

، نستنبط ا٠تصائص الثبلث، اليت ٗتتٌص هبا «...إبحساف، فعلينا أف نٌتبعهم فيو
 )السلفٌية الواجبة(، كىي: الكٌلٌية، كالقطعٌية، كاإللزامٌية.

فمن لفػظ الفعػل )اتٌفػق(، نسػتنبط خصيصة )الكلٌػٌية(، أم: كػوف االتٌفاؽ  
 ، ْتيث ال يوجد ٥تالفوف منهم. حاصبلن من )السلف(، كٌلهم

                                                           
 .َُْ-َُّ/ٓ( ٣تموعة الفتاكل: ُ)
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، أك ٨توىا من «...ُت األٌكلُتالسابقما اتٌفق عليو بعض »فهو لػم يقل: 
 .«...ما اتٌفق عليو السابقوف األٌكلوف»العبارات، بل قاؿ: 

 : ، «قرأت كتب الز٥تشرمٌ »كالفرؽ بينهما كبَت، كالفرؽ بُت قولك، مثبلن
 .«قرأت بعض كتب الز٥تشرمٌ »كقولك: 

اٞتملة األكىل ييفهىم معٌت )الكٌلٌية(، أم: أٌنك قرأت كتب الز٥تشرٌم،  فمن 
 كٌلها؛ ٓتبلؼ اٞتملة الثانية، فبل تدٌؿ على )الكٌلٌية(.

 ككجود )ا١تخالف الضعيف( ال يقدح يف )الكلٌٌية(، من جهتُت:
ا، أك آحادنا معدكدين، ال مييكن  -أ الضعف العددٌم، أبف يكوف ا١تخالف كاحدن

 أف يكوف ١تخالىفتهم قٌوة، تؤثٌر يف ىدـ )االتٌفاؽ السلفٌي(.
 -إىل بعضهم  -الضعف الثبويٌت، أبف تكوف الركاية، اليت نسبت ا١تخالىفة  -ب

 )االتٌفاؽ السلفٌي(. غَت اثبتة، ثبواتن قطعيِّا؛ فبل يكوف ٢تا قٌوة، تؤثٌر يف ىدـ
( أيضنا، نسػتنبط خصيصة )القطعٌية(، أم: كػػوف قػاتٌفكمػن لفػػظ الفعػل )

، أك «ما ريكم أٌّنم اتٌفقوا عليو»االتٌفاؽ قد صٌح كقوعو منهم؛ فهو لػم يقل: 
 . «ما اتٌفق عليو»٨توىا من العبارات، بل قاؿ: 

 : ، «ذم أٌلفو الز٥تشرمٌ سأشًتم الكتاب ال»كالفرؽ كبَت بُت قولك، مثبلن
 .«سأشًتم الكتاب الذم ييركل أٌف الز٥تشرٌم أٌلفو»كقولك: 

ففي اٞتملة األكىل تكوف نسبة أتليف الكتاب إىل الز٥تشرٌم قطعٌية؛ 
 كلكٌنها يف اٞتملة الثانية تكوف غَت قطعٌية.

 .«فعلينا أف نٌتبعهم فيو»أٌما خصيصة )اإللزامٌية(، فتيفهىم من قولو: 
، ، كالذين اتٌبعوىم إبحسافُت األٌكلُتالسابق٦تٌا تقٌدـ أٌف اتٌفاؽ  فاٟتاصل

الثابت كقوعو، منهم، من دكف خبلؼ قوٌم، من بعضهم: ىو اتٌفاؽ ميلزًـ، 
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جيب علينا اتٌباعو، سواء أكاف ىذا االتٌفاؽ راجعنا إىل اٌطبلعهم، على نٌص 
الستنباط، من الكتاب، أك نبوٌم، لػم يبلغنا، أـ كاف راجعنا، إىل اجتهادىم، فػي ا

 االستنباط من السٌنة. 
كمعظم الصحابة من العرب؛ كلذلك كانوا خَت كاسطة، لنقل الوحي 

 ا١تنزَّؿ، إىل من جاء بعدىم، ركايةن، كدرايةن.
كمل يبلغنا  ،ةسواء قيل: إنٌو كاف منصوصنا يف السنٌ »كىذا ما عناه بقولو: 

 .«من الكتاب كالسٌنة ،ابجتهادىم ،رجوهذلك، أك قيل: إنٌو ٦تٌا استنبطوه كاستخ
ككاضػػح أٌف خصيصة )الكلٌػٌية(، كخصيصة )القطعػٌية( شػػػػػرطػاف أكيػػداف، 

 -لػخصيصة )اإللزامٌية(؛ فإذا انتفى الشرطاف معنا، أك انتفى أحدمها، انتفت 
 خصيصة )اإللزامٌية(. -بذلك االنتفاء 

كاجبنا على  -وابت السلفٌية( فػي )الػمنس -كمن ىنا، كاف النظر الدقيق 
 العلماء؛ للتمييز بُت مػا ىػو جزء من )السلفٌية الواجبة(، كمػا ليس بػجزء منها.

كيكػوف شػرطػػا )الكٌلٌية(، ك)القطعٌية(: ىػما الػًمسبارين الدقيقيػن، لػهذا 
 النظر الدقيق الواجب األكيد.

ا١تقاـ؛ ألٌف  التساىيل، يف ىذا -أبٌم حاؿ من األحواؿ  -كال جيوز 
القيمة الكربل اليت ٗتتٌص هبا )السلفٌية الواجبة( تيوًجب علينا العناية األكيدة، 

 ابلتمييز بُت ما ىو جزء منها، كبُت ما ليس ّتزء منها.
كمىثىػلي ىذه العناية، كمىثىػًل عنػاية الصائغ األلػمعٌي الػحريص، ابلتمييز بُت 

صوغات ا١تزيَّفة(، أك )ا١تصوغات الرديئة(، أك )اٞتوىرة القٌيمة النادرة(، كبُت )ا١ت
 )ا١تصوغات الرخيصة(. 

فالقيمة الكربل للجوىرة النادرة تدعوه إىل اٟترص الشديد األكيد، على 
 ٕتنُّب التساىل، يف فحص ا١تصوغات؛ لكيبل يلتبس النادر ابلتافو.
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كىكذا كاف التٌفاؽ السلف قيمة، ال تيضاىيها قيمةي أٌم اتٌفاؽ آخر 
 طنا.غالً طنا، أك مي ل يف ىذا األمر غالً تساىً ف؛ كلذلك يكوف الػمي الً ٥تي 

 كأبرز الػمجاالت اليت تنتمي إليها )الػمنسوابت السلفٌية(:
 .مػجاؿ قراءات القيرٌاء -0
 .مػجاؿ تفسَتات الػمفٌسرين -2
 .مػجاؿ ركاايت أسباب النزكؿ -3
 .منسوخػمػجاؿ أقواؿ الناسخ كال -4
 .يٌ ػركاايت الػمٌكٌي كالػمدنمػجاؿ  -5
 .مػجاؿ ركاية األحاديث -6
 .مػجاؿ األحكاـ العىقىديٌة -7
 .مػجاؿ األحكاـ العملٌية -8



00 

ّراء
ُ

 مـجال قراءات الق

 
ٙتٌة قراءات تينسىب إىل بعض السلف، من الصحابة، كالتابعُت، كمن جاء  

 الشاٌذة(، منها:بعدىم، كىي ٥تالفة للقرآف الكرًن، كتيسٌمى )القراءات 
 قراءة منسوبة إىل أيبىػٌي بن كعب. -أ

 قراءة منسوبة إىل عبد هللا بن مسعود. -ب
 قراءة منسوبة إىل أيب الدرداء. -ج
 قراءة منسوبة إىل علٌي بن أيب طالب. -د
 قراءة منسوبة إىل سعد بن أيب كقٌاص. -ه
 قراءة منسوبة إىل عبد هللا بن عٌباس.  -و
 قراءة منسوبة إىل اٟتسن البصرٌم. -ز
 قراءة منسوبة إىل ابن ميػحىيًصن. -ح
 السختيايٌن. قراءة منسوبة إىل أيٌوب -ط
 قراءة منسوبة إىل األعمش. -ي
 قراءة منسوبة إىل اليزيدٌم. -ك

فإذا كانت نسبة ىذه القراءات الشاٌذة إىل من نيسبت إليهم قطعٌية  
 ف الكريػم، فػي بعض األلفاظ. الثبوت؛ فإنٌػها مػخالفة للقرآ

شاٌذة مردكدة؛  -هبذه ا١تخالفات اٞتزئٌية  -كلذلك تكوف ىذه القراءات 
 فبل تيعٌد جزءنا من )القرآف الكرًن(.

أٌما ما اتٌفق السلف، على القراءة بو، اتٌفاقنا كلٌػيِّا قطعيِّا؛ فبل ريب يف كونو  
 من )القرآف الكرًن(.
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الػجزئٌية( ال يقدح فػي كٌلٌية )االتٌفاؽ السلفٌي(،  ككجود ىذه )الػميخالىفات 
فػي ابب )القراءة القرآنٌية(، ا١تواًفقة كلَّ ا١توافىقة، للوحي اإل٢تٌي القرآيٌن ا١تنزَّؿ؛ من 

 جهتُت: الضعف العددٌم لتلك الػميخالىفات اٞتزئٌية، كالضعف الثبوتػٌي ٢تا.
القراءات الشاٌذة؛ كليست كٌل ليست كٌل القراءات صحيحة، كال سٌيما ف

 مباحث علم القراءات صحيحة قطعٌية، كال سٌيما ا١تباحث ا٠تبلفٌية.
ا١تسألة الثانية عشرة: اتٌفقوا على أنٌو ال جيوز يف »قاؿ الفخر الرازٌم: 

مثل قو٢تم: "اٟتمد "، بكسر الداؿ من  ،الصبلة قراءة القرآف ابلوجوه الشاٌذة
ـ من ""؛ ألٌف الدليل ينفي جواز القراءة هبا مطلقنا؛ "اٟتمد"، أك بضٌم البل

م ػٌما لػلوجب بلوغها يف الشهرة إىل حٌد التواتر، كل ،ألٌّنا لو كانت من القرآف
ي ػف ،ا عدلنا عن ىذا الدليلػها ليست من القرآف، إاٌل أنٌ ػيكن كذلك، علمنا أنٌ 

على  - ي الصبلةػف -ها ػخارج الصبلة، فوجب أف تبقى قراءت ،جواز القراءة
 . (ُ)«منعػأصل ال

ا١تسألة الثالثة عشرة: اتٌفق األكثركف على أٌف »كقاؿ الفخر الرازٌم أيضنا: 
ا نقوؿ: ىذه ػالقراءات ا١تشهورة منقولة ابلنقل ا١تتواتر، كفيو إشكاؿ: كذلك ألنٌ 

ف فإف كا ؛أك ال تكوف ،القراءات ا١تشهورة، إٌما أف تكوف منقولة ابلنقل ا١تتواتر
فُت بُت ىذه األٌكؿ، فحينئذ قد ثبت ابلنقل ا١تتواتر أٌف هللا تعاىل قد خٌَت ا١تكلَّ 

كاف ترجيح بعضها على   ،القراءات، كسٌول بينها يف اٞتواز، كإذا كاف كذلك
البعض كاقعنا على خبلؼ اٟتكم الثابت ابلتواتر، فوجب أف يكوف الذاىبوف إىل 

لكٌنا نرل  ؛سيق، إف مل يلزمهم التكفَتترجيح البعض على البعض مستوجبُت للتف
 من القراءة، كمحمل الناس أٌف كٌل كاحد من ىؤالء القرٌاء خيتٌص بنوع معٌُت 

                                                           
 .َٕ/ُ( التفسَت الكبَت: ُ)
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كأٌما إف قلنا: إٌف  .عليها، كمينعهم من غَتىا، فوجب أف يلـز يف حٌقهم ما ذكرانه
فحينئذ خيرج القرآف عن   ،ىذه القراءات ما ثبتت ابلتواتر، بل بطريق اآلحاد

ا للجـز كالقطع كاليقُت، كذلك ابطل ابإلٚتاعك يب كلقائل أف جيي  .ونو مفيدن
فيقوؿ: بعضها متواتر، كال خبلؼ بُت األٌمة فيو، كٕتويز القراءة بكٌل  ،عنو

كاحد منها، كبعضها من ابب اآلحاد، ككوف بعض القراءات من ابب اآلحاد، 
 . (ُ)«يقتضي خركج القرآف بكٌلٌيتو عن كونو قطعيِّا ال

كاٞتواب الصحيح أٌف القراءة الشاٌذة مردكدة؛ »كقاؿ الفخر الرازٌم أيضنا: 
ألٌف كٌل ما كاف قرآانن كجب أف يثبت ابلتواتر، فحيث مل يثبت ابلتواتر، قطعنا 

 .  (ِ)«أنٌو ليس بقرآف
بطل القراءة ا١تتواترة، فنحن القراءة الشاٌذة ال تي »كقاؿ الفخر الرازٌم أيضنا: 

يف إثبات مذىبنا. كأيضنا القراءة الشاٌذة ليست ْتٌجة  ،راءة ا١تتواترةنتمٌسك ابلق
، لكانت متواترة...ػعندان؛ ألنٌ  ، إذ لو كانت قرآانن  . (ّ)«ا نقطع أٌّنا ليست قرآانن

فهذه ىي القراءات الشاٌذة ا١تذكورة يف ىذه »كقاؿ الفخر الرازٌم أيضنا: 
راءات ال جيوز تصحيحها؛ ألٌّنا منقولة اآلية. كاعلم أٌف اٌققُت قالوا: ىذه الق

بطريق اآلحاد، كالقرآف جيب أف يكوف منقوالن ابلتواتر؛ إذ لو جٌوزان إثبات زايدة 
يف القرآف بطريق اآلحاد، ١تا أمكننا القطع أبٌف ىذا الذم ىو عندان كٌل القرآف؛ 

لت قً ما ني  - مع كوّنا من القرآف -ا جاز يف ىذه القراءات، أٌّنا ػمٌ ألنٌو ل
من  - وف ىذه القراءاتػػز كػجويػرىا ذلك؛ فثبت أٌف تػي غيػاز فػػابلتواتر، ج

                                                           
 .ُٕ-َٕ/ُ( التفسَت الكبَت: ُ)
 .ُٗ/ٔ( التفسَت الكبَت: ِ)
 .ِّّ/ُُ( التفسَت الكبَت: ّ)
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ج ًر ػخػرآف، كذلك يي ػى القػإل ،كالتغيَت ،كالنقصاف ،ؽ جواز الزايدةطرًٌ يي  - القرآف
، فكذلك مػمٌ ػكل ؛ةػجٌ عن كونو حي  ،القرآف  .(ُ)«ا أٌدل إليوػػا كاف ذلك ابطبلن

 :ع عليهامجمى ػرة الػمعتبى ػأٌف القراءات الصحيحة الكاعلم »كقاؿ أبو شامة: 
لتصٌديهم  ؛ىم، كاشتهر نقلها عنهمكري ـ ذً قدَّ مي ػال ،رٌاءػى السبعة القي ػإل ،قد انتهت

من  ،مػي كٌل علػف -ها، كما اشتهر ػماع الناس عليهم، فاشتهركا بػكإج ،لذلك
 - حنػفيها عليهم. كن ٌوؿهم، كعي ػدم بأئٌمة، اقتي  - كالعربٌية ،كالفقو ،حديثػال
ٌمن ػفلسنا م - قلتكعنهم ني  ،سبت: إٌف القراءات الصحيحة إليهم ني (ِ)إف قلناف

ق طلى كم عنهم ما يي ل قد ري ػهذه الصفة، بػكم عنهم يكوف بميع ما ري ػيقوؿ: إٌف ج
مذكور، ابختبلؿ بعض ػعن الضابط ال ،خركجوػكشاٌذ، ب ،عليو أنٌو ضعيف

ختلفة يف ػم - ي القراءات السبعػف -مصٌنفُت ػرل كتب الاألركاف الثبلثة، ك٢تذا ت
الذم  - رىا، كالصحيح ابالعتبارػي غيػف ،ما سقط كري ذلك، ففي بعضها ذً 

بكٌل  رَّ ػغتى ينبغي أف يي  ى. فبلػإف شاء هللا تعال ،ميعهاػي جػموجود ف -ذكرانه 
لفظ الصٌحة،  ق عليهاطلى من ىؤالء األئٌمة السبعة، كيي  ،ى كاحدػعزل إلتي  ،قراءة

ال ينفرد  ،ي ذلك الضابط، كحينئذو ػف ،إاٌل إذا دخلت ،(ّ)كإف ىكذا أنزلت
لت عن قً ره، كال خيتٌص ذلك بنقلها عنهم، بل إف ني ػعن غي ،بنقلها مصٌنف

اد على ػػن الصٌحة. فإٌف االعتمػػػع ،اػجهخرً ػي رٌاء، فذلك ال يػػػمن القي  ،غَتىم
ى  ػإل ،منسوبةػب إليو. فإٌف القراءات النسى تي اع تلك األكصاؼ، ال عٌمن ػػاستجم

ر ػكالشاٌذ، غي ،ع عليوجمى مي ػى الػإل ،منقسمة - كغَتىم ،من السبعة - كٌل قارئ

                                                           
 .ٕٓ/ِِ( التفسَت الكبَت: ُ)
 ( يف ا١تطبوع: )فإف قلنا(، كالصواب: )كإف قلنا(.ِ)
 )كإف ىكذا أنزلت(، كالصواب: )كأٌّنا ىكذا أينزًلت(.( يف ا١تطبوع: ّ)
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 - همػي قراءتػف ،ع عليومجتمى ػال ،ككثرة الصحيح ،همػلشهرت -أٌف ىؤالء السبعة 
 . (ُ)«...مػرىػػن غيػػػل عنقى ا يي ػػػقل عنهم، فوؽ ما ني ػػػى مػإل ،ن النفسػػترك

كقد شاع على ألسنة ٚتاعة من ا١تقرئُت ا١تتأٌخرين »كقاؿ أبو شامة أيضنا: 
كٌل فرد، فرد، ٦تٌا   :كغَتىم من ا١تقٌلدين أٌف القراءات السبع كٌلها متواترة، أم

 - من عند هللا ،لةأبٌّنا منزَّ  -ة السبعة، قالوا: كالقطع كم عن ىؤالء األئمٌ ري 
كاجب. ك٨تن هبذا نقوؿ، كلكن فيما اجتمعت على نقلو عنهم الطرؽ، كاتٌفقت 
عليو الفرؽ، من غَت نكَت لو، مع أنٌو شاع كاشتهر كاستفاض، فبل أقٌل من 
اشًتاط ذلك، إذا مل يٌتفق التواتر يف بعضها. فإٌف القراءات السبع ا١تراد هبا 

كذلك ا١تركٌم عنهم منقسم إىل كم عن األئٌمة السبعة القرٌاء ا١تشهورين، ري  ما
فيت لف فيو، ٔتعٌت أنٌو ني ٚتع عليو عنهم، مل خيتلف فيو الطرؽ، كإىل ما اختي أي  ما

 ،نسبتو إليهم يف بعض الطرؽ. فا١تصٌنفوف لكتب القراءات خيتلفوف يف ذلك
اختبلفنا كثَتنا، كمن تصٌفح كتبهم يف ذلك، ككقف على كبلمهم فيو، عرؼ 

: إٌف القراءات السبع متواترة، صٌحة ما ذكرانه. كأ ٌما من يهٌوؿ يف عبارتو قائبلن
نزؿ على سبعة أحرؼ، فخطؤه ظاىر؛ ألٌف األحرؼ السبعة ا١تراد ألٌف القرآف أي 

ئل ىذا هبا غَت القراءات السبع، على ما سبق تقريره يف األبواب ا١تتقٌدمة. كلو سي 
إىل حصرىا، كإٌّنا  مل يهتدً ك  ،القائل عن القراءات السبع اليت ذكرىا، مل يعرفها

إف كاف من أىل  -ىي شيء طرؽ ٝتعو، فقالو غَت مفٌكر يف صٌحتو، كغايتو 
يب ٔتا يف الكتاب الذم حفظو. كالكتب يف ذلك كما ذكران أف جيي  -ىذا العلم 
سٌيما كتب ا١تغاربة كا١تشارقة، فبُت كتب الفريقُت تباين يف مواضع   ٥تتلفة، كال

نكرت، ككم فات كتابو من قراءة صحيحة و من قراءة قد أي كثَتة، فكم يف كتاب

                                                           
 .ُّٓ-ُّْ( ا١ترشد الوجيز: ُ)
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م جيسر على إطبلؽ ىذه ػل ،طرت، على أنٌو لو عرؼ شركط التواترسي  فيو ما
ا لسنا ٦ٌتن يلتـز التواتر يف ػإنٌ  :يف كٌل حرؼ من حركؼ القراءة. فاٟتاصل العبارة

قسمة إىل متواتر ف فيها بُت القرٌاء، بل القراءات كٌلها منٚتيع األلفاظ ا١تختلى 
 ١تن أنصف كعرؼ كتصٌفح القراءات كطرقها. كغاية كغَت متواتر، كذلك بُتًٌ 

كإدغاـ أيب عمرك، كنقل اٟتركة لورش،   - بديو مٌدعي تواتر ا١تشهور منهايي  ما
أنٌو متواتر عن ذلك اإلماـ، الذم  - كصلة ميم اٞتمع، كىاء الكناية البن كثَت

هد نفسو يف استواء الطرفُت كالواسطة، أف جيي  سبت تلك القراءة إليو، بعدني 
يف كٌل فرد، فرد، من  ، أنٌو بقي عليو التواتر من ذلك اإلماـ إىل النبٌ  إاٌل 

ل إاٌل آحادنا، إاٌل اليسَت نقى ب العربات، فإٌّنا من مٌث مل تي سكى ذلك، كىنالك تي 
 ،ر"، كنقلنا فيوػي "كتاب البسملة الكبيػف ،أيضنا ،منها. كقد حٌققنا ىذا الفصل

عُت، مشنًٌ ػو البى ما تبلشى عنده شي  - نُتتقً مي ػمن األئٌمة ال - ٌذاؽحي ػمن كبلـ ال
 . (ُ)«كاب التوفيق

كاعلم أٌف القرآف كالقراءات حقيقتاف متغايراتف، فالقرآف »كقاؿ الزركشٌي: 
كالقراءات ىي اختبلؼ  ؛للبياف كاإلعجاز ، ؿ على ٤تٌمدىو الوحي ا١تنزَّ 

 .ألفاظ الوحي ا١تذكور يف كتبة اٟتركؼ أك كيفٌيتها؛ من ٗتفيف كتثقيل كغَتمها
ىهنا أمور: أحدىا أٌف القراءات السبع متواترة عند اٞتمهور، كقيل: بل  مثٌ 

"، كال إبنكار " ك"مصرخيًٌ مشهورة، كال عربة إبنكار ا١تربٌد قراءة ٛتزة: "كاألرحاـً 
ىم شركائهم". أكالدى  كابن عصفور قراءة ابن عامر: "قتلي   مغاربة النحاة

ففيو نظر؛  ، يٌ ػا تواترىا عن النبأمٌ  ؛عن األئٌمة السبعة ،أٌّنا متواترة :كالتحقيق
فإٌف إسناد األئٌمة السبعة هبذه القراءات السبعة موجود يف كتب القراءات، كىي 

                                                           
 .ُّٔ-ُّٓ( ا١ترشد الوجيز: ُ)
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يف استواء الطرفُت كالواسطة،  ،م تكمل شركط التواترػل ،نقل الواحد عن الواحد
كىذا شيء موجود يف كتبهم، كقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة يف كتابو 

 .(ُ)«"ا١ترشد الوجيز" إىل شيء من ذلك
قلت: كما أفىت بو الشيخاف نقلو النوكٌم يف شرح »كقاؿ الزركشٌي أيضنا: 

ٕتوز القراءة يف  ا١تهٌذب عن أصحاب الشافعٌي، فقاؿ: قاؿ أصحابنا كغَتىم: ال
، ألٌف القرآف ال يثبت  الصبلة كال غَتىا ابلقراءة الشاٌذة؛ ألٌّنا ليست قرآانن

، له أك جاىً  طه ابلتواتر، كالقراءة الشاٌذة ليست متواترة؛ كمن قاؿ غَته، فغالً  إاٌل 
نكر عليو قراءهتا يف الصبلة كغَتىا، كقد اتٌفق فقهاء فلو خالف كقرأ ابلشاٌذ، أي 

استتابة من قرأ ابلشواٌذ. كنقل ابن عبد الرٌب إٚتاع ا١تسلمُت على أنٌو  بغداد على
 .(ِ)«صٌلى خلف من يقرأ هباال ٕتوز القراءة ابلشواٌذ، كال يي 
كليست اختياريٌة،  ،ةالثالث: أٌف القراءات توقيفيٌ »كقاؿ الزركشٌي أيضنا: 

كر مع اختيار خبلفنا ٞتماعة منهم الز٥تشرٌم، حيث ظٌنوا أٌّنا اختياريٌة، تد
" اب٠تفض؛ كمثل كاجتهاد البلغاء. كرٌد على ٛتزة قراءة: "كاألرحاـً  ،الفصحاء

أكا ٛتزة يف قراءتو: كي عن أيب زيد كاألصمعٌي كيعقوب اٟتضرمٌي أف خطٌ حي  ما
" بكسر الياء ا١تشٌددة، ككذا أنكركا على أيب عمرك إدغامو "كما أنتم ٔتصرخيًٌ 

م الراء دغى كم". كقاؿ الزٌجاج: إنٌو خطأ فاحش؛ كال تي الراء عند البلـ يف: "يغفلَّ 
م الزائد يف دغى ألٌف الراء حرؼ مكٌرر، كال يي  ؛" بكذاًل  رٍ : "مي يف البلـ إذا قلتى 

دغمت البلـ يف الناقص لئلخبلؿ بو؛ فأٌما البلـ فيجوز إدغامو يف الراء، كلو أي 

                                                           
 .ُّٗ-ُّٖ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ُ)
 .ّّّ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ِ)
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 . (ُ)«. كىذا ٖتاميله...نتهىلـز التكرير من الراء. كىذا إٚتاع النحوٌيُت. ا ،الراء
ما لً  ؛كعن اإلماـ أٛتد بن حنبل أنٌو كره قراءة ٛتزة»كقاؿ الزركشٌي أيضنا: 

 .(ِ)«ما كرىهالى  ،فيها من طوؿ ا١تٌد كغَته، فقاؿ: ال تعجبٍت، كلو كانت متواترة
ق عليها طلً أي  ،ركن من ىذه األركاف الثبلثة كمىت اختلٌ »كقاؿ ابن اٞتزرٌم: 

 ؛ن ىو أكرب منهمأـ عمٌ  ،أك ابطلة، سواء كانت عن السبعة ،ةشاذٌ  أك ،ضعيفة
 .(ّ)«...من السلف كا٠تلف ،ة التحقيقىذا ىو الصحيح عند أئمٌ 

 

                                                           
 .ِِّ-ُِّ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ُ)
 .َِّ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ِ)
 .ٗ/ُ: لنشر يف القراءات العشر( اّ)
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 مـجال ثفسيرات الـمفّسرين

 
ا،   اشػتملت )كتػب التفسيػر( على )منسوابت تفسَتيٌة سػلفٌية(، كثيػرة ًجدِّ

 كأبرزىا:تنتمي إلػى )السلفٌية الواجبة(،  ال
الػمنسوابت اليت ييفهىم منها كجود اختبلؼ، بُت السلف أنفسهم، يف  -أ

 التفسَت؛ فتنتفي بذلك خصيصة )الكٌلٌية(.
ا١تنسوابت اليت تنسب بعضى التفسَتات، إىل بعض السلف، كليس ثػٌمة  -ب

دليل قطعٌي، على كوف ىذه التفسَتات جزءنا من االتٌفاقات التفسَتيٌة السلفٌية؛ 
 فتنتفي بذلك خصيصة )الكٌلٌية(.

ا١تنسوابت التػي لػم تثبت، ثبواتن قطعيِّا، كال سػٌيما مػا ريكم أبسػانيػد ضعيفة؛  -ج
 فتنتفي بذلك خصيصة )القطعٌية(.

صحيحة، كال سٌيما تفسَتات الغبلة؛  ا١تفٌسرين ليست كٌل تفسَتاتف
 ١تباحث ا٠تبلفٌية.كليست كٌل مباحث علم التفسَت صحيحة قطعٌية، كال سٌيما ا

كا١تقصود ىنا التنبيو على مثار االختبلؼ يف التفسَت، »قاؿ ابن تيمٌية: 
اليت دعت أىلها إىل أف حرٌفوا الكلم عن  ،كأٌف من أعظم أسبابو البدع الباطلة

ريد بو، كأتٌكلوه على غَت أتكيلو، بغَت ما أي  ، مواضعو، كفٌسركا كبلـ هللا كرسولو
كأنٌو اٟتٌق، كأف  ،ك أف يعلم اإلنساف القوؿ الذم خالفوهفمن أصوؿ العلم بذل

ث يعرؼ أٌف تفسَت السلف خيالف تفسَتىم، كأف يعرؼ أٌف تفسَتىم ٤تدى 
ع، مٌث أف يعرؼ ابلطرؽ ا١تفٌصلة فساد تفسَتىم، ٔتا نصبو هللا من األدلٌة مبتدى 

 .(ُ)«على بياف اٟتقٌ 

                                                           
 .ُْٗ/ُّ( ٣تموعة الفتاكل: ُ)
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ؼ عرى القرآف كاٟتديث من أف يي كال بٌد يف تفسَت »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
م كبلمو، فمعرفة العربٌية فهى ما يدٌؿ على مراد هللا كرسولو من األلفاظ، ككيف يي 

عُت على أف نفقو مراد هللا كرسولو بكبلمو، ككذلك معرفة اليت خوطبنا هبا ٦تٌا يي 
داللة األلفاظ على ا١تعاين؛ فإٌف عاٌمة ضبلؿ أىل البدع كاف هبذا السبب؛ فإٌّنم 
صاركا محملوف كبلـ هللا كرسولو على ما يٌدعوف أنٌو داٌؿ عليو، كال يكوف األمر  

 . (ُ)«كذلك، كجيعلوف ىذه الداللة حقيقة، كىذه ٣تازنا
إحدامها: قـو اعتقدكا معاين، مٌث أرادكا ٛتل »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

ريده بكبلمو أف يي ألفاظ القرآف عليها. كالثانية: قـو فٌسركا القرآف ٔتجٌرد ما يسوغ 
ؿ منزَّ ػمتكٌلم ابلقرآف، كالػإىل ال ،من كاف من الناطقُت بلغة العرب، من غَت نظر

ى ػإل ،الذم رأكه، من غَت نظر ،معٌتػب بو. فاألٌكلوف راعوا المخاطى ػعليو، كال
 ،جٌرد اللفظػمن الداللة كالبياف. كاآلخركف راعوا م ،تستحٌقو ألفاظ القرآف ما

 ،ريد بو العريٌب، من غَت نظر إىل ما يصلح للمتكٌلم بوأف يي  جيوز عندىم كما
كلسياؽ الكبلـ. مٌث ىؤالء كثَتنا ما يغلطوف يف احتماؿ اللفظ لذلك ا١تعٌت يف 
اللغة، كما يغلط يف ذلك الذين قبلهم، كما أٌف األٌكلُت كثَتنا ما يغلطوف يف 

آلخركف، كإف كاف نظر صٌحة ا١تعٌت الذم فٌسركا بو القرآف، كما يغلط يف ذلك ا
األٌكلُت إىل ا١تعٌت أسبق، كنظر اآلخرين إىل اللفظ أسبق. كاألٌكلوف صنفاف: اترة 

 ،ريد بو، كاترة محملونو على ما مل يدٌؿ عليوكأي  ،يسلبوف لفظ القرآف ما دٌؿ عليو
، رى كمل يػي  د بو، كيف كبل األمرين قد يكوف ما قصدكا نفيو أك إثباتو من ا١تعٌت ابطبلن

كوف خطؤىم يف الدليل كا١تدلوؿ، كقد يكوف حقِّا، فيكوف خطؤىم يف الدليل، في

                                                           
 .ٖٕ/ٕ( ٣تموعة الفتاكل: ُ)
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 . (ُ)«ال يف ا١تدلوؿ
ككثَت منهم إٌّنا ينظر من تفسَت القرآف كاٟتديث »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

أتكيبلهتم، فالنصوص اليت توافقهم  فيتأٌكؿ ،فيما يقولو موافقوه على ا١تذىب
محتٌجوف هبا، كاليت ٗتالفهم يتأٌكلوّنا، ككثَت منهم مل يكن عمدهتم يف نفس األمر 

 . (ِ)«اتٌباع نٌص أصبلن 
فما قالو الناس من األقواؿ ا١تختلفة يف تفسَت »ة أيضنا: كقاؿ ابن تيميٌ 

، كال يكٌذب دكف قوؿ، ببل علم ،القرآف كأتكيلو ليس ألحد أف يصٌدؽ بقوؿ
ريد  إذا عرؼ اٟتٌق الذم أي كن إاٌل يط بعلمو، كىذا ال ميي بشيء منها، إاٌل أف محي 

الذم أحاط بعلمو، كأٌما إذا  ،ابآلية، فيعلم أٌف ما سواه ابطل، فيكٌذب ابلباطل
حط بشيء منها علمنا، فبل جيوز لو التكذيب بشيء ػم يعرؼ معناىا، كمل يي ػل

تناقضة بعضها ابطل قطعنا، كيكوف حينئذ ا١تكٌذب منها، مع أٌف األقواؿ ا١ت
ابلقرآف كا١تكٌذب ابألقواؿ ا١تتناقضة، كا١تكٌذب ابٟتٌق كا١تكٌذب ابلباطل، كفساد 

 . (ّ)«البلـز يدٌؿ على فساد ا١تلزـك
كيف التفسَت من ىذه ا١توضوعات قطعة كبَتة، »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

 ،يف فضائل سور القرآف ،واحدٌم كالز٥تشرمٌ مثل اٟتديث الذم يركيو الثعلٌب كال
سورة، سورة؛ فإنٌو موضوع ابتٌفاؽ أىل العلم. كالثعلٌب ىو يف نفسو كاف فيو خَت 

 ،من صحيح ،ي كتب التفسَتػكدين، ككاف حاطب ليل، ينقل ما كجد ف
ابلعربٌية؛ لكن ىو أبعد  ،صاحبو كاف أبصر منو كالواحدمٌ  ؛كموضوع ،كضعيف

                                                           
 .ُُٗ-َُٗ/ُّ( ٣تموعة الفتاكل: ُ)
 .َِْ/ُٕ( ٣تموعة الفتاكل: ِ)
 .ُِٖ/ُٕ( ٣تموعة الفتاكل: ّ)
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تفسَته ٥تتصر من الثعلٌب، لكٌنو صاف  اتٌباع السلف، كالبغومٌ ك  ،عن السبلمة
ي كتب ػموضوعات فػعة. كالعن األحاديث ا١توضوعة، كاآلراء ا١تبتدى  ،تفسَته

 . (ُ)«التفسَت كثَتة...
ككثَتنا ما يشحن ا١تفٌسركف تفاسَتىم من »كقاؿ أبو حٌياف األندلسٌي: 

قو، كدالئل أصوؿ الدين، ككٌل ذلك اإلعراب، بعلل النحو، كدالئل أصوؿ الف
، كإٌّنا يؤخى ىذا مقرَّ  منا يف علم التفسَت، دكف ذ ذلك مسلَّ ر يف آتليف ىذه العلـو

استدالؿ عليو، ككذلك أيضنا ذكركا ما ال يصٌح من أسباب نزكؿ، كأحاديث يف 
الفضائل، كحكاايت ال تناسب، كتواريخ إسرائيلٌية، كال ينبغي ذكر ىذا يف علم 

كمن أحاط ٔتعرفة مدلوؿ الكلمة كأحكامها قبل الًتكيب، كعلم كيفٌية  .التفسَت
تركيبها يف تلك اللغة، كارتقى إىل ٘تييز حسن تركيبها كقبحو، فلن محتاج يف فهم 
ما ترٌكب من تلك األلفاظ إىل مفٌهم كال معٌلم، كإٌّنا تفاكت الناس يف إدراؾ ىذا 

ينا الكبلـ كقد جرٌ  .نت أقوا٢تمالذم ذكرانه، فلذلك اختلفت أفهامهم، كتباي
يومنا مع بعض من عاصران، فكاف يزعم أٌف علم التفسَت مضطٌر إىل النقل يف 
فهم معاين تراكيبو، ابإلسناد إىل ٣تاىد كطاكس كعكرمة كأضراهبم، كأٌف فهم 
اآلايت متوٌقف على ذلك، كالعجب لو أنٌو يرل أقواؿ ىؤالء كثَتة االختبلؼ، 

كنظَت ما ذكره ىذا ا١تعاصر  .متعارضة ينقض بعضها بعضنامتباينة األكصاؼ، 
 صار يتكٌلم بتلك اللغة، إفرادنا كتركيبنا، حىٌت  ،ؾأنٌو لو تعٌلم أحدان مثبلن لغة الًتُّ 

كيتصٌرؼ فيها نثرنا كنظمنا، كيعرض ما تعٌلمو على كبلمهم، فيجده مطابقنا 
م عن حجً ؾ، فيي الًتُّ للغتهم، قد شارؾ فيها فصحاءىم، مٌث جاءه كتاب بلساف 

الًتكٌي،  اكعن فهم ما تضٌمنو من ا١تعاين، حىٌت يسأؿ عن ذلك سنقرن  ،رهتدبُّ 

                                                           
 .َُٗ/ُّ( ٣تموعة الفتاكل: ُ)



23 

كٌل آية   عٌد من العقبلء؟ ككاف ىذا ا١تعاصر يزعم أفٌ ، ترل مثل ىذا يي اسنجرن  أك
إىل  ،إىل أف كصل ذلك ،عن سلف، ابلسند ،خلفه  نقل فيها التفسَتى 

 .(ُ)«الصحابة...
األٌكؿ:  :أربعة أٌمهاهتا كثَتة، مآخذ التفسَت لطالب»كقاؿ الزركشٌي: 

 الضعيف من اٟتذر جيب لكن األٌكؿ؛ الطراز ىو ، كىذا هللا رسوؿ عن النقل
 :الػميموينٌ  قاؿ القلب. يف سواد األكراؽ سواد كإفٌ  كثَت. فإنٌو كا١توضوع؛ فيو،

 الػمغازم، أصوؿ: ٢تا ليس كتب، ثبلث: يقوؿ حنبل، بن أحػمد سػمعتي 
 أنٌػها الغالب أفٌ  كمراده: أصحابو من الػميحقًٌقوف، قاؿ كالتفسَت. كالػمبلحم،

 .(ِ)«كثيػر... ذلك من صحٌ  فقد كإاٌل، مٌتصلة، صحاح، أسانيد، لػها ليس
 ذلك من صحٌ  الذم: قلتي »كقاؿ السيوطٌي ميعقًٌبنا على كبلـ الزركشٌي: 

ا، قليل  آخر كٌلها، كسأسردىا القٌلة، غاية فػي منو، الػمرفوع أصل بل جدِّ
 .(ّ)«الكتاب

 يف ريكم ما أكثر أفٌ  كٌلو ىذا من كغرضنا»كقاؿ ٤تٌمد رشيد رضا: 
 مقاصده عن لتاليو، كشاغل القرآف، على حجاب كثَته: أك ا١تأثور، التفسَت
لوف للعقوؿ، ا١تنٌوًرة لؤلنفس، الػمزٌكية العالية  عن شاغل ٢تم ا١تأثور للتفسَت فا١تفضًٌ

ا، لػها قيمة ال التػي الركاايت، بكثرة القرآف، مقاصد  أفٌ  كما موضوعنا، كال سػػػندن
لُت  .(ْ)«تقٌدـ كما عنو، أخرل صوارؼ ٢تم التفاسَت لسائر ا١تفضًٌ

                                                           
 .َُْ/ُ( تفسَت البحر ايط: ُ)
 .ُٔٓ/ِرآف: ( الربىاف يف علـو القِ)
 .ِِٖٓ/ٔ( اإلتقاف يف علـو القرآف: ّ)
 .َُ/ُ( تفسَت القرآف اٟتكيم: ْ)
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 اآلايت أخضع األثرمٌ  التفسَت إفٌ : أقوؿ كأكاد»كقاؿ ٤تٌمد الغزاٌل: 
  الرسوؿ ألفٌ  الصحيحة؛ األسانيديف  طبيعيِّا، يكوف قد كىذا. لؤلحاديث

 يف جاءت اليت - األحاديث بعض أفٌ  الػمشكلة: لكنٌ  ربٌو؛ عن الػميبُتًٌ  ىو
 .(ُ)«...السند ضعيفة تكوف -ابلػمأثور  التفسَت

 قصص يف اجملالس عرائس" الثعلٌب: كتاب إفٌ »كقاؿ صبلح ا٠تالدٌم: 
 التفسَت، كتب يف مرجعنا يكوف أف يصلح كال عند العلماء، مرفوض" األنبياء

 موضوعة، فيو: اليت كالركاايت، كاألخبار، اٟتكاايت، كمعظم األنبياء، كقصص
الباطلة.  ا١تردكدة اإلسرائيلٌيات، عن مأخوذة كأساطيػر، خرافات، كىي كمردكدة،

ه الفادم اليت ، كاألساطَت ،و ضمن ا٠ترافاتألنٌ  ؛كمردكد ،ابطله  :منو (ِ)كما أخذى
، من أخطاء ،مجالس"ػي "عرائس الػل القرآفي ما فكتابىو! كال يتحمَّ ٍت  مؤلى 

 .(ّ)«كأابطيل! ،كخرافات
 يف القرآف مع نبقى أف علينا فالواجب»كقاؿ صبلح ا٠تالدٌم أيضنا: 

 اليت ا١تبهىمات بعض نبٌُت  كال عنو، سكت عٌما كنسكت القٌصة، عن حديثو
ا القرآف أهبمها  إىل كذىبوا ذلك، يفعلوا لػم ا١تفٌسرين من كثَتنا كلكنٌ  !عمدن

 هبا كفٌسركا الكبلـ، تفٌصل اليت كاإلسرائيلٌيات تثبت، لػم كالركاايت اليت األخبار
 .(ْ)«القرآف أهبمها اليت ا١تبهىمات هبا كبٌينوا هللا، كبلـ

                                                           
 .ُٖٗ( كيف نتعامل مع القرآف: ُ)
(. كقد رٌد صبلح ا٠تالدٌم، على ( ىِ) و اسم مستعار ًلمن ألَّف كتاب )ىل القرآف معصـو

 (.القرآف كنقض مطاعن الرىبافىذا الكتاب، بتأليفو كتابو: )
 .ٔٓ-ٓٓ/ُكنقض مطاعن الرىباف:  ( القرآفّ)
 .ُٖٓ/ُ( القرآف كنقض مطاعن الرىباف: ْ)
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 مـجال روايات أسباب النزول

 
اليت فقدت ٗترج من )السلفٌية الواجبة( كلُّ ركاايت )أسباب النزكؿ(،  

 شرط )الكٌلٌية(، أك فقدت شرط )القطعٌية(، أك فقدت الشرطُت معنا.
فالركاايت اليت ييفهىم منها كجود اختبلؼ، فػي تعيُت )سبب النزكؿ(  

 مييكن أف تكوف جزءنا من )السلفٌية الواجبة(.  ال
د كال سٌيما الركاايت ذات األساني -كالركاايت اليت لػم تثبت، ثبواتن قطعيِّا  

 ال مييكن أف تكوف جزءنا من )السلفٌية الواجبة(. -الضعيفة 
كٗترج من )السلفٌية الواجبة( أيضنا تلك الركاايت، اليت نسبت إىل بعض  

، ال يدٌؿ داللة قطعٌية، على أٌف ا١تراد بياف سبب النزكؿ؛ فقد يكوف  السلف قوالن
 ا١تراد ا١تنسوب: ىو بياف اٟتكم الشرعٌي.

 قد اآلية، لنزكؿ متعٌددة أسباب من ا١تفٌسركف يذكره كما»قاؿ الزركشٌي:  
 أفٌ  كالتابعُت الصحابة عادة من عيرؼ كقد سٌيما ال الباب، ىذا من يكوف

 اآلية ىذه أفٌ  بذلك ييريد فإنٌو كذا؛ اآلية فػي ىذه نزلت قاؿ: إذا أحدىم،
 .(ُ)«السبب فػي نزك٢تا كاف ىذا أفٌ  ال اٟتكم، ىذا تتضٌمن
، ثبواتن قطعيِّا، كثبوت القرآف ،بثابتة ركاايت )أسباب النزكؿ( كلُّ ليست  ف

ركاايت مكذكبة موضوعة  - عند بعض ا١تؤلٌفُت -كالكثَت من تلك الركاايت 
 قيمة ٢تا.  مفًتاة، ال

ليس أكثر من  :لبعض ركاايت أسباب النزكؿ كتصحيح بعض ا١تؤٌلفُت
 صحيحنا اتٌفاقيِّا قطعيِّا.فيد الظٌن عند من يركن إليو، كليس تاجتهاد، قد يي 

                                                           
 .ِّ-ُّ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ُ)
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 ابلركاية كال محٌل القوؿ يف أسباب نزكؿ الكتاب، إاٌل »قاؿ الواحدٌم: 
كالسماع، ٦ٌتن شاىد التنزيل، ككقف على األسباب، كْتث عن العلم كجٌد يف 

 . (ُ)«الطبلب. كقد كرد الشرع ابلوعيد للجاىل ذم العثار، يف ىذا العلم ابلنار
،  كأٌما اليـو»مٌث قاؿ:  فكٌل أحد خيًتع لآلية سببنا، كخيتلق إفكنا ككذابن

 . (ِ)«ملقينا زمامو إىل اٞتهالة، غَت مفٌكر يف الوعيد للجاىل بسبب اآلية
كمن عجيب شأف ركاة أسباب النزكؿ أٌّنم »د رشيد رضا: كقاؿ ٤تمٌ 

ميزٌقوف الطائفة ا١تلتئمة من الكبلـ اإل٢تٌي، كجيعلوف القرآف عضُت متفرٌقة، ٔتا 
قة يفٌككوف اآلايت، كيفصلوف بعضها من بعض، كٔتا يفصلوف بُت اٞتمل ا١توثى 

، كما جيعلوف لكٌل آية من  يف اآلية الواحدة، فيجعلوف لكٌل ٚتلة سببنا مستقبلِّ
انظر ىذه اآلايت ٕتد إعجازىا  .اآلايت الواردة يف مسألة كاحدة سببنا مستقبلِّ 

شعر بو يف ضمن ل القبلة، ما يي أف مٌهدت لؤلمر بتحوي ،يف ببلغة األسلوب
حكاية شبهة ا١تعًتضُت، اليت ستقع منهم، كبتوىُت ىذه الشبهة إبسنادىا إىل 
السفهاء من الناس، كإيرادىا ٣تملة، كبوصلها ابلدليل على فسادىا، كبذكر 
ىداية الصراط ا١تستقيم، الذم ال التواء فيو، كال اعوجاج، كال تفريط عند 

بذكر مكانة ىذه األٌمة بدينها، كاعتدا٢تا يف ٚتيع أمرىا، سالكيو، كال إفراط، ك 
يف جعل القبلة األكىل قبلة، مٌث التحويل عنها، كابلتلٌطف يف  ،كببياف اٟتكمة

من ارتداد بعض من يٌدعوف اإلمياف، عن دينهم؛ افتتاانن  ،عٌما سيكوف ،اإلخبار
حىٌت ال يعظم  ؛كمةيف سياؽ بياف اٟت ،ابلتحويل، كجهبلن ابألمر، إذ أكرد ا٠ترب

 ،م عليهمعلى غَت ا١تنعى  ،كا١تؤمنُت، كببياف أٌف ا١تسألة كبَتة ،على النبٌ  ،كقعو

                                                           
 .ٔٗ( أسباب نزكؿ القرآف: ُ)
 .ٖٗ( أسباب نزكؿ القرآف: ِ)
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ٔتعرفة دالئل ا١تسائل،  ،اب٢تداية اإل٢تٌية، اليت سبق ذكرىا، كىي اإلمياف الكامل
،  الثابتُت على اتٌباع الرسوؿ ،كحكم األحكاـ، مٌث بتبشَت ا١تؤمنُت ا١تهتدين

إباثبة هللا إاٌيىم، برأفتو كرٛتتو، كفضلو كإحسانو. كبعد ىذا كٌلو أمره ابلتحٌوؿ 
 -أمرنا صرمحنا، كما سيأيت يف تفسَت بقٌية اآلايت. أفيصٌح يف مثل ىذا السياؽ 

قاؿ: إٌف  فنا، كيي تػى فنا، نػي تػى ل نػي عى و، كجيي قى ثػي أف نفٌك كي  - ق بعض ٚتلو كآايتو ببعضا١توثى 
ت ٟتادثة حدثت، أك كلمة قيلت، كإف أٌدل ذلك إىل قلب ٚتلة منو نزل كلٌ 

، كجعل آايت التمهيد متأٌخرة يف النزكؿ  الوضع، كجعل األٌكؿ آخرنا، كاآلخر أٌكالن
أبف ٧تعل القرآف عضُت؛ ألجل  ،عن آايت ا١تقصد؟ أتسمح لنا اللغة كالدين

ريخ رؼ من اتعي  كإف قيل: إٌف إسناد بعضها قوٌم، ْتسب ما ،كيتركاايت ري 
 . (ُ)«؟!الراكين
زكؿ ػػباب نػػبتطٌلب أس ،مفٌسرينػن الػر مػػػع كثيػػكلأي »كقاؿ ابن عاشور:  

نزلت ألجلها؛ لبياف  - من القرآف -ركل أٌف آايت يي  ،القرآف، كىي حوادث آم
 ،ي ذلك، كأكثركاػحو ذلك، كأغربوا فػأك ٟتكايتها، أك إنكارىا، أك ن ،حكمها

نزلت على  - من القرآف -وىم الناس أٌف كٌل آية ى كاد بعضهم، أف يي ػحتٌ 
 - ي بعض آم القرآفػف -جد ػا نػما ذكركا. بيد أنٌ ػب ،ى رفعوا الثقةػسبب، كحتٌ 

 ،أسباابن  - لبعض اآلم -جد ػها، كنػى نزكلػاليت دعت إل ،ى األسبابػإشارة إل
نزكؿ  ر أسبابػػػثبتت ابلنقل، دكف احتماؿ أف يكوف ذلك رأم الناقل، فكاف أم

كإرساؿ حبلو  - كاإلسراؼ، ككاف يف غٌض النظر عنو ،القصد رنا بُتػػالقرآف دائ
ى خوض ػإل ،يػػرآف. فذلك الذم دعانػػػم القػػي فهػر عظيم، فػػػخط - على غاربو

 ،محيصوػى تػإل ،اجةػحػٌدة الػػػػػور شػػػر؛ لظهػػػمقٌدمات التفسي يػف ،ىذا الغرض

                                                           
 .ُُ/ِ( تفسَت القرآف اٟتكيم: ُ)
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عند عركض تلك  ،كلبلستغناء عن إعادة الكبلـ عليو ر،ػػاء التفسيػػػػنػػي أثػف
ها. كأان عاذر ػجمع شتاتػي ،رأاين  - ي ذلكػف -مٌدخر ما أراه  رػمسائل، غيػال
ن ػػٌل مػػػك  أبفٌ  - فاستكثركا منها - باب النزكؿػي أسػف ،واػػالذين أٌلف ،متقٌدمُتػال

ع فيو، حٌبة التوسُّ ػمتلكو مػت ،عر مشبى ػغي ،يف موضوع ،كتاب يتصٌدل لتأليف
ا ػػػمػو، فَتضى بػػػػسفى ٌد نػى مً ػو، كيي ػػػسبى ذكي قػى ليي  ؛ن ملتقطاتوػػػم ،تزيدػػفبل ينفٌك يس

ر ىٌياب ػ. غي"ي من حديثك، اي سعدػزدن"د، رضى الصٌب ابلوعد، كيقوؿ: ػػػجػي
ب؛ ػػالقللك ػػإذا امت ،عػػػػأف الولػػػػػك شػاذر، ككذلػػػذرة عػػػػمتطٌلب مع لعاذؿ، كال

 ،مفٌسرين، الذين تلٌقفوا الركاايت الضعيفة، فأثبتوىاػأساطُت ال أعذر ي الػٌ كلكن
م ينٌبهوا على مراتبها، قٌوة كضعفنا، حىٌت أكمهوا كثَتنا من الناس أٌف ػي كتبهم، كلػف

القرآف ال تنزؿ آايتو، إاٌل ألجل حوادث تدعو إليها، كبئس ىذا الوىم؛ فإٌف 
بو صبلح األٌمة، يف أصناؼ الصبلح، فبل يتوٌقف  إىل ما القرآف جاء ىاداين 

ى تشريع األحكاـ. نعم إٌف العلماء ػالداعية إل ،حوادثػنزكلو على حدكث ال
طائفة شاٌذة، اٌدعت  ، إاٌل "سبب النزكؿ ال خيٌصص إفٌ "توٌجسوا منها، فقالوا: 

ما عاٌمة، لى التخصيص هبا، كلو أٌف أسباب النزكؿ كانت كٌلها متعٌلقة آبايت 
وا: ػػػػن قالػحي ،وؿػػػػػػػة األصػد أراحنا أئمٌ ػػػػػدخل من ذلك ضٌر على عمومها؛ إذ ق

ها ػراـ ركات ،باابن كثَتةػػخصوص السبب"، كلكٌن أسػب ال ،ظػػػرة بعمـو اللفػػػ"العب
ـٌ، أك تقييد مطلق، أك إلػراد، من تػػن مػتعيي حمل، فتلك ػجاء إىل مػخصيص عا

ي التفسَت، قبل التنبيو على ضعفها، أك ػأماـ معان ،د تقف عرضةىي اليت ق
 . (ُ)«أتكيلها

 اليت التارخيٌية، األخطاء ىذه نظائر استعرضنا كلو» كقاؿ صبحٌي الصاحل:

                                                           
 .ْٔ/ُ( تفسَت التحرير كالتنوير: ُ)
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لت ، ٛتي  بنا لطاؿ ينطق، مل ٔتا القرآفى  كأنطقت النزكؿ، أسباب على ٛتبلن
 السرٌ  على أيدينا لنضع فرصة؛ ننتهزىا كإٌّنا التجواؿ، بنا كامتدٌ  االستعراض،

 بدٌ  ال أف العلماء أكثر ظىنُّ  -نظران  يف - فهو األخطاء، ىذه كراء الكامن،
 أسباهبا معها ديفنت اليت ا١تاضية، األمم كقائع يف حىٌت  نزكؿ، سبب من آية لكلٌ 

 سبب التماس لزامنا كاف فإف كعواقبها؛ مقٌدماهتا رموسها يف كطيويت كنتائجها،
 من أكانوا سواء الكرًن، الرسوؿ عهد على ابألحياء، متعٌلقنا فليكن ٢تا، نزكؿ

 . (ُ)«الكتاب أىل من أـ ا١تشركُت، من أـ ا١تؤمنُت،
 ا٠تلط، ىذا بعض عن النظر غضضنا كإذا»كقاؿ صبحٌي الصاحل أيضنا:  

 أسباب يف ا١تاضية، الوقائع إبدراج ا١تفٌسرين، مبالغة من الناشئ ا١تقصود، غَت
 األسباب، هبذه ا١تتعٌلقة الركاايت، صيغ يف أخرل، عقبات كاجهنا النزكؿ،
 األحواؿ، ٚتيع يف النزكؿ، سبب يف بياف نصِّا، الصحيحة الراكم عبارة فليست

 .(ِ)«كسواه... السبب، محتمل ما كفيها الواضح، النصٌ  فيها بل
 

                                                           
 .ُّٗ( مباحث يف علـو القرآف: ُ)
 .ُِْ-ُُْ( مباحث يف علـو القرآف: ِ)
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 منسوخـمـجال أقوال الناسخ وال

 
الواجبة( كلُّ األقواؿ ا١تنسوبة إىل السلف، اليت ككذلك ٗترج من )السلفٌية  

٢تا عبلقة بػموضوع )الناسخ كا١تنسوخ(، إذا فقدت شرط الكٌلٌية، أك شرط 
 القطعٌية، أك الشرطُت معنا.

فالركاايت اليت ييفهىم منها كجود اختبلؼ، يف تعيُت )الناسخ كا١تنسوخ( 
 مييكن أف تكوف جزءنا من )السلفٌية الواجبة(.  ال

كال سٌيما الركاايت ذات األسانيد  -كالركاايت اليت لػم تثبت، ثبواتن قطعيِّا  
 ال مييكن أف تكوف جزءنا من )السلفٌية الواجبة(. -الضعيفة 

كٗترج من )السلفٌية الواجبة( أيضنا، تلك الركاايت اليت نسبت إىل بعض  
، ال يدٌؿ داللة قطعٌية، على أٌف ا١تراد بياف النا سخ كا١تنسوخ؛ فقد السلف قوالن

 يكوف ا١تراد ا١تنسوب: ىو التخصيص، أك ٨تو ذلك.
 كا١تنسوخ: ابلناسخ السلف عاٌمة كمراد قلت: كمراده،» قاؿ ابن القٌيم: 

 كا١تطلىق العاـٌ  داللة كرفع -ا١تتأٌخرين  اصطبلح كىو - اترة ّتملتو اٟتكم رفع
 ميقيَّد، على ميطلىق ٛتل أك تقييد، أك بتخصيص، إٌما اترة، كالظاىر كغَتىا

 لتضمُّن نسخنا؛ كالصفة كالشرط االستثناء، ليسٌموف إٌّنم حىٌت  كتبيينو، كتفسَته
 بياف ىو لساّنم: كيف عندىم، فالنسخ ا١تراد؛ كبياف الظاىر، داللة رفع ذلك
 ذلك من رأل كبلمهم، أتٌمل كمن عنو، خارج أبمر بل اللفظ، ذلك بغَت الػمراد

 على كبلمهم ٛتلي  أكجبها إشكاالت، بو عنو كزاؿ يػيحصى، ال ما فيو
 .(ُ)«الػمتأٌخر الػحادث االصطبلح

                                                           
 .ٔٔ/ِ( إعبلـ ا١توٌقعُت: ُ)
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؛ بل تة ثبواتن قطعيِّا، كثبوت القرآفبثاب )الناسخ كا١تنسوخ( ليست أقواؿف
 إٌف أكثر تلك األقواؿ عند بعض ا١تؤٌلفُت: متعارضة، أك ضعيفة، فبل قيمة ٢تا.

قد يكوف من  - يف النسخ -كتصحيح بعض ا١تؤٌلفُت لبعض األقواؿ 
قبيل االجتهاد، فهو ليس تصحيحنا اتٌفاقيِّا قطعيِّا، فإٌف اختبلؼ ا١تؤٌلفُت 

 كاضح كٌل الوضوح. - يف مسألة النسخ، كمواضعو، كركاايتو -القدامى 
من ساءلكم عن بياف  :فالتقدير ،قيل: ا٠تطاب لليهود»قاؿ ابن اٞتوزٌم: 

 :قاؿ لكم، فعلى ىذاكٌلموىم ٔتا ٖتٌبوف أف يي   :فاصدقوه، كقيل: أم ، ٤تٌمد
اآلية ٤تكمة. كقيل: ا١تراد بذلك مساىلة ا١تشركُت يف دعائهم إىل اإلسبلـ، 

ـٌ،  (الناس)؛ ألٌف لفظ عده فاآلية عند ىؤالء منسوخة آبية السيف. كفيو بي  عا
 . (ُ)«فتخصيصو ابلكٌفار محتاج إىل دليل
أٌّنا منسوخة آبية السيف، كليس زعم قـو »كقاؿ ابن اٞتوزٌم أيضنا: 

و مل أيمر ابلعفو، مطلقنا، بل إىل غاية، كمثل ىذا ال يدخل يف بصحيح؛ ألنٌ 
 . (ِ)«ا١تنسوخ

قاؿ بعضهم: ىذا يقتضي نوع مساىلة »كقاؿ ابن اٞتوزٌم أيضنا: 
ألٌف من شرطها التنايف، كال تنايف،  ؛سخ آبية السيف. كىو بعيدار، مٌث ني الكفٌ 

 . (ّ)«و خربكأيضنا فإنٌ 
وقعوا فتنة، قيل: ا١تراد ابآلية اتٌقاء ا١تشركُت أف يي »كقاؿ ابن اٞتوزٌم أيضنا: 

سخ ذلك آبية السيف. كليس ىذا بشيء، رقة، مٌث ني وجب القتل، فالفي أك ما يي 

                                                           
 .ُٓ( ا١تصٌفى أبكٌف أىل الرسوخ: ُ)
 .ُٔ-ُٓ( ا١تصٌفى أبكٌف أىل الرسوخ: ِ)
 .ُٔ( ا١تصٌفى أبكٌف أىل الرسوخ: ّ)
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عتقد، إذا أكرىوا ا١تؤمنُت على الكفر ابلقوؿ، الذم ال يي  ،كإٌّنا ا١تراد جواز تقواىم
 . (ُ)«غَت منسوخ كىذا اٟتكم ابؽو 

ا١تسألة الثانية: قاؿ بعضهم: ىذه اآلية منسوخة »كقاؿ الفخر الرازٌم: 
مذكور  (ِ)آبية السيف، كىذا بعيد؛ ألٌف قولو: ﴿مثيَّ ذىٍرىيٍم يف خىٍوًضًهٍم يػىٍلعىبيوفى﴾

ألجل التهديد، كذلك ال ينايف حصوؿ ا١تقاتلة، فلم يكن كركد اآلية الداٌلة على 
 . (ّ)«ة رافعنا لشيء من مدلوالت ىذه اآلية، فلم محصل النسخ فيوكجوب ا١تقاتل

قاؿ مقاتل كالكلٌب: ىذه اآلية منسوخة آبية »كقاؿ الفخر الرازٌم أيضنا: 
السيف، كىذا بعيد؛ ألٌف شرط الناسخ أف يكوف رافعنا ٟتكم ا١تنسوخ، كمدلوؿ 

واب كالعقاب، ىذه اآلية اختصاص كٌل كاحد أبفعالو، كبثمرات أفعالو من الث
كذلك ال يقتضي حرمة القتاؿ، فآية القتاؿ ما رفعت شيئنا من مدلوالت ىذه 

 . (ْ)«اآلية، فكاف القوؿ ابلنسخ ابطبلن 
جٌرد ػل معى ز أف جيي ػجي ػم يػل ،كلو كاف من أخبار اآلحاد»كقاؿ ابن تيمٌية: 

من القرآف فلم يثبت أٌف شيئنا  ،جملةػخرب غَت معلـو الصٌحة انسخنا للقرآف. كابل
 .(ٓ)«سخ بسٌنة، ببل قرآفني 

كبعض ا١تفٌسرين يقوؿ: ىذه اآلية منسوخة آبية »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
السيف، كىذا يتوٌجو إف كاف يف اآلية النهي عن القتاؿ، فيكوف ىذا النهي 

                                                           
 .ِِ( ا١تصٌفى أبكٌف أىل الرسوخ: ُ)
 .ُٗ( األنعاـ: ِ)
 .ْٖ/ُّ( التفسَت الكبَت: ّ)
 .َُْ/ُٕالكبَت: ( التفسَت ْ)
 .ُِٖ/َِ( ٣تموعة الفتاكل: ٓ)
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م تتعٌرض لذلك ىنا، ػكيف، كاآلية ل  ؛منسوخنا، ليس ٚتيع أنواع الصرب منسوخة
مر ثبات؟! بل الصرب كاجب ٟتكم هللا، ما زاؿ كاجبنا، كإذا أي ال بنفي، كال إ

بتلى من قتا٢تم ٔتا ىو أعظم من  ابٞتهاد، فعليو أيضنا أف يصرب ٟتكم هللا، فإنٌو يي 
مر لي بو يـو أحد كا٠تندؽ، كعليو حينئذ أف يصرب كيفعل ما أي كبلمهم، كما ابتي 

 . (ُ)«بو من اٞتهاد
ا؛ ألٌف النسخ ال يي كىذا »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا:   ،صار إليوضعيف جدِّ

 . (ِ)«بيقُت؛ كأٌما ابلظٌن، فبل يثبت النسخ إاٌل 
كقد غلط يف السورة خبلئق، كظٌنوا أٌّنا منسوخة آبية »كقاؿ ابن القٌيم: 

السيف؛ العتقادىم أٌف ىذه اآلية اقتضت التقرير ٢تم على دينهم، كظٌن آخركف 
ينهم، كىم أىل الكتاب، ككبل القولُت غلط ٌركف، على دقى أٌّنا ٥تصوصة ٔتن يػي 

٤تض، فبل نسخ يف السورة، كال ٗتصيص، بل ىي ٤تكمة، عمومها نٌص 
٤تفوظ، كىي من السور اليت يستحيل دخوؿ النسخ يف مضموّنا، فإٌف أحكاـ 

 . (ّ)«يستحيل دخوؿ النسخ فيو - اليت اتٌفقت عليو دعوة الرسل - التوحيد
 ا١تكلَّف؛ على ثبتت إذا األحكاـ أفٌ  كىو ،آخر ككجو»كقاؿ الشاطٌب: 

 أٌكالن  ا١تكلَّف على ثبوهتا ألفٌ  ٤تقَّق؛ أبمر إاٌل  يكوف، ال فيها النسخ فاٌدعاء
 اقًٌقوف أٚتع كلذلك ٤تقَّق، ٔتعلـو إاٌل  يكوف، ال بثبوهتا العلم بعد فرفعها ٤تقَّق؛
 بو للمقطوع رفعه  ألنٌو ا١تتواتر؛ ا٠ترب كال القرآف، ينسخ ال الواحد خرب أفٌ  على

                                                           
 .ُٓٗ/ٖ( ٣تموعة الفتاكل: ُ)
 .ِّٔ/ُِ( ٣تموعة الفتاكل: ِ)
 .ِْٖ-ِْٕ/ُ( بدائع الفوائد: ّ)
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 نسخو، (ُ)يدعي ا١تٌكٌية األحكاـ من كاف ما أفٌ  فاقتضى ىذا اب١تظنوف؛
 اٞتمع مييكن ال ْتيث ابلنسخ، قاطع مع إاٌل  فيو، الدعول تلك قبوؿ ينبغي ال

 األحكاـ سائر يف يقاؿ .. كىكذا.فيهما اإلحكاـ دعول كال الدليلُت، بُت
 .(ِ)«مدنٌية أك كانت، مٌكٌية

ن ػػػػم ،رػػػػو كثيػػػػج بػػػػػهػا لػػػػف مػػن ضعػٌ ق تبيػػهذا التحقيػكب»كقاؿ الزركشٌي: 
أٌّنا منسوخة آبية السيف، كليست   - يف اآلايت اآلمرة ابلتخفيف -مفٌسرين ػال

 ، ٔتعٌت أٌف كٌل أمر كرد جيب امتثالو، يف كقت ما،ػػإسى نٍ مي ػكذلك، بل ىي من ال
إىل حكم آخر، كليس  ،وجب ذلك اٟتكم، مٌث ينتقل ابنتقاؿ تلك العٌلةلعٌلة تي 

ا  . (ّ)«بنسخ، إٌّنا النسخ اإلزالة، حىٌت ال جيوز امتثالو أبدن
ألٌف القرآف انسخ مهيمن على كٌل الكتب، كليس »كقاؿ الزركشٌي أيضنا: 

، كىو قليل، بٌُت    هللاأييت بعده انسخ لو، كما فيو من انسخ كمنسوخ، فمعلـو
ي ػف ،انسخو عند منسوخو، كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسوؿ، كالعٌدة كالفرار

حٌقق علمنا ابلنسخ، علم أٌف غالب ػر ذلك، فمن تػػحوه، كأٌما غيػجهاد كنػال
ٌق ػػػي حػل فػػبيػػل، كالسػػمجمػحكم الػا يرجع لبياف الػػػ، كمنو مإسى نٍ مي ػمن ال ،ذلك

 - ٌدعى نسخو ابلسٌنةٌما يي ػم ،السٌنة، ككٌل ما يف القرآفاآلتية ابلفاحشة، فبٌينتو 
م القرآف، كقاؿ سبحانو: ﴿كىأىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍيكى الذًٌٍكرى ػػحكػاف لػػػفهو بي - عند من يراه

ى لًلنَّاًس﴾ لًتػيبػىُتًٌ
فليس بنسخ؛  ،على ما ظٌنو كثَت من ا١تفٌسرين ،، كأٌما ابلقرآف(ْ)

                                                           
 ( كذا يف ا١تطبوع، كالصواب: )ييدَّعى(.ُ)
 .َّْ-ّّٗ/ّ( ا١توافقات: ِ)
 .ِْ/ِ( الربىاف يف علـو القرآف: ّ)
 .ْْ( النحل: ْ)
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لوقت اٟتاجة، أك خطاب قد  ،ر بيانوخًٌ ل أي جمى ػمي  كأتخَت، أك ،(ُ)كإٌّنا ىو نسأ
، أك حكم عاـٌ  ،حاؿ بينو  كبُت أٌكلو خطاب غَته، أك ٥تصوص من عمـو

ي معٌت. كأنواع ا٠تطاب كثَتة، فظٌنوا ذلك ػف ،مداخلة معٌتػخاٌص، أك لػل
نسخنا، كليس بو، كأنٌو الكتاب ا١تهيمن على غَته، كىو يف نفسو متعاضد، كقد 

 . (ِ)«هللا حفظوتوىٌل 
 تػجٌسدت، -هللا  مع -حقِّا  األدب إساءة لكنٌ »كقاؿ صبحٌي الصاحل: 

 رغػػػم كا١تنسوخ، ابلناسخ القوؿ من اإلكثار، فػي النسخ، أصحاب تساىيل فػي
 أقػػرب، اإلنسػػػػاء إلػى ىػػو كالتأكيل: ابلبحػػػث، يواجهونو، ما أبفٌ  اليقينػٌي، علمهم

 سػػػببو، زاؿ ثػمٌ  لسبب، بو؛ أيمر ما الػمنسوخ فػي سلكوا ألصق. فقد كبػو
 ،(ّ)هللا لقاء للذين يرجػػػوف كابلػمغفػرة، ابلصبػر، كالقٌلة، الضعف، حُت كاألمػػػػػر

 من ضرب ىو كإنٌػما شيء؛ فػي النسخ، من ىذا كليس السيف، آبية نسخو ثػمٌ 
 .(ْ)«الػحاجة كقت إلػى البياف، كأتخيػر النٍَّسء،

 -الدعوة  آيػػػػات مػػػػن -( آيػػة َُِ) أبفٌ  كالزعػػػم»كقاؿ ٤تٌمد الغزاٌل: 
 - الػمسلمة الػجماىَت أفٌ  على دٌلت غريبة، حػماقة ىو السيف: آبية نيسخت،

 هبذا كنسوا القرآف، جهلوا -حضارتنا  يف العلمٌي، أك العقلٌي، التخٌلف أاٌيـ فػي
 نػماذج يضعوف ككيف الدعوة، يػحرٌكوف ككيف هللا، إىل يدعوف كيف الػجهل

                                                           
 ا١تطبوع، كالصواب: )نىٍسء(، هبمزة على السطر، ببل ألف؛ لسكوف ما قبلها.ذا يف ( كُ)
 .ْْ-ّْ/ِ( الربىاف يف علـو القرآف: ِ)
( كذا يف ا١تطبوع، كالصواب: )ال يرجوف(. قاؿ تعاىل: ﴿قيٍل لًلًَّذينى آمىنيوا يػىٍغًفريكا لًلًَّذينى الى ّ)

ـى اَّللًَّ لًيىٍجزًمى قػىٍومنا  انيوا يىٍكًسبيوفى﴾. ]اٞتاثية: يػىٍرجيوفى أىايَّ  [.ُْٔتىا كى
 .ِٗٔ( مباحث يف علـو القرآف: ْ)
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 اإلسبلمٌية، الدعوة فشل أسباب من ىذا كلعلٌ .. الػحسن للعرض حسنة،
 ىو السيف أفٌ  ظينَّ  رسالتها، أداء عن -كثَتة  أاٌيـ يف -الدعوة  ىذه ككقوؼ

 أك -النسخ  فقٌصة. العقبلء ابتٌفاؽ ابطل، كىذا! التبليغ كاجب يؤٌدم الذم
 ابطل، ىذا -تعمل  ال كلكن موجودة، فهي اآلايت، بعض بتحنيط اٟتكم
ا القرآف يف كليس  كحيكم العمل، عن عيطًٌلت، إٌّنا ييقاؿ: أف يػيمكن آية، أبدن
الذم  ىو الػحكيم لكنٌ  تعمل، أف يػيمكن آية كلٌ .. ابطل ىذا.. ابلػموت عليها
 القرآف، آايت تيوزَّع كبذلك اآلية، فيها تعمل أف يػيمكن التػي الظركؼ، يعرؼ
 .(ُ)«الػحسنة كالػموعظة ابلػحكمة، البشػػر، أحواؿ على

تفاسَت  بعد مراجعة مئات ا١تراجع ا١تعتمدة، من»كقاؿ مصطفى الز١تٌي: 
القرآف، كاٟتديث الشريف، كشركحو، ككتب أصوؿ الفقو، كا١تؤٌلفات القدمية 

قرآنٌية، أك سٌنة  من آية -كاٟتديثة، بشأف النسخ يف القرآف: مل أجد دليبلن قطعيِّا 
نبويٌة متواترة، أك إٚتاع الصحابة، أك أقواؿ كيٌتاب الوحي، البالغ عددىم أكثر 

يدٌؿ على نسخ آية معٌينة آبية أخرل، أك بسٌنة متواترة.  -من أربعُت صحابيِّا 
ليس إاٌل دليبلن ظنٌػيِّا ٥تتلىفنا فيو، مستنتىجنا من أخبار  -كقيل  -فكٌل ما كيتب 

االجتهادات الشخصٌية، أك الدالالت الظنٌػٌية للنصوص. فقد أٚتع  اآلحاد، أك
على أٌف ما ثبت ابليقُت ال يزكؿ إاٌل ابليقُت.  -قدمينا كحديثنا  -علماء اإلسبلـ 

كىناؾ أسباب أخرل كثَتة، أييت بيانػها، كتفصيلها، كدعمها، أبدٌلة نقلٌية، 
 .(ِ)«كعقلٌية، إبذف العلٌي العظيم...

كعدد اآلايت الػمنسوخة، فػي الػحكم، »الز١تٌي أيضنا: كقاؿ مصطفى 

                                                           
 .ْٖ( كيف نتعامل مع القرآف: ُ)
 .ُٔ-ُٓ( التبياف لرفع غموض النسخ يف القرآف: ِ)



37 

( آية، عند ابن اٞتوزٌم، ِْٕدكف التبلكة، كىي تيقرىأ فػي الػمصاحف: )
( آية، عند أبػي جعفر النٌحاس، ُّْ( آية، عند ابن سبلمة، ك)ُِّك)
( آية، كرٌد َِالقاىر البغدادٌم. كحصرىا السيوطٌي، يف ) عبد ( آية، عندٔٔك)

العالػم األصوٌل، "الشيخ ٤تٌمد ا٠تضرٌم"، كأثبت عدـ نسخ آية كاحدة، عليو 
منها، كحصرىا مصطفى زيد، فػي خػمس آايت، كأثبت األستاذ "موسى جواد 

ابألدلٌػػة العقلٌية،  -عفانة" عدـ صٌحة نسخ تلك اآلايت الػخمس. كقػػػد أثبتنا 
عدـ  -غموض النسػػػػخ فػي القػػػػرآف"  لرفػػػػع كالنقلٌية، فػي كػػتػػابنػػا: "التبيػػػػاف

 .(ُ)«كجػػػػود آيػػػة قرآنٌية، كاحػػػػدة، منسوخة، فػي القرآف الكرًن
 

                                                           
 .َّْ-ِْٗ( أصوؿ الفقو يف نسيجو اٞتديد: ُ)
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ّي والـمـجال روايات ال
ّ
 مدنّي ـمك

 
ككذلك ٗترج من )السلفٌية الواجبة( كلُّ األقواؿ ا١تنسوبة إىل السلف، اليت  

فقدت شرط الكٌلٌية، أك شرط ٌي(، إذا ػمدنػمٌكٌي كالػموضوع )الػ٢تا عبلقة ب
 القطعٌية، أك الشرطُت معنا.

ثبواتن قطعيِّا، كثبوت القرآف الكرًن؛ كليست   ،ليست تلك الركاايت بثابتةف
كٌل آراء ا١تؤلٌفُت يف ىذه ا١تسألة صحيحة قطعٌية، بل ىي اجتهادات، قد 

 طئوف، كإف كانت يف عمومها صحيحة.صيب أصحاهبا، كقد خيي يي 
 ىذه مع نعتقد ال ككٌنا كذلك، ذلك كاف كإذا»الباقبليٌن:  قاؿ أبو بكر 
، القرآف من عليو نزؿ ما على نصَّ لصحابتو قد الرسوؿ أفٌ  اٞتملة  نزؿ كما أٌكالن

 ظاىرنا ذلك، يف قوؿه  منو كاف كال مدنٌيو، كسائر مٌكٌيو، ٚتيع كعلى آخرنا، منو
 من أيضنا جعلو كال بو، كالتديُّنى  حفظىو، األٌمةى  ألـز كال التأكيل، محتمل ال جليِّا،
 على كحركفو، كلماتو كترتيبى  القرآف، سور نٍظمى  ألزمهم أنٌو كما دينهم، نوافل
، كحدٌ  ٥تصوص، كجو  كالعدكؿ تغيَته، من كمنعهم لزكمو، عليهم أخذ مرسـو
 كما يكن، مل ما نقل جيب ككيف عنو، ذلك نقلي  كينتشر يظهر أف جيب لػم: عنو
 ذلك كاف كإذا! كانتشاره ظهوره، كجوب عن فضبلن  بو، كاإلخبار لو، أصل ال

 ما: قالوا فإف .توٌىػمتموه ما كزكاؿ عنو، سألتم ما سقوطي  ابف فقد كذلك،
 من عليو ما أينزًؿ أٌكؿ ًذكر على نصّّ  الرسوؿ من يكن لػم أنٌو على الدليل

 كيىٍدعيهم ذلك، األٌمة ًعٍلمى  ييلزًـ لػم كأنٌو كمدنٌيو، مٌكٌيو كعلى آخره، كعلى القرآف،
 العلم ككلماهتا، كإلزامهم السور، آايت ترتيب على نٌصو، حسب معرفتو، إىل
 على الدليل: ٢تم تبلكهتا؟ قيل يف عليو كنصَّ  شرعو، الذم ا١تنهج كلزـك هبا،

 كفرضيو سواءن، كقع قد على األمرين نٌصو ككاف تٌدعوف، كما كاف لو أنٌو ذلك
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، حصوالن  حصل قد األٌمة على ٢تما  نقلي  العادة مستقرٌ  يف لوجب متماثبلن معتدالن
 عليو، ا١تنصوص خالف من كأتثيمي  كعلميهم بو، لو، األٌمة كًحفظي  كظهوريه، ذلك،

 كجيرم بو، العلمي  فيًرض ما معرفة الواجب، عن عن عدؿى  مىن كٗتطئةي  ذلك، يف
 للقرآف حفظو  من عليو، أمريىم جرل حسب ما على كٗتطئتو ذلك يف أمريىم
 حفظىهم أكجب ما كجو كعلى آايتو ككلماتو، كترتيب نظمو، كمعرفة نفسو،
رنا، منها يكوف متقدًٌمنا أف جيب كما صلواهتم، لًتتيب  يف منها ييفعىل كما كمتأخًٌ
 الواجبة دينهم فرائض من ذلك كغَت دكف النهار، الليل كيف الليل، دكف النهار

 ذلك يكن لػم كلىٌما .ذائعنا شائعنا كقوعنا ٢تم عليها النصُّ  كقع كاليت عليهم،
 ًذكر على نصَّ  قد كاف هللا  رسوؿ أفٌ  العلم أىل من أحده  يىدٌعً  كلػم كذلك،

 يكن كلػم ًعلمو، فػىٍرضي  ظاىرنا جليِّا، نصِّا كآخره، القرآف من عليو أينزؿ ما أٌكؿ
 الدين، فرائض من ليس بذلك العلم أفٌ  يف اختبلؼ كخلفها األٌمة سلف بُت
 قرأ إذا فيو، للنظر التارؾ أيمث كال عنو، كالسؤاؿ علمو، عن اإلبطاء يسعي  ٦تٌا كأنٌو

 هبذه عيًلم: منو يينًقص كلػم فيو، يزد كلػم نظمو، يغٌَته عن كلػم كجهو، على القرآف
 كآخره، ذلك، من عليو، أينزؿ ما أٌكؿ على قاطع الرسوؿ، من نصٌ  ال أنٌو اٞتملة
 يدؿُّ  ك٦تٌاحاكلتموه.  ما بطل ذلك، ثبت كإذا كمدنٌيو، ،مٌكٌيو تفصيل كعلى
 يركف ال -الصحابة  من -ذلك  يف ا١تختلفُت أفٌ  قلناه ما صٌحة على أيضنا

ربكف إٌّنا ، بل هللا رسوؿ عن فيو اختبلفهم  أٌداىم كما أنفسهم، عن بذلك خيي
 عن ذلك، يف بعضيهم ركل كإف األمػػر؛ بظاىر كاستدالليػهم، اجتهاديىم، إليو
كى كإٌّنا قاطعنا، نصِّا يركه لػم شيئنا،  النبٌ  ، قوالن  عنو محي  للتأكيل كقٌصةن  ٤تتمبلن

 أف كال سبيلو، ىذه ما على اتٌفاقهم جيب كليس كطريقه، سبيله  عليها كالظنوف،
 إذا منتشرنا، ظاىرنا اتًمل الكبلـ من ىذا الباب يف منو، ٝتعوه ًلما نقليهم يكوف
 أراد ٦تٌا ىو كال اٟتٌجة، بو تقـو من ْتضرة كقوعنا معلىننا، الرسوؿ من يقع لػم كاف
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 ًقبىلو، من كينتشر عنو، ييذاع أف -كاالثنُت  ذلك للواحد قولو كقتى  - كقصد
 ذلك كاف كإذا إبظهاره، اٟتٌجة كإقامةى  إذاعتىو كيقصد كيرٌدده، يكٌرره حىٌت 

ؿ يف أكٌ  ،كمىن بعدىىم ،كقد اختلف الصحابة. قلتموه ٦تٌا شيء جيب لػم كذلك،
  .(ُ)«ها ٤تتملة للتأكيلكلٌ   ،يف ذلك ركاايت كريكيىتٍ  كآخره. ،ما أينزؿ من القرآف

، فإٌف خذ على إطبلقو، ففيو نظره إف أي  ،كىذا القوؿ»قاؿ الزركشٌي: ك 
أىيػُّهىا  ، كفيها: ﴿ايى (ِ)سورة البقرة مدنٌية، كفيها: ﴿ايى أىيػُّهىا النَّاسي اٍعبيديكا رىبَّكيمي﴾

الن طىيًٌبنا﴾ . كسورة النساء مدنٌية، كفيها: ﴿ايى (ّ)النَّاسي كيليوا ٦تَّا يف اأٍلىٍرًض حىبلى
أىيػُّهىا النَّاسي اتػَّقيوا رىبَّكيمي﴾

ٍأ ييٍذًىٍبكيٍم أىيػُّهىا النَّاسي﴾(ْ) . كسورة (ٓ)، كفيها: ﴿ًإٍف يىشى
اػال . فإف أراد (ٔ)الًَّذينى آمىنيوا ارٍكىعيوا كىاٍسجيديكا﴾ حٌج مٌكٌية، كفيها: ﴿ايى أىيػُّهى
ي ػما ىو فػ: ىذا إنٌ (ٕ)كلذا قاؿ مٌكيّّ  ؛مفٌسركف أٌف الغالب ذلك، فهو صحيحػال

ـٌ، كف أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا﴾.  مٌكٌية: ﴿ايى ػر من السور الػكثي  ػياألكثر، كليس بعا
 . (ٖ)«انتهى

م ػٌما لػل ،كالتابعوف من بعدىم ،الصحابةككذلك : »أيضنا قاؿ الزركشيٌ ك 
٦تٌا ال يسوغ اٞتهل بو،  ،يعتربكا أٌف من فرائض الدين تفصيل ٚتيع ا١تٌكٌي كا١تدينٌ 

                                                           
 .ُِٗ-ُُٗ/ُالربىاف يف علـو القرآف: كانظر:  ،ِّٗ-ِّٕ/ُ( االنتصار للقرآف: ُ)
 .ُِ( البقرة: ِ)
 .ُٖٔ( البقرة: ّ)
 .ُ( النساء: ْ)
 .ُّّ( النساء: ٓ)
 .ٕٕ( اٟتٌج: ٔ)
 .ُِٖ/ُ( انظر: ا٢تداية إىل بلوغ النهاية: ٕ)
 .ُُٗ-َُٗ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ٖ)
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ر الدكاعي على إخبارىم بو، كمواصلة ذكره على أٝتاعهم، كأخذىم م تتوفٌ ػل
أك  ،ف يف بعض القرآف: ىل ىو مٌكيٌ تلى ساغ أف خيي  ،ٔتعرفتو. كإذا كاف كذلك

كاالجتهاد، كحينئذ فلم يلـز  ،لوا يف القوؿ بذلك ضرابن من الرأمعمً مديٌن، كأف يي 
م جيب على من دخل يف اإلسبلـ بعد ا٢تجرة ػالنقل عنهم ذكر ا١تٌكٌي كا١تديٌن، كل

مدنٌية. فيجوز أف يقف يف  أك ،نزلت قبل إسبلمو: مٌكٌيةأي  ،أف يعرؼ كٌل آية
بطل ما تومٌهوه من  ،؛ كإذا كاف كذلكذلك، أك يغلب على ظٌنو أحد األمرين

ككجوب ارتفاع  ،همػكجوب نقل ىذا، أك شهرتو يف الناس؛ كلزـك العلم بو ل
 .(ُ)«ا٠تبلؼ فيو

                                                           
 .ُِٗ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ُ)
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 جال رواية ألاحاديثـم

 
 ٗترج من )السلفٌية الواجبة( الكثَت من الركاايت اٟتديثٌية، كأبرزىا: 

 الركاايت ذات األسانيد الضعيفة، كال سٌيما ركاايت الضعفاء كا١تتٌػهىمُت. -أ
 الركاايت اليت اختلف العلماء، يف تصحيحها، كيف تضعيفها. -ب
، إىل النٌب  -ج ، بصفتو البشريٌة، غَت الركاايت اليت تينسىب فيها أقواؿه

 التبليغٌية.
 أقواؿه غَت نبويٌة. -إىل بعض )السلف(  -الركاايت اليت تينسب فيها  -د
ة. -ه  الركاايت اليت تدٌؿ متوّنا، داللة قطعٌية، على ٥تالفة األدلٌة القطعٌية ا١تعتربى
 الركاايت اآلحاديٌة، اليت يعارض بعضيها بعضنا، كال مييكن اٞتمع بينها. -و

صحيحة،  - الػمنسوبة إلػى النبػٌي  -الػمركيٌة  ليست كٌل األحاديثف
لبعض  ،مؤٌلفُتػ. كليس تصحيح بعض ال(موضوعةػاألحاديث ال)سٌيما  كال

  .من قبيل التصحيح االتٌفاقٌي القطعيٌ :  الػمنسوبة إلػى النبػيٌ األحاديث 
أحاديث كثَتة، اختلفوا يف تصحيحها، كٙتٌة أحاديث صٌححها فثٌمة 

  .بتبديل بعضهم بركاية، كصٌححها آخركف بركاية مغايرة، بزايدة أك بنقيصة، أك
 .يف نفس األمر ،بو مقطوعكليس تصحيح اٟتديث دليبلن على أنٌو 

أٌف اٟتديث عند أىلو  -عٌلمك هللا كإاٌيم  -اعلم »قاؿ ابن الصبلح: 
ينقسم إىل صحيح، كحسن، كضعيف. أٌما اٟتديث الصحيح: فهو اٟتديث 
ا١تسند الذم يٌتصل إسناده بنقل العدؿ الضابط عن العدؿ الضابط إىل منتهاه، 

. كيف ىذه األكصاؼ احًتاز عن ا١ترسى كال يكوف شاذِّا، كال معلَّ  ل، كا١تنقطع، بلن
ل، كالشاٌذ، كما فيو عٌلة قادحة، كما يف راكيو نوع جرح. كىذه أنواع أييت كا١تعضى 
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م لو ابلصٌحة، كى . فهذا ىو اٟتديث الذم محي تبارؾ كتعاىلإف شاء هللا  ،ذكرىا
تلفوف يف صٌحة بعض األحاديث؛ خبلؼ بُت أىل اٟتديث. كقد خي ببل

الختبلفهم يف كجود ىذه األكصاؼ فيو، أك الختبلفهم يف اشًتاط بعض ىذه 
ل. كمىت قالوا: ىذا حديث صحيح، فمعناه: أنٌو اٌتصل األكصاؼ، كما يف ا١ترسى 

سنده مع سائر األكصاؼ ا١تذكورة، كليس من شرطو أف يكوف مقطوعنا بو يف 
د بركايتو عدؿ كاحد، كليس من األخبار اليت أٚتعت نفس األمر، إذ منو ما ينفر 
 .(ُ)«األٌمة على تلٌقيها ابلقبوؿ

كقد انتشرت األحاديث الضعيفة كا١توضوعة يف كٌل اندو، كيف كٌل كادو، 
الكثَتكف، فكانت ىذه الغفلة، كذاؾ التغافل  -أك تغافل  -كغفل عن بطبلّنا 

 عن ىداية القرآف الكرًن. سببُت من أسباب اال٨تراؼ عن اٟتٌق، كاإلعراض
كقد كاف ٚتاىَت أئٌمة السلف يعرفوف صحيح ا١تنقوؿ »قاؿ ابن اٞتوزٌم: 

كيستنبطوف علمو، مثٌ  ،من سقيمو، كمعلولو من سليمو، مٌث يستخرجوف حكمو
فقٌلدكىم فيما نقلوا، كأخذكا عنهم  ،طالت طريق البحث على من بعدىم

ال يفرٌقوف بُت  ،أف آلت اٟتاؿ إىل خلفإىل  ،ىٌذبوا، فكاف األمر متحامبلن  ما
صحيح كسقيم، كال يعرفوف نسرنا من ظليم، كال أيخذكف الشيء من معدنو، 
فالفقيو منهم يقٌلد التعليق يف خرب ما غرب خربه، كا١تتعٌبد ينصب ألجل حديث 
ـٌ األحاديث ا١تنكرة، كيذكر ٢تم ما لو  ال يدرم من سطٌره، كالقاٌص يركم للعوا

ـٌ من عنده يتدارسوف الباطل، فإذا أنكر شٌم ريح ا لعلم ما ذكره، فخرج العوا
، فكم قد أفسد القٌصاص (حٌدثنا)ك (،أخربانػ)قالوا: قد ٝتعنا ىذا ب ،عليهم عامل

من ا٠تلق ابألحاديث ا١توضوعة، كم من لوف قد اصفٌر ابٞتوع، ككم ىائم على 

                                                           
 .َٖ-ٕٗ( معرفة أنواع علـو اٟتديث: ُ)
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ركاية العلم زعمنا منو  بيح، ككم اترؾكجهو ابلسياحة، ككم مانع نفسو ما قد أي 
د، كىو حٌي، ككم م أكالده ابلتزىُّ ػوتً يف ذلك، ككم مي  ،٥تالفة النفس، يف ىواىا

 .(ُ)«ال يوفٌيها حٌقها، فهي ال أًٌن، كال ذات بعل ،ض عن زكجتوعرً مي 
األحاديث الضعيفة،  اٟتديث ا١توضوع شرٌ  اعلم أفٌ »: ابن الصبلح كقاؿ

 .(ِ)« ببياف كضعو مقركانن إاٌل  ،معٌت كاف يف أمٌ  ،وحالى  مى لً عى  ،ركايتو ألحد كال ٖتلٌ 
االستقبلؿ  - يف ىذه األعصار - فقد تعٌذر: »أيضنا كقاؿ ابن الصبلح 

من ذلك، إاٌل كٕتد  ،ٔتجٌرد اعتبار األسانيد؛ ألنٌو ما من إسناد ،إبدراؾ الصحيح
شًتط يف ي ركايتو، على ما يف كتابو، عرايِّ عٌما يي ػف ،ي رجالو من اعتمدػف

يف معرفة الصحيح  - كاإلتقاف. فآؿ األمر إذف ،كالضبط ،الصحيح، من اٟتفظ
يف تصانيفهم ا١تعتمدة  ،عليو أئٌمة اٟتديث إىل االعتماد على ما نصَّ  - كاٟتسن

 . (ّ)«من التغيَت كالتحريف - لشهرهتا - ن فيهاا١تشهورة، اليت يؤمى 
كالشيخ  ،يٌ ػهمدانػالعبلء ال حافظ أبوػهذا تنازع الػكل»كقاؿ ابن تيمٌية: 

ظ ػحافػر الػػوع؟ فأنكػد حديث موضسنى مي ػي الػل فػ: ىوزمٌ ػػجػرج ابن الػػالف وػأب
ن ػَّػكبي ،كأثبت ذلك أبو الفرج ،د حديث موضوعسنى مي ػي الػالعبلء أف يكوف ف أبو
ا١توضوع يف  فإفٌ  ؛ا ابطلة؛ كال منافاة بُت القولُتأّنٌ  مى لً قد عي  ،فيو أحاديثى  أفٌ 

ث بو محدًٌ ػىو الذم قاـ دليل على أنٌو ابطل، كإف كاف ال :اصطبلح أيب الفرج
 :ي ا١توضوعاتػف ،ي كتابوػهذا ركل فػبل غلط فيو؛ كل ،م يتعٌمد الكذبػل

 ،ٌما ذكرهػمن ىذا النوع، كقد انزعو طائفة من العلماء يف كثَت م ،أحاديث كثَتة

                                                           
 .ٖ/ُ ( ا١توضوعات:ُ)
 . َُِ( معرفة أنواع علـو اٟتديث: ِ)
 .ّٖ( معرفة أنواع علـو اٟتديث: ّ)
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ل على أنٌو ابطل، بل بٌينوا ثبوت بعض ذلك، لكٌن ٌما يقـو دليػكقالوا: إنٌو ليس م
 .(ُ)«ابتٌفاؽ العلماء ،ي ا١توضوعات أنٌو ابطلػالغالب على ما ذكره ف
ي أحاديث ػف ،على التشديد ،هذا أكثر األئٌمةػقلت: ل»كقاؿ الذىٌب: 

ي الفضائل كالرقائق، فيقبلوف ػف - صرخُّ ػال كٌل الت - رخيص قليبلن ػاألحكاـ، كالت
 -موضوعة ػث الػم ركاتو، فإٌف األحاديػػهً ػا اتُّ ػػػاده، ال مػنػا ضعف إسػػػك مػذلي ػف

ر منها، ػػػللتحذي ؛هاػل يرككنػػها، بػال يلتفتوف إلي - نػػث الشديدة الوىػكاألحادي
ة، خائن نَّ على السُّ  ها، فهو جافو ػسها، أك غٌطى تبيانها، فمن دلَّ ػحالػهتك لػكال
سلوا أىل  ،جهل، كلكنػر ابلعذى جهل ذلك، فقد يي ػكرسولو. فإف كاف ي ،

 .(ِ)«تعلموف إف كنتم ال ،الذكر
هذا ػم بػعالً  ،م، بل ىو صدكؽيم ٔتتٌػهى عى كما أبو نػي »الذىٌب أيضنا:  كقاؿ

أعظم من ركايتو لؤلحاديث  -كهللا يعفو عنو  -، ما أعلم لو ذنبنا الفنٌ 
 .(ّ)«يسكت عن توىيتها مٌ ػيف تواليفو، ث ،موضوعةػال
 

                                                           
 .ُٖٕ/ُ( ٣تموعة الفتاكل: ُ)
 .َِٓ/ٖ( سَت أعبلـ النببلء: ِ)
 .ُْٔ/ُٕ( سَت أعبلـ النببلء: ّ)
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دّية
َ

 مـجال ألاحكام الَعق

 
ىم  -كال سٌيما جيل الصحابة  -ال ريب فػي أٌف )السلف الصالػح(  

، أبصوؿ اإلمياف، كفركعو؛ فإٌف مصدر عقائدىم أعلػم الناس بعد األنبياء 
 اإلميانٌية ىو الوحي ا١تنزَّؿ: )الوحي القرآيٌن(، ك)الوحي النبوٌم(.

كقد سلموا من أتثَت )الفلسفات القدمية السقيمة(. ككاف اإلمياف ابلغيب،  
كالتسليم للوحي، كاالقتصار على ما مييكن العلم بو، كاالقتصار على ما ييػثمر 
عمبلن صاٟتنا: أبرز الصفات اليت اٌتصفوا هبا، أك اٌتصف هبا معظمهم؛ كلذلك  

 نقٌية صافية.  -غالبنا  -كانت عقائدىم 
تٌفق عليو )السلف الصالػح(، اتٌفاقنا كلٌػيِّا قطعيِّا: ىو ا١تصدر األصفى فما ا 

 لػمعرفة )األحكاـ العىقىديٌة اإلسبلمٌية(.
كىذا يعٍت كجوب اٌتصاؼ )الػمنسوب العىقىدٌم(، بصفة )الكٌلٌية(، كصفة  

)القطعٌية(؛ ليكوف جزءنا من )السلفٌية الواجبة(. فإذا فقدت )العقيدة ا١تنسوبة( 
 حدل ىاتُت الصفتُت، أك فقدهتما معنا، فبل تيعٌد جزءنا من )السلفٌية الواجبة(.إ

 كلذلك ٗترج من )السلفٌية الواجبة( منسوابت عىقىديٌة كثَتة، أبرزىا: 
أف تكوف العقيدة منسوبة، إىل بعض الصحابة، أك بعض التابعُت؛ كليست  -أ

 اثبتة عن السلف، كٌلهم، ثبواتن قطعيِّا.
ييفهىم من )الركاايت العىقىديٌة( كجود )اختبلؼ مؤثٌر(، بُت )السلف(، أف  -ب

 يف بعض العقائد، ا١تنسوبة إليهم، أك ا١تنسوبة إىل بعضهم.
قائمة على  -أك ا١تنسوبة إىل بعضهم  -أف تكوف العقيدة ا١تنسوبة إليهم  -ج

 أحاديث ضٌعفها العلماء، اتٌفاقنا.
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قائمة على  -أك ا١تنسوبة إىل بعضهم  -م أف تكوف العقيدة ا١تنسوبة إليه -د
 أحاديث، اختلف العلماء يف تصحيحها، أك يف تضعيفها.

قائمة على  -أك ا١تنسوبة إىل بعضهم  -أف تكوف العقيدة ا١تنسوبة إليهم  -ه
 أحاديث صٌححها العلماء، اتٌفاقنا، لكٌنها غَت قطعٌية الثبوت.

قائمة على  -١تنسوبة إىل بعضهم أك ا -أف تكوف العقيدة ا١تنسوبة إليهم  -و
 أقواؿ غَت نبويٌة.

داٌلة داللة  -أك ا١تنسوبة إىل بعضهم  -أف تكوف العقيدة ا١تنسوبة إليهم  -ز
ة.  قطعٌية، على ٥تالفة األدٌلة القطعٌية ا١تعتربى

 ديٌة صحيحة، كال سٌيما آراء الغبلة.قى ليست كٌل اآلراء العى ف
بل كبعض  - ا١تتكٌلمة كا١تتفلسفة فكثَت من أتباع»قاؿ ابن تيمٌية: 

يقبل قوؿ متبوعو فيما  - ا١تتفٌقهة كا١تتصٌوفة، بل كبعض أتباع ا١تلوؾ كالقضاة
كإفساد بعضها،  ،من االعتقادات ا٠تربيٌة، كمن تصحيح بعض ا١تقاالت ،رب بوخيي 

 . (ُ)«بعض، ببل سلطاف من هللا كذـٌ  ،كبعض القائلُت ،كمدح بعضها
 ،ركالتدبُّ  ،ركالتفكُّ  ،كاالعتبار ،كهللا قد أمر ابلنظر»يضنا: كقاؿ ابن تيمٌية أ

 :كعلمائها ،ةة السنٌ كال أئمٌ  ،ةمن سلف األمٌ  ،ؼ عن أحدعرى كال يي  ،ي غَت آيةػف
 ،من النظر ،ٔتا جاءت بو الشريعة ،فقوف على األمرهم متٌ بل كلٌ  ،و أنكر ذلكأنٌ 

 "،ي لفظ "النظرػراؾ فػكلكن كقع اشت ،كغَت ذلك ،ركالتدبُّ  ،كاالعتبار ،ركالتفكُّ 
من ابطل  ،موفم أنكركا ما ابتدعو ا١تتكلًٌ فإّنٌ  ؛كلفظ "الكبلـ" ،االستدالؿ""ك

ـ إلنكار جنس ستلزً إنكار ىذا مي  فاعتقدكا أفٌ  ؛كاستدال٢تم ،ككبلمهم ،نظرىم
 :كضعو سٌمي ماكاالستدالؿ. كىذا كما أٌف طائفة من أىل الكبلـ يي  ،النظر

                                                           
 .ٕٔ/ُ( ٣تموعة الفتاكل: ُ)
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هللا بو  سٌمى بو فيو من فساد الدين مامي ػكال ،دين" كىذا اسم عظيم"أصوؿ ال
ل: قد أنكركا أصوؿ الدين. بطً مي ػقاؿ ال ،عليم. فإذا أنكر أىل اٟتٌق كالسٌنة ذلك

سٌمى أصوؿ الدين، كإٌّنا أنكركا ما ٝتٌاه ىذا: نكركا ما يستحٌق أف يي م يي ػكىم ل
ما أنزؿ هللا هبا من  ،أبٝتاء ، كىي أٝتاء ٌٝتوىا ىم كآابؤىم"أصوؿ الدين"

ى  ،سلطاف، فالدين ما شرعو هللا كرسولو أصولو كفركعو، كمن ااؿ أف  كقد بُتَّ
ى  ر ىذا ػي غيػف ،نا ىذاكما قد بيٌ . دكف أصولو ،فركع الدين يكوف الرسوؿ قد بُتَّ

ة ىذه امٌ ػ. كع"االستدالؿ"ك "،ارػاالعتب"ك "،رػػػالنظ"ظ ػفهكذا لف ؛موضعػال
 . (ُ)«ةم يعتصم ابلكتاب كالسنٌ ػن لا تطرؽ مى إّنٌ  ،التالضبل

الذم اثر بُت علماء  ،جدؿ الكبلميٌ ػكما كاف ال: »كقاؿ سٌيد قطب
 ،ة آفة من آفات الفلسفة اإلغريقيٌ ة، إاٌل حوؿ ىذه التعبَتات القرآنيٌ  ،مسلمُتػال

ة العربيٌ ة عند اليهود كالنصارل، عند ٥تالطتها للعقليٌ  ،ةمباحث البلىوتيٌ ػكال
يف  ،أف نقع -حن اليـو ػن -ة الناصعة.. كما كاف لنا ة اإلسبلميٌ الصافية، كللعقليٌ 

 . (ِ)«!!بقضااي علم الكبلـ ،كٚتاؿ القرآف ،د ٚتاؿ العقيدةفسً ىذه اآلفة، فني 
 

                                                           
 .ّٖ/ْ( ٣تموعة الفتاكل: ُ)
 .ّٓ/ُ :( يف ظبلؿ القرآفِ)
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 مـجال ألاحكام العملّية

 
 ٗترج من )السلفٌية الواجبة( الكثَت من )ا١تنسوابت العملٌية(، كأبرزىا:

ا من الصحابة،  -أ أف يكوف الرأم منسوابن إىل بعض السلف، كأف يكوف كاحدن
ا من التابعُت، أك آحادنا من الصحابة، أك آحادنا من التابعُت؛ كليس  أك كاحدن

 رأاين اثبتنا، عن السلف، كٌلهم، ثبواتن قطعيِّا.
أف ييفهىم من )الركاايت( كجود )اختبلؼ مؤثٌر(، بُت )السلف(، يف بعض  -ب
 راء العملٌية، ا١تنسوبة إليهم، أك ا١تنسوبة إىل بعضهم.اآل
قائمنا  -أك ا١تنسوب إىل بعضهم  -أف يكوف الرأم العملٌي ا١تنسوب إليهم  -ج

 على أحاديث ضٌعفها العلماء، اتٌفاقنا.
قائمنا  -أك ا١تنسوب إىل بعضهم  -أف يكوف الرأم العملٌي ا١تنسوب إليهم  -د

 ء، يف تصحيحها، أك يف تضعيفها.على أحاديث، اختلف العلما
داالِّ  -أك ا١تنسوب إىل بعضهم  -أف يكوف الرأم العملٌي ا١تنسوب إليهم  -ه

ة.  داللة قطعٌية، على ٥تالفة األدٌلة القطعٌية ا١تعتربى
 ، كال سٌيما آراء الغبلة.قطعٌية ليست كٌل اآلراء الفقهٌية صحيحةف

 - يف عرؼ أىل زمانو - استعماالتفهذا ابن تيمٌية يفٌرؽ بُت ثبلثة 
  ؿ.، كالشرع ا١تبدَّ )ا١تتأكَّؿ( ؿؿ، كالشرع ا١تؤكَّ ، ىي: الشرع ا١تنزَّ (الشرع)للفظ 

لة، من لدف اٟتكيم ، فيعٍت بو الشريعة اإلسبلمٌية ا١تنزَّ (ؿالشرع ا١تنزَّ )فأٌما 
 . كىي شريعة معصومة الصادؽ األمُت ،العليم ا٠تبَت، على الرسوؿ الكرًن

 ف مستطيع. من األخطاء، كالعمل ٔتقتضاىا كاجب على كٌل مكلَّ 
صيبوف فيها، ؿ، فيعٍت بو اجتهادات العلماء، اليت قد يي كأٌما الشرع ا١تؤكَّ 
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لـز الناس ابجتهاد أحد العلماء، بل العمل بو طئوف. كليس ألحد أف يي كقد خيي 
؛ كاإلنكار على ده، ١تن اعتقد أٌف حٌجتو ىي القويٌة، أك ١تن ساغ لو تقليجائز
 ف فيها غَت جائز. ا١تخالً 

كا بنصوص ءؿ، فيعٍت بو ٖتريفات ا١تبطلُت، الذين جاكأٌما الشرع ا١تبدَّ 
 كأقواؿ كتفسَتات كآراء، ٥تالفة للصورة التنزيلٌية.

ق على طلى يي  - يف ىذا الزماف -( الشرع)فلفظ  ،اكأيضن : »قاؿ ابن تيمٌية
ؿ: الكتاب كالسٌنة، ؿ. فا١تنزَّ ؿ، كشرع مبدَّ متأكَّ ؿ، كشرع : شرع منزَّ ثبلثة معافو 

على  ،على كٌل كاحد، كمن اعتقد أنٌو ال جيب اتٌباعو ،فهذا الذم جيب اتٌباعو
اليت تنازع فيها العلماء، فاتٌباع  ،ؿ موارد االجتهادفهو كافر. كا١تتأكَّ  ،بعض الناس

من ساغ لو تقليده، ػل أك ،١تن اعتقد أٌف حٌجتو ىي القويٌة ،أحد اجملتهدين جائز
فكثَت  . هللا إاٌل رسوؿ ،اتٌباع أحد بعينو - على عمـو ا١تسلمُت -جب ػكال ي

من ا١تتفٌقهة إذا رأل بعض الناس من ا١تشائخ الصاٟتُت، يرل أنٌو يكوف الصواب 
مع ذلك، كغَته قد خالف الشرع، كإٌّنا خالف ما يظٌنو ىو الشرع، كقد يكوف 

ا  ثاب علىظٌنو خطأ، فيي  اجتهاده، كخطؤه مغفور لو، كقد يكوف اآلخر ٣تتهدن
 ،فمثل األحاديث ا١توضوعة، كالتأكيبلت الفاسدة ،ؿ٥تطئنا. كأٌما الشرع ا١تبدَّ 

ـ أيضنا. كىذا من مثار النزاع، فإٌف  رَّ ـ، فهذا محي كالتقليد ارَّ  ،كاألقيسة الباطلة
من ا١تتصٌوفة كا١تتفٌقرة اتٌباع وجب على كثَت قد يي  ،كثَتنا من ا١تتفٌقهة كا١تتكٌلمة

ابطننا كظاىرنا، كيرل خركجو  ،، كتقليد متبوعو، كالتزاـ حكم حاكمومذىبو ا١تعٌُت 
ديٌة، كىذا جهل منو كظلم، بل دعول ذلك عن ذلك خركجنا عن الشريعة امٌ 

على اإلطبلؽ كفر كنفاؽ. كما أٌف كثَتنا من ا١تتصٌوفة كا١تتفٌقرة يرل مثل ذلك يف 
عٌما  ،شيخو كمتبوعو، كىو يف ىذا نظَت ذلك. ككٌل من ىؤالء قد يسوٌغ ا٠تركج

ا، جاء بو الكتاب كالسٌنة، ١تا يظٌنو معارضنا ٢تما، إٌما ١تا يسٌميو ىذا ذكقن  ا ككجدن
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كمكاشفات ك٥تاطبات، كإٌما ١تا يسٌميو ىذا قياسنا كرأاين كعقلٌيات كقواطع، ككٌل 
يف ٚتيع  ، ذلك من شعب النفاؽ، بل جيب على كٌل أحد تصديق الرسوؿ

ما أخرب بو، كطاعتو يف ٚتيع ما أمر بو، كليس ألحد أف يعارضو بضرب 
 .(ُ)«خطأ كضبلؿ فهو ،آبراء الرجاؿ، ككٌل ما عارضو األمثاؿ، كال

على  - يف عرؼ الناس -قاؿ يي  (الشرع)كلفظ »: أيضنا قاؿ ابن تيمٌيةك 
كىذا جيب اتٌباعو، كمن  ، ؿ: كىو ما جاء بو الرسوؿ: الشرع ا١تنزَّ ثبلثة معافو 

 ،ؿ: كىو آراء العلماء اجملتهدين فيهاخالفو كجبت عقوبتو. كالثاين: الشرع ا١تؤكَّ 
ـ، كليس ألحد حرَّ ػجب، كال يي ػيسوغ اتٌباعو، كال يك٨توه. فهذا  ،كمذىب مالك

ؿ: منع عمـو الناس منو. كالثالث: الشرع ا١تبدَّ ػـ عمـو الناس بو، كال يلزً أف يي 
حوىا، ػبشهادات الزكر، كن ،كرسولو، أك على الناس ،كىو الكذب على هللا

اؿ: ػزاع. كمن قػببل ن ،رػفقد كف ،رع هللاػػىذا من ش إفٌ  :فمن قاؿ. كالظلم البُتًٌ 
 .(ِ)«...حو ذلكػكن ،يػبػىذا مذى :و قاؿػكل ،ميتة حبلؿػالدـ كال إفٌ 

ابن تيمٌية أٌف أقواؿ اجملتهدين ليست ٔتنزلة األحكاـ الشرعٌية؛  كبٌُتى 
كأٛتد بن حنبل ّنى عن » كلذلك كاف العلماء ينهوف عن تقليدىم، فقاؿ:

كتقليد غَته من العلماء يف الفركع، كقاؿ: ال تقٌلد دينك الرجاؿ، فإٌّنم  ،تقليده
لن يسلموا أف يغلطوا. كقاؿ: ال تقٌلدين، كال مالكنا، كال الثورٌم، كال الشافعٌي. 
كقد جرل يف ذلك على سنن غَته من األئٌمة، فكٌلهم ّنوا عن تقليدىم، كما 

د أٛتد كغَته يف قلَّ فكيف يي  ؛لعلماءكتقليد غَته من ا ،ّنى الشافعٌي عن تقليده
مثل أيب داكد السجستايٌن، كإبراىيم اٟتريٌب،  - أصوؿ الدين؟ كأصحاب أٛتد

                                                           
 .ِّٔ-ِّٓ/ُُالفتاكل: ( ٣تموعة ُ)
 .ُٖٔ/ّ( ٣تموعة الفتاكل: ِ)
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كعثماف بن سعيد الدارمٌي، كأيب زرعة، كأيب حامت، كالبخارٌم، كمسلم، كبقٌي بن 
، كابنيو ٥تلد، كأيب كعبد هللا، كعبد هللا بن عبد الرٛتن  ،حػصال :بكر األثـر

الذين ىم من أكابر أىل العلم  ،مٌي، ك٤تٌمد بن مسلم بن كارة، كغَت ىؤالءالدار 
يقبلوف كبلـ أٛتد كال غَته إاٌل ْتٌجة يبٌينها ٢تم، كقد ٝتعوا  ال - كالفقو كالدين

العلم كما ٝتعو ىو، كشاركوه يف كثَت من شيوخو، كمن مل يلحقوه أخذكا عن 
ها من يعرؼ أحواؿ اإلسبلـ أصحابو الذين ىم نظراؤه، كىذه األمور يعرف

 .(ُ)«كعلمائو
قد ّنوا الناس عن   كىؤالء األئٌمة األربعة»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

حنيفة: ىذا  أبو تقليدىم يف كٌل ما يقولونو، كذلك ىو الواجب عليهم؛ فقاؿ
ٌما اجتمع ػرأيي كىذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأم خَت منو قبلناه؛ ك٢تذا ل

فسألو عن مسألة الصاع، كصدقة  ،ٔتالك - أبو يوسف -أفضل أصحابو 
ا٠تضراكات، كمسألة األجناس، فأخربه مالك ٔتا تدٌؿ عليو السٌنة يف ذلك، 

لرجع  ،رأيت اي أاب عبد هللا، كلو رأل صاحب ما ،: رجعت إىل قولك(ِ)فقاؿ
خطئ، صيب كأي ، أي إىل قولك كما رجعت. كمالك كاف يقوؿ: إٌّنا أان بشره 

فاعرضوا قول على الكتاب كالسٌنة، أك كبلمنا ىذا معناه. كالشافعٌي كاف يقوؿ: 
فاضربوا بقول اٟتائط، كإذا رأيت اٟتٌجة موضوعة على  ،إذا صٌح اٟتديث

ٌما ذكر أنٌو اختصره من مذىب ػل -ٌي ػمزنػختصر الػفهي قول. كيف م ،الطريق
كتقليد  ،مو ّنيو عن تقليدهقاؿ: مع إعبل -من أراد معرفة مذىبو لً  ،الشافعيٌ 

 ،كال تقٌلدكا مالكنا ،غَته من العلماء. كاإلماـ أٛتد كاف يقوؿ: ال تقٌلدكين

                                                           
 .َُّ-ُِٗ/ٔ( ٣تموعة الفتاكل: ُ)
 ( إذا كاف قوؿ أيب يوسف ىو جواب )لػٌما(، فيجب حذؼ الفاء من عبارة: )فقاؿ(.ِ)
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كال الثورٌم، كتعٌلموا كما تعٌلمنا. ككاف يقوؿ: من قٌلة علم الرجل  ،الشافعيٌ  كال
أف يقٌلد دينو الرجاؿ، كقاؿ: ال تقٌلد دينك الرجاؿ، فإٌّنم لن يسلموا من أف 

يف ٚتيع  ،ا... لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة األدٌلة التفصيلٌيةيغلطو 
و، كيلزمو كٌل ما يعجز عنو من التفقٌ  أموره، فيسقط عنو ما يعجز عن معرفتو، ال

 . (ُ)«ما يقدر عليو...
 على كرسولو، هللا، كبلـ يػحمل أف ألحػػػػد كليس»: أيضناكقاؿ ابن تيمٌية 

 هللا، مراد على يدؿٌ  ما -كرسولو  هللا كبلـ من - يتبٌُت  لػم إف مذىبو؛ كفق
 هللا قوؿ ليس ؛ كرسولو تعاىل، هللا لقوؿ اتبعة، العلماء فأقواؿ كإاٌل، كرسولو؛
 .(ِ)«...ألقوالػهم اتبعنا كرسولو
حكم ػالواجب االتٌباع، كال ،ؿمنزَّ ػحكم الػكالفرؽ بُت ال»ابن القٌيم: كقاؿ  

ؿ: الذم أنزلو حكم ا١تنزَّ ػأٌف ال - يكوف جائز االتٌباعالذم غايتو أف  -ؿ مؤكَّ ػال
كحكم بو بُت عباده، كىو حكمو الذم ال حكم لو سواه. كأٌما  ،هللا على رسولو

 ،ركفَّ اليت ال جيب اتٌباعها، كال يي  ،ؿ، فهو أقواؿ اجملتهدين ا١تختلفةاٟتكم ا١تؤكَّ 
حكم هللا كرسولو، بل قالوا: ق من خالفها، فإٌف أصحاهبا مل يقولوا: ىذا فسَّ يي  كال

موا بو األٌمة. بل قاؿ لزً اجتهدان برأينا، فمن شاء قبلو، كمن شاء مل يقبلو؛ كمل يي 
 ،حنيفة: ىذا رأيي، فمن جاءان ٓتَت منو قبلناه. كلو كاف ىو عُت حكم هللا أبو

استشاره الرشيد  ،يوسف ك٤تٌمد كغَتمها ٥تالفتو فيو. ككذلك مالك ١تا ساغ أليب
، فمنعو من ذلك، كقاؿ: قد تفٌرؽ أصحاب إعلى ما يف ا١توطٌ  ،مل الناسأف مح
غَت ما عند اآلخرين. كىذا  ،يف الببلد، كصار عند كٌل قـو علمه  ، هللا رسوؿ

                                                           
 .ُُٖ-ُُٕ/َِ( ٣تموعة الفتاكل: ُ)
 .ِٕ-ِٔ/ٕ( ٣تموعة الفتاكل: ِ)



54 

إذا جاء اٟتديث  ،وصيهم بًتؾ قولوينهى أصحابو عن تقليده، كيي  الشافعيٌ 
كدٌكّنا، كيقوؿ:  ،ر على من كتب فتاكيونكً يي  ،ٓتبلفو. كىذا اإلماـ أٛتد

، كخذ من حيث أخذكا. كلو علموا ،تقٌلد فبلانن  كال ،تقٌلدين ال أٌف   كال فبلانن
ٟتٌرموا على أصحاهبم ٥تالفتهم، ك١تا ساغ ألصحاهبم  ،جيب اتٌباعو ،أقوا٢تم كحي

كل فيت ٓتبلفو، فَتي مٌث يي  ،فتوا ٓتبلفهم يف شيء، ك١تا كاف أحدىم يقوؿ القوؿأف يي 
كأكثر من ذلك. فالرأم كاالجتهاد أحسن  ،ألة القوالف كالثبلثةعنو يف ا١تس

خرج ػكال ي ،خالفوػمسلم أف يػحٌل لػؿ ال يمنزَّ ػحكم الػأحوالو أف يسوغ اتٌباعو. كال
محٌل تنفيذه،  فبل - كىو اٟتكم بغَت ما أنزؿ هللا - ؿمبدَّ ػحكم الػعنو. كأٌما ال

 . (ُ)«بُت الكفر كالفسوؽ كالظلميسوغ اتٌباعو، كصاحبو  العمل بو، كال كال
و أبنٌ  ،كرسولو هللا،على  ،فيت أف يشهدال جيوز للمي »كقاؿ ابن القٌيم أيضنا: 

ما يعلم أٌف األمر فيو  ػ لً إاٌل  ؛أك كرىو ،وأك أحبَّ  ،أك أكجبو ،موأك حرَّ  ،أحلَّ كذا
أك   ،جابوػأك إي ،موػحريػأك ت ،على إابحتو ،كرسولو هللا، ا نصَّ مٌ ػم ،كذلك

فليس لو أف  ،ده دينوعٌمن قلٌ  ،اهالذم تلقٌ  ،ا ما كجده يف كتابوكراىتو، كأمٌ 
 هللاٌر الناس بذلك، كال علم لو ْتكم ػكرسولو بو، كيغ ،يىشهد على هللا

 .(ِ)«..كرسولو.
 
  
 
 

                                                           
 .ِْٕ-َْٕ( الركح: ُ)
 .ِٕ/ٔ( إعبلـ ا١توٌقعُت: ِ)
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دّية غير الواجبة
َ

 أمثلة للمنسوبات الَعق

 
 صورة فػي مرٌتيػن، بعينيو، ربَّو، مػحٌمده  رأل»: قاؿ عٌباس، أنٌو نيسب إىل ابن -

 . (ُ)«أمرد شابٌ 
ـٌ  -  رأيت: يقوؿ ،هللا  رسوؿ سػمعت» أٌّنا قالت: الطفيل، نيسب إىل أ

 نعبلف رجليو يف ساقيو، أنصاؼ إىل الفردكس، من خضر يف الػمناـ، يف ربٌػي،
 .(ِ)«ذىب من فراش كجهو على ذىب، من
 ىل: يسألو عٌباس، بن هللا عبد بعث إىل» أنٌو عمر، نيسب إىل عبد هللا بن -

 رسولو، عليو فردَّ  رآه، قد نعم، أف: إليو فبعث كتعاىل؟ تبارؾ ربَّو، مػحٌمده  رأل
 من أربعة ٖتملو ذىب، من كرسيٌ  على رآه: فقاؿ: قاؿ رآه؟ كيف: فقاؿ

 ثور، صور يف كملك أسد، صورة يف كملك رجل، صورة يف ملك ا١تبلئكة:
 .(ّ)«ذىب من فراش دكنو خضراء، ركضة يف نسر، صورة يف كملك

 جاءين إذ يف ا١تسجد، جالس أان بينما»: قاؿ حينُت، أنٌو بن نيسب إىل عيبيد -
 ٝتعت: قتادة فقاؿ الناس، إلينا كاثب كٖتٌدث، إلَّ  كجلس النعماف، بن قتادة
 كاستلقى، عرشو، على استول خلقو، من فرغ لىٌما هللا إفٌ : يقوؿ ،هللا  رسوؿ
 .(ْ)«لبشر تصلح ال إٌّنا: كقاؿ األخرل. على رجليو، إحدل ككضع

 فيهنٌ  ٔتا السبع، السماكات  هللا يطوم»: قاؿ عٌباس، أنٌو نيسب إىل ابن -

                                                           
 .ُّٔ( إبطاؿ التأكيبلت: ُ)
 .ُّٕ( إبطاؿ التأكيبلت: ِ)
 .ُّٖ-ُّٕ( إبطاؿ التأكيبلت: ّ)
 .َُٗ-ُٖٗ( إبطاؿ التأكيبلت: ْ)
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 ييرل فبل بيمينو، ذلك كلٌ  يطوم ا٠تبلئق، من فيهنٌ  ٔتا كاألرضُت، ا٠تبلئق؛ من
 يف كٌلو ذلك فيكوف شيء، ا٠تنصر عند من ييرل كال شيء، اإلهباـ عند من

 .(ُ)«خردلة ٔتنزلة كٌفو
 الذراعُت، نور من ا١تبلئكة هللا خلق»: أنٌو قاؿ عمرك، عبد هللا بن نيسب إىل -

 . (ِ)«كالصدر
 هللا، يضحك: " هللا، رسوؿ قاؿ»: قاؿ نيسب إىل جابر بن عبد هللا، أنٌو -

 . (ّ)«كأضراسو لػهواتو بدت حىٌت  ربُّكم،
 يف البطحاء، يف جالسنا كاف» أنٌو ا١تطٌلب، عبد بن نيسب إىل العٌباس -

: فقاؿ إليها، فنظركا سحابة، علتهم إذ فيهم... جالس  هللا كرسوؿ عصابة،
:  هللا رسوؿ: فقاؿ السحاب، ىذا نعم،: قالوا ىذه؟ اسم ما تدركف ىل

 كم تدركف كىل: قاؿ مثٌ  كالعناف؟:  هللا رسوؿ فقاؿ كا١تزف،: فقالوا كا١تزف؟
 ما بعد فإفٌ : قاؿ ندرم. ما كهللا، ال،: قالوا كاألرض؟ السماء بُت ما بيعد

 اليت السماء إىل سنة، كسبعوف ثبلث كإٌما اثنتاف، كإٌما كاحدة، إٌما: بينهما
 السابعة السماء فوؽ: قاؿ مثٌ  كذلك، ٝتوات سبع عٌدىنٌ  حىٌت  كذلك، فوقها
 أكعاؿ، ٙتانية ذلك فوؽ مثٌ  ٝتاء، إىل ٝتاء بُت ما مثل كأسفلو، أعبله بُت ْتر،

 بُت العرش، ظهورىنٌ  فوؽ مثٌ  ٝتاء، إىل ٝتاء بُت كما كركبهٌن، أظبلفهنٌ  بُت ما
 .(ْ)«ذلك فوؽ كهللا ٝتاء، إىل ٝتاء بُت ما مثل كأسفلو أعبله

                                                           
 .ْْٔ-ْْٓ/ِ( العظمة: ُ)
 .ُِِ( إبطاؿ التأكيبلت: ِ)
 .ُِْ( إبطاؿ التأكيبلت: ّ)
 .ِّٓ-ِّْ/ُ( التوحيد: ْ)
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: فقالت ، النبٌ  إىل امرأة أتت»: قاؿ خليفة، أنٌو بن هللا نيسب إىل عبد -
؛ فعظَّم اٞتٌنة، ييدًخلٍت أف هللاى  ادعي   السماكات كسع كرسٌيو إفٌ  :فقاؿ الربَّ

 أصابعو كمدٌ  أصابع، أربع قدر إاٌل  منو يفضل فما عليو، ليقعد كإنٌو كاألرض،
 .(ُ)«ييثًقلو من ركبو إذا اٞتديد، الرحل كأطيط أطيطنا لو كإفٌ  األربع،

 مىقىامنا رىبُّكى  يػىبػٍعىثىكى  أىفٍ  عىسىى﴿ نيسب إىل ٣تاىد، يف تفسَت قولو تعاىل: -
 . (ّ)«العرش على ييقًعده»أنٌو قاؿ:  ،(ِ)﴾٤تىٍميودنا

 عزٌتو، يف اٞتٌبار، كفوقو العرش، ٛتلوا حُت أٌّنم بلغنا كقد»قاؿ الدارمٌي:  -
 حوؿ، "ال ليقًٌنوا: حىٌت  ركبهم، على كجثوا كاستكانوا، ٛتلو، عن ضعفوا كهبائو،

 بو استقلٌ  ما ذلك لوال .كإرادتو هللا، بقدرة بو فاستقٌلوا اب"؛ إاٌل  قٌوة، كال
 الستقرَّ  شاء قد كلو .فيهنٌ  من كال كاألرض، السماكات كال اٟتىمىلة، كال العرش،

 عرش على فكيف ربوبٌيتو، كلطف بقدرتو، بو فاستقٌلت بعوضة، ظهر على
 . (ْ)«السبع؟ كاألرضُت السبع، السماكات من أكرب عظيم

 تعليق: 
الػمنسوابت العىقىديٌة عن )السلفٌية الواجبة(؛ ألٌّنا فاقدة لشرط ٗترج ىذه  

  .القطعٌية، كشرط الكٌلٌية
 (،حنابلة(، الذين أقاموا عقيدة )اإلقعادػخالف يف ذلك إاٌل )غبلة الػكال ي

 جاىد(!!!مػ على أساس )أثػػر ،العرش()على 

                                                           
 .ُٖٓ( نقض اإلماـ أيب سعيد: ُ)
 .ٕٗاء: ( اإلسر ِ)
 .ُِْ/ُ( السٌنة، ا٠تبٌلؿ: ّ)
 .ُّٕ( نقض اإلماـ أيب سعيد: ْ)
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 ردَّ  مىن: قاؿ كاصل، بن أٛتد بن ٤تٌمد فسمعتي »خبٌلؿ: ػقاؿ أبو بكر ال 
 .   (ُ)«جهميٌ  فهو ٣تاىد، حديث
فهو عندان  ،أاب داكد يقوؿ: من أنكر ىذا كٝتعتي »خبٌلؿ أيضنا: ػكقاؿ ال 

 ة، كذلك أفٌ ظة اٞتهميٌ غايى ريدكف مي ثوف هبذا، يي ، كقاؿ: ما زاؿ الناس محدًٌ مه هى تػٌ مي 
 . (ّ)«(ِ)ءعلى العرش شي ركف أفٌ نكً ة يي اٞتهميٌ 

د بن عبدكس، كاٟتسن بن صاحل، كأخربين ٤تمٌ »خبٌلؿ أيضنا: ػكقاؿ ال
، قاؿ: قاؿ أبو بكر بن مركذمٌ ػمن بعض، قاال: ثنا أبو بكر ال مُّ ػكبعضهما أتى 

على  مه هى تػٌ فهو مي  ،فسكت ،عنده ىذه األحاديث تٍ رى كً اد ا١تقرئ: من ذي ٛتٌ 
فهو عندان  ،ىا: من ردَّ اإلسبلـ، فكيف من طعن فيها؟ كقاؿ أبو جعفر الدقيقيٌ 

 ىذا إاٌل  : ال يردُّ اس الدكرمٌ كقاؿ عبٌ  .(ْ)اىذا أف يتق كم من ردَّ ، كحي جهميٌ 
كقاؿ  .كالتسليم لو ،، كقاؿ إسحاؽ بن راىويو: اإلمياف هبذا اٟتديثمه هى تػٌ مي 

كقاؿ  .فهو جهميٌ  ،ىذا اٟتديث : من ردَّ القوىستاينٌ  عليٌ  إسحاؽ أليب
 ،مه هى تػٌ فهو مي  ،ه على العرشدي قعً يي :  فضيلة النبٌ  للذم ردَّ  ،اؽاب الورٌ الوىٌ  عبد

منذ  ،ث بو العلماءي : ىذا اٟتديث حدَّ كقاؿ إبراىيم األصبهاينٌ  .على اإلسبلـ
عن  ،ٛتداف بن عليٌ   أىل البدع، قاؿ: كسألتي ه إاٌل ُت كمئة سنة، كال يردُّ ستٌ 

 أىل ه إاٌل ا يردُّ أحدن  و منذ ٜتسُت سنة، كما رأيتي ىذا اٟتديث، فقاؿ: كتبتي 
 أىل ر ىذا إاٌل نكً كما يي  :ثنا ىاركف بن معركؼ: حدٌ يٌ ػحربػكقاؿ إبراىيم ال .البدع

                                                           
 .ُِْ/ُ( السٌنة، ا٠تبٌلؿ: ُ)
 ذا يف ا١تطبوع، كالصواب: )شيئنا(.ك( ِ)
 .ُِٓ-ُِْ/ُ( السٌنة، ا٠تبٌلؿ: ّ)
 ذا يف ا١تطبوع، كلعٌل مراده: )يػيتَّقى(.ك( ْ)
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ى  ن هللاي سخً قاؿ ىاركف بن معركؼ: ىذا حديث يي  .البدع الزاندقة، قاؿ:  بو أعُتي
ب م يستوجً ػل ا دن ٤تمٌ  أفٌ  مى يقوؿ: من توىَّ  ماعيل السلميٌ ػد بن إس٤تمٌ  كٝتعتي 
أاب عبد هللا  اب العظيم، قاؿ: كٝتعتي  فهو كافره  ،٣تاىد ما قاؿ  من هللا

ده قعً يقوؿ: نعم، يي  - يعٍت العابد - د بن مصعب٤تمٌ  اؼ يقوؿ: ٝتعتي ا٠تفٌ 
   .(ُ)«ومنزلتى  لَتل ا٠تبلئقي  ؛على العرش

أاب بكر بن صدقة، يقوؿ: قاؿ إبراىيم  كٝتعتي »خبٌلؿ أيضنا: ػكقاؿ ال
ث بو عن ٣تاىد، فجعل يقوؿ: ىذا حدَّ  ،ليثا، كذكر حديث يومن  حريبٌ ػال

 ؟فكم ترل كاف يف اجمللس ؛كس الناسؤ على ر  ،مجلسػعثماف بن أيب شيبة يف ال
ث هبذا اٟتديث،  قاـ إىل عثماف، فقاؿ: ال ٖتدًٌ إنساانن  ا، فًتل لو أفٌ عشرين ألفن 

 :بن صدقةل، قاؿ أبو بكر تً  كقد قي إاٌل  مَّ ػن ثى ه، تراه كاف خيرج مً إنكارى  أك أظهرى 
 .(ِ)« القتلو عندم إاٌل ، ما حكمي ؽى دى كصى 

                                                           
 .ُِٕ/ُ( السٌنة، ا٠تبٌلؿ: ُ)
 .َِِ-ُِٗ/ُ ( السٌنة، ا٠تبٌلؿ:ِ)
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 أمثلة للمنسوبات الفقهّية غير الواجبة

 
-  :  حبلالن  ككاف أجل، إىل النكاح كىو ا١تتعة، نكاح جيوز كال»قاؿ ابن حـز

 سخنا، ن ولورس لساف على تعاىل، هللا نسخها ، مثٌ  هللا رسوؿ عهد على
،  من ٚتاعةه   هللا رسوؿ بعد ٖتليلها على ثبت كقد .القيامة يـو إىل اباتِّ

 بن كجابر الصٌديق، بكر أيب بنت : أٝتاء الصحابة من ، منهم السلف
 حريث، بن كعمرك سفياف، أيب بن كمعاكية عٌباس، مسعود، كابن كابن هللا، عبد
 هللا، عبد بن جابر خلف. كركاه بن أيمٌية ابنا كمعبد كسلمة، ا٠تدرٌم، سعيد كأبو
 آخر قرب إىل كعمر، بكر، أيب ، كمٌدةهللا  رسوؿ مٌدة الصحابة، ٚتيع عن

 كعن .توقُّف فيها عليٌ  كعن الزبَت، ابن عن إابحتها يف كاختيلف .عمر خبلفة
 كأابحها فقط، عدالف عليها يشهد لػم إذا أنكرىا إٌّنا أنٌو ا٠تطٌاب بن عمر

 فقهاء كسائر جبَت، بن كسعيد كعطاء، طاكس،: التابعُت كمن .عدلُت بشهادة
. "اإليصاؿ"بػ ا١توسـو كتابنا يف ا١تذكورة، اآلاثر تقٌصينا كقد .هللا أعٌزىا مٌكة،
 عن: فيها كاختيلف .األنصارمٌ  عمرة أيب ابن كعن عمر، ابن عن ٖترميها كصحٌ 
 من عقدىا، كفسخ بتحرميها، قاؿ ك٦ٌتن .الزبَت كابن عٌباس، كابن كعمر، علٌي،

 يصحٌ : زيفىر سليماف. كقاؿ كأبو كالشافعٌي، كمالك، حنيفة، أبو: الػمتأٌخرين
 كا١توىوبة، الشغار، ٖترًن صحٌ  لقد: مػحٌمد أبو قاؿ .الشرط كيبطل العقد،

 كنقتصر .ابلتناقض يبالوف ال كلكٌنهم ا١تتعة، من أبُتي  التحرًن يف كىي فأابحوىا،
 عن الرزٌاؽ، عبد طريق من ركيناه ما كىو اثبت، خرب على ٖترميها يف اٟتيٌجة من

 عن اٞتهٌٍت، سربة بن الربيع عن العزيز، عبد بن عمر بن العزيز عبد عن معمر،
 سػمعت فقاؿ: كفيو: الػحديث، فذكر ، هللا رسوؿ مع خرجنا: قاؿ أبيو،

 أجل، إىل امرأة تزٌكج كاف "من: كيقوؿ خيطب، الػمنرب ، على هللا رسوؿ



60 

 حرَّمها قد هللا فإفٌ  كيفارقها، شيئنا، أعطاىا ٦تٌا يسًتجع كال ٢تا، ٌٝتى ما فلييعًطها
 أمٌنا فقد القيامة، يـو إىل حيٌرًـ ما: ٤تٌمد أبو قاؿ .القيامة" يـو إىل عليكم،
 فمن .مسٌمى أجل على إاٌل  يقع لػم العقد ألفٌ  ففاسد؛ زيفىر، قوؿ كأٌما .نسخو
ا، ألزمهما فإنٌو العقد، كأجاز الشرط، ىذا أبطل  التزماه كال قٌط، يتعاقداه لػم عقدن
 أجل: إىل ا١تعقود العقد أفٌ  -شٌك  ببل - يدرم سليم حسٌ  ذم كلٌ  ألفٌ  قٌط،
 تعاقداه، عقد إبطاؿ الباطل .. فمن.أجل غَت إىل ىو الذم العقد، غَت ىو

ا كإلزامهما  أمران الذم بو أيمران أف إاٌل  البٌتة، محلٌ  ال كىذا يتعاقداه، لػم عقدن
 .(ُ)«دكنو، كاب تعاىل التوفيق أحد ال كاٟتٌج، كالصـو كالزكاة ابلصبلة
 تعليق: 
سواء صٌحت نسبة القوؿ إبابحة الػمتعة، إىل بعض السلف، صٌحة  

قطعٌية، أـ لػم تصٌح؛ فإٌف القوؿ إبابحة ا١تتعة قوؿ خارج عن )السلفٌية الواجبة(؛ 
 فقد شرط )الكٌلٌية(، ببل خبلؼ.ألنٌو قد 

قد ذىبوا إىل القوؿ بتحرًن  -ببل خبلؼ  -)السلف الصاحل( فجمهور 
ٔتعٌت أٌّنم حٌرموىا من تلقاء أنفسهم، بل ٔتعٌت أٌّنم شهدكا  ىذه ا١تتعة ا١تؤقٌتة، ال

قد حرَّمها؛ فيكونوف قد اطٌلعوا على األدلٌة الشرعٌية القطعٌية،   على أٌف هللا
 الشرعٌي، من تلك األدلٌة. الداٌلة على ٖترميها، مع فهمهم السليم للمراد

أٌما الذين نيًسب إليهم القوؿ إبابحة الػمتعة؛ فقد تكوف النسبة إليهم 
ابطلة، كليس ىذا ببعيد؛ فإٌّنا ركاايت آحاد، ال تيفيد أكثر من الظٌن، يف 

 أحسن أحوا٢تا. 
غَتى مدركُت للمراد  -الذين نسبوا إليهم ذلك القوؿ  -كقد يكوف الركاة 

                                                           
 .َُّ-ُِٕ/ٗ( اٌلى ابآلاثر: ُ)
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 قوا٢تم، إف صٌحت عنهم. اٟتقيقٌي أل
كقد يصٌح قوؿ بعضهم ابإلابحة؛ لعدـ االٌطبلع على األدلٌة اٌرًمة؛ 

 كليس ىذا ببعيد؛ فليسوا ٔتعصومُت من ا٠تطإ، إاٌل إذا أٚتعوا.
 -على غَت النكاح الصحيح  -كقد دلٌلنا على أٌف ا١تتعة »قاؿ الطربٌم:  

أغٌت عن إعادتو، يف ىذا ا١توضع. كأٌما حراـ، يف غَت ىذا ا١توضع من كتبنا، ٔتا 
ٌي بن كعب، كابن عٌباس، من قراءهتما: "فما استمتعتم بو منهٌن ػبى كم عن أي ري  ما

سٌمى"، فقراءة ٓتبلؼ ما جاءت بو مصاحف ا١تسلمُت، كغَت جائز إىل أجل مي 
بو ا٠ترب القاطع العذر، عٌمن  م أيتً ػق يف كتاب هللا تعاىل شيئنا للحً ألحد أف يي 

 . (ُ)«جيوز خبلفو ال
 

                                                           
 .ٖٗٓ/ٔ( جامع البياف: ُ)
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 أمثلة للمنسوبات التفسيرّية غير الواجبة

 
 العلم أىل فإفٌ  بو، كمٌهها اب١ترأة، يوسف ىمٌ  من كاف ما فأٌما»قاؿ الطربٌم:  -

 ككيع، بن كسفياف كيريب، أبو حٌدثنا ما ذاكريه، كذلك أان ما ذلك يف قالوا
 عن سليماف، أيب بن عثماف عن عييينة، ابن ثنا: قالوا الرازٌم، موسى بن كسهل

 حىلَّ : قاؿ بلغ؟ ما يوسف ىمٌ  عن سيئل عٌباس، ابن عن ميليكة، أيب ابن
 كيريب. حٌدثنا ألبػي الػحديث لفظ الػخاًتن. مػجلس منها كجلس ا٢ًتٍميافى،

 يزيد أيب بن هللا عيبيدي  ٝتع: قاؿ عييينة، ابن ثنا: قاال ككيع، كابن كيريب، أبو
 ٣تلس منها جلس: قاؿ ،(ُ)﴾هًبىا كىىىمَّ  بًوً  مهىَّتٍ  كىلىقىدٍ ﴿ يف قولو: عٌباس ابنى 

 علٌي، بن كعمرك اٟتٌسايٌن، هللا عبد بن زايد ا٢ًتٍمياف. حٌدثنا كحىلَّ  ا٠تاًتن،
: قاؿ يزيد، أيب بن هللا عيبيد عن عييينة، بن سفياف ثنا: قالوا ٤تٌمد، بن كاٟتسن
 منها كجلس ا٢ًتٍمياف، حىلَّ : قاؿ يوسف؟ ىمٌ  من بلغ ما: سيئل عٌباس ابن ٝتعتي 
 عن عدٌم، أيب بن ٤تٌمد ثنا: قاؿ هللا، عبد بن زايد ا٠تاًتن. حٌدثٍت ٣تلس

 يوسف؟ ىمٌ  من بلغ ما: عٌباس ابن سألتي : قاؿ ميليكة، أيب ابن عن جيريج، ابن
 مياف، بن محِت ثنا: قاؿ ككيع، ابن رًجليها. حٌدثنا بُت كجلس لو، استلقت: قاؿ
 استلقت: قاؿ ،﴾هًبىا كىىىمَّ  ًبوً  مهىَّتٍ  كىلىقىدٍ ﴿ميليكة:  أيب ابن عن جيريج، ابن عن
 عن سفياف، ثنا: قاؿ عقبة، بن قبيصة ثنا: قاؿ ا١تثٌٌت، ثيابىو. حٌدثٍت كحىلَّ  لو،
 ما ،﴾هًبىا كىىىمَّ  بًوً  مهىَّتٍ  كىلىقىدٍ : ﴿عٌباس ابن عن ميليكة، أيب ابن عن جيريج، ابن

ا. حٌدثٍت أك ثيابىو، كحلَّ  رًجليها، بُت كجلس لو، استلقت: قاؿ بلغ؟  ا١تثٌٌت، ثياهبى
 ميليكة، أيب ابن عن جيريج، ابن عن سعيد، بن محِت ثنا: قاؿ إسحاؽ، ثنا: قاؿ

                                                           
 .ِْيوسف:  (ُ)



64 

 قفاىا، على استلقت: قاؿ يوسف؟ ىمٌ  من بلغ ما عٌباس: ابن سألتي : قاؿ
 كحٌدثنا ككيع، ثنا: قاؿ كيريب، أبو ثيابىو. حٌدثنا لينزع رًجليها؛ بُت كقعد
 سيئل: قاؿ ميليكة، أيب ابن عن عمر، بن انفع عن أيب، ثنا: قاؿ ككيع، ابن
: قاؿ يوسف؟ ىمٌ  من بلغ ما ،﴾هًبىا كىىىمَّ  ًبوً  مهىَّتٍ  كىلىقىدٍ : ﴿قولو عن عٌباس، ابن

ػػػلَّ   ثنا: قػاال ككيع، كابن كيريب، أبو السراكيل. حٌدثنا يعٍت الػًهٍمياف، حى
 كىىىمَّ  ًبوً  مهىَّتٍ  كىلىقىدٍ : ﴿قولو يف ٣تاىد، عن األعمش، ٝتعتي : قاؿ إدريس، ابن
 هللا عبد بن زايد لو. حٌدثٍت كاستلقت ثػينَّتو، حىٌت  السراكيل، حىلَّ : قاؿ ،﴾هًبىا

: قولو يف ٣تاىد، عن األعمش، ثنا: قاؿ سيعَت، بن مالك ثنا: قاؿ اٟتٌسايٌن،
 الػًميتػىنىًُت. حٌدثنا على كقع حىٌت  سراكيلو، حىلَّ : قاؿ ،﴾هًبىا كىىىمَّ  بًوً  مهىَّتٍ  كىلىقىدٍ ﴿

 ٧تيح، أيب ابن عن معمر، عن ثور، بن ٤تٌمد ثنا: قاؿ األعلى، عبد بن ٤تٌمد
 من الرجل ٣تلس منها جلس: قاؿ ،﴾هًبىا كىىىمَّ  ًبوً  مهىَّتٍ  كىلىقىدٍ ﴿ ٣تاىد: عن

 بن القاسم ثٍت: قاؿ شبل، ثنا: قاؿ حيذيفة، أبو ثنا: قاؿ ا١تثٌٌت، امرأتو. حٌدثٍت
 مهٌو كأٌما لو، فاستلقت بو، مٌهها أٌما: قاؿ ،﴾هًبىا كىىىمَّ  بًوً  مهىَّتٍ  كىلىقىدٍ : ﴿بزٌة أيب
 ثنػي: قاؿ مػحٌمد، بن الػحسن ثيابو. حٌدثنا كنزع رًجليها، بُت قعد فإنٌو هبا،

: قاؿ ميليكة، أيب بن هللا عبد أخربين: قاؿ جيريج، ابن عن ٤تٌمد، بن حٌجاج
 بُت كجلس لو، استلقت: قاؿ يوسف؟ ىمٌ  من بلغ ما: عٌباس البن قلت

 اليماف، بن محِت ثنا: قاؿ اًٟتٌمايٌن، ثنا: قاؿ ا١تثٌٌت، ثيابىو. حٌدثٍت ينزع رًجليها،
 حىلَّ : قاال كعكرمة، جيبَت، بن سعيد عن بذمية، بن عليٌ  عن سفياف، عن

 ٤تٌمد بن عمرك ثنا: قاؿ ككيع، ابن ا٠تاًتن. حٌدثنا ٣تلس منها كجلس السراكيل،
: ، قاؿ﴾هًبىا كىىىمَّ  ًبوً  مهىَّتٍ  كىلىقىدٍ : ﴿٣تاىد عن جابر، عن شريك، عن العنقزٌم،
 العزيز، عبد ثنا: قاؿ اٟتارث، الثػٌُّنات. حٌدثٍت بلغ حىٌت  ثيابىو، كحلَّ  استلقت،

 كىىىمَّ  ًبوً  مهىَّتٍ  كىلىقىدٍ ﴿جيبَت:  بن سعيد عن حصُت، أيب عن قيس، ثنا: قاؿ
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 أخربان: قاؿ محِت، بن اٟتسن سراكيلو. حٌدثٍت ًتٌكةى  أطلقى : قاؿ ،﴾هًبىا
 عػػػن سليماف، أبػي بن عثمػػاف عن عييينة، ابن أخبػران: قػػاؿ الرزٌاؽ، عبػد
: قاؿ بلغ؟ ما يوسف ىمٌ  عن سيئل عٌباس ابن شهدتي  :قاؿ ميليكة، أيب ابن
 ييوصىف جيوز أف ككيف: قائل قاؿ فإف ا٠تاًتن. ٣تلس منها كجلس ا٢ًتٍمياف، حىلَّ 

 فقاؿ ذلك؛ يف اختلفوا العلم أىل إفٌ : قيل نبّّ؟  كىو ىذا، ٔتثل يوسف
 من ليكوف هبا؛ هللا ابتبله فإٌّنا ٓتطيئة، األنبياء من ابتيلي ٦ٌتن كاف: بعضهم

، على ، هللا  على يٌتكل كال منها، إشفاقنا طاعتو؛ يف فيجدٌ  ذكرىا، إذا كىجىلو
 موضع ليعرًٌفهم بذلك؛ هللا ابتبلىم بل: آخركف كقاؿ. كرٛتتو هللا، عفو سعة

 بل: آخركف كقاؿ. اآلخرة يف عليو، عقوبتهم كتركو عنهم، بصفحو عليهم، نعمتو
 اإلايس كترؾ هللا، رٛتة رجاء يف الذنوب، ألىل أئٌمة ليجعلهم بذلك؛ ابتبلىم

 القرآف كأتٌكلوا السلف، أقواؿ خالف ٦ٌتن آخركف كأٌما. اتبوا إذا عنهم، عفوه من
 ا١ترأة مٌهت كلقد: معناه: بعضهم فقاؿ ٥تتلفة، أقواالن  ذلك يف قالوا فإٌّنم آبرائهم،
 من أرادتو ٦تٌا بو، ٢تٌمها ٔتكركه؛ ينا٢تا أك يضرهبا، أف يوسف هبا كىمَّ  بيوسف،
 أذاىا، من بو ىمَّ  عٌما ذلك ككفَّو ربٌو، برىاف يوسف رأل أفٌ  لوال الػمكركه،

: قولو ذلك صٌحة على كالشاىد: قالوا نفسها. ًقبل من ارتدعت أٌّنا ال
 بو ىمَّ  كاف ما ىو فالسوء: قالوا ،(ُ)﴾كىاٍلفىٍحشىاءى  السُّوءى  عىٍنوي  لًنىٍصًرؼى  كىذىًلكى ﴿
 بو، مهَّت كلقد: الكبلـ معٌت: منهم آخركف كقاؿ. الفحشاء غَت كىو أذاىا، من

 أف لوال يوسف، هبا كىمَّ : فقيل يوسف، عن ا٠ترب ابتيدئ مثٌ  عنها، ا٠ترب فتناىى
 هللا كأفٌ  هبا، يػىهيمَّ  لػم يوسف أف إىل الكبلـ معٌت كجَّهوا كأٌّنم ربٌو، برىاف رأل
 فلم ربػٌػًػو، برىاف رأل كلكٌنو هبا، لىػهىمَّ  ربػٌػًػو برىافى  رؤيتو لوال يوسف أفٌ  أخرب إٌّنا

                                                           
 .ِْ( يوسف: ُ)
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تػَّبػىٍعتيمي  كىرىٍٛتىتيوي  عىلىٍيكيمٍ  اَّللًَّ  فىٍضلي  كىلىٍوالى : ﴿قيل كما هبا، يػىهيمَّ   ًإالَّ  الشٍَّيطىافى  الى
 قبلها، "لوال" جػػػواب تقػدًٌـ ال العرب أفٌ  القوليػن ىذين كييفسػػد .(ُ)﴾قىًليبلن 

، لقد زيد، لوال: تريد كىي زيد، لوال قمتي  لقد: تقوؿ ال  مع ىذا قمتي
 آخركف كقاؿ أتكيليو. ييؤخىذ عنهم الذين القرآف، بتأكيل العلم أىل ٚتيعى  خبلفهما

 ٘تثيبلن  كاف مٌههما أفٌ  غَت اب١ترأة، يوسف كىمَّ  بيوسف، ا١ترأة مهَّت قد بل: منهم
 النفس، حديث يف حرج كال: قالوا إرادة؛ كال عزمنا ال كالًتؾ، الفعل بُت منهما

 رآه الذم الربىاف كأٌما. فعله  كال عزـه، معهما يكن لػم إذا القلب، ذكر يف كال
 فقاؿ فيو، ٥تتلفوف العلم أىل فإفٌ  ا٠تطيئة، مواقعة أجلو من فًتؾ يوسف،
 حٌدثنا :ذلك قاؿ من ًذكري  ا٠تطيئة. مواقعة عن ابلنهي نودم: بعضهم

 عػػن سليمػاف، أبػي بػن عثمػػاف عػن عييينة، ابن ثػنػا: قػػػاؿ كيريػػب، أبو
: نودم: قاؿ ،(ِ)﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿عٌباس ابن عن ميليكة، أيب ابن
: لو؟ قاؿ ريش فبل يطَت، فذىب ريشيو، كقع كالطَت فتكوف أتزين، يوسف، اي
 عٌباس، ابن عن ميليكة، أيب ابن عن سليماف، أيب بن عثماف عن عييينة، ابن ثنا

 قاؿ. أبيو كجو صورة ٘تثاؿ: قاؿ ربٌو، برىاف رأل حىٌت  النداء، على ييعطً  لػم: قاؿ
 ذىب كالطَت فتكوف تزين، يوسف، اي: فقاؿ إصبعو، على عاضِّا: سفياف
 عن عدٌم، أيب بن ٤تٌمد ثٍت: قاؿ اٟتٌسايٌن، هللا عبد بن زايد حٌدثٍت ريشو؟

 يعقوب، ابن اي: نودم: عٌباس ابن قاؿ: قاؿ ميليكة، أيب ابن عن جيريج، ابن
 فلم: قاؿ لو، ريش ال قعد أك ريشو، ذىب زىن، فإذا ريش، لو كالطائر تكن ال

 أنٌو كاحد، غَت كحٌدثٍت: جيريج ابن قاؿ. ىذا على يزد فلم النداء، على ييعطً 

                                                           
 .ّٖالنساء:  (ُ)
 .ِْ( يوسف: ِ)
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كحٌدثنا  ككيع، ثنا: قاؿ كيريب، أبو حٌدثنا إصبعو. على عاضِّا أابه رأل
 قاؿ: قاؿ ميليكة، أيب ابن عن عمر، بن انفع عن أيب، ثنا: ككيع، قاؿ ابن
: لو فقيل يسمع، فلم نودم،: ، قاؿ﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿عٌباس ابن
 حٌدثنا لو؟ ريش فبل نيًتف، كالطَت فتكوف تزين، أف تيريد يعقوب، ابن اي

 ميليكة، أيب ابن عن اٟتضرمٌي، عمرك بن طلحة عن سلمة، ثنا: قاؿ ٛتيد، ابن
: نودم مًهٍيانىو، يىػحيلٌ  فهو ا١ترأة، رًجلي بُت جلس لىٌما يوسف، أفٌ  بلغٍت: قاؿ
 مثٌ . فأعرضى  ريشيو، تناثر زىن، إذا الطَت فإفٌ  تزًف، ال يعقوب، بن يوسف اي

: قاؿ ا١تثٌٌت، فقاـ. حٌدثٍت إصبعو، على عاضِّا يعقوب لو فتمٌثل. فأعرض نودم،
 عن ميليكة، أيب ابن عن جيريج، ابن عن سفياف، ثنا: قاؿ عقبة، بن قبيصة ثنا
 ريشو، ذىب زىن، إذا كالطَت، تكن ال يعقوب، ابن اي: نودم: قاؿ عٌباس، ابن

 ثنا: قاؿ ٤تٌمد، بن اٟتسن ففيزٌع. حٌدثنا النداء، على ييعطً  فلم لو، ريش ال كبقي
: قاؿ ميليكة، أيب بن هللا عبد أخربين: قاؿ جيريج، ابن عن ٤تٌمد، بن حٌجاج

 زىن، فإذا ريش، لو كالطائر تكوننٌ  ال يعقوب، ابن اي: نودم: عٌباس ابن قاؿ
 رأل حىٌت  شيئنا، النداء على ييعطً  فلم لو. ريش ال قعد أك: قاؿ ريشو. ذىب
. حٌدثنا ففرًؽ، ربٌو، برىاف : قاؿ الرزٌاؽ، عبد أخربان: قاؿ محِت، بن اٟتسن ففىػرَّ
 قاؿ: قاؿ ميليكة، أيب ابن عن سليماف، أيب بن عثماف عن عييينة، ابن أخربان

 فذىب ريشو، كقع كالطَت فتكوف أتزين، يعقوب، ابن اي: نودم: عٌباس ابن
 بن انفع أخربين: قاؿ كىب، ابن أخربان: قاؿ يونس، لو؟ حٌدثٍت ريش فبل يطَت،
 يف مكتوب أنت: فقيل يوسف، نودم: قاؿ قتادة، عن محِت، بن مهٌاـ عن يزيد،

 عن مياف، بن محِت ثنا: قاؿ ككيع، ابن السفهاء؟ حٌدثنا تعمل عمل األنبياء،
 فتكوف تزين، يعقوب، بن يوسف: نودم: قاؿ ميليكة، أيب ابن عن جريج، ابن

 عن فكفَّ  يوسف رآه الذم الربىاف: آخركف كقاؿ لو؟ ريش فبل نيًتف، كالطَت
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 :ذلك قاؿ من ًذكري  يتوعَّده. يعقوب صورة أجلو: من ا٠تطيئة؛ مواقعة
 أخربان: قاؿ العنقزٌم، ٤تٌمد بن عمرك ثنا: قاؿ مػحٌمد، بن الػحسن حٌدثنا

 لىٍوالى : ﴿قولو يف عٌباس، ابن عن جيبَت، بن سعيد عن حصُت، أيب عن إسرائيل،
 على عاضِّا يعقوب، كجو -٘تثاؿ  أك - صورة رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ 

 بن عمرك ثنا: قاؿ ككيع، ابن أانملو. حٌدثنا من شهوتو فخرجت إصبعو،
: عٌباس ابن عن جيبَت، بن سعيد عن حصُت، أيب عن إسرائيل، عن العنقزٌم،

، لو مىثىلى : قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى ﴿  فخرجت صدره، يف فضرب يعقوبي
 عن ًمسعر، عن بشر، بن ٤تٌمد ثنا: قاؿ ككيع، ابن أانملو. حٌدثنا من شهوتو

 ٘تثاؿ رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى ﴿ جيبَت: بن سعيد عن حصُت، أيب
 أانملو. حٌدثنا من شهوتو فخرجت كفَّو، كبسط ىكذا، بكٌفو قائبلن  أبيو، كجو
 عن سفياف عن أيب، ثنا: قاؿ ككيع، ابن كحٌدثنا ككيع، ثنا: قاؿ كيريب، أبو
 لو مىثىلى : قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿جيبَت بن سعيد عن حصُت، أيب

 أانملو. حٌدثنا من شهوتو فخرجت صدره، فضرب أصابعو، على عاضِّا يعقوب،
 جيريج، ابن أخربين: قاؿ كىب، بن هللا عبد ثنا: قاؿ األعلى، عبد بن يونس

: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يف عٌباس، ابن عن ميليكة، أيب ابن عن
. حٌدثنا يتوعَّده، فيو، على أّنلتو كاضعنا يعقوب، صورة رأل  بن اٟتسن ففػػرَّ

، بن جرير ثنا: قاؿ عٌباد، بن محِت ثنا: قاؿ ٤تٌمد،  هللا عبد ٝتعت: قاؿ حاـز
: قاؿ ،﴾هًبىا كىىىمَّ  ًبوً  مهىَّتٍ  كىلىقىدٍ : ﴿قولو يف عٌباس، ابن عن محٌدث ميليكة أيب ابن

، رأل حُت  جيدىا، كاف اليت شهوتيو فنيزًعت: قاؿ البيت، سقف يف يعقوبى
 ككيع، ثنا: قاؿ كيريب، أبو ا١ترأة. حٌدثنا فتبعتو البيت، ابب إىل يسعى فخرج

 الػحسن، عن السدكسٌي، خالد بن قيػػرٌة عن أيب، ثنا: قاؿ ككيع، ابن كحٌدثنا
 على عاضِّا يعقوبى  فرأل انفرج، البيت سقف أفٌ  - أعلم كهللا - زعموا: قاؿ
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: قولو يف اٟتسن، عن يونس، عن عيلٌية، ابن ثنا: قاؿ يعقوب، أصابعو. حٌدثٍت
 إصبعو، على عاضِّا يعقوب، تػمثاؿ رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى ﴿

 عن يونس، عن عيلٌية، ابن ثنا: قاؿ ككيع، ابن يوسف. حٌدثنا يوسف،: يقوؿ
 أخربان: قاؿ العنقزٌم، عمرك ثنا: قاؿ ٤تٌمد، بن اٟتسن ٨توه. حٌدثنا اٟتسن،
 بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿جيبَت بن سعيد عن حصُت، أيب عن الثورٌم، سفياف

 أانملو. حٌدثنا من شهوتو فخرجت يعقوب، كجو ٘تثاؿ رأل: ، قاؿ﴾رىبًٌوً 
 سعيد عن بذمية، بن عليٌ  عن سفياف، عن مياف، بن محِت ثنا: قاؿ ككيع، ابن
 يف فدفع أصابعو، على عاضِّا يعقوب، كجو فيها صورة، رأل: قاؿ جيبَت، ابن

، عشر اثنا لو كيًلد يعقوب، كلد فكلٌ  أانملو، من شهوتو فخرجت صدره،  رجبلن
 عشر. حٌدثٍت أحد غَت لو يولد كلػم الشهوة، بتلك نقص فإنٌو يوسف، إاٌل 

 شهاب، ابن عن يزيد، بن يونس أخربين: قاؿ كىب، ابن أخربان: قاؿ يونس،
يد أفٌ  : رأل الذم الربىاف أفٌ  أخربه الرٛتن، عبد بن ٛتي  حٌدثنا يعقوب. يوسفي

 ثنا: قاؿ سيويد، بن أيٌوب ثنا: قاؿ ا١تنذر، بن عيسى ثنا: قاؿ ٤تٌمد، بن اٟتسن
يد عن الزىرٌم، عن األيلٌي، يزيد بن يونس  مثلو. حٌدثنا الرٛتن، عبد بن ٛتي

﴾. رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى ﴿ ٣تاىد: عن منصور، عن جرير، ثنا: قاؿ ككيع، ابن
 عن عمرك، عن حٌكاـ، ثنا: قاؿ ٛتيد، ابن حٌدثنا يعقوب. لو مىثىلى : قاؿ

: قاؿ عاصم، أبو ثنا: قاؿ عمرك، بن ٤تٌمد مثلو. حٌدثٍت ٣تاىد، عن منصور،
: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿٣تاىد عن ٧تيح، أيب ابن عن عيسى، ثنا

 عن كرقػػاء، ثنا: قاؿ شبابة، ثنا: قاؿ مػحٌمد، بن الػحسن يعقوب. حٌدثنا
 ثنا: قاؿ حذيفة، أبو ثنا: قاؿ ا١تثٌٌت، حٌدثٍت مثلو. ٣تاىد، عن ٧تيح، أيب ابن

 حذيفة، أبو ثنا: قاؿ ا١تثٌٌت، حٌدثٍتمثلو.  ٣تاىد، عن ٧تيح، أيب ابن عن شبل،
 عن الثورٌم، أخربان: قاؿ الرزٌاؽ، عبد أخربان: قاؿ محِت، بن اٟتسن كحٌدثنا
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 األعلى، عبد بن ٤تٌمد يعقوب. حٌدثنا لو مىثىلى : قاؿ ٣تاىد، عن ٧تيح، أيب ابن
قاؿ:  أنٌو ٣تاىد، عن ٧تيح، أيب ابن عن معمر، عن ثور، بن ٤تٌمد ثنا: قاؿ

 اٞتيدير. حٌدثنا يف يعقوب صورة رأل حىٌت  امرأتو، من الرجل ٣تلس منها جلس
 رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يف ٣تاىد، عن منصور، عن جرير، ثنا: قاؿ ٛتيد، ابن

. حٌدثٍت لو مىثىلى : قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى   ثنا: قاؿ حذيفة، أبو ثنا: قاؿ ا١تثٌٌت، يعقوبي
 لو كالطَت تكوننٌ  ال يعقوب، ابن اي: نودم: قاؿ بزٌة، أيب بن القاسم عن شبل،
 فرأل رأسو، فرفع كقعد، للنداء، يىعًرض فلم ريش. لو ليس قعد زىن، فإذا ريش،
؛ فقاـ إصبعو، على عاضِّا يعقوب، كجو  ًذكريه؛ تعاىل هللا، من استحياءن  مرعوابن

 يعقوب. حٌدثنا كجو ؛﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿ هللا قوؿ فذلك
 يعقوب لو مىثىلى : قاؿ عكرمة، عن عريٌب، بن النضر عن أيب، ثنا: قاؿ ككيع، ابن

 عن عريٌب، بن نضر عن ككيع، ثنا: قاؿ كريب، أبو حٌدثنا أصابعو. على عاضِّا
 عن قيس، ثنا: قاؿ العزيز، عبد ثنا: قاؿ اٟتارث، مثلو. حٌدثٍت عكرمة،

، لو مىثىلى : قاؿ جيبَت، بن سعيد عن حصُت، أيب  صدره، يف فدفع يعقوبي
 بن عليٌ  عن سفياف، ثنا: قاؿ العزيز، عبد ثنا: أانملو. قاؿ من شهوتو فخرجت

 أحد لو كيًلد يوسف، إاٌل  ابننا، عشر اثنا منهم رجل لكلٌ  ييولىد كاف: قاؿ بذمية،
 كىب، ابن: أخربان: قاؿ يونس، شهوتو. حٌدثٍت من خرج ما أجل من عشر؛

 شهوة من بلغ: يقوؿ جعفر، أيب بن هللا عبيد ٝتعتي : شيريح أبو قاؿ: قاؿ
 عن عيبيد، بن يعلى ثنا: قاؿ ككيع، ابن بنانو. حٌدثنا من خرجت أف يوسف
 بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو عن سَتين، بن ٤تٌمد سألت: قاؿ ا٠تراسايٌن، ٤تٌمد

 بن يعقوب بن يوسف: يقوؿ أصابعو، على عاضِّا يعقوبي  لو مىثىلى : قاؿ ،﴾رىبًٌوً 
السفهاء؟!  عمل كتعمل األنبياء، اسم اٝتك هللا، خليل إبراىيم، بن إسحاؽ
 اٟتسن، عن يونس، عن زيريع، بن يزيد ثنا: قاؿ األعلى، عبد بن ٤تٌمد حٌدثٍت
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 إصبعو، على عاضِّا، يعقوبى  رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يف
 عن ثور، بن ٤تٌمد ثنا: قاؿ األعلى، عبد بن مػحٌمد يوسف. حٌدثنا: يقوؿ

 عمل تعمل يوسف، اي: فقاؿ يعقوب، صورة رأل: قتادة قاؿ: قاؿ معمر،
 يزيد، ثنا: قاؿ بشر، منو. حٌدثنا فاستحيا األنبياء؟! يف مكتوب كأنت الفيٌجار،

 ربٌو، آايت من آية رأل ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى ﴿ قتادة: عن سعيد، ثنا: قاؿ
 فعصمو كٌلمو، حىٌت  يعقوب، لو مىثىلى  أنٌو لنا ذيًكر معصيتو؛ عن هبا هللا حجزه

 عن قتادة، عن سعيد، ثنا: مفاصلو. قاؿ يف كانت شهوة، كلَّ  كنزع هللا،
 أصابعو. حٌدثٍت من إصبع على عاضّّ  كىو يعقوب، لو مىثىلى  أنٌو اٟتسن،
 صاحل، أيب عن أيب سامل، بن إٝتاعيل أخربان: قاؿ ىيشيم، ثنا: قاؿ يعقوب،

: يقوؿ إصبعو، على عاضِّا البيت، سقف فػي يعقوب، صورة رأل: قاؿ
 ا١تثٌٌت، حٌدثٍت ﴾.رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يعٍت يوسف، اي يوسف، اي

 اٟتسن، عن كيونس، منصور، عن ىيشيم، أخربان: قاؿ عوف، بن عمرك ثنا: قاؿ
 سقف يف يعقوب، صورة رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يف

 أخربان: قاؿ عوف، بن عمرك ثنا: قاؿ ا١تثٌٌت، حٌدثٍت إصبعو. على عاضِّا البيت،
 إصبعو، على عاضِّا: كقاؿ مثلو، صاحل، أيب عن سامل، بن إٝتاعيل عن ىيشىيم،
 حفص عن القيٌمٌي، يعقوب ثنا: قاؿ ٛتيد، ابن يوسف. حٌدثنا يوسف،: يقوؿ
يد، ابن  على عاضِّا يعقوب، صورة إىل يوسف نظر: قاؿ عطٌية، بن مشر عن ٛتي

، حيث فذاؾ يوسف. اي: يقوؿ إصبعو، : قاؿ ا١تثٌٌت، فاندفع. حٌدثٍت كقاـ، كفَّ
 لىٍوالى : ﴿جبَت بن سعيد عن حصُت، كأيب سامل عن شريك، ثنا: قاؿ اًٟتٌمايٌن، ثنا
 أصابعو، على عاضِّا يعقوب، كجو فيها صورة، رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ 

 ثنا: قاؿ ا١تثٌٌت، أانملو. حٌدثٍت بُت من شهوتو فخرجت صدره، يف فدفع
 رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿جيبَت بن سعيد عن حصُت، أيب عن ًمسعر، ثنا: قاؿ نيعيم، أبو
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 أانملو. حٌدثنا من الشهوة فخرجت أبيو، كجو ٘تثاؿ رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى 
 عن عوانة، أبو ثنا: قاؿ -عٌباد  يعٍت ابن - محِت ثنا: قاؿ ٤تٌمد، بن اٟتسن

 صورة ٘تثاؿ: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿صاحل أيب عن سامل، بن إٝتاعيل
ثنا عبد الرزٌاؽ، قاؿ: : قاؿ محِت، بن اٟتسن حٌدثناالبيت.  سقف يف يعقوب،

 يعقوبى  رأل: قاؿ اٟتسن، عن عيبيد، بن يونس عن سليماف، بن جعفر أخربان
 حصُت، أيب عن الثورٌم، أخربان: قاؿ الرزٌاؽ، عبد أخربان: يده. قاؿ على عاضِّا

 ضرب يعقوب: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يف جيبَت، بن سعيد عن
 الفرج، بن اٟتسُت عن أانملو. حيدًٌثت من شهوتو فخرجت صدره، على بيده
 الضٌحاؾ، ٝتعتي : قاؿ سليماف، بن عبيد أخربان: قاؿ ميعاذ، أاب ٝتعتي : قاؿ

 لو مىثىلى  أنٌو يزعموف ربٌو؛ من آية ؛﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يف يقوؿ
 أكعد ما يوسفي  رأل الذم الربىاف بل: آخركف كقاؿ منو. فاستحيا يعقوب،

 ثنا: قاؿ كريب، أبو حٌدثنا :ذلك قاؿ من ًذكري  أىلىو. الزىن ، على هللا
 يوسف رفع: قاؿ القيرظٌي، كعب بن ٤تٌمد ٝتعتي : قاؿ مودكد، أيب عن ككيع،
 كىافى  إًنَّوي  الزًٌىنى  تػىٍقرىبيوا الى : ﴿البيت حائط يف كتابه  فإذا البيت، سقف إىل رأسو،

 عن مودكد، أيب عن أيب، ثنا: قاؿ ككيع، ابن . حٌدثنا(ُ)﴾سىًبيبلن  كىسىاءى  فىاًحشىةن 
 فرأل ىمَّ، حُت البيت، سقف إىل رأسو، يوسف رفع: قاؿ كعب، بن ٤تٌمد

، : . قاؿ﴾سىًبيبلن  كىسىاءى  فىاًحشىةن  كىافى  ًإنَّوي  الزًٌىنى  تػىٍقرىبيوا الى : ﴿البيت حائط يف كتاابن
 بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى ﴿ كعب: بن ٤تٌمد عن معشر، أيب عن اٟتيباب، بن زيد ثنا
 أخربان: قاؿ يونس، الزىن. حٌدثنا تعظيم من القرآف يف رأل ما لوال: قاؿ ،﴾رىبًٌوً 
 القيرظٌي، ٝتعت: قاؿ صخر، أيب عن يزيد، بن انفع أخربين: قاؿ كىب، ابن

                                                           
 .ِّاإلسراء:  (ُ)
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 عىلىٍيكيمٍ  كىًإفَّ : ﴿هللا كتاب من آايت ثبلث: يوسف رأل الذم الربىاف يف يقوؿ
 أىفىمىنٍ : ﴿كقولو اآلية، ،(ِ)﴾شىٍأفو  يف  تىكيوفي  كىمىا: ﴿كقولو اآلية، ،(ُ)﴾ٟتىىاًفًظُتى 

 مثل يقوؿ ىبلؿ أاب ٝتعت: انفع . قاؿ(ّ)﴾كىسىبىتٍ  ٔتىا نػىٍفسو  كيلًٌ  عىلىى قىائًمه  ىيوى 
: قاؿ ٤تٌمد، بن اٟتسن . حٌدثنا﴾الٌزىنى  تػىٍقرىبيوا كىالى : ﴿رابعة آية كزاد القيرظٌي، قوؿ
 لىٍوالى : ﴿القيرظيٌ  كعب بن ٤تٌمد عن معشر، أبو أخربان: قاؿ ٤تٌمد، بن عمرك ثنا
 رأل بل: آخركف كقاؿ الزىن. من عليو هللا حرـٌ ما: ، فقاؿ﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ 

: قاؿ أيب، ثٍت: قاؿ سعد، بن ٤تٌمد حٌدثٍت :ذلك قاؿ من ًذكري  ا١تلك. ٘تثاؿ
 لىٍوالى  هًبىا كىىىمَّ  بًوً  مهىَّتٍ  كىلىقىدٍ ﴿ عٌباس: ابن عن أبيو، عن أيب، ثٍت: قاؿ عٌمي، ثٍت
 ٛتيد، ابن ا١تلك. حٌدثنا ٘تثاؿ أيرم ربٌو، آايت: يقوؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ 

: يقوؿ بلغٍت فيما العلم أىل بعض كاف: قاؿ إسحاؽ، ابن عن سلمة، ثنا: قاؿ
، رأل الذم الربىاف  على عاضِّا يعقوب: كالفحشاء السوء عنو فصرؼ يوسفي
 سٌيده، إطفَت خياؿ ىو إٌّنا: بعضهم كيقوؿ. ىارابن  انكشف رآه فلٌما أصبعو،

الباب.  لدل ألفياه، كاتٌبعتو منها، ىرب لىٌما أنٌو كذلك الباب، من دان حُت
 ىمٌ  عن أخرب ثناؤه جلٌ  هللا إفٌ : ييقاؿ أف ابلصواب ذلك يف األقواؿ كأىكىل

 برىاف يوسف رأل أف لوال بصاحبو، منهما كاحد كلٌ  العزيز، كامرأة يوسف،
. الفاحشة من يوسف بو ىمَّ  ما ركوب عن زجرتو هللا، آايت من آية ربٌو، كذلك

 كجائز ا١تلك، صورة تكوف أف كجائز يعقوب، صورة اآلية تلك تكوف أف كجائز
 حٌجة كال الزىن، على القرآف يف هللا ذكرىا اليت اآلايت يف الوعيد يكوف أف

                                                           
 .َُاالنفطار:  (ُ)
 .ُٔيونس:  (ِ)
 .ّّالرعد:  (ّ)
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 هللا، قالو ما ذلك يف ييقاؿ أف كالصواب. أمٌو  من ذلك، أبمًٌ  قاطعة، للعذر
 .(ُ)«عاًلمو إىل ذلك عدا ما كترؾ بو، كاإلمياف كتعاىل، تبارؾ

 تعليق:
حىٌت إذا صرفنا النظر عن كضوح سقامة ىذه ا١تركاٌيت ا١تنسوبة إىل بعض  

السلف؛ فإٌّنا تبقى )غَت كاجبة(؛ ألٌّنا قد فقدت صفة الكٌلٌية، كصفة القطعٌية، 
معنا؛ كلذلك ال ييدًخل ىذه ا١تركاٌيت يف )السلفٌية الواجبة( إاٌل جاىله، جيهل 

به يٌتبع ىواه، كإف خا لف األدٌلة القطعٌية؛ أك مستضعىفه سقامتها؛ أك متعصًٌ
 خياؼ أىلى الباطل، فيوافقهم على أابطيلهم؛ ليسلم ىو كأىلو من أذاىم!!!

عن  ،ااف بريئن ػك ف ػيوس أفٌ  :يػكالقوؿ الثان»الفخر الرازٌم:  قاؿ 
 ،مُتكا١تتكلًٌ  ،رينمن ا١تفسًٌ  ،قُتوؿ اقًٌ ػػػكىذا ق ،ـرَّ ػحمي ػال مٌ هى ػكال ،ل الباطلػالعم

 ،رات الكبائرنكى من مي  الزىن أفٌ  :ىػكلة األي جٌ حي ػفال... كعنو نذبٌ  ،و نقوؿػكب
ا مقابلة كأيضن  ،رات الذنوبا من منكى أيضن  - ي معرض األمانةػف -خيانة ػكال

ا أيضن  - كالعار الشديد ،ةبة للفضيحة التامٌ ا١توجً  -ابإلساءة  ،اإلحساف العظيم
 كبقي مكفيَّ  ،جر إنسافى يف حً ػذا تربٌ إ ،ا الصبٌ كأيضن  .رات الذنوبمن منكى 

فإقداـ  ؛توقوٌ  ؿككما ،إىل زماف شبابو ،ؿ صباهمن أكٌ  ،مصوف العرض ،مؤنةػال
من  - معظًٌ مي ػم النعً مي ػى ذلك الػإل - على إيصاؿ أقبح أنواع اإلساءة ىذا الصبٌ 

إىل ي نسبوىا ػالت - معصيةػىذه ال إفٌ  :فنقوؿ ،إذا ثبت ىذا. رات األعماؿمنكى 
ىذه  ثلي كمً  .جهات األربعػجميع ىذه الػكانت موصوفة ب -  يوسف

 ،خَت كأبعدىم عن كلٌ  ،ى أفسق خلق هللا تعاىلػإل ،بتسً معصية لو ني ػال
د ػمؤيَّ ػال،  وؿػػػى الرسػإل ،اػػادىػػوز إسنػػػػػػػجػف يػػفكي ؛وػػػف منػكػنػتػالس

                                                           
 .ََُ-ِٖ/ُّ( جامع البياف: ُ)
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ٌهاؿ الذين نسبوا إىل ىؤالء اٞتي : كعند ىذا نقوؿ... القاىرة الباىرة ،معجزاتػابل
ىذه الفضيحة، إف كانوا من أتباع دين هللا تعاىل، فليقبلوا شهادة   يوسف

على طهارتو، كإف كانوا من أتباع إبليس كجنوده، فليقبلوا شهادة  ،هللا تعاىل
ٌنا يف أٌكؿ األمر تبلمذة إبليس، إىل أف كلعٌلهم يقولوف: كي  ؛على طهارتو ،إبليس
 ا عليو، فزدان عليو يف السفاىة، كما قاؿ ا٠توارزمٌي: ٗتٌرجن

    فارتقى ،ند إبليسمن جي  امرأن  ككنتي 
 ندممن جي  حىٌت صار إبليسي  ،ي الدىري ػب

     هبعدى  ني حسً أي  كنتي   ،فلو مات قبلي
 دمػػػػػا بعػهػي نػػحسً ػس يي ػيػل ،قو ػػػػػسػً ف قى ػػػػػػرائػػػط
 .(ُ)«ٌهاؿبرمء عٌما يقولو ىؤالء اٞتي   فثبت هبذه الدالئل أٌف يوسف

 الػهمًَُّت، ىذين تفسَت فػي الػمفٌسركف، طٌوؿ»قاؿ أبو حٌياف األندلسٌي: ك 
 أختاره: الفيٌساؽ. كالذم آلحاد نسبتو جيوز ال ما -ليوسف  - بعضهم كنسب

ػػمّّ  منو يقع لػم  يوسف أفٌ   الربىاف، رؤية لوجود منفيّّ؛ ىػو بػل البٌتة، بػها، ىى
، لقد: تقوؿ كما  )لوال( جواب إفٌ  :(ِ)تقوؿ كال هللا. عصمك أف لوال قارفتى

 أدكات صريح بل ذلك، امتناع على دليل يقـو ال كاف كإف عليها، متقدًٌـ
 ذلك إىل ذىب كقد عليها، أجوبتها تقدًن جواز يف ٥تتلىف العاملة الشرط

 بل الػمربٌد؛ العٌباس كأبو األنصارٌم، زيد أبو البصرٌيُت أعبلـ كمن الكوفٌيوف،
 جػمهور (ّ)تقوؿ كما عليو، قبلو ما لداللة ٤تذكؼ؛ )لوال( جواب إفٌ : نقوؿ

                                                           
 .َُِ-ُُٖ/ُٖ( التفسَت الكبَت: ُ)
 كذا يف ا١تطبوع: )تقوؿ(، ابلتاء، كالصواب: )نقوؿ(، ابلنوف.( ِ)
 ( كذا يف ا١تطبوع: )تقوؿ( ابلتاء، كالصواب: )يقوؿ(، ابلياء، كإف جاز ابلتاء.ّ)
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 فأنت فعلت، إف فيقٌدركنو: فعلت، إف ظالًػم، أنت: العرب قوؿ فػي البصرٌيُت،
 تقدير على ميثبىت ىو بل الظلم، ثبوت على ظالًػم"، "أنت: قولو يدؿٌ  كال ظالًػم،
 فكاف بػها"، لػهمَّ  ربٌو، برىاف رأل أف "لوال التقدير: ىنا ككذلك الفعل، كجود
ا ، ميوًجدن ػمٌو  فانتفى الربىاف، رؤية كيجد لكٌنو الربىاف، رؤية انتفاء تقدير على لًػهى
ا، كاف هبا"، "كىلىػهىمَّ  الكبلـ: كاف كلو الزٌجاج: قوؿ إىل التفات كال الػهىمُّ.  بعيدن

 )لوال(، جواب ىو﴾ هًبىا كىىىمَّ : ﴿قولو أفٌ  ييوًىم ألنٌو البلـ؟ سقوط مع فكيف
 نفس يكوف أف تقدير كعلى. الػجواب دليل ىو كإنٌػما بذلك، نقل لػم ك٨تن

 كاف إذا - )لوال( جواب (ُ)أييت ما أف لػجواز ببلزمة؛ ليست فالبلـ الػجواب،
 زيد كلوال ألكرمتك، زيد لوال: تقوؿ الـ، كبغَت ابلبلـ، -ا١تاضي  بصيغة

 ييبًعد. لػم الػجواب نفس ىو﴾ هًبىا كىىىمَّ : ﴿قولو أفٌ  إىل ذىب فمن. أكرمتك
: قولو يف تىػمَّ  قد الكبلـ إفٌ : قاؿ من قوؿ إفٌ  عطٌية: ابن لقوؿ التفات كال
 أف لوال ا١تعٌت: كإفٌ  ،﴾هًبىا كىىىمَّ ﴿ قولو: يف )لوال( جواب كإفٌ  ،﴾ًبوً  مهىَّتٍ  كىلىقىدٍ ﴿

 لساف يرٌده قوؿه  كىذا ، قاؿ: يوسف يهيمَّ  فلم هبا، لػهمَّ  الربىاف، رأل
 ذكر، كما فليس العرب"، لساف "يرٌده: قولو أٌما. انتهى السلف، كأقواؿ العرب،

تعاىل:  هللا قاؿ العرب، لساف يف بوجوده ذلك، جواز إلػى ذىب من استدؿٌ  كقد
 ،(ِ)﴾اٍلميٍؤًمًنُتى  ًمنى  لًتىكيوفى  قػىٍلًبهىا عىلىى رىبىٍطنىا أىفٍ  لىٍوالى  ًبوً  لىتػيٍبًدم كىادىتٍ  ًإفٍ ﴿

 ما على الػجواب، أنٌو على يتخرٌج أف إٌما ،﴾ًبوً  لىػػتػيٍبًدم كىادىتٍ  ًإفٍ : ﴿فقولو
 دليل أنٌو من إليو، ذىبنا ما على يتخرٌج أف كإٌما القائل، ذلك إليو ذىب

 أقواؿ كأٌما. بو" تيبدم لكادت قلبها، على ربطنا أف "لوال كالتقدير: الػجواب،

                                                           
 ( كذا يف ا١تطبوع، كالصواب: )أف أييت(.ُ)
 .َُ( القصص: ِ)
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 أقواؿ ألنٌػها ذلك؛ من شػيء -منهم  أحد عن - يصحٌ  ال أنٌو فنعتقد السلف،
 الػمسلمُت، فيٌساؽ بعض فػي قادحة، كونػها مع بعضنا، بعضها يناقض متكاذبة،

 عليو يساعد ال السلف عن ريكم كالذم. ابلعصمة ٢تم، الػمقطوع عن فضبلن 
 ألنٌػهم دليل، عليو يدؿٌ  كال مػحذكفنا، )لوال( جواب قٌدركا ألنٌػهم العرب، كبلـي 

 الػمحذكؼ، يكوف أف على إاٌل  العرب، كبلـ يدؿٌ  كال. هبا" "لىػهىمَّ  يقٌدركا: لػم
 الشيء ييػحذىؼ كال عليو، دليل الشرط قبل ما ألفٌ  الشرط؛ قبل ما معٌت من
 ال ٦تٌا التفسَت، كتب فػي ما نقل عن ىذا، كتابىنا طهَّران كقد. عليو دليل لغَت
 فػي اليت اآلايت كمساؽ العرب، لساف عليو دؿَّ  ما على كاقتصران ذكره، يليق
يشُت.  ما كلٌ  من  يوسف كبراءة العصمة، على يدؿٌ  مػٌما السورة، ىذه

 ،فليطالع ذلك ،ي ىذه اآليةػف ،رينمفسًٌ ػل عن القً كمن أراد أف يقف على ما ني 
 .(ُ)«ماػرىػة، كغي، كابن عطيٌ ي تفسَت الز٥تشرمٌ ػف

 العلماء ىؤالء إىل نسبتها رأيت اليت األقواؿ ىذه»كقاؿ الشنقيطٌي:  
 كىذا صحيح، بسند عنو، نيقل عٌمن نقلو، يثبت لػم قسم :قسمُت إىل منقسمة

 منهم عنو ثبت كمن ذيًكر، من بعض عن ثبت كقسم .سقوطو يف إشكاؿ ال
 عن تلٌقاه إنٌػما أنٌو :لليقُت الػمزاًحم الظٌن، على الغالب فالظاىر ذلك، من شيء

 . إليو كثَت كال قليل، منو ييرفىع كلػم فيو، للرأم ٣تاؿ ال ألنٌو اإلسرائيلٌيات؛
 بُت جلس أبنٌو يوسف، هللا، نبٌ  يف القوؿ على التجٌرؤ ينبغي ال أنٌو تعلم كهبذا
 أفٌ  مع الركاايت؛ ىذه مثل على اعتمادنا هبا، يزين أف ييريد أجنبٌية، كافرة رًجلىي

 لو خرجت اليت الكفٌ  كقٌصة الكذب، لوائح عليو تلوح ما الركاايت ا١تذكورة يف
 فيو -صٌحتو  فرض على - ذلك ألفٌ  هبا؛ يبال ال منهنٌ  ثبلث كيف مرٌات، أربع

                                                           
 .ِٓٗ-ِْٗ/ٓ( تفسَت البحر ايط: ُ)
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ـٌ  زاجر أكرب  القرآف داللة قٌدمنا أانٌ  مع األنبياء! ٓتيار ظٌنك فما الفيٌساؽ، لعوا
 :أمرين أحد تتعٌدل ال اٟتقيقة أفٌ  كأكضحنا متعٌددة، جهات من براءتو، على
، بػها، ىمّّ  منو يقع لػم يكوف أف إٌما  رؤية عدـ على ىػٌمو، تعليق على بناء أصبلن

ابلتقول،  ا١تزمـو الطبيعيٌ  الػميل ىػٌمو يكوف أف كإٌما الربىاف، رأل كقد الربىاف،
 .(ُ)«كالعلم عند هللا تعاىل
فكيف تٌتفق كٌل ىذه الشهادات الناصعة »أبو شهبة: كقاؿ ٤تٌمد 

رة؟!! كقد ذكر الكثَت من ىذه الركاايت ابن جرير الصادقة، كتلك الركاايت ا١تزكَّ 
الطربٌم، كالثعلٌب، كالبغوٌم، كابن كثَت، كالسيوطٌي، كقد مٌر هبا ابن كثَت بعد أف 

لبصَت!! كمن العجيب نقلها حاكينا، من غَت أف ينٌبو إىل زيفها، كىو الناقد ا
حقِّا أٌف اإلماـ ابن جرير على جبللة قدره محاكؿ أف يضٌعف يف تفسَته مذىب 

الذين ينفوف ىذا الزكر كالبهتاف، كيفٌسركف اآلايت على حسب  ،ا٠تلف
كالسٌنة الصحيحة الثابتة،  ،تقتضيو اللغة، كقواعد الشرع، كما جاء يف القرآف ما

ىي قوؿ ٚتيع أىل  - منها آنفنا (ِ)سقت لك زركنا اليت -مركاٌيت ػاله كيعترب ىذ
ذ عنهم!!! ككذلك اتبعو على مقالتو تلك الثعلٌب الذين يؤخى  ،العلم بتأكيل القرآف

كالبغوٌم يف تفسَتيهما!! كىذا ا١تركاٌيت الغثٌة ا١تكذكبة اليت أيابىا النظم الكرًن، 
ىي اليت اعتربىا الطربٌم كمن  : كجيـز العقل كالنقل ابستحالتها على األنبياء

ورد على نفسو ا١تركاٌيت، فيي  هتبعو أقواؿ السلف!! بل يسَت يف خٌط اعتبار ىذ
كىو   ،ف يوسف ٔتثل ىذافيقوؿ: فإف قاؿ قائل: ككيف جيوز أف يوصى  ،سؤاالن 

. كأعجب من ذلك ..نٌب؟! مٌث أجاب ٔتا ال طائل ٖتتو، كال يليق ٔتقاـ األنبياء

                                                           
 .ُٖ-َٖ/ّ( أضواء البياف: ُ)
 كذا يف ا١تطبوع، كلعٌل مراده: )زكرنا(.( ِ)
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قاؿ ا١تفٌسركف ا١توثوؽ بعلمهم، "و الواحدٌم يف: "البسيط" قاؿ: ما ذىب إلي
 ، يوسفي  ا١ترجوع إىل ركايتهم، اآلخذكف للتأكيل، عٌمن شاىدكا التنزيل: ىمَّ 

هبذه ا١ترأة مهِّا صحيحنا، كجلس منها ٣تلس الرجل من ا١ترأة، فلٌما رأل الربىاف 
ن ىؤالء األئٌمة ال . كىي غفلة شديدة م(ُ)"من ربٌو زالت كٌل شهوة منو

ر من القوؿ، كأٌّنم خلطوا يف جٍ نرضاىا، كلوال أيٌن أنزٌه لساين كقلمي عن ا٢تي 
ٌق ل ىذا، لكٌٍت أسأؿ مؤٌلفاهتم عمبلن صاٟتنا كآخر سيٌػئنا، لقسوت عليهم، كحي 

هللا ل ك٢تم العفو كا١تغفرة. كىذه األقواؿ اليت أسرؼ يف ذكرىا ىؤالء ا١تفٌسركف: 
أرادكا هبا  (ِ)لٌيات كخرافات كضعها زاندقة أىل الكتاب القدماء، الذمإٌما إسرائي

النيل من األنبياء كا١ترسلُت، مٌث ٛتلها معهم أىل الكتاب الذين أسلموا كتلٌقاىا 
عنهم بعض الصحابة، كالتابعُت، ْتسن نٌية، أك اعتمادنا على ظهور كذهبا 
كزيفها. كإٌما أف تكوف مدسوسة على ىؤالء األئٌمة، دٌسها عليهم أعداء 

ريدكف من إفساد بذلك يصلوف إىل ما يي األدايف، كي تركج ٖتت ىذا الستار، ك 
العقائد، كتعكَت صفو الثقافة اإلسبلمٌية األصيلة الصحيحة، كىذا ما أميل 

 . (ّ)«إليو
فهذه الركاايت الباطلة السقيمة العقيمة األثيمة ال مييكن أف تػيعىٌد جزءنا من  

رين، فهو غاًلط، أك  ميغاًلط؛ )السلفٌية الواجبة(، كمن قاؿ بصٌحتها من الػمفسًٌ
 من أكاذيب اليهود، كأمثا٢تم من )أعداء األنبياء(.  -ببل أدىن ريب  -ألٌّنا 

ل الرجي  كجلس ٣تلسى  ،وسراكيلى  لَّ و حى ل من أنٌ نقى ا ما يي كأمٌ »قاؿ ابن تيمٌية:  

                                                           
 .ِٕ/ُِانظر: التفسَت البسيط: ( ُ)
 ( يف ا١تطبوع: )الذم(، كالصواب: )الذين(.ِ)
 .ِِٓ-ِِّ( اإلسرائيلٌيات كا١توضوعات يف كتب التفسَت: ّ)
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م ػا لو ٦تٌ فكلٌ  ،كأمثاؿ ذلك ،ا على يدهعاضِّ  ،و رأل صورة يعقوبكأنٌ  ،مرأةػمن ال
 ،ا ىو مأخوذ عن اليهودفإّنٌ  ،م يكن كذلكػكما ل ؛كال رسولو ، هللا بوخرب ػي ي

ن ن نقلو مً مى  ككلٌ  .ا فيهمكقدحن  ،على األنبياء ،الذين ىم من أعظم الناس كذابن 
 .(ُ)«اا كاحدن حرفن  نا عن نبيٌ  م ينقل من ذلك أحده ػفعنهم نقلو؛ ل ،ا١تسلمُت

َت الطربٌم، فالعجب كٌل العجب، من )ابن تيمٌية(: كيف أثٌت على تفس
 كقد امتؤل هبذه الركاايت السقيمة األثيمة، كأمثا٢تا، من اإلسرائيلٌيات الباطلة!!!

 تفسَت فأصحُّها الناس، أيدم فػي التػي التفاسيػر، كأٌما»قاؿ ابن تيمٌية: 
 كليس الثابتة، ابألسانيد السلف، مقاالت يذكر فإنٌو الطربٌم؛ جرير بن مػحٌمد

 .(ْ)«...(ّ)كالكلبٌ  ،(ِ)قاتل بن بكَتمي الػمتٌػهىمُت، ك عن ينقل كال بدعة، فيو
ـٌ، بركاايتو! -على العلماء  -فالواجب   تػحذير العاٌمة، من الوثوؽ التا

من الكتب  ،من ذلك موسوعات كيًجدىتٍ  مٌ ػث»قاؿ ٤تٌمد حسُت الذىٌب:  
عن  ٌم،مرك ػمن التفسَت ال ،هاػما كقع ألصحاب كلَّ   تٍ عى مى ػى التفسَت، ج ػيفة فمؤلَّ ػال

 أفٌ  ظػػػبلحى . كيي مٌ ر ػػػرير الطبػػن جػر ابػػيػسػفػتػهم، كػػابعيػكت ،وػابػػكأصح، ػٌي النب
 توٌسعوا يف -كإف نقلوا تفاسَتىم ابإلسناد  -كمن على شاكلتو  ،جرير ابن

 .(ٓ)«ا بومل ما ليس موثوقن ػكش ، استفاضكأكثركا منو، حىٌت  ،النقل
، اإلماـ ا١تشهور د بن جرير بن يزيد الطربمٌ ىو ٤تمٌ »عثيمُت: كقاؿ ابن 

                                                           
 .ُْٕ/َُ: الفتاكل ة٣تموع (ُ)
 كذا يف الػمطبوع، كلعٌل مراده: )مقاتل بن سليماف بن بشَت(.( ِ)
 لػم يػخلي )تفسَت الطربٌم(، من ركاايت )الكلٌب(، خيليوِّا اتمِّا!!! ( ّ)
 .َِٖ/ُّ( ٣تموعة الفتاكل: ْ)
 .ُُّ/ُ( التفسَت كا١تفٌسركف: ٓ)
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كمرجع  ،رػػكتفسَته: ىو أصل التفسَت ابألث ق.َُّي سنة ػي التفسَت، توفٌ ػف
ريد أف جيمع و يي خيلو من بعض اآلاثر الضعيفة، ككأنٌ  رين ابألثر، كالٞتميع ا١تفسٌ 

لقارئ اٟتكم عليها يف تفسَت القرآف، كيدع ل ،كم عن السلف من اآلاثرما ري 
دة من كجو، ع رجاؿ السند، كىي طريقة جيٌ ْتسب تتبُّ  ،ة أك الضعفابلصحٌ 

 حىٌت  ؛جمع اآلاثر الواردةػها تػدة من جهة أنٌ فجيٌ  دة من كجو آخر.كليست جيٌ 
دة من كليست جيٌ  كيشهد بعضها لبعض. ،ا تكوف طرقها ضعيفةال تضيع، كرٔتٌ 

هذا كىذا، لكن ػكأيخذ ب ،ابلسمُت خلط الغثَّ ػما يػالقاصر ابلعلم ربٌ  جهة أفٌ 
ككبلـ العلماء  ،همػى أحوالػمن عرؼ طريقة السند، كراجع رجاؿ السند، كنظر إل

 .(ُ)«فيهم؛ علم ذلك
ال يلبث أف ييػثنػي على )تفسَت الطربٌم(؛  -نفسو  -كلكٌن )ابن عثيمُت( 

 ردِّا على من فضَّل عليو تفسَتى الزمػخشرٌم، كأمثالو.
 ركف الطلبةى حذًٌ ػي رين يمتأخًٌ ػبعض ال ي رأيتي ػٌ أن كالعجيبي »ابن عثيمُت:  قاؿ

ات، كيقولوف: عليكم ابإلسرائيليٌ  - على زعمهم -ملوء ػو ممن تفسَته؛ ألنٌ 
هم ػئوف؛ ألنٌ خطً ػو ذلك، كىؤالء مي ػبػا أشػكم ،خشرمٌ ػللزم ،اؼ(ر الكشٌ ػتفسي)ػػب
هم ػكإعجاب ،كاعتزازىم أبنفسهم ،عن السلف ،جهلهم بفضل التفسَت ابآلاثرػل

 .(ِ)«صاركا يقولوف ىذا ،آبرائهم
مقاـ: إٌف الطربٌم كأمثالو من ػيف ىذا ال ،كالصواب من القوؿ أف ييقاؿ 
، ييصيبوف :العلماء طئوف ،بشره   .فليسوا ٔتعصومُت من ا٠تطإ ؛كخيي

الذم اشتملت  ،حقٌ ػعن ال ب اإلعراضى وجً يي كعدـ عصمتهم من ا٠تطإ ال 

                                                           
 .ُِْ-َِْ/ٗ( ٣تموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٤تٌمد بن صاحل العثيمُت: ُ)
 .ُِْ/ٗالعثيمُت: ( ٣تموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٤تٌمد بن صاحل ِ)
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 من الباطل.  فيها أغلبى  حقُّ ػسٌيما حُت يكوف ال ، كالهمػفاتي مؤلَّ  عليو
ي ػال يعن :همػالذم اشتملت عليو مؤلَّفاتي  ،حقٌ ػكلكٌن عدـ اإلعراض عن ال 

حٌق كاضحة كٌل ػخالىفةي الػالثقة التاٌمة بكٌل ما جاء فيها، كال سٌيما إذا كانت مي 
 ة األثيمة.الوضوح، كما يف ىذه الركاايت السقيمة العقيم

دعوة إىل ىجر ىذا  ليس :بتفسَت الطربمٌ  ،التحذير من الثقة التاٌمةف 
التفسَت، كاإلعراض عٌما فيو من صواب؛ كإٌّنا ىي دعوة لتهذيب ىذا التفسَت، 
ـٌ، على كٌل ما فيو من ركاايت؛ لكيبل يلتبس  كٖتذير العاٌمة من االعتماد التا

 بُت السليم كالسقيم. ،التمييز اٟتٌق ابلباطل، يف أذىاّنم القاصرة عن
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 الخاثمة

 
ا:  ال بٌد من اإلشارة أخَتنا، إىل أمرين مهٌمُت، جدِّ

كٌل مػا ىو جػزء من )السػلفٌية الواجبة(: ىػػو حػػػٌق كاقػػع، ال ريب فيو،   -األّول
 .)الوحي الػمينزَّؿ( موافق كٌل ا١توافقة للصورة التنزيلٌية

 )السلفٌية الواجبة(، فهو قسماف:أٌما ما لػيس ّتزء من  
ما ىو حٌق، موافق للصورة التنزيلٌية، لكن لػم يثبت اتٌفاؽ السلف عليو،  -0

ثبواتن قطعيِّا. فمن اطٌلع على أدٌلة يراىا كافية للقطع، فالواجب عليو بياّنا 
 للناس؛ لينتفعوا هبا.

وا إليو؛ ألٌّنم ما ىو ابطل، ٥تالف للصورة التنزيلٌية، لكٌن بعض السلف ذىب -2
 ظٌنوا أنٌو من قبيل اٟتٌق.
ككثَت من ٣تتهدم السلف كا٠تلف قد قالوا كفعلوا ما »قاؿ ابن تيمٌية: 

ظٌنوىا صحيحة، كإٌما  ،م يعلموا أنٌو بدعة؛ إٌما ألحاديث ضعيفةػىو بدعة، كل
م ػد منها، كإٌما لرأم رأكه، كيف ا١تسألة نصوص لرى م يػي ػآلايت فهموا منها ما ل

 . (ُ)«غهمتبل
 مسػػائػل فإفٌ ا يسوغ فيو االجتهاد؛ لكن ىذا ٦تٌ »قاؿ ابن تيمٌية أيضنا: ك 
 تنازع لىما كذلك، كػاف لو إذ طائفة؛ عليها يٌتفػػق يكػػاد ال األصػػوؿ فػي الػدًٌٌؽ،

 .(ِ)«كالتابعُت... الصحػابة، مػن السػػلف، بعضها فػي
 كثيػر فػي منهم، كثيػر أخطأ السلف فإفٌ  كأيضنا،»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

                                                           
 .َُْ/ُٗ( ٣تموعة الفتاكل: ُ)
 .ّٔ/ٔ( ٣تموعة الفتاكل: ِ)
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مثلما أنكر بعض الصحابة  بذلك. التكفَت عدـ على كاتٌفقوا ا١تسائل، ىذه من
 .(ُ)«كأنكر بعضهم أف يكوف ا١تعراج يقظة ،ت يسمع نداء اٟتيٌ أف يكوف ا١تيٌ 

عن السلف، كغالبها من  ،كم يف ىذا آاثر كثَتةكقد ري »كقاؿ ابن كثَت: 
قد  ر فيها، كهللا أعلم ْتاؿ كثَت منها، كمنها مانظى ليي  ؛لنقى اليت تي  ،اإلسرائيلٌيات

عن كٌل ما  ،ي القرآف غنيةػالذم أبيدينا، كف ،حقٌ ػمخالفتو الػع بكذبو؛ لقطى يي 
ها ال تكاد ٗتلو من تبديل كزايدة كنقصاف، كقد ػمن األخبار ا١تتقٌدمة؛ ألنٌ  ،عداه

 . (ِ)«ضع فيها أشياء كثَتةكي 
٥تالفة )السلفٌيات غَت الواجبة( يؤٌدم إىل )٥تالفات مذىبٌية(، غالبنا،  -الثاين

 ٓتبلؼ ٥تالفة )السلفٌية الواجبة(؛ فإنٌو يؤٌدم إىل ٥تالفة )اٟتقائق اإلسبلمٌية(.
كلذلك، تػجب الدعوة إلػى االستمساؾ، بػحقائق )السلفٌية الواجبة(؛  

فُت، من العلمانٌيُت، كالعصرانٌيُت، لػمواجىهة تعطيبلت ا١تعطًٌلُت، كتػحريفات ارًٌ 
 كالقرآنٌيُت، كأمثا٢تم، من الذين يينكركف )اٟتقائق اإلسبلمٌية( الكربل. 

 كىي:أٌما فػي مقاـ )السلفٌيات غَت الواجبة(،  
 منسوبة إىل )السلف( كٌلهم، أك أكثرىم، نسبة غَت قطعٌية الثبوت.ػاألقواؿ ال -أ

، سواء أكانت قطعٌية الثبوت، أـ )السلف( منسوبة إىل بعضػاألقواؿ ال -ب
 .الثبوت غَت قطعٌية

قبل التوجُّو إىل ٤تاكلة  -فالواجب على العلماء الػمٌتقُت الػمجتهدين 
أف يعتمدكا على )مػخارج الػمٌتقُت(؛ لتهيئة الوضع  -)االجتهاد( يف مسائلها 

 ، كىي:مناسب لبلجتهاد الصحيحػال

                                                           
 .ِّٔ/ُِ( ٣تموعة الفتاكل: ُ)
 .ُٓٓ/ٗ( تفسَت القرآف العظيم: ِ)
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، كىي القطعٌيات االتٌفاقٌية، اليت ػحقائق اإلسبلمٌيةبػحبل المٌتقُت ػالاعتصاـ  -0
 . ختلفوا فيهاػمنسوبوف إىل )اإلسبلـ(، كلػم يػمؤٌلفوف الػاتٌفق عليها ال

فإذا كجد الػمٌتقوف اختبلفنا يف نسبة بعض األمور إىل اإلسبلـ، فعليهم 
االتٌفاقٌية، فإٌّنا أكرب مصداؽ للحقائق اإلسبلمٌية،  لػمسائل التأليفٌيةاالعتصاـ اب

 قة قطعٌية.، موافى وحي الػمينزَّؿقة للأتليفٌية اثبتة، ثبواتن قطعيِّا، كموافً  مسائلكىي 
على الػمسائل، ذات الثمار العملٌية، كتػجنيب العاٌمة مٌتقُت ػالاقتصار  -2

 الػخالصة. الدخوؿ، يف الػمسائل الدقيقة، كالػمسائل النظريٌة 
يكوف  التأليفٌية االختبلفٌية، على ماالػمسائل مٌتقوف، يف مقاـ ػيقتصر الف

فٌية، كجب التحقُّق التأليالػمسائل مار عملٌية؛ فإذا كجدكا اختبلفنا، يف بعض ػذا ث
 مجنٌية منها، قبل الدخوؿ فيها. من الثمار الػ

نظريٌة خالصة،  -ة االختبلفيٌ الػمسائل من  -مجنٌية ػفإذا كانت الثمار ال 
ليس من كرائها أٌم ٙترة عملٌية؛ فإٌف الواجب عليهم اإلعراض عن ا٠توض فيها؛ 

ثًمرة، اليت من مي ػألٌف الغاية من البحث االختبليٌف ىي الوصوؿ إىل اٟتقيقة ال
 ها أف تدعو اإلنساف إىل العمل الصاحل.ػشأن
؛ غضبو؛ للخركج من ا٠تبلؼ؛ ابتغاء مرضاة هللا، كاتٌقاء مٌتقُتػال احتياط -3

على  يٌتكل الػمٌتقوف فبل؛ خالفنا للشريعةػمكن أف يكوف مػي ابلكٌف عن كٌل ما ي
فة خالى ػما ىو أسلم، كأبعد عن مػالعمل ب فختارك ػبعض اآلراء االختبلفٌية، بل ي

.ػفة ممخالى ػالشرع، كلو كانت ال  حتملة احتماالن
سٌيما حُت يؤٌدم  كال ؛، قديػمنا كحديثنالػمختلفُتلبػما جرل مٌتقُت ػالاعتبار  -4

التصاليػح كإىل إىل ٕتنُّب أسباب التفرُّؽ، فيدعوىم االعتبار  ؛ؽ إىل االقتتاؿالتفرُّ 
 كالتعاذير، كالتعاكيف على الرٌب كالتقول؛ لينجوا من تلك الػمهالك.  
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؛ ػي حُت يأبخطائهم، مٌتقُت ػالاعًتاؼ  -5  كاعًتافهمخطئوف، اعتقادنا، أك عمبلن
؛ خالً ػحٌق الذم عليو مي ػابل جاىل منهم ػال كاعًتاؼفوىم، اعتقادنا، أك عمبلن
م، فيأنف من االعًتاؼ؛ ػجهل حقيقةن ما، كال أتخذه العزٌة ابإلثػجهلو، حُت يػب

 الػمٌتقوف، فبل يسارع ؛معذكركف، حُت يستحٌقوف العذر مفيهخالً ػأبٌف مي  همكاعًتاف
 لتبديع.إىل التكفَت كالتفسيق كا

فإذا فعلوا ذلك، فعسى هللا أف يوٌفقهم إىل االجتهاد الصحيح السليم،  
 حقائق اإلسبلمٌية(.ػخالفة )الػالربمء من م
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 مراجعـمصادر والـال

 

ق، ْٖٓالفراء، ت يعلى ابن الصفات، القاضي أبو التأكيبلت ألخبار إبطاؿ* 
 الكويت. - الدكلٌية إيبلؼ دار
، الػمدينة ٣تمع ا١تلك فهدق، ُُٗ، تالسيوطيٌ ، ي علـو القرآفػتقاف فاإل* 

 ق.ُِْٔ، الطبعة األكىلا١تنٌورة، 
ق، دار ا١تيماف، الرايض، الطبعة ْٖٔت ،أسباب نزكؿ القرآف، الواحدمٌ * 

 ـ. ََِٓق/ُِْٔاألكىل، 
 ،حٌمد أبو شهبةػر، مػي كتب التفسيػموضوعات فػاإلسرائيلٌيات كال *

 ق. َُْٖسٌنة، القاىرة، الطبعة الرابعة، ـ، مكتبة الُّٖٗت
ـ، دار نشر َُِٔأصوؿ الفقو فػي نسيجو اٞتديد، مصطفى الزلػمٌي، ت* 

 ـ.َُِْق/ُّْٓإحساف، الطبعة األكىل، 
ـ، دار عامل الفوائد، مٌكة ا١تكٌرمة، الطبعة ُّٕٗأضواء البياف، الشنقيطٌي، ت* 

 ق. ُِْٔاألكىل، 
ق، دار ابن اٞتوزٌم، الدٌماـ، الطبعة ُٕٓإعبلـ ا١توٌقعُت، ابن القٌيم، ت* 

 ـ. ََِِق/ُِّْاألكىل، 
عىٌماف، دار  -دار الفتح ، قَّْ، تأبو بكر الباقبلينٌ ، االنتصار للقرآف* 
 .ـََُِ/قُِِْ ،الطبعة األكىل، بَتكت -حـز  ابن
 مكٌرمة.ػائد، مٌكة الم الفو ػق، دار عالُٕٓت ،بدائع الفوائد، ابن القٌيم* 
ق، مكتبة دار الًتاث، القاىرة، ْٕٗالربىاف يف علـو القرآف، الزركشٌي، ت* 

 ـ.ُْٖٗق/َُْْالطبعة الثالثة، 
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ـ، دار َُِٔالتبياف لرفع غموض النسخ يف القرآف، مصطفى الزلػمٌي، ت* 
 ـ.َُِْق/ُّْٓنشر إحساف، الطبعة األكىل، 

ق، دار الكتب العلمٌية، ْٕٓاألندلسٌي، تتفسَت البحر ايط، أبو حٌياف * 
 ـ.ُّٗٗق/ُُّْبَتكت، الطبعة األكىل، 

ـ، الدار التونسٌية، تونس، ُّٕٗت ،تفسَت التحرير كالتنوير، ابن عاشور* 
 ـ.ُْٖٗ

ـ، دار ا١تنار، القاىرة، ُّٓٗتفسَت القرآف اٟتكيم، ٤تٌمد رشيد رضا، ت* 
 الطبعة الثانية.

مصر،  -ق، مؤٌسسة قرطبة، اٞتيزة ْٕٕابن كثَت، تتفسَت القرآف العظيم، * 
 ـ.َََِق/ُُِْالطبعة األكىل، 

ق، دار الفكر، بَتكت، الطبعة األكىل، َٔٔالتفسَت الكبَت، الفخر الرازٌم، ت* 
 ـ. ُُٖٗق/َُُْ

 ـ، مكتبة كىبة، القاىرة.ُٕٕٗت ،، ٤تٌمد حسُت الذىبٌ ػمفٌسركفالتفسَت كال* 
خامسة، ػالطبعة ال، الرايض، دػػػػػػة الرشػػمكتب، قُُّ، تمةػبن خزي، االتوحيد
 .ـُْٗٗ/ىػُُْْ

مصر، الطبعة األكىل،  -ق، دار ىجر، اٞتيزة َُّجامع البياف، الطربٌم، ت* 
 ـ.ََُِق/ُِِْ

مكٌرمة، الطبعة األكىل، ػم الفوائد، مٌكة الػق، دار عالُٕٓت ،الركح، ابن القٌيم* 
 ق.ُِّْ

ؿػػخػلأبو بكر ا، ةنٌ ػػػػالس*  ، الثانية الطبعة، اضػػالري -ة ػػدار الراي، قُُّ، تبلَّ
 .ـُْٗٗ/ىػُُْٓ
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ق، مؤٌسسة الرسالة، بَتكت، الطبعة ْٖٕت ،يٌ ػر أعبلـ النببلء، الذىبػسي* 
 األكىل.

 .الرايض - دار العاصمة، قّٗٔ، تالشيخ األصبهاينٌ ، أبو العظمة* 
ـ، دار الشركؽ، بَتكت، الطبعة ُٔٔٗيف ظبلؿ القرآف، سٌيد قطب، ت* 

 ـ. ََِّق/ُِّْالثانية كالثبلثوف، 
الطبعة ، دمشق، دار القلم، خالدمٌ ػصبلح ال، القرآف كنقض مطاعن الرىباف* 

 .ـََِٕ/قُِْٖ ،األكىل
، دار نػهضة مصرـ، ُٔٗٗت ،يٌ ػحٌمد الغزالػمكيف نتعامل مع القرآف، * 

 ـ.ََِٓ، السابعةالطبعة  القاىرة،
، دار العلم للمبليُتـ، ُٖٔٗ، تالصاحل صبحيٌ ، مباحث يف علـو القرآف* 

 ـ.ُٕٕٗ العاشرة،الطبعة بَتكت، 
ـ، ٣ََُِتموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٤تٌمد بن صاحل العثيمُت، ت* 

 ق.ُُّْدار الوطن، الرايض، الطبعة األخَتة، 
ق، دار الوفػػػػاء، الػمنصورة، الطبعة ِٖٕتيمٌية، تمػجموعة الفتاكل، ابن * 

 ـ.ََِٓق/ُِْٔالثالثة، 
ق، دار الكتب العلمٌية، بَتكت، ْٔٓاٌلى ابآلاثر، ابن حـز األندلسٌي، ت* 

 ـ. ََِّق/ُِْْالطبعة الثالثة، 
ق، دار الكتب العلمٌية، ٓٔٔت ،مقدسيٌ ػمرشد الوجيز، أبو شامة الػال* 

 ـ.ََِّق/ُِْْىل، بَتكت، الطبعة األك 
ق، مؤٌسسة الرسالة، ٕٗٓت ،جوزمٌ ػمصٌفى أبكٌف أىل الرسوخ، ابن الػال* 

 ـ.ُٖٔٗق/َُْٔبَتكت، الطبعة الثانية، 
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ق، دار الكتب العلمٌية، ّْٔت ،معرفة أنواع علـو اٟتديث، ابن الصبلح* 
 ـ.ََِِق/ُِّْبَتكت، الطبعة األكىل، 

ن عٌفاف، ا٠ترب، الطبعة األكىل، ق، دار ابَٕٗا١توافقات، الشاطٌب، ت* 
 ـ. ُٕٗٗق/ُُْٕ

ق، مكتبة أضواء السلف، الرايض، ٕٗٓت ،جوزمٌ ػموضوعات، ابن الػال* 
 ـ.ُٕٗٗق/ُُْٖالطبعة األكىل، 

، ةدار الكتب العلميٌ ، قّّٖت، جزرمٌ ػابن ال ،ي القراءات العشرػالنشر ف* 
 بَتكت.

العنيد،  الػجهميٌ  الػمريسيٌ  على سعيد، بن عثماف سعيد أبػي اإلماـ نقض* 
الطبعة األكىل، ، القاىرةاإلسبلمٌية،  ىػ، الػمكتبةَِٖسعيد الدارمٌي، ت أبو

 .ـَُِِ/ىػُّّْ
٣تموعة ْتوث ، قّْٕت، بن أيب طالب يٌ مكٌ ، ا٢تداية إىل بلوغ النهاية* 

 .ـََِٖ/قُِْٗالطبعة األكىل، ، جامعة الشارقة ،ةالكتاب كالسنٌ 
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 محتوياتـال
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َ
 ٓٓ للمنسوبات الَعق

 َٔ أمثلة للمنسوبات الفقهّية غير الواجبة
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