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ــاهللا، مــن  ــوذ ب ــستغفره، ونع ــستعينه، و ن إن احلمــد هللا، نحمــده، و ن
عاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يـضلل رشور أنفسنا، ومن سيئات أ

 .فال هادي له
ه  عبـدُ ا وأشهد أن حممـدً ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له

 .rه ورسولُ 
ـــُتْم ( ـُــوُتّن إِالّ َوَأْن ـــِه َوالََمت ـــوْا اهللاَّ َحـــّق ُتَقاتِ ـــوْا اّتُق ـــِذيَن آَمنُ ـــا اّل َ َياَأهيُّ

  ].١٠٢:آل عمران)[ّمْسلُِمونَ 
ِذْي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها يَ ( ُكُم الَّ ُقْوا َربَّ َا النَّاُس اتَّ آَأهيُّ

ــِه  ــَسآَءُلوَن بِ ــِذْي َت ــْوا اهللاََّ الَّ ُق ــَسآًء َواتَّ ــْريًا َونِ ــْنُهَام ِرَجــاالً َكثِ ــثَّ ِم ــا َوَب َزْوَجَه
 ].١:النساء)[َواألَْرَحاَم إِنَّ اهللاََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقْيباً 

ــِديداً ( ــْوالً َس ــوْا َق ــوْا اهللاَّ َوُقوُل ــوْا اّتُق ــِذيَن آَمنُ ــا اّل َ ــْم . َياَأهيُّ ــْصلِْح َلُك ُي
ــْوزًا  ــاَز َف ــْد َف ــوَلُه َفَق ــِع اهللاَّ َوَرُس ــن ُيطِ ــوَبُكْم َوَم ــْم ُذُن ــْر َلُك ــْم َوَيْغِف َأْعَامَلُك

 .]٧١-٧٠:األحزاب)[َعظِيامً 
م اهللا، وخـري اهلـدي هـدي حممـد، فإن أصـدق الكـالم كـال: أما بعد

وّرش األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضـاللة، وكـل ضـاللة 
 .يف النار
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ـ: أّما بعد  النـاس م فيـه بعـُض فإن حتديـد مفهـوم التفـسري باملـأثور، قـد تكلَّ
باملـأثور ر مصطلح التفـسري  وأحرِّ ، ذلكبكالم فيه نظر من وجوه، فأردت أن أبنيِّ 

 ، مع التنبيه عـىل قواعـده وأنواعـه، ومجعـت ذلـك يف هـذه الرسـالة تـذكرةً هُ مما شابَ 
 .لنفيس وملن يقف عليها من إخواين طلبة العلم الرشيف

 :وقد قسمت املوضوع إىل أربعة فصول، وهي التالية
  ا وأنواعً االتفسري باملأثور مصطلحً : الفصل األول 

 قواعد تفسريه بالقرآنلقرآن وفضل ا : الفصل الثاين
 فضل السنة وقواعد تفسري القرآن هبا:  الفصل الثالث
 فضل تفسري الصحايب وقواعد تفسري القرآن بقول الصحايب:  الفصل الرابع

 إشكاالت ودفعها:  الفصل اخلامس
 .تمت بذكر أهم النتائج التي انتهى إليها البحثثم خ
 . عن مكانة التفسري باملأثورمت بني يدي ذلك مدخًال وقدَّ 

و ال يفــوتني تــسجيل شــكري واعــرتايف باجلميــل للقــائمني عــىل موســوعة 
الشاملة، فقـد اختـرصوا الكثـري مـن الوقـت كتبة ، وامل)١( حرف- احلديث النبوي

 . اواجلهد، فجزاهم اهللا خريً 
اجلزائر فقـد كانـت هلـم تـصحيحات لألخوة يف دار املرياث النبـوي بـوكذا 

ال وزيادات يف مواضع مـن ختـريج بعـض اآلثـار، وتنقيحات ومراجعات عديدة، 

                                         
م، اإلصـدار ١٩٩٨ة حـرف لتقنيـة املعلومـات مـرص رشكسوعة احلديث الرشيف للكتب التسعة، مو)١(

  . احلديث من الكتب التسعة اعتمدت عليها يف نقل نصِّ الثاين،
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أملــك إال أن أدعــو اهللا عزوجــل هلــم أن جيــزهيم عنــي خــريًا، وان جيعــل جهــدهم 
 .وعملهم يف موازين حسناهتم

ان بـديع الـسموات حلمـد ال إلـه إال هـو املنـَّ له ا بأنَّ -وجل عز– اهللا سائًال 
ا لوجهـه الكـريم، وأن ل مجيع عميل خالـًص واألرض، ذو اجلالل واإلكرام أن يتقبَّ 

له سـبحانه التوفيـق أ إنـه سـميع جميـب، كـام أسـ؛يرزقني القبول يف الدنيا واآلخرة
 .واهلدى والرشاد والسداد
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عـت أسـاليبه، فـإن حمـوره دت اجتاهاتـه وتنوَّ لعظيم مهام تعدَّ تفسري القرآن ا

 ).التفسري باملأثور(الذي يدور عليه عند التحقيق لقبوله هو 
ى، واجتاهـات متنوعــة قديمــة التفـسري بــالرأي لــه مـدارس شــتَّ : فـإن قلــت

ــة ــي، : فمــن القــديم ؛وحديث التفــسري البالغــي للقــرآن العظــيم، والتفــسري الفقه
لــييل، والتفــسري الــصويف اإلشـاري، والتفــسري النحــوي، والتفــسري والتفـسري التح

 .الباطني
التفــسري العلمــي للقــرآن الكــريم، والتفــسري احلركــي،  : ومــن احلــديث

والتفـــسري البنيـــوي، والتفـــسري اهلرمنطـــوقي، والتفـــسري والتفـــسري املقاصـــدي، 
 .)١(والتفسري األلسني النقدي للقرآنالسوسيولوجي، والتفسري النفيس، 

، فكيف اوبعض هذه االجتاهات ترفض التفسري باملأثور، وال تعتمده أساًس 
 يكون التفسري باملأثور حمورها الذي تدور عليه؟

                                         
هـا يف  أصحاب الفكر، تشرتك مجيعُ اها بعُض يات الجتاهات ومناهج حديثة يف التفسري، يتبنَّ هذه مسمَّ )  ١(

 مفتــوح بــني يــدي القــارئ، تــأيت البنيويــة ن العظــيم بــدون قدســية، فهــو نــصٌّ أهنــا تتعامــل مــع القــرآ
د القـرآن ارتباطـه بالتفـسري املـأثور، ويقـوم املـنهج الـسوسيولوجي  والنفـيس ِقـفْ واأللسنية النقديـة لتُ 

 فتـارة جتعـل العبـارات كالتوريـة، وتـارة ،لـهبتوجيه العالقة بحسب القارئ، وتـأيت اهلرمنطوقيـا لتتأوَّ 
، ال هدف، و ال معنى لهأن القرآن العظيم: والنتيجة . ك النص بني يدي القارئ ليفهم منه ما يشاءترت
 ! ال رسالةو
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، ومن أجل ذلك قـسم علـامء مٌ تفسري القرآن الكريم بالرأي حمرَّ : واجلواب 
 :التفسري وعلوم القرآن التفسري بالرأي إىل قسمني، مها

 .الرأي املحمودالتفسري ب : القسم األول
 .التفسري بالرأي املذموم : القسم الثاين

والتفسري بالرأي املحمود حموره الذي يـدور عليـه هـو التفـسري باملـأثور، إذ 
 التفسري باملأثور، فال جيوز للمفرس أن ال يعارض معارضة تضادٍّ : من رشوط قبوله

 . التفسري باملأثوربالرأي أن يأيت بمعنى خيالف خمالفة تضادٍّ 
 فيـه رشط مـن رشوط أّما التفسري بـالرأي غـري املحمـود، فهـو الـذي خيتـلُّ 

أن ال خيـالف التفـسري باملـأثور خمالفـة تـضاد، فـإذا : قبوله، ومنهـا الـرشط املـذكور
 .ف الدليل وضعُ ، املعنى رشط آخر، صحَّ وافقه واختلَّ 

 ألنـه ؛أنه خيالف التفسري باملأثور حـرامواالشتغال بالتفسري بالرأي واحلال 
 .دتفسري للقرآن بالرأي املجرَّ 

ـ عـدم خمالفـة التفـسري باملـأثور خمالفـة تـضادٍّ ة عـىل تعـنيُّ ومن األدلَّ   ةُ ، األدلَّ
 :التالية

َ َلُه اْهلَُدى : ه تبارك وتعاىلقولُ : األول نيَّ ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتبَ ﴿َوَمْن ُيَشاِقِق الرَّ
ــِه َمــا َتــَوىلَّ َوُنــْصلِِه َجَهــنََّم َوَســاَءْت َمــِصرياً َوَيتَّبِــْع َغــْريَ َســبِيِل املُْــْؤِمنِ   ﴾َني ُنَولِّ

 .]١١٥:لنساءا[
كــر عنــده  إذا ذُ ســمعت مالــك بــن أنــس يقــول: عبــد اهللا  بــنُ ُف قــال مطــرِّ 
  اهللاَِّوُل ُس  رَ نَّ َس " : -رمحه اهللا- يزِ زِ عَ  الْ دِ بْ  عَ نُ  بْ رُ مَ  عُ اَل قَ  :  يقوُل ،الزائغون يف الدين

 ٌل َام كَ تْ اِسـ، وَ -لَّ َجـ وَ زَّ َعـ-  اهللاَِّاِب تَـكِ  لِ اعٌ بَ ا اتِّ  ِهبَ ذُ ْخ  اْألَ ،انً نَ  ُس هُ دَ عْ  بَ رِ مْ األَ  ةِ َال وُ وَ ملسو هيلع هللا ىلص 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧

ا، هَ يلُ دِ بْـ تَ َال ا وَ َهـريُ يِ غْ  تَ ِق ْلـ اْخلَ نَ  ِمـدٍ َح  ِألَ َس يْ ، لَ اَىل عَ  تَ  اهللاَِّينِ  دِ َىل  عَ ةٌ وَّ قُ  ، وَ  ِ اهللاَّةِ اعَ طَ لِ 
ــ اهْ نِ ا، َمــَهــفَ الَ  َخ ءٍ  َيشْ  ِيف رُ َظــ النَّ َال وَ  ــدَ تَ ــهْ  مُ وَ ُهــا فَ ى ِهبَ ــتَ  اْس نِ َمــ، وَ دٍ تَ ــَرصَ نْ ــا فَ  ِهبَ  وَ ُه
 مَ نَّ َهـ َج هُ َال ْصـأَ ، وَ ىلَّ وَ ا َتـ َمـ اهللاَُّهُ الَّ وَ ، وَ نيَ نِ مِ ؤْ  املُْـيلِ بِ  َس ْريَ  غَ عَ بَ ا اتَّ هَ كَ رَ  تَ نْ مَ ، وَ ورٌ ُص نْ مَ 
 .)١("اريً ِص  مَ ْت اءَ َس وَ 

 اهللا رسـوُل  وبيَّنهـا ،نها اهللا يف كتابـهالتي بيَّ ومعلوم أن معاين القرآن العظيم 
لـيس ألحـد ، من هذا السبيل، ومن هـذه الـسنن، yه نها صحابتُ ته، وبيَّ يف سنَّ ملسو هيلع هللا ىلص 

 .يشء خالفهامن اخللق تغيريها وال تبديلها، وال النظر يف 
ُسـوُل َفُخـُذوُه َوَمـا َهنَـاُكمْ : ه تبارك وتعـاىلقولُ : الثاين  َعنْـُه ﴿َوَمـا َآَتـاُكُم الرَّ

ُقوا اهللاَ إِنَّ اهللاَ َشِديُد الِعَقاِب﴾    ).٧:احلرش(َفاْنتَُهوا َواتَّ
 بأن نأخذ مـا آتانـا -واألمر للوجوب- أن اهللا تعاىل أمر: ووجه االستدالل

 ألمـره ه ملا أنزل عليه، فالعـدول عـن ذلـك خمالفـةٌ ، ومن ذلك بيانُ ملسو هيلع هللا ىلص الرسول اهإيَّ 
.  ملسو هيلع هللا ىلص ألنه مما آتانا من عنـد الرسـول ؛ باملأثور، فيجب األخذ بالتفسريتبارك وتعاىل

 عن أخذ ما جاءنا عـن ه عدوٌل كُ  القرآن الكريم، فرتْ y للصحابة والرسول قد بنيَّ 
                                         

ــرشيعة أخرجــه  )١( ــدميجي (اآلجــري يف ال ــم ٤٠٨ – ١/٤٠٧ال ــو نعــيم يف ، و)٩٢، حتــت رق ــة أب احللي
مـن ) ٥٩٦٩ (، حتـت رقـم)١١٥: النـساء (ابن أيب حـاتم يف تفـسريه عنـد آيـة  أخرجه و ).٦/٣٢٤(

ـــك ـــن مال ـــب ع ـــن وه ـــق اب ـــوه طري ـــسنة و. نح ـــل يف ال ـــن حنب ـــن أمحـــد اب ـــد اهللا ب ـــه عب  أخرج
وابـن  ،)الزهراين-١٣٢٩برقم٤/١٢٧ (، وأبو بكر اخلالل يف السنة)القحطاين-٧٦٦برقم١/٣٥٧(

ــة الكــربى  ــرقم١/٣٥٢(بطــة يف اإلبان ــامن- ٢٣٠ب ــب   ،)اإلي  يف رشف أصــحابالبغــدادي واخلطي
مجـيعهم مـن ، )زمريل-١٢١٨برقم٢/٣٥٧(ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم و، )٧-٦ص( احلديث

-٢٣١بـرقم٣٥٣-١/٣٥٢(ابن بطة يف اإلبانة الكربى أخرجه و .  نحوهطريق ابن مهدي عن مالك
 .إىل مالك  واألثر صحيح اإلسناد.، من طريق ابن القاسم عن مالك نحوه)اإليامن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨

 .ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
ــِذيَن َآَمنُــوا َأطِيُعــوا اهللاََّ َوَأطِيُعــوا : ه تبــارك وتعــاىل قوُلــ:الثالــث ــا الَّ َ ــا َأهيُّ ﴿َي

ُسوَل َوُأوِيل اْألَْمِر ِمنْكُ  ُسـوِل إِْن ُكنْـتُْم الرَّ ٍء َفـُردُّوُه إَِىل اهللاَِّ َوالرَّ ْم َفإِْن َتنَـاَزْعتُْم ِيف َيشْ
 .)٥٩: النساء(ْحَسُن َتْأِويًال﴾ ُتْؤِمنُوَن بِاهللاَِّ َواْليَْوِم اْآلَِخِر َذلَِك َخْريٌ َوأَ 

ـ [أن اهللا أوجب الردَّ :  الداللةووجهُ   ،اإىل كتاب اهللا وإىل رسـوله مـا دام حي 
ة واجٌب إن ُوجد فيهام، فإن مل ُيوجد  إىل الكتاب والسنَّ دُّ ته، والرَّ وبعد وفاته إىل ُسنَّ 
 منها ما أضيف إليه رصاحة، ومنها e ة النبيِّ ومعلوم أن سنَّ . )١(]فسبيله االجتهاد

 عن الصحابة، مما ال جمال للـرأي واالجتهـاد اما مل ُيضف إليه رصاحة، وجاء مروي  
، حتى وإن هم يف تفسري القرآن العظيم، فإنه من املرفوع حكًام  كالمُ فيه، ومن ذلك

 ؛e عىل املعنى الذي فهموه من الرسـول  ألنه مبنيٌّ ؛ منهمهم اجتهادٌ داخل تفسريَ 
:  لقولـه تعـاىلا مـصداقً ؛ هلـم القـرآن الكـريم ما مات إال وقد بـنيَّ eألن الرسول 

 َ نيِّ ْكَر لِتُبَ ُرو﴿َوَأْنَزْلنَا إَِليَْك الذِّ َل إَِليِْهْم َوَلَعلَُّهْم َيتََفكَّ مـن : النحـل(َن﴾  لِلنَّاِس َما ُنزِّ
 تفـسري القـرآن بـالقرآن، وتفـسري –فإن األخذ بالتفسري املأثور : وعليه). ٤٤اآلية 

 . باآلية الكريمة واجٌب –القرآن بالسنة، وتفسري القرآن بقول الصحايب 
ل أن  فيـه مـن وظـائف عـىل املتـأوِّ  البـدَّ وألن تأويل القـرآن العظـيم: الرابع

  .يقوم هبا
 :لالوظائف التي عىل املتأوِّ ": ةم اجلوزيَّ  قيِّ قال ابنُ 

 . ًال  احتامل اللفظ للمعنى الذي ذكره أوَّ عليه أن يبنيِّ 
                                         

   ).٢/٢٤٢ (- طيبة-تفسري البغوي) ١(
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 ، فإنه إذا أخرج عن حقيقته قد يكون له معانٍ ،ا تعيني ذلك املعنى ثانيً ويبنيِّ 
 .  دليلفتعيني ذلك املعنى حيتاج إىل

عي  فإن دليل املدَّ ؛يل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهرهإقامة الدل: الثالث
 .  فال جيوز العدول عنه إال بدليل صارف يكون أقوى منه،للحقيقة والظاهر قائم

 .)١(اهـ"اجلواب عن املعارض: الرابع
التأويـل [ ألن ؛ فيه مـن مراعـاة التفـسري باملـأثورومعلوم أن هذا مجيعه البدَّ 

 هـو التأويـل ؛ وجـاءت بـه الـسنة ويطابقهـا،ت عليـه النـصوصالذي يوافق ما دلَّ 
ت عليـه النـصوص وجـاءت بـه الـسنة هـو الصحيح، والتأويل الذي خيالف ما دلَّ 

 وكل تأويل وافق ما جاء ، وال فرق بني باب اخلرب واألمر يف ذلك،التأويل الفاسد
ليس ألحد أن حيمل كـالم [فـ. )٢(] وما خالفه فهو املردود،به الرسول فهو املقبول

 أو االصطالح لبعض الشعراء أو اخلطباء أو ،اهللا ورسوله عىل كل ما ساغ يف اللغة
 .)٣(] إال إذا كان ذلك غري خمالف،ةاب أو العامَّ تَّ الكُ 

 هو االتباع، فمـن عـدل عـن وألن األصل الذي يقوم عليه الدين: امساخل
 .باعتِّ ب عن االأخذ التفسري باملأثور تنكَّ 

 وُهنينا ، وُندبنا إليه،ا ُأمرنا باالتباعإنَّ ": -رمحه اهللا-ر السمعاين قال أبو املظفَّ 
باعهم للسلف الصالح، وتركهم اتِّ :  أهل السنة وشعارُ ، وُزجرنا عنه،عن االبتداع

                                         
 ).٢٩٣-١/٢٩٢(الصواعق املرسلة   )١(

 ).١/٢٨٧(من كالم ابن القيم يف الصواعق املرسلة ) ٢(

 .)١/٢٨٩(  من كالم ابن القيم يف الصواعق)٣(
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 ١٠

 .)١(اهـ"كل ما هو مبتدع ُحمدث
لـه عـىل غـري  القـرآن أو احلـديث وتأوَّ من فرسَّ ": -رمحه اهللا- تيمية قال ابنُ 

 ِيف آيـات اهللا،  عـىل اهللا، ملحـدٌ التفسري املعروف عن الصحابة والتابعني؛ فهو مفرتٍ 
 لبــاب الزندقــة واإلحلــاد، وهــو معلــوم  وهــذا فــتٌح ، للكلــم عــن مواضــعهٌف ُحمــرِّ 

 .)٢( اهـ"البطالن باالضطرار من دين اإلسالم
  ُخمالفـة تـضادٍّ ل اآليـة أو احلـديث عـىل معنًـى ُخيـالففليس ألحـد أن يتـأوَّ 

 . y الرسول ه به صحابةُ املَْعنَى الذي فرسَّ 
  يتعـنيَّ -وِيف زماننـا أوكـد: قلت-وِيف زماننا ": -رمحه اهللا- رجب قال ابنُ 

 ، الشافعي وأمحد وإسحاق وأيب عبيدة السلف املقتدى ِهبم إَىل زمن كالم أئمَّ كتابةُ 
م حـوادث كثـرية، ث بعـدهوليكن اإلنسان عىل حذر ِممَّا حدث بعدهم؛ فإنـه حـد

  وهـو أشـدُّ ،حـوهمعة السنة واحلديث من الظاهرية ون متابوحدث من انتسب إىل
 َهلَا لشذوذه عن األئمة، وانفراده عنهم بفهم يفهمه، أو يأخذ مـا َمل يأخـذ بـه ُخمالفةً 

 .)٣("األئمة من قبله
ومن أجل هذا األصل وهو فهم القرآن العظيم والـسنة النبويـة عـىل ضـوء 

 تفـسري وضـون يفخي احلـديث، ال  أهـَل  ترى أهل السنة واجلامعـةyهم الصحابة ف
غة والرأي واملعقـول؛ بـل ينظـرون مجرد اللآن العظيم، وبيان معاين احلديث بالقر

                                         
 ).١٥٨ص  (للسيوطي  بواسطة صون املنطق والكالم،االنتصار ألهل احلديث أليب املظفر السمعاين) ١(
 ).١٣/٢٤٣(جمموع الفتاوى ) ٢(
 ).٦٩ص (م السلف بيان فضل عل) ٣(
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 مــصنفاِهتم، ويبنــون عليــه فقههــم معــون مــا جــاء عــن الــسلف يفجييف اآلثــار، و
 . البدع واألهواء وعىل خالفهم أهُل ،واجتهادهم
: يعنِـي-وقد عـدلت املرجئـة يف هـذا األصـل ": -رمحه اهللا- تيمية ابنُ قال 

م بإحــسان،  هلــالــسنة وأقــوال الــصحابة والتــابعني عــن بيــان الكتــاب و-امناإليــ
لوه بفهمهـم اللغـة، وهـذه طريقـة أهـل البـدع؛ واعتمدوا عىل رأهيم، وعىل ما تـأوَّ 

 .  جهة التأويل والقياس ما ُخيطئ الناس منأكثرُ : وِهلذا كان اإلمام أمحد يقول
ون  املعتزلـة واملرجئـة والرافـضة وغـريهم مـن أهـل البـدع يفـرسِّ دجتوِهلذا 

دهم ال يعتمـدون عـىل جتـلوه مـن اللغـة؛ وهلـذا القرآن برأهيم ومعقوِهلم، ومـا تـأوَّ 
 والـصحابة والتـابعني وأئمــة املـسلمني، فـال يعتمـدون ال عــىل e أحاديـث النَّبِـيِّ 

 . اع السلف وآثارهم، وإنَّام يعتمدون عىل العقل واللغة وال عىل إمج،السنة
 عىل كتب التفـسري املـأثورة واحلـديث وآثـار الـسلف،  ال يعتمدوندهمجتو

تِـي وضـ،دبوإنَّام يعتمدون عىل كتب األ  وهـذه ،وسـهمؤا رهتع وكتب الكـالم الَّ
للغة، وأما  كتب الفلسفة وكتب األدب واام يأخذون ما يفطريقة املالحدة أيًضا، إنَّ 

 . كتب القرآن واحلديث واآلثار؛ فال يلتفتون إليها
 .هؤالء يعرضون عن نصوص األنبياء؛ إذ هي عندهم ال تفيد العلم

 .  وأصحابهe لون القرآن برأهيم وفهمهم بال آثار عن النَّبِيِّ وأولئك يتأوَّ 
 .)١( اهـ" إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدعوقد ذكرنا كالم أمحد وغريه يف

م ِيف مسألة ليس لك اك أن تتكلَّ إيَّ ": -رمحه اهللا-قال أمحد ابن حنبل : قلت
                                         

 ).١١٤ص  (اإلْيامن) ١(
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 .)١("فيها إمام
 فهــم د اللغــة والعقــل يفرَّ  جمــ األحاديــث واآلثــار الــسلفية، واعــتامدُ وهجــرُ 

 االستــرشاق، فــإن أحــوجهم  ركبــه ِيف هــذا القــرن أهــُل القــرآن واحلــديث؛ طريــٌق 
جلـاحظ، أو مـن كتـاب األغـاين، أو مـن العقـد  خـرب نقلـوه مـن كتـب ا إىلالبحُث 

 !!هذا مقتىض العقل: الفريد، فإن ضاق عليهم النقل؛ قالوا
د فقهـه وفهمـه وأصـحابه؛ يقيَّـ ملسو هيلع هللا ىلص بع مـا كـان عليـه النَّبِـيُّ فاملسلم الذي يتَّ 

رج عنهم، فإن بدا له اجتهـاد  ال خيyة بفقه الصحابة للقرآن العظيم والسنة النبويَّ 
 اتباع من  وإال ترك؛ إذ كل خري يف؟ به نظر هل له سلف فيها يأتمُّ ،سألة ِيف مأو نظرٌ 

 . ف، وعليكم باألمر العتيقلَ  ابتداع من َخ  يفسلف، وكل رشٍّ 
 للجامعة، التي مـن لزمهـا ااألخذ بالتفسري باملأثور لزومً يف وألن : السادس

 .، ومن تركها هلكسلم ونجا
ـ معاويـة بـن أيب سـفيان أَ عن اْهلَْوَزِينِّ  َعاِمرٍ  َأِيب  َعنْ   نَّ  إِ َال أَ : اَل َقـا فَ ينَـ فِ امَ  َقـهُ نَّ

ِ َىل وا عَ قُ َرتَ  افْ اِب تَ كِ  الْ لِ هْ  أَ نْ  مِ مْ كُ لَ بْ  قَ نْ  مَ نَّ  إِ َال أَ ": اَل قَ  فَ ،اينَ  فِ امَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاَِّوَل ُس رَ   ْنيِ تَ نْ  ث
ِ هِ ذِ  هَ نَّ إِ  وَ ،ةً لَّ  مِ نيَ عِ بْ َس وَ   ،ارِ  ِيف النَّـونَ عُ بْ َسـ وَ انِ تَـنْ  ثِ ؛نيَ عِ بْ َسـٍث وَ َال  ثَ َىل  عَ ُق َرتِ فْ تَ  َس ةَ لَّ  املْ
 .)٢("ةُ عَ َام  اجلَْ يَ هِ  وَ ؛ةِ نَّ  ِيف اجلَْ ةُ َد احِ وَ وَ 

                                         
ص (بـن حنبـل ا مناقـب اإلمـام أمحـد يفوأسندها ابن اجلـوزي ). ٢١/٢٩١( جمموع الفتاوى يفنقله ) ١(

١٧٨(. 
، وأبـو )٤/١٠٢( املـسند يف أخرجـه أمحـد  احـتامل تـواتره؛إىل وأشار بعـضهم ،حديث صحيح لغريه) ٢(

الــدميجي ( الــرشيعة يف، واآلجـري )٤٥٩٧(يث رقــم  كتـاب الــسنة، بـاب رشح الــسنة، حـديفداود 
ـوصحَّ ). ٢٩، حتت رقم ١/٣١٥  سلـسلة يف، واأللبـاين )١٠/٣٢(ق جـامع األصـول ح إسـناده ُحمقِّ

= 
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حيسن االستدالل عـىل معـاين القـرآن بـام  وإنام": -رمحه اهللا-م  القيِّ قال ابنُ 
ورثة األنبياء ، ثم يتبعـون ذلـك  -صىل اهللا عليه وسلم-رواه الثقات عن الرسول 

 .له الصحابة والتابعون أئمة اهلدىابام ق
تفسري القرآن هبـذه الطريـق خـري ممـا هـو  وهل خيفى عىل ذي عقل سليم أن

 امظَّـوالنَّ  ائيبَّـواجلُ  كاملريـيس م واالعتزالمأخوذ عن أئمة الضالل وشيوخ التجهُّ 
 الـذين أحـدثوا يف اإلسـالم ؛ق واالخـتالفوأرضاهبـم مـن أهـل التفـرُّ  ،فوالعالَّ 

عوا أمرهم بينهم كل حزب بام ا، وتقطَّ قوا دينهم وكانوا شيعً ، وفرَّ اوبدعً  ضالالٍت 
  . لدهيم فرحون

، وحصول العلم واليقني بـسنن  عليه تفسري القرآن بإثبات ما دلَّ فإذا مل جيز
،  الصحيحة الثابتة، وكالم الـصحابة وتـابعيهم-صىل اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

 فالعـالَّ  ، وتأويالتآن إىل حتريفات جهم وشيعته القرأفيجوز أن يرجع يف معاين
 من كل أعمـى أعجمـي القلـب وأتباعهم ،وعبد اجلبارائي واملرييس بَّ  واجلُ امظَّ والنَّ 

 !؟ن، بعيد عن السنة والقرآن ، مغمور عند أهل العلم واإليامواللسان
فمن املعلوم بالـرضورة أن املجـازات واالسـتعارات والتـأويالت التـي ... 

دون مـا يـستفاد مـن نقـل ادوها من اللغة والشعر الذي مل ينقلـه إال اآلحـاد ، استف
، وعلمنا بمراد هذا الناظم والناثر من كالمـه، دون علمنـا بمـراد اهللا أهل احلديث

، فـإذا كـان هـذا دون كـالم اهللا ورسـوله يف ورسوله والصحابة من كالمهم بكثـري
                                         

= 
نظـم املتنـاثر :  وانظر، وذكر مجلة من األحاديث تشهد له،)٢٠٤( حديث رقم :األحاديث الصحيحة

 ).٣٤ -٣٢ص(
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 ١٤

ن محلها عـىل معنـى احلـديث يه بأوىل مالنقل والداللة مل يكن محل معاين القرآن عل
 نقـل الـشعر وغرائـب جهـة من إىل العلم بمعناه إال ، وإذا مل يكن لنا طريٌق واآلثار

 ، ال من طريق نقـل األحاديـث واآلثـار،واملعطلة اجلهمية ، وأفهاماللغة ووحشيها
، وسقط االستدالل هبام ، وحصلت لنا احلوالـة عـىل لت داللة الكتاب والسنةتعطَّ 

  .ةاملعتزل وأوقاح الفالسفة وتالمذة الصابئني وورثة املجوس أفراخ
ثم لو ثبت بنقل العدل عن العدل أن الشاعر والناثر أرادا ذلك املعنى هبـذا 

بمجــرد هـذا االســتعامل أوىل مـن إثباهتــا باالســتعامل  اللفـظ مل يكــن إثبـات اللغــة
وال أوىل مـن اسـتعامل  وأصـحابه، -صىل اهللا عليه وسـلم-املنقول عن رسول اهللا 

فـإن اللفـظ يف القـرآن يكـون لـه نظـائر يعـرف ؛ يف نظائر ذلك اللفظالقرآن املطرد 
راد  وعمـوم املعنـى ملـوارد اسـتعامل ذلـك ،ذلـك املعنـى يف تلـك النظـائر معناه باطِّ

ــسمَّ  ــظ، وهلــذا ت ــاظ اللف ــا ُصــ،"النظــائر"ى تلــك األلف ــب الوجــوه نِّ  وفيه فت كت
فـيام ) ل األوَّ  ( ؛ املتواطئة األلفاظ:والنظائر ،لفاظ املشرتكة األ:، فالوجوهوالنظائر

 . فق لفظه ومعناهفيام اتَّ ) والثاين  ( ،ه واختلف معناهفق لفظُ اتَّ 
 عـىل مـا يؤخـذ مـن النظـائر يف كالمـه وكـالم -سـبحانه–فحمل كـالم اهللا 

ا عنهم ، والتابعني الذين أخذوحابه الذين كانوا يتخاطبون بلغتهرسوله وكالم أص
أوىل من محل معانيه عىل ما يؤخذ من كالم بعض الشعراء واألعـراب، فـاالحتامل 

 فهـم كـالم أولئـك يف ق إىلق إىل فهم كالم اهللا ورسوله والـصحابة كـام يتطـرَّ يتطرَّ 
ه إىل ُقـ، فتطرُّ حـتامل جمـاز وإضـامر واشـرتاك وغـريهر مـن ا، فام يقدَّ نظمهم ونثرهم
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 .)١(اهـ" وإال فاألمر فوق ذلك، طريق النزوله عىل وهذا كلُّ ،كثرأكالمهم 
 ؟ ما مفهومه؟ هو التفسري باملأثورفام

 ما أنواعه؟ ما قواعده؟
، اإذن اهللا تعـاىل، مـستعينً هذا موضوع هذه الدراسـة، يف فـصوهلا القادمـة بـ

 .وسائله التوفيق

                                         
 ).٣٣٧ – ٢/٣٣٦(خمترص الصواعق املرسلة )  ١(
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 :وفيه مبحثان

 .مصطلح التفسري باملأثور : لحث األوَّ املب
 .أنواع التفسري باملأثور: ثايناملبحث ال

 :وإليك البيان
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 .مصطلح التفسري باملأثور: لاملبحث األوَّ 
 

 :يرى بعض الناس
، وما جاء عن الصحابة مما له )١( التفسري النبويُّ هوأن التفسري باملأثور 

 . املرفوعحكمُ 
ني التفسري باملأثور وبني التفسري بالرأي إال عىل ل ب أن يقابَ وأنه ال يصحُّ 

 .هذه اخلصوصية؛ ألن تفسري القرآن بالقرآن يدخله اجتهاد املفرسِّ 
 . وكذا التابعي، يدخله اجتهاد الصحايبوتفسري الصحايبُّ 

دخل  مل يُ " املنثور يف التفسري باملأثورالدرُّ ": السيوطي كتابهصنف ا ولذا ملَّ 
 والصحابة rبالقرآن، واقترص عىل رواية ما جاء عن الرسول فيه تفسري القرآن 

 .والتابعني
 :دة من جهات متعدِّ ،وهذا فيه نظر: أقول
أن التفسري باملأثور مصطلح لعلامء التفسري وعلوم القرآن، ال حيكم : منها

 عىل )األخبار( ):املأثور(ـ بعليهم فيه باصطالح غريهم، والسيوطي إنام أراد 
عىل مصطلح ، )التفسري باملأثور(رد مصطلح  ومل يُ ديث واألثر،مصطلح أهل احل

- حيث قال ؛مة تفسريهه يف مقدِّ  عىل هذا كالمُ ويدلُّ أهل التفسري وعلوم القرآن، 

                                         
 ملسو هيلع هللا ىلصة، فـإن املقـصود بـه التفـسري املبـارش مـن الرسـول  من تفـسري القـرآن بالـسنَّ  أخصُّ التفسري النبويُّ ) ١(

ـملسو هيلع هللا ىلص ما جاء يف سـنته ة يشمل ذلك، ويشمل كلَّ لآلية، بينام تفسري القرآن بالسنَّ   بموضـوع ٌق  ممـا لـه تعلُّ
 ."آنَ رْ قُ  الْ ملسو هيلع هللا ىلص هُ قُ لُ  ُخ انَ كَ " : اآلية، عىل حدِّ 
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، وهو التفسري املسند عن "ترمجان القرآن"فت كتاب  ألَّ فلامَّ : وبعد": -رمحه اهللا
  أمجعني، وتمَّ -اهللا عنهمريض - ، وأصحابه-صىل اهللا عليه وسلم-هللا رسول ا

ج دات، وكان ما أوردته فيه من اآلثار بأسانيد الكتب املخرَّ بحمد اهللا تعاىل يف جملَّ 
منها واردات، رأيت قصور أكثر اهلمم عن حتصيله، ورغبتهم يف االقتصار عىل 

 فيه اصت منه هذا املخترص، مقتًرص متون األحاديث دون اإلسناد وتطويله، فلخَّ 
الدر "يته بـ  بالعزو والتخريج إىل كل كتاب معترب، وسمَّ ارً ألثر، مصدَّ عىل متن ا

فه األجور، ويعصمه من سأل أن يضاعف ملؤلِّ أ ، واهللاَ"املنثور يف التفسري باملأثور
 .)١(اهـ" الغفور إنه هو الربُّ ؛ه وكرمهاخلطأ واخلطل والزور، بمنِّ 

 إنام قصد مجع األحاديث ؛ ففيه أن السيوطيَّ لهوهذا الكالم واضح ملن تأمَّ 
 . واألثرعىل مصطلح أهل احلديث) املأثور( فجرى يف إطالق ،واآلثار

 إنام أورد ،النبويِّ   مل يقترص يف كتابه عىل التفسريأن السيوطيَّ : حهويوضِّ 
آثار الصحابة والتابعني، فهو ال يريد التفسري باملأثور حتى باملعنى الذي يريده هذا 

 .القائل
مل جير عند السابقني باملعنى اليوم، نعم ) التفسري باملأثور(اصطالح و

 ال رأي فيه، افأفهم أهنم يقابلون به تفسريً ، )التفسري بالرأي(مصطلح استعملوا 
 ! والدرايةعقولتفسري باملاملقابل لل بالرواية وهو التفسري املنقول

ية  ستقرَّ تومل  إال هذا العلم به وتسمية ) التفسري باملأثور(هذا املصطلح َعَلمِّ
، مع أن معناه كان املايضبعد السيوطي رمحه اهللا، فلم جير استعامله إال يف القرن 

                                         
 .)١/٩(املنثور املقدمة الدر ) ١(
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 .ا جاريً ا معروفً اشائعً 
أن تفسري القرآن بالقرآن ال يدخله الرأي من جهة املعنى التفسريي، : ومنها

ىل سبيل املطابقة ا عنها، إمَّ ها وتبيِّ  يقابل معنى اآلية بمعنى آية أخرى تفرسِّ فاملفرسِّ 
قع الربط بني آيتني ال عالقة بينهام، والعامل ير أن تصوَّ ن أو االلتزام، و ال يُ أو التضمُّ 
ه خارج املعنى التفسريي، بمعنى أنه ال يأيت باملعنى التفسريي من عند واجتهادُ 

 .نفسه، إنام يأيت بمعنى آية مع آية أخرى
جتهاد منه، إال أن اجتهـاده افيه  وإن وقع أن تفسري الصحايبِّ : ومنها

 اآليـة بحـسب  إنـام فـرسَّ ز عـن اجتهـاد غـريه، ألننـا نجـزم أن الـصحايبَّ مميَّ 
ه يف تفـسري اآليـة ، فاجتهـادُ rمـه مـن رسـول اهللا املعنـى الـذي فهمـه وتعلَّ 

ــذي أخــذه مــن الرســول  ــى ال ــٍف rحيمــل ضــمنه املعن  ، فهــو تفــسري حمت
انـت هـذه امليـزة واخلـصوصية بالتوقيف، ال يشابه اجتهـاد غـريه، لـذلك ك

 .)١(ة عند األئمَّ لتفسري الصحايبِّ 
، يف كتاب الرسالة القديمة بعد ذكر -رمحه اهللا- وقد ذكر الشافعيُّ 

وهم فوقنا يف ": ه، والثناء عليهم بام هم أهلُ -ريض اهللا عنهم-الصحابة 
، ط بهنبِ ، واستُ ك به علمٌ درِ  استُ  واجتهاد، وورع، وعقل، وأمرٍ ، علمكلِّ 
ومن . علمأ واهللا ،نا عندنا ألنفسنائ، وأوىل بنا من آراهم لنا أمحدُ ؤُ وآرا

 لنا عنه ببلدنا؛ صاروا فيام مل يعلموا لرسول يكأدركنا ممن أرىض، أو ُح 
                                         

 .انظر القاعدة التي ستأيت يف أن تفسري الصحايب مرفوع حكًام )  ١(
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قوا؛ فهكذا وقول بعضهم؛ إن تفرَّ . ة إىل قوهلم؛ إن اجتمعوااهللا فيه سنَّ
ه هم ومل خيالفه غريُ وإن قال واحد. نقول إذا اجتمعوا أخذنا باجتامعهم

فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم، ومل نخرج من أقاويلهم . أخذنا بقوله
 .)١(اهـ"همكلِّ 

 : حتى إهنم منعوا من إحداث قول خارج عن أقواهلم
] ريض اهللا عنــه[ســمعت أبــا حنيفــة : -رمحــه اهللا- املبــارك قــال ابــنُ 

 الـرأس والعـني،  فعـىل-صىل اهللا عليـه وسـلم- إذا جاء عن النبيِّ ": يقول
 نختـار مـن أقـواهلم، -صىل اهللا عليه وسلم- وإذا جاء عن أصحاب النبيِّ 

 .)٢(اهـ"وإذا جاء عن التابعني زامحناهم
                                         

 ).١١٠ص( :املدخل إىل السنن الكربى )١(

إيقاظ مهم أويل ونقله عنه الفالين يف ) ١١١ص: (املدخل إىل السنن الكربىرواه البيهقي يف ) ٢(
من طريق أيب يوسف عن ) ٢٤ص: ("يفةأخبار أيب حن" ورواه الصيمري يف .)٧٠ص( :األبصار

 له رجل وأتاه الثوري سفيان شهدت :قال الرضيس بن حييى عن) ٢٤ص(أيب حنيفة نحوه، ورواه 
 سمعته :قال ؟له وما :قال ؟حنيفة أيب عىل تنقم ما ،اهللا عبد باأ يا :له فقال ،والعبادة العلم يف مقدار
 رسول ةبسنَّ  خذتأ فيه جدهأ مل فلام ،وجدته إذا اهللا بكتاب آخذ أين :وحجة إنصاف فيه قوًال  يقول
 سنة وال اهللا كتاب يف جدأ مل فإذا ،الثقات عن الثقات أيدي يف فشت التي عنه الصحاح واآلثار اهللا

 قول إىل قوهلم عن أخرج ال ثم ،شئت من قول وأدع ،شئت من أصحابه بقول أخذت اهللا رسول
 رجاًال  دوعدَّ  املسيب بن وسعيد سريين وابن واحلسن الشعبيو براهيمإ إىل األمر انتهى فإذا ،غريهم

 يف بقي ما ،برأيه كلامت قال ثم ،طويًال  سفيان فسكت :قال .اجتهدوا كام أجتهد أن فيل ،اجتهدوا قد
 نحاسب وال ،فنرجوه نياللَّ  ونسمع ،فنخافه احلديث من الشديد نسمع :كتبها إال أحد املجلس

= 
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- رسـول اهللا فيـه حـديُث ": -أ ه املوطَّ كر له كتابُ  وقد ذُ -قال مالك 
مـت وقـد تكلَّ . م الـصحابة والتـابعني ورأُهيـ، وقوُل -م اهللا عليه وسلَّ صىلَّ 
 ومل أخـرج ،ي عىل االجتهاد، وعىل ما أدركت عليـه أهـل العلـم ببلـدنابرأي

 .)١(اهـ"عن مجلتهم إىل غريه
 : طبقاٌت العلمُ ": -رمحه اهللا- قال الشافعيُّ 

 .ةالكتاب والسنة؛ إذا ثبتت السنَّ: األوىل 
 .ةال سنَّاإلمجاع فيام ليس فيه كتاب و: ة ثم الثاني 
ــة  ــول بعــُض :   والثالث صــىل اهللا عليــه - نبــيِّ  أصــحاب الأن يق

 . منهما و ال نعلم له خمالفً ،-وسلم
ــيِّ : والرابعــة  ــه وســلم- اخــتالف أصــحاب النب  -صــىل اهللا علي

 .وريض عنهم
 . عىل بعض هذه الطبقاتالقياُس : واخلامسة 
 وإنـام ،وال يصار إىل يشء غـري الكتـاب والـسنة ومهـا موجـودان 

 .)٢("يؤخذ العلم من أعىل
                                         

= 
 همونتَّ  ،عامله إىل علمه عىل لعنطَّ  ال ما ونكل ،سمعنا ما منسلِّ  ،مواتاأل عىل نقيض وال ،األحياء
دة آلل تيمية : انظر .لرأهيم رأينا    ).٣٠٣ص(املسوَّ

 ). ١/١٩٣(ترتيب املدارك ) ١(
 .)١١٠ص( :املدخل إىل السنن الكربى) ٢(
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صـىل - إذا كـان يف املـسألة عـن النبـيِّ ": حنبلقال أمحد بن حممد بن 
 نْ ال َمـ و، حديث؛ مل نأخذ فيها بقـول أحـد مـن الـصحابة-اهللا عليه وسلم

 .ههم خالفَ بعدَ 
صــىل اهللا عليــه -وإذا كــان يف املــسألة عــن أصــحاب رســول اهللا  

 ومل نخـرج عـن أقـاويلهم إىل ، نختـار مـن أقـاويلهم، قول خمتلـف-وسلم
 .قول غريهم

ــيِّ وإذا مل  ــن النب ــا ع ــلَّ صــىلَّ - يكــن فيه ــه وس ــن ، و-م اهللا علي ال ع
 .)١("...الصحابة قول؛ نختار من أقوال التابعني

له عىل  القرآن أو احلديث وتأوَّ من فرسَّ ": -رمحه اهللا-قال ابن تيمية 
 يف غري التفسري املعروف عن الصحابة والتابعني فهو مفرت عـىل اهللا، ملحـدٌ 

ٌف   لبـاب الزندقـة واإلحلـاد، وهذا فتٌح . لم عن مواضعه للكآيات اهللا، حمرِّ
 .)٢(اهـ" من دين اإلسالمباالضطراروهو معلوم البطالن 

 فلهـا هـذه ، فإن أقوال الـصحابة حتـى وإن داخلهـا اجتهـاد، عىل هذاوبناءً 
مـوه تعلَّ معنـى اآليـة الـذي  يف األصل عىل  ذلك أن قوهلم مبنيٌّ اخلصوصية، وأهمُّ 

 -تبارك وتعاىل- هلم معاين القرآن العظيم، واهللا  الذي بنيَّ rوفهموه من الرسول 
ــُروَن﴾ : يقــول ُهــْم َيتََفكَّ َل إَِلــيِْهْم َوَلَعلَّ ــزِّ َ لِلنَّــاِس َمــا ُن ــنيِّ ْكَر لِتُبَ ﴿َوَأْنَزْلنَــا إَِليْــَك الــذِّ

                                         
 .)٢٧٦ص( :دةاملسوَّ ) ١(
 ).١٣/٢٤٣ (:جمموع الفتاوى) ٢(
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 ).٤٤من اآلية: النحل(
لقـرآن واخلروج عن تفسري القرآن بالقرآن وتفسري القرآن بالـسنة وتفـسري ا

 .بقول الصحايب، خروج عن طريق أهل العلم واإليامن
وقـد عـدلت املرجئـة يف هـذا األصـل ": -رمحـه اهللا- تيميـة قال ابنُ 

، عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتـابعني هلـم )اإليامن: يعني(
لوه بفهمهـم اللغـة، وهـذه بإحـسان، واعتمـدوا عـىل رأهيـم، وعـىل مـا تـأوَّ 

 النـاس مـن ئأكثر ما خيطـ:  اإلمام أمحد يقولبدع؛ وهلذا كانطريقة أهل ال
 .جهة التأويل والقياس

املعتزلــة واملرجئــة والرافــضة وغــريهم مــن أهــل البــدع  نجــدوهلــذا 
لوه من اللغة؛ وهلـذا جتـدهم ال يفرسون القرآن برأهيم، ومعقوهلم، وما تأوَّ 

ــدون عــىل أحاديــث النبــيِّ  حابة ، والــص-صــىل اهللا عليــه وســلم- يعتم
ال عــىل إمجــاع ني، فـال يعتمــدون ال عــىل الـسنة، ووالتـابعني وأئمــة املــسلم

 .السلف وآثارهم، وإنام يعتمدون عىل العقل واللغة
، واحلديث وآثـار )١(ال يعتمدون عىل كتب التفسري املأثورة ونجدهم

السلف، وإنام يعتمـدون عـىل كتـب األدب، وكتـب الكـالم التـي وضـعها 
، إنام يأخـذون مـا يف كتـب الفلـسفة ا املالحدة أيًض وهذه طريقة. رؤوسهم

                                         
باملـصطلح ) التفـسري باملـأثور (-رمحـه اهللا-ألحاديث واآلثار يف التفسري، و ال يريد يعني التي تروي ا) ١(

 ! ال التفسري، الكتب"املأثورة": اهـ، فوصف بقوله"ورةكتب التفسري املأث": اليوم، بدليل قوله
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ا كتب القـرآن واحلـديث واآلثـار؛ فـال يلتفتـون وكتب األدب واللغة، وأمَّ 
 .إليها

 . إذ هي عندهم ال تفيد العلم؛هؤالء يعرضون عن نصوص األنبياء
صـىل - لون القرآن برأهيم وفهمهم بـال آثـار عـن النبـيِّ وأولئك يتأوَّ 

 . وأصحابه-اهللا عليه وسلم
 وجعلـه طريقـة أهـل ،وقد ذكرنا كالم أمحد وغـريه يف إنكـار هـذا

 .)١(اهـ"البدع
ـ": -رمحـه اهللا-قال أمحد ابن حنبـل : قلت م يف مـسألة اك أن تـتكلَّ إيَّ

 . )٢(اهـ"ليس لك فيها إمام
العلم املرشوع، والنسك املرشوع مـأخوذ عـن ": -رمحه اهللا-قال ابن تيمية 
جاء عمن بعدهم فال ينبغـي  ا ما، وأمَّ - اهللا عليه وسلمصىل-أصحاب رسول اهللا 

 . الجتهاد أو تقليدا، بل مأجورً ا، وإن كان صاحبه معذورً عل أصًال أن ُجي 
األصول والفروع، عىل الكتاب والـسنة واآلثـار : فمن بنى الكالم يف العلم

العبـادة وكذلك من بنـى اإلرادة و. ة فقد أصاب طريق النبوَّ ؛املأثورة عن السابقني
ق بأصول األعامل وفروعها من األحـوال القلبيـة واألعـامل والعمل والسامع املتعلِّ 

                                         
 .١١٤اإليامن ص) ١(
 :بــن حنبــلاأمحــد وأســندها ابــن اجلــوزي يف مناقــب اإلمــام ). ٢١/٢٩١ (:نقلــه يف جممــوع الفتــاوى) ٢(

 .)١٧٨ص(
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 -صـىل اهللا عليـه وسـلم-البدنية عىل اإليامن والسنة واهلدي الذي كان عليه حممد 
 .)١(اهـ".ة اهلدىوهذه طريق أئمَّ . ة فقد أصاب طريق النبوَّ ؛وأصحابه

                                         
 ).٣٦٣-١٠/٣٦٢( :جمموع الفتاوى) ١(
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 أثور أنواع التفسري بامل: املبحث الثاين 
 

واملعاين لرأي، ايعتمد ال التفسري باملأثور هو التفسري الذي 
برأيه، وهذا يشمل األنواع ها  فيال دخل للمفرسِّ التفسريية املذكورة فيه 

 :التالية
َ [ : القرآن بالقرآنتفسريُ : ُل النوع األوَّ  ُه َقْد ُفرسِّ َفَام ُأْمجَِل ِيف َمَكاٍن َفإِنَّ

 .)١(]َما ُاْخُتِرصَ ِمْن َمَكاٍن َفَقْد ُبِسَط ِيف َمْوِضٍع آَخَر  وَ ،ِيف َمْوِضٍع آَخَر 
َا َشاِرَحٌة لِْلُقْرآنِ [ :ة القرآن بالسنَّ تفسريُ : النوع الثاين  َحٌة َلُه، َبْل ،َفإِهنَّ  َوُمَوضِّ

َماُم َأُبو َعبِْد اهللاَِّ ُحمَمَّ  افِِعيُّ َقْد َقاَل اْإلِ - َحَكَم بِِه َرُسـوُل اهللاَِّ ُكلُّ َما: ُد ْبُن إْدِريَس الشَّ
  . اْلُقْرآنِ  َفُهَو ِممَّا َفِهَمُه ِمنَ -م اهللا عليه وسلَّ صىلَّ 

اِس بِـَام َأَراَك : َقاَل اهللاَُّ َتَعاَىل  ﴿إنَّا َأْنَزْلنَا إَليَْك اْلكِتَاَب بِاْحلَقِّ لِـتَْحُكَم َبـْنيَ النـَّ
اِس : َوَقاَل َتَعاَىل . اهللاَُّ َوَال َتُكْن لِْلَخائِنَِني َخِصيًام﴾ َ لِلنـَّ ْكَر لِتُبَـنيِّ ﴿َوَأْنَزْلنَا إَليَْك الـذِّ

ـُروَن﴾ َل إَليِْهْم َوَلَعلَُّهْم َيتََفكَّ ﴿َوَمـا َأْنَزْلنَـا َعَليْـَك اْلكِتَـاَب إالَّ : َوَقـاَل َتَعـاَىل . َما ُنزِّ
ًة لِ  َ َهلُُم الَِّذي اْختََلُفوا فِيِه َوُهًدى َوَرْمحَ نيِّ -َقْوٍم ُيْؤِمنُوَن﴾؛ َوِهلََذا َقاَل َرُسـوُل اهللاَِّ لِتُبَ

نَّةَ  ٢" الُْقْرآَن َوِمثَْلُه َمَعهُ َأَال إينِّ ُأوتِيُت ": -مصىل اهللا عليه وسلَّ   .  َيْعنِي السُّ
نَُّة َأْيًضا َتنِْزُل َعَليِْه بِاْلوَ  َىل َكَام ؛ْحِي َكَام َينِْزُل اْلُقْرآنُ َوالسُّ َا ُتتْ َىل  َال َأهنَّ  . ُيتْ

                                         
 .)٢٠١ص( : مع رشحها ملحمد بازمول،من كالم ابن تيمية يف مقدمة أصول التفسري) ١(

 .سيأيت خترجيه. عن املقدام بن معد يكرب ريض اهللا عنه. حديث صحيح )٢(
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ـِة َكثِـَريٍة َلـيَْس  ِة َعـَىل َذلِـَك بَِأِدلَّ ُه ِمْن اْألَئِمَّ افِِعيُّ َوَغْريُ َماُم الشَّ َوَقْد اْستََدلَّ اْإلِ
 .)١ (]َهَذا َمْوِضَع َذلَِك 

ــَذلَِك [ :تفــسري القــرآن بقــول الــصحايب: النــوع الثالــث ُْم َأْدَرى بِ ــإِهنَّ ــا ؛َف  ملَِ
وا ِهبَا اْلُقْرآنِ َشاَهُدوُه ِمنَ  تِي اْختَصُّ  َواْلِعْلـِم ، اْلَفْهـِم التَّـامِّ  َوملَِا َهلُْم ِمنَ ، َواْألَْحَواِل الَّ

ِحيِح  الِِح ،الصَّ اُؤُهمْ ، َواْلَعَمِل الصَّ ِة اْألَْرَبَعِة اْخلَُلَفـاِء ، َال ِسيََّام ُعَلَامُؤُهْم َوُكَربَ  َكاْألَئِمَّ
اِشِدينَ  ِة املَْْهدِ ،الرَّ َعبُْد اهللاَِّ :  َوِمنُْهْم اْحلَْربُ اْلبَْحرُ يَِّني، ِمثِْل َعبِْد اهللاَِّ ْبِن َمْسُعوٍد، َواْألَئِمَّ

َكِة ُدَعاِء ،-صىل اهللا عليه وسلم-ْبُن َعبَّاٍس، اْبُن َعمِّ َرُسوِل اهللاَِّ   َوُتْرُمجَاِن اْلُقْرآِن بَِربَ
 ]. َلهُ -م اهللا عليه وسلَّ صىلَّ -َرُسوِل اهللاَِّ 

 :تفسري القرآن بقول التابعني، إذا اتفقوا: الرابع النوع
هُ [ ـاِج َوَغـْريُ جَّ ُة ْبـُن اْحلَ ـةً : َقاَل ُشْعبَ  ،َأْقـَواُل التَّـابِِعَني ِيف اْلُفـُروِع َليْـَسْت ُحجَّ

ًة ِيف التَّْفِسِري؟ َف َتُكوُن ُحجَّ  ! َفَكيْ
ِهْم ِممَّنْ : َيْعنِي ًة َعَىل َغْريِ َا َال َتُكوُن ُحجَّ ـا إَذا ، َخاَلَفُهْم، َوَهـَذا َصـِحيٌح َأهنَّ  َأمَّ

ِء َفَال ُيْرتَ  ْ ًة، َفإِنِ َأْمجَُعوا َعَىل اليشَّ  اْختََلُفوا َفَال َيُكـوُن َقـْوُل َبْعـِضِهْم اُب ِيف َكْونِِه ُحجَّ
ًة َعَىل َبْعٍض، َوَال َعَىل َمْن َبْعَدُهمْ  نَِّة َأْو َأوِ لَِك إَىل ُلَغِة اْلُقـْرآِن  َوُيْرَجُع ِيف ذَ ،ُحجَّ  الـسُّ

َحاَبِة ِيف َذلَِك   .)٢(]ُعُموِم ُلَغِة اْلَعَرِب َأْو َأْقَواِل الصَّ
، الـذي ال التفـسري باملـأثور املنقـول املـرويِّ تـدخل يف هـا فهذه األنواع مجيعُ 

 .ق، واهللا املوفِّ أن خيالفه خمالفة تضادٍّ  بالرأي واملعقول والدراية جيوز للمفرسِّ 

                                         
 .)٢١٣ص( :د بازمول مع رشحها ملحم،من كالم ابن تيمية يف مقدمة أصول التفسري) ١(

 .)٢٣٢ص: ( مع رشحها ملحمد بازمول،من كالم ابن تيمية يف مقدمة يف أصول التفسري) ٢(
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 :وفيه مبحثان
 .فضل القرآن : ألولاملبحث ا

  .قواعد تفسري القرآن بالقرآن: املبحث الثاين
 :وإليك البيان
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 :فضل القرآن العظيم: املبحث األول
 
 ،يـامنا كان مفزع الطالـب للحـق بعـد اإل كتاب اهللا تعاىل ملَّ أنعلم ا[
 الـشيطان عـىل كثـري مـن طريـق  دخـل؛عـد بـه الـرمحنا كـام وحمفوظً  وكان
 .بني التفسري والتحريف والتأويل والتبديل  وعدم الفرق،تفسريه

ا  بطـل كونـه فرًقـ؛ما يوافـق هـواه ن حيمله عىلأولو كان لكل مبتدع 
ذا هـو إالباطل فيدمغه فـ ه يقذف باحلق عىلنَّ أ وقد ثبت ،بني احلق والباطل

ــق ــتمُّ ،زاه ــذا ال ي ــني يف إال  وه ــاوى املبطل ــن دع ــرصُّ  بحراســته م  فاهتمت
 . ولبس صوادعه وقواطعه بخوافيه،واحتياهلم عىل التشويش فيه

 !وهذه هذه
ــفليهــتمَّ  ــ،م لــه بمعرفتهــا املعظِّ  ويتعــرف عــىل ،ل ويتأملهــا حــق التأمُّ
 .) ١( ]مارسها أسباهبا ممن قد

 .)٢( وإليه يعود، منه بدأ، اهللالقرآن العظيم كالمُ و
 .)١( اللفظ الدال عىل املعنى القائم بذاته سبحانهليس هو

                                         
 .١٤٦ص  /الكتب العلمية/ "إيثار احلق عىل اخللق"من كالم ابن الوزير يف كتابه ) ١(

إنـه خلـق :  اجلهميـة ليس هو كـام تقـول، وهو الذي أنزله من لدنه،م بهأي هو املتكلِّ :  معناه "منه بدأ" )٢(
أنـه يـرسى بـه يف آخـر الزمـان مـن : ، فمعنـاه"إليـه يعـود"و .  أو بدأ من عنـد غـريه،يف اهلواء أو غريه

 جممـوع :انظـر.  وال يف املـصاحف منـه حـرف، فال يبقى يف الصدور منـه كلمـة،املصاحف والصدور
 ). ١٧٥-٣/١٧٤ (:الفتاوى
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اإليـامن بـأن القـرآن : يـامن بـاهللا وكتبـهومن اإل": -رمحه اهللا- تيمية قال ابنُ 
 وأن ،م به حقيقةمنه بدأ وإليه يعود، وأن اهللا تعاىل تكلَّ  خملوق، ل غريُ  منزَّ ،كالم اهللا

 ال كـالم غـريه، وال جيـوز ،هذا القرآن الذي أنزله عىل حممـد هـو كـالم اهللا حقيقـة
 أو عبارة عنه، بل إذا قرأه النـاس أو كتبـوه ،إطالق القول بأنه حكاية عن كالم اهللا

بذلك يف املصاحف مل خيرج بذلك عن أن يكون كالم اهللا تعاىل حقيقة؛ فإن الكالم 
 اهللا وهـو كـالم. اًيـا مؤدِّ ًغـ ال إىل من قالـه مبلِّ ،اإنام يضاف حقيقة إىل من قاله مبتدئً 

 وال املعــــاين دون ، لــــيس كــــالم اهللا احلــــروف دون املعــــاين،ه ومعانيــــهحروُفــــ
  .)٢(اهـ"احلروف

 كـام سـمعه، eغـه للرسـول  وبلَّ ،-سبحانه وتعـاىل-سمعه جربيل من اهللا 
 .)٣( كام سمعهe اهللا اه رسوُل غنا إيَّ وبلَّ 

                                         
= 
 واملعتزلـة .عنـه خملـوق عنـه منفـصل كالمـه بل ،بذاته قائم المك  هللا ليس :يقولون املعتزلة و اجلهمية  )١(

ـأ بـذلك مـرادهم ولكن ،بمشيئته ميتكلَّ  بأنه القول يطلقون  بيـةالَّ والكُ  . عنـه منفـصًال  اكالًمـ خيلـق هنَّ
 مثـل ،ومـشيئته قدرتـه بـدون بذاتـه قـائم كالمـه بـل ،وقدرتـه بمشيئته ميتكلَّ  ال نهإ: يقولون والساملية
 هـو :يقولـون وأولئـك ،وقدرته بمشيئته قيتعلَّ  فعل صفة ال ،ذات صفة الكالم :يقولون وهم ،حياته
 : جممــوع الفتــاوى: انظــر .وقدرتــه بمـشيئته املخلــوق املفعــول هــو عنـدهم الفعــل لكــن ،فعــل صـفة

م اجلوزيـة  قـيِّ هـل األرض يف كـالم اهللا ابـنُ ، وذكر اختالف أ)٥٣٠، ٣٠٣-١٢/٣٠٢(، )٦/٢١٩(
 .)١٣٠٢ص( :- املحققة-خمترص الصواعق: عق املرسلة، انظريف كتابه الصوا

  ).٣/١٤٤ :ضمن جمموع الفتاوى(الواسطية ) ٢(

) ٥٢١-٥٢٠، ١٢٨-١٢/١٢٧ (: جممـــوع الفتـــاوى: عـــىل مـــا خيالفـــه انظـــر تقريـــر ذلـــك والـــردَّ )٣(
 ).١١٤-١/١١٠ (:، وهتذيب وترتيب اإلتقان)١٥/٢٢٤(
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 . يف نظمهزٌ د بلفظه، معجِ ها؛ فهو متعبَّ ه هلا قدسيتُ ألفاظُ 
 . هداية وإعجازن كتاُب والقرآ

 .صالح ومصلح لكل زمان ومكان
ه املأثور، بل معنى ذلك أن فيه حكم كـل ر تفسريُ جَ وليس معنى ذلك أن ُهي 

ــة عم ــه،  بدالل ــا نحتاج ــده، وم ــه، وبأصــوله وقواع ــه وإطالق ــة وم ــزل نازل ال تن
، e ة رســوله بـالرد إىل كتابـه الكـريم وإىل سـنَّ باملـسلمني، إال واحلكـم فيهـا يتبـنيَّ 

ــال ســبحانه ــتُْم : حيــث ق ــوِل إِْن ُكنْ ُس ــُردُّوُه إَِىل اهللاَِّ َوالرَّ ٍء َف ــاَزْعتُْم ِيف َيشْ ــإِْن َتنَ ﴿َف
 ﴾  ).٥٩من اآلية: النساء(ُتْؤِمنُوَن بِاهللاَِّ َواْليَْوِم اْآلِخِر َذلَِك َخْريٌ َوَأْحَسُن َتْأِويالً

ٍء﴾ جاءت كلمـة :  قوله تعاىلفإنَّ  رة يف سـياق الـرشط، نكـ) يشء(﴿ِيف َيشْ
 !تاج إىل معرفة حكمها يشمل كل مسألة حتدث، وُحي فهي تفيد العموم، فالردُّ 

 له عىل وجه يضادُّ  القرآن العظيم من عند نفسه، ويتأوَّ فليس ألحد أن يفرسِّ 
 قـال تبـارك ؛جـاء عـن الـصحابة رضـوان اهللا علـيهم، وما eه به الرسول ما فرسَّ 
َ َلُه اْهلَُدى َوَيتَّبِْع َغْريَ َسـبِيِل املُْـْؤِمنَِني ﴿َوَمن ُيَشاِقِق ا: وتعاىل نيَّ ُسوَل ِمن َبْعِد َما َتبَ لرَّ

ِه َما َتَوىلَّ َوُنْصلِِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصريًا﴾   ).١١٥:النساء(ُنَولِّ
ل كالم اهللا ورسوله عىل كل مـا وليس ألحد أن حيمِّ ": م اجلوزية قيِّ قال ابنُ 

ـاالصطالح لبعض الشعراء أو اخلطبـاء أو الكتَّـساغ يف اللغة أو   إال ،ةاب أو العامَّ
 .)١(اهـ"إذا كان ذلك غري خمالف

 أن يدعو أحد إىل االنسالخ عن تفسري القرآن العظيم الـوارد عـن فال يصحُّ 
                                         

 ).١/٢٨٩: (لةعطِّ  الصواعق املرسلة عىل اجلهمية وامل) ١(
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ه من عند أنفـسنا بـام السلف، بدعوى أن القرآن العظيم كتاب مفتوح، لنا أن نفرسِّ 
 .ك يف دين اهللا تعاىلحالنا؛ فهذا هتوُّ يناسب عرصنا وزماننا و

 ببيانه، فقال eفإن اهللا مل يوكل إلينا أمر بيان القرآن العظيم، بل أمر رسوله 
ــُروَن﴾ : تعــاىل ُهــْم َيتََفكَّ ــيِْهْم َوَلَعلَّ َل إَِل ــزِّ َ لِلنَّــاِس َمــا ُن ــنيِّ ْكَر لِتُبَ ــَك الــذِّ ﴿َوَأنَزْلنَــا إَِليْ

َ َهلُُم الَِّذي اْختََلُفوْا ﴿َومَ : ، وقال تعاىل)٤٤:النحل( نيِّ ا َأنَزْلنَا َعَليَْك اْلكِتَاَب إِالَّ لِتُبَ
َقْوٍم ُيْؤِمنُوَن﴾  ًة لِّ  ).٦٤:النحل(فِيِه َوُهًدى َوَرْمحَ

﴿ُثـمَّ إِنَّ َعَليْنَـا :  فقـالeل سبحانه ببيان القرآن وتوضيحه للرسول وتكفَّ 
حه، ونلهمك معناه نه لك ونوضِّ وته نبيِّ بعد حفظه وتال: ، أي)١٩:القيامة(َبيَاَنُه﴾ 

 .)١(عىل ما أردنا ورشعنا
ل أحد القرآن بتأويل من عنـد نفـسه ال بحـسب القـارئ املتلقـي،   فال يتأوَّ 

قيـا يف تفــسري ووجـل، فــال حمـل للهرمنط وال بحـسب مـا يـدعى مــن مـراد اهللا عـز
 .القرآن

ري االجتامعـي أو و ال ينظر يف ألفاظه عىل حسب ما يـدعى مـن داللـة للتـأث
عيه أصحاب السوسيولوجيا يف تفـسري النفيس أو االقتصادي يف كل جمتمع، كام يدَّ 

 .القرآن، والبنيوية يف تفسري القرآن
كتــاب مفتــوح، هبـذه املعــاين الــسابقة، وال : و ال يقـال عــن القــرآن العظـيم

 .بغريها
َك ِصْدقًا َوَعْدالً الَّ ُمبَدِّ  َّْت َكلَِمُت َربِّ ِميُع اْلَعلِـيُم ﴿َوَمت * ِل لَِكلَِامتِِه َوُهَو السَّ

                                         
   .)٨/٢٧٨ (/سالمة/تفسري ابن كثري) ١(
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َوإِن ُتطِْع َأْكثََر َمن ِيف األَْرِض ُيِضلُّوَك َعن َسـبِيِل اهللاِّ إِن َيتَّبُِعـوَن إِالَّ الظَّـنَّ َوإِْن ُهـْم 
  ملُْْهتَـِديَن ﴾إِنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلـُم َمـن َيـِضلُّ َعـن َسـبِيلِِه َوُهـَو َأْعَلـُم بِا* إِالَّ َخيُْرُصوَن 

 ).١١٧-١١٥: األنعام(
ٌ  أن كل يشء يف الدِّ e الرسول بل بنيَّ   . واضحين حيتاجه املسلم بنيِّ

 -َصـىلَّ اهللاَُّ َعَليْـِه َوَســلَّمَ -َسـِمْعُت َرُســوَل اهللاَِّ :  الـنُّْعَامِن ْبـِن َبــِشٍري َقـاَل َعـنِ 
 :َيُقوُل 

" ٌ َالَل َبنيِّ   .إِنَّ اْحلَ
َرا ٌ َوإِنَّ اْحلَ  .َم َبنيِّ

 . النَّاسِ  َال َيْعَلُمُهنَّ َكثٌِري ِمنَ َوَبيْنَُهَام ُمْشتَبَِهاٌت 
َأ لِِدينِِه َوِعْرِضهِ  َفَمنِ  بَُهاِت اْستَْربَ َقى الشُّ  . اتَّ

َمـى ُيوِشـُك  اِعي َيْرَعى َحـْوَل اْحلِ َراِم؛ َكالرَّ بَُهاِت َوَقَع ِيف اْحلَ َوَمْن َوَقَع ِيف الشُّ
 . فِيهِ َأْن َيْرَتعَ 

ى ـى اهللاَِّ َحمَاِرُمـهُ ،َأَال َوإِنَّ لُِكلِّ َملٍِك ِمحً ـَسِد ُمـْضَغًة ، َأَال َوإِنَّ ِمحَ  َأَال َوإِنَّ ِيف اْجلَ
هُ  َسُد ُكلُّ هُ ،إَِذا َصَلَحْت َصَلَح اْجلَ َسُد ُكلُّ  .)١(" َأَال َوِهَي الَْقْلُب ؛ َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد اْجلَ

 .اس يتفاوتون يف إدراكهام الدين معلومة، والنَّ  عىل أن مجيع أحكافدلَّ 
 . وحرام بنيِّ ، بنيِّ  واضحة، حالٌل ةفهناك أمور ظاهر

 من الناس، وذلك مفهوم املخالفة لقولـه وهناك أمور مشتبهة يعلمها  قليٌل 

                                         
، ومـسلم يف كتـاب )٥٢( باب فضل من استربأ لدينه، حديث رقم ،أخرجه البخاري يف كتاب اإليامن) ١(

 . واللفظ له) ١٥٩٩(املساقاة، باب أخذ احلالل وترك الشبهات، حديث رقم 
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e :" النَّاسِ  َال َيْعَلُمُهنَّ َكثٌِري ِمنَ َوَبيْنَُهَام ُمْشتَبَِهاٌت ". 
 إال فليست تنزل بأحد من أهل ديـن اهللا نازلـةٌ ": -اهللارمحه -قال الشافعي 

 .ويف كتاب اهللا الدليُل عىل سبيل اهلدى فيها
ْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلَامِت : -تبارك وتعاىل- قال اهللا  ﴿كِتَاٌب َأْنَزْلنَاُه إَِليَْك لِتُ

اِط اْلَعِزيِز ا ِْم إَِىل ِرصَ  .)١من اآلية: إبراهيم(يِد﴾ ْحلَمِ إَِىل النُّوِر بِإِْذِن َرهبِّ
ُروَن﴾ :  وقال َل إَِليِْهْم َوَلَعلَُّهْم َيتََفكَّ َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ نيِّ ْكَر لِتُبَ ﴿َوَأْنَزْلنَا إَِليَْك الذِّ

 ).٤٤من اآلية: النحل(
ــ: وقــال ْلنَــا َعَليْــَك اْلكِتَــاَب تِبْيَاًن ــْرشَ ا﴿َوَنزَّ ــًة َوُب ٍء َوُهــدًى َوَرْمحَ  ى لُِكــلِّ َيشْ

 ). ٨٩من اآلية: النحل(﴾ لِْلُمْسلِِمنيَ 
ْدِري َمـا اْلكِتَـاُب  ِمْن َأْمِرَنا َما ُكنْـَت َتـا﴿َوَكَذلَِك َأْوَحيْنَا إَِليَْك ُروًح :  وقال

 َهنْـِدي بِـِه َمـْن َنـَشاُء ِمـْن ِعبَاِدَنـا َوإِنَّـَك َلتَْهـِدي إَِىل ايَامُن َوَلكِْن َجَعْلنَـاُه ُنـورً َوال اْإلِ 
ا  .)١(اهـ")٥٢:الشورى(ٍط ُمْستَِقيٍم﴾ ِرصَ

 : إنَّ َدَالَلَة النُُّصوِص َنْوَعانِ ": -رمحه اهللا-م  القيِّ قال ابنُ 
ةٌ   .َحِقيِقيَّ

ةٌ   .َوإَِضافِيَّ
ُة َتابَِعٌة لَِقْص  ِم َوإَِراَدتِهِ َفاْحلَِقيِقيَّ ُف ِد املُْتََكلِّ تَلِ َالَلُة َال َختْ  .، َوَهِذِه الدَّ

ةُ  َضافِيَّ اِمِع َوإِْدَراكِـِه، َوَجـْوَدِة فِْكـِرِه َوَقِرَحيتِـِه، َوَصـَفاِء َواْإلِ  َتابَِعٌة لَِفْهـِم الـسَّ
تَلِـُف اْختَِالًفـا ُمتَبَايِنًـا بَِحـَسِب  َالَلُة َختْ ِذْهنِِه، َوَمْعِرَفتِِه بِاْألَْلَفاِظ َوَمَراتِبَِها، َوَهِذِه الدَّ

                                         
 .)٢٠-١٩ :ص( :الرسالة)  ١(
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اِمِعَني ِيف َذلَِك   .َتبَاُيِن السَّ
 ْقُصوُد َتَفاُوُت النَّاِس ِيف َمَراتِِب اْلَفْهِم ِيف النُُّصوِص؛َواملَْ 
 . اْآلَيِة ُحْكًام َأْو ُحْكَمْنيِ نَّ ِمنُْهْم َمْن َيْفَهُم ِمنَ َوأَ 

َة َأْحَكاٍم َأْو َأْكثََر ِمْن َذلَِك   .َوِمنُْهْم َمْن َيْفَهُم ِمنَْها َعَرشَ
ــِرصُ ِيف اْلَفْهــ ْفــِظ ُدوَن ِســيَاِقهِ َوِمــنُْهْم َمــْن َيْقتَ ِد اللَّ ــهِ ،ِم َعــَىل ُجمـَـرَّ  ، َوُدوَن إيَامئِ

 . َواْعتِبَاِرهِ ، َوَتنْبِيِههِ ،َوإَِشاَرتِهِ 
ٍق َوَأَخصُّ ِمْن َهَذا َوَأْلَطُف َضمُّ  انِِه بِِه  َفيَْفَهُم ِمنِ ، بِهِ ُه إَىل َنصٍّ آَخَر ُمتََعلِّ  اْقِرتَ

 َال َيتَنَبَُّه َلـُه ،ِظ بُِمْفَرِدِه، َوَهَذا َباٌب َعِجيٌب ِمْن َفْهِم اْلُقْرآنِ َقْدًرا َزائًِدا َعَىل َذلَِك اللَّفْ 
ِقــِه  ــَذا َوَتَعلُّ ــاِط َهــَذا ِهبَ ــْشُعُر بِاْرتِبَ ْهَن َقــْد َال َي إالَّ النَّــاِدُر ِمــْن َأْهــِل اْلِعْلــِم، َفــإِنَّ الــذِّ

 .)١(اهـ"بِهِ 
إنَّ مجيـَع مـا َحيتـاُج إليـه ": -رمحـه اهللا-) هـ٧٩٥ت ( رجب احلنبيلُّ قال ابنُ 

غ ذلك رسوله املسلمون يف دينهم البدَّ أْن ُيبيِّ  عنه، ] e[نه اهللا يف كتابه العزيز، ويبلِّ
فال حاجَة بعَد هذا ألحٍد يف السؤال، فإنَّ اهللا تعاىل أعلُم بمصالح عباده منهم، فـام 

نه  :  ابتداًء من غِري سؤال، كام قالهلمُ كان فيه هدايتُهم ونفُعُهم، فإن اهللا البدَّ أْن يبيِّ
ُ اهللاُ َلُكْم َأْن َتِضلُّوا﴾  نيِّ ؤال عـن ، وحينئـذ فـال حاجـة إىل)١٧٦: النساء(﴿ُيبَ  الـسُّ

ُة إىل فهم ما أخَرب اهللا به  وقوعه واحلاجة إليه، وإنَّام احلاجُة املهمَّ يشٍء، وال سيام قبل
 . والعمُل به،ورسوُله، ثمَّ اتباُع ذلك

ــه شــغًال e وأشــار ــاِب هني ــِره، واجتن ــاِل أم  عــن  إىل أنَّ يف االشــتغال بامتث
                                         

  .باختصار ) ٣٥٤ -١/٣٥٠ (: العاملني عن ربِّ عنيإعالم املوقِّ ) ١(
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ِ تَ اْج ٍء ، فَ  َيشْ نْ  عَ مْ تُكُ يْ ا َهنَ ذَ إِ ": املسائل، فقال ا  َمـهُ نْـوا مِ تُ أْ ٍر، َفـمْ أَ  بِـمْ ُتكُ رْ َمـا أَ ذَ إِ ، وَ وهُ بُ ن
ُ عىل ؛)١("مْ تُ عْ طَ تَ اْس   :  املسلم االعتناُء به واالهتاممُ فالذي يتعنيَّ

 .eحَث عامَّ جاَء عن اهللا ورسوله أْن يب
 . يف فهم ذلك، والوقوف عىل معانيهثم جيتهدَ 

 .ثم يشتغل بالتصديِق بذلك إْن كان من األمور العلمية
وإْن كان من األمور العملية، بذل وْسَعُه يف االجتهـاد يف فعـل مـا يـستطيعه 

 .من األوامر، واجتناب ما ُينهى عنه
تُُه مرصوفًة بال  .  ال إىل غريه،كلية إىل ذلكوتكون مهَّ

العلـم اٍن يف طلب  والتابعني هلم بإحسeوهكذا كان حاُل أصحاِب النَّبيِّ 
 .النافع ِمَن الكتاب والسنة

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
ـن مـن فهـم جـواب  ومن سـلك طريقـة طلـب العلـم عـىل مـا ذكرنـاه ، متكَّ

؛ ألنَّ أصوهلا ُتوجد يف تلك األصول املشار إليها، والبدَّ أْن ااحلوادث الواقعة غالبً 
 ؛ة أهل الدين املجَمِع عـىل هـدايتهم ودرايـتهميكون سلوُك هذا الطريق خلف أئمَّ 

عـى سـلوَك ، فإنَّ َمِن ادَّ سحاق وأيب ُعبيد ومن سلك مسلَكهمكالشافعي وأمحد وإ
                                         

حـديث ، ملسو هيلع هللا ىلصبـسنن رسـول اهللا بـاب االقتـداء أخرجه البخاري يف كتاب االعتصام بالكتاب والـسنة، ) ١(
حـديث رقــم  ، وتـرك إكثــار األسـئلة، e، ومـسلم يف كتـاب الفــضائل، بـاب تـوقريه )٧٢٨٨(رقـم 

:  َقـاَل -َصـىلَّ اهللاَُّ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ - النَّبِـيِّ ْيـَرَة َعـنِ َعـْن َأِيب ُهرَ : ولفظ احلديث عنـد البخـاري). ١٣٣٧(
ْم َواْختَِالفِِهْم َعَىل َأْنبَِيائِِهمْ ،َدُعوِين َما َتَرْكُتُكمْ " ٍء ، إِنََّام َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم بُِسَؤاِهلِ  َفإَِذا َهنَْيُتُكْم َعـْن َيشْ

 ." بَِأْمٍر َفْأُتوا ِمنُْه َما اْسَتَطْعُتمْ  َوإَِذا َأَمْرُتُكمْ ،َفاْجَتنُِبوهُ 
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، وقع يف مفاوَز ومهالك، وأخذ بام ال جيوز األخُذ به هذا الطريق عىل غري طريقهم
 .وترك ما جيب العمُل به
ه  : وِمالُك األمِر كلِّ

َب إليــه بمع رفــة مــا أنــزل عــىل رســوله، أْن يقــِصَد بــذلك وجــه اهللا، والتقــرُّ
ريقه، والعمل بذلك، ودعـاء اخللـق إليـه، وَمـْن كـان كـذلك، وفَّقـه اهللا وسلوِك ط

ده، وأهلمه رش مـدوحني يف ده، وعلَّمه ما مل يكـن يعلـم، وكـان مـن العلـامء املوسدَّ
ـَشى اهللاَ ِمـْن ِعبَـاِدِه اْلُعَلـَامء﴾ : الكتاب يف قوله تعـاىل ، ومـن )٢٨: فـاطر(﴿إِنَّـَام َخيْ
 .الراسخني يف العلم

َمْن مل يشتغل بكثرة املسائل التي ال يوجـُد مثُلهـا يف كتـاب، ] واحلاصل أن[
 بفهــم كــالم اهللا ورســوله، وقــصُده بــذلك امتثــاُل األوامــر، ة، بــل اشــتغلوال ســنَّ 

ِن امتثـَل أمـَر رسـول اهللا   يف هـذا احلـديث، وَعِمـَل eواجتناُب النـواهي، فهـو ممـَّ
وليـِد بمقتضاه، ومن مل يكن اهتامُمه بفهم ما أنزل اهللا عىل رسوله، واشتغل بكثرِة ت

َف أجوبتها بمجرَّ املسائل قد تقع وقد ال تقع د الرأي، ُخِيشَ عليه أْن يكـوَن ، وتكلَّ
 .ا ألمره لنهيه، تاركً ا هلذا احلديث، مرتكبً اخمالفً 

واعلم أنَّ كثرَة وقوع احلوادث التي ال أصل هلا يف الكتاب والـسنة إنَّـام هـو 
ِمْن ترك االشتغال بامتثاِل أوامر اهللا ورسوله، واجتناِب نـواهي اهللا ورسـوله، فلـو 

 سأل عامَّ رشع اهللا يف ذلك العمل فامتثله، وعام هنى عنه  عمًال أنَّ من أراَد أْن يعمل
 .دًة بالكتاب والسنةفاجتنبه، وقعت احلوادُث مقيّ 

تُهـا خمالفـًة ملـا يعمل العامُل بمقتىض رأيه وهـواه،وإنَّام   فتقـع احلـوادُث عامَّ
ــ،رشعـه اهللا عــدها ام عــرس ردُّهـا إىل األحكــام املــذكورِة يف الكتـاب والــسنة؛ لب وربَّ
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 .عنها
 يف هذا احلديث، وانتهى عام هنى eفمن امتثل ما أمر به النَّبيُّ : ويف اجلملة

 بذلك عـن غـريه، َحـَصَل لـه النجـاُة يف الـدنيا واآلخـرة، وَمـْن عنه، وكان مشتغًال 
َر منـه النَّبـيُّ   مـن eخالف ذلك، واشتغَل بخواطرِه وما يستحسنه، وقع فـيام حـذَّ

هلكوا بكثرة مسائلهم واخـتالفهم عـىل أنبيـائهم، وعـدِم حال أهل الكتاب الذين 
 .)١(اهـ"انقيادهم وطاعتهم لرسلهم

ـ: وحاصُل األمر": -رمحه اهللا-و قال  ه الكتـاب، أنَّ اهللا تعاىل أنزل عـىل نبيِّ
ْلنَـا َعَليْـَك : تاُج إليه مـن حـالل وحـرام، كـام قـال تعـاىل فيه لألمة ما ُحي وبنيَّ  ﴿َوَنزَّ

ٍء﴾ ايَانً اْلكِتَاَب تِبْ   ).٨٩: النحل ( لُِكلِّ َيشْ
 .لكلِّ يشٍء ُأِمُروا به أو ُهنوا عنه: قال جماهد وغُريه

َ اهللا فيها كثريً   من أحكام األمـوال اوقال تعاىل يف آخر سورة النساء التي َبنيَّ
ٍء َعلِيٌم﴾  : )٢(واألبضاع ُ اهللاُ َلُكْم َأْن َتِضلُّوا َواهللاُ بُِكلِّ َيشْ نيِّ  ).١٧٦: النساء(﴿ُيبَ

َل َلُكـْم َمـا : وقال تعاىل ﴿َوَما َلُكْم َأالَّ َتْأُكُلوا ِممَّا ُذكَِر اْسُم اهللاِ َعَليِْه َوَقْد َفـصَّ
َم َعَليُْكْم إِالَّ َما اْضُطِرْرُتْم إَِليْه﴾   ).١١٩: األنعام(َحرَّ

َ َهلُـْم َمـا ﴿َوَما َكاَن اهللاُ لِيُـِضلَّ َقْومـًا َبْعـَد إِْذ َهـَداهُ : وقال تعاىل ْم َحتَّـى ُيبَـنيِّ
 ).١١٥: التوبة(َيتَُّقون﴾ 

﴿َوَأْنَزْلنَـا :  كـام قـال تعـاىلeووكل بيان ما أشكل من التنْزيل إىل الرسول 

                                         
 .، باختصار، وترصف يسري)٢٥٢-١/٢٤٣(جامع العلوم واحلكم )  ١(

 ).١٢٢٧:ص(كشف املشكل من حديث الصحيحني . ضع، وهو كناية عن الفرجمجع بُ )  ٢(
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َ لِلنَّاِس َما نُ  نيِّ ْكَر لِتُبَ َل إَِليِْهْم﴾ إَِليَْك الذِّ  حتّى أكمـل eوما ُقبض ، )٤٤: النحل(زِّ
﴿اْليَـْوَم َأْكَمْلـُت : ة يـسرية َقبْـَل موتـه بمـدَّ رفةَ أنزل عليه بعَ ته الديَن، وهلذا له وألُمَّ 

 ).٣: املائدة(ُكُم اإلْسالَم ِدينًا﴾ َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْمتَْمُت َعَليُْكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَ 
ــال  ــرَ ": eوق ــتُُكمْ كْ َت ــَىل  َع ــقِ اَء نَ َض  َبيْ ــ لَيْ ةٍ يَّ ــهَ نَ ا كَ ُلَه ــُغ عَ ا َال اِرَه ــنْ  َيِزي  الَّ  إِ اَه

 .)١("الٌِك هَ 
َ وُ تُ ": ال أبو ذرٍّ وق ُك َج ا طَ مَ  وَ e وُل اهللاَُِّس  رَ يفِّ َام ِه ِيف اَحيْ نَ ائٌِر ُحيرِّ  ْد قَ  وَ الَّ ِء إِ  السَّ

 .)٢("ًام  ِعلْ هُ نْ ا مِ نَ َذَكَر لَ 
ه العبَّ eوملَّا شكَّ النَّاُس يف موته   وُل اهللاَُِّس اَت رَ ا مَ  مَ اهللاَِّوَ : tاس ، قال عمُّ

                                         
َهارِ  َلْيُلَهـا اْلَبْيـَضاءِ  َعـَىل  َتَرْكُتُكمْ  َقْد  ":أخرجه هبذا اللفظ) ١( َهـا َيِزيـغُ  َال  َهـاَكنَ أمحـد  "َهالِـٌك  إِالَّ  َبْعـِدي َعنْ

بـاع  ماجـة يف املقدمـة، بـاب اتِّ ، و ابـنُ )١٧١٤٢، حتت رقـم ٢٨/٢٦٧الرسالة (، )٤/١٢٦امليمنية (
من حديث العرباض بن سارية، وأخرجـه ).  ٤٤-٤٣(سنة اخللفاء الراشدين املهديني، حديث رقم 

لرتمـذي يف كتـاب وا، )٤٦٠٧(ة، حـديث رقـم  يف لـزوم الـسنَّ داود يف كتـاب الـسنة، بـاٌب  بدونه أبـو
، والـدارمي يف املقدمـة، )٢٦٧٦(العلم، باب ما جاء يف األخذ بالسنة واجتناب البـدع، حـديث رقـم 

قال الرتمـذي ). ٥، حتت رقم ١٢/١٧٨اإلحسان (ان  حبَّ ، وابنُ )٩٥( حديث رقم ،باب اتباع السنة
 َعـْن َعْبـِد ، َعـْن َخالِـِد ْبـِن َمْعـَدانَ ، َوَقْد َرَوى َثْوُر ْبُن َيِزيـدَ .َسٌن َصِحيٌح َهَذا َحِديٌث َح ": -رمحه اهللا-

َلِميِّ  ْمحَِن ْبِن َعْمٍرو السُّ َثنَا بَِذلَِك اْحلََسُن ْبـُن ؛ َنْحَو َهَذاe النَّبِيِّ  َعنِ ، اْلِعْرَباِض ْبِن َساِرَيةَ  َعنِ ،الرَّ  َحدَّ
ُل َوَغْريُ  َثنَا َأُبو َعاِصمٍ : َقاُلوا، َواِحدٍ َعِيلٍّ اْخلَالَّ  َعـْن َعْبـِد ، َعْن َخالِـِد ْبـِن َمْعـَدانَ ، َعْن َثْوِر ْبِن َيِزيدَ ، َحدَّ

َلِميِّ  ْمحَِن ْبِن َعْمٍرو السُّ  َواْلِعْرَباُض ْبُن َساِرَيَة ُيْكنَى . َنْحَوهُ e النَّبِيِّ  َعنِ ، اْلِعْرَباِض ْبِن َساِرَيةَ  َعنِ ،الرَّ
 e النَّبِـيِّ  َعـنِ ، ِعْرَبـاِض ْبـِن َسـاِرَيةَ  َعـنْ ، َوَقـْد ُرِوَي َهـَذا اْحلَـِديُث َعـْن ُحْجـِر ْبـِن ُحْجـرٍ .ا َنِجـيٍح َأبَ 

 .اهـ"َنْحَوهُ 

ــة ( أمحــد أخرجــه) ٢( ، حتــت ٣٤٦و  ٢١٣٦١، حتــت رقــم ٣٥/٢٩٠الرســالة ( ،)١٦٢، ٥/١٥٣امليمني
  .وحسنه حمققو املسند). ٢١٤٣٩رقم
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e َّمَ َح َل وَ َال لَّ اْحلَ َح أَ ، وَ احً اِض  وَ اجً يَل َهنْ بِ َك السَّ رَ ى تَ  حت ، لَّـَق طَ َكـَح وَ نَ اَم ، وَ رَ  اْحلَـرَّ
 )١(هَ اِعَض ا الْ هَ يْ لَ  َخيْبُِط عَ ،الِ بَ  اجلِْ وَس ؤُ ا رُ  ِهبَ عُ بَ تْ  يَ مٍ نَ  غَ َي اعِ  رَ انَ ا كَ مَ ، وَ اَملَ َس  وَ َب ارَ َح وَ 
ــبِ  ــُدُر َح وَ ، هِ ِمْخبَطِ ــا بِ َضــهَ وْ َيْم ــأَ  بِ ،)٢(هِ دِ يَ ــَب أَ دْ  أَ َال  وَ َصَب ْن ــ رَ نْ  ِم ــe  اهللاَِّولِ ُس اَن  َك
 .)٣(يُكمْ فِ 

                                         
 ، والـسيال ، والـسلم ، الطلـح ذلـك أعـرف ومـن يعظـم، شـوك له شجر كل عضة، دهتاواح العضاه )١(

غريب احلديث للحريب . والعوسج ، والسدر ، والغرقد ، والكنهبل ، والشبهان ، والسمر ، والعرفط
)٣/٩٢٦.( 

 ). ٢/١٠٢(انظر غريب احلديث البن قتيبة . أي يسد ما بني حصاص حجارة احلوض بالطني) ٢(

 ،بـسند مرسـل، وسـياق طويـل ،)٨٣(، حتت رقـم e باب وفاة الرسول ،يف املقدمة الدارمي هأخرج) ٣(
َنا ُسَلْيَامُن ْبُن َحْرٍب : هلفظُ  َثنَا َمحَّاُد ْبُن َزْيدٍ ،َأْخَربَ َ َرُسـوُل اهللاَِّ  : َقاَل ، َعْن ِعْكِرَمةَ ، َعْن َأيُّوَب ، َحدَّ -ُتـُويفِّ

َة َيْوِمِه َوَلْيَلَتُه َواْلَغَد ،َيْوَم اِالْثنَْنيِ  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ى ُدفِـَن َلْيَلـَة اْألَْربَِعـاءِ ، َفُحبَِس َبِقيَّ  : َوَقـاُلوا، َحتَّ
 ُعَمـُر  َفَقـامَ ، َوَلكِْن ُعِرَج بُِروِحِه َكَام ُعِرَج بُِروِح ُموَسـى، َملْ َيُمْت -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -إِنَّ َرُسوَل اهللاَِّ 

 َواهللاَِّ ، َوَلكِْن ُعِرَج بُِروِحِه َكَام ُعِرَج بُِروِح ُموَسـى، َملْ َيُمْت -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - إِنَّ َرُسوَل اهللاَِّ :َفَقاَل 
ى َيْقَطَع َأْيِدَي َأْقَواٍم َوأَ -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َال َيُموُت َرُسوُل اهللاَِّ   َفَلْم َيـَزْل ُعَمـُر َيـَتَكلَُّم ،ْلِسنََتُهمْ  َحتَّ

ى َأْزَبَد ِشْدَقاُه ِممَّا ُيوِعـُد َوَيُقـوُل   َقـْد -َصـىلَّ اهللاَُّ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ - إِنَّ َرُسـوَل اهللاَِّ : َفَقـاَم اْلَعبَّـاُس َفَقـاَل ،َحتَّ
ُه َلَبَرشٌ ،َماَت  ُه َيْأُسُن َكَام َيْأُسُن اْلبَ ، َوإِنَّ ـُه َأْكـَرُم َعـَىل اهللاَِّ ِمـْن َأْن ، َأْي َقـْوِم َفـاْدفِنُوا َصـاِحَبُكمْ ،َرشُ  َوإِنَّ  َفإِنَّ

 َأْي َقـْوِم َفـاْدفِنُوا ، َوُيِميُتـُه إَِمـاَتَتْنيِ َوُهـَو َأْكـَرُم َعـَىل اهللاَِّ ِمـْن َذلِـَك ، َأُيِميُت َأَحَدُكْم إَِماَتـةً ،ُيِميَتُه إَِماَتَتْنيِ 
اَب ، َيُك َكَام َتُقوُلونَ  َفإِنْ ،َصاِحَبُكمْ  َ َصـىلَّ اهللاَُّ - إِنَّ َرُسوَل اهللاَِّ ،  َفَلْيَس بَِعِزيٍز َعَىل اهللاَِّ َأْن َيْبَحَث َعنُْه الرتُّ

بِيَل َهنًْجـا َواِضـًحا،-َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ى َتَرَك الـسَّ ـَالَل ، َواهللاَِّ َما َماَت َحتَّ ـَرامَ ، َفَأَحـلَّ اْحلَ َم اْحلَ  َوَنَكـَح ، َوَحـرَّ
َق  َ ،َوَطلَّ ـا َصـاِحُبَها رُ  َما َكـاَن َراِعـي َغـنٍَم َيتَّبِـعُ ، َوَحاَرَب َوَساَمل َبـالِ ؤُ  ِهبَ ـبُِط َعَلْيَهـا اْلِعـَضاَه ،وَس اْجلِ  َخيْ

 َوَسـلََّم َكـاَن فِـيُكْم َأْي  َوَيْمُدُر َحْوَضَها بَِيِدهِ بَِأْنَصَب َوَال َأْدَأَب ِمْن َرُسوِل اهللاَِّ َصـىلَّ اهللاَُّ َعَلْيـهِ ،بِِمْخَبطِهِ 
ا:َقْوِم َفاْدفِنُوا َصاِحَبُكْم َقاَل   َيا ُأمَّ َأْيَمَن َتْبكِي َعَىل َرُسوِل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ : َوَجَعَلْت ُأمُّ َأْيَمَن َتْبكِي َفِقيَل َهلَ

ـُه َقـْد -َصـىلَّ اهللاَُّ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ -  إِينِّ َواهللاَِّ َما َأْبكِي َعَىل َرُسوِل اهللاَِّ:َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَلْت   َأالَّ َأُكـوَن َأْعَلـُم َأنَّ
= 
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، لكـن ا مبيَّنًـ إالَّ ا وال حرامً ،ا ُمبيَّنً  إالَّ ويف اجلملة فام ترك اهللا ورسوُله حالًال 
ورة ا من بعض، فام ظهر بياُنهبعَضه كان أظهر بيانً  ين بالرضَّ ، واشتهَر وُعلَِم من الدِّ

، وال ُيعذر أحٌد بجهله يف بلٍد يظهر فيه اإلسالم، وما كان من ذلك  مل يبق فيه شكٌّ
ه أو بياُنه دوَن ذلك، فمنه ما اشتهر بني محلة الرشيعة خاصة، فأمجع العلامء عىل حلِّ 

حرمته، وقد خيفى عىل بعض من ليس منهم، ومنه ما مل يـشتهر بـني محلـة الـرشيعة 
 .)١(اهـ "مه، فاختلفوا يف حتليله وحترياأيًض 

                                         
= 

ْنَيا إَِىل َما ُهَو َخْريٌ َلُه ِمنَ َذَهَب  َامِء اْنَقَطعَ  ، الدُّ ادٌ .َوَلكِنِّي َأْبكِي َعَىل َخَربِ السَّ وَب : َقاَل َمحَّ ُة َأيُّ  َخنََقْت اْلَعْربَ
 ."ِحَني َبَلَغ َها ُهنَا

رمحـه - كالمه أنقله لفائدته، قال ومتامُ . ف، باختصار وترصُّ )٢٠٢-١/١٩٥(جامع العلوم واحلكم )  ١(
 قليـٌل مـن النـاس، فلـم يبلـغ  مل ينقله إالَّ اأنَّه قد يكون النصُّ عليه خفي  : منها : وذلك ألسباب": -اهللا

يـل، واآلخـر بـالتحريم، فيبلـغ طائفـًة ان، أحدمها بالتحلنقل فيه نصَّ أنَّه قد يُ : ومنها  .مجيع محلة العلم
 مـن مل يبلغـه التـاريخ، فيقـف اان مًعـكون بام بلغهم، أو يبلغ النـصَّ ني دون اآلخرين، فيتمسَّ أحُد النصَّ 

ما ليس فيه نصٌّ رصيٌح، وإنَّـام ُيؤخـذ مـن عمـوم أو مفهـوم أو قيـاس، : ومنها .لعدم معرفته بالناسخ
ما يكون فيه أمر، أو هني، فيختلـُف العلـامء يف محـل األمـر : ومنها .افتختلف أفهاُم العلامء يف هذا كثريً 

زيه  .وأسباُب االختالف أكثُر ممـا ذكرنـا. عىل الوجوب أو الندب، ويف محل النهي عىل التحريم أو التنْ
، فيكون هو العاِمل هبذا احلكـم، وغـُريه يكـون ا يف األمَّ ومع هذا فالبدَّ  ألمـر ة من عامل ُيوافق قوُله احلقَّ

ا هبذا، فإنَّ هذه األمة ال جتتمع عىل ضـاللة، وال يظهـُر أهـُل باطلهـا عـىل  وال يكون عاملً ،ا عليهمشتبهً 
ها، فال يكوُن احلقُّ مهجورً   غري معموٍل به يف مجيع األمـصار واألعـصار، وهلـذا قـال رسـول اأهِل حقِّ

ِ ال َيْعَلُمُهنَّ كَ ":  يف املشتبهاتeاهللا   عىل أنَّ مـن النـاس مـن يعلمهـا، وإنَّـام هـي فدلَّ ، " النَّاسِ نَ ٌري مِ ث
مشتبهة عىل من مل يعلمها، وليست مشتبهة يف نفس األمر، فهـذا هـو الـسبب املقتـيض الشـتباه بعـض 

وقد يقـع االشـتباه يف احلـالل واحلـرام بالنـسبة إىل العلـامء وغـريهم مـن  .األشياء عىل كثري من العلامء
ه وهو امللـك املتـيقَّ وجه آخر، هو أنَّ ِمن األشيا ومنهـا مـا ُيعلـم سـبُب حتريمـه  . نء ما يعلم سبُب ِحلِّ

= 
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= 

ل ال تزوُل إباحته إال بيقني زوال امللك عنه، اللهمَّ إال يف األبضاع   .وهو ثبوُت ملك الغري عليه فاألوَّ
 . يـه  وقوُعـه كإسـحاق بـن راهوعنَد مـن ُيوقـُع الطـالَق بالـشك فيـه كاملـٍك، أو إذا غلـب عـىل الظـنِّ 

ا مـا ال يُ  . بيقِني العلم بانتقال امللك فيهال يزول حتريُمه إال: والثاين علـم لـه أصـُل ملـٍك كـام جيـده وأمَّ
 فهذا مشتبه، وال حيرم عليه تناُوله ؛ ألنَّ الظاهر أنَّ مـا ،هل هو له أو لغريه: اإلنسان يف بيته وال يدري

فإْن كان هناك من جنس املحظور، وشكَّ هل هـو منـه  .هيف بيته ملُكه لثبوت يده عليه، والورُع اجتنابُ 
ن ، واألرض إذا مل يتـيقَّ  والثـوب ما أصلُه اإلباحة كطهارة املـاء،اومن هذا أيًض  . أم ال؟ قويت الشبهةُ 

ه من ، فال حيلُّ إال بيقني حلِّ ه احلظر كاألبضاع وحلوم احليوانوما أصلُ   .، فيجوز استعامُلهزوال أصله
فإْن تردَّد يف يشء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إىل األصل فبنى عليـه، فيبنـي فـيام  .دالتذكية والعق

فإْن ُوِجـَد سـبب قـويٌّ يغلـب معـه عـىل  .ه احللُّ إىل اِحللِّ ويرجع فيام أصلُ  .ه احلرمة عىل التحريمأصلُ 
ومـنهم  . باألصـلاص فيـه أخـذً فمن العلامء من رخَّ   اشتباه؛ ما أصُله الطهارة، فهذا حملُّ الظنِّ نجاسةُ 

وترجـع هـذه املـسائل وشـبهها إىل قاعـدِة  . النجاسـةمه إذا قـوي ظـنُّ ومنهم من حرَّ  .امن كرهه تنزهيً 
ـُة يف ذلـك.  والظاهر النجاسـة،، فإنَّ األصل الطهارةرتعارض األصل والظاه  .وقـد تعارضـت األدلَّ

زلٌة بَني احلالل واحل ا منْ احلالَل املحض واحلرام املحـض، : رام، يعنيوقد فرسَّ اإلمام أمحد الشبهة بأهنَّ
ها تـارًة بـاختالط احلـالل واحلـرام: وقال به األمـر فهـو وإْن اشـت .من اتَّقاها، فقد استربأ لدينه، وفرسَّ
دً  .، والورع ترُكهشبهة وبكـل حـال  . بني أصول جتتذبهُ اوقد يقع االشتباه يف احلكم، لكون الفرع مرتدِّ

ا حالل وال حرام لكثري من الناس، كام أخرب به النَّبـيُّ  تتبنيَّ فاألمور املشتبهة التي ال ُ e أهنَّ ، قـد يتبـنيَّ
ا حالل أو حرام، ملا ِعنده ِمْن ذلك من مزيِد علمٍ   يدلُّ عىل أنَّ هذه eوكالم النَّبيِّ  .لبعِض النَّاس أهنَّ

: أحـدمها :يمن ال يعلمهـا نوعـانمها ، فـدخل فـاملشتبهات ِمَن النَّاِس من يعلُمها، وكثٌري منهم ال يعل
ف فيها؛ الشتباهها عليه  كالُمه عىل أنَّ غـري ودلَّ  .من يعتقُدها عىل غِري ما هي عليه: والثاين  .من يتوقَّ

وهذا من أظهـر  .ومراُده أنَّه يعلمها عىل ما هي عليه يف نفس األمر من حتليل أو حتريم .هؤالء يعلمها
 ، Uاهللا يف مسائل احلالل واحلرام املشتبهة املختلِف فيهـا واحـٌد عنـد اهللا ة عىل أنَّ املصيَب عند األدلَّ 
ه ليس بعامل هبـا، بمعنـى أنَّـه غـُري مـصيب حلكـم اهللا فيهـا يف نفـس األمـر، وإْن كـان يعتقـُد فيهـا وغريُ 

عـدم ه ل لـه خطـؤُ ا عـىل اجتهـاده، ومغفـورً ا، ويكـون مـأجورً  يستنُد فيه إىل شـبهة يظنُّهـا دلـيًال ااعتقادً 
 .اهـ" اعتامده
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ْلنَا َعَليَْك الكتـاب تِبْيَاًنـ: ه تعاىلوقولُ ": -رمحه اهللا-وقال الشنقيطي   ا﴿َوَنزَّ
ُكلِّ  ٍء﴾ لِّ  .)٨٩من اآلية : النحل( َيشْ

ل عـىل رسـوله هـذا الكتـاب أنـه نـزَّ :  وعال يف هـذه اآليـة الكريمـةذكر جلَّ 
ْطنَـا ِيف :  كقولـه؛ ذلـك يف غـري هـذا املوضـعوبنيَّ .  يشء لكلِّ االعظيم تبيانً  ـا َفرَّ ﴿مَّ

ٍء﴾  ـ. عىل القول بأن املراد بالكتاب فيها القرآن) ٣٨: األنعام (الكتاب ِمن َيشْ ا أمَّ
 . وح املحفوظ، فال بيان باآليةعىل القول بأنه اللَّ 

 .  يشء أن القرآن فيه بيان كلِّ  فال شكَّ ،وعىل كل حال
﴿َوَمــآ آَتــاُكُم : ه تعــاىلقوُلــهــا تــدخل يف آيــة واحــدة منــه، وهــي ة كلُّ والــسنَّ 

 .)١(اهـ")٧: احلرش (الرسول َفُخُذوُه َوَما َهنَاُكْم َعنُْه فانتهوا﴾ 
ال آن صالح ومصلح لكل زمـان ومكـان، و فإن القر،ر ذلكفإذا تقرَّ : قلت

 مـن بيـان للقـرآن e يشاقق فيه ما جـاء عـن الرسـول اه تفسريً  أن يفرسِّ ايسع أحدً 
 . من تفسريyالصحابة الكريم، أو ما جاء عن 

                                         
 - هــ١٤١٥ ، والنرش للطباعة الفكر دار :النارش، والدراسات البحوث مكتب حتقيق -أضواء البيان)  ١(

 .)٢/٤٢٧ (-بريوت ،م١٩٩٥
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  :تفسري القرآن بالقرآنقواعد : املبحث الثاين
 

 :وهي التاليةتفسري القرآن بالقرآن،  وأذكر هنا ما مجعت من قواعد
 . طرق التفسريتفسري القرآن بالقرآن أفضُل : قاعدة
 .تفسري القرآن بالقرآن ليس من الرأي: قاعدة
 . ليس من التفسري باملأثورإن تفسري القرآن بالقرآن: ال يقال: قاعدة
 .داللة ألفاظ القرآن الكريم: قاعدة
 .ع يف اختالف التنوُّ عبارة املفرسِّ : قاعدة
 .التفسري بالقراءات الثابتة: من مصادر تفسري القرآن بالقرآن: قاعدة
 .أقسام القراءات من جهة التفسري: قاعدة
 ..د القراءاتفوائد تعدُّ : قاعدة

 .طلب أثر القراءات يف التفسريت ملن يمهامَّ : قاعدة
 .ةيف التفسري بالقراءة الشاذَّ : قاعدة
 .ة تفسري القرآن بالقرآن عن تفسري القرآن بالسنَّ ال يستقلُّ : قاعدة
 :وإليك البيان
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 قاعدة 
 .تفسري القرآن بالقرآن أفضل طرق التفسري

 ؟  ُطُرِق التَّْفِسريِ  َأْحَسنُ َفَام : َفإِْن َقاَل َقائٌِل ": -رمحه اهللا- تيمية قال ابنُ 
َ اْلُقـْرآُن بِـاْلُقْرآِن؛ َفـَام ُأْمجِـَل ِيف : َفاْجلََواُب  َأنَّ َأَصحَّ الطُُّرِق ِيف َذلَِك َأْن ُيَفـرسَّ

َ ِيف َمْوِضٍع آَخرَ ،َمَكانٍ  ُه َقْد ُفرسِّ  َفَقـْد ُبـِسَط ِيف َمْوِضـٍع ، َوَما ُاْختُِرصَ ِمـْن َمَكـانٍ ، َفإِنَّ
 .)١(اهـ"آَخرَ 

إن تفسري القرآن بعضه ببعض هو أوىل التفاسري ما ": م اجلوزية قيِّ وقال ابنُ 
ـــسبيل ـــه ال ـــصحابة . وجـــد إلي ـــده ال ـــeوهلـــذا كـــان يعتم ـــابعون واألئمَّ ة  والت

 . )٢(اهـ"بعدهم
 قاعدة 

 تفسري القرآن بالقرآن ليس من الرأي
ـ ا مـن تفسري القرآن بالقرآن ال يدخله الرأي إال من جهة بيان االرتبـاط، أمَّ

جهة املعنى فال؛ إذ االجتهاد الذي يطرأ عىل هذا النوع خارج عن التفسري، بمعنى 
 .نة هلا ال يأيت من عنده بمعنى لآلية، إنام يربط معنى اآلية بآية أخرى، مبيِّ أن املفرسِّ 

بـاملنقول ) القـرآن(ولذا يعترب  تفسري القرآن بالقرآن من باب تفسري املنقول 
 .ل للتفسري بالرأي فيهال مدخ). القرآن(

ــة قــال ابــنُ  َ إْحــَدى ": -رمحــه اهللا- تيمي ــرسَّ ــْسلِِمَني َأْن ُتَف ــاِق املُْ َف ــوُز بِاتِّ َوَجيُ

                                         
 .)١٣/٣٦٣ (:)ضمن جمموع الفتاوى(مقدمة يف أصول التفسري، ) ١(

 .)١٠٢٠ص( :- املحققة–خمترص الصواعق املرسلة )  ٢(
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 ٤٦

ْنيِ بَِظاِهِر اْألُْخَرى ؛ إْذ َال َحمْـُذوَر ِيف َذلِـَك ِعنْـَد َف اْلَكـَالُم َعـْن َظـاِهِرهِ  َوُيْرصَ ،اْآلَيتَ
نَّةِ  ًفا َعنِ  ُس  َوإِنْ ،َأَحٍد ِمْن َأْهِل السُّ َي َتْأِويًال َوَرصْ  َفـَذلَِك لَِدَالَلـِة اْلُقـْرآِن ، الظَّـاِهرِ مِّ

َلِف َعَليْهِ  َوملَُِواَفَقِة ،َعَليْهِ  نَِّة َوالسَّ ُه ؛ السُّ ؛ لَـيَْس َتْفـِسًريا لَـُه َتْفِسُري الُْقـْرآِن بِـالُْقْرآنِ ِألَنَّ
ْأِي    .)١(اهـ"بِالرَّ

مـن تفـسري القـرآن بـالقرآن، ال مـدخل وكذا تقييد مطلـق آيـة بـأخرى هـو 
 .)٢(للرأي فيه

جيعله مما يدخلـه الـرأي ة الربط بني معنى آية وآية ال د قيام العامل بعمليَّ وجمرَّ 
ة يف مواضع كثرية، وكـذا  ألن ذلك حيصل حتى يف تفسري القرآن بالسنَّ واالجتهاد؛

 يف ا ال تفسري مأثورً ، وهذا يلزم منه أنتفسري القرآن بقول الصحايبِّ مواضع من يف 
 !مجيع األنواع

 قاعدة 
 !إن تفسري القرآن بالقرآن ليس من التفسري باملأثور: ال يقال

 يف ف بالرأي من املفرسِّ  الذي ال يدخله رأي، فال ترصُّ ألن املراد باملأثور هو
ين وعلـامء علـوم وهذا املعنى االصطالحي خاص باملفـرسِّ ، تفسري القرآن بالقرآن

 .خالف غريهمالقرآن، ب
أراد باملـأثور ) الـدر املنثـور يف التفـسري باملـأثور(ى كتابـه ا سـمَّ  ملَّ وطيُّ والسيُّ 

هم  اصطالُح األثر، فهو يريد األثر واخلرب بمصطلح علامء احلديث، ولكل أهل فنٍّ 

                                         
 ).٦/٢١ (:جمموع الفتاوى) ١(

 ).١٥/٤٤٣ (: جمموع الفتاوى:انظر) ٢(
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 ٤٧

 . هبماخلاصُّ 
 : " املنثورالدرُّ "ح هبذا، حيث قال يف مقدمة وها هو قد رصَّ 

، وهو التفسري املـسند "ترمجان القرآن"فت كتاب  ألَّ فلامَّ : وبعدُ "
 -ريض اهللا عـنهم- ، وأصـحابه-م اهللا عليه وسلَّ صىلَّ -عن رسول اهللا 

دات، وكان ما أوردته فيه من اآلثار  بحمد اهللا تعاىل يف جملَّ أمجعني، وتمَّ 
ج منهـا واردات، رأيـت قـصور أكثـر اهلمـم عـن بأسانيد الكتب املخـرَّ 
 االقتــصار عــىل متــون األحاديــث دون اإلســناد حتــصيله، ورغبــتهم يف

 فيـه عـىل مـتن األثـر، اصت منـه هـذا املختـرص، مقتـًرص وتطويله، فلخَّ 
الدر املنثـور "يته بـ  بالعزو والتخريج إىل كل كتاب معترب، وسمَّ ارً مصدِّ 

فه األجـور، ويعـصمه سأل أن يضاعف ملؤلِّ أ ، واهللاَ"يف التفسري باملأثور
 .)١(اهـ" الغفور إنه هو الربُّ ؛ه وكرمهالزور، بمنِّ من اخلطأ واخلطل و

وهذا الكالم ينبئ أنه ال يريـد إال املعنـى اخلـاص بعلـم احلـديث مـن كلمـة 
 .األثر

 فإن للتفسري باملأثور عندهم معنى خاص، ،ا علامء التفسري وعلوم القرآنأمَّ 
 فيه إال مفرسِّ ليس للال يدخله رأي، ووهو التفسري باملنقول، بمعنى التفسري الذي 

 !وهو هبذه اخلصوصية يقابل التفسري بالرأي. النقل، فال يدخل فيه برأيه
ــل ــإن قي ــصحايبِّ : ف ــول ال ــرآن بق ــسري الق ــيس تف ــأثور أل ــسري بامل ــن التف  م

 ، ويدخله رأي الصحايب؟ ااصطالًح 
                                         

 ).١/٩/ (املقدمة/ الدر املنثور ) ١(
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 . من التفسري باملأثور املنقولبىل، تفسري الصحايبِّ : بفاجلوا
 لكن رأي الصحايب ليس كرأي غريه، وذلك أن نعم يدخله رأي الصحايب،

 هلم ما  الذي بنيَّ rوا بمعرفة معاين القرآن وفهمها عن رسول اهللا الصحابة اختصُّ 
 حينام يأيت بمعنى لآلية من رأيه إنام يبنيه عىل املعنى األصـيل نزل إليهم، فالصحايبُّ 

التفسري ليس ككالم ، ومن هنا كان كالم الصحابة يف rاه عن رسول اهللا الذي تلقَّ 
صـىل - مـن عنـد رسـول اهللا اه الصحايبُّ غريهم، بل هو ينبئ عن معنى ضمني تلقَّ 

 . و بنى عليه-اهللا عليه وسلم
 معاين مجيع القـرآن  بنيَّ -صىل اهللا عليه وسلم- عىل أن الرسول وهذا مبنيٌّ 

 عليـه صَّ هذا ال خالف فيـه بـني العلـامء، إذ هـو مـا نـ هلم لفظه، والعظيم، كام بنيَّ 
َل : القرآن العظيم يف قوله تبارك وتعاىل اِس َمـا ُنـزِّ َ لِلنـَّ ْكَر لِتُبَـنيِّ ﴿َوَأْنَزْلنَا إَِليَْك الـذِّ

ُروَن﴾   ).٤٤النحل من اآلية (إَِليِْهْم َوَلَعلَُّهْم َيتََفكَّ
 وإنام خالفهم يف كيفية حصول هذا البيان؟

 بعـضه ، وبـنيَّ ا مبـاًرش ااًنـ بعـض القـرآن بيبنيَّ ^ والذي يظهر أن الرسول 
نـت تفاصـيل الـرشع واحلـالل ته التـي بيَّ  يف ما نقل مـن سـنَّ ، غري مبارشااآلخر بيانً 

 اهللا عليـه ، فقـد كـان صـىلَّ )١(قـهلُ م  بخُ  اهللا عليـه وسـلَّ نـه صـىلَّ واحلرام، ومنه ما بيّ 
 .)٢("آنَ رْ قُ  الْ هُ قُ لُ ُخ ": موسلَّ 

                                         
 مجيـع معـاين القـرآن  قـد بـنيَّ -مسـلَّ صـىل اهللا عليـه و-والبن تيمية فصل طويل يف تقرير أن الرسـول ) ١(

 .، انظره مع رشحي له"مقدمة يف أصول التفسري" :ل فصول رسالتهالعظيم،  هو أوَّ 

َعـْن ، )٧٤٦(ج مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب جامع صالة الليل، حديث رقـم أخر)  ٢(
-َيا ُأمَّ املُْـْؤِمنَِني َأْنبِئِينِـي َعـْن ُخُلـِق َرُسـوِل اهللاَِّ : ُقْلُت : ، يف حديث طويل، فيهَسْعد ْبَن ِهَشاِم ْبِن َعاِمرٍ 

= 
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 ٤٩

 !ة كالم الصحابةولذلك عظَّم األئمَّ 
ـال وا بـه، فهـو حجـة ة كـالقرآن والـسنة، ولكـن ملـا اختـصُّ ة مـستقلَّ  أنه حجَّ
 .بالتبع

 إَذا َملْ َنِجـْد التَّْفـِسَري ِيف اْلُقـْرآِن " ):هـ٧٢٨ت( تيمية قال شيخ اإلسالم ابنُ 
نَّةِ  َحاَبةِ ،َوَال ِيف السُّ ُْم َأْدرَ ؛ َرَجْعنَا ِيف َذلَِك إَىل َأْقَواِل الصَّ َك ملَِـا َشـاَهُدوُه ى بِـَذلِ  َفـإِهنَّ

وا ِهبَا؛ َوملَِا َهلُْم ِمنَ  اْلُقْرآِن َواْألَْح ِمنَ  تِي اْختَصُّ ِحيِح ، اْلَفْهِم التَّامِّ َواِل الَّ  ، َواْلِعْلِم الصَّ
الِِح  ِة اْألَْرَبَعـِة اْخلَُلَفـاِء الرَّ َواْلَعَمِل الصَّ اُؤُهْم َكاْألَئِمَّ اِشـِديَن ؛ َال ِسيََّام ُعَلَامُؤُهْم َوُكَربَ
ِة املَْْهِديَِّني   .)١(اهـ "َواْألَئِمَّ

ــًضاقــال شــيخ اإلســالم و ــابِِعَني ":أي َحاَبِة َوالتَّ ــَذاِهِب الــصَّ ــْن َم ــْن َعــَدَل َع  َم
 َوإِْن َكـاَن ُجمْتَِهـًدا ، َبـْل ُمبْتَـِدًعا، َكاَن ُخمْطِئًا ِيف َذلِـَك ،َوَتْفِسِريِهْم إَىل َما ُخيَالُِف َذلَِك 

تِـهِ ، َلُه َخَطُؤهُ َمْغُفوًرا َواِب ، َفاملَْْقُصوُد َبيَـاُن ُطـُرِق اْلِعْلـِم َوَأِدلَّ  َوَنْحـُن ، َوُطـُرِق الـصَّ
َحاَبُة َوالتَّـابُِعوَن َوَتـابُِعوُهمْ  ُـْم َكـاُنوا َأْعَلـَم بِتَْفـِسِريِه ،َنْعَلُم َأنَّ اْلُقْرآَن َقَرَأُه الصَّ  َوَأهنَّ

ُْم أَ ،َوَمَعانِيهِ  َفَمـْن َخـاَلَف َقـْوَهلُْم ، ملسو هيلع هللا ىلصْعَلُم بِاْحلَقِّ الَِّذي َبَعـَث اهللاَُّ بِـِه َرُسـوَلُه  َكَام َأهنَّ
                                         

= 
َصـىلَّ اهللاَُّ - َفـإِنَّ ُخُلـَق َنبِـيِّ اهللاَِّ : َقاَلـْت ، َبـَىل : ُقْلُت ؟ْسَت َتْقَرُأ اْلُقْرآنَ  َألَ : َقاَلْت ؟-َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َعْن َسـْعِد ْبـِن ) ١٥٠-٤١/١٤٩الرسالة (، )٦/٩١امليمنية (وعند أمحد  . " َكاَن اْلُقْرآنَ -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
ينِـي بُِخُلـِق َرُسـوِل اهللاَِّ :ُت  َفُقلْ ، َأَتْيُت َعائَِشةَ :ِهَشاِم ْبِن َعاِمٍر َقاَل  َصـىلَّ اهللاَُّ َعَلْيـِه - َيا ُأمَّ املُْـْؤِمنَِني َأْخِربِ

ــَك َلَعـَىل ُخُلــٍق : -َعــزَّ َوَجـلَّ - َأَمـا َتْقــَرُأ اْلُقـْرآَن َقـْوَل اهللاَِّ ، َكــاَن ُخُلُقـُه اْلُقــْرآنَ : َقاَلـْت ؟-َوَسـلَّمَ  ﴿َوإِنَّ
﴿َلَقْد َكـاَن َلُكـْم ِيف َرُسـوِل اهللاَِّ ُأْسـَوٌة :  َأَما َتْقَرأُ ؛ َال َتْفَعْل : َقاَلْت ؟ِريُد َأْن َأَتَبتََّل  َفإِينِّ أُ :ُقْلُت ! ؟ ﴾َعظِيمٍ 
َج َرُسوُل اهللاَِّ ﴾َحَسنَةٌ   . "! ؟ َوَقْد ُولَِد َلهُ ،-َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َفَقْد َتَزوَّ

 ).١٣/٣٦٨) (لفتاوىضمن جمموع ا (مقدمة يف أصول التفسري) ١(
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 ٥٠

َ اْلُقْرآَن بِِخَالِف َتْفِسِريِهمْ  لِيِل َواملَْْدُلوِل َمجِيًعا،َوَفرسَّ  .)١(اهـ" َفَقْد َأْخَطَأ ِيف الدَّ
َ الْ ": -رمحه اهللا-قال و َلـُه َعـَىل َغـْريِ  اْحلَِديَث وَ ُقْرآَن َأوِ  َمْن َفرسَّ  التَّْفـِسِري َتَأوَّ

َحاَبِة َوالتَّابِِعنيَ املَْْعُروِف َعنِ  ٌف ، ُمْلِحـٌد ِيف آَيـاِت اهللاَِّ، َفُهـَو ُمْفـَرتٍ َعـَىل اهللاَِّ؛ الصَّ  ُحمَـرِّ
ْحلَـادِ ،لِْلَكلِِم َعـْن َمَواِضـِعهِ  ْنَدَقـِة َواْإلِ ْلـبُْطَالِن  َوُهـَو َمْعُلـوُم ا، َوَهـَذا َفـتٌْح لِبَـاِب الزَّ

ْسَالمِ   .)٢( اهـ"بِاِالْضطَِراِر ِمْن ِديِن اْإلِ
 بـالقبول مـن تفـسري أنه أوىلال ريب ") :هـ٧٥١ت(م اجلوزية  قيِّ وقال ابنُ 

ل مـن  وهـم أوَّ ، مـن كتابـه، فعلـيهم نـزلUَمن بعده، فهم أعلم األمـة بمـراد اهللا 
، وهـم  وعمـًال  علـًام ملسو هيلع هللا ىلصُخوطب به من األمة، وقد شاهدوا تفـسريه مـن الرسـول 

 .)٣(اهـ" ، فال ُيعدل عن تفسريهم ما ُوجد إليه سبيًال العرب الفصحاء عىل احلقيقة
 قاعدة 

 داللة ألفاظ القرآن الكريم
 :تفسري القرآن بالقرآن

 .تارة يكون من باب املطابقة
 .نوتارة يكون من باب التضمُّ 
 .وتارة يكون من باب االلتزام

 .فاآلية تطابق اآلية
                                         

ــازمول ). ١٣/٣٦١) (ضــمن جممــوع الفتــاوى (:مقدمــة يف أصــول التفــسري) ١( ومــع رشحهــا ملحمــد ب
 .)١٩٢-١٩٠:ص(

 ).٢٤٣/ ١٣ (:َجمموع الفتاوى) ٢(
 .) ١/٤٣٣ (:إغاثة اللهفان) ٣(
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 . عىل جزء معنى اآلية تدلُّ أو اآلية
 . عىل الزم معنى اآليةأو اآلية تدلُّ 

 قاعدة 
 ع  يف اختالف التنوُّ عبارة املفرسِّ 

تفسري القرآن بالقرآن قد حيتمل أكثر من معنى وكلها صحيح، إذ ال تـدافع 
 .بينها

 : يف الرتجيح بني األقوال، بأن يقولوهنا تكون عبارة املفرسِّ 
 .حيحومقابله ص. األصحُّ 

 .، ومقابله راجحأو األرجح
 .واألصوب، ومقابله صواب

 .واألظهر، ومقابله ظاهر
 . عليها اآلية أو اآليات تدلُّ ،وهذا ألن مجيع املعاين صحيحة

 قاعدة 
 التفسري بالقراءات الثابتة : من مصادر تفسري القرآن بالقرآن

 .من تفسري القرآن بالقرآن تفسري القراءة بالقراءة
هنــا تفــسري القــراءة املتــواترة والــصحيحة بــالقراءة املتــواترة واملقــصود 

 واملـراد بالـصحيحة مـا هلـا حكـم التـواتر، وهـي القـراءة التـي صـحَّ . والصحيحة
 .اها العلامء بالقبول ووافقت رسم املصحف والعربية ولو بوجه، وتلقَّ ،سندها
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 قاعدة 
 أقسام القراءات من جهة التفسري

 : ختتلف من قراءة وقراءة، عىل األحوال التاليةريأحوال القراءات يف التفس
مـا كـان فيهـا اخـتالف  وهـي .ق هلا بالتفـسري قراءات ال تعلُّ - ١

).  والـرساط،الـرصاط، الـزراط(كـاالختالف يف .  واملعنى واحدٌ ،اللفظ
بضم اهلاء مع إسكان امليم، وبكـرس اهلـاء ) لدهيم(و) إليهم(و) عليهم(و

) فألقـه إلـيهم(و ) نؤته منهـا(، و)يؤده إليك(و . مع ضم امليم وإسكاهنا
ونحـو ذلـك ممـا يطلـق . بإسكان اهلاء وبكرسها، مع صلتها واختالسـها

 ،ات واملـدَّ ،ع صفة النطق به كـاهلمزاتومنه ما يتنوَّ . عليه أنه لغات فقط
 ، واالخــتالس، واإلدغــام، واإلظهــار، ونقــل احلركــات،واإلمــاالت

 . ونحو ذلك،ليظهاوترقيق الالمات والراءات أو تغ
 :ق بالتفسري من جهات متفاوتة قراءات تتعلَّ - ٢

 و ،ما يكون االختالف فيها بني اللفظ واملعنى) أ        
ملك يوم ( و )يوم الدين مالك (:نحو ؛جيوز اجتامعهام يف يشء واحد

 ألنه مالك يوم ؛ ألن املراد يف القراءتني هو اهللا تعاىل؛يف الفاحتة) الدين
بون(، و)بام كانوا َيْكِذبون(وكذا . هالدين وملك  ألن املراد هبام هم ؛)ُيَكذِّ
بون بالنبيِّ ؛املنافقون  وَيكِذبون يف ،-صىل اهللا عليه وسلم-  ألهنم يكذِّ
 ألن املراد ؛بالراء والزاي) ننشزها( و )كيف ننرشها( وكذا .أخبارهم

 رفع  وأنشزها أي، وذلك أن اهللا أنرشها أي أحياها،هبام هي العظام
 .ن اهللا تعاىل املعنيني يف القراءتني فضمَّ ،بعضها إىل بعض حتى التأمت
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 يف يشء ، مع امتنـاع اجـتامعهامااختالف اللفظ واملعنى مجيعً ) ب 
وا أهنـم قـد وظنُّ (نحو ،  بل يتفقان من وجه آخر ال يقتيض التضادَّ ،واحد
بوا  .بالتشديد والتخفيف) ُكِذبوا( و )ُكذِّ

 :هتنيوهي من هاتني اجل
 .ع املعنىتارة توّس 

 .ح املرادوتارة توضِّ 
 . املجمل وتبنيِّ ،د املطلق وتقيِّ ،ص العاموتارة ختصِّ 

 .وتارة تزيل اإلشكال
 قاعدة 

 )١(د القراءاتفوائد تعدُّ 
ا  والتهـوين عليهـا رشًفـ، وإرادة اليرس هبا،ةللتخفيف عىل هذه األمَّ : األوىل

هـا أفـضل اخللـق  وإجابـة لقـصد نبيِّ ، وخـصوصية لفـضلها، ورمحـة، وتوسـعة،هلا
 َىل  َعـآنَ رْ قُ  الْ َك تُ مَّ  أُ أَ رَ قْ  تَ نْ  أَ كَ رُ مُ أْ  يَ  اهللاََّنَّ إِ ":  حيث أتاه جربيل فقال له؛وحبيب احلق

 يـردد ومل يـزل. "َك لِـ ذَ يُق طِ  تُ ي َال تِ مَّ  أُ نَّ إِ  وَ ،هُ تَ ونَ عُ مَ  وَ هِ اتِ افَ عَ  مُ  اهللاََُّل أَ ْس  أَ :اَل قَ  فَ ،ٍف رْ َح 
 .)٢( حتى بلغ سبعة أحرفاملسألة

                                         
 ).٥٤-٥٢، ٢٩-٢٨، ١/٢٢( النرش )١(

 َسْبَعةِ  َعَىل  اْلُقْرآنَ  َأنَّ  َبَيانِ ها، باب أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقرص. حديث صحيح )٢(
 ْبنِ  ُأَيبِّ  َعنْ  ": ولفظه. ، عن ُأيب بن كعب ريض اهللا عنه)٨٢١(، حديث رقم َمْعنَاهُ  َوَبَيانِ  َأْحُرٍف 

يُل  َتاهُ َفأَ  :َقاَل  ،ِغَفارٍ  َبنِي َأَضاةِ  ِعنْدَ  َكانَ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاَُّ َصىلَّ - النَّبِيَّ  َأنَّ  َكْعٍب  َالم َعَلْيهِ  ِجْربِ  السَّ
ُتَك  َتْقَرأَ  َأنْ  َيْأُمُركَ  اهللاََّ إِنَّ  :َفَقاَل  تِي َوإِنَّ  ،َوَمْغِفَرَتهُ  ُمَعاَفاَتهُ  اهللاََّ َأْسَأُل  :َفَقاَل  ،َحْرٍف  َعَىل  اْلُقْرآنَ  ُأمَّ  َال  ُأمَّ

= 
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:  كقراءة سعد بن أيب وقاص وغريه؛ ما يكون لبيان حكم جممع عليه:الثانية
 أن املـراد بـاألخوة هنـا هـو اإلخـوة فإن هذه القراءة تبنيِّ ) مٍّ  أُ نْ  مِ ٌت ْخ  أُ وْ  أَ ٌخ  أَ هُ لَ وَ (

 . وهذا أمر جممع عليه،لألم
) أو حترير رقبة مؤمنة (:ة كقراء؛ حلكم اختلف فيهاحً  ما يكون مرجِّ :الثالثة

 . فيها ترجيح الشرتاط اإليامن فيها،ارة اليمنييف كفَّ 
ــة ــني: الرابع ــني خمتلف ــني حكم ــع ب ــون للجم ــا يك ــيطْ ( :م ــرن ويطَّ ُه  )نرْ هَّ

هـر طأن احلائض ال يقرهبا زوجها حتى ت وهو ؛ ينبغي اجلمع،بالتخفيف والتشديد
 .ر بالغسل وتطهَّ ،بانقطاع حيضها
) وأرجلكـم( كقـراءة ؛كون ألجل اختالف حكمني رشعيـنيما ي: اخلامسة

 والنـصب يقتـيض فـرض ، فإن اخلفـض يقتـىض فـرض املـسح؛باخلفض والنصب
 . والغسل لغريه،فجعل املسح لالبس اخلفِّ ، e نهام النبيُّ  فبيَّ ،الغسل

فامـضوا ( كقـراءة ه؛ون إليضاح حكم يقتىض الظاهر خالفما يك: السادسة
 ، ولـيس كـذلك،يقتىض ظاهرها املـيش الـرسيع) فاسعوا(راءة  فإن ق،)إىل ذكر اهللا

 .هم منه ورافعة ملا يتوَّ ،حة لذلكفكانت القراءة األخرى موضِّ 
ــسابعة ً :ال ــرسِّ ــا يكــون مف ــا م ــا لعلَّ ــراءة؛ه ال يعــرف مل ــل ق ــصوف  (: مث كال

                                         
= 

ُتَك  َتْقَرأَ  َأنْ  َيْأُمُركَ  اهللاََّ  إِنَّ  :َفَقاَل  الثَّانَِيةَ  َأَتاهُ  ُثمَّ  ،َذلَِك  ُتطِيُق   اهللاََّ  َأْسَأُل  :َفَقاَل  ،َحْرَفْنيِ  َعَىل  اْلُقْرآنَ  ُأمَّ
تِي َوإِنَّ  ،َوَمْغِفَرَتهُ  ُمَعاَفاَتهُ  ُتَك  َتْقَرأَ  َأنْ  َيْأُمُركَ  اهللاََّ إِنَّ  :َفَقاَل  الثَّالَِثةَ  َجاَءهُ  ُثمَّ  ،َذلَِك  ُتطِيُق  َال  ُأمَّ  اْلُقْرآنَ  ُأمَّ

تِي َوإِنَّ  ،َوَمْغِفَرَتهُ  ُمَعاَفاَتهُ  اهللاََّ َأْسَأُل  :َفَقاَل  ،َأْحُرٍف  َثَالَثةِ  َعَىل  ابَِعةَ  َجاَءهُ  ُثمَّ  ،َذلَِك  ُتطِيُق  َال  ُأمَّ  :َفَقاَل  الرَّ
ُتَك  َتْقَرأَ  َأنْ  َيْأُمُركَ  اهللاََّ إِنَّ  َام  ،َأْحُرٍف  َسْبَعةِ  َعَىل  اْلُقْرآنَ  ُأمَّ  ." َأَصاُبوا َفَقدْ  َعَلْيهِ  واؤُ َقرَ  َحْرٍف  َفَأيُّ
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 ).املنفوش
ـ:الثامنة  ﴿وإذا : كقـراءة؛ ألهـل الزيـغا ودفًعـ،ة ألهـل احلـق ما يكون حجَّ

 .)١( وردت عن ابن كثري وغريه؛﴾ بكرس الالما كبريً ا وملكً ت ثم رأيت نعيًام رأي
 ﴿أو ملـستم : كقـراءة؛ة برتجيح لقول بعـض العلـامء ما يكون حجَّ :التاسعة

 ﴿فلمسوه بأيدهيم﴾ أي : كقوله تعاىل؛ واملسِّ سِّ النساء﴾ إذ اللمس يطلق عىل اجلَ 
 .)٢("َت ْس  ملََ وْ أَ  َت لْ بَّ  قَ َك لَّ عَ لَ ": eه  ومنه قولُ ،وهمسُّ 

 ﴿واألرحـام﴾ : كقـراءة؛ لقول بعض أهل العربيـةةً  ما يكون حجَّ :العارشة
 .باخلفض

ــرش ــة ع ــة البالغــة، وكــامل اإلعجــاز : احلادي ــة ،مــا يف ذلــك مــن هناي  وغاي
ع اللفـظ بكلمـة االختصار، ومجال اإلجياز، إذ كل قراءة بمنزلة اآليـة، إذ كـان تنـوُّ 

 مل خيف ما كان يف ذلك ، داللة كل لفظ آية عىل حدهتا ولو جعلت،تقوم مقام آيات
 .من التطويل

 إذ هـو مـع ؛ وواضـح الداللـة،ما يف ذلك مـن عظـيم الربهـان: الثانية عرش
                                         

الكامل يف القراءات  كتاب ويفوهي غري الرواية املتواترة عن ابن كثري، ). ١/٤١(كذا يف النرش ) ١(
يوسف بن عيل بن جبارة بن حممد بن عقيل بن سواده أبو القاسم ، لواألربعني الزائدة عليهاالعرش 

وروى يعىل بن حكيم عن اْبن َكثٍِري يف سورة "): ١/٥٥١ ()هـ٤٦٥ :املتوىف(اهلَُذيل اليشكري املغريب 
  اهـ"بكرس الالم كابن عباس، وعيل ريض اهللاَّ عنهام) َوُمْلًكا َكبًِريا(اإلنسان 

ـ: رِّ قِ  هل يقول اإلمام للمُ : باب،أخرجه البخاري يف كتاب احلدود)  ٢( ك ملـست أو غمـزت؟ حـديث لعلَّ
َصـىلَّ - ملََّا َأَتى َمـاِعُز ْبـُن َمالِـٍك النَّبِـيَّ : َقاَل -َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهَام -ِن َعبَّاٍس َعْن ابْ  :، ولفظه)٦٨٢٤(رقم 

- ؟ َأنِْكَتَهـا: َقـاَل ، َال َيا َرُسـوَل اهللاَِّ: َقاَل ؟ َلَعلََّك َقبَّْلَت َأْو َغَمْزَت َأْو َنَظْرَت : َقاَل َلهُ ،-اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 ."َفِعنَْد َذلَِك َأَمَر بَِرْمجِهِ  :َقاَل  -َال َيْكنِي
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 بل كله ، وال ختالف، وال تناقض،ق إليه تضادٌّ عه مل يتطرَّ كثرة هذا االختالف وتنوُّ 
لـبعض عـىل نمـط واحـد ، ويـشهد بعـضه ا بعضه بعًض ا، ويبنيِّ ق بعضه بعًض يصدِّ 

 وأسلوب واحد، وما ذلك إال آية بالغة، وبرهان قاطع عىل صدق من جاء به صىلَّ 
 .ماهللا عليه وسلَّ 

 إذ هـو عـىل هـذه ؛ وتيسري نقله عىل هـذه األمـة،سهولة حفظه: الثالثة عرش
الصفة من البالغة والوجازة، فإنه من حيفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليـه وأقـرب 

ي معـاين تلـك القـراءات  مـن الكـالم تـؤدِّ عى لقبوله من حفظه مجـًال إىل فهمه وأد
 .ا وأيرس لفظً ،ا فإن ذلك أسهل حفظً ،اه واحدً  فيام كان خطُّ  ال سيامَّ ،املختلفات

ـ: الرابعة عرش غـون جهـدهم ة مـن حيـث إهنـم يفرِّ إعظـام أجـور هـذه األمَّ
ام مـن داللـة كـل  واسـتنباط احلكـم واألحكـ،ع معاين ذلكليبلغوا قصدهم يف تتبُّ 

ــامهم النظــر ــي إشــاراته، وإنع ــني أرساره وخف ــظ، واســتخراج كم ــاهنم ،لف  وإمع
ه والتعليل والرتجيح، والتفصيل بقدر مـا يبلـغ غايـة علمهـم، الكشف عن التوجُّ 

م أين ال أضيع عمل عامل مـنكم مـن فاستجاب هلم رهبُّ ﴿ويصل إليه هناية فهمهم
 .)١٩٥:آل عمران (﴾ذكر وأنثى

 فضل هذه األمة ورشفها عـىل سـائر األمـم، مـن ومنها بيانُ : عرشاخلامسة 
، والبحـث عـن ي، وإقباهلم عليـه هـذا اإلقبـالم هذا التلقِّ يهم كتاب رهبِّ حيث تلقِّ 

، وبيان صوابه، وبيـان تـصحيحه، وإتقـان  صيغةٍ ، والكشف عن صيغةٍ  لفظةٍ لفظةٍ 
لتطفيـف، فلـم جتويده، حتى محوه من خلـل التحريـف، وحفظـوه مـن الطغيـان وا

 ،ات، حتـى ضـبطوا مقـادير املـدَّ ا وال ترقيًقـا، وال تفخيًام  وال تسكينً اهيملوا حتريكً 
زوا بني احلروف بالصفات، ممـا مل هيتـد إليـه فكـر أمـة مـن  وميَّ ،وتفاوت اإلماالت
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 .األمم، وال يوصل إليه إال بإهلام بارئ النسم
ة، والنعمـة اجلليلـة اجلـسيمة خره اهللا من املنقبة العظيمما ادَّ : السادسة عرش

ا، واتـصال هـذا الـسبب اإلهلـي بـسببها هلذه األمة الرشيفة، من إسنادها كتاب رهبِّ 
 ، لقـدر أهـل هـذه امللـة احلنيفيـةاخصيصة اهللا تعاىل هذه األمة املحمديـة، وإعظاًمـ

 بوصـله، اوكل قارئ يوصل حروفه بالنقل إىل أصله، ويرفع ارتياب امللحـد قطًعـ
ن من الفوائد إال هذه الفائدة اجلليلة لكفت، ولو مل يكـن مـن اخلـصائص فلو مل يك

 .تفَ إال هذه اخلصيصة النبيلة لوَ 
 وصـيانة كالمـه ،يه حفـظ كتابـه العزيـز اهللا يف تولِّ ظهور رسِّ  : السابعة عرش

 من األعصار، ولـو يف قطـر ال بأوىف البيان والتمييز، فإن اهللا تعاىل مل خيل عًرص املنزَّ 
وفـه ورواياتـه،  وإتقـان حر،ة قائم بنقل كتاب اهللا تعـاىلقطار، من إمام حجَّ من األ

  لوجود هذا السبب القويم عىل ممرِّ  اته، يكون وجوده سببً آوتصحيح وجوهه وقرا
 .  عىل بقاء القرآن العظيم يف املصاحف والصدورالدهور، وبقاؤه دليًال 
ة بحــسب قــراءة معرفــة التفاســري الــواردة عــن الــصحاب : الثامنــة عــرش

 ظنُّ  فـيُ ،خمصوصة، وذلـك أنـه قـد يـرد عـنهم تفـسريان يف اآليـة الواحـدة خمتلفـان
. ض السلف لذلك وليس باختالف، وإنام كل تفسري عىل قراءة، وقد تعرَّ ،ااختالفً 

 من طرق عـن ابـن ]رت أبصارنالقالوا إنام سكِّ [: فأخرج ابن جرير يف قوله تعاىل
 . "تدَّ معنى ُس ت برَ كِّ أن ُس ": عباس وغريه

 . تذَ ِخ  أُ :ومن طرق أهنا بمعنى
ت، ومـن دَّ  ُسـ: فإنام يعني،دةرت مشدَّ كِّ من قرأ ُس : ثم أخرج عن قتادة قال

 .ترَ حِ  ُس : فإنه يعني،فة سكرت خمفَّ :قرأ
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: ﴿رسابيلهم من قطران﴾ أخرج ابـن جريـر عـن احلـسن:ه تعاىل ه قولُ ومثلُ 
 .ه النحاس املذابأنَّ : نه وعن غريه خرج من طرق عأو.  به اإلبلهتنأأنه الذي 

 وهـو ،بتنـوين قطـرٍ ) ٍر آنٍ ْطـمن قَ : ( وإنام الثاين تفسري لقراءة،وليسا بقولني
 .  كام أخرجه ابن أيب حاتم هكذا عن سعيد بن جبري، شديد احلرِّ ﴾آنٍ ﴿النحاس، و

مستم﴾ هل هو اجلـامع ال ﴿أو: وما ورد عن ابن عباس وغريه يف تفسري آية
ــاألوَّ أو اجلــسُّ  ــد؟ ف ــراءة بالي ــراءة.  المــستم:ل تفــسري لق ــاين لق  وال ، ملــستم:والث
 .اختالف

 قاعدة 
  ملن يطلب أثر القراءات يف التفسريٌت مهامَّ 

 ال اختالف ،ع وتغايرأن حقيقة اختالف القراءات أنه اختالف تنوُّ : األوىل 
﴿أفـال : اىل قـال تعـ؛ فـإن هـذا حمـال أن يكـون يف كـالم اهللا تعـاىل، وتنـاقضتضادٍّ 

ــــ ــــه اختالًف ــــد غــــري اهللا لوجــــدوا في ــــن عن ــــو كــــان م ــــدبرون القــــرآن ول  ايت
 .)٨٢:النساء(﴾اكثريً 

 حرف من حروف االختالف إىل من نعتقد أن معنى إضافة كلِّ : الثانية
 وأكثر ، إنام هو من حيث إنه كان أضبط له،أضيف إليه من الصحابة وغريهم

وإضافة احلروف .  إليه، ال غري ذلك به، ومالزمة له، وميًال  وإقراءً قراءةً 
واهتم املراد هبا أن ذلك القارئ وذلك اإلمام اختار ة القراءة ورُ والقراءات إىل أئمَّ 

 ،القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبام قرأ به، فآثره عىل غريه، وداوم عليه ولزمه
 من لذلك أضيف إليه دون غريهخذ عنه، فصد فيه، وأُ رف به، وقُ حتى اشتهر وعُ 
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 ، ورأي، ال إضافة اخرتاع، وهذه اإلضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم،ءاالقرَّ 
 .)١(واجتهاد

اء يف اء عن اختالف الفقهاء، بأن اختالف القرَّ افرتق اختالف القرَّ : الثالثة
.  وهو كالمه ال شك فيه، نزل من عند اهللا، وصواٌب ه حقٌّ القراءات الثابتة، كلَّ 

 واحلق يف نفس األمر فيه واحد؛ فكل ،ف اجتهاديٌّ واختالف الفقهاء اختال
 وكل قراءة بالنسبة إىل األخرى .سبة إىل اآلخر صواب حيتمل اخلطأمذهب بالن

 . ونؤمن به، نقطع بذلك،حق وصواب يف نفس األمر
-  عن النبيِّ  ما صحَّ  ألن كلَّ ؛ ال جيوز الرتجيح بني القراءات املقبولة:الرابعة

ـا ومل يـسع أحـدً ،ه فقد وجب قبولُ ، من ذلك-مصىل اهللا عليه وسلَّ   ،هة ردُّ  مـن األمَّ
 إذ كل قراءة منها مع األخـرى بمنزلـة ؛ل من عند اهللاه منزَّ  وأن كلَّ ، بهولزم اإليامنُ 
 وال ، وعمًال واتباع ما تضمنته من املعنى علًام  ، جيب اإليامن هبا كلها،اآلية مع اآلية

 وإىل ذلك أشار ، أن ذلك تعارضا ظن  ،رىجيوز ترك موجب إحدامها ألجل األخ
 َأَتـاُه َنـاٌس ِمـْن َأْهـِل اْلُكوَفـِة، َفَقـَرَأ َعَلـيِْهُم املَّ  -ريض اهللا عنه- اهللا بن مسعود عبدُ 

الَم، َوَأَمَرُهمْ  تَلُِفوا ِيف اْلُقْرآِن، َوَال  بِتَْقَوى اهللاَِّ، َوَأْن َال " السَّ   َال  َيتَنَاَزُعوا فِيِه، َفإِنَّـهُ  َخيْ
ــُف  تَلِ ــَساَقطُ ،َخيْ ــَة اِإلْســَال ، َوال َيتَ يَع ــَرْوَن َأنَّ َرشِ ، َأال َت دِّ ــرَّ ــَرِة ال ــُذ لَِكثْ ــِه  َوال َينُْف ِم فِي

ٍء َينَْهـى ، َوِقَراَءَهتَا،َواِحَدٌة، ُحُدوَدَها  َوَأْمَر اهللاَِّ فِيَها، َوَلْو َكاَن ِمَن اْحلَْرَفْنيِ َيْأُمُر بِـَيشْ
ـِه، َوإِينِّ ألَْرُجـو َأْن َيُكـوَن ،َعنُْه اآلَخرُ   َكاَن َذلَِك االْختِالَف، َوَلكِنَُّه َجاِمُع َذلِـَك ُكلِّ

                                         
ل كتب القراءات هي أسانيد هذا االختيـار، وليـست هـي العمـدة يف وأسانيد القراءات التي تذكر أوَّ )  ١(

 . العلمه عليه أهُل ة، كام نبَّ ة عن الكافَّ التواتر، وإنام العمدة فيه نقل الكافَّ 
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َغنِيـِه  اِس، َوَلـْو َأْعَلـُم َأَحـًدا ُيبَلِّ َقْد َأْصبََح فِيُكْم ِمَن اْلِفْقِه َواْلِعْلِم ِمْن َخـْريِ َمـا ِيف النـَّ
ٍد اِإلبُِل َأْعَلَم بَِام َأْنَزَل اهللاَُّ َعَىل  ي َلَطَلبْتُـُه، َحتَّـى ُأَزاَد -َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ - ُحمَمَّ  ِمنـِّ

 َكـاَن ُيْعـَرُض -َصـىلَّ اهللاَُّ َعَليْـِه َوَسـلَّمَ -ِعْلَمُه إَِىل ِعْلِمي، َقْد َعلِْمُت َأنَّ َرُسـوَل اهللاَِّ 
ًة، َفُعِرَض َعَليْـِه َعـ ، ُكنْـُت إَِذا َقـَرْأُت َعَليْـِه َعَليِْه اْلُقْرآُن ُكلَّ َعاٍم َمرَّ َتْنيِ اَم ُقـبَِض َمـرَّ

ُه َمْن َجَحَد  ًة َعنَْها، َفإِنَّ ِين َأينِّ ُحمِْسٌن، َفَمْن َقَرَأ َعَىل ِقَراَءِيت َفال َيَدْعَها َرْغبَ اْلُقْرآَن َأْخَربَ
هِ   .)١("بَِحْرٍف ِمنُْه َجَحَد بِِه ُكلِّ

                                         
، حتت رقم ٦/٣٩٥الرسالة (، )١/٤٠٥امليمنية (سند أثر صحيح اإلسناد، أخرجه أمحد يف امل)  ١(

ووقع تصحيف يف –) ٣٠٧برقم١٣٠-١٢٩ص(وحممد ابن الرضيس يف فضائل القرآن ، )٣٨٤٥
، من طريق )٣٣/١٤١( ابُن عساكر يف تاريخ دمشق أخرجه طريق أمحد ومن ،- أسامء رجال إسناده

ْمحَِن ْبِن َعابٍِس، َقاَل  َداَن :ُشْعَبُة، َعْن َعْبِد الرَّ َثنَا َرُجٌل، ِمْن َمهْ ُه َلنَا -  َحدَّ  ِمْن َأْصَحاِب َعْبِد اهللاِ، َوَما َسامَّ
ة يف أخبار املدينة ، وأخرجه " وساقه، ...ملََّا َأَراَد َعْبُد اهللاِ، َأْن َيْأِيتَ املَِْدينَةَ : ، َقاَل - ابُن شبَّ
 يف اجلامع لشعب اإليامن ، والبيهقي)٩٧/ ١٠(، والطرباين يف الكبري )١٧٤٩برقم٢/١٢٦(
حممد بن ، من طريق )٣٣/١٤١(، ومن طريقه ابُن عساكر يف تاريخ دمشق )٢٠٧٤برقم٣/٥٣٤(

رى أنه عمرو  يُ صف صفةً  عن رجل وُ ، عن عبد الرمحن بن عابس النخعي، عن زبيد اليامي،طلحة
. "وساقه ... مَ َال  السَّ مُ هِ يْ لَ  عَ أَ رَ قَ  فَ ةِ وفَ كُ  الْ لِ هْ  أَ نْ  مِ اٌس  نَ اهُ تَ  أَ هُ نَّ أَ :  عن عبد اهللا بن مسعود ،بن رشحبيل

ُه َبَعَث إَِىل من طريق ) ١٠/٢٠٤(وأخرجه الطرباين يف الكبري  َشِقيِق بن َسَلَمَة، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َأنَّ
َعُهْم، َفاْجَتَمُعوا ،إِْخَوانِِه ِمْن َأْهِل اْلُكوَفةِ  َتِمُعوا َفُيَودِّ ِة املَْْسِجِد، َفَأَتاُهْم َفَسلََّم  َوَأَمَرُهْم َأْن َجيْ ِيف ُظلَّ

جاء . والرجل املبهم عند أمحد والبيهقي هو عمرو بن رشحبيل، وهو اهلمداين ثقة.  وساقهَعَلْيِهْم،
 ": توضيحه يف سند أمحد نفسه، بوصفه يف السند بأنه من مهدان، ويف الطرباين حيث قال يف السند

 - الشاملة-يف غريب احلديث للحريب، "يَل بِ ْح  ُرشَ نُ و بْ رُ مْ  عَ هُ نَّ ى أَ رَ  يُ ةً فَ  ِص َف ِص  وُ لٍ ُج  رَ نْ عَ 
ًحا باسمه– )٢/٨٦٩(إبراهيم احلريب يف غريبه احلديث  ورواه). ٣/٣١٧( ثنَا : فقال- مرصَّ  َحدَّ

ثنَا ،َغْيَالنَ  بنُ  َحمُْمودُ  ْرضُ  َحدَّ ثنَا ،ُشَمْيلٍ  بنُ  النَّ ْمحَنِ  َعنْ  ،دٍ ُزَبيْ  َعنْ  ،َطْلَحةَ  بنُ  حممدُ  َحدَّ  بنِ  َعْبِدالرَّ
ْحبِيَل  بن َعْمٍرو َعنْ  ،سٍ بِ اعَ  َتلُِفوا َال : َقاَل  ،اهللاِّ َعْبدِ  َعنْ  -َأْحٍسُبهُ  - ُرشَ َتَلُف  َال  َفإِنَّهَ  ؛الُقْرآنِ  ِيف  َختْ  ،فِيه ُخيْ

= 
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 :ْني َفـ حيـث قـال ألحـد املختلِ -مليه وسلَّ صىل اهللا ع- وإىل ذلك أشار النبيُّ 
 .)١("َت نْ َس ْح أَ "

                                         
= 

اء م .وهذا سند صحيح . َشانُّ ُيتَ  َوَال  ن أصحاب وأخرج البخاري يف كتاب فضائل القرآن، باب القرَّ
، ومسلم يف كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب فضل استامع )٥٠٠١(، حديث رقم ملسو هيلع هللا ىلصالنبيِّ 

 َعْن ،َعْن إِْبَراِهيمَ ": ، ولفظه عند مسلم)٨٠١(القرآن، وطلب القراءة من حافظه، حديث رقم 
 َفَقَرْأُت َعَلْيِهْم ُسوَرَة ، اْقَرْأ َعَلْينَا:مِ  ُكنُْت بِِحْمَص َفَقاَل ِيل َبْعُض اْلَقوْ : َعْن َعْبِد اهللاَِّ َقاَل ،َعْلَقَمةَ 

ا َعَىل ! َوْحيََك : ُقْلُت : َقاَل ! َواهللاَِّ َما َهَكَذا ُأْنِزَلْت : اْلَقْومِ  َفَقاَل َرُجٌل ِمنَ : َقاَل ،ُيوُسَف   َواهللاَِّ َلَقْد َقَرْأُهتَ
ُمهُ ، َأْحَسنَْت :ِيل  َفَقاَل ،- َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َرُسوِل اهللاَِّ   ، إِْذ َوَجْدُت ِمْنُه ِريَح اْخلَْمرِ ، َفَبْينََام َأَنا ُأَكلِّ

ُب اْخلَْمرَ : َفُقْلُت :َقاَل  ُب بِاْلكَِتاِب ، َأَتْرشَ ى َأْجلَِدكَ !؟ َوُتَكذِّ ُح َحتَّ   ." َال َتْربَ

، حديث َمْعنَاهُ  َوَبَيانِ  َأْحُرٍف  َسْبَعةِ  َعَىل  اْلُقْرآنَ  َأنَّ  َبَيانِ  بابمسلم يف كتاب صالة املسافرين،  أخرج )١(
ْمحَنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِعيَسى ْبنِ  اهللاَِّ َعْبدِ  َعنْ  َخالِدٍ  َأِيب  ْبنِ   إِْسَامِعيَل ، من طريق)٨٢٠(رقم   َعنْ  َلْيَىل  َأبِى ْبنِ  الرَّ
هِ  ا َعَلْيِه ُثمَّ َدَخَل آَخُر  ُكنُْت ِيف املَْْسِجِد َفَدَخَل َرُجٌل :َعْن ُأَيبِّ ْبِن َكْعٍب َقاَل  َجدِّ  ُيَصيلِّ َفَقَرَأ ِقَراَءًة َأْنَكْرُهتَ

َالَة َدَخْلنَا َمجِيًعا َعَىل َرُسوِل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  َفَقَرَأ ِقَراَءًة ِسَوى َقَراَءِة َصاِحبِِه َفَلامَّ َقَضْينَا الصَّ
ا َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ  إِنَّ َهَذا َقَرَأ ِقَراءَ :َفُقْلُت  ا َعَلْيِه َوَدَخَل آَخُر َفَقَرَأ ِسَوى ِقَراَءِة َصاِحبِِه َفَأَمَرُمهَ ًة َأْنَكْرُهتَ

ْكِذيِب وَ  َم َشْأَهنَُام َفَسَقَط ِيف َنْفِيس ِمْن التَّ َن النَّبِيُّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ َم َفَقَرآ َفَحسَّ َال إِْذ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
َب ِيف َصْدِري َفِفْضُت  َم َما َقْد َغِشَينِي َرضَ ِة َفَلامَّ َرَأى َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ يَّ ُكنُْت ِيف اْجلَاِهلِ

َام َأْنُظُر إَِىل اهللاَِّ َعزَّ َوَجلَّ َفَرًقا َفَقاَل ِيل   َأْن اْقَرْأ اْلُقْرآَن َعَىل َحْرٍف َفَرَدْدُت إَِلْيِه  َيا ُأَيبُّ ُأْرِسَل إَِيلَّ :َعَرًقا َوَكَأنَّ
تِي َفَردَّ إَِيلَّ الثَّالَِثَة اْقَرْأُه  ْن َعَىل ُأمَّ تِي َفَردَّ إَِيلَّ الثَّانَِيَة اْقَرْأُه َعَىل َحْرَفْنيِ َفَرَدْدُت إَِلْيِه َأْن َهوِّ ْن َعَىل ُأمَّ َأْن َهوِّ

ٍة َرَدْدُتَكَها َمْسَأَلٌة َتْسَأُلنِيَها َفُقْلُت َعَىل َسْبَعِة َأْحُرٍف َفلَ  تِي :َك بُِكلِّ َردَّ تِي اللَُّهمَّ اْغِفْر ِألُمَّ  اللَُّهمَّ اْغِفْر ِألُمَّ
ى إِْبَراِهيُم َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ  ْرُت الثَّالَِثَة لَِيْوٍم َيْرَغُب إَِيلَّ اْخلَْلُق ُكلُُّهْم َحتَّ  واحلديث ذكره ابن ."َوَأخَّ

ا يف النرش -رمحه اهللا–اجلزري  وقد رواه . ، وعزاه إىل احلارث بن أيب أسامة)١/٣١( بلفظه تام 
 عبد عن وعيسى، ، احلكم عن ليىل، أيب ابن، من طريق )١٤٥٤رقم٣/٣٤٢(الشايش يف مسنده 

 أصيل، املسجد تدخل :قال كعب بن أيب  عن": ولفظه. t كعب بن أيبِّ  عن ليىل، أيب بن الرمحن
= 
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 ٦٢

 . )١("َت بْ َص أَ ": ويف احلديث اآلخر
 قـراءة -صىل اهللا عليه وسـلم- ب النبيُّ  فصوَّ )٢("ْت لَ زِ نْ ا أُ َذ كَ هَ ": ويف اآلخر

 . وقطع بأهنا كذلك أنزلت من عند اهللا، من املختلفنيكلٍّ 
                                         

= 
 يف فخالفني فقرأها النحل فافتتح يصيل فقام رجل فجاء جلست، ثم فقرأت النحل وافتتحت
 آخر رجل جاء ثم وسلم، آله وعىل عليه اهللا صىل النبيُّ : قال ؟ أقرأك من : قلت انفتل فلام القراءة
 النبيُّ  : قال ؟ قرأكأ من: قلت انفتل فلام صاحبي، وخالف فخالفني فقرأ النحل فافتتح يصيل فقام
 يف كان مما أشد والتكذيب الشك من صدري يف فدخل: قال وسلم، آله وعىل عليه اهللا صىل

 استقرئ: فقلت وسلم آله وعىل عليه اهللا صىل النبي إىل هبام فانطلقت بأيدهيام فأخذت: قال اجلاهلية،
 يف كان مما أشد لتكذيبوا الشك من صدري يف فدخل ،» أحسنت «: فقال ،أحدمها فاستقرأ هذين،

 وأخسأ: قال .» الشك من أيب يا باهللا أعيذك «: وقال ،صدري يف بيده فرضب :قال. اجلاهلية
 حرف عىل القرآن تقرأ أن يأمرك وجل عز ربك إن: فقال أتاين جربيل إن «: قال ثم .عني الشيطان
 أحرف سبعة عىل القرآن تقرأ أن يأمرك ربك إن : فقال عاد ثم أمتي عن خفف اللهم: قلت ،واحد
 يوم ألمتي شفاعة الثالثة واختبأت ألمتي اغفر رب ألمتي اغفر رب : فقلت مسألة ردة بكل أعطاك
 .» الرمحن خليل إبراهيم حتى فيها إيل يرغب إال أحد من فام القيامة

يب وابـن أ) ٦/١٣٧احلـوت (، وابن أيب شيبة )٣٤٠، حتت رقم  ١/١٦٣(أخرج احلميدي يف مسنده )  ١(
َقـاَل َرُسـوُل : َقاَلْت ارية األنصَعْن ُأمِّ َأيُّوَب ). ٣٣٢٠، حتت رقم ٥/٤٧٦(عاصم يف اآلحاد واملثاين 
َا َقَرْأَت ، َأَصْبَت ": اهللاِ صىل اهللا عليه وسلم   .وسنده صحيح. "ُأْنِزَل اْلُقْرآُن َعَىل َسْبَعِة َأْحُرٍف ، َأهيُّ

، )٢٤١٩(م اخلصوم بعضهم يف بعـض، حتـت رقـم ، باب كالأخرجه البخاري يف كتاب اخلصومات)  ٢(
ومسلم يف كتاب صالة املسافرين وقـرصها، بـاب بيـان أن القـرآن عـىل سـبعة أحـرف، وبيـان معنـاه، 

ُه َقاَل  :، ولفظه عند البخاري)٨١٨(حديث رقم  ْمحَِن ْبِن َعْبٍد اْلَقاِريِّ َأنَّ  َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن :َعْن َعْبِد الرَّ
 َسِمْعُت ِهَشاَم ْبَن َحكِيِم ْبِن ِحَزاٍم َيْقَرُأ ُسـوَرَة اْلُفْرَقـاِن َعـَىل َغـْريِ َمـا : َيُقوُل -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ -طَّاِب اْخلَ 

 َأْمَهْلُتـُه َحتَّـى  ُثـمَّ ، َوكِْدُت َأْن َأْعَجَل َعَلْيـهِ ، َأْقَرَأنِيَها-َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َوَكاَن َرُسوُل اهللاَِّ ،َأْقَرُؤَها
َف  ْبُتُه بِِرَدائِهِ ،اْنَرصَ  إِينِّ َسِمْعُت َهـَذا َيْقـَرُأ : َفُقْلُت ،-َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َفِجْئُت بِِه َرُسوَل اهللاَِّ ، ُثمَّ َلبَّ

= 
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 ٦٣

ءة بالشاذة وعدم جتـويزهم القـراءة يف ال تالزم بني تسميتهم للقرا: اخلامسة
 .غةالصالة بالشاذ، وبني االستفادة منها يف التفسري واللُّ 

 قاعدة 
 ةيف التفسري بالقراءة الشاذَّ 

 .ة ال يدخل يف تفسري القرآن بالقرآنتفسري القرآن بالقراءة الشاذَّ 
 .ةه أنه من باب تفسري القرآن بالسنَّ غايتُ 

 فهـل ،ه من األحـرف الـسبعة أن ما مل يثبت كونُ وهو:  عىل أصلوهذا مبنيٌّ 
 . )١(جيب القطع بكونه ليس منها؟

الذي عليه مجهور العلامء أنه ال جيب القطع بذلك، إذ ليس ذلك مما أوجب 
 .اعلينا أن يكون العلم به يف النفي واإلثبات قطعي  

) هــ٨٣٣ت ()٣( اجلزريحه ابنُ وصحَّ ).  هـ٧٢٨ت ()٢(به ابن تيميةوصوَّ 
 .محهام اهللار

 . من أهل الكالم إىل وجوب القطع بنفيهوذهب فريٌق 
ــ تيميــة معقِّ قــال ابــنُ  :  عــىل مــا ذهــب إليــه هــذا الفريــق مــن أهــل الكــالمابً

                                         
= 

 ، اْقـَرأْ : ُثـمَّ َقـاَل ِيل ، َهَكـَذا ُأْنِزَلـْت : َقـاَل ، َفَقـَرأَ ، اْقَرأْ : ُثمَّ َقاَل َلهُ ، َأْرِسْلهُ : َفَقاَل ِيل ،َعَىل َغْريِ َما َأْقَرْأَتنِيَها
َ ؤُ  َفاْقرَ ، إِنَّ اْلُقْرآَن ُأْنِزَل َعَىل َسْبَعِة َأْحُرٍف ؛ َهَكَذا ُأْنِزَلْت : َفَقاَل ،َفَقَرْأُت   ."وا ِمنُْه َما َتَيرسَّ

 ).٣٩٩-١٣/٣٩٨ (:جمموع الفتاوى) ١(

 ).١/١٥ (: وقارن بالنرش،ما سبق) ٢(

 ).١/١٥ (:النرش) ٣(
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 ٦٤

 .)١(اهـ"والصواب القطع بخطأ هؤالء"
 ال ، وخالفـت رسـم املـصحف،ها إىل الـصحايب سـندُ فالروايات التي صحَّ 

ب علينا القطع بكوهنا ليست منها، وهي ال جينجزم بكوهنا من األحرف السبعة، و
 .ح الصحايب برفعها أو الا أن يرصِّ إمَّ 

 . فحكمها عىل أدنى األحوال حكم خرب اآلحاد،ح برفعهافإن رصَّ 
 هــذه القــراءة قــول دَّ َعــ فــأدنى األحــوال حينئــذ أن تُ ،ح برفعهــاوإن مل يــرصِّ 

. رآن بقـول الـصحايبِّ  فتكون من باب تفسري القـ، يف تفسري القرآن الكريمصحايبٍّ 
 إال وقد سمعه من رسول اهللا ا ال يدرج يف اآلية شيئً  أن الصحايبَّ ويغلب عىل الظنِّ 

 .علمأ، واهللا  حكًام ا إىل كونه مرفوعً ، فآَل ملسو هيلع هللا ىلص
أن الـراوي  مل : عمـل هبـا يف يشء؛ ومأخـذ هـؤالءال يُ :  ملن قالاوهذا خالفً 

ا بطـل مـن رب، فـإذا بطـل كونـه قرآًنـ، ومل يروه يف معرض اخلايذكره إال لكونه قرآنً 
 .)٢( به عىل يشءأصله، فال حيتجُّ 

ا، ألن الـصواب ب عىل هذا املأخذ؛ بعدم التسليم بـبطالن كونـه قرآًنـويعقَّ 
 رسـم املـصحف، ال نقطـع ه وخـالف سـندُ ف يف ذلك، أعني أن ما صـحَّ هو التوقُّ 
.  كام سبق قبل قليل،ه، وال نقطع بعدم قرآنيت)بكونه من األحرف السبعة( بقرآنيته 

 . من االحتجاج به كخرب آحادوليس أقلَّ 
بأنه ال يلـزم مـن بطـالن : ل يف احلوار عىل سبيل التنزُّ اويمكن أن جياب ثانيً 

                                         
 ).٣٩٩-١٣/٣٩٨ (: جمموع الفتاوى)١(

 ).٢٤٩-٥/٢٤٨ (:، أضواء البيان)١/٤٧(تفسري القرطبي : انظر ) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٥

 . إذ ال تالزم بني األمرين؛اا بطالن كونه خربً كونه قرآنً 
ة هو ما ذكره القـايض أبوالطيـب والقـايض حـسني، والعمل بالقراءة الشاذَّ 

 .)١( السبكيحه ابنُ  هلا منزلة خرب اآلحاد، وصحَّ ياين، والرافعي، تنزيًال والرو
 قاعدة  

 .ة تفسري القرآن بالقرآن عن تفسري القرآن بالسنَّ ال يستقلُّ 
 الذين ذهبوا إىل االكتفاء هبذا، وهؤالء قـد ؛ وبعض الناسني للقرآنيِّ اخالفً 

 َأَال ُيوِشــُك ،يــُت الْكِتَــاَب َوِمثَْلــُه َمَعــهُ َأَال إِينِّ ُأوتِ  ": بقولــه ملسو هيلع هللا ىلص  علــيهم الرســوُل ردَّ 
ـَذا الُْقـْرآنِ :َرُجٌل َشبَْعاُن َعَىل َأِريَكتِِه َيُقـوُل   َفـَام َوَجـْدُتْم فِيـِه ِمـْن َحـَالٍل ، َعَلـيُْكْم ِهبَ

وهُ  ُموهُ ،َفأَِحلُّ ُم ا، َوَما َوَجْدُتْم فِيِه ِمْن َحَراٍم َفَحرِّ َامِر اْألَْهِيلِّ  َأَال َال َحيِلُّ لَُكْم َحلْ  َوَال ،ْحلِ
بُعِ ُكلُّ ذِي َناٍب ِمنَ   َوَمْن َنـَزَل ، إِالَّ َأْن َيْستَْغنَِي َعنَْها َصاِحبَُها، َوَال لَُقطَُة ُمَعاِهدٍ ، السَّ

 .داود ه أبوأخرج. " َفَلُه َأْن ُيْعِقبَُهْم بِِمثِْل قَِراهُ ؛ َفإِْن َملْ َيْقُروهُ ،بَِقْوٍم َفَعَليِْهْم َأْن َيْقُروهُ 
ِديُث َعنِّي َوُهَو ُمتَّكٌِئ ": رواه الرتمذي ولفظهو َأَال َهْل َعَسى َرُجٌل َيبُْلُغُه اْحلَ

 َوَمـا ، َفَام َوَجْدَنا فِيِه َحـَالًال اْسـتَْحَلْلنَاهُ ، َبيْنَنَا َوَبيْنَُكْم كِتَاُب اهللاَِّ: َفيَُقوُل ،َعَىل َأِريَكتِهِ 
ْمنَاهُ َوَجْدَنا فِيِه َحَراًما َح  َم َرُسوُل اهللاَِّ .رَّ َم -َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ - َوإِنَّ َما َحرَّ  َكَام َحرَّ

 . )٢("اهللاَُّ
                                         

، مجع اجلوامع برشح املحيل وحاشية )٤٧٤-١/٤٧٣(بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب : انظر) ١(
، )٢/٢١(تـرص ابـن احلاجـب ضد ملخ، حاشية التفتازاين عىل رشح الع)٣٠١-١/٣٠٠(ابن العطار 

 ).١/٢٢٨ (- أبوالفضل–اإلتقان 

وسنده صحيح، وأخرجـه  ،)٤٦٠٤(حديث رقم أخرجه  أبوداود يف كتاب السنة، باب لزوم السنة، )  ٢(
 ."حسن غريب": وقال، )٢٦٦٤( حديث رقم ،)٦٠( باب رقم ،الرتمذي يف كتاب العلم

= 
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 مثله من الـسنن  القرآن، وأوتيتأوتيُت : يقوُل ": -رمحه اهللا-قال الدارمي 
 .)٢("ة إلرادة اهللا تعاىل به هي مفرسِّ )١(اه، ومالتي مل ينطق القرآن بنصِّ 

 .ة مثل القرآن يف وجوب العمل هبا، ولزوم قبوهلاسنَّ فال
 املحكم واملتشابه، فمحكمـه  وجودُ القرآن العظيم، ال يقدح يف ثبوتهومثل 

 ة فيها حمكـمٌ والسنَّ . ْحَكم عليه وُحيَْكم باملُ ،ق به، ومتشاهبه ُيَسلَّم له به ويصدَّ نُ يؤمَ 
 .ها متشاهبها عىل حمكمُل ق هبام، وحيمَ ، يصدَّ ومتشابهٌ 

 . عنه بالترشيعنه، وتستقلُّ توافق القرآن العظيم، وتبيِّ ة فالسنَّ 
َ لِلنِّاِس َماُنّزَل إَِليِْهْم َوَلَعلَُّهـْم : قال تبارك وتعاىل نيِّ ْكَر لِتُبَ ﴿َوَأْنَزْلنَا إَِليَْك الذِّ

ُروَن﴾   ).٤٤:النحل(َيتََفكَّ
ُسوُل َفُخُذوُه َومَ : وقال تعاىل ا َهنَاُكْم َعنْـُه َفـانتَُهوْا َواّتُقـوْا اهللاَّ ﴿َوَمآآَتاُكُم الرَّ

 ).٧:احلرش(إِّن اهللاَّ َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ 
﴿ّمـْن ُيطِـِع الّرُسـوَل َفَقـْد َأَطـاَع اهللاَّ َوَمـن َتـَوّىل َفَمـآ َأْرَسـْلنَاَك : وقال تعـاىل

 ).٨٠:النساء(َعَليِْهْم َحِفيظًا﴾ 
                                         

= 
بنحـو لفـظ الرتمـذي، ) ٤/١٣٢(حـو لفـظ أيب داود، ويف بن) ٤/١٣٠( واحلديث أخرجه أمحد يف مـسنده 
 بـاب تعظـيم حـديث رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم، حـديث رقـم ،وأخرجه ابن ماجة يف املقدمـة

واحلــديث  .املقــدام بــن معــد يكــرب، ريض اهللا عنــهوهــو مــن حــديث . ، بنحــو لفــظ الرتمــذي)١٢(
 ).  ١/٢٨١(ق جامع األصول  حمقِّ ، وكذا)١/٧(سنن ابن ماجة صحيح حه األلباين يف صحَّ 

أو تيت مثل القرآن من السنن التي مل ينطق القرآن : بمعنى الذي والتي،  وليست نافية، واملعنى ) ما() ١(
 .هبا، وأوتيت الذي هو مفرس ملراد اهللا بالقرآن 

 ).  ٢/٢٩٧(ة ة يف بيان املحجَّ نقله يف احلجَّ ) ٢(
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يْنآ إليِك ُروحـًا مـن أْمِرنـا َماُكنْـت ﴿َوَكذلِك َأوح: تبارك وتعاىل-وقال اهللا 
تدِري َما الكتاُب وال اإليَامُن ولكِـن َجَعْلنـاُه ُنـورًا هنْـِدي بِـِه َمـْن نـشاُء ِمـْن ِعبادَنـا 

ــا ِيف . وإّنــك لتهــدي إىل رصاٍط ُمــْستَقيم مَوات َوَم ــا ِيف الــسَّ ــُه َم اِط اهللاِّ اّلــِذي َل ِرصَ
 ).٥٣-٥٢:الشورى(الُُموُر﴾ األْرِض َأالَ إَِىل اهللاِّ َتِصُري ا

ــ] r[ويف شــهادته لــه ": -رمحــه اهللا- قــال الــشافعيُّ  ه هيــدي إىل رصاط بأنَّ
مستقيم؛ رصاط اهللا، والشهادة بتأدية رسالته واتباع أمره، وفيام وصفت من فرضه 

بالتـسليم : مـا أقـام اهللا بـه احلجـة عـىل خلقـه: اها يف اآلي ذكـر طاعته، وتأكيده إيَّ 
 . واتباع أمره،هللاحلكم رسول ا

. هُ فـبحكم اهللا سـنَّ :  اهللا فيام ليس هللا فيه حكم رسوُل وما سنَّ : قال الشافعيُّ 
ــه ــا اهللا يف قول ــْستَقيم: وكــذلك أخربن ــك لتهــدي إىل رصاٍط ُم ﴾ . ﴿وإّن اِط اهللاِّ ِرصَ

 ).٥٣-٥٢:الشورى(
 . كتاب فيام ليس فيه بعينه نصُّ  اهللا مع كتاب اهللا، وسنَّ  رسوُل وقد سنَّ 

باعه طاعته، ويف العنود عـن  فقد ألزمنا اهللا اتباعه، وجعل يف اتِّ  ما سنَّ وكلُّ 
، ا، ومل جيعل له من اتباع سنن رسول اهللا خمرًج ا معصيته التي مل يعذر هبا خلقً هاتباع

 .ملا وصفت، وما قال رسول اهللا
  سمع عبيداهللا بن، موىل عمر بن عبيداهللالنرضا  عن سامل أبو،أخربنا سفيان

ث عن أبيه  هِ تِـيكَ رِ  أَ َىل  َعـائًـكِ تَّ  مُ مْ كُ َد َحـ أَ َنيَّ فِ لْ  أُ َال ":  أن رسول اهللا قال:أيب رافع حيدِّ
ـَّرِ ْمـ أَ نْ  مِ رُ مْ  اْألَ يهِ تِ أْ يِ   ا ِيف نَ ْد َجـا وَ ي َمـرِ دْ  أَ َال : وُل ُقـيَ ، فَ هُ نْـ عَ ُت يْـ َهنَ وْ  أَ هِ  بِـُت رْ َمـا أَ ي، ِمم
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 .)١("اهُ نَ عْ بَ  اتَّ  اهللاَِّاِب تَ كِ 
 .ًال َس رْ مُ  يِّ بِ  النَّ نِ  عَ رِ دِ كَ نْ  املُْ نُ  بْ دُ مَّ  ُحمَ يهِ نِ ثَ دَّ َح وَ : ل سفيانُ قا

 .الرسير: األريكة: قال الشافعيُّ 
 :نن رسول اهللا مع كتاب اهللا وجهانوُس 

 . اهللا كام أنزل اهللابعه رسوُل  كتاب، فاتَّ نصُّ : مهاأحدُ 
أراد باجلملـة، وأوضـح  اهللا فيه عن اهللا معنـى مـا  رسوُل ، بنيَّ مجلةٌ : واآلخر
بع فيه كتاب تَّ وكالمها ا. ، وكيف أراد أن يأيت به العبادا أو خاص  اعام  : كيف فرضها

 .اهللا
 من ثالثـة  يف أن سنن النبيِّ افلم أعلم من أهل العلم خمالفً : ]الشافعي[قال 

                                         
، والرتمـذي، يف كتـاب )٤٦٠٥( يف لزوم الـسنة، حـديث رقـم ، باٌب داود، يف كتاب السنة أخرجه أبو) ١(

، وابـن ماجـة، يف )٢٦٦٣(العلم بـاب مـا هنـى عنـه أن يقـال عنـد حـديث رسـول اهللا ، حـديث رقـم 
، واحلـاكم يف )١٣(رقـم  املقدمة، باب تعظيم حديث رسول اهللا والتغليظ عىل مـن عارضـه، حـديث

َثنَا ": ولفـظ احلـديث عنـد الرتمـذي بـسنده قـال ).، علـوش٣٧٥، حتت رقـم ١/٣٠(املستدرك  َحـدَّ
َثنَا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْينَةَ ،ُقَتْيَبةُ  ْرضِ ، َحدَّ ِد ْبِن املُْنَْكِدِر َوَساِملٍ َأِيب النَّ  َعـْن ، َعْن ُعَبْيـِد اهللاَِّ ْبـِن َأِيب َرافِـعٍ ، َعْن ُحمَمَّ

ِه َرَفَعهُ  : َقال،َأِيب َرافٍِع َوَغْريِ ا َأَمـْرُت بِـِه َأْو َهنَْيـُت َعنْـهُ َال ُألْ  َ  ،ِفَنيَّ َأَحَدُكْم ُمتَّكًِئا َعَىل َأِريَكتِِه َيْأتِيـِه َأْمـٌر ِممـَّ
َبْعنَاهُ ، َال َأْدِري:َفَيُقوُل  َهـَذا َحـِديٌث َحـَسٌن ": واحلديث قال عنه الرتمـذيُّ . " َما َوَجْدَنا ِيف كَِتاِب اهللاَِّ اتَّ

 ، ُمْرَسـًال -َصـىلَّ اهللاَُّ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ - النَّبِـيِّ  َعـنِ ، اْبِن املُْنَْكـِدرِ  َعنِ ،ْم َعْن ُسْفَيانَ َوَرَوى َبْعُضهُ  .َصِحيٌح 
ْرضِ  ُعَيْينَـَة  َوَكاَن اْبُن . النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َعنِ ، َعْن َأبِيهِ ، َعْن ُعَبْيِد اهللاَِّ ْبِن َأِيب َرافِعٍ ،َوَساِملٍ َأِيب النَّ

ـِد ْبـِن املُْنَْكـِدِر ِمـْن َحـِديِث َسـاِملٍ َأِيب النَّـْرضِ  َ َحـِديَث ُحمَمَّ  َوإَِذا ،إَِذا َرَوى َهَذا اْحلَِديَث َعَىل اِالْنِفَراِد َبـنيَّ
ح الـشيخ اهـ، وصـحَّ " َأْسَلمُ  اْسُمهُ ،-َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َوَأُبو َرافٍِع َمْوَىل النَّبِيِّ .َمجََعُهَام َرَوى َهَكَذا

 .كرب بمعناهي م حديث املقدام بن معد، وتقدَّ )٩٠ص(أمحد شاكر احلديث، يف حتقيقه للرسالة 
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 : عانوالوجهان جيتمعان ويتفرَّ . وجوه، فاجتمعوا منها عىل وجهني
 . الكتاب اهللا مثل ما نصَّ  كتاب، فبنيَّ رسوُل ل اهللا فيه نصَّ ما أنز: مهاأحدُ 

 . عن اهللا معنى ما أراد، فبنيَّ مما أنزل اهللا فيه مجلة كتاب: واآلخر
 .ذان مل خيتلفوا فيهاموهذان الوجهان اللَّ 

 . كتاب رسول اهللا فيام ليس فيه نصُّ ما سنَّ : والوجه الثالث
رتض مـن طاعتـه، وسـبق يف علمـه مـن جعل اهللا لـه بـام افـ: فمنهم من قال

 . كتاب فيام ليس فيه نصُّ نَّ ُس أن يَ : توفيقه لرضاه
ته  إال وهلا أصل يف الكتاب، كام كانت سـنَّ ،ة قط سنَّ مل يسنَّ : نهم من قالوم

 مـن  عدد الصالة وعملها، عىل أصل مجلة فـرض الـصالة، وكـذلك مـا سـنَّ لتبنيِّ 
﴿الَ َتْأُكُلَوْا َأْمـَواَلُكْم َبيْـنَُكْم بِاْلبَاطِـِل﴾ :  قالالبيوع، وغريها من الرشائع؛ ألن اهللا

 ، فـام أحـلَّ )٢٧٥:البقـرة(﴿َوَأَحلَّ اهللاَُّ اْلبَيْـَع َوَحـّرَم الّرَبـا﴾ : ، وقال)٢٩:النساء(
 . الصالة فيه عن اهللا، كام بنيَّ  فإنام بنيَّ ،موحرَّ 

 . بفرض اهللاته اهللا، فأثبتت سنَّ بل جاءته به رسالةُ : ومنهم من قال
الـذي ألقـي يف : ه احلكمـةُ تُ ، وسـنَّ ه كل ما سنَّ وعِ لقي يف رُ أُ : ومنهم من قال

 . تهه ُسنَّ وعِ لقي يف رُ ه عن اهللا، فكان ما أُ وعِ رُ 
 وما نـزلته، وهي احلكمة التي ذكر اهللا، وعه سنَّ فكان مما ألقي يف رُ : ثم قال

 اهللا، كـام أراد اهللا، وكـام جاءتـه  جـاءه مـن نَِعـمِ به عليه كتاب فهو كتاب اهللا، وكـلٌّ 
ق بأهنــا يف أمــور بعــضها غــري بعــض، ونــسأل اهللا الــنعم، جتمعهــا النعمــة، وتتفــرَّ 

 .العصمة والتوفيق
 اهللا أنـه فـرض فيـه طاعـة رسـوله، ومل جيعـل ألحـد مـن  فقد بـنيَّ ، هذا كانوأُي 
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النـاس كلهـم  قـد جعـل اهللا بفـه مـن أمـر رسـول اهللا، وأنْ َر  بخالف أمـر عَ ،اخلقه عذرً 
م عليه من سـنن رسـول اهللا معـاين مـا ته، بام دهلَّ احلاجة إليه يف دينهم، وأقام عليهم حجَّ 

إذا  صـىل اهللا عليـهته أراد اهللا بفرائضه يف كتابه، ليْعلم من عرف منهـا مـا وصـفنا أن سـنَّ 
ة  ليس فيه  يتلونه، وفيام فيام فيه كتاٌب ه من مفروضنة عن اهللا معنى ما أرادمبيِّ  كانت سنَّ

 بـل ، ثـم حكـم رسـوله،فهي كذلك أين كانت، ال خيتلف حكم اهللا:  كتاب أخرىنصُّ 
 .هو الزم  بكل حال

 .)١(اهـ"وكذلك قال رسول اهللا يف حديث أيب رافع الذي كتبناه قبل هذا
رمحـه -) هــ٢٤٦هــ، أو ٢٣٠ت(ي الفقيـه قال إسامعيل بن سـعيد الكـسائ

 ال خيالفوه؛ فإن احتجَّ بعوا القرآن ولناس أن يتَّ جيب عىل ا: املذهب يف ذلك": -اهللا
 ينِّ  إِ َال أَ ":  قـالrإن رسـول اهللا : قيـل هلـم!  بأن يف السنن مـا خيـالف التنزيـلحمتجٌّ 

 ال جيـوز لقائـل أن rة ثبتـت عـن رسـول اهللا ، فكل سـنَّ "هُ عَ  مَ هُ لَ ثْ مِ  وَ آنَ رْ قُ  الْ يُت وتِ أُ 
ة كــان ينــزل هبــا  للتنزيــل، والــسنَّ  إهنــا خــالف التنزيــل؛ ألن الــسنة تفــسريٌ :ليقــو

 خيالف التنزيل، إال ما نسخ ، فكان ال يقول قوًال r اهللا مها الرسوَل جربائيل، ويعلِّ 
إذا كان ذلك بإسناد ثبـت ،  r اهللا من قوله بالتنزيل، فمعنى التنزيل ما قال رسوُل 

                                         
، )٧/٢٩٩ :ضـمن األم( إبطـال االستحـسان :وانظـر.  باختصار)١٠٥-٨٨ص( :لشافعيلالرسالة ) ١(

 ألمتـه rها رسـول اهللا ة سـنَّ حفص العكربي احلنبيل أن كل سـنَّ  ، وقد اختار أبو)٤/١٢ (:املوافقات
م لـه، إذ ، وال يـسلَّ )١٦٤-٢/١٦٣ (: طبقات احلنابلـة: أيب يعىل، انظرفبأمر اهللا، ونازعه يف ذلك ابنُ 

 عـىل خطـأ، فـآل رُّ َقـال يُ م بـام أراه اهللا، و فهو عليه الصالة والسالم حيك، إىل الوحيrمرجع اجتهاده 
 .األمر إىل الوحي، وهو املطلوب
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 .)١(اهـ"عنه
سنة عـىل كـم ذكـر الـ"): هــ٢٩٤ت(اهللا حممـد بـن نـرص املـروزي  عبـد قال أبـو

 .فتترصَّ 
ـةٌ سـنَّ : ف عىل أوجهة تترصَّ فالسنَّ : اهللا عبد قال أبو ا  اجتمـع العلـامء عـىل أهنَّ

 .ة اختلفوا عليها أواجبة هي أم نافلةوسنَّ . ا نافلةة اجتمعوا عىل أهنَّ وسنَّ . واجبة
 :ف عىل وجهنية التي اجتمعوا عىل أهنا واجبة تترصَّ ثم السنَّ 
 . إيامن:رواآلخ. عمل: أحدمها

 : ف إىل أوجهفالذي هو عمل يترصَّ 
ه،  فلـم يفـرسِّ ، يف كتابـه ملـا افرتضـه اهللا جممـًال ة اجتمعوا عىل أهنا تفـسريٌ سنَّ 

:  -عـز وجـل-وجعل تفسريه وبيانه إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم، قـال اهللا 
َ لِلنِّاِس َماُنّزَل إِ ﴿ نيِّ ْكَر لِتُبَ ُرونَ َوَأْنَزْلنَا إَِليَْك الذِّ  ).٤٤:النحل(﴾ َليِْهْم َوَلَعلَُّهْم َيتََفكَّ

هــي ناســخة لــبعض أحكــام :  فقــال بعــضهم،ة اختلفــوا فيهــاســنَّ : والثــاين
ه، وليست ناسخة؛  القرآن وعامِّ نة يف خاصِّ ال، بل هي مبيِّ : وقال بعضهم. القرآن

 .جممله ومبهمه  وتفرسِّ ،هه وعامِّ  عن خاصِّ ألن السنة ال تنسخ القرآن، ولكنها تبنيِّ 
م اهللا بـه يف كتابـه، َكـة اجتمعوا عىل أهنا زيادة عىل ما َح سنَّ : الثوالوجه الث

 إال ،، ليس هلا أصـل يف الكتـاب-صىل اهللا عليه وسلم- ة هي زيادة من النبيِّ وسنَّ 
، والتــسليم حلكمــه وقــضائه، -م اهللا عليــه وســلَّ صــىلَّ - مجلــة األمــر بطاعــة النبــيِّ 

                                         
 .)٢٦ص( :تبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثاراالع) ١(
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 .)١(اهـ" عنهواالنتهاء عام هنى

                                         
 .)٣٥ص( :كتاب السنة البن نرص)  ١(
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)١( 

 
 :وفيه مبحثان

 .السنة النبويةفضل : املبحث األول
 .قواعد تفسري القرآن بالسنة: املبحث الثاين
 :وإليك البيان

                                         
، ضـمن مناشـط اجلمعيـة العلميـة )إعـداد باحثـة يف التفـسري(دورة كنت قد شاركت هبـذا الفـصل يف ) ١(

 ثـم ألقيتهـا عـىل هيئـة حمـارضة ضـمن. هـ١٤٣١  /٢ /  ٩-٨السعودية للقرآن وعلومه واملنعقدة يف 
مه اهللا سـلَّ -عبـداهللا القـريش : يوانية التفـسري بالطـائف، بـدعوة مـن فـضيلة الـشيخ الـدكتوردمناشط 
للجمعيـة العلمــسة ) سـنن(ه يف جملـة مـ بعـد حتكيهثـم نـرشت .هــ١٨/٦/١٤٣١، وذلـك يف -ورعـاه

  .السعودية للسنة وعلومها، يف العدد الثالث
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 .ةة النبويَّ فضل السنَّ : املبحث األول
 . ومكانتهاةة النبويَّ فضل السنَّ : األولالفصل 

 
 وعـرشين ة يف ثالثـًام ، مـنجَّ r كتابه عىل رسوله حممد -عز وجل-أنزل اهللا 

 .اعامً 
 آنُ رْ ُقـ الْ َل زِ ْنـأُ ": ، قـالtاس  عن ابن عبَّ ، عن عكرمة،عن داود بن أيب هند

 انَ كَ فَ [، ةً نَ  َس ينَ ْرشِ عِ  بِ َك لِ  ذَ دَ عْ  بَ َل زِ نْ  أُ مَّ ، ثُ رِ دْ قَ  الْ ةِ لَ يْ  لَ ا ِيف يَ نْ  الدُّ ءِ َام  السَّ َىل  إِ ةً دَ احِ  وَ ةً لَ ُمجْ 
﴿َوال َيْأُتوَنَك بَِمثٍَل إِالَّ ِجئْنَـاَك ، ]اابً وَ  َج مْ  َهلُ  اهللاََُّث دَ ْح  أَ ا،ئً يْ وا َش ثُ دَ ْح ا أَ ذَ  إِ ونَ كُ ْرشِ املُْ 

اِس َعـَىل ، )٣٣:الفرقان(بِاْحلَقِّ َوَأْحَسَن َتْفِسريًا﴾  ﴿َوُقْرآنـًا َفَرْقنَـاُه لِتَْقـَرَأُه َعـَىل النـَّ
ْلنَاُه َتنِْزيالً ُمْكٍث وَ   .)١(".)١٠٦:رساءاإل (﴾َنزَّ

 .ى ورمحةٌ  وهدً  وتفسريٌ فكان يف نزوله بيانٌ 
َ َهلُـُم الَّـِذي اْختََلُفـوا : قال تبارك وتعاىل نيِّ ﴿َوَما َأْنَزْلنَا َعَليَْك اْلكِتَاَب إِالَّ لِتُبَ

                                         
، ويف )٢٧ص: (لنـسائي يف فـضائل القـرآن، وا)١٠/٥٣٢( أيب شـيبة يف املـصنف، اهلنـد أخرجه ابـنُ ) ١(

، رقـم ٣٤٣ص: (، وأبو عبيد القاسـم بـن سـالم، يف فـضائل القـرآن)٣٩٠، رقم ١٥٦ص: (التفسري
وحممد بن نـرص املـروزي يف ، )١١٧ و١١٦، رقم ٧٢-٧١(وابن الرضيس يف فضائل القرآن ، )٨٠٣

 ،)١٧/٥٧٤(التفـسري والطـربي يف  ،)خمترص املقريـزي-٢٤٩ص (-حديث أكاديمي–قيام رمضان 
، والبيهقـي يف دالئـل )٢/٢٢٢: (واحلاكم يف املستدرك، )٧٠٣، رقم ٢/٧٠٤(وابن منده يف اإليامن 

وأبـو القاسـم التيمـي يف احلجـة يف ). ٣٠٣ص(: ، ويف األسامء والـصفات)١٣٢ – ٧/١٣١: (النبوة
حه احلـاكم، وابــُن كثــري يف فــ. )٦١ و٦٠، رقــم ١٠٨-١/١٠٧(بيـان املحجــة  : ضائل القــرآنوصــحَّ

، وزاد نـسبته إىل ابـن أيب حـاتم، والزيـادة )١/١١٧ (-أبوالفـضل- ، والسيوطي يف اإلتقـان )٦ص(
  .بني معقوفتني له

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٥

ًة لَِقْوٍم ُيْؤِمنُوَن﴾   ) ٦٤:النحل(فِيِه َوُهدًى َوَرْمحَ
 ،ا وهـدى ورمحـةما أنزلنا عليـك الكتـاب إال بياًنـ: أي": -رمحه اهللا- بغويُّ قال ال

َ بَ تُ لِ " :فاهلدى والرمحة عطف عىل قوله  .)١(اهـ"نيِّ
َل َعَليِْه اْلُقْرآُن ُمجَْلًة َواِحَدًة : وقال تبارك وتعاىل ِذيَن َكَفُروا َلْوال ُنزِّ ﴿َوَقاَل الَّ
ــَؤاَدكَ  ــِه ُف ــَت بِ ــْرتِيالً َكــَذلَِك لِنُثَبِّ ــاُه َت ْلنَ ــاْحلَقِّ *  َوَرتَّ ــاَك بِ ــٍل إِالَّ ِجئْنَ ــَك بَِمثَ َوال َيْأُتوَن

 . )٣٣ -٣٢:الفرقان(َوَأْحَسَن َتْفِسريًا﴾ 
: قـال تبـارك وتعـاىل:  ببيـان القـرآن للنـاسrوأمر سبحانه وتعاىل رسوله 

َل  َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ نيِّ ْكَر لِتُبَ ُروَن﴾ ﴿َوَأْنَزْلنَا إَِليَْك الذِّ مـن : النحـل( إَِليِْهْم َوَلَعلَُّهْم َيتََفكَّ
 ).٤٤اآلية

صىل اهللا عليه - أراد بالذكر الوحي، وكان النبيُّ ": -رمحه اهللا- قال البغويُّ 
 .)٢(اهـ"طلب من السنة الكتاب يُ ا للوحي، وبيانُ نً  مبيِّ -وسلم

إِْن ُهَو إِالّ . َوىَوَما َينطُِق َعِن اْهلَ ﴿: -تبارك وتعاىل-قال اهللا  !والسنة وحي
 ).٤ـ٣: النجم(﴾ َوْحٌي ُيوَحى

-كـان جربيـل "): نيأحد التابعني من ثقات الـشاميِّ ( عطية ان بنُ قال حسَّ 
 بالسنة، كام ينـزل عليـه -م اهللا عليه وسلَّ صىلَّ - ينزل عىل رسول اهللا -عليه السالم
ـ ابـنِ ويف لفـظ عنـد. "مه القـرآناها، كام يعلِّ مه إيَّ بالقرآن، يعلِّ  كـان جربيـل ": ة بطَّ

                                         
 ).٥/٢٧) (طيبة(تفسري البغوي ) ١(

 ).٥/٢١) (طيبة(تفسري البغوي ) ٢(
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 .)١(" ومثله من السنة، بالقرآنr ينزل عىل النبيِّ 
وصف السنة باإلنزال صـحيح؛ فقـد ": رمحه اهللا) هـ٨٠٦ت(قال العراقي 

كان ينزل هبا كام ينزل بـالقرآن، كـام يف احلـديث الـصحيح يف الرجـل الـذي أحـرم 
ا َمـ":  الثابتـة مـن قولـهوق، فنزل الوحي يف ذلـك بالـسنةلُ خ بخَ لعمرة وهو متضمِّ 

 .)٣(".، احلديث املشهور)٢("َك تِ رَ مْ  عُ  ِيف هُ عْ نَ اْص  فَ َك جِّ  َح  ِيف اعً انِ  َص َت نْ كُ 
 َأَال ُيوِشُك ،َأَال إِينِّ ُأوتِيُت الْكِتَاَب َوِمثَْلُه َمَعهُ  ": م اهللا عليه وسلَّ  وقال صىلَّ 

ـَذا الُْقـْرآنِ  َعَلـيُْكمْ :َرُجٌل َشبَْعاُن َعَىل َأِريَكتِِه َيُقـوُل   َفـَام َوَجـْدُتْم فِيـِه ِمـْن َحـَالٍل ، ِهبَ
وهُ  ُموهُ ،َفأَِحلُّ َامِر اْألَْهِيلِّ ، َوَما َوَجْدُتْم فِيِه ِمْن َحَراٍم َفَحرِّ ُم اْحلِ  َوَال ، َأَال َال َحيِلُّ لَُكْم َحلْ

بُعِ ُكلُّ ذِي َناٍب ِمنَ    َوَمـْن َنـَزَل ،تَْغنَِي َعنَْها َصـاِحبَُها َوَال لَُقطَُة ُمَعاِهٍد إِالَّ َأْن َيْس ، السَّ
                                         

 البـن املبــارك ، ونعــيم بـن محـاد يف زوائـده عــىل كتـاب الزهـد )١/١٤٥ (:أخرجـه الـدارمي يف سـننه)  ١(
وابن نرص املروزي يف ، )٥٣٦ رقم، حتت ٣٦١ص(وأبو داود يف املراسيل ، )٩١، حتت رقم ٢٣ص(

، ٩٠حتــت رقــم ،   ١/٢٥٤ (: بطــة يف اإلبانــة، وابــنُ )١٠٤، حتــت رقــم ١٠٦ص(كتــاب الــسنة 
، ٨٤-١/٨٣ (: والاللكائي يف رشح أصول االعتقـاد ).٢٢٠ - ٢١٩، حتت رقم ٣٤٦ - ٣٤٥وص

ــشبل–، واهلــروي يف ذم الكــالم )٩٩ رقــمحتــت  ــب ،)٢١٦ رقــم، حتــت ٦٢-٢/٦١(: -ال  واخلطي
، وأبـو يعـىل الفـراء يف )١٥ و١٢:ص( : ويف الكفايـة،)٢٦٧-١/٢٦٦ (:هيف الفقيه واملتفقِّ البغدادي 

ار "واألجزاء األمايل زوائد إىل اإليامء"، كام يف )٥٦ ("ستة جمالس" ، حتـت رقـم ٧/٣٤٠( لنبيل اجلـرَّ
، )١٣/٢٩١ (:ح إسـنادهللبيهقـي وصـحَّ  احلـافظ ابـن حجـر يف فـتح البـاري عـزاه واألثر  .)٦٨٣٥

 . )٣٨ص( :"مفتاح اجلنة"وبدر البدر يف حتقيقه لكتاب السيوطي 

، )١٧٨٩(حـديث رقــم أخرجـه البخـاري يف كتـاب العمــرة، بـاب يفعـل بـالعمرة مــا يفعـل بـاحلج، )  ٢(
من حديث يعىل ). ١١٨٠(، حديث رقم  بحج أو عمرة باب ما يباح للمحرم،ومسلم يف كتاب احلج

 ). ٣/٣٩(جامع األصول : انظرو. tة بن أميَّ ا

 ).١/١٥ (:طرح التثريب)  ٣(
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 .داود أخرجه أبو. " َفإِْن َملْ َيْقُروُه َفَلُه َأْن ُيْعِقبَُهْم بِِمثِْل قَِراهُ ،بَِقْوٍم َفَعَليِْهْم َأْن َيْقُروهُ 
ِديُث َعنِّي َوُهَو ُمتَّكٌِئ " :رواه الرتمذي ولفظهو َأَال َهْل َعَسى َرُجٌل َيبُْلُغُه اْحلَ

 َوَمـا ، َفَام َوَجْدَنا فِيِه َحـَالًال اْسـتَْحَلْلنَاهُ ، َبيْنَنَا َوَبيْنَُكْم كِتَاُب اهللاَِّ: َفيَُقوُل ،َعَىل َأِريَكتِهِ 
ْمنَاهُ  َم َرُسوُل اهللاَِّ ،َوَجْدَنا فِيِه َحَراًما َحرَّ َم -َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ - َوإِنَّ َما َحرَّ  َكَام َحرَّ

 . )١("اهللاَُّ
أوتيت القرآن، وأوتيت مثله من الـسنن : يقول": -رمحه اهللا-قال الدارمي 

 .)٢("ة إلرادة اهللا تعاىل بهه، وما هي مفرسِّ التي مل ينطق القرآن بنصِّ 
 .ة مثل القرآن يف وجوب العمل هبا، ولزوم قبوهلافالسنَّ 

، فمحكمه ومثل القرآن العظيم، ال يقدح يف ثبوته، وجود املحكم واملتشابه
ة فيها حمكـم والسنَّ .  وُحيَْكم باملُْحَكم عليه،ق به، ومتشاهبه ُيَسلَّم لهيؤمن به ويصدَّ 
 .ق هبا، وحيمل متشاهبها عىل حمكمهاومتشابه، يصدَّ 

 : عنه بالترشيعنه، وتستقلُّ توافق القرآن العظيم، وتبيِّ فالسنة 
ْكرَ : قال تبارك وتعاىل َ لِلنِّاِس َماُنّزَل إَِليِْهْم َوَلَعلَُّهـْم ﴿َوَأْنَزْلنَا إَِليَْك الذِّ نيِّ  لِتُبَ

                                         
وسنده صحيح، وأخرجـه . )٤٦٠٤(حديث رقم أخرجه  أبوداود يف كتاب السنة، باب لزوم السنة، )  ١(

 أخرجــه أمحـد يف مــسنده واحلـديث. حـسن غريــب: ، وقـال٦٠الرتمـذي يف كتـاب العلــم بـاب رقــم 
بنحو لفظ الرتمذي، وأخرجـه ابـن ماجـة يف املقدمـة ) ٤/١٣٢(بنحو لفظ أيب داود، ويف ) ٤/١٣٠(

وهـو . ، بنحـو لفـظ الرتمـذي)١٢(باب تعظيم حديث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، حديث رقـم 
تـرص سـنن ابـن واحلـديث صـححه األلبـاين يف خم .املقدام بن معـد يكـرب، ريض اهللا عنـهمن حديث 

 .حديث صحيح، سبق خترجيه).  ١/٢٨١(، وكذا حمقق جامع األصول )١/٧(ماجة 

 أويت القـرين ملسو هيلع هللا ىلصأنـه : وسـبق التنبيـه إىل أن معنـى كالمـه).  ٢/٢٩٧(نقله يف احلجـة يف بيـان املحجـة ) ٢(
 .ومثله معه من السنن التي مل يأت نصها يف القرآن، وهي مفرسة ملراد اهللا تعاىل منه
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ُروَن﴾   ).٤٤:النحل(َيتََفكَّ
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َهنَاُكْم َعنْـُه َفـانتَُهوْا َواّتُقـوْا اهللاَّ : وقال تعاىل ﴿َوَمآآَتاُكُم الرَّ

 ).٧:احلرش(إِّن اهللاَّ َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ 
لّرُسـوَل َفَقـْد َأَطـاَع اهللاَّ َوَمـن َتـَوّىل َفَمـآ َأْرَسـْلنَاَك ﴿ّمـْن ُيطِـِع ا: وقال تعـاىل

 ).٨٠:النساء(َعَليِْهْم َحِفيظًا﴾ 
﴿َوَكـذلِك َأوحيْنـآ إليِـك ُروحـًا مـن أْمِرنـا َماُكنْـت : وقال اهللا تبارك وتعاىل

ْن ِعبادَنـا تدِري َما الكتاُب وال اإليَامُن ولكِـن َجَعْلنـاُه ُنـورًا هنْـِدي بِـِه َمـْن نـشاُء ِمـ
ــا ِيف . وإّنــك لتهــدي إىل رصاٍط ُمــْستَقيم مَوات َوَم ــا ِيف الــسَّ ــُه َم اِط اهللاِّ اّلــِذي َل ِرصَ
 ).٥٣-٥٢:الشورى(األْرِض َأالَ إَِىل اهللاِّ َتِصُري االُُموُر﴾ 

ــ] r[ويف شــهادته لــه ": -رمحــه اهللا- قــال الــشافعيُّ  ه هيــدي إىل رصاط بأنَّ
ة بتأدية رسالته واتباع أمره، وفيام وصفت من فرضه مستقيم؛ رصاط اهللا، والشهاد

بالتـسليم : مـا أقـام اهللا بـه احلجـة عـىل خلقـه: اها يف اآلي ذكـر طاعته، وتأكيده إيَّ 
 . واتباع أمره،حلكم رسول اهللا

. هُ فـبحكم اهللا سـنَّ :  اهللا فيام ليس هللا فيه حكم رسوُل وما سنَّ : قال الشافعيُّ 
ــه ــا اهللا يف قول ــْستَقيم: وكــذلك أخربن ــك لتهــدي إىل رصاٍط ُم ﴾ . ﴿وإّن اِط اهللاِّ ِرصَ

 ).٥٣-٥٢:الشورى(
 . كتاب فيام ليس فيه بعينه نصُّ  اهللا مع كتاب اهللا، وسنَّ  رسوُل وقد سنَّ 

باعه طاعته، ويف العنود عـن  فقد ألزمنا اهللا اتباعه، وجعل يف اتِّ  ما سنَّ وكلُّ 
، اجيعل له من اتباع سنن رسول اهللا خمرًج ، ومل ا معصيته التي مل يعذر هبا خلقً هاتباع

 .ملا وصفت، وما قال رسول اهللا
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 سمع عبيداهللا بن ، موىل عمر بن عبيداهللالنرضا  عن سامل أبو،أخربنا سفيان
ث عن أبيه  هِ تِـيكَ رِ  أَ َىل ا َعـئًـكِ تَّ  مُ مْ كُ َد َحـ أَ َنيَّ فِ لْ  أُ َال ":  أن رسول اهللا قال:أيب رافع حيدِّ

ـَّرِ ْمـ أَ نْ  مِ رُ مْ  اْألَ يهِ تِ أْ يِ   ا ِيف نَ ْد َجـا وَ ي َمـرِ دْ  أَ َال : وُل ُقـيَ ، فَ هُ نْـ عَ ُت يْـ َهنَ وْ  أَ هِ  بِـُت رْ َمـا أَ ي، ِمم
 .)١("اهُ نَ عْ بَ  اتَّ  اهللاَِّاِب تَ كِ 

 .ًال َس رْ مُ  يِّ بِ  النَّ نِ  عَ رِ دِ كَ نْ  املُْ نُ  بْ دُ مَّ  ُحمَ يهِ نِ ثَ دَّ َح وَ : قال سفيانُ 
 .الرسير: األريكة: قال الشافعيُّ 

 :رسول اهللا مع كتاب اهللا وجهاننن وُس 
 . اهللا كام أنزل اهللابعه رسوُل  كتاب، فاتَّ نصُّ : مهاأحدُ 

 اهللا فيه عن اهللا معنـى مـا أراد باجلملـة، وأوضـح  رسوُل ، بنيَّ مجلةٌ : واآلخر
بع فيه كتاب تَّ وكالمها ا. ، وكيف أراد أن يأيت به العبادا أو خاص  اعام  : كيف فرضها

 .اهللا
 من ثالثـة  يف أن سنن النبيِّ افلم أعلم من أهل العلم خمالفً : ]يالشافع[قال 

 : عانوالوجهان جيتمعان ويتفرَّ . وجوه، فاجتمعوا منها عىل وجهني
 . الكتاب اهللا مثل ما نصَّ  كتاب، فبنيَّ رسوُل ما أنزل اهللا فيه نصَّ : مهاأحدُ 

 . أراد عن اهللا معنى ما، فبنيَّ مما أنزل اهللا فيه مجلة كتاب: واآلخر
 .ذان مل خيتلفوا فيهاموهذان الوجهان اللَّ 

 . كتاب رسول اهللا فيام ليس فيه نصُّ ما سنَّ : والوجه الثالث
جعل اهللا لـه بـام افـرتض مـن طاعتـه، وسـبق يف علمـه مـن : فمنهم من قال

                                         
 .حديث صحيح سبق خترجيه) ١(
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 . كتاب فيام ليس فيه نصُّ نَّ ُس أن يَ : توفيقه لرضاه
ته ا أصل يف الكتاب، كام كانت سـنَّ  إال وهل،ة قط سنَّ مل يسنَّ : نهم من قالوم

 مـن  عدد الصالة وعملها، عىل أصل مجلة فـرض الـصالة، وكـذلك مـا سـنَّ لتبنيِّ 
﴿الَ َتْأُكُلَوْا َأْمـَواَلُكْم َبيْـنَُكْم بِاْلبَاطِـِل﴾ : البيوع، وغريها من الرشائع؛ ألن اهللا قال

 ، فـام أحـلَّ )٢٧٥:البقـرة( الّرَبـا﴾ ﴿َوَأَحلَّ اهللاَُّ اْلبَيْـَع َوَحـّرمَ : ، وقال)٢٩:النساء(
 . الصالة فيه عن اهللا، كام بنيَّ  فإنام بنيَّ ،موحرَّ 

 .ته بفرض اهللا اهللا، فأثبتت سنَّ بل جاءته به رسالةُ : ومنهم من قال
الـذي ألقـي يف : ه احلكمـةُ تُ ، وسـنَّ ه كل ما سنَّ وعِ لقي يف رُ أُ : ومنهم من قال

 . تهه ُسنَّ وعِ لقي يف رُ ه عن اهللا، فكان ما أُ وعِ رُ 
 وما نـزلته، وهي احلكمة التي ذكر اهللا، وعه سنَّ فكان مما ألقي يف رُ : ثم قال

 جـاءه مـن نَِعـِم اهللا، كـام أراد اهللا، وكـام جاءتـه به عليه كتاب فهو كتاب اهللا، وكـلٌّ 
ق بأهنــا يف أمــور بعــضها غــري بعــض، ونــسأل اهللا الــنعم، جتمعهــا النعمــة، وتتفــرَّ 

 .العصمة والتوفيق
 اهللا أنـه فـرض فيـه طاعـة رسـوله، ومل جيعـل ألحـد مـن  فقد بـنيَّ ، هذا كانوأُي 

 قـد جعـل اهللا بالنـاس كلهـم فـه مـن أمـر رسـول اهللا، وأنْ َر  بخالف أمـر عَ ،اخلقه عذرً 
م عليه من سـنن رسـول اهللا معـاين مـا ته، بام دهلَّ احلاجة إليه يف دينهم، وأقام عليهم حجَّ 

إذا  صـىل اهللا عليـهته به، ليْعلم من عرف منهـا مـا وصـفنا أن سـنَّ أراد اهللا بفرائضه يف كتا
ة  يتلونه، وفيام ليس فيه  فيام فيه كتاٌب ه من مفروضنة عن اهللا معنى ما أرادمبيِّ  كانت سنَّ

 بـل ، ثـم حكـم رسـوله،فهي كذلك أين كانت، ال خيتلف حكم اهللا:  كتاب أخرىنصُّ 
 .هو الزم  بكل حال
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 .)١(اهـ"يف حديث أيب رافع الذي كتبناه قبل هذاوكذلك قال رسول اهللا 
رمحـه -) هــ٢٤٦هــ، أو ٢٣٠ت(ي الفقيـه قال إسامعيل بن سـعيد الكـسائ

 ال خيالفوه؛ فإن احتجَّ بعوا القرآن وجيب عىل الناس أن يتَّ : املذهب يف ذلك": -اهللا
 ينِّ  إِ َال أَ ":  قـالrإن رسـول اهللا : قيـل هلـم!  بأن يف السنن مـا خيـالف التنزيـلحمتجٌّ 

 ال جيـوز لقائـل أن rة ثبتـت عـن رسـول اهللا ، فكل سـنَّ "هُ عَ  مَ هُ لَ ثْ مِ  وَ آنَ رْ قُ  الْ يُت وتِ أُ 
ة كــان ينــزل هبــا  للتنزيــل، والــسنَّ  إهنــا خــالف التنزيــل؛ ألن الــسنة تفــسريٌ :ليقــو

 خيالف التنزيل، إال ما نسخ ، فكان ال يقول قوًال r اهللا مها الرسوَل جربائيل، ويعلِّ 
إذا كان ذلك بإسناد ثبـت ،  r اهللا ه بالتنزيل، فمعنى التنزيل ما قال رسوُل من قول

 .)٢(اهـ"عنه
ذكـر الـسنة عـىل كـم "): هــ٢٩٤ت(اهللا حممـد بـن نـرص املـروزي  عبـد قال أبـو

 .فتترصَّ 
ـةٌ سـنَّ : ف عىل أوجهة تترصَّ فالسنَّ : اهللا عبد قال أبو ا  اجتمـع العلـامء عـىل أهنَّ

 .ة اختلفوا عليها أواجبة هي أم نافلةوسنَّ . ا نافلةعىل أهنَّ ة اجتمعوا وسنَّ . واجبة
 :ف عىل وجهنية التي اجتمعوا عىل أهنا واجبة تترصَّ ثم السنَّ 

                                         
، )٧/٢٩٩ :ضـمن األم( إبطـال االستحـسان :وانظـر.  باختصار)١٠٥-٨٨ص( :لشافعيلالرسالة ) ١(

 ألمتـه rها رسـول اهللا ة سـنَّ حفص العكربي احلنبيل أن كل سـنَّ  ، وقد اختار أبو)٤/١٢ (:املوافقات
م لـه، إذ ، وال يـسلَّ )١٦٤-٢/١٦٣ (: طبقات احلنابلـة: أيب يعىل، انظرفبأمر اهللا، ونازعه يف ذلك ابنُ 

 عـىل خطـأ، فـآل رُّ َقـال يُ م بـام أراه اهللا، و فهو عليه الصالة والسالم حيك، إىل الوحيrمرجع اجتهاده 
 .األمر إىل الوحي، وهو املطلوب

 .)٢٦ص( :االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار) ٢(
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 .إيامن: رواآلخ. عمل: أحدمها
 : ف إىل أوجهفالذي هو عمل يترصَّ 

ه،  فلـم يفـرسِّ ، يف كتابـه ملـا افرتضـه اهللا جممـًال ة اجتمعوا عىل أهنا تفـسريٌ سنَّ 
:  -عـز وجـل-ل تفسريه وبيانه إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم، قـال اهللا وجع

ُرونَ ﴿ َ لِلنِّاِس َماُنّزَل إَِليِْهْم َوَلَعلَُّهْم َيتََفكَّ نيِّ ْكَر لِتُبَ  ).٤٤:النحل(﴾ َوَأْنَزْلنَا إَِليَْك الذِّ
هــي ناســخة لــبعض أحكــام :  فقــال بعــضهم،ة اختلفــوا فيهــاســنَّ : والثــاين

ه، وليست ناسخة؛  القرآن وعامِّ نة يف خاصِّ ال، بل هي مبيِّ : وقال بعضهم. القرآن
 . جممله ومبهمه وتفرسِّ ،هه وعامِّ  عن خاصِّ ألن السنة ال تنسخ القرآن، ولكنها تبنيِّ 

م اهللا بـه يف كتابـه، َكـة اجتمعوا عىل أهنا زيادة عىل ما َح سنَّ : الثوالوجه الث
 إال ،، ليس هلا أصـل يف الكتـاب- اهللا عليه وسلمصىل- ة هي زيادة من النبيِّ وسنَّ 

، والتــسليم حلكمــه وقــضائه، -م اهللا عليــه وســلَّ صــىلَّ - مجلــة األمــر بطاعــة النبــيِّ 
 .)١(اهـ"واالنتهاء عام هنى عنه

، يف -رمحـه اهللا تعـاىل-ان  حبَّـره ابـنُ  مـا قـرَّ ومن صور تطبيق هذا األصل،
َعـْن املُْنْـِذِر ْبـِن " :، يف حـديث-مليه وسـلَّ  اهللا عصىلَّ -تعليق له عىل قول الرسول 

 ، ِيف َصـْدِر النََّهـارِ -َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ -ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اهللاَِّ :  َقاَل ، َعْن َأبِيهِ ،َجِريرٍ 
يُوِف  ُمتََقلِّدِ ، ُجمْتَاِيب النَِّامِر َأْو الَْعبَاءِ ، ُعَراةٌ ، َفَجاَءُه َقْوٌم ُحَفاةٌ :َقاَل  تُُهْم ِمـْن ،ي السُّ  َعامَّ

ُهْم ِمْن ُمَرضَ ،ُمَرضَ  َر َوْجُه َرُسوِل اهللاَِّ ، َبْل ُكلُّ  ملَِـا َرَأى -َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسـلَّمَ - َفتََمعَّ
َن َوَأَقامَ ، َفأََمَر بَِالًال ، َفَدَخَل ُثمَّ َخَرَج ، الَْفاَقةِ ِهبِْم ِمنَ  :  َفَقـاَل ،طَـَب  ُثمَّ َخ ، َفَصىلَّ ، َفأَذَّ

                                         
 .)٣٥ص( :كتاب السنة البن نرص)  ١(
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ُكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدةٍ إَِىل آِخِر اْآلَيِة إِنَّ اهللاََّ َكاَن  ُقوا َربَّ َا النَّاُس اتَّ ﴿َيا َأهيُّ
ْرشِ  َمْت لَِغٍد َوا: َعَليُْكْم َرقِيبًا﴾ َواْآلَيَة الَّتِي ِيف اْحلَ ُقوا اهللاََّ َولْتَنْظُْر َنْفٌس َما َقدَّ ُقوا ﴿اتَّ تَّ

 ﴾ َق َرُجٌل ِمْن دِينَاِرهِ ، اهللاََّ هِ ، ِمْن َثْوبِهِ ، ِمْن دِْرَمهِهِ ،َتَصدَّ  ، ِمْن َصاِع َمتْـِرهِ ، ِمْن َصاِع ُبرِّ
ى َقاَل   . َولَْو بِِشقِّ َمتَْرةٍ : َحتَّ

ُه َتْعِجُز َعنَْهاَفَجاَء َرُجٌل ِمنَ : َقاَل  ةٍ َكاَدْت َكفُّ  ،ْد َعَجَزْت  َبْل قَ ، اْألَْنَصاِر بُِرصَّ
ى َرَأْيُت َكْوَمْنيِ ِمْن َطَعاٍم َوثِيَاٍب ، ُثمَّ َتتَاَبَع النَّاُس :َقاَل  ى َرَأْيُت َوْجَه َرُسوِل ، َحتَّ  َحتَّ
ـُه ُمْذَهبَـةٌ -َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ -اهللاَِّ  َصـىلَّ اهللاَُّ َعَليْـِه - َفَقـاَل َرُسـوُل اهللاَِّ ، َيتََهلَُّل َكأَنَّ

 َوَأْجُر َمْن َعِمَل ِهبَا َبْعـَدُه ِمـْن ، َفَلُه َأْجُرَها،َمْن َسنَّ ِيف اإلسالم ُسنًَّة َحَسنَةً : -َوَسلَّمَ 
ءٌ   َكاَن َعَليِْه ِوْزُرَها ، ُسنًَّة َسيِّئَةً مِ َال ْس  َوَمْن َسنَّ ِيف اْإلِ ،َغْريِ َأْن َينُْقَص ِمْن ُأُجوِرِهْم َيشْ

ءٌ ،ا ِمْن َبْعِدهِ َوِوْزُر َمْن َعِمَل ِهبَ   .)١(" ِمْن َغْريِ َأْن َينُْقَص ِمْن َأْوَزاِرِهْم َيشْ
 عىل أن قول اهللا هذا اخلرب دالٌّ ": -رمحه اهللا تعاىل-ان  حبَّ قال أبو حاتم ابنُ  

ــَرىو﴿: - وعــالجــلَّ - ــِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخ ــه بعــض )١٦٤:األنعــام(﴾  َالَ َت ، أراد ب
 يف أن من سنَّ :  يف كتابه- وعالجلَّ - عن مراد اهللا خرب املبنيِّ ، إذ أاألوزار ال الكلَّ 

ئة، فعمل هبا من بعده، كان عليه وزرها ووزر مـن عمـل هبـا مـن ة سيِّ اإلسالم سنَّ 
 صـىلَّ -ال تزر وزر أخرى، إال ما أخربكم رسويل :  وعال، قال اهللا جلَّ بعده، فكأنَّ 

 مل يقـل ذلـك، وال -م اهللا عليـه وسـلَّ صـىلَّ -واملصطفى .  أهنا تزر-ماهللا عليه وسلَّ 

                                         
، )١٠١٧(لـو بـشق متـرة، حـديث رقـم  يف كتاب الزكاة، باب احلـث عـىل الـصدقة، وأخرجه مسلم،)  ١(

 بن  عن املنذر ).١٠٢ـ٨/١٠١(ابن حبان ، واللفظ له، انظر اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان و
 . مرفوًعاجرير عن أبيه
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َوَمـا ﴿:  عموم اخلطاب هبذا القول إال من اهللا، شهد اهللا له بذلك، حيث قالخصَّ 
م،  اهللا عليه وسلَّ ، صىلَّ )٤-٣: النجم(﴾ إِْن ُهَو إِالّ َوْحٌي ُيوَحى. َينطُِق َعِن اْهلََوى

ٍء َفـَأّن هللاِّ ُمخُـَسهُ َواْعَلُمـَوا َأّنـَام غَ ﴿: - وعـالجـلَّ -ه  هذا قولُ ونظريُ  ﴾ نِْمـتُْم ّمـن َيشْ
َوالَ َتــِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ﴿:  عــىل العمــوم، كقولــه تعــاىل؛ فهــذا خطــاٌب )٤١:األنفـال(

ــ قَ نْ َمــ": م اهللا عليــه وســلَّ ، ثــم قــال صــىلَّ )١٦٤:األنعــام(﴾ ُأْخــَرى ــ فَ يًال تِــ قَ َل تَ  هُ َل
ـم أن ا اهللا عليـه وسـلَّ ؛ فأخرب صـىلَّ )١("هُ بُ لَ َس  س، وأن القليـل يكـون لـسلب ال خيمَّ

 .)٢(اهـ" لذلك العموم املطلق به، فهذا ختصيص بيانٍ امنفردً 
 :وينبني عىل هذا األصل ما ييل

 .السعي إىل اجلمع بني معنى احلديث والقرآن:  ـ ينبني عىل هذا األصل١
اجلمـع بـني معنـى احلـديث : مـن فنـون احلـديث": قال السيوطي رمحـه اهللا

كـل مـا حكـم بـه النبـي صـىل اهللا عليـه : د قال الشافعي ريض اهللا عنهوق. والقرآن
 .وسلم؛ فهو مما فهمه من القرآن

) "إنـام األعـامل بالنيـات": قوله صىل اهللا عليه وسلم: يعني(وهذا احلديث 
 :مشتمل عىل مجلتني

ُخمْلِِصَني َلُه َوَمآ ُأِمُرَوْا إِالّ لِيَْعبُُدوْا اهللاَّ ﴿: فجملة النية مأخوذة من قوله تعاىل
                                         

يف مواضـع ، و)٣١٤٢(سالب، حديث رقـم ألس ا باب من مل خيمِّ ،أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد)  ١(
). ١٥٧١(أخرى، وأخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، حديث رقم 

ِ  قَ َل تَ  قَ نْ مَ ": ولفظه عندمها  :وانظر .عن أيب قتادة ريض اهللا عنهمن حديث . "هُ بُ لَ  َس هُ لَ  فَ ةٌ نَ يِّ  بَ هِ يْ لَ  عَ هُ  لَ يًال ت
 ).٢/٦٨٨(جامع األصول 

 ).٨/١٠٣(يح ابن حبان اإلحسان يف تقريب صح)  ٢(
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﴾ ُقـــْل ُكـــلٌّ َيْعَمـــُل َعـــَىل َشـــاكَِلتِهِ ﴿: ومـــن قولـــه تعـــاىل [،)٥:البينـــة(﴾ الـــّدينَ 
كذا فرسه احلسن البرصي، ومعاوية بـن قـرة املـزين، . نيته:  أي، )١()]٨٤:اإلرساء(

 .وقتادة، أخرجه عبد بن محيد، والطربي عنهم، وأشار إليه البخاري
ــُرْج ِمــن َبيْتِــِه ُمَهــاِجرًا إَِىل اهللاَِّ ﴿: لــهومجلــة اهلجــرة مــأخوذة مــن قو َوَمــن َخيْ

 .)٢(اهـ")١٠٠:النساء(﴾ َوَرُسولِِه ُثمَّ ُيْدِرْكُه املَْْوُت َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعىل اهللاِّ
ـ، أو يُ أن ما جاء يف السنة ومل نجـده يف القـرآن ُيـردُّ : وليس معنى هذا ف توقَّ

فتـارة :  مثل القرآن، وأهنا مع القرآن العظـيم عـىل أحـوالةرنا أن السنَّ فيه؛ ألننا قرَّ 
.  يف التـرشيعتـستقلُّ : وتـارة.  ملـا أمجلـهةً نمبيِّ : وتارة. تكون موافقة له من كل وجه
 هبـا مثـل القـرآن العظـيم، وتـدخل يف ها واألخـذُ باعُ ويف كل هذه األحوال جيب اتِّ 

اع أمـره، كـام تـدخل يف  واتبـ-صىل اهللا عليـه وسـلم-عموم األمر بطاعة الرسول 
 .إشارة القرآن إليه عىل سبيل العموم

 جامعة هي قواعـد يف القرآن واحلديث كلامٌت ": -رمحه اهللا- تيمية قال ابنُ 
فهـو مـذكور يف  فِيَهـا َدَخـَل  َما َوُكلُّ ة، تتناول كل ما دخل فيها؛ ة، وقضايا كليَّ عامَّ 

                                         
وقد استدركته بالرجوع إىل خمطوطة الكتاب يف الكتب خانة،  ما بني معقوفتني ساقط من املطبوعة، ) ١(

تم الكتاب بعون امللك الوهاب عىل يد أحقر عبيداهللا وأحوجهم إىل رمحة اهللا، أيب بكر ": ويف آخرها
 ٩٧٧ة يوم اجلمعة ثالث عرشي املحرم سنة بن إسامعيل بن فخر الدين بن عثامن الشنواين، يف صبيح

اهـ وعىل لوحة العنوان وقفيته للكتاب عىل أعلم أوالد أبيه ثم عىل من يشتغل "أحسن اهللا عاقبتها
والفضل يف هذا التحقيق ملراجعة دار املرياث، فقد استشكل النقل وعلق ... . بالعلم من ذريته 

 .هم اهللا خريًا، واحلمد هللا عىل توفيقهعليه، مما أحوجني إىل مراجعة املخطوط، فجزا

مصطفى عبدالقادر : دار الكتب العلمية، دراسة وحتقيق/منتهى اآلمال رشح حديث إنام األعامل)  ٢(
 .٤١ ص/ هـ١٤٠٦عطا، الطبعة األوىل 
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ـــام، وإالَّ  ـــديث باســـمه الع ـــرآن واحل ـــن ذكـــالق ـــل يشء باســـمه  فـــال يمك ر ك
 .)١(اهـ"اخلاص
 -صـىل اهللا عليـه وسـلم-أن اجتهاد الرسـول :  ـ وينبني عىل هذا األصل٢

 إن هـو إال وحـي ،م عـن اهلـوى اهللا عليـه وسـلَّ  بالوحي؛ إذ ال ينطق صـىلَّ حمفوٌف 
 . وجلَّ ه عزَّ  وظيفته البالغ عن ربِّ م رسوٌل  اهللا عليه وسلَّ يوحى، وهو صىلَّ 

 اهللا صـىلَّ  - اهللاها رسـوُل ة سـنَّ أن كـل ُسـنَّ : ص العكـربيحف وقد اختار أبو
 .ته فبأمر اهللا ألمَّ -معليه وسلَّ 

 دِ ْهـ عَ َىل  َعـاَس  النـَّاَب َصـأَ : ة قـال لذلك بام رواه بإسناده عن ابن بطَّ واحتجَّ 
رْ َس !  اهللاَِّوَل ُس ا رَ يَ : واالُ قَ فَ . ةٌ نَ  َس -مَ لَّ َس  وَ هِ يْ لَ  عَ  اهللاَُّصىلَّ -  اهللاَِّولِ ُس رَ   َال : اَل َقـفَ ! انَـ لَ عِّ
ـ اهللاَُِّين رْ مُ أْ  َيـ َملْ ،مْ يكُ ا فِـهَ تُ ثْ دَ ْحـ أَ ةٍ نَّ  ُسـنْ  عَ ي اهللاَُّنِ لُ أَ ْس يَ  َوَمـا ﴿: ، وبقولـه تعـاىل)٢("ا ِهبَ

                                         
 ).٢٠٧-٣٤/٢٠٦ (:جمموع الفتاوى) ١(

فيه بكر بن سـهل ": وقال اهليثمي ،)٦٤٧٢برقم٤/١٧٩(رواه الطرباين يف الكبري كام يف جممع الزوائد )٢(
فه النسائي، ووثقه غريه، وبقية رجالـه ثقـات ورواه ابـن أيب شـيبة يف مـسنده كـام يف . "الدمياطى، ضعَّ

، )٢٧٣٢بـــرقم٥/٢٠٢(، وابـــن أيب عاصـــم يف اآلحـــاد واملثـــاين )٦٥٩٣بـــرقم٥/١٠٣(اإلصـــابة 
ــذيل  ــىل امل ــذيل ع ــصحا)٨٤ص(والطــربي يف ال ــانع يف معجــم ال ــن ق ــرقم٢/٢٨٧(بة ، واب ) ٨١٩ب

) ٤٧٨٩بــــرقم١٩٠٥-٤/١٩٠٤(، وأبــــو نعــــيم يف معرفــــة الــــصحابة )١١٣٣بــــرقم٣/١٥٩(و
ــرقم٦/٣٠٦٩(و ــة )٧٠٩٣ب ــري يف أســد الغاب ــن األث ــرقم٣٤٣-٦/٣٤٢(، واب ، وأخرجــه )٦٤٠١ب

كن يف -أيًضا-الطرباين  ، وأبو موسى املـديني "معرفة الصحابة"، وابن منده يف "الصحابة" وابن السَّ
؛ كـام يف "احلجـة عـىل تـارك املحجـة"، ونـرص املقـديس يف "ذيل عىل معرفة الصحابة أليب نعـيمال"يف 

ــرقم٣/٢٩٣(اإلصــابة  ــده )٤٢٦٨ب ــن من ــي، ورواه اب ــن األوزاع ــن طــرق ع ــام يف اإلصــابة –، م ك
كالمها عن أيب عبيد حاجب سـليامن بـن ) األوزاعي ومعان( من طريق معان بن رفاعة، -)٣/٢٩٣(

= 
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 ).٣:النجم(﴾ َينطُِق َعِن اْهلََوى
أنـه : ة بطَّ والذي اختاره الوالد السعيد وابنُ ": -رمحه اهللا- أيب يعىل قال ابنُ 

ـ االجتهـادُ -صـلوات اهللا وســالمه عليـه-نـا كـان جيـوز لنبيِّ : قـال ق بــأمر  فـيام يتعلَّ
فالدليل هلام ـ وأنه قد كان بغري وحي، وأهنا كانت بآرائه واختياره ـ أنـه قـد . الرشع

 .عوتب عىل بعضها، ولو ُأِمر هبا ملا عوتب عليها

                                         
= 

عمرو ابـن نـضيلة : علقمة، وقيل: عبيد، وقيل: لقاسم بن خميمرة، عن طلحة، وقيلعبد امللك، عن ا
عبيـد بـن نـضلة، : ، بغري اسم، وقيـل-بالقاف–ابن نقيلة : ابن نضلة، وقيل: ابن نضيلة، وقيل: وقيل

ح احلافظ ابـن حجـر . عن النبيِّ نحوه ، "ابـن ُنـضيلة":  يف اإلصـابة روايـة مـن قـال-رمحـه اهللا–ورجَّ
عن ابن نـضيلة ": واية الطرباين من طريق املفضل بن يونس عن األوزاعي، فإنه قال يف روايتهوهي ر

اإلصـــابة : انظـــر. "هـــذا هـــو املعتمـــد، ومـــا عـــداه وهـــم": ، قـــال احلـــافظ"وكانـــت لـــه صـــحبة
 أخرجـه .ريض اهللا عـنهم. جاء بنحوه عـن أنـس، وأيب هريـرة، وأيب سـعيد و).٤٢٦٨برقم٣/٢٩٣(

داود يف كتــاب  ، وأبــو)١٣١٤(بيــوع بــاب مــا جــاء يف التــسعري، حــديث رقــم الرتمــذي يف كتــاب ال
 بـاب مـن كـره أن ،، وابـن ماجـة يف كتـاب التجـارات)٣٤٥١(اإلجارة، باب التسعري، حـديث رقـم 

واحلـديث صـححه الرتمـذي وحمقـق جـامع  .نـهععـن أنـس ريض اهللا ). ٢٢٠٠(ر، حديث رقم يسعِّ 
: ولفظ احلديث عنـد الرتمـذي).  ٢/٦٦٠(يب داود أسنن ، واأللباين يف صحيح )١/٥٩٥(األصول 

ْعُر َعَىل َعْهِد َرُسوِل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ :َعْن َأَنٍس َقاَل " ْر َلنَـا: َفَقاُلوا، َغَال السِّ  ، َيا َرُسـوَل اهللاَِّ َسـعِّ
ُر اْلَقابُِض اْلَباِسطُ :َفَقاَل  اُق  إِنَّ اهللاََّ ُهَو املَُْسعِّ زَّ  َوإِينِّ َألَْرُجو َأْن َأْلَقى َريبِّ َوَلْيَس َأَحـٌد ِمـنُْكْم َيْطُلُبنِـي ، الرَّ

وبنحــوه عــن أيب هريــرة،  . " َهــَذا َحــِديٌث َحــَسٌن َصـِحيٌح ِ: َقــاَل َأُبــو ِعيـَسى.بَِمْظلَِمـٍة ِيف َدٍم َوَال َمــالٍ 
واحلديث حـسن إسـناده ). ٣٤٥٠( حديث رقم ، باب يف التسعري،داود يف كتاب اإلجارة أخرجه أبو

 ).٢/٦٦٠( داود يب، واحلديث صـححه األلبـاين يف صـحيح سـنن أ)١/٥٩٤(حمقق جامع األصول 
 حـديث ،ر باب من كره أن يـسعِّ ، أخرجه ابن ماجة يف كتاب التجارات،وعن أيب سعيد ريض اهللا عنه

  ).٢/١٥(، واحلديث صححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة )٢٢٠١(رقم 
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َمـا ﴿: عـاىله ت فنـزل قوُلـ،ه الفديـةسارى بدر، وأخذُ ه يف أُ مُ كْ ُح : ومن ذلك
ِخَن ِيف األْرضِ  ى َحتَّى ُيثْ  ).٦٧:األنفال(﴾ َكاَن لِنَبِيٍّ َأن َيُكوَن َلُه َأْرسَ

ف من ال عـذر لـه، فني بالعذر حتى يتخلَّ ه يف غزوة تبوك للمتخلِّ إذنُ :  ومنه
 ).٤٣:التوبة(﴾ َعَفا اهللاُّ َعنَك ِملَ َأِذنَت َهلُمْ ﴿: - وجلَّ عزَّ -نزل اهللا أف

؛ ولـو كـان )١٥٩:آل عمـران(﴾ َوَشـاِوْرُهْم ِيف األْمـرِ ﴿:  تعـاىلهقولُ : ومنه
 .)١(اهـ" مل يشاور فيهاوحيً 

 صـىلَّ -للرسـول : والذي يظهر أن ال خالف بني القولني؛ فمـن قـال: قلت
ه، وإما قرَّ ا أن يُ  إمَّ ،اجتهاد مرجعه فيه إىل الوحي:  أن جيتهد، يعني-ماهللا عليه وسلَّ 

 .م؛ فآل األمر إىل الوحيعليه وسلَّ  اهللا أن يعاتبه صىلَّ 
م، نظر إىل مآل األمر؛ فهو  اهللا عليه وسلَّ ال اجتهاد للرسول صىلَّ : ومن قال

ـ اهللا عليه وسلَّ صىلَّ  غ وحـي اهللا م، من هذه اجلهة ليس بمجتهد، ولكنـه رسـول يبلِّ
 اهللا عليـه  صـىلَّ ؛ فهـو)١٠٥:النـساء(﴾ لِـتَْحُكَم َبـْنيَ النّـاِس بَِمـآ َأَراَك اهللاُّ﴿: تعاىل
م له احلكم بني الناس، واالجتهاد فيه، ولكن حكمه إنام هو بام أراه اهللا تعاىل، وسلَّ 
 .واهللا أعلم.  إن هو إال وحي يوحى،ه عليه، فال ينطق عن اهلوىوأقرَّ 

 يف كتــاب االعتــصام ، يف صــحيحه-رمحــه اهللا-ومــن تــراجم البخــاري 
سأل مما مل ينزل عليه  يُ -م اهللا عليه وسلَّ صىلَّ -  ما كان النبيُّ باُب ": بالكتاب والسنة

ينـزل عليـه الـوحي، ومل يقـل بـرأي وال  حتى ْب ال أدري، أو مل ُجي :  فيقول،الوحُي 
 اهللا صـىلَّ - يُّ بِـ النَّ َل ُسـئِ :  مـسعودوقـال ابـنُ . ﴾بِمآ أَراك اللّه﴿:  لقوله تعـاىل؛قياس

                                         
 ).١٦٤ـ٢/١٦٣(طبقات احلنابلة البن أيب يعىل ) ١(
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-  النبـيِّ يمِ لِـعْ  تَ اُب َبـ"، و )١("ةُ  اآلَيـِت َلـزَ نَ ى تَّـ َح َت كَ َس  فَ وِح  الرُّ نِ  عَ -معليه وسلَّ 
ال  و، لـيس بـرأي،مـه اهللاتـه مـن الرجـال والنـساء ممـا علَّ  أمَّ -صىل اهللا عليه وسلم

 .)٢("متثيل
 ة من الوحي الذي أوتيه الرسول صـىلَّ أن السنَّ :  ـ وينبني عىل هذا األصل٣

 اهللا عليـه  صـدق الرسـول صـىلَّ نـات عـىل، ففيها من اآليات البيِّ )٣(ماهللا عليه وسلَّ 
 .ته من جنس ما يف القرآن العظيمم، ونبوَّ وسلَّ 

 : تعود إىل وجوه أربعةوإذا كانت دالئل القرآن العظيم
ه اخلارقـة ه، وبالغتُـه، وإجيـازُ  كلمه، وفـصاحتُ  تأليفه، والتئامُ حسنُ : لاألوَّ 
ألسـاليب  نظمه العجيـب، واألسـلوب الغريـب، املخـالف  وصورةُ ،عادة العرب

 .كالم العرب، ومناهج نظمها ونثرها، الذي جاء عليه
جد كام بات، وما مل يكن ومل يقع، فوُ ما انطوى عليه من اإلخبار باملغيَّ : الثاين

ومـا أخـرب بـه مـن أخبـار القـرون الـسالفة واألمـم . ورد عىل الوجه الذي أخرب بـه

                                         
 ).١٣/٢٩٠ (: فتح الباري برشح صحيح البخاري:انظر) ١(

 ).١٣/٢٩٢ (:فتح الباري) ٢(

  ُأْعطَِي ِمـنَ  اْألَْنبَِياِء َنبِيٌّ إِالَّ َما ِمنَ ":  َقاَل -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - النَّبِيِّ  ُهَرْيَرَة َعنِ إشارة إىل حديث َأِيب ) ٣(
ـَام َكـاَن الَّـِذي ُأوتِيـُت َوْحًيـا َأْوَحـاُه اهللاَُّ إَِيلَّ ،اْآلَياِت َما ِمْثُلُه ُأوِمَن َأْو آَمـَن َعَلْيـِه اْلَبـَرشُ   َفـَأْرُجو َأينِّ ، َوإِنَّ

  النبـيِّ ب قـوُل  أخرجه البخاري يف كتاب االعتـصام بالكتـاب والـسنة، بـا."َأْكَثُرُهْم َتابًِعا َيْوَم اْلِقَياَمةِ 
ــه وســلَّ صــىلَّ  ــعِ بُ ": م اهللا علي ِ ُت ْث ــوَ َج  ب ــكَ  الْ عِ اِم ــم. "مِ لِ ــاري:، وانظــر)٧٢٧٤( حــديث رق ــتح الب  : ف

 يصدق عىل القرآن العظيم، كـام يـصدق "ايً ْح  وَ هُ يتُ وتِ ي أُ ذِ  الَّ انَ  كَ َام نَّ إِ وَ ": وقوله ).٩/٧) (١٣/٢٤٧(
 .علمأ مثل القرآن العظيم، واهللا السنةعىل السنة النبوية؛ إذ كالمها وحي يوحى، و
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الواحدة، إال الفذ من أخبـار القصة  منه ال يعلممما كان ، الداثرةالبائدة، والرشائع 
 عـىل م اهللا عليـه وسـلَّ  فيـورده صـىلَّ ،م ذلـكأهل الكتاب، الذي قطع عمره يف تعلُّ 

ته وصدقه، وأن مثله مل ينله بتعليم، ه، فيعرتف العامل بصحَّ  ويأيت به عىل نصِّ ،وجهه
ــه صــىلَّ  ــوا أن ــد علم ــه وســلَّ وق ــم أُ  اهللا علي ــرأ: يٌّ مِّ ــب، و،ال يق ل ال اشــتغ وال يكت

 .)١(منهم ه أحد وال جهل حالَ ،ال مثافنة، ومل يغب عنهم و،بمدارسة
ـته ترشيعاتُ ما تضمنَّ : الثالث ة والـصالحية واإلصـالح ه من اإلحكام والدقَّ

حون بـأن  بذلك األعداء، فهـاهم يـرصِّ حلال البرش، يف كل زمان ومكان، حتى أقرَّ 
صادية التي أوقعهـم فيهـا  للمشكالت االقتالنظام االقتصادي اإلسالمي هو احللُّ 

النظام الرأساميل، وهاهم يعودون إىل فصل البنني عن البنات يف مقاعـد الدراسـة، 
ـ دون عـىل أن وهاهم يف جانب العالقة بني الرجل واملرأة، واملعـارشة اجلنـسية يؤكِّ

 ! إىل غري ذلك كثري،قه أهل اإلسالمالصحة والسالمة والعافية هي ما يطبِّ 
يف النفوس، حتى الذين ال يعرفون العرببية يشهدون بأثره عىل ه أثرُ : الرابع 

، فـام أنــتم ىنَـق، وإن فرعــه َجلَ دِ ، إن أصـله لَغـقولـه حلــالوةً  لِ وواهللا إنَّ [نفوسـهم، 
؛ إذا كانت هذه أوجه إعجـاز القـرآن )٢(]!رف أنه باطل إال عُ ابقائلني من هذا شيئً 

ـالعظيم؛ فإن السنَّ   اإلعجـاز مـع مـا يف القـرآن العظـيم؛ ة تـشرتك يف وجـوهة النبويَّ
ــه وســلم-فالرســول  ــم، وهــو أفــصح العــرب -صــىل اهللا علي  أويت جوامــع الكل

                                         
 ).٩/٧(فتح الباري و، ) وما بعدها١/٣٥٨( الشفا للقايض عياض :انظر) ١(

 عيـون األثـر :، انظرملسو هيلع هللا ىلص ا أتته قريش لتقول كلمتها يف وصف ماجا ء به النبيُّ كلمة الوليد بن املغرية، ملَّ ) ٢(
)١/١٣٤.( 
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بــات املاضــية، ه عــىل مجلــة مــن اإلخبــار عــن املغيَّ هــم، وانطــوت أحاديثُــوأبلغُ 
، وتــشرتك يف )٢( وســنن الكــون ونحــو ذلــك، ومــا يــدخل يف الطــبِّ )١(واملــستقبلة

–   مما شاهده الصحابةةً نت مجله، وتضم بل هي بيانُ ،يمالترشيعات مع القرآن الكر
 .من آيات ودالئل صدقه عليه الصالة والسالم -ريض اهللا عنهم

ــهــذا؛ والبحــث يف الــسنَّ  : يه أهــل العــرص بـــة مــن هــذا البــاب يــسمِّ ة النبويَّ
نـات عـىل فهو آيـة مـن اآليـات البيِّ !  آية، واحلق أنه آية وأيُّ "إعجاز السنة النبوية"
 .ته عليه الصالة والسالم، ودليٌل من دالئل صدقه صىل اهللا عليه وسلموَّ نب

وقــد أورد الــسابقون مجلــة مــن األحاديــث يف هــذا البــاب، يف كتــبهم التــي 
 . ، واهللا املوفق)٣("ةدالئل النبوَّ ": سّموها

أن احلـديث الـصحيح أصـل بنفـسه؛ فـال :  ـ ومما ينبني عـىل هـذا األصـل٤
 ."رة من النصوص ما خالف قياس األصول املقرَّ ُيردُّ ": يصح أن يقال

 مـن األصـول، متى ثبت اخلرب صار أصًال ": -رمحه اهللا- السمعاين قال ابنُ 
 وال حيتاج إىل عرضه عىل أصل آخر؛ ألنه إن وافقه فذاك، وإن خالفه فال جيـوز ردُّ 

                                         
لعبـد  "سـيد املرسـلني عـن حـوادث القـرن العـرشينأحاديـث ": فات يف هذا املعنى كتابومن املصنَّ ) ١(

 . هـ١٤٠٢ عز الدين السريوان، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، الطبعة األوىل زالعزي

د بقراءته وتالوتـه، مع استقالل القرآن العظيم عن السنة بكونه كالم اهللا تعاىل، وأنه معجز، وأنه متعبَّ ) ٢(
 .   ، إىل غري ذلكاوايته باملعنى مطلقً  رزال جتووأنه متواتر يف نقله، وأنه 

 للبيهقــي، وللــشيخ حممــود مهــدي "دالئــل النبــوة" أليب نعــيم، و"دالئــل النبــوة"تــاب ك: وأشــهرها) ٣(
املعـارف احلديثـة، مـصحوبة بتوجيهـات وطرائـف وء دالئل النبوة املحمدية يف ضـ": استنبويل كتاب 

 .اب نافع يف هذا املوضوع وهو كت،هـ١٤٠٧ - الكويت -، مكتبة املعال "هامة
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عــىل مـة فــإن الـسنة مقدَّ .  للخـرب بالقيــاس، وهـو مـردود باتفـاقأحـدمها؛ ألنـه ردٌّ 
 .)١(" بال خالف؛القياس

ف يف خرب الواحد إنام التوقُّ ": -رمحه اهللا-قال احلافظ ابن حجر العسقالين 
حـديث : يعنـي(وهـذا اخلـرب . هو يف خمالفة األصول، ال يف خمالفة قياس األصـول

الكتـاب والـسنة : أن األصـول: إنام خالف قياس األصـول، بـدليل) اةالشاة املرصَّ 
ة يف احلقيقة مها األصـل، واآلخـران مـردودان  والكتاب والسنَّ .واإلمجاع والقياس

 األصــل للفــرع؟ بــل احلــديث دُّ رَ ة أصــل، والقيــاس فــرع، فكيــف ُيــإلــيهام؛ فالــسنَّ 
إن األصل خيالف نفسه؟ وعىل تقدير التسليم :  بنفسه، فكيف يقالالصحيح أصٌل 

ألصـل  فتناول ابكون قياس األصول يفيد القطع، وخرب الواحد ال يفيد إال الظن،
ــ غــريُ ملــا خيــالف هــذا اخلــرب الواحــد ــه؛ جلــواز اســتثناء حملِّ ه عــن ذلــك  مقطــوع ب

 .)٢(اهـ"األصل
فهـم الـسنة عـىل تُ ":  إطالق من قـالبطالنُ :  ـ ومما ينبني عىل هذا األصل٥

ــى تُ ": ، وبطــالن قــول مــن قــال)٣("ضــوء القــرآن ض عــىل عــرَ ال تقبــل الــسنة حت
 بالترشيع؛ فال يقـال إذا جـاء حـديث بحكـم مل يـأت يف لُّ ة تستق؛ فإن السنَّ "القرآن

تهـا، وحتـريم اجلمـع بـني األختـني، القرآن العظيم؛ كتحريم اجلمع بني املـرأة وعمَّ 
                                         

 ).  ٤/٣٦٦(نقله يف فتح الباري )  ١(

 ).١/٣٢٣ (: العدة حاشية رشح العمدة للصنعاين:، وقارن بـ)٤/٦٦٣(فتح الباري )  ٢(

مـع التنبيـه . )١١٣ص( : للقرضـاوي"معـامل وضـوابط. كيف نتعامل مع السنة النبوية" كتاب :انظر)  ٣(
د املخالفــة هــا كــان ملجــرَّ م لــه أن ردَّ  حتــت هــذا الــضابط، ال ُيــسلَّ عــىل أن مجيــع األمثلــة التــي أوردهــا

 .املوهومة
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قطة عىل مـن مل ر األهلية، وحتريم اللُّ مُ وحتريم كل ذي ناب من السباع، وحتريم احلُ 
 التي جـاء هبـا احلـديث رى الضيف،؛ ال يقال يف هذه األحكامفها، ووجوب قِ عرِّ يُ 

د ما أطلقـه القـرآن،  يقيِّ  إذا جاء حديٌث ْلهَ بَ ! ومل تأت يف القرآن العظيم أهنا مردودة
ك يف هذا احلديث مردود، كام ال يشكَّ :  يف القرآن؛ ال يقالاص ما جاء عام  أو خيصِّ 
 .معناه

ــإن وافقــت ظــاهره وإال عــرَ تُ : وقــول مــن قــال[ ض الــسنة عــىل القــرآن؛ ف
 مـع rة رسـول اهللا  ألن سـنَّ ؛نا ظاهر القرآن وتركنا احلـديث؛ فهـذا جهـلاستعمل

 تقام مقـام البيـان عـن اهللا عـز وجـل، لـيس يشء مـن سـنن -عز وجل-كتاب اهللا 
 r أعلم خلقه أن رسول اهللا -عز وجل- خيالف كتاب اهللا ؛ ألن اهللا rرسول اهللا 

اٍط ُمـَوإِنَّـَك َلتَْهـِدي إِ ﴿: هيدي إىل رصاط مستقيم، فقـال اِط اهللاِّ . ْستَِقيمٍ َىل ِرصَ ِرصَ
مـن : الـشورى(اّلِذي َلُه َما ِيف الّسَاموات َوَما ِيف األْرِض َأالَ إَِىل اهللاِّ َتِصُري األُموُر﴾ 

 إال االتبــاع ، مــن األمــر يشءrة رســول اهللا ولــيس لنــا مــع ســنَّ ). ٥٣-٥٢اآليــة 
 عٌ بَـني تَ ما سواها من قول اآلدميِّ  ال غريه، وكلُّ عىل قياس و ُتعَرُض ال والتسليم، و 

ة لقول أحد د ترك السنة، ويذهب إىل غريها؛ ألنه ال حجَّ هلا، و ال عذر ألحد يتعمَّ 
 .)١(] إذا صحَّ rمع قول رسول اهللا 
 احلــديث إذا خــالف ا عــىل ردِّ وْ رَ  هــذا، والعلــامء َجــكيــف يــصحُّ : فــإن قيــل

 آن؟ه إذا مل يأت يف القرالقرآن، ومن باب أوىل ردُّ 
د  بمجـرَّ -ه  سـندُ  إذا صـحَّ - احلديث العلامء ال هيجمون عىل ردِّ : فاجلواب

                                         
 ).  ٢/٣٠٦ (:، وانظر منها)٢/٣٩٨ (:ةة يف بيان املحجَّ احلجَّ ) ١(
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خمالفته للقرآن العظـيم، بـل ينظـرون يف اجلمـع والتوفيـق إن أمكـن، أو النـسخ إن 
ـ)وهذه قاعدة خمتلـف احلـديث( أو الرتجيح ،أمكن دون املخالفـة ؛ لـذلك هـم يقيِّ

فال يمكـن معهـا اجلمـع والتوفيـق، حية، ون هبا احلديث بكوهنا خمالفة رصالتي يردُّ 
 .)١(ون احلديث إذا جاء بحكم مل يأت يف القرآنال القول بالنسخ، وهم ال يردُّ و

د عدم بلوغنـا إىل معنـاه، ومعرفتنـا املـراد منـه، ون احلديث بمجرَّ كام ال يردُّ 
 .)٢(اظعدم الوقوف عىل املراد من اخلرب ال يقتيض تغليط احلفَّ : حون بأنوهم يرصِّ 

 بالتـرشيع، فـال م أن السنة مثل القرآن العظيم؛ فهي أصـل مـستقلٌّ وقد تقدَّ 
 .إىل عرضها عىل القرآن لتقبلحتتاج 

ستفاد منها م يُ  اهللا عليه وسلَّ  أقواله صىلَّ أن كلَّ :  ـ وينبني عىل هذا األصل٦
 وســنة غــري تــرشيعية؛ إذ الــسنة مثــل القــرآن ،ة تــرشيعيةســنَّ : التــرشيع؛ فــال يقــال

 .لعظيما
 منه؛ فإنه ا قاله اجتهادً -صىل اهللا عليه وسلم-بل حتى ما ظهر أن الرسول 

وحتى ما ظهر أنه قالـه مـن بـاب العـادة والتجربـة، . عليهه اهللا ترشيع لنا مادام أقرَّ 
 لـه -تبارك وتعاىل-، وإقرار اهللا ا وصدقً ام ال يقول إال حق   اهللا عليه وسلَّ فإنه صىلَّ 

ا منـه  أو رأيً ا يف النص ما يشري إىل أنه قاله ظن  صدق، إال أن يأيتَ دليل عىل أنه حق و
                                         

ألهنم يعلمون أن السنة مثل القرآن العظيم، يف وجـوب اتباعهـا والعمـل هبـا، وقـد قـال ابـن مـسعود ) ١(
 وهنى عنـه هـو عـن rإن مجيع ما أمر به رسول اهللا : اهللا عنهموابن عباس وعمران بن احلصني ريض 

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َهنَاُكْم َعنُْه َفـانَتُهوْا  َوَمآ﴿: اهللا ويف كتاب اهللا، فـتأولوا فيه قول اهللا عزوجل آَتاُكُم الرَّ
 ).   ٢٩٨-٢/٢٩٧( بيان املحجة انظر احلجة يف). ٧:سورة احلرش (﴾َواّتُقوْا اهللاَّ إِّن اهللاَّ َشِديُد اْلِعَقاِب 

 .من األمور التي تنبني عىل هذا األصل) ٩(وانظر ما سيأيت حتت رقم ).  ٧/٤٥(فتح الباري ) ٢(
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  :م، وهذا معنى حديث التلقيح اهللا عليه وسلَّ صىلَّ 

َصـىلَّ اهللاَُّ َعَليْـِه -َمَرْرُت َمَع َرُسـوِل اهللاَِّ :  َعْن َأبِيِه َقاَل ،َعْن ُموَسى ْبِن َطْلَحةَ 
  َما َيْصنَُع َهُؤَالِء؟:  َفَقاَل ،لِ وِس النَّخْ ؤُ  رُ  بَِقْوٍم َعَىل -َوَسلَّمَ 

َكَر ِيف اْألُْنثَى َفيَْلَقُح : َفَقاُلوا ُحوَنُه َجيَْعُلوَن الذَّ  .ُيَلقِّ
 .َما َأُظنُّ ُيْغنِي َذلَِك َشيْئًا: -َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ -َفَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ 

وا بَِذلَِك : َقاَل  ُكوهُ ،َفُأْخِربُ  -َصـىلَّ اهللاَُّ َعَليْـِه َوَسـلَّمَ -ُأْخِربَ َرُسـوُل اهللاَِّ  َفـ، َفَرتَ
َام َظنَنُْت َظن ا ؛إِْن َكاَن َينَْفُعُهْم َذلَِك َفْليَْصنَُعوهُ :  َفَقاَل ،بَِذلَِك   َفـَال ُتَؤاِخـُذوِين ،َفإِينِّ إِنَّ
ْثتُُكْم َعنِ وَ  ،بِالظَّنِّ   َفـإِينِّ َلـْن َأْكـِذَب َعـَىل اهللاَِّ َعـزَّ ؛هِ  َفُخـُذوا بِـ، اهللاَِّ َشيْئًاَلكِْن إَِذا َحدَّ
 .)١("َوَجلَّ 

 :م إىل األنواع التالية اهللا عليه وسلَّ فاته صىلَّ موا ترصُّ والعلامء حينام قسَّ 
 . بحسب البالغ والرسالةٌف  ترصُّ -
 .تيا بحسب الفُ ٌف  ترصُّ -
 . بحسب القضاءٌف  ترصُّ -
 . بسحب اإلمامةٌف  وترصُّ -

 ترك العمل باحلـديث يف يشء مـن هـذه هبذه األنواع، جتويزَ مل يكن مرادهم 
 !ستفاد منها الرشعته صىل اهللا عليه وسلم ال يُ فات، أو أن بعض سنَّ الترصُّ 

ــام ،- وحاشــاهم رمحهــم اهللا تعــاىل - وال أرادوه ، مل يقــصدوا ذلــكاأبــدً   إن

                                         
 دون ما ذكره من معايش الـدنيا ا رشعً r أخرجه مسلم يف كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله) ١(

 .)٢٣٦١(عىل سبيل الرأي، حديث رقم 
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الفهم،  وفرش الترشيع يف ،قصدوا بيان مدارك األحكام، ومراعاة قرائن األحوال
، فمن كالمه ما هو وظيفـة اإلمـام ال العـوام، ومـن ركهدْ  حكم مناطه ومَ ليتبع كلُّ 

كالمه ما هو وظيفة عامة املسلمني، ومن كالمه ما هو وظيفـة القـادة يف احلـروب، 
ـا التسوُّ وهكذا، أمَّ  ال هـذا مقـصد راح العمـل بالـسنن فـال، ور هبذه القاعدة إىل اطِّ

 .فًرا غُ ا قعدوا هذه القاعدة، اللهمَّ  ملَّ -رمحهم اهللا-العلامء 
ية التـي ال قة بالشؤون الطبِّ أن األحاديث املتعلِّ :  ـ وينبني عىل هذا األصل٨

م  اهللا عليــه وســلَّ إهنــا ممــا اكتــسبه صــىلَّ : ، ال يقــالا كوهنــا وحيًــايظهـر فيهــا رصًحيــ
نطـق عـنِ   وما ي ﴿:  لعموم قوله تعاىل؛بل هي وحٌي !  أو بحسب العادة،بالتجربة

؛ فيبقى هذا العموم حتى يـأيت دليـل )٤ـ٣: النجم(﴾ إِنْ هو إِالّ وحي يوحى    . الْهوى
 .صحيح رصيح سامل من املعارضة ينقل عنه

 ومل ، عليهقرَّ أُ ة و ما قاله بعد النبوَّ كلُّ ": رمحه اهللا) هـ٧٢٨ت( تيمية قال ابنُ 
 .ب والتحريم واإلباحةن اإلجيايتضمَّ  لكن الترشيع ينسخ فهو ترشيع؛

ن إباحـة ذلـك فإنه يتـضمَّ  ،ويدخل يف ذلك ما دل عليه من املنافع يف الطبِّ 
ا السـتحبابه؛ فـإن النـاس  وقد يكون رشعً ، فهو رشع إلباحته،الدواء واالنتفاع به

  أو واجب؟، أو مستحبٌّ ، هل هو مباح:التداوي قد تنازعوا يف
 ومنـه ، ومنه ما هو مباح،ما هو مكروه ومنه ،م أن منه ما هو حمرَّ :والتحقيق

 م أنـه حيـصل بـه بقـاءُ عَلـ وهـو مـا يُ ، وقد يكون منه ما هو واجب،ما هو مستحبٌّ 
 فإنـه واجـب عنـد األئمـة ؛ امليتـة عنـد الـرضورة كـام جيـب أكـُل ، ال بغـريه،النفس

 فلـم يأكـل ،ر إىل أكـل امليتـةمن اضطُّ : ( األربعة ومجهور العلامء، وقد قال مرسوق
 املـرض مـا إن مل ا لإلنـسان إذا اسـتحرَّ  فقد حيصل أحياًنـ ). دخل النار،ى ماتحت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٩٧

ــه مــات ــالج مع ــاة،يتع ــاد حتــصل معــه احلي ــضعيف، والعــالج املعت ــة لل  ، كالتغذي
 .اوكاستخراج الدم أحيانً 

 .واملقصود أن مجيع أقواله يستفاد منها رشع
، " – ا يعنـى شـيئً - اَذ ى هَ رَ ا أَ مَ ": حون النخل قال هلمملا رآهم يلقِّ  rوهو 
 نْ لَ  فَ  اهللاَِّنِ  عَ مْ كُ تُ ثْ دَّ ا َح ذَ  إِ نْ كِ لَ  وَ ،نِّ الظَ ى بِ ونِ ُذ اِخ ؤَ  تُ َال ا فَ ن   ظَ ُت نْ نَ  ظَ َام نَّ إِ ": ثم قال هلم

ِ  دِ رِ ْمـ أَ نْ  ِمـانَ  َكـَام  َفـ،مْ اكُ يَـنْ  دُ ورِ مُ أُ  بِـمُ َلـعْ  أَ مْ تُ ْنـأَ ": ، وقـال)١(" اهللاََِّىل  َعـَب ذِ كْ أَ   مْ كُ يـن
 كام غلـط ،هم أنه هناهم لكن هم غلطوا يف ظنِّ ،، وهو مل ينههم عن التلقيح)٢("َيلَّ إِ فَ 

                                         
 .سبق خترجيه قريًبا. حديث صحيح  )١(

 رشًعا دون ما ذكـره مـن rباب وجوب امتثال ما قاله : أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب الفضائل) ٢(
 : َأَنـسٍ  َعـنْ  َثابِـٍت  َوَعنْ  َعائَِشةَ   َعنْ ":  ولفظه،)٢٣٦٣(معايش الدنيا عىل سبيل الرأي، حديث رقم 

ُحونَ  بَِقْومٍ  َمرَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاَُّ َصىلَّ  النَّبِيَّ  َأنَّ "  َفَمـرَّ  ِشيـًصا َفَخـَرَج  :َقـاَل  َلـَصُلَح  َتْفَعُلـوا َملْ  َلوْ  :َفَقاَل  ُيَلقِّ
وابـن ماجـه يف كتـاب . "ُدْنَيـاُكمْ  بِـَأْمرِ  َأْعَلـمُ  َأْنُتمْ  :َقاَل  َوَكَذا َكَذا:  ُقْلَت  :َقاُلوا ؟لِنَْخلُِكمْ  َما :َفَقاَل  ِهبِمْ 

الرسـالة (، )٦/١٢٣امليمنيـة (، وأمحـد يف املـسند )٢٤٧١(، حديث رقـم نَّْخلِ ال َتْلِقيِح  بابالرهون، 
َنا: َقاَل  َسَلَمَة، ْبنُ  َمحَّادُ عن ": ولفظه )٢٤٩٢٠، حتت رقم ٤١/٤٠١  َوِهـَشامِ  َأَنـٍس، َعنْ  َثابٌِت، َأْخَربَ
 َهـِذهِ  َمـا: َفَقـاَل  َأْصـَواًتا، َسـِمعَ  َوَسـلَّمَ  َلْيـهِ عَ  اهللاُ َصـىلَّ  النَّبِـيَّ  َأنَّ ": َعائِـَشةَ  َعـنْ  ُعـْرَوَة، َعـنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ 

ُروَنهُ  النَّْخُل : َقاُلوا اْألَْصَواُت؟ ُروا َفَلمْ  َلَصُلَح، َيْفَعُلوا َملْ  َلوْ : َفَقاَل  اهللاِ، َرُسوَل  َيا ُيَؤبِّ  َفـَصارَ  َعاَمئٍِذ، ُيَؤبِّ
َم، ْيهِ َعلَ  اهللاُ َصىلَّ  لِلنَّبِيِّ  َذلَِك  َفَذَكُروا ِشيًصا،  َوإَِذا بِـِه، َفَشْأَنُكمْ  ُدْنَياُكمْ  َأْمرِ  ِمنْ  َشْيًئا َكانَ  إَِذا: َفَقاَل  َوَسلَّ

، حتـت ٢٠/١٩الرسـالة () ٣/١٥٢امليمنيـة (وأخرجه أمحد يف املسند . "َفإَِيلَّ  ِدينُِكمْ  َأْمرِ  ِمنْ  َشْيًئا َكانَ 
 ؟ َهـَذا َمـا: َفَقاَل  َأْصَواًتا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ َصىلَّ  اهللاِ َرُسوُل  َسِمعَ : َقاَل  َأَنسٍ  َعنْ : ، ولفظه)١٢٥٤٤رقم 
ُحونَ : َقاُلوا ُحوهُ  َفَلمْ  َتَرُكوهُ  َلوْ : َفَقاَل  النَّْخَل، ُيَلقِّ ُكـوهُ  " َلـَصُلَح  ُيَلقِّ ُحـوُه، َفَلـمْ  َفَرتَ  ، ِشيـًصا َفَخـَرَج  ُيَلقِّ
 َعَلْيـهِ  اهللاُ َصـىلَّ  اهللاِ َرُسـوُل  َفَقـاَل  ُقْلـَت، ملَِـا َتَرُكوهُ : َقاُلوا َلُكْم؟، َما ": مَ َوَسلَّ  َعَلْيهِ  اهللاُ َصىلَّ  النَّبِيُّ  َفَقاَل 

ءٌ  َكانَ  إَِذا: َوَسلَّمَ   ."َفإَِيلَّ  ِدينُِكمْ  َأْمرِ  ِمنْ  َكانَ  َفإَِذا بِِه، َأْعَلمُ  َفَأْنُتمْ  ُدْنَياُكمْ  َأْمرِ  ِمنْ  َيشْ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٩٨

 "اخليط األسود  هو احلبل األبـيض واألسـوده أن اخليط األبيض ومن غلط يف ظنِّ 
 .)١(اهـ

ة، وإن مل تبلغهـا ة النبويَّـوجوب التسليم للـسنَّ :  ـ وينبني عىل هذا األصل٩
ــا األســامع، وا ــت عنه ــالعقــول، ونب ــال ُت ــا املــستمع، ف ــاس ردُّ ســتوحش منه  بالقي

 .واألمثال
ة الالزمـة التـي مـن تـرك منهـا ومن السنَّ ": -رمحه اهللا-بن حنبل اقال أمحد 

ــؤمن هبــا، مل يكــن مــن  أهلهــا . هاإليــامن بالقــدر خــريه ورشِّ : خــصلة مل يقبلهــا وي
ــف"ال و"مل": ا، ال يقــالوالتــصديق باألحاديــث فيــه، واإليــامن هبــ  هــو إنــام. "كي

فـي، ومـن مل يعـرف تفـسري احلـديث، ويبلغـه عقلـه، فقـد كُ . التصديق واإليامن هبا
، )٢("الصادق املـصدوق" : مثل حديث. وأْحكِم له؛ فعليه اإليامن به  والتسليم له

وإن نبـت عـن األسـامع، . ومثل أحاديث الرؤية كلهـا. ومثل ما كان مثله يف القدر
، ا واحـدً ا منهـا حرًفـدَّ إليـامن هبـا وأن ال يـرُ وإنـام عليـه ا. واستوحش منها املستمع

 .وغريها من األحاديث املأثورات عن الثقات

                                         
 ).١٢-١٨/١١(جمموع الفتاوى  )١(

  ِيف عُ مَ  ُجيْ مْ كُ دَ َح  أَ نَّ إِ ": وُق دُ ْص  املَْ ُق ادِ  الصَّ وَ هُ وَ  r  اهللاَِّوُل ُس ا رَ نَ ثَ دَّ َح ": ه يعني حديث ابن مسعودلعلَّ  )٢(
ويف بدء  ،)٦٥٩٤(حديث رقم  باب يف القدر، ،أخرجه البخاري يف كتاب القدر. "...هِ مِّ  أُ نِ طْ بَ 

وأخرجه مسلم يف كتاب . يف مواضع أخرىو ،)٣٢٠٨(حديث رقم  باب ذكر املالئكة، ،اخللق
جامع األصول : انظر).٢٦٤٣( باب كيفية خلق اآلدمي يف بطن أمه، حديث رقم ،القدر

 رواية عبدوس ،بن حنبلاق عىل كتاب أصول السنة ألمحد ، وتعليق املعلِّ )١١٤ـ١٠/١١٣(
 . )٤٣ص(
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 ٩٩

م اجلدال؛ فـإن الكـالم يف القـدر ال يتعلَّ و. وال يناظره. اوأن ال خياصم أحدً 
 وإن - ومنهي عنه؛ ال يكـون صـاحبه ،والرؤية والقرآن وغريها من السنن مكروه

ــس-أصــاب بكالمــه الــسنة  ــى يــدع اجلــدال،  مــن أهــل ال ــنة، حت ــؤمن سلِّ وُي م وي
 .)١(اهـ"باآلثار

 بـاملعقول؛ ألن rأن ال نعارض سـنة رسـول اهللا ": ومن أصول أهل السنة
 إىل مـا يوجبـه العقـل؛ ألن العقـل مـا الدين إنام هـو االنقيـاد والتـسليم، دون الـردِّ 

 .)٢(" فهو جهل ال عقل،ا ما يؤدي إىل إبطاهلايؤدي إىل قبول السنة، فأمَّ 
وأن كـل مــا ســمعه املــرء مــن اآلثـار ممــا مل يبلغــه عقلــه، أن عليــه التــسليم "

 ومـن فـرسَّ . ف يف يشء منها برأيه وهواهوالتصديق، والتفويض والرضا، ال يترصَّ 
 .)٣(" فقد أخطأ وضلَّ ؛ برأيه وهواهامن ذلك شيئً 
 هـُل هم عـىل اإلسـالم، وأإذا طعن الرجل عىل اآلثار ينبغـي أن ُيـتَّ ": وقالوا

م فيهـا ط به عقوهلم به من املـشكالت، التـي مل يـتكلَّ  مل ُحت السنة يرتكون البحث عامَّ 
ــ مون، واألئمَّ علــم بالتنزيــل والتأويــل، أة املاضــون، ومل خيوضــوا فيـه، وهــم املتقـدِّ

 .ُيقتدى وهبم ،خذ العلمومنهم أُ 
العقـل  إنسان بقدر ما أعطاه مـن العقـل، ولـيس ب اهللا كلَّ إنام يطالِ : وقالوا

 إنسان ما أراد، فاخللق يتفاوتون يف  من اهللا، يعطي كلَّ باالكتساب، وإنام هو فضٌل 

                                         
 . )٤٩ـ٤٢:ص(ار  عبدوس بن مالك العطَّ : رواية،بن حنبلاأصول السنة ألمحد ) ١(

 ).  ٢/٥٠٩(احلجة يف بيان املحجة ) ٢(

 ).  ٢/٤٣٥(احلجة يف بيان املحجة ) ٣(
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 ١٠٠

 .)١("العقل
 -صىل اهللا عليه وسلم- إن ما أخرب به الرسوُل ": -رمحه اهللا- تيمية قال ابنُ 

ــ  فإنــه جيــب اإليــامن بــه، ســواء عرفنــا معنــاه أو مل نعــرف؛ ألنــه الــصادق ،هعــن ربِّ
يف الكتاب والسنة وجب عىل كل مؤمن اإليامن به، وإن مل يفهم املصدوق، فام جاء 

 .)٢(اهـ"معناه
ـ أن عـدم اال-رمحـه اهللا- حجـر العـسقالين وذكر ابنُ  الع عـىل املـراد مـن طِّ

 .)٣(اظاخلرب ال يقتيض تغليط احلفَّ 
  فام احلكم ؟،ا شيئً rإذا مل نجد يف احلادثة عن الرسول : ـ فإن قيل١٠

 ووجـد فيهـا عـن ،ا شـيئً rد يف احلادثة عـن رسـول اهللا إذا مل نج: [اجلواب
ـ؛ يشء-ريض اهللا عنهم-أصحابه  ـةُ  فهم األئمَّ  بكتـاب اهللا اة اعتبـارً  بعـده، واحلجَّ

ملا وصـفهم يف كتابـه مـن اخلـري والـصدق واألمانـة، وأنـه ،  rوبأخبار رسول اهللا 
َا الَّ ﴿: ريض اهللا عنهم، وعن من اتبعهم بإحسان، وقال ِذيَن آَمنُـوْا َأطِيُعـوا اهللاََّ َيا َأهيُّ

ُسْوَل َوُأْوِيل األْمِر ِمنُْكْم﴾  ون يف أويل ، واختلـف املفـرسِّ )٥٩:النـساء(َوَأطِيُعوا الرَّ
وكــل هــذا يف . هــم األمــراء: هــم العلــامء، وقــال بعــضهم: األمــر، فقــال بعــضهم

 .ءكان فيهم األمراء، واخللفاء، والعلامء والفقها؛  rأصحاب رسول اهللا 
ــَصاِر : -عــز وجــل-قــال اهللا  ــْوَن ِمــَن املَُْهــاِجِرْيَن َواألْن ُل ابُِقْوَن األَوَّ ﴿َوالــسَّ

                                         
 ).  ٤٢٩-٢/٤٢٨(احلجة يف بيان املحجة ) ١(

 ).التدمرية) (٣/٤١(جمموع الفتاوى ) ٢(

 ).٧/٤٥(فتح الباري ) ٣(
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 ١٠١

تََها  ِرْي َحتْ بَُعْوُهم بِإِْحَساٍن َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهْم َوَرُضْوا َعنُْه َوَأَعدَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتْ ِذْيَن اتَّ َوالَّ
عـز -، أخـرب اهللا )١٠٠:التوبـة(َك اْلَفـْوُز اْلَعظِـيُم﴾ األَْهنَاُر َخالِـِدْيَن فِيَهـآ َأَبـدًا َذلِـ

ــه ريض عــنهم-وجــل ــ، أن ــبعهم بإحــسان؛ فهــم ان  وريض أعامهلــم، وريض عمَّ ت
 بإصابة احلق، وأقرهبم إىل التوفيق ملا يقـرب إىل rالقدوة يف الدين بعد رسول اهللا 

 .ق واهللا املوفِّ .)١(]rرضاه، وكذلك وصفهم الرسول 
 .ةه يف السنَّ طلب مثلُ لب العلم فيه من القرآن الكريم يُ طأن ما يُ  -١١

فتي يف دين اهللا، إال  ألحد أن يُ ال حيلُّ ": رمحه اهللا) هـ٢٠٤ت (قال الشافعيُّ 
  بكتاب اهللا؛ا عارفً رجًال 

 . بناسخه ومنسوخه
 .وبمحكمه ومتشاهبه

 .وتأويله وتنزيله
 .ه؛ ما أريد به، وفيام أنزله ومدنيِّ ومكيِّ 

 . بالناسخ واملنسوخr بحديث رسول اهللا ابعد ذلك بصريً ثم يكون 
 . ويعرف من احلديث ما عرف من القرآن

 . باللغةاويكون بصريً 
 .ا بالشعربصريً 

 .وبام حيتاج إليه للعلم والقرآن
 .ة الكالمويستعمل مع هذا اإلنصاف، وقلَّ 

                                         
 ).  ٣٩٩-٢/٣٩٨(احلجة يف بيان املحجة ) ١(
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 ١٠٢

 . عىل اختالف أهل األمصاراويكون بعد هذا مرشفً 
 هذا؛وتكون له قرحية بعد 

 . ويفتي يف احلالل واحلرام،م فله أن يتكلَّ ،فإذا كان هكذا
 .)١(اهـ"ال يفتيو، م يف العلم فله أن يتكلَّ ،وإذا مل يكن هكذا

 وحضـضت عليـه مـن rفإن الذي ذكرته مـن طاعـة رسـول اهللا : [اوختامً 
 ه لكتاب اهللا عز وجـل وسـنة رسـول اهللا، وهـو كلُّ اتباع سنته، واقتفاء أثره؛ موافٌق 

ني، والــصحابة والتــابعني، وعليــه كــان طريــق اخللفــاء الراشــدين، األئمــة املهــديِّ 
السلف الصالح من فقهاء املسلمني، وهي سـبيل املـؤمنني، التـي مـن اتبـع غريهـا 

 عـن ا، فـإذا سـمع أحـدكم حـديثً ا وأصاله جهنم وساءت مـصريً ،ه اهللا ما توىلَّ والَّ 
ــ بـه األ رواه العلـامء، واحـتجَّ rرسـول اهللا  ة فـال يعارضـه برأيـه وهـوى نفــسه، ئمَّ

َفْليَْحـَذِر اّلـِذيَن ُخيَـالُِفوَن َعـْن َأْمـِرِه َأن ﴿:  فإنه قال؛ده اهللا عز وجلفيصيبه ما توعَّ 
 .)٢()]٦٣:النور(ُتِصيبَُهْم فِتْنٌَة َأْو ُيِصيبَُهْم َعَذاٌب َألِيٌم﴾ 

                                         
 ).٢/١٥٧( اديللخطيب البغدالفقيه واملتفقه ) ١(
 ).  ٢٦٩-١/٢٦٨( -كتاب اإليامن–اإلبانة البن بطة ) ٢(
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 .بالسنةقواعد تفسري القرآن : املبحث الثاين 
 

قة بتفسري القرآن بالـسنة،  فإين أسوق القواعد املتعلِّ ،م عندك ما تقدَّ رإذا تقرَّ 
 :وهي التالية
 .ل إليه من القرآن العظيمزِّ  ما نُ r الرسول  بنيَّ :قاعدة
  . أقسام البيان النبوي:قاعدة
 .ة عن الكتاب السنة مستقلِّ :قاعدة
  .ة مع القرآن أوجه السنَّ :قاعدة
  . للقرآنةسنَّ  أنواع تفسري ال:قاعدة
 .ة بالقراءة الشاذَّ ة التفسريُ  من مصادر التفسري بالسنَّ :قاعدة
 . تفسري الصحابة من مصادر التفسري النبويِّ :قاعدة
 . جيب احلذر يف املنقول من الضعيف واملوضوع:قاعدة
 .بالقرآن  القرآن تفسري عن ةبالسنَّ  القرآن تفسري يستقلُّ  ال :قاعدة
 .r ن تفسري النبيِّ  ال جيوز العدول ع:قاعدة

 
 :وإليك بياهنا 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠٤

 القاعدة األوىل 
 ل إليه من القرآن العظيمزِّ  ما نُ r الرسول بنيَّ 

 بنيَّ ألصحابه معـاين r جيب أن ُيعلم أن النبِيَّ ":-رمحه اهللا-  تيميةقال ابنُ 
َل إِلَ : القرآن كام بنيَّ َهلم ألفاظه، فقوله تعاىل َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ نيِّ من :  النحل(﴾ يِْهمْ ﴿لِتُبَ

 . يتناول هذا وهذا) ٤٤اآلية
  القـرآنونؤيقـركـانوا حـدثنا الـذين : لميوقد قـال أبـو عبـد الـرمحن الـسُّ 

ُ أَ ": ان وعبد اهللا بن مسعود وغريمهاكعثامن بن عفَّ   r   النَّبِيِّ نَ وا مِ مُ لَّ عَ ا تَ ذَ وا إِ انُ  كَ مْ هنَّ
ا نَـمْ لَّ عَ تَ فَ : واالُ ، َقـلِ مَ عَ الْ  وَ مِ لْ عِ  الْ نَ ا مِ يهَ ا فِ وا مَ مُ لَّ عَ تَ تَّى يَ ا َح وهَ زُ اوَ جَ تَ  يَ ؛ َملْ ٍت ا آيَ ْرشَ عَ 
 . )١("يًعا َمجِ َل مَ عَ الْ  وَ مَ لْ عِ الْ  وَ آنَ رْ قُ الْ 

 . وهلذا كانوا يبقون مدة ِيف حفظ السورة
                                         

ـــ وابـــنُ ،)٦/١٧٢( ســـعد يف الطبقـــات أخرجـــه ابـــنُ :  حـــسن") ١( اح يف مـــا جـــاء يف البـــدع  وضَّ
 ومــن طريقــه الــرازي يف فــضائل ،)١٦٩رقــم٢٤١( والفريــايب يف فــضائل القــرآن ،)٢٧٥رقــم١٨١(

، ١٤٥١رقـم٤/٨٣(وأخرجه الطحـاوي يف املـشكل . د من طريق محاد بن زي) ٩٧رقم١٢٧(القرآن 
 عـن أيب عبـد الـرمحن ، من طريق سفيان ومهام بن حييى، ثالثـتهم عـن عطـاء بـن الـسائب:)١٤٥٢١

ــه  ــه ب ــنُ . الــسلمي عن ــصنف وأخرجــه اب ــم٦/١١٧( أيب شــيبة يف امل ــسند ،)٢٩٩٢٩رق  وأمحــد يف امل
 آي قه أبو عمـرو الـداين يف البيـان يف عـدِّ  ومن طري،)٦٩( وأبو بكر ابن جماهد يف السبعة ،)٥/٤١٠(

 واملــــستغفري يف فــــضائل القــــرآن ،)١/٨٠( جريــــر يف التفــــسري  وأخرجــــه ابــــنُ ،)٣٣(القــــرآن 
وأخرج ابن جرير يف .  عن عطاء بن السائب عنه به : من طريقني آخرين،)٣٦١، ٣٦٠رقم١/٣٢٢(
سمعت أيب حدثنا احلـسني  :روزيدثنا حممد بن عيل بن احلسن بن شقيق املح:  قال)١/٨٠(تفسري ال

 كـاَن الرجـل ِمنَّـا إذا تعلَّـم َعـْرش آيـاٍت مل ": عن ابن مسعود قال،عن َشقيق ،األعمش بن واقد حدثنا
، والعمَل هبـنَّ  وأخرجـه املـروزي يف قيـام الليـل . وإسـناده صـحيح. "جياوزُهّن حتى يعرف معانيُهنَّ

 ).١٧٩-٢/١٧٨(يان مع هتذيب وترتيب اإلتقان  غاية الب."عن ابن مسعود عنه به) املخترص-٧٨(
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 ١٠٥

 رواه ."انَـنِ يُ عْ  ِيف أَ دَّ ؛ َجـانَ رَ ْمـ عِ آَل  وَ ةَ رَ َقـبَ  الْ أَ رَ ا قَ ذَ  إِ ُل ُج  الرَّ انَ كَ ": وقال أنس
 .)١("مسنده"أمحد ِيف 

 . )٢("املوطأ"أخرجه ِيف .  عمر عىل حفظ البقرة َثامن سننيوأقام ابنُ 
ُروا آَياتِـهِ : وذلك أن اهللا قال بَّ مـن : ص(﴾ ﴿كِتَاٌب َأْنَزْلنَاُه إَِليَْك ُمبَـاَرٌك لِيَـدَّ

ُروَن اْلُقـْرآَن َأْم َعـَىل ُقُلـوٍب أَ :  وقـال.)٢٩اآلية ، )٢٤:حممـد (﴾ْقَفاُهلَـا﴿َأَفـال َيتَـَدبَّ
 . وتدبُّر الكالم بدون فهم معانيه ال ُيمكن

                                         
، ٣/١٢٠( وأمحـد يف املـسند ،)ختـريج الكـشاف-١/٥١( أيب شـيبة يف املـسند أخرجه ابـنُ : صحيح") ١(

ــار  ،)١٢١ ــشكل اآلث ــصحيح ، )٨/٢٣٩(والطحــاوي يف م ــان يف ال ــن حب ــم٣/١٩(واب  ،)٧٤٤رق
ة ام الـسنَّ  وقـوَّ ،)١٠٥٤رقـم١/٥٦٨(ويف الـسنن الـصغرى ) ٥٤رقـم٥٦(والبيهقي يف إثبات عذاب 

.  عنـه بـه  سمعت أنس بن مالك :محيد قالمن طرق عن ) ٣٥رقم١/٥٢(دالئل النبوة يف  األصبهاين
ـــي يف وأصـــُل  ـــال الزيلع ـــصحيحني؛ ق ـــديث يف ال ـــشاف ختـــريج  احل ـــديث يف ") :١/٥١(الك احل

 غايـة البيـان مـع : انظـر." فينـا وكـان الرجـل إذا قـرأ البقـرة وآل عمـران جـدَّ : ليس فيـه،الصحيحني
 ).٢/١٧٩(هتذيب وترتيب اإلتقان 

 ومــن طريقــه البيهقــي يف شــعب اإليــامن ،)٤٧٩رقــم١/٢٠٥(وطــأ أخرجــه مالــك يف امل: ضــعيف") ٢(
 نَّ  أَ ": أنـه بلغـه)٣١/١٦٠( عساكر يف تاريخ دمـشق  ومن طريق البيهقي ابنُ ،)١٩٥٦رقم٢/٣٣١(
ِ  ِسـِينَ َام  َثـةِ رَ قَ بَ  الْ ةِ ورَ  ُس َىل  عَ َث كَ  مَ رَ مَ  عُ نَ  بْ  اهللاَِّدَ بْ عَ  ـ. "اَهـمُ لَّ عَ تَ  يَ نيَ ن وأخـرج . أوهـذا مـن بالغـات املوطَّ

 عــساكر يف تــاريخ دمـــشق  ومـــن طريقــه ابــنُ ،)١٩٥٥رقــم٢/٣٣١( يف شــعب اإليــامن البيهقــيُّ 
 ثـم ، عـاب العجلـة يف األمـوراا يوًمـ سمعت مالًكـ: قال،إسحاق بن عيسى من طريق :)٣١/١٦٠(

ِ  ِس نِ َام  ثَ  ِيف ةَ رَ قَ بَ  الْ رَ مَ عُ  نُ بْ ا أَ رَ قَ ": قال ه صحيح إىل مالك، ومالك مل يدرك ابن عمـر، فهـو وإسنادُ . "نيَ ن
 حـدثنا أبـو ،أخربنـا عبـد اهللا بـن جعفـر :)٤/١٦٤(الطبقـات الكـربى  سـعد يف وأخرج ابنُ . منقطع
ِ  ِس عِ بَ رْ  أَ  ِيف ةِ رَ قَ بَ  الْ ةَ ورَ  ُس مَ لَّ عَ تَ ":بن عمر ا عن ميمون أن ،املليح  غايـة : انظـر."وإسـناده صـحيح. "نيَ ن

 ).١٨٠ - ٢/١٧٩(البيان مع هتذيب وترتيب اإلتقان 
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 ١٠٦

 من العلم؛ كالطـب واحلـساب وأيًضا، فالعادة َمتنع أن يقرأ قوم كتاًبا ِيف فنٍّ 
وال يسترشحونه، فكيف بكالم اهللا الذي هو ِيف عصمتهم، وبه نجاُهتم وسعادُهتم، 

 ! وقيام دينهم ودنياهم؟
ا، وهـو وإن كـان وهلذا كان النِّزاع ب ني الصحابة ِيف تفسري القرآن قليـل جـد 

 . بني التابعني أكثر منه بني الصحابة، فهو قليل بالنسبة إَىل ما بعدهم
مـوا ِيف بعـض ى مجيع التفسري عن الصحابة، وربَّام تكلَّ ومن التابعني من تلقَّ 

 . )١(ذلك باالستنباط واالستدالل
 تفسري مجيـع القـرآن أو y ألصحابه - وسلمصىل اهللا عليه-  النبيُّ فقد بنيَّ 

 .غالبه
ا  َمـرِ  آِخـنْ ِمـ"  :  عن عمر بأنـه قـال: ماجهد هذا ما أخرجه أمحد وابنُ ويؤيِّ [

َ فَ  يُ نْ  أَ َل بْ  قَ َض بِ  قُ -صىل اهللا عليه وسلم-  اهللاَِّوَل ُس  رَ نَّ إِ  وَ ،ابَ  الرِّ ةُ  آيَ َل زَ نَ   .)٢("اهَ رسِّ
                                         

 ).٩٣ -٣٥ص  (" أصول التفسريِيف مقدمة ") ١(
ــحاق يف املــسند ،)٤٩ و١/٣٦(سند أخرجــه أمحــد يف  املــ: صــحيح " )٢( -١٣٧٤رقــم٧/٢٥٤( وإس

س يف فـضائل القـرآن وابـن الـرضي ،)٢٢٧٦رقـم٢/٧٦٤( وابـن ماجـه يف الـسنن ،)املطالب العاليـة
وابـن املنـذر  ،)١٩٧رقـم٥٨( واملروزي يف الـسنة ،)٣/١١٤(وابن جرير يف التفسري  ،)٢٣برقم٣٦(

والبيهقـي يف دالئـل النبـوة  ،)٢/٢٢٣(معجـم الـصحابة وابن قـانع يف  ،)٤٤برقم١/٥٧(يف تفسريه 
 :فـذكره، وزاد،  قال عمر بـن اخلطـاب: قال، عن سعيد بن املسيب،قتادة عن ، من طرق:)٧/١٣٨(
وقـال . "ةَ يَبـالرِّ ا وَ َبـوا الرِّ عُ دَ  َفـ،اَبـ الرِّ ةُ آيَ  U  اهللاََُّل زَ نْ ا أَ مَ  رُ آِخ  ":ولفظ البيهقي ،"ةَ يبَ الرِّ ا وَ بَ وا الرِّ عُ دَ فَ "

وقـال البوصـريي يف . "هذا مشهور حمفـوظ صـحيح") :٣/١٤٠(الفتاوى الكربى شيخ اإلسالم يف 
وصـححه األلبـاين يف صـحيح . اهــ"د صـحيح رجالـه ثقـات هذا إسـنا"):٣/٣٥(مصباح الزجاجة 

 ).١/٢٠٣( غاية البيان مع هتذيب وترتيب اإلتقان : انظر.")٢٢٧٦رقم(سنن ابن ماجه 
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 ١٠٧

 هـذه  وأنه إنـام مل يفـرسِّ ، ما نزل هلم كلَّ  فحوى الكالم عىل أنه كان يفرسِّ دلَّ 
  . إال مل يكن للتخصيص هبا وجهو ،اآلية لرسعة موته بعد نزوهلا

صىل اهللا عليه -  اهللاَِّوُل ُس  رَ انَ ا كَ مَ "  : وأما ما أخرجه البزار عن عائشة قالت
ُ فَ  يُ -وسلم  ." يُل ْربِ  جِ نَّ اهُ يَّ إِ  هُ مُ لَّ  عَ دٍ َد عَ  آًيا بِ الَّ  إِ آنِ رْ قُ  الْ نَ ئًا مِ يْ  َش رسِّ

 .)١(فهو حديث منكر كام قاله ابن كثري
 ،ه عىل أهنا أشارت إىل آيات مشكالت أشـكلن عليـه جرير وغريُ له ابنُ وأوَّ 
 .)٢(]"  فأنزل إليه عىل لسان جربيل،مهنَّ لْ فسأل اهللا عِ 

  ما حيتاج إىل بيان من القرآن الكريم، وهو ما يرجع فيه إليـه،r الرسول ففرسَّ 
 .)٣("اءِ يَ بِ نْ ْألَ ا ةُ ثَ رَ  وَ ءُ َام لَ عُ الْ "ومن بعده إىل العلامء، و

                                         
 وابن حبان ،)١/٨٤( وابن جرير يف التفسري ،)٤٥٢٨رقم٨/٢٣(أخرجه أبو يعىل يف املسند : منكر" )١(

 واهلـروي يف ذم الكـالم ،)٣٠٥رقـم١/٢٩٨(ن  واملستغفري يف فضائل القـرآ،)٧/٣٩٦(يف الثقات 
 عـن ، عـن أبيـه،هشام بن عـروة عن ،جعفر بن حممد الزبريي عن ، من طريقني:)٥٦١رقم٣/٢٣٢(

ة التي يف إسـناده،  ": جرير قال ابنُ .  عنها به عائشة هذا مع ما يف اخلرب الذي ُروي عن عائشة من العلَّ
ألّن راويـه .  علم صـحيَح َسـند اآلثـار وفاسـَدها يف الـدينالتي ال جيوز معها االحتجاُج به ألحٍد ممن

 " :)١/١٤(تفـسري  كثـري يف ال وقال ابنُ ."جعفر بن حممد الزبريي: ممن ال ُيْعرف يف أهل اآلثار، وهو
بن حممد بن خالد بن الزبري بـن العـوام القـريش الـزبريي، قـال اديث منكر غريب، وجعفر هذا هو ح

 انظـر غايـة البيـان مـع ."منكر احلديث: ثه، وقال احلافظ أبو الفتح األزديال يتابع يف حدي: البخاري
 ).١٧٠ – ٢/١٦٩(هتذيب وترتيب اإلتقان 

 ).١٧٠-٢/١٦٩(هتذيب وترتيب االتقان : انظر )٢(

 َك لَ  َسـنْ َمـ": يقـول rسمعت رسـول اهللا  : عن أيب الدرداء قالجاء يف حديث .  حديث حسن لغريه)٣(
ِ  اهللاََُّك لَ  َس ًام لْ  عِ يهِ  فِ ُب لُ طْ ا يَ يقً رِ طَ  ِ ْج  أَ عُ َض  تَ ةُ كَ ئِ َال املَْ  وَ ،ةِ نَّ  اْجلَ ِق رُ  طُ نْ ا مِ يقً رِ  طَ هِ  ب  ،مِ لْ عِ  الْ ِب الِ طَ ا لِ ًض ا رِ هَ تَ َح ن
ِ وَ  َ عَ  الْ نَّ إ ِ َعـ الْ ُل ْض َفـ وَ ،اءِ  املَْـ ِيف انُ يَتـاْحلِ  وَ ضِ رْ  اْألَ  ِيف نْ َمـ وَ اِت وَ مَ  الـسَّ  ِيف نْ  َمـهُ  َلـرُ فِ غْ تَ ْس  يَ اِمل  دِ ابِـعَ  الْ َىل  َعـاِمل

= 
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 ١٠٨

 .د معرفة كالم العربعرف معناه بمجرَّ ألن من القرآن ما يُ 
 .ه وتوحيده بجهله، من ذلك ما يلزم املسلم لعبادة ربِّ عذر أحدٌ ومنه ما ال يُ 

 .ن األحكامشكل وحيتاج إىل بيان مرجع فيه إىل العلامء، وهو ما يُ ومنه ما يُ 

                                         
= 

ِ ،ِب اكِ وَ كَ  الْ رِ ائِ  َس َىل  عَ رِ ْد بَ  الْ ةَ لَ يْ  لَ رِ مَ قَ  الْ لِ ْض فَ كَ  ِ نْ  اْألَ ةُ ثَ رَ  وَ ءَ َام لَ عُ  الْ نَّ  إ ِ ،اءِ يَ ب ِ نْ  اْألَ نَّ  إ ْ اءَ يَ ب  َال ا وَ ارً ينَـوا دِ ُثـرِّ وَ  يُ  َمل
ِ َذ َخ  أَ هُ َذ َخ  أَ نْ مَ  فَ ،مَ لْ عِ وا الْ ثُ رَ وْ أَ  وَ ،اَمهً رْ دِ  ، والـدارمي )٥/١٩٦(أمحـد يف املـسند أخرجـه ، "رٍ افِـ وَ ظٍّ َح  ب
 باب احلث عىل طلب العلم، حديث رقـم ،، وأبو داود يف كتاب العلم)٣٥٤، حديث رقم ١/٣٦١(
ــم، )٣٦٤١( ــاب العل ــم ،والرتمــذي يف كت ــادة، حــديث رق ــىل العب ــه ع ــضل الفق ــا جــاء يف ف ــاب م  ب
، )٢٢٣( طلب العلـم، حـديث رقـم  باب فضل العلامء واحلث عىل، وابن ماجه يف املقدمة،)٢٦٨٢(

ـَام ُيـْرَوى َهـَذا ": قال الرتمـذي عقبـه. ، واللفظ له)٨٨، حتت رقم ١/٢٨٩اإلحسان (ان  حبَّ وابنُ  َوإِنَّ
ْرَداءِ ، َعْن َكثِِري ْبِن َقْيسٍ ، َعْن َداُوَد ْبِن َمجِيلٍ ، َعْن َعاِصِم ْبِن َرَجاِء ْبِن َحْيَوةَ :اْحلَِديُث   َعـْن ، َعْن َأِيب الـدَّ

ِد ْبـِن إِْسـَام ، َوَهَذا َأَصحُّ ِمْن َحِديِث َحمُْموِد ْبِن ِخَداشٍ ؛النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ِعيَل َهـَذا  َوَرْأُي ُحمَمَّ
داود مـن   كام يف التقريب، لكن ساقه أبو؛ وكثري بن قيس ضعيف،اهـ، وداود بن مجيل ضعيف"َأَصحُّ 

َثنَا اْلَولِيـدُ َح ": طريق آخر، فقال َمـْشِقيُّ َحـدَّ ـُد ْبـُن اْلـَوِزيِر الدِّ َثنَا ُحمَمَّ  َلِقيـُت َشـبِيَب ْبـَن َشـْيَبَة : َقـاَل ،دَّ
َثنِي بِِه َعْن ُعْثَامَن ْبِن َأِيب َسْوَدةَ  ْرَداءِ ،َفَحدَّ َم بَِمْعنَ : َيْعنِي، َعْن َأِيب الدَّ اهـ "اهُ  َعْن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

 هـذا يف أوهامـه، وتوبـع كـام شبيب بن شيبة صدوق هيم يف احلديث، كـام يف التقريـب، ومل ُيعـدَّ : قلت
 حـديث أيب :رأيت يف السند متابعة قارصة يف الصحايب، تابعه داود بن مجيل، وللحديث شواهد منهـا

 نَّ إِ ": ه والعمل، منـه قوَلـ باب العلم قبل القول،البخاري يف كتاب العلمأورد و، ا وسيأيت قريبً ؛أمامة
ـرْ  دِ َال ا وَ ارً ينَ وا دِ ثُ رِّ وَ  يُ  َملْ اءَ يَ بِ نْ  اْألَ نَّ  إِ ،اءِ يَ بِ نْ  اْألَ ةُ ثَ رَ  وَ ءَ َام لَ عُ الْ   ظٍّ َحـ بِ ذَ َخـ أَ هُ ذَ َخـ أَ نْ َمـ فَ ،مَ ْلـعِ وا الْ ُثـرَ وْ أَ  وَ ،اَمهً
، ن إيراده له يشعر بأن له أصـًال  يف تعاليقه، لكعدُّ  فلهذا ال يُ ا، ومل يفصح البخاري بكونه حديثً ."رٍ افِ وَ 

داود  أخرجــه أبــو"): ١/١٦٠( حبــان، وقــال ابــن حجــر يف فــتح البــاري حه كــام رأيــت ابــنُ وصــحَّ 
نه محـزة الكنـاين، وضـعفه ، مـن حـديث أيب الـدرداء، وحـسَّ احً  حبان واحلاكم مـصحَّ والرتمذي وابنُ 

 .بشواهده حمقق اإلحساناهـ وحسنه "ى هباسنده، لكن له شواهد يتقوَّ  غريهم باضطراب يف
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 ولكـن ،ه إال اهللا، كـصفات اهللا فـإن معانيهـا معلومـةومنه ما ال يعـرف حقيقتَـ
 .حقيقتها وكيفيتها ال يعلمها إال اهللا، وما ال يعلم حتديده إال اهللا كوقت الساعة

 : هٍ ُج وْ  أَ ةُ عَ بَ رْ  أَ ريُ ِس فْ التَّ ": اس؛ قال عن ابن عبَّ :ه من طرق وغريُ  جريرأخرج ابنُ 
 .اهَ مِ َال  كَ نْ  مِ ُب رَ عَ  الْ هُ فُ رِ عْ  تَ هٌ ْج وَ 
 .هِ تِ الَ هَ جَ  بِ دٌ َح  أَ رُ ذَ عْ  يُ  َال ريٌ ِس فْ تَ وَ 
 .ءُ َام لَ عُ  الْ هُ مُ لَ عْ  تَ ريٌ ِس فْ تَ وَ 
 .)١(اهـ"اَىل عَ  تَ  اهللاَُّالَّ  إِ هُ مُ لَ عْ  يَ  َال ريٌ ِس فْ تَ وَ 

 معــاين جلميـع الرسـول بيـان وهــو ؛األصـل هـذا عـىل ينبنــي مـاذا :قيـل فـإن
 دة؟املتعدِّ  النبوي بيانال بأوجه القرآن،

ـ لـدينا وثبـت وعرفناه فهمناه إذا األصل هذا :فاجلواب  عليـه ينبنـي ة؛باألدلَّ
 :كثرية أمورٌ 

 تفــسري فلــيس الكــريم، للقــرآن الــسنة تفــسري معنــى توســيع :عليــه ينبنــي -١
 جتعـل أن الكـريم القـرآن مـن مواطن يف تستطيع بل املبارش؛ باللفظ فقط هو القرآن

 بطريـق وهـو الثـاين، بـالطريق تفـسري هنـا فيـصري للمراد، ةمفرسِّ  رشعيةال األحكام

                                         
 ومــن طريقــه املــستغفري يف فــضائل القــرآن ،)٤١٤رقــم٢٢٩(أخرجــه الفريــايب يف القــدر : حــسن") ١(

 ابـن و،)الـدر املنثـور-٢/١٥١( وابن املنـذر ،)١/٥٧( وابن جرير يف التفسري ،)٣٤٥رقم١/٣١٠(
 مـن ،)١٣٨٥رقم٢/٣٠٢( والطرباين يف مسند الشاميني ،)١١٩رقم١/١٠١(األنباري يف اإليضاح 
وجه تعرفه العرب من لغتهـا، وتفـسري ال يعـذر :  أن التفسري عىل أربعة أنواع ":طرق عن ابن عباس 

 غاية البيان مع هتذيب وترتيب : انظر"."أحد بجهله، وتفسري يعلمه العلامء، وتفسري ال يعلمه إال اهللا
 ).٢/٤٩(اإلتقان 
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 .اإلسالمية احلياة يف العميل التطبيق
 صختصِّ  :يعني عليه، وتقيض القرآن، تفرسِّ  فهي للقرآن، تفسري هاكلُّ  ةوالسنَّ 

 .منه املراد حوتوضِّ  مطلقه دوتقيِّ  ه،عامَّ 
 الـصحابة عـن الواردة باآلثار ماالهتام رضورة :القاعدة هذه عىل وينبني -٢

 .الكريم القرآن تفسري يف
 ؟الصحايبِّ  تفسري حكم يكون ماذا األصل، هذا عىل بناءً 

ــل ولذلك ، )١(املرفوع حكمُ  هحكمُ   قـراءة عنـد التفـسري أهـل بعـض يـأيت اـمَّ
 .تفسريية قراءة فهي ،الصحايب تفسري من هذا ولعلَّ  :ويقول ةشاذَّ 

 إىل أصـل أكـاد بـل املرفـوع؛ حكـم أعطاهـا ولكنه ا؛انتقاًص  ليس هذا :أقول
 وقـد إال هـذا يفعـل ال فإنه ،هانصِّ  داخل اآلية يفرسِّ  حينام الصحايبَّ  أن اليقني درجة
 .e الرسول من سمعه

ـ ممــا أنـه الظــنِّ  عـىل يغلــب إنـه إذ الــصحابة، تفـسري يــةأمهِّ   هـذا يف  عــن وهتلقَّ
 لنـاتنزَّ  لـو نـافإنَّ  ة،الـشاذَّ  القـراءات ذلـك ومـن الرفـع، حكم له فيكون ،e سولالر

                                         
 فـإن لـه حكـم الرفـع بمالحظـة ،ا ما يدخلـه االجتهـادأمَّ  .ظاهرا ما ال جمال للرأي واالجتهاد فيه، فأمَّ  )١(

وأهنـم يف اجتهـادهم  ) ٢ .^أن الصحابة قد فهمـوا معـاين القـرآن عـن الرسـول  ) ١ :األمور التالية
أن اجتهادهم بناء عىل ذلك حيمـل  ) ٣ .، و ال خيالفونه^ عن رسول اهللا هيراعون املعنى الذي فهمو

فآل األمر إىل أن تفـسريهم لـه حكـم الرفـع، وسـيكون . ^ فهموه عن الرسول اته املعنى الذييف طيَّ 
 عـىل املعنـى الـذي فهمـوه  ألنه مبنـيٌّ ؛ن كان باجتهاد منهم له حكم الرفعإكالمهم يف تفسري القرآن و

 . ^عن الرسول 
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 .)١(الرفع حكم هلا فإن القرآن، تفسري يف الصحابة أقوال من إهنا :وقلنا
 عـىل التنبيـه :وهو القاعـدة، هذه اإلسالم شيخ به ختم ما أيًضا هذا عىل ينبني مما -٣

 واتلقَّ  -نهمم والكبار جماهد، :مثُل  بعضهم وبالذات- إهنم إذ ؛التابعني تفسري يةأمهِّ 
 .وتفسًريا قراءةً  الصحابة عن القرآن

 .آية كل عند هوقفُ أُ  عباس ابن عىل ةمرَّ  من أكثر القرآن قرأت :جماهد يقول
 .اتمرَّ  ثالث :بعضها ويف .ةمرَّ  ثالثني عليه قرأته :اآلثار بعض يف جاء حتى
 .آية كل عند وقفهأُ  :يقول أنه املهم أكثر، أو أقلَّ 
 .التابعني بتفسري االهتامم رضورة :األصل ذاه عىل ينبني إذن
 عنىمل توسيع فيه تفسري أيِّ  قبول يف نشرتط أننا :األصل هذا عىل ينبني و -٤

 .باملأثور التفسري تضادٍّ  خمالفة خيالف أالَّ  اآلية
 :بالرأي أو بالدراية والتفسري باملأثور، التفسري :نوعان التفسري إذ

 أو بـالقرآن، القـرآن تفسري سواء باملنقول، لآلية تفسريٌ  هو :باملأثور فالتفسري
 الذين التابعني عن جاء ما أو الصحايب، بقول القرآن تفسري أو ،بالسنة القرآن تفسري
 إنـام نفـسه، عنـد مـن بـرأي املفـرسِّ  فيـه يـأيت ال تفسري فهو اخلصوصية، هذه مثل هلم

 يقابــل باملــأثور، أو نقول،بــامل أو بالروايــة، تفــسري فهــو ينقلــه، بمعنــى القــرآن يفــرسِّ 
 جاء ما عىل باملأثور التفسري يقرص وبعضهم .بالرأي و باملعقول، و بالدراية، التفسري

 القـرآن تفـسري منـه وخيـرج  فيـه، للـرأي جمال ال مما الصحابة وعن ،e الرسول عن
 هـو امللحـوظ ألن نظـر؛ فيـه وهـذا املفـرس، باجتهـاد يكـون إنـام بزعمه ألنه بالقرآن

                                         
  ).١٦١ – ١/١٦٠(انظر القراءات وأثرها يف التفسري) ١(
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 من بمعنى يأت مل هبا هاويفرسِّ  اآلية عىل اآلية حيمل حينام واملفرسِّ  التفسريي، نىاملع
 التفــسري بخــالف ،للمفـرسِّ  ارأًيــ لــيس ،ومـأثور منقــول، فــاملعنى رأيـه، ومــن عنـده
 !نفسه عند من برأٍي  فيه يأيت املفرسِّ  فإن ،بالرأي

 جهـة من يراه ما ببحَس  اآلية بيان صاحبه فيه يورد تفسريٌ  :بالرأي والتفسري
 .العامة واألمور ،واالجتهاد ،غةاللُّ 

 خمالفـة باملـأثور التفـسري خيـالف أالَّ  :بـالرأي التفـسري قبـول رشوط مـن ولذا
 ملاذا؟ ، تضادٍّ 

 e الرسـول أوتفـسري ،بـالقرآن القرآن تفسري باملأثور التفسري إن :نقول ألننا
 .اخلصوصية ذههب رفواعُ  الذين التابعني عن أو الصحابة، عن سواء

 فأيُّ  عنهم، ومأثوًرا ،منقوًال  جاء الذي التفسري هذا خمالفة جتوز ال عليه؛ وبناءً 
 عليـه مـرضوب فهـو تـضادٍّ  خمالفـة املـأثور التفـسري هذا ُخيالف اآلية يف به تأيت معنَى
 .مرتوك مطرح

ـ إنـام ،باملـأثور التفسري يضادُّ  ال اآلية تفسري يف معنى جاء إذا اأمَّ   املعنـى عيوسِّ
 فيـه حـرج وال ،عالتنـوُّ  اختالف باب من هذا :فنقول ومعارضة؛ تضادٍّ  خمالفة بدون
 .بالرأي التفسري قبول يف الرشوط ةبقيَّ  وعيترُ  إذا

 تعظــيم :-منهـا األعظـم املقـصود وهـو- القاعــدة هـذه عـىل ينبنـي وممـا -٥
 الرسول إىل رفوًعام كان ما إذ مه،وتعلُّ  وفهمه درسه عىل واحلرص باملأثور، التفسري
e  ٌودراسته طلبه يةأمهِّ  يف ظاهر. 

 .هارفعُ  الظن عىل يغلب هاوغريُ  برفعها، زمُجي  منه مجلةً  فإن ،موقوًفا جاء وما
ا اجلزم حصل ولو  عـىل ممقـدَّ  وتفـسريه فهمه أن شك فال للصحايبِّ  قوٌل  بأهنَّ
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 رسول عن اآلية معنى من فهمه ما عىل قائم برأيه تفسريه أن نجزم ألننا غريه؛ تفسري
 .^ اهللا

 .)١(العظيم القرآن بأحوال والعلم والرشف، الفضيلة من هلم املَِ  و
 اهللا رضـوان- الصحابة عن يقِّ لُ تُ  مما بأنه زمُجي  مما فأغلبه التابعني عن كان وما

 جـدير أنـه شـك فـال كالمهـم، مـن أنـه الظـن بغلبة أو اجلزم حيصل ما إال ،-عليهم
 .ورعايته ودرسه فيه بالنظر وحقيق

  الثانيةقاعدةال
 أقسام البيان النبوي 

 r اهللا ورسـوُل . ب الطاقـة البـرشية ملـراد اهللا بحـَس  وتوضـيٌح التفسري بيـانٌ 
  ؟r ملا أنزله اهللا إليه، بوحي اهللا سبحانه وتعاىل، فام هي أقسام بيانه مبنيِّ 

ـ قـيِّ قال ابنُ  َصـىلَّ اهللاَُّ َعَليْـِه - النَّبِـيِّ َإنَّ اْلبَيَـاَن ِمـنَ ": -رمحـه اهللا-ة م اجلوزيَّ
 : َأْقَساٌم -َوَسلَّمَ 

ا: َأَحُدَها  .َبيَاُن َنْفِس اْلَوْحِي بُِظُهوِرِه َعَىل لَِسانِِه َبْعَد َأْن َكاَن َخِفي 
 .)٢( اْحتَاَج إَىل َذلَِك ُه ملَِنِ َبيَاُن َمْعنَاُه َوَتْفِسريُ : الثَّاِين 

                                         
 . النبوي تفسري الصحابةمن مصادر التفسري:  قاعدة :انظر) ١(

ْلَم املَْْذُكوَر ِيف َقْولِهِ ": فقالم لذلك أمثلةً  القيِّ ذكر ابنُ ) ٢( َ َأنَّ الظُّ ﴿َوَملْ َيْلبُِسوا إيَامَهنُـْم بُِظْلـٍم﴾ ُهـَو :  َكَام َبنيَّ
كُ  ْ َساَب اْلَيِسَري ُهـَو اْلَعـْرُض  .الرشِّ ـا َبَيـاُض النََّهـاِر َوَسـَواُد َوَأنَّ اْخلَـْيَط اْألَْبـَيَض وَ  .َوَأنَّ اْحلِ اْألَْسـَوَد ُمهَ

يُل  .اللَّْيلِ  َ َقْوَلـهُ  .َوَأنَّ الَِّذي َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى ِعنَْد ِسْدَرِة املُْنَْتَهى ُهَو ِجْربِ ﴿َأْو َيـْأِيتَ َبْعـُض آَيـاِت : َكَام َفرسَّ
ا ْمِس ِمْن َمْغِرِهبَ ُه ُطُلوُع الشَّ ك﴾ َأنَّ َ َقْوَلهُ َوَكَام فَ  .َربِّ َا النَّْخَلـةُ : رسَّ َبٍة﴾ بَِأهنَّ َبًة َكَشَجَرٍة َطيِّ  .﴿َمَثًال َكلَِمًة َطيِّ

َ َقْوَلهُ  ْنَيا َوِيف اْآلِخـَرِة﴾ َأنَّ َذلِـَك ِيف اْلَقـْربِ : َوَكَام َفرسَّ ِذيَن آَمنُوا بِاْلَقْوِل الثَّابِِت ِيف اْحلََياِة الدُّ ﴿ُيَثبُِّت اهللاَُّ الَّ
= 
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ائِِل بِِفْعلِِه ؛ِفْعلِ َبيَاُنُه بِالْ : الثَّالُِث  َالِة لِلسَّ َ َأْوَقاِت الصَّ  .)١( َكَام َبنيَّ
ابُِع  تِي َليَْسْت ِيف اْلُقْرآنِ َبيَاُن َما ُسئَِل َعنُْه ِمن: الرَّ  َفنَـَزَل اْلُقـْرآُن ، اْألَْحَكاِم الَّ

ْوَجةِ . بِبَيَاِهنَا َعانِ  َفَجاَء اْلُقْرآُن بِال،َكَام ُسئَِل َعْن َقْذِف الزَّ  .) ٢( َوَنَظائِِرهِ ،لِّ
                                         

= 
َ  .؟ َوَما ِدينُك؟ َمْن َربُّك:ْسَأُل ِحَني يُ  ُه َمَلـٌك ِمـنَ َوَكَام َفرسَّ ْعَد بَِأنَّ َحاِب  الرَّ ـٌل بِالـسَّ َوَكـَام  . املََْالئَِكـِة ُمَوكَّ

اَذ َأْهِل اْلكَِتاِب َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَهنُْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اهللاَِّ بَِأنَّ َذلَِك بِاْستِحْ  َ َ اختِّ ـوُه َهلُـْم ِمـنَ َاللِ َفرسَّ   َمـا َأَحلُّ
ُموُه ِمنَ ،اْحلََرامِ  ِريِم َما َحرَّ ْمِي  . اْحلََاللِ  َوَحتْ َها ِألَْعَدائِـِه بِـالرَّ تِي َأَمـَر اهللاَُّ َأْن ُنِعـدَّ َة الَّ َ اْلُقوَّ َوَكـَام  .َوَكَام َفرسَّ

َ َقْوَلهُ  ـ: َفرسَّ ـُه َمـا ُجيْ َز بِِه﴾ بَِأنَّ ْنَيا ِمـنَ َزى بِـ﴿َمْن َيْعَمْل ُسوًءا ُجيْ  النَّـَصِب َواْهلَـمِّ َواْخلَـْوِف ِه اْلَعْبـُد ِيف الـدُّ
َْواءِ  َا النََّظُر إَىل َوْجِه اهللاَِّ اْلَكِريمِ  .َوالألَّ َياَدَة بَِأهنَّ َ الزِّ َعاَء ِيف َقْولِـهِ  .َوَكَام َفرسَّ َ الدُّ ُكـْم : َوَكَام َفرسَّ ﴿َوَقـاَل َربُّ

ــُه اْلِعَبــاَدةُ ُاْدُعـوِين َأْســَتِجْب َلُكــ ْكَعَتــاِن َقْبــَل اْلَفْجــِر، َوَأْدَبــاَر  .ْم﴾ بَِأنَّ ــُه الرَّ َ َأْدَبـاَر النُُّجــوِم بَِأنَّ َوَكــَام َفــرسَّ
ْكَعَتْنيِ َبْعَد املَْْغِرِب  ُجوِد بِالرَّ   .اهـ"َوَنَظائُِر َذلَِك  .السُّ

ات اخلمـس، حـديث رقـم  أخرج مسلم يف كتاب املـساجد ومواضـع الـصالة، بـاب مواقيـت الـصلو )١(
ـُه َأَتـاُه ": -َصـىلَّ اهللاَُّ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ - َعـْن َرُسـوِل اهللاَِّ ، َعـْن َأبِيـهِ ، َأِيب ُموَسى َبْكِر ْبنِ  َأيبعن ): ٦١٤( َأنَّ

َالةِ   ِحَني اْنَشقَّ اْلَفْجـُر َوالنَّـاُس َال  َفَأَقاَم اْلَفْجرَ : َقاَل ، َفَلْم َيُردَّ َعَلْيِه َشْيًئا،َسائٌِل َيْسَأُلُه َعْن َمَواِقيِت الصَّ
ْمُس َواْلَقائِـُل َيُقـوُل َقـاَم بِـالظُّْهِر ِحـَني َزاَلـِت  ُثمَّ َأَمَرُه َفأَ ،َيَكاُد َيْعِرُف َبْعُضُهْم َبْعًضا  َقـْد اْنَتـَصَف : الـشَّ

ْمُس ُمْرَتِفَعةٌ  ُثمَّ َأَمَرُه َفَأَقاَم بِاْلَعْرصِ ، َوُهَو َكاَن َأْعَلَم ِمنُْهمْ ،النََّهارُ  اَم بِـاملَْْغِرِب ِحـَني  ُثـمَّ َأَمـَرُه َفَأَقـ، َوالشَّ
ْمُس َوَقَعِت  َفُق ، الشَّ َر اْلَفْجَر ِمنَ ، ُثمَّ َأَمَرُه َفَأَقاَم اْلِعَشاَء ِحَني َغاَب الشَّ َف ِمنَْهـا ، اْلَغدِ  ُثمَّ َأخَّ ى اْنَرصَ  َحتَّ

مْ َعـِت  َقـْد َطلَ :َواْلَقائِـُل َيُقـوُل  ــى َكـاَن َقِريًبـا ِمـْن َوْقـِت اْلَعــْرصِ ،ُس َأْو َكـاَدْت  الــشَّ ـَر الظُّْهـَر َحتَّ  ُثـمَّ َأخَّ
َف ِمنَْها َواْلَقائُِل َيُقوُل ،بِاْألَْمسِ  ى اْنَرصَ َر اْلَعْرصَ َحتَّ ِت : ُثمَّ َأخَّ ْمُس  َقْد اْمحَرَّ َر املَْْغِرَب َحتَّـى ، الشَّ  ُثمَّ َأخَّ

َفُق ِيف اْلَيـْوِم الثَّـاِين : ويف رواية(َفِق َكاَن ِعنَْد ُسُقوِط الشَّ  ـَر  ،)َفـَصىلَّ املَْْغـِرَب َقْبـَل َأْن َيِغيـَب الـشَّ ُثـمَّ َأخَّ
لِ  ْيِل اْألَوَّ ى َكاَن ُثُلُث اللَّ ائَِل َفَقاَل ، ُثمَّ َأْصَبَح ،اْلِعَشاَء َحتَّ    ." اْلَوْقُت َبْنيَ َهَذْينِ : َفَدَعا السَّ

ـُه ملَِـَن  :تاب التفسري، بابأخرج البخاري يف ك) ٢( ﴿َوَيْدَرُأ َعنَْها اْلَعَذاَب َأْن َتـْشَهَد َأْرَبـَع َشـَهاَداٍت بِـاهللاَِّ إِنَّ
َة َقـَذَف اْمَرَأَتـُه ِعنْـَد ":  اْبِن َعبَّاٍس َعنِ ، )٤٧٤٧(، حديث رقم )٨:النور (﴾اْلَكاِذبِنيَ  َأنَّ ِهَالَل ْبَن ُأَميَّ

يِك اْبِن َسْحَامءَ -َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللاَُّ -النَّبِيِّ  نَـَة َأْو َحـدٌّ :-َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َفَقاَل النَّبِيُّ ، بَِرشِ  اْلَبيِّ
= 
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َبيَاُن َما ُسئَِل َعنُْه بِاْلَوْحِي َوإِْن َملْ َيُكْن ُقْرآًنا، َكـَام ُسـئَِل َعـْن َرُجـٍل : اْخلَاِمُس 
َة َوَيْغِسَل َأَثـ َخ بِاْخلَُلوِق، َفَجاَء اْلَوْحُي بَِأْن َينِْزَع َعنُْه اْجلُبَّ ٍة َبْعَدَما َتَضمَّ َر َأْحَرَم ِيف ُجبَّ

 .) ١(اْخلَُلوِق 

                                         
= 

نَـةَ : َفَقاَل .ِيف َظْهِركَ  -َجَعـَل النَّبِـيُّ  فَ ؟ َيا َرُسوَل اهللاَِّ إَِذا َرَأى َأَحُدَنا َعَىل اْمَرَأتِِه َرُجًال َينَْطلُِق َيْلَتِمُس اْلَبيِّ
نََة َوإِالَّ َحدٌّ ِيف َظْهِركَ : َيُقوُل -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ، َوالَِّذي َبَعَثَك بِاْحلَقِّ إِينِّ َلـَصاِدٌق : َفَقاَل ِهَالٌل . اْلَبيِّ

ِزَلنَّ اهللاَُّ ُئ َظْهِري ِمنَ َفَلُينْ يُل َوَأنْ ، اْحلَدِّ  َما ُيَربِّ َزَل ِجْربِ ِذيَن َيْرُمـوَن َأْزَواَجُهـمْ : َزَل َعَلْيِه  َفنَ  َفَقـَرَأ ﴾،﴿َوالَّ
ى َبَلغَ  اِدِقنيَ ﴿إِْن َكاَن ِمنَ : َحتَّ َف النَّبِـيُّ ، ﴾ الصَّ  َفَجـاَء ، َفَأْرَسـَل إَِلْيَهـا-َصـىلَّ اهللاَُّ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ -َفاْنَرصَ

 ؟ َفَهْل ِمـنُْكَام َتائِـٌب ، إِنَّ اهللاََّ َيْعَلُم َأنَّ َأَحَدُكَام َكاِذٌب : َيُقوُل -َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه -ِهَالٌل َفَشِهَد َوالنَّبِيُّ 
ُفوَها،ُثمَّ َقاَمْت َفَشِهَدْت  َا ُموِجَبـةٌ : َوَقاُلوا، َفَلامَّ َكاَنْت ِعنَْد اْخلَاِمَسِة َوقَّ ـَأْت : َقـاَل اْبـُن َعبَّـاسٍ ! إِهنَّ  َفَتَلكَّ

َا َتْرِجعُ  َحتَّ ،َوَنَكَصْت  َصـىلَّ - َفَقـاَل النَّبِـيُّ ، َفَمَضْت ، َال َأْفَضُح َقْوِمي َسائَِر اْلَيْومِ : ُثمَّ َقاَلْت ،ى َظنَنَّا َأهنَّ
وَها:-اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اَقْنيِ ، َسـابَِغ اْألَْلَيَتـْنيِ ، َفـإِْن َجـاَءْت بِـِه َأْكَحـَل اْلَعْينَـْنيِ ؛ َأْبِرصُ َج الـسَّ  َفُهـَو ؛ َخـَدلَّ

يِك اْبِن َسْحَامءَ   َلْوَال َما َمَىض ِمـْن كَِتـاِب :-َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َفَقاَل النَّبِيُّ ، َفَجاَءْت بِِه َكَذلَِك ،لَِرشِ
 ." َلَكاَن ِيل َوَهلَا َشْأنٌ ؛اهللاَِّ

، )١٧٨٩( رقـم ديث يفعـل يف العمـرة مـا يفعـل يف احلـج، حـ:أخرج البخاري يف كتـاب احلـج، بـاٌب ) ١(
، )١١٨٠( ومـا ال يبـاح، حـديث رقـم ، باب ما يباح للمحرم بحـج أو عمـرةومسلم يف كتاب احلج،

 َوُهـَو -َصـىلَّ اهللاَُّ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ -َأنَّ َرُجـًال َأَتـى النَّبِـيَّ ":  َيْعَىل ْبـِن ُأَميَّـَة َيْعنِـي َعـْن َأبِيـِه َصْفَوان ْبنِ عن 
ْعَراَنةِ  ةٌ  وَ ،بِاْجلِ  ؟ َكْيـَف َتـْأُمُرِين َأْن َأْصـنََع ِيف ُعْمـَرِيت : َفَقـاَل ، ُصـْفَرةٌ : َوَعَلْيِه َأَثُر اْخلَُلوِق َأْو َقاَل ،َعَلْيِه ُجبَّ

َصـىلَّ اهللاَُّ -يَّ  َوَوِدْدُت َأينِّ َقـْد َرَأْيـُت النَّبِـ، َفـُسِرتَ بَِثـْوٍب ،-َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسـلَّمَ -َفَأْنَزَل اهللاَُّ َعَىل النَّبِيِّ 
َك َأْن َتنُْظـَر إَِىل النَّبِـيِّ ! َتَعـاَل : َفَقـاَل ُعَمـرُ ، َوَقْد ُأْنِزَل َعَلْيِه اْلَوْحُي -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصـىلَّ اهللاَُّ َعَلْيـِه - َأَيـُرسُّ

 َوَأْحـِسُبُه ، َفنََظْرُت إَِلْيِه َلُه َغطِيطٌ ، الثَّْوِب  َفَرَفَع َطَرَف ، َنَعمْ : ُقْلُت ؟ َوَقْد َأْنَزَل اهللاَُّ َعَلْيِه اْلَوْحَي -َوَسلَّمَ 
َي َعنْهُ ، َكَغطِيِط اْلَبْكرِ :َقاَل  ائُِل َعـنِ  : َقاَل ، َفَلامَّ ُرسِّ بَّـةَ ؟ اْلُعْمـَرةِ َأْيَن الـسَّ  َواْغـِسْل َأَثـَر ، اْخَلـْع َعنْـَك اْجلُ

َك  ُلوِق َعنْ ْفَرةَ ،اْخلَ َك  َواْصنَْع ِيف عُ ، َوَأْنِق الصُّ  . "ْمَرتَِك َكَام َتْصنَُع ِيف َحجِّ
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اِدُس  َم َعَليِْهْم ُحلُوَم : السَّ نَِّة اْبتَِداًء ِمْن َغْريِ ُسَؤاٍل، َكَام َحرَّ َبيَاُنُه لِْألَْحَكاِم بِالسُّ
تَِهـا َوَخاَلتَِهـا، )٢(َوَصيَْد املَِْدينَةِ ، )١(اْحلُُمِر َواملُْتَْعةَ   َوَأْمثَـاَل ،)٣(َونَِكاَح املَْـْرَأِة َعـَىل َعمَّ

 .َذلَِك 
ابُِع  ِء بِِفْعلِِه ُهَو َلهُ : السَّ ْ ِة َجَواَز اليشَّ  . التََّأيسِّ بِهِ  َوَعَدِم َهنْيِِهْم َعنِ ،َبيَاُنُه لِْألُمَّ
ــاِمُن  ــإِْقَراِرِه َهلـُـْم َعــَىل فِْعِلــِه َوُهــَو ُيــَشاِهُدُه أَ : الثَّ ِء بِ ْ ُمُهــْم َبَياُنــُه َجــَواَز الــيشَّ ْو ُيَعلِّ

 .َيْفَعُلوَنهُ 
ِريِمهِ : التَّاِسُع  ُكوِت َعْن َحتْ ِء َعْفًوا بِالسُّ ْ  .ْن َملْ َيْأَذْن فِيِه ُنْطًقا َوإِ ،َبَياُنُه إَباَحَة اليشَّ

ٍء أَ : اْلَعــاِرشُ  َجيــاِب َيشْ ــهِ َأْن َحيُْكــَم اْلُقــْرآُن بِإِ ِريِمــِه َأْو إَباَحتِ  ، َوَيُكــوُن لِــَذلَِك ْو َحتْ
وٌط َوَمَوانُِع  بُّ اْحلُْكِم ُرشُ َوُقيُوٌد َوَأْوَقاٌت َخمُْصوَصٌة َوَأْحَواٌل َوَأْوَصاٌف، َفيُِحيُل الرَّ

َلُكــْم َمــا َوَراَء ﴿َوُأِحــلَّ :  َكَقْولِــِه َتَعــاَىل ؛ َعــَىل َرُســولِِه ِيف َبيَاِهنـَـا-ُســبَْحاَنُه َوَتَعــاَىل -
                                         

 عـن نكـاح املتعـة، -صـىل اهللا عليـه وسـلم- الرسـول  هنـُي : بـاٌب ، أخرج البخـاري يف كتـاب النكـاح)١(
 ويف . نـسخ ثـم أبـيح أنـه وبيـان املتعـة نكـاح بـاب ،النكـاحكتـاب  يف مسلم، و)٥١١٥(حديث رقم 

ـِد ْبـِن  ْبنِ  اْحلََسنِ ، عن)١٤٠٧( رقم ،اإلنسية رمُ احلُ  حلم أكل حتريم باب ،والذبائح الصيدكتاب   ُحمَمَّ
دٍ  اهللاَِّ ْبنِ دِ َعبْ  َأِخيهِ َعِيلٍّ وَ  ا ، ُحمَمَّ َصـىلَّ -إِنَّ النَّبِـيَّ :  ِالْبِن َعبَّـاٍس   َقاَل -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ - َعْن َأبِيِهَام َأنَّ َعلِي 

ِة َزَمَن َخْيَربَ  املُْتْ  َهنَى َعنِ -اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ    ."َعِة َوَعْن ُحلُوِم اْحلُُمِر اْألَْهلِيَّ

-َقـاَل النَّبِـيُّ : َعْن َجابٍِر َقـاَل ، )١٣٦٢(أخرج مسلم يف كتاب احلج، باب فضل املدينة، حديث رقم )  ٢(
ةَ ":  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َم َمكَّ مْ ،إِنَّ إِْبَراِهيَم َحرَّ  ، َال ُيْقَطُع ِعَضاُهَها؛ُت املَِْدينََة َما َبْنيَ َالَبَتْيَها َوإِينِّ َحرَّ

 ."َوَال ُيَصاُد َصْيُدَها

 يف مـسلم، و)٥١٠٩(، حديث رقم تها ال تنكح املرأة عىل عمَّ :أخرج البخاري يف كتاب النكاح، باٌب ) ٣(
 َعـنْ ، )١٤٠٨ (رقـمديث ح ،النكاح يف خالتها أو تهاوعمَّ  املرأة بني اجلمع حتريم باب ،النكاحكتاب 

تَِهـا، املَْـْرَأةِ  َبْنيَ  ُجيَْمعُ  َال " : َقاَل  -وسلم عليه اهللا صىل- اهللاِ َرُسوَل  َأنَّ  ، َعنْهُ  اهللاَُّ َرِيضَ  ، ُهَرْيَرةَ  َأِيب   َوَعمَّ
 . "َوَخاَلتَِها املَْْرَأةِ  َبْنيَ  َوَال 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١٧

وِط ال، ]٢٤مــن اآليــة : النــساء [َذلُِكــْم﴾ ــلُّ َمْوُقــوٌف َعــَىل ُرشُ  َواْنتَِفــاءِ  ،نَِّكــاِح َفاْحلِ
، َفإَِذا َجاَءِت  َوَأْهلِيَّ ، َوُحُضوِر َوْقتِهِ ،َمَوانِِعهِ  ـِه َملْ َيُكـْن ِة املََْحلِّ نَُّة بِبَيَـاِن َذلِـَك ُكلِّ  الـسُّ

ُء ِمنُْه َزائًِدا َعَىل النَّصِّ َفيَُكوُن َنْسًخا َلُه، َوإِْن َكاَن َرْفًعا لَِظاِهِر إْطَالِقِه، فَ  ْ َهَكـَذا اليشَّ
 .ُكلُّ ُحْكٍم ِمنُْه َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلََّم َزائٍِد َعَىل اْلُقْرآِن، َهَذا َسبِيُلُه َسَواٌء بَِسَواءٍ 

ــــاَىل  ــــاَل َتَع ــــْد َق ــــُل َحــــظِّ : َوَق َكِر ِمثْ ــــذَّ ــــْم لِل ﴿ُيوِصــــيُكْم اهللاَُّ ِيف َأْوَالِدُك
﴾ ْنيِ ِقيـَق َال َءِت ، ُثمَّ َجا]١١من اآلية : النساء[اْألُْنثَيَ نَُّة بَِأنَّ اْلَقاتَِل َواْلَكافَِر َوالرَّ  السُّ

ُه َزائٌِد َعَليِْه َقْطًعا، َأْعنِي ِيف ُموِجبَـاِت املِْـَرياِث؛  ،َيِرُث، َوَملْ َيُكْن َنْسًخا لِْلُقْرآنِ   َمَع َأنَّ
نَّ ْلِوَالَدِة َوْحَدَها، َفَزاَدِت َفإِنَّ اْلُقْرآَن َأْوَجبَُه بِا ينِ  السُّ اَد الـدِّ َ  ،ُة َمَع َوْصِف اْلِوَالَدِة احتِّ
قِّ َواْلَقتْلِ   .)١(اهـ"َوَعَدَم الرِّ

  الثالثةقاعدةال
 ة عن الكتابة مستقلَّ السنَّ 

 !ة عنهوهي مستقلَّ  .نة للقرآنة مبيِّ السنَّ 
 بنفـسه يف حالـٍة إن خطاب الكتاب قد يستقلُّ ": -رمحه اهللا-ان  حبَّ قال ابنُ 
 . ستعمل عىل عموم ما ورد اخلطاب فيهتى يُ دون حالٍة؛ ح

ستعمل عـىل كيفيـة اللفـظ املجمـل  يف بعض األحوال حتى يُ وقد ال يستقلُّ 
ملسو هيلع هللا ىلص وسـنن املـصطفى . نهـا الـسننالذي هو مطلق اخلطاب يف الكتاب، دون أن تبيِّ 

ة نـة ملجمـل الكتـاب، واملفـرسِّ ة بأنفسها، ال حاجة هبا إىل الكتاب؛ املبيِّ ها مستقلَّ كلُّ 
اِس َمـاُنّزَل إَِلـيِْهْم َوَلَعلَُّهـْم ﴿:  وعال  قال جلَّ ؛ملبهمه َ لِلنـِّ نيِّ ْكَر لِتُبَ َوَأْنَزْلنَا إَِليَْك الذِّ

                                         
 ).٢/٤٧٨(إعالم املوقعني عن رب العاملني ) ١(
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ُرونَ  َوَأِقيُمـوْا الـّصالََة ﴿:  وعـال أن املفـرسِّ لقولـه، فأخرب جلَّ )٤٤:النحل(﴾ َيتََفكَّ
ه رسـولُ : األلفـاظ يف الكتـاب، وما أشبهها مـن جممـل )٤٣:البقرة (َوآُتوْا الّزَكاَة﴾

 .  له احلاجة إىل اليشء املجمل أن يكون اليشء املفرسِّ وحماٌل  . ملسو هيلع هللا ىلص
 قول من زعم أن الـسنن جيـب ، ضدَّ وإنام احلاجة تكون للمجمل إىل املفّرس 

 .)١(اهـ"ه النظرتَ  ويدفع صحَّ ،ها عىل الكتاب؛ فأتى بام ال يوافقه اخلربعرُض 
: ، و"السنة قاضـية عـىل القـرآن": ف السلويف هذا املعنى قال بعُض : قلت

ومآآتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما    ﴿:  يقول-عز وجل-، واهللا )٢("ة للقرآنالسنة مفرسِّ "

 ).٧:احلرش(﴾ نهاكُم عنه فَانتهواْ واتقُواْ اللّه إِنّ اللّه شديد الْعقَابِ
 : التاليةحه القاعدةُ  يوضِّ ! الكتابال نقبل السنة إال إذا وافقت: فال يقال 

  الرابعةقاعدةال
 ة مع القرآن ه السنَّ أوُج 

نَُّة َمَع اْلُقْرآِن َعَىل َثَالَثِة َأْوُجهٍ ": -رمحه اهللا-ة م اجلوزيَّ  قيِّ قال ابنُ   :َوالسُّ
نَِّة َعَىل ؛ َفيَُكوُن َتَواُرُد اْلقُ افَِقًة َلُه ِمْن ُكلِّ َوْجهٍ َأْن َتُكوَن ُموَ : َأَحُدَها  ْرآِن َوالسُّ

ِة َوَتَظاُفِرَها  .اْحلُْكِم اْلَواِحِد ِمْن َباِب َتَواُرِد اْألَِدلَّ
 .َأْن َتُكوَن َبيَاًنا ملَِا ُأِريَد بِاْلُقْرآِن َوَتْفِسًريا َلهُ : الثَّاِين 

َمـًة ملَِـا  أَ ،َأْن َتُكـوَن ُموِجبَـًة ِحلُْكـٍم َسـَكَت اْلُقـْرآُن َعـْن إَجيابِـهِ : الثَّالُِث  ْو ُحمَرِّ
ِريِمهِ َسكَ   .، َوَال َختُْرُج َعْن َهِذِه اْألَْقَسامِ َت َعْن َحتْ

                                         
 ).٥/٩٢(ان يف تقريب صحيح ابن حبَّ اإلحسان ) ١(

 ).  ٢/٣٠٠(ة ة يف بيان املحجَّ احلجَّ ) ٢(
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يٌع ، َفَام َكـاَن ِمنَْهـا َزائِـًدا َعـَىل اْلُقـْرآِن َعاِرُض اْلُقْرآَن بَِوْجٍه َماَفَال تُ  َفُهـَو َتـْرشِ
ُب َطاَعتُُه فِيِه ، َوَال َحتِ ،ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ ُمبْتََدٌأ ِمنَ  ا َعَىل لُّ َمْعِصيَتُُه ، َوَليَْس َهَذا َتْقِديًام َهلَ  َجتِ

َال ملسو هيلع هللا ىلص  اْمتِثَاٌل ملَِا َأَمَر اهللاَُّ بِِه ِمْن َطاَعـِة َرُسـولِِه، َوَلـْو َكـاَن َرُسـوُل اهللاَِّ كِتَاِب اهللاَِّ ، َبلِ 
ُه إَذا َملْ ُيَطاُع ِيف َهَذا اْلِقْسِم َملْ َيُكْن لَِطاَعتِِه َمْعنًى ، َوَسَقَطْت َطاعَ  ُة بِِه ، َوإِنَّ ْختَصَّ تُُه املُْ

ٌة َختْتَصُّ بِِه ،  ْب َطاَعتُُه إالَّ فِيَام َواَفَق اْلُقْرآَن َال فِيَام َزاَد َعَليِْه َملْ َيُكْن َلُه َطاَعٌة َخاصَّ َجتِ
ــاَىل  ــاَل اهللاَُّ َتَع ــْد َق ﴾: َوَق ــْد َأَطــاَع اهللاََّ ــوَل َفَق ُس ــْع الرَّ ــْن ُيطِ ــة : نــساءال [﴿َم مــن اآلي

 .)١(اهـ"]٨٠
  اخلامسةقاعدةال

 ة ما خيالف القرآنليس يف السنَّ 
ا": -رمحه اهللا- القيم قال ابنُ  ي  ُنـْشِهُد اهللاََّ َتَعـاَىل َعَليْـِه  ،َوَنْحُن َنُقوُل َقْوًال ُكلِّ

ُه َليَْس ِيف َحِديِث َرُسوِل اهللاَِّ   ، َما ُخيَالُِف اْلُقْرآنَ - َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللاَُّ َعَليْهِ -َوَمَالئَِكتَُه َأنَّ
يَح، َبْل َكَالُمُه  ِ لِْلُقْرآِن َوَتْفِسٌري َلُه َوَتْفِصيٌل ملَِا َأْمجََلُه،  َبيَانٌ َوَال َما ُخيَالُِف اْلَعْقَل الرصَّ

ـُه ُخيَـالُِف اْلُقـْرآَن َفُهـَو َمـْن َردَّ  َردَّهُ َوُكلُّ َحِديِث  ُمَوافِـٌق لِْلُقـْرآِن  اْحلَـِديَث لَِزْعِمـِه َأنَّ
-ُمَطابٌِق َلُه، َوَغاَيتُُه َأْن َيُكوَن َزائًِدا َعَىل َما ِيف اْلُقْرآِن، َوَهـَذا الَّـِذي َأَمـَر َرُسـوُل اهللاَِّ 

هِ ، بَِقبُولِهِ -َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ  ا َعـَىل  َأَحَدُكْم ُمتَّكِئًـَنيَّ َال َألْفَ ":  بَِقْولِهِ ؛ َوَهنَى َعْن َردِّ
بَْعنَاهُ :  َفيَُقوُل ،َأِريَكتِِه َيأْتِيِه اْألَْمُر ِمْن َأْمِري  .)٢("َال َأْدِري، َما َوَجْدَناُه ِيف كِتَاِب اهللاَِّ اتَّ
ْم ِيف ُكـلِّ  َفَهَذا الَِّذي َوَقَع ِمنْ  َوْضِع َقاِعَدٍة َباطَِلٍة َلُه لَِردِّ اْألََحاِديِث ِهبَا بَِقـْوِهلِ

                                         
 ).٢/٣٠٧( العاملني عني عن ربِّ إعالم املوقِّ ) ١(

 .حديث صحيح، سبق خترجيه) ٢(
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، َفيَُكـوُن َنـْسًخا، َواْلُقـْرآُن َال : ئٍِد َعَىل َما ِيف اْلُقْرآنِ َحِديٍث َزا َهَذا ِزَياَدٌة َعـَىل الـنَّصِّ
َر ِمنْـُه َرُسـوُل اهللاَِّ  نَِّة، َفَهَذا بَِعيْنِِه ُهَو الَِّذي َحذَّ  -َصـىلَّ اهللاَُّ َعَليْـِه َوَسـلَّمَ -ُينَْسُخ بِالسُّ

تَُه َوَهنَاُهْم َعنُْه، َوَأْخ  ُهْم َأنَّ اهللاََّ َتَعاَىل َأْوَحى إَِليِْه اْلكِتَـاَب َوِمثَْلـُه َمَعـُه، َفَمـْن َردَّ ُأمَّ َربَ
َرًة َعنَْها َناِسَخًة َهلَـا، َفَقـْد َردَّ َعـَىل  ِحيَحَة بَِغْريِ ُسنٍَّة َتُكوُن ُمَقاِوَمًة َهلَا ُمتََأخِّ نََّة الصَّ السُّ

 . َوَردَّ َوْحَي اهللاَِّ، َوَسلَّمَ َرُسوِل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَليْهِ 
افِِعيُّ   ِمـْن كِتَابِـِه -َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسـلَّمَ -إِنَّ اهللاََّ َتَعاَىل َوَضَع َنبِيَُّه ": َقاَل الشَّ

ُه َال َيُقوُل َوِدينِِه بِاملَْْوِضِع الَِّذي َأَباَن ِيف كِتَابِِه اْلَفْرَض َعَىل َخْلِقِه َأْن َيُكوُنوا َعاملَِِني  بَِأنَّ
َ َعِن اهللاَِّ َتَعاَىل َما َأَراَد اهللاَُّ، َقاَل  ُه َبنيَّ ُه َال ُخيَالُِف كِتَاَب اهللاَِّ، َوَأنَّ : إِالَّ بَِام ُأْنِزَل إَِليِْه، َوَأنَّ

َىل َعَليِْهْم آ﴿: َوَبيَاُن َذلَِك ِيف كِتَاِب اهللاَِّ، َقاَل اهللاَُّ َتَعاَىل  ـِذيَن َوإَِذا ُتتْ نَاٍت َقاَل الَّ َياُتنَا َبيِّ
َلـُه ِمـن تِْلَقـاء  ْلُه ُقـْل َمـا َيُكـوُن ِيل َأْن ُأَبدِّ الَ َيْرُجوَن لَِقاءَنا اْئِت بُِقْرآٍن َغْريِ َهـَذا َأْو َبدِّ

بُِع إِالَّ َما ُيوَحى إَِيلَّ   . َوِمثُْل َهَذا ِيف َغْريِ آَيةٍ ) ١٥ من اآلية:يونس(﴾ َنْفِيس إِْن َأتَّ
َنا  ِب ْبـِن َحنَْطـٍب ، َعْن َعْمٍروَوْرِديُّ اَ رالدَأْخَربَ لِ  ^ َأنَّ َرُسـوَل اهللاَِّ : َعِن املُْطَّ

ا ": َقاَل   َما َتَرْكُت َشيْئًا ِممَّا َأَمـَرُكُم اهللاَُّ بِـِه إِالَّ َوَقـْد َأَمـْرُتُكْم بِـِه، َوَال َتَرْكـُت َشـيْئًا ِممـَّ
 .)٢(.)١("  َوَقْد َهنَيْتُُكْم َعنْهُ َهنَاُكُم اهللاَُّ َعنُْه إِالَّ 

افِِعيُّ  ِه : َقاَل الشَّ  َأْن َيتَّبَِع َمـا -َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ -َفَرَض اهللاَُّ َتَعاَىل َعَىل َنبِيِّ
ٍء، َفـإِينِّ َال ُأِحـلُّ َهلُـْم  ُيْمِسَكنَّ َال ":  َوَقاَل ،ُأوِحَي إَِليْهِ  إِالَّ َمـا َأَحـلَّ النَّاُس َعَيلَّ بِـَيشْ

                                         
، )١١٩ص: (وصــححه الـشيخ أمحــد شـاكر يف حتقيقــه جلـامع العلــم للــشافعي. حـديث حــسن لغـريه) ١(

السلـسلة الـصحيحة حـديث : اهـ، وحسنه لغريه األلباين؛ انظر"حواحلديث صحيح فيام أرجِّ ": وقال
 ).١٨٠٣(رقم 

 ).١١٩-١١٨ص( : يف هذا املقطع يف كتابه مجاع العلم-رمحه اهللا-وكالم الشافعي ) ٢(
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َم اهللاَُّ ُم َعَليِْهْم إِالَّ َما َحـرَّ ، َوَكـَذلَِك َصـنََع َرُسـوُل اهللاَِّ َصـىلَّ اهللاَُّ َعَليْـِه "اهللاَُّ، َوَال ُأَحرِّ
بََعهُ ، هِ يْ لَ إِ َوبَِذلَِك ُأِمَر َأْن َيتَّبَِع َما ُأوِحَي  ،َوَسلَّمَ  ُه َقِد اتَّ  ٌي حْ  وَ يهِ  فِ نْ كُ  يَ  َملْ َام فَ ، َوَنْشَهُد َأنَّ

بَاَع ُسنَّتِِه فِيهِ  ِي ْح وَ  الْ  ِيف اَىل عَ  تَ  اهللاََُّض رَ  فَ دْ قَ فَ   َفَمْن َقبَِل ِمنُْه َفإِنََّام َقبِـَل بَِفـْرِض اهللاَِّ،، اتِّ
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َهنَاُكْم َعنُْه َفاْنتَُهوا﴿: َقاَل اهللاَُّ َتَعاَىل   ، )٧: احلـرش(﴾ َوَما آَتاُكُم الرَّ

ُموَك فِيَام َشَجَر َبيْنَُهْم ُثمَّ َال َجيُِدوا ِيف  :َوَقاَل َتَعاَىل  َك َال ُيْؤِمنُوَن َحتَّى ُحيَكِّ ﴿َفَال َوَربِّ
ُموا َتْسلِيًام  َت َوُيَسلِّ  .)١(")٦٥:النساء(﴾ َأْنُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضيْ

َماُم َأْمحَُد   َفُهـَو -َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسـلَّمَ -وِل اهللاَِّ َمْن َردَّ َحِديَث َرُس : َوَقاَل اْإلِ
ِذيَن ُخيَالُِفوَن َعْن َأْمِرِه َأْن ُتِصيبَُهْم فِتْنٌَة أَْو ﴿: َهَلَكٍة، َوَقاَل َتَعاَىل  َشَفاَعَىل  َفْليَْحَذِر الَّ

 .ِهَي اْلُكْفرُ  إِنََّام !؟، َوَأيُّ فِتْنَةٍ )٦٣من اآلية: النور(﴾ ُيِصيبَُهْم َعَذاٌب َألِيمٌ 
افِِعيُّ  ــشَّ ــاَل ال ــاَىل : َوَق ــاَل اهللاَُّ َتَع ــدًى ﴿: َق َك ُس ــْرتَ ــَساُن َأْن ُي ْن ــَسُب اْألِ  ﴾َأَحيْ

َدى  َفَلمْ ، )٣٦:القيامة( ْف َأْهُل اْلِعْلِم بِاْلُقْرآِن فِيَام َعلِْمُت َأنَّ السُّ تَلِ ُهَو الَِّذي َال : َخيْ
 َفَقـْد َأَجـاَز لِنَْفـِسِه َأْن َيُكـوَن ِيف ،ْفتَى َأْو َحَكَم بِـَام َملْ ُيـْؤَمْر بِـهِ  َوَمْن أَ ،ُيْؤَمُر َوَال ُينَْهى
َدى  . َمْعنَى السُّ

ـِه َصـىلَّ اهللاَُّ َعَليْـِه َوَسـلَّمَ ،َوَقْد َجَعَل اهللاَُّ اْحلَقَّ ِيف كِتَابِهِ ) : َقاَل (   ، ُثمَّ ُسـنَِّة َنبِيِّ
ا َأْو ُمجَْلةً َفَليَْسْت َتنِْزُل بَِأَحٍد َنازِ   .َلٌة إِالَّ َواْلكِتَاُب َيُدلُّ َعَليَْها َنص 

َم اهللاَُّ َتْفِصيًال   .ُثمَّ َذَكَر َبْعَض َما َحرَّ
، َفـَدلَّ َرُسـوُل اهللاَِّ ) : َقاَل (  -َواْجلُْمَلُة َما َفَرَض اهللاَُّ ِمْن َصَالٍة َوَزَكاٍة َوَحـجٍّ

َكـاُة  كَ -َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ  َالُة َوَعَدُدَها َوَوْقتَُها َواْلَعَمُل فِيَها، َوَكيْـَف الزَّ َف الصَّ يْ
                                         

 ). حممد زهري النجار- ٧/٣٤٠(األم، كتاب سري األوزاعي بنحوه يف ) ١(
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جُّ َواْلَعَمُل فِيِه َوَما َيْدُخُل بِِه ،َوِيف َأيِّ املَْاِل َوِيف َأيِّ َوْقٍت ِهَي َوَكْم َقْدُرَها َف اْحلَ  َوَكيْ
 .)١("فِيِه َوَخيُْرُج بِِه ِمنْهُ 

مَ  ُه َوَقْد َصنََّف اْإلِ ُسـوِل َصـىلَّ اهللاَُّ َعَليْـِه "اُم َأْمحَـُد كِتَاًبـا َسـامَّ كِتَـاَب َطاَعـِة الرَّ
جَّ بَِظاِهِر اْلُقْرآنِ ،"َوَسلَّمَ  ُه َرُسـوُل اهللاَِّ َصـىلَّ اهللاَُّ ، َردَّ فِيِه َعَىل َمِن اْحتَ َ  َوَتَرَك َمـا َفـرسَّ

لِِه َعَليِْه َوَسلََّم َوَدلَّ َعَىل َمْعنَاُه، َرَواُه عَ   : نُْه اْبنُُه َصالٌِح، َقاَل ِيف َأوَّ
ـًدا " َسْت َأْسَامُؤُه َبَعـَث ُحمَمَّ  -َصـىلَّ اهللاَُّ َعَليْـِه َوَسـلَّمَ -إِنَّ اهللاََّ َجلَّ َثنَاُؤُه َوَتَقدَّ

ُكوَن، َوَأْنـ ِه َوَلـْو َكـِرَه املُْـْرشِ يِن ُكلِّ َزَل َعَليْـِه كِتَاًبـا بِاْهلَُدى َوِديِن اْحلَقِّ لِيُْظِهَرُه َعَىل الدِّ
الَّ َعـَىل َمـا َأَراَد ِمـْن -َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ -َهاِدًيا َلُه َوملَِْن َتبَِعُه، َوَجَعَل َرُسوَلُه   الدَّ

هِ  ِه َوَعامِّ  َوَناِسِخِه َوَمنُْسوِخِه، َوَما ُقِصَد بِِه اْلكِتَـاُب، َوَكـاَن ،َظاِهِرِه َوَباطِنِِه، َوَخاصِّ
َ -َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ -َرُسوُل اهللاَِّ  الَّ ، َعـْن كِتَـاِب اهللاَِّ ُهـَو املَُْعـربِّ  ، َعـَىل َمَعانِيـهِ  الـدَّ

يَن َعـْن َذلِـَك َبْعـَد  ِ َوَشاَهَدُه ِيف َذلَِك َأْصَحاُبُه، َوَنَقُلوا َذلَِك َعنُْه، َوَكـاُنوا ُهـُم املَُْعـربِّ
َصـىلَّ اهللاَُّ -َوَرُسـوُل اهللاَِّ ":  َوَقاَل َجابُِر ْبُن َعبِْد اهللاَِّ ،هللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ َرُسوِل اهللاَِّ َصىلَّ ا

 َبْنيَ َأْظُهِرَنا، َعَليِْه َينِْزُل اْلُقْرآُن َوُهَو َيْعِرُف َتْأِويَلُه، َوَمـا َعِمـَل بِـِه ِمـْن -َعَليِْه َوَسلَّمَ 
ٍء   .)٢(" هِ بِ  َعِمْلنَاَيشْ

َبْل َنْستَْعِمُل الظَّاِهَر، َوَتَرُكـوا اِالْسـتِْدَالَل بَِرُسـوِل اهللاَِّ َصـىلَّ اهللاَُّ :  َقْوٌم َوَقاَل 
 . َوَملْ َيْقبَُلوا َأْخبَاَر َأْصَحابِهِ ،َعَليِْه َوَسلَّمَ 

 َصـىلَّ -َأَتيْتُُكْم ِمْن ِعنِْد َأْصـَحاِب َرُسـوِل اهللاَِّ ": َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس لِْلَخَواِرِج 
                                         

 . ) حممد زهري النجار،٢٩٩ – ٧/٢٩٨(األم، كتاب إبطال االستحسان ) ١(

ِة النَّبِيِّ  )٢(  ).١٢١٨(، حديث رقم - اهللا عليه وسلمصىل-أخرجه مسلم يف كتاب احلج، باب َحجَّ
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 ، َوِمـْن ِعنْـِد اْبـِن َعـمِّ َرُسـوِل اهللاَِّ َوِصـْهِرهِ ، املَُْهـاِجِريَن َواْألَْنـَصارِ -اهللاَُّ َعَليِْه َوَسـلَّمَ 
  .)١("فِيُكْم ِمنُْهْم َأَحدٌ َوَعَليِْهْم َنَزَل اْلُقْرآُن، َوُهْم َأْعَلُم بِتَْأِويلِِه ِمنُْكْم، َوَليَْس 

ِت ُثمَّ َساَق النُُّصوَص املُْ  َ تِـي َفـرسَّ ُسـوِل، ُثـمَّ َذَكـَر اْآلَيـاِت الَّ َة ملُِتَاَبَعِة الرَّ وِجبَ
نَُّة ُجمَْمَلَها  .السُّ

ِريَقــِة، اْألَْخــِذ بَِحــِديِث  ْســَالِم َمجِــيَعُهْم َعــَىل َهــِذِه الطَّ ــَة اْإلِ َواملَْْقــُصوُد َأنَّ َأئِمَّ
، َوَملْ َيْأِت َبْعـَدُه َحـِديٌث آَخـُر  إِ -َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ -َرُسوِل اهللاَِّ   ،َينْـَسُخهُ َذا َصحَّ

                                         
، والنــسائي، يف الــسنن الكــربى، )١٨٦٧٨، حتــت رقــم ١٠/١٥٠(أخرجــه عبــدالرزاق يف املــصنف ) ١(

جـه فـيام أنكـروه عـىل أمـري كتاب اخلصائص، باب ذكر مناظرة عبداهللا بن عبـاس احلروريـة، واحتجا
، حتت رقم ١٠/٢٥٧(،  والطرباين )٨٥٢٢(، حديث رقم ٧/٤٧٩(، tاملؤمنني عيل بن أيب طالب 

، وأبـــونعيم يف احلليـــة )، علــوش٢٧٠٣، حتــت رقـــم ٢/٤٩٤(، واحلــاكم يف املـــستدرك )١٠٥٩٨
ــي )١/٣١٩( ــه ). ٨/١٧٩(، والبيهق ــة من ــة(وأخــرج قطع ــسند ) قــصة احلديبي رســالة ال(أمحــد يف امل
 صـحيح عـىل رشط مـسلم و مل ": واحلـديث صـححه احلـاكم، وقـال). ٣١٨٧، حتت رقم  ٥/٢٦٢

. اهـ، وحسن إسناد أمحد حمققـو املـسند"عىل رشط مسلم": الذهبي قي التلخيص اهـ، وقال "خيرجاه
رواية الطرباين من طريقني أحدمها عن عبدالرزاق، واآلخر عن موسى بن مسعود، : األول:  تنبيهان 

ورواية البيهقي مـن طريـق احلـاكم وهـو مـن طريـق عمـر بـن . ورواية أيب نعيم من طريق عبدالرزاق
وقـع يف : الثـاين .  يونس، ورواية أمحد والنسائي عن ابن مهدي كلهم من طريـق عكرمـة بـن عـامر بـه

ونَ  ِمـنُْهمْ   َفَرَجعَ ": رواية عبدالرزاق يف آخر احلديث ، "َفُقتُِلـوا آالٍف، َأْرَبَعـةُ  مْ ِمـنْهُ  َوَبِقـَي  َأْلًفـا، ِعـْرشُ
وهي من طريق إسـحاق الـّدبري، كـام رصح بـه يف روايـة الطـرباين، وأيب نعـيم، وهـي خمالفـة لروايـة 

 و هـم سـتة ": ، وذكـر يف أوهلـا"فرجع من القوم ألفان و قتل سائرهم عىل ضـاللة": احلاكم فإن فيها
زاق مــن طريــق الــدبري، ويف روايتــه عــن والــذي عنــد احلــاكم أقــرب؛ فــإن روايــة عبــدالر. "آالف 

عبــدالرزاق أوهــام، وموســى بــن مــسعود صــدوق يسء احلفــظ، والظــاهر أن الطــرباين ســاقه بروايــة 
  .عبدالرزاق
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ُكـوَن  َسَواٌء َعَرُفوا َمْن َعِمَل بِِه َأْم َال، َوَسَواٌء َعِمَل النَّاُس بِِخَالفِِه َأْو بِِوَفاِقِه، َفَال َيْرتُ
ُفوَن ِيف َقبُولِِه َعَىل َعَمِل َأَح   ،ٍد، َوَال ُيَعاِرُضوَنُه بِـاْلُقْرآنِ اْحلَِديَث لَِعَمِل َأَحٍد، َال َيتََوقَّ

ْمجَاعِ   .)١(اھـ" َوَيْعَلُموَن َأنَّ َهِذِه املَُْعاَرَضَة ِمْن َأْبَطِل اْلبَاطِلِ ،َوَال بِاْإلِ
  السادسة قاعدةال

  آنة للقرسنَّ أنواع تفسري ال
 : للقرآن عىل أنواعة سنَّ تفسري ال

 .r يف نسبته إىل الرسول الرصيح : ُل األوَّ 
 اآليــة بــأن يــشري إىل اآليــة أو r فيــه الرســول  الــذي يفــرسِّ :املبــارش: لثـاين ا

 .  معناهايذكرها ويبنيِّ 
 ،ينِّـوا عَ ُذ ُخـ ": rقـال رسـول اهللا : ة بـن الـصامت قـالبادَ عن عُ : ه ومثالُ 

ـ اهللاََُّل عَ  َج ْد  قَ ؛ينِّ وا عَ ُذ ُخ   ،ةِ ارَ َجـاحلِْ  بِ يٌ ْمـرَ وَ  ةٍ اَئـ مِ ُد ْلـ َج ِب يِّـالثَّ  بِ ُب يِّـ الثَّ ،يًال بِ  َسـنَّ  َهلُ
 . )٢(" ةٍ نَ َس  يُ فْ نَ  وَ ةٍ ائَ  مِ ُد لْ  َج رِ كْ بِ الْ  بِ رُ كْ بِ الْ وَ 

ِيت َيـْأتَِني اْلَفاِحـَشَة ِمـْن : فهذا احلـديث يـشري إىل تفـسري قولـه تعـاىل ﴿َوالـالَّ
نَّ ِيف اْلبُيُـوِت َحتَّـى َفَأْمـِسُكوهُ نَِسائُِكْم َفاْستَْشِهُدوا َعَليِْهنَّ َأْرَبَعًة ِمنُْكْم َفإِْن َشِهُدوا 

اُهنَّ املَْْوُت َأْو َجيَْعَل اهللاَُّ َهلُنَّ َسبِيالً   ).١٥:النساء(﴾ َيتََوفَّ
ا، ال رصاحة، فإن ما ُنقل نسب إىل الرسول ضمنً  الذي يُ :الضمني : الثالث

 صحيًحا؛ فالنفس إليه أسكن ِممَّا ُينقل عن التابعني؛ ألن ِيف ذلك عن الصحابة نقًال 

                                         
 ).٤٤٤ - ٢/٤٤١(خمترص الصواعق املرسلة ) ١(

 ). ١٦٩٠( الزنا، حديث رقم أخرجه  مسلم يف كتاب احلدود، باب حدِّ ) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٢٥

 أو من بعض من سمعه منه أقوى، وألن نقـل r امل أن يكون سمعه من النَّبِيِّ احت
 من نقل التابعني، ومـع جـزم الـصحايب بِـام يقولـه؛ الصحابة عن أهل الكتاب أقلُّ 

 ! وقد ُهنوا عن تصديقهم؟،إنه أخذه عن أهل الكتاب: كيف يقال
ح بنـسبته إىل ، ومل يـرصَّ yروى عن الصحابة ة ما يُ فاملقصود بالضمني عامَّ 

 .rالرسول 
يه ه، ويـسمِّ  سـندُ  للرسـم، وصـحَّ اوكذا ما جاء عىل أنه قـراءة، وكـان خمالًفـ
زم بكونـه مـن األحـرف ، و ال ُجي االعلامء قراءة تفسريية، فهذا مما مل يثبت كونه قرآنً 

 .r  من النبيِّ  أحواله أنه تفسريٌ السبعة، فأقلُّ 
 اآليـة بـدون أن يـذكرها، إنـام rلرسـول  فيه ا أن يفرسِّ :غري املبارش: الرابع 

  الرسقة، وبيان مـا حيـلُّ كبيان حدِّ . م أن هذا يف موضوع اآلية، وبيان املراد منهاُيعلَ 
مـات، وبيـان عـدد وحيـرم مـن البيـوع، وبيـان الربـا، وبيـان عـدد الرضـعات املحرِّ 

 .الصلوات، ومواقيتها، ونحو ذلك
 السابعةقاعدة ال

 ةة التفسري بالقراءة الشاذَّ من مصادر التفسري بالسنَّ 
، ال )١(ها وخالفت رسم املـصحف سندُ وذلك أن هذه القراءات التي صحَّ 

                                         
 بـالقبول تلقَّ  ومل تُ ، سندهاذة يطلق هبذا املعنى، ويطلق بمعنى القراءة التي صحَّ مصطلح القراءة الشا  )١(

وإن وافقت الرسم يف مجلة كبرية منها، مثل قـراءة احلـسن واألعمـش وابـن حميـصن واليزيـدي، فـإن 
  مواضع، كام خالفـت يف فـرش احلـروفهذه القراءات وافقت الرسم يف مجلة كبرية منها، وخالفته يف

 جماهـد، وهـذا ات العرش املتواترة، ويطلق بمعنى ما زاد عىل القـراءات الـسبع التـي مجعهـا ابـنُ القراء
ـ بابن جِ مصطلح خاصٌّ  ه أنـه شـاذ، ويطلـق  سـندُ ي يف املحتـسب، ويطلـق بعـضهم عـىل مـا مل يـصحَّ نِّ

= 
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 ١٢٦

ال نجزم بكوهنا ليست منها، ويبقـى أهنـا مـن نجزم بكوهنا من األحرف السبعة، و
 أحواهلا أهنـا مـن قبيـل حـديث  أو خرب عنه، وهذا يقتيض أن أقلَّ rكالم الرسول 

 .ها يف التفسري، عىل هذا األساسفيستفاد من، rالرسول 
 فهـل ،وهو أن ما مل يثبت كونه من األحرف الـسبعة:  عىل أصل وهذا مبنيٌّ 

الـذي عليـه مجهـور العلـامء أنـه ال جيـب القطـع . )١(جيب القطع بكونه ليس منهـا؟
 ،ابذلك، إذ ليس ذلك مما أوجب علينا أن يكون العلم به يف النفي واإلثبات قطعي  

) هــ٨٣٣ت ()٣( وصححه ابن اجلـزري،)هـ٧٢٨ت ()٢( تيميةبه ابنُ وصوَّ 
 .رمحهام اهللا

 . من أهل الكالم إىل وجوب القطع بنفيهوذهب فريٌق 
ــ تيميــة معقِّ قــال ابــنُ  :  عــىل مــا ذهــب إليــه هــذا الفريــق مــن أهــل الكــالمابً

 .)٤(اهـ" القطع بخطأ هؤالءوالصواُب "
رســم املــصحف ال  ســندها إىل الــصحايب وخالفــت فالروايـات التــي صــحَّ 

ال جيب علينا القطع بكوهنا ليست منها، وهي نجزم بكوهنا من األحرف السبعة، و
 .ح الصحايب برفعها أو الا أن يرصِّ إمَّ 

                                         
= 

 ). ١٦٢ -١/١٦١( القراءات وأثرها يف التفسري :انظر. بعضهم عىل ما مل يوافق العربية أنه شاذٌّ 

 ).٣٩٩-١٣/٣٩٨(جمموع الفتاوى ) ١(

 ).١/١٥ (: وقارن بالنرش،ما سبق) ٢(

 ).١/١٥ (:النرش) ٣(

 ).٣٩٩-١٣/٣٩٨ (: جمموع الفتاوى)٤(
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 .ح برفعها فحكمها عىل أدنى األحوال حكم خرب اآلحادفإن رصَّ 
 هــذه القــراءة قــول عــدَّ  فــأدنى األحــوال حينئــذ أن تُ ،ح برفعهــاوإن مل يــرصِّ 

.  فتكون من باب تفسري القـرآن بقـول الـصحايبِّ ، يف تفسري القرآن الكريمصحايبٍّ 
 إال وقد سمعه من رسول اهللا ادرج يف اآلية شيئً  ال يُ ويغلب عىل الظن أن الصحايبِّ 

 .علمأ، واهللا  حكًام ا، فآل إىل كونه مرفوعً ملسو هيلع هللا ىلص
مل أن الـراوي  :  هـؤالء عمل هبـا يف يشء؛ ومأخـذُ ال يُ :  ملن قالاوهذا خالفً 

ا بطـل مـن ، ومل يروه يف معرض اخلرب، فـإذا بطـل كونـه قرآًنـايذكره إال لكونه قرآنً 
 .)١( به عىل يشءتجُّ أصله، فال ُحي 
 ألن الـصواب ؛اب عىل هذا املأخذ؛ بعدم التسليم بـبطالن كونـه قرآًنـويعقَّ 

ه وخـالف رسـم املـصحف، ال نقطـع  سـندُ ف يف ذلك، أعني أن ما صـحَّ هو التوقُّ 
 كـام سـبق قبـل ،، وال نقطـع بعـدم قرآنيتـه)بكونه من األحرف السبعة (= هبقرآنيت
 . وليس أقل من االحتجاج به كخرب آحاد،قليل

بأنه ال يلـزم مـن بطـالن : ل يف احلوار عىل سبيل التنزُّ اويمكن أن جياب ثانيً 
 . إذ ال تالزم بني األمرين؛اا بطالن كونه خربً كونه قرآنً 

الطيـب والقـايض حـسني،   هو ما ذكره القايض أبوةوالعمل بالقراءة الشاذَّ 
 .)٢( السبكيحه ابنُ  هلا منزلة خرب اآلحاد، وصحَّ والروياين، والرافعي، تنزيًال 
                                         

 ).٢٤٩-٥/٢٤٨ (:، أضواء البيان)١/٤٧ (:تفسري القرطبي: انظر ) ١(

 وحاشية  املحيلِّ ، مجع اجلوامع برشح)٤٧٤-١/٤٧٣(بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب : انظر) ٢(
، )٢/٢١(د ملختـرص ابـن احلاجـب ، حاشية التفتازاين عىل رشح العُض )٣٠١-١/٣٠٠(ار ابن العطَّ 
 ).١/٢٢٨( - أبوالفضل-اإلتقان
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 الثامنةعدة القا
  الصحابة تفسريُ من مصادر التفسري النبويِّ 

 مجيـع القـرآن،  بـنيَّ -صىل اهللا عليـه وسـلم-وذلك ألننا نجزم أن الرسول 
 اآليـة إال عـىل أسـاس  الـصحايبُّ أخذوا منه هذا البيان، فال يفرسِّ وأن الصحابة قد 

، حتى يف اجتهاده فإنه يبنـي )١(املعنى الذي فهمه من الرسول صىل اهللا عليه وسلم
فـإن أقـوال الـصحابة يف تفـسري القـرآن :  عىل ذلـك اجتهاده عىل هذا املعنى، وبناءً 

ول عليه الـصالة والـسالم، وعليـه حتمل يف ثناياها املعنى الذي استفادوه من الرس
 .)٢( تفاسري الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعنيفإن من مصادر التفسري النبويِّ 

                                         
 .، األمور التي تنبني عىل القاعدة"ل إليه من القرآن العظيمزِّ  ما نُ r الرسول  قاعدة بنيَّ "  :انظر) ١(

صىل اهللا عليـه - فأما أصحاب الرسول ") : ١/٧(مة كتاب اجلرح والتعديل  أيب حاتم يف تقدقال ابنُ ) ٢(
- وهـم الـذين اختـارهم اهللا ، وعرفوا التفسري والتأويل، فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل-وسلم

ـ-عز وجل  فرضـيهم لـه ، وإظهـار حقـه، وإقامـة دينـه، ونـرصته،ه صـىل اهللا عليـه وسـلم لـصحبه نبيِّ
 ،غهـم عـن اهللا عـز وجـل فحفظوا عنه صىل اهللا عليه وسلم ما بلَّ ، وقدوةاأعالمً  وجعلهم لنا ًة،صحاب

 ، ففقهـوا يف الـدين، ووعـوه وأتقنـوه،ب ورشع وحكم وقىض وندب وأمر وهنى وحظر وأدَّ وما سنَّ 
وعلموا أمر اهللا وهنيه ومراده بمعاينة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ومشاهدهتم منه تفـسري الكتـاب 

 علـيهم وأكـرمهم بـه مـن  بـام مـنَّ -عـز وجـل- فـرشفهم اهللا ، وتلقفهم منه واستنباطهم عنه،وتأويله
هم عـدول  وسـامَّ ، والكذب والغلـط والريبـة والغمـز فنفى عنهم الشكَّ ،وضعه إياهم موضع القدوة

ـًة َوَسـطًا لَِتُكوُنـ: ه يف حمكـم كتابـه ذكـرُ  فقال عزَّ ،ةاألمَّ  وا ُشـَهَداَء َعـَىل النَّـاِس ﴿َوَكـَذلَِك َجَعْلنَـاُكْم ُأمَّ
ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدًا ﴾   عـن -صىل اهللا عليـه وسـلم-  النبيُّ ، ففرسَّ )١٤٣من اآلية: البقرة(َوَيُكوَن الرَّ

ـ، عـدًال : قال،ا وسطً :ه ذكره قولَ اهللا عزَّ   ة ونقلـ، وحجـج الـدين، وأئمـة اهلـدى،ة فكـانوا عـدول األمَّ
 والـسلوك ، واجلـري عـىل منهـاهجم، إىل التمـسك هبـدهيم-جـلعـز و- وندب اهللا ،الكتاب والسنة

َ َلـُه اْهلُـَدى َوَيتَّبِـْع َغـْريَ َسـبِيِل :  فقال، واالقتداء هبم،لسبيلهم ُسوَل ِمْن َبْعـِد َمـا َتَبـنيَّ ﴿َوَمْن ُيَشاِقِق الرَّ
= 
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 ١٢٩

 مـن قبيـل املـسند ان تفسري الصحايبِّ دَّ عُ  احلاكم عىل أن الشيخني يَ وقد نصَّ 
 الـذي شـهد أن تفـسري الـصحايبَّ : ليعلم طالـب هـذا العلـم ": ، فقال)املرفوع(= 

 .)١(اهـ"حديٌث مسندٌ  نزيل عند الشيخنيالوحي والت
معرفة علوم " يف كتابه -رمحه اهللا- اختلف كالم احلاكم حيث قال :فإن قيل 

عن أيب ] جاء[ به عىل أحاديث كثرية ما ستدلُّ ومن املوقوف الذي يُ ": )٢("احلديث
ر[احة للبرش﴾ ﴿لوَّ  : -عز وجل- يف قول اهللا -ريض اهللا عنه-هريرة  ثِّ ، ]٢٩:املـدَّ

 الَّ  إِ مٍ ْظـ عَ َىل  َعـًام  َحلْـكُ ْرتُ  َتـَال  َفـ،ةً َحـفْ  لَ مْ هُ حُ فَ لْ تَ  َفـةِ اَمـيَ قِ  الْ مَ وْ  َيـمُ نَّ هَ  َج مْ اهُ قَ لْ تَ «: قال 
 . »يِب اقِ رَ عَ  الْ َىل  عَ ْت عَ َض وَ 

                                         
= 

ِه َما َتَوىلَّ َوُنْصلِِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصريًا﴾  صـىل اهللا عليـه - ، ووجدنا النبيَّ )١١٥:النساء(املُْْؤِمنَِني ُنَولِّ
 منهـا أن دعـا هلـم : ووجدناه خياطب أصـحابه فيهـا، عىل التبليغ عنه يف أخبار كثرية قد حضَّ -وسلم
سـلم ، وقال صـىل اهللا عليـه و"هُ ْريَ ا غَ هَ غَ لِّ بَ ى يُ تَّ ا َح اهَ عَ وَ ا وَ هَ ظَ فِ حَ ي فَ تِ الَ قَ  مَ عَ مِ  َس اءً رَ  امْ  اهللاَُّّرضَ نَ ": فقال

، ثم "َج رَ  َح َال وَ ي نِّ وا عَ ثُ دِّ َح  وَ ،ةً  آيَ وْ لَ ي وَ نِّ وا عَ غُ لِّ بَ ": ، وقال"َب ائِ غَ  الْ مُ كُ نْ  مِ دُ اهِ  الشَّ غِ لِّ بَ يُ لْ فَ ": يف خطبته
 يف النواحي واألمصار والثغور ويف فتوح البلدان واملغازي -ريض اهللا تعاىل عنهم-قت الصحابة تفرَّ 

 كل واحد منهم يف ناحية وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن فبثَّ  ،واإلمارة والقضاء واألحكام
 رسـول اهللا  وأمضوا األمور عـىل مـا سـنَّ ، وحكموا بحكم اهللا عز وجل،رسول صىل اهللا عليه وسلم

صـىل اهللا عليـه - وأفتـوا فـيام سـئلوا عنـه ممـا حـرضهم مـن جـواب رسـول اهللا ،صىل اهللا عليه وسـلم
ه دوا أنفسهم مع تقدمة حسن النية والقربة إىل اهللا تقدس اسـمُ  وجرَّ ،ملسائل عن نظائرها من ا-وسلم

 رضـوان -عز وجـل- حتى قبضهم اهللا ،لتعليم الناس الفرائض واألحكام والسنن واحلالل واحلرام
 .اهـ"اهللا ومغفرته ورمحته عليهم أمجعني

 ).  علوش٣٠٧٥، عقب احلديث رقم ٢/٦٤٥(املستدرك )  ١(

  .ف يسري،  باختصار وترصُّ )السلوم- ١٤٩-١٤٨: ص() ٢(
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 ١٣٠

ـ.  يف تفـسري الـصحابة هذا من املوقوفات تعدُّ وأشباهُ : قال ا مـا نقـول يف فأمَّ
عـن جـابر ] جـاء[ فإنـه كـام ، يف غري هذا النوعمسند ، فإنام نقوله: تفسري الصحايب

، َل وَ ْحـ أَ دُ َلـوَ  الْ اءَ ا َجـَهـلِ بُ  قُ ا ِيف هَ رِ بُ  دُ نْ  مِ هُ تَ أَ رَ ى امْ تَ  أَ نْ مَ  : وُل قُ  تَ ودُ هُ يَ  الْ ِت انَ كَ «: قال 
قـال » ]٢٢٣مـن اآليـة : البقـرة [ ﴿نساؤكم حرث لكـم﴾:-عز وجل-  اهللاََُّل زَ نْ أَ فَ 

ــإن  عــن آخرهــاه مــسندةٌ هــذا احلــديث وأشــباهُ : احلــاكم  ــة، ف ــست بموقوف ، ولي
 الذي شهد الوحي والتنزيل فأخرب عن آية من القرآن أهنـا نزلـت يف كـذا الصحايبَّ 

 أن قـول الـصحايب يف التفـسري فكالمـه هـذا يبـنيِّ . اهــ" فإنـه حـديث مـسند،وكذا
 !موقوف عليه

 مـا انُ مراد احلاكم بـام أورده يف كتابـه معرفـة علـوم احلـديث، بيـ: فاجلواب
د، فــإن مــا انتهـى إىل قــول الــصحايب يف تفــسري اآليــة، هــو ياملــسانكتــب يـدخل يف 

ا، وما انتهى إىل ذكر الصحايب لـسبب نـزول، أو أمـر حـدث يف زمـن موقوف سندً 
 . كتب املسانيدد يف ا، فيورَ  هذا مرفوع سندً النبيِّ 

 . ا، فهو مرفوع حقيقة أو حكًام ان كل ذلك مسندً دَّ والشيخان يعُ 
ة، ففي  كالمـه  ألن اجلهة منفكَّ ؛ أو تعارضليس يف كالم احلاكم اختالٌف ف

ه إىل معنى ما جييء عن الصحايب يف تفسري القرآن، فهو من األول يف املستدرك نظرُ 
ه إىل كتـب ه يف معرفة علوم احلـديث نظـرُ ، وكالمُ ) أو حكًام ااملرفوع سندً (=املسند 

^  فيها، فإهنا تـورد مـا انتهـى إىل الرسـول فنيوطريقة املصنِّ ) مجع مسند(املساند 
، إال مـا كـان يف حكـم ، و ال تورد ما انتهى إىل الـصحايبِّ )ا أو تقريرً   أو فعًال قوًال (

 .كأسباب النزول^  وهو ما حدث يف زمنه ،التقرير
 ممـا ال جمـال للـرأي واالجتهـاد t عـن أيب هريـرة اد هذا أنه أورد أثرً ويؤكِّ 
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 ١٣١

 بـه عــىل لُّ ستدَ ومـن املوقـوف الــذي ُيـ": ملوقـوف،  وعبارتــهإنــه مـن ا: فيـه، وقـال
 -عز وجـل- يف قول اهللا -ريض اهللا عنه-عن أيب هريرة ] جاء[ ما :أحاديث كثرية

 ًام  َحلْ كُ ْرتُ  تَ َال  فَ ،ةً حَ فْ  لَ مْ هُ حُ فَ لْ تَ  فَ ةِ امَ يَ قِ  الْ مَ وْ  يَ مُ نَّ هَ  َج مْ اهُ قَ لْ تَ «: ﴾ قال َرش بَ لْ  لِ ةٌ اَح وَّ ﴿لَ : 
 يف عـدُّ  هـذا مـن املوقوفـات تُ وأشـباهُ : قـال. »يـِب اقِ رَ عَ  الْ َىل  عَ ْت عَ َض  وَ الَّ  إِ مٍ ظْ  عَ َىل عَ 

اهـ ، فلم يكن مقصوده نفس كالم الـصحايب، إنـام مقـصوده هنـا "تفسري الصحابة
 . ذكر طريقة التصنيف يف كتب املساند

نزلـت :  وقد تنازع العلامء يف قول الصاحب": -رمحه اهللا- تيمية وقال ابنُ 
نزلت ألجلـه، أو ذه اآلية يف كذا، هل جيري جمرى املسند كام يذكر السبب الذي أُ ه

 جيري جمرى التفسري منه الذي ليس بمسند؟
دخله يف املسند، وغُريُه ال يدخُلُه يف املسند، وأكثـر املـساند عـىل  يُ فالبخاريُّ 

هنم  فـإ،هذا االصطالح كمسند أمحد وغريه؛ بخالف ما إذا ذكر سـببًا نزلـت عقبـه
 .)١(هـ"كلهم يدخلون مثل هذا يف املسند
 .علمأهللا  كام يظهر،  وا-رمحه اهللا-فلم يتناقض كالم احلاكم 

 ،نآتقولون يف أقـواهلم يف تفـسري القـرما " : -رمحه اهللا-م  القيِّ وقد قال ابنُ 
  إليها؟ة جيب املصري هل هي حجَّ 
 . بعدهمنْ قوال مَ أ من صوُب أقواهلم يف التفسري أن أ ال ريب : قيل

بو عبد أ قال ؛ن تفسريهم يف حكم املرفوعأىل إهل العلم أ وقد ذهب بعُض 

                                         
 .)٨٨ص( :مقدمة أصول التفسري مع رشحها ملحمد بازمول)  ١(
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 ١٣٢

ه  ومـرادُ ،)١(" عنـدنا يف حكـم املرفـوع الصحايبِّ وتفسريُ ": اهللا احلاكم يف مستدركه
 ،ًال  ال أنه إذا قال الصحايب يف اآلية قـو،أنه يف حكمه يف االستدالل به واالحتجاج

 .ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  أو، ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا وُل  هذا القول ق:فلنا أن نقول
 بنيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وهو أن يكون يف حكم املرفوع بمعنى أن رسول اهللا : وله وجه آخر

 للنـاس مـا نـزل ﴿لتبـنيِّ :  كـام وصـفه تعـاىل بقولـه،ه هلـمهلم معـاين القـرآن وفـرسَّ 
ى  وكان إذا أشكل عـىل أحـد مـنهم معنـ،اا كافيً ا شافيً  هلم القرآن بيانً  فبنيَّ ﴾،إليهم

 . فأوضحه له،سأله عنه
 لـه  فبـنيَّ ﴾، ﴿مـن يعمـل سـوءا جيـز بـه: يق عن قولـه تعـاىلكام سأله الصدِّ 

 .)٢(املراد
                                         

 . علمباملعنى، واهللا أمت اإلشارة إليها، ويبدو أنه رمحه اهللا يذكرها عبارة احلاكم يف املستدرك تقدَّ ) ١(

ـــه أمحـــد )٢( ، )٧١ ،٧٠، ٦٨، حتـــت رقـــم ٢٣٢، ٢٣٠-١/٢٢٩الرســـالة ) (١/١١امليمنيـــة ( أخرج
 يف مـسنده وأبـو يعـىل، )٣٠٣٩( ومـن سـورة النـساء، حتـت رقـم :والرتمذي يف كتاب التفسري، بـاب

  يف تفــسريهبــن أيب حــاتم او، )١الرســالة، ط-٢٤٣-٩/٢٤١(والطــربي يف تفــسريه ، )٩٨-١/٩٧(
واحلــاكم ، )٢٩١٠، حتــت رقــم ٧/١٧٠(،  وابــن حبــان )الرســاة العلميــة-٤١٦٠بــرقم٣/١٦٠٥(
َقاَل َأُبـو ":  واحلديث قال عنه الرتمذي.صحيح اإلسناد:  وقال)مصطفى  عطا-٤٤٥٠رقمب٣/٧٨(

ُف ِيف اْحلَِديِث ، َوِيف إِْسنَاِدِه َمَقاٌل ،ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َغِريٌب  َيى ْبـُن ؛ َوُموَسى ْبُن ُعَبْيَدَة ُيَضعَّ َفُه َحيْ  َضعَّ
 َوَقْد ُرِوَي َهَذا اْحلَِديُث ِمْن َغْريِ َهـَذا اْلَوْجـِه َعـْن َأِيب .ِن ِسَباٍع َجمُْهوٌل  َوَمْوَىل ابْ .ْبُن َحنَْبلٍ اَسِعيٍد َوَأْمحَُد 

اهـ ، وصححه ابن حبان، وصححه حمققـو " َوَلْيَس َلُه إِْسنَاٌد َصِحيٌح َأْيًضا َوِيف اْلَباب َعْن َعائَِشةَ ،َبْكرٍ 
َعْن َأِيب َبْكِر ْبـِن َأِيب  :فظ احلديث عند أمحدول. املسند لغريه، وحسنه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي

ُت َأنَّ َأَبا َبْكٍر َقاَل :ُزَهْريٍ َقاَل  الُح َبْعَد َهـِذِه اْآلَيـةِ :  ُأْخِربْ ُكْم َوَال ﴿: َيا َرُسوَل اهللاِ َكْيَف الصَّ َلـْيَس بَِأَمـانِيِّ
َز بِهِ   َفُكلُّ ُسوٍء َعِمْلنَا ُجِزينَا بِِه؟ َفَقـاَل َرُسـوُل )١٢٣: النساء ( ﴾َأَماِينِّ َأْهِل اْلكَِتاِب َمْن َيْعَمْل ُسوًءا ُجيْ

ـَزُن؟ " : -َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اهللاِ  َغَفَر اهللاُ َلَك َيا َأَبا َبْكٍر، َأَلْسَت َمتَْرُض؟ َأَلْسَت َتنَْصُب؟ َأَلـْسَت َحتْ
= 
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 ١٣٣

﴿الـذين آمنـوا ومل يلبـسوا إيامهنـم : عـن قولـه تعـاىل ]لـصحابةُ ا[له أوكام س
 .)١( هلم معناهافبنيَّ ، ]٨٢من اآلية : األنعام[ ﴾بظلم

،  ﴾اا يـسريً ﴿فـسوف حياسـب حـسابً :  سلمة عن قوله تعـاىل أمُّ وكام سألته 
 .)٢(ه العرضنَّ أ هلا فبنيَّ 

                                         
= 

َواُء؟ ْ َزْوَن بِهِ ": َل َقا. َبَىل :  َقاَل "َأَلْسَت ُتِصيُبَك الألَّ  ْبـنِ َرْوح  :، ولفظ الرتمذي من طريـق"."َفُهَو َما ُجتْ
ِين َمْوَىل اْبِن ِسَباعٍ ،ُعَباَدةَ  ُث َعْن َأِيب َبْكٍر : َقال، َعْن ُموَسى ْبِن ُعَبْيَدَة َأْخَربَ  َسِمْعُت َعْبَد اهللاَِّ ْبَن ُعَمَر ُحيَدِّ

يِق َقاَل  دِّ َمـْن َيْعَمـْل ﴿ : َفُأْنِزَلـْت َعَلْيـِه َهـِذِه اْآلَيـةَ -َصـىلَّ اهللاَُّ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ -  ُكنُْت ِعنَْد َرُسوِل اهللاَِّ:الصِّ
ا َوَال َنِصًريا َز بِِه َوَال َجيِْد َلُه ِمْن ُدوِن اهللاَِّ َولِي   َيا َأَبا :-َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َفَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ ، ﴾ُسوًءا ُجيْ

 َفـَال َأْعَلـُم إِالَّ َأينِّ َقـْد ُكنْـُت ، َفَأْقَرَأنِيَهـا: َقـاَل ، َبـَىل َيـا َرُسـوَل اهللاَِّ: ُقْلُت !َأَال ُأْقِرُئَك آَيًة ُأْنِزَلْت َعَيلَّ َبْكٍر 
ْأُت َهلَا  َمـا َشـْأُنَك َيـا َأَبـا :-َصـىلَّ اهللاَُّ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ - َفَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ ،َوَجْدُت اْنِقَصاًما ِيف َظْهِري َفَتَمطَّ

نَا َملْ َيْعَمْل ُسوًءا! َيا َرُسوَل اهللاَِّ بَِأِيب َأْنَت َوُأمِّي: ُقْلُت ؟َبْكرٍ  ا ملَُْجَزْوَن بَِام َعِمْلنَـا ، َوَأيُّ َفَقـاَل َرُسـوُل ؟  َوإِنَّ
ا َأْنَت َيا َأَبـا َبْكـٍر َواملُْ :-َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اهللاَِّ  ْنَيا َحتَّـى َتْلَقـْوا اهللاََّ  َأمَّ ْؤِمنُـوَن َفُتْجـَزْوَن بِـَذلَِك ِيف الـدُّ

َزْوا بِِه َيْوَم اْلِقَياَمةِ ،َوَلْيَس َلُكْم ُذُنوٌب  ى ُجيْ ا اْآلَخُروَن َفُيْجَمُع َذلَِك َهلُْم َحتَّ  ." َوَأمَّ

ِذيَن آَمنُوا﴿ملََّا َنَزَلْت ": َعْن َعْبِد اهللاَِّ َقاَل  )١(  َشقَّ َذلِـَك َعـَىل َأْصـَحاِب َرُسـوِل ﴾ َوَملْ َيْلبُِسوا إِيَامَهنُْم بُِظْلمٍ الَّ
نَا َال َيْظلُِم َنْفَسهُ : َوَقاُلوا،اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َلـْيَس :-َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسـلَّمَ - َفَقاَل َرُسوُل اهللاَِّ ؟ َأيُّ

َك َلُظْلـٌم َعظِـيمٌ ﴿ :إِنََّام ُهَو َكَام َقاَل ُلْقَامُن ِالْبنِهِ  ،ُهَو َكَام َتُظنُّونَ  ْ ْك بِاهللاَِّ إِنَّ الرشِّ  أخرجـه ."﴾َيا ُبنَيَّ َال ُتْرشِ
، )٣٣٦٠(، حــديث رقــم )واختــذ اهللا إبــراهيم خلــيًال ( :البخــاري يف كتــاب أحاديــث األنبيــاء، بــاب

 ).١٢٤( حديث رقم ومسلم يف كتاب اإليامن، باب صدق اإليامن وإخالصه،

ــةَ اْبــنِ  عــن ورد ذلــك عــن عائــشة ريض اهللا عنهــا؛) ٢( ــيِّ : َأِيب ُمَلْيَك ــَشَة َزْوَج النَّبِ ــِه - َأنَّ َعائِ َصــىلَّ اهللاَُّ َعَلْي
ــى َتْعِرَفــهُ -َوَســلَّمَ  ــْت َال َتــْسَمُع َشــْيًئا َال َتْعِرُفــُه إِالَّ َراَجَعــْت فِيــِه َحتَّ ــيَّ ، َكاَن ــِه - َوَأنَّ النَّبِ َصــىلَّ اهللاَُّ َعَلْي
َب : َقاَل -َوَسلَّمَ  اَسـُب :  َفُقْلـُت َأَوَلـْيَس َيُقـوُل اهللاَُّ َتَعـاَىل : َقاَلـْت َعائِـَشةُ ، َمْن ُحوِسَب ُعذِّ ﴿َفـَسْوَف ُحيَ

ـَس ،إِنََّام َذلِِك اْلَعْرُض  : َفَقاَل : َقاَلْت ؟]٨:االنشقاق [﴾ِحَساًبا َيِسًريا َش اْحلِ لِـْك  َوَلكِْن َمـْن ُنـوقِ . "اَب َهيْ
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 ١٣٤

ــة ــر عــن الكالل ــأله عم ــام س ــي يف آخــر ،وك ــصيف الت ــة ال ــىل آي ــه ع  فأحال
 ، فإذا نقلوا لنا تفسري القرآن فتارة ينقلونـه عنـه بلفظـه؛ا وهذا كثري جد  ،)١(السورة

 كام يـروون عنـه ،عنىلفاظهم من باب الرواية باملأوا ب فيكون ما فرسَّ ،وتارة يمعناه
  .)٢(اهـ"علمأ واهللا . وهذا أحسن الوجهني، وتارة بمعناها،ة تارة بلفظهاالسنَّ 

                                         
= 

، )١٠٣(ا فلم يفهمـه فراجـع فيـه، حـديث رقـم أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب من سمع شيئً 
 ).٢٨٧٦(ومسلم يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث رقم 

 ، َنبِـيَّ اهللاَِّ َصـىلَّ اهللاَُّ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ  َفَذَكرَ ، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْخلَطَّاِب َخَطَب َيْوَم ُمجَُعةٍ :َعْن َمْعَداَن ْبِن َأِيب َطْلَحةَ  )١(
َصـىلَّ - َما َراَجْعُت َرُسـوَل اهللاَِّ ،إِينِّ َال َأَدُع َبْعِدي َشْيًئا َأَهمَّ ِعنِْدي ِمْن اْلَكَالَلةِ " : ُثمَّ َقاَل ،َوَذَكَر َأَبا َبْكرٍ 

ٍء َمـا َراَجْعُتـُه ِيف -اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ٍء َمـا َأْغَلـَظ ِيل فِيـِه َحتَّـى َطَعـَن ،اْلَكَالَلـةِ  ِيف َيشْ  َوَمـا َأْغَلـَظ ِيل ِيف َيشْ
ْيِف الَّتِي ِيف آِخـِر ُسـوَرةِ النِّـَساء : َوَقاَل ،بِإِْصَبِعِه ِيف َصْدِري َوإِينِّ إِْن َأِعـْش !  َِيا ُعَمُر َأَال َتْكِفيَك آَيُة الصَّ

ٍة َيْقِيض ِهبَ  أخرجه مسلم يف كتـاب الفـرائض، . "ا َمْن َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َوَمْن َال َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َأْقِض فِيَها بَِقِضيَّ
 ).١٦١٧(باب مرياث الكاللة، حديث رقم 

، أورده يف إغاثـة "فيـه نظـر":  آخر قال عن كالم احلاكمم رأٌي والبن القيِّ ). ٤/١٥٣(إعالم املوقعني ) ٢(
 فـال ريـب ،وهذا وإن كـان فيـه نظـر": ده لعبارة احلاكم السابقةه بعد إيرا، وعبارتُ )١/٢٤٠(اللهفان 

 فعلـيهم ، مـن كتابـه-جـلعـز و- فهم أعلـم األمـة بمـراد اهللا ،ن بعدهمأنه أوىل بالقبول من تفسري مَ 
 -صـىل اهللا عليـه وسـلم-  وقد شاهدوا تفسريه من الرسول، وهم أول من خوطب به من األمة،نزل
. اهــ"ل عن تفـسريهم مـا وجـد إليـه سـبيلعدَ  فال يُ ،صحاء عىل احلقيقة وهم العرب الف، وعمًال علًام 

 هـل لـه حكـم :وقد اختلف يف تفـسري الـصحايبِّ ": )٥٦٥ص( : يف طريق اهلجرتني-رمحه اهللا-وقال 
 وال نقول ، هو الصواب: والثاين.حلاكموا أيب عبداهللا  األول اختيارُ : عىل قولني؛ أو املوقوف،املرفوع

ويبـدو مـن عبارتـه يف طريـق اهلجـرتني أن سـبب ترجيحـه أنـه . اهـ"ما مل نعلم أنه قالهعىل رسول اهللا 
 دون ملسو هيلع هللا ىلصليس يف حكم املرفـوع، أنـه فهـم منـه أنـه يلـزم أن ينـسب ذلـك القـول رصاحـة إىل الرسـول 

 النظـر عنـده، اهـ، وهـذا حمـلُّ "وال نقول عىل رسول اهللا ما مل نعلم أنه قاله": ه عليه قولُ تفصيل، ويدلُّ 
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 ١٣٥

  التاسعةقاعدةال
 جيب احلذر يف املنقول من الضعيف واملوضوع

 .قا نظر حمقَّ العلم إمَّ 
قأو نقٌل   . مصدَّ

 اد كثـريً  يف التفسري، هذا هو الطراز املعلم، وهو موجـوr والنقل عن النَّبِيِّ 
: قـال اإلمـام أمحـد لكن جيب احلذر مما ال يثبت ؛ فإنـه كثـري، وهلـذا ،- وهللا احلمد -
 ."التفسري واملالحم واملغازي: ثالث ليس َهلَا أصل"

ا أسـانيد صـحاح ه أن الغالب أنه لـيس َهلَـمرادُ :  من أصحابهقونقال املْحقِّ 
 .)١( ألن الغالب عليها املراسيل؛متصلة

بدليل أنه يعمل باملرسل إذا .  هلا مجلة؛ إنام هو يصف حاهلادٌّ وليس يف هذا ر
 .)٢( به عمل، ويدين اهللا بهاحتفَّ 

أن قـانون التـصحيح والتـضعيف الـذي نجـري عليـه : ويبقى أن أذكر هنـا
وذلـك يقتـيض وجـود  ،)٣( عىل ما ال اخـتالف عليـه بـني أهـل احلـديثاليوم مبنيٌّ 

                                         
= 

 .عني هو رأيه األخري املعتمد يف املسألةوعليه فإن تفصيله يف إعالم املوقِّ 

 ).٥٩ص  (: أصول التفسري ِيف مقدمة ) ١(
سألت أمحد عن حديث معمـر عـن الزهـري عـن سـامل عـن ابـن : قال مهنا") : ٢٧٤ ص:دةاملسوَّ ( يف )٢(

، والعمـل عليـه؛ كـان لـيس بـصحيح: قـال. سـلم وعنـده عـرش نـسوة أن غـيالن أr عمر عن النبـيِّ 
 .اهـ"معمر عن الزهري مرسًال : عبدالرزاق يقول

املعـروف ) أنـواع علـوم احلـديث(أشري إىل قول ابن الـصالح يف تعريـف احلـديث الـصحيح يف كتابـه ) ٣(
كم له بالصحة بال خالف بني  فهذا هو احلديث الذي ُحي " :)الفارايب-٩ص  ()مقدمة ابن الصالح(بـ
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 ١٣٦

هم مـن خيـالف يف بعـض هـذه الـرشوط أو  بمعنى أن فـيه،أنواع من الصحيح غري
، )١( الذي ذكره ابن الـصالحيزيد عليها، مع اتفاق الكل عىل قبول الصحيح باحلدِّ 

وعليه فإنـه ال يوجـد اختـصاص ألسـانيد احلـديث عـن أسـانيد الـسرية والتـاريخ 
 مـع ،ثنيب طريقـة املحـدِّ كـم عليـه بحـَس درس وُحي  ُيـوالتفسري وغريها، بل الكـلُّ 

ع ومـا يتفـرَّ  ،)املتفق عليـه، واملختلـف فيـه: أعني( الصحيح عندهم واع أنمراعاة 
 . يف ذلك-رمحهم اهللا-فاهتم فهم ترصُّ عنها من الضعيف، حتى تُ 

وأمـا املراسـيل فقـد كـان حيـتج هبـا العلـامء فـيام ":-رمحه اهللا-داود  قال أبو
م تكلَّ  حتى جاء الشافعي ف، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس واألوزاعي؛مىض
 .)٢(اهـ"ه رضوان اهللا عليهمبن حنبل وغريُ ا وتابعه عىل ذلك أمحد ،فيها

 ومل يـأت ، أن التابعني بـأرسهم أمجعـوا عـىل قبـول املرسـلوزعم الطربيُّ  [
 .)٣(] إىل رأس املائتني، وال عن أحد من األئمة بعدهم،هعنهم إنكارُ 

قبـل  ملـا يُ ، بـل ضـبطٌ  هلـاا يف املراسيل لـيس رد  -رمحه اهللا-وكالم الشافعي 
 . )٤(اال قبوهلا مطلقً  و،ا املراسيل مطلقً فهو مل يقل بردِّ  ؛دُّ رَ منها ويُ 

                                         
= 

: جود هذه األوصـاف فيـه، أووة بعض األحاديث الختالفهم يف تلفون يف صحَّ وقد خي. أهل احلديث
 .اهـ".الختالفهم يف اشرتاط بعض هذه األوصاف كام يف املرسل

تـدريب الـراوي :  عقب تعريف الصحيح يف كتابـه-رمحه اهللا- التنبيهات التي عقدها السيوطي :انظر) ١(
 .)٩٦-١/٨٠ (- طارق عوض اهللا - قطر–

 .)٢٤ص( :ة أيب داود يف وصف سننه ألهل مكةرسال) ٢(

 ).١/٤ (:التمهيد رشح املوطأ) ٣(

-٤٦١ ص:الرسـالة( فيام نقله من حوار دار بينه وبني حمـاوره -رمحه اهللا-) هـ٢٠٤ت(قال الشافعي  )٤(
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 ١٣٧

 : ره بعضهموهذا يعطي اإلجابة عىل السؤال الذي يكرِّ 
 كم عىل أسانيد التفسري بنفس طريقة احلكم عىل أسانيد احلديث؟هل ُحي 
قد خيتلفـون يف  أهنم ه منفهم ما سبق ذكرُ ال فرق، ولكن ينبغي أن يُ : فيقال

                                         
= 

ه مه؟ وهل خيتلف املنقطع؟ أو هو وغريُ لِ ة عىل من عَ فهل تقوم باحلديث املنقطع حجَّ : فقال"): ٤٦٥
املنقطـع خمتلـف؛ فمـن شـاهد أصـحاب رسـول اهللا مـن التـابعني : فقلـت لـه : ء؟ قـال الـشافعي سوا
 فـإن ،نظـر إىل مـا أرسـل مـن احلـديثأن يُ : منهـا : رب عليه بأمورتُ ، اعْ ا عن النبيِّ ا منقطعً ث حديثً فحدَّ 

لة عىل صـحة اظ املأمونون فأسندوه إىل  رسول اهللا بمثل معنى ما روى؛ كانت هذه دالرشكه فيه احلفَّ 
. ل مـا ينفـرد بـه مـن ذلـكبِـسنده قُ وإن انفرد بإرسال حديث مل يرشكه فيه من يُ .  من قبل عنه وحفظه

 عـنهم؟ َل بِـ عنه من غـري رجالـه الـذين قُ  العلمُ َل بِ  غريه ممن قُ هل يوافقه مرسٌل :  عليه بأن ينظرَربُ تَ عْ ويُ 
وإن مل يوجـد ذلـك نظـر إىل  . ف مـن األوىلى لـه مرسـله، وهـي أضـعوَ قْ  يَ ةً لَ َال فإن وجد ذلك كانت دِ 

ى عـن رسـول اهللا وَ ق مـا رَ افِـوَ  لـه؛ فـإن وجـد يُ ى عن بعض أصـحاب رسـول اهللا قـوًال وَ رْ بعض ما يُ 
 مـن وكـذلك إن ُوِجـد عـوامٌّ .  إن شـاء اهللاله إال عن أصل يصحُّ َس رْ كانت هذه داللة عىل أنه مل يأخذ مُ 

ى بـأن يكـون إذا سـمَّ : عترب عليه ثم يُ  : قال الشافعيُّ . ى عن النبيِّ أهل العلم ُيْفُتون بمثل معنى ما َروَ 
. ته فـيام َرَوى عنـه بذلك عىل صحَّ ا عن الرواية عنه؛ فيستدلُّ  وال مرغوبً ، جمهوًال من َرَوى عنه مل يسمِّ 

يف هـذه  يف حديث مل خيالفه، فإن خالفه ُوِجَد حديثه أنقـَص؛ كانـت اظِ ا من احلفَّ  أحدً كَ ويكون إذا َرشِ 
ا مـنهم  بحديثـه، حتـى ال يـسع أحـدً ومتى ما خالف ما وصـفُت أرضَّ . ة خمرج حديثهدالئل عىل صحَّ 

وال . ة حـديث بـام وصـفت أحببنـا أن نقبـل مرسـلهوإذا ُوجـدت الـدالئل بـصحَّ : قال .  مرسلهقبوُل 
، حيتمـل أن يكـون ٌب يَّـغَ وذلك أن معنى املنقطع مُ . ة تثبت به ثبوهتا باملتصلنستطيع أن نزعم أن احلجَّ 

َي ُمحَِل عن من ، وأن بعـض املنقطعـات ـ وإن وافقـه مرسـل مثلـه ـ فقـد  ُيرغب عن الرواية عنه إذا ُسمِّ
ى مل يُ حيتمل أن يكون خمرجها واحدً   ـ إذا قـال قبل، وأن قول بعض أصحاب النبـيِّ ا، من حيث لو ُسمِّ

 إذا ُنظِر فيها، ويمكن أن يكون إنـام غلـط بـه  عىل صحة خمرج احلديث داللة قويةبرأيه لو وافقه ـ يدلُّ 
 .اهـ". وحيتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء ، يوافقهحني سمع قول بعض أصحاب النبيِّ 
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 ١٣٨

الختالفهم :  الختالفهم يف وجود هذه األوصاف فيه، أو؛ة بعض األحاديثصحَّ 
 . يف اشرتاط بعض هذه األوصاف

  العارشةقاعدةال
 ة عن تفسري القرآن  بالقرآن تفسري القرآن بالسنَّ ال يستقلُّ 

  .بالقرآن القرآن تفسري :التفسري طرق أفضل
 .ةبالسنَّ  القرآن تفرسَّ  به؛تطلُّ  أعياك فإن
 تفـسري عـن بـالقرآن القـرآن تفـسري يـستقلَّ  أنـه منـه املـراد لـيس التقسيم هذا

 .املعنى وتقريب للفهم والرتتيب التقسيم املراد وإنام بالسنة، القرآن
 زعـم فمـن السنة؛ ونرتك بالقرآن، القرآن بتفسري نكتفي :يقال أن يصلح فال

 القـرآن تفـسري يمكـن ال إذ أخطـأ؛ فقـد الـسنة؛ بدون ًداجمرَّ  بالقرآن القرآن يفرسِّ  أنه
 .بالقرآن القرآن تفسري دبمجرَّ  فقط صحيًحا كامًال  تفسًريا بالقرآن

 القـرآن دون بالـسنة القـرآن تفـسري معناه ليس ة،بالسنَّ  القرآن تفسري يف وكذا
 نـوع وهـو - املوضـوعي بالتفسري يقولون الذين ولذلك القضية؛ نفس هذه ا،مطلقً 
 وجيمـع القـرآن، موضـوعات مـن موضـوًعا املفـرسِّ  يأخـذ حيث ،التفسري أنواع من

 يضاف فال ،السنة عن جتريده يشرتطون حينام ونئخيط -هاويفرسِّ  به قةاملتعلِّ  اآليات
 :e اهللا رسول قال وقد !أصًال  ةالسنَّ  إىل يرجع ال أو السنة، من عنارص املوضوع إىل
 .)١("هُ عَ مَ  هُ لَ ثْ مِ وَ  نَ آرْ قُ الْ  يُت وتِ أُ  ينِّ إِ  َال أَ "

 القـرآن الكـريم، ال ينبغـي أن ُجتَْعـل دونـه يف املرتبـة، فـال يقـال ة مثُل فالسنَّ 
                                         

  . سبق خترجيه،حديث صحيح) ١(
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 ١٣٩

ة؛ فتجعل السنة يف مرتبـة والقـرآن يف مرتبـة،  القرآن بالقرآن، ثم بالسنَّ ُيفرسَّ : مثًال 
ل القــرآن هــو املــصدر األوَّ : وال يقــال. ة القــرآن بــالقرآن والــسنَّ يفــرسَّ : بــل يقــال

 .ة املصدر الثاينللترشيع، والسنَّ 
، وأمهلـوا "القرآنيـون" أناس بالقرآن العظيم وسّموا أنفسهم بـ وقد استقلَّ 

 .)١(واة والنظر فيها؛ فضلُّ السنَّ 
 :العلم طبقات": -رمحه اهللا- قال الشافعيُّ 

 .الكتاب والسنة؛ إذا ثبتت السنة: األوىل  
 .ال سنةكتاب واإلمجاع فيام ليس فيه : ة ثم الثاني  
ال  و-صىل اهللا عليه وسلم-  أصحاب النبيِّ أن يقول بعُض : والثالثة  

 . منهمانعلم له خمالفً 
 وريض -صـىل اهللا عليـه وسـلم- اختالف أصحاب النبيِّ : والرابعة  

 .عنهم
 .القياس عىل بعض هذه الطبقات: واخلامسة  

 يؤخـذ العلـم  وإنـام،وال يصار إىل يشء غري الكتاب والسنة ومها موجودان
 .)٢("من أعىل

                                         
ــب يف الــردِّ )  ١( فــصول يف التعقيــب علــيهم يف  -رمحــه اهللا-مــة األلبــاين  علــيهم، وللعالَّ وقــد ُصــنِّفت كت

، " وبيـان أنـه ال يـستغنى عنهـا بـالقرآن،منزلة الـسنة يف اإلسـالم" :سلة الضعيفة، وانظر رسالتهالسل
 عىل من قـال بمقالـة ا، رد  "مفتاح اجلنة يف االعتصام بالسنة":  كتابه-رمحه اهللا- ف السيوطيُّ وقد صنَّ 

 !ني يف عرصههؤالء القرآنيِّ 

 .)١١٠ص( :املدخل إىل السنن الكربى) ٢(
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 ١٤٠

الكتــاب والــسنة؛ إذا ثبتــت : األوىل:  العلــم طبقــات": فــانظر إىل قولــه
وال يـصار إىل يشء ": ، ثـم قولـه بعـد ذلـك ، كيف جعلهام يف طبقة واحدة".السنة

 ." وإنام يؤخذ العلم من أعىل،غري الكتاب والسنة ومها موجودان
 ثم ما جاء ، ثم السنة،ًال القرآن أوَّ  : و ال يتناىف هذا مع التقسيم العام فنقول

أن السنة مع القرآن يف مرتبة واحدة عند العمـل بـام :  ألن مقصودي؛عن الصحابة
 .يف اآليات

وأنه ال يمكن تفسري اآليـة بـدون النظـر يف مـا جـاء يف معناهـا مـن اآليـات 
 .واألحاديث ثم اآلثار

  احلادية عرشقاعدةال
 r بيِّ ال جيوز العدول عن تفسري الن

ر مـن أنـه ال ينطـق عـن  خطأ، ال جيـوز؛ ملـا تقـرَّ r العدول عن تفسري النبيِّ 
ُسوُل َفُخـُذوُه :  بام آتانا ، قال تعاىله واألخذُ باعُ اهلوى، وأنه جيب اتِّ  ﴿َوَما آَتاُكُم الرَّ

ُقوا اهللاََّ إِنَّ اهللاََّ َشِديُد اْلِعَقاِب   ). ٧من اآلية: احلرش(﴾ َوَما َهنَاُكْم َعنُْه َفاْنتَُهوا َواتَّ
وكذا العدول عـن مـذاهب الـصحابة والتـابعني وتفـسريهم إَىل مـا خيـالف 
ـم أعلـم  م كانوا أعلم بتفسريه ومعانيه؛ كام أهنَّ ذلك؛ بل صاحب ذلك مبتدع؛ ألهنَّ

ُسـوَل :  يقول-وجل عز–واهللا .  باحلق الذي بعث اهللا به رسوله ﴿َوَمْن ُيـَشاِقِق الرَّ
ـِه َمـا َتـَوىلَّ َوُنـْصلِِه َجَهـنََّم ِمْن َبْعِد مَ  َ َلُه اْهلُـَدى َوَيتَّبِـْع َغـْريَ َسـبِيِل املُْـْؤِمنَِني ُنَولِّ نيَّ ا َتبَ

 ).١١٥:النساء(َوَساَءْت َمِصريًا﴾ 
أن ال خيــالف التفــسري باملــأثور : ط يف قبــول التفــسري بــالرأيولــذلك اشــُرت 

 !دَّ بطل، ورُ  ؛ ألنه إذا خالفه خمالفة تضادٍّ خمالفة تضادٍّ 
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 ١٤١

َ النَّبِيُّ ": -رمحه اهللا- تيمية قال ابنُ   -َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ - َواِالْسُم إَذا َبنيَّ
ُه َملْ َيْلَزمْ  َغـِة َأْو َزاَد فِيـهِ  َأْن َيُكوَن َقْد َنَقَلُه َعنِ َحدَّ مـَُسامَّ ـُه ُعـ َبـلِ ، اللُّ َف رِ  املَْْقـُصوُد َأنَّ

يِفــِه ُهــَو َصــىلَّ اهللاَُّ َعَليْــِه َوَســلََّم َكــيَْفَام َكــاَن اْألَْمــُر ؛ َفــإِنَّ َهــَذا ُهــَو ُه بِتَْعرِ ُمــَرادُ 
 .)١(اهـ"املَْْقُصودُ 

َ اْلُقــْرآَن َأوِ ": وقــال رمحــه اهللا َلــُه َعــَىل َغــْريِ  َمــْن َفــرسَّ  التَّْفــِسِري  اْحلَــِديَث َوَتَأوَّ
َحاَبِة َوالتَّـابِِعنيَ املَْْعُروِف َعنِ  ٌف ، ُمْلِحـٌد ِيف آَيـاِت اهللاَِّ، َفُهـَو ُمْفـَرتٍ َعـَىل اهللاَِّ الصَّ  ُحمَـرِّ

ْحلَـادِ ،لِْلَكلِِم َعـْن َمَواِضـِعهِ  ْنَدَقـِة َواْإلِ  َوُهـَو َمْعُلـوُم اْلـبُْطَالِن ، َوَهـَذا َفـتٌْح لِبَـاِب الزَّ
ْسَالمِ   .)٢(اهـ"بِاِالْضطَِراِر ِمْن ِديِن اْإلِ

ا َينْبَِغي َأْن ُيْعَلَم َأنَّ اْلُقْرآَن َواْحلَِديَث إَذا ُعـِرَف َتْفـِسُريُه َوِممَّ ": وقال رمحه اهللا
َغـةِ -َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ -ِمْن ِجَهِة النَّبِيِّ  ْج ِيف َذلَِك إَىل َأْقَواِل َأْهـِل اللُّ تَ ـُه ؛ َملْ ُحيْ  َفإِنَّ

ْج ِيف  ُعِرَف َتْفِسُريُه َوَما ُأِريَد بَِذلَِك مِ َقدْ  ـتَ ْن ِجَهـِة النَّبِـيِّ َصـىلَّ اهللاَُّ َعَليْـِه َوَسـلََّم َملْ ُحيْ
ِهْم؛   ... ... ...َذلَِك إَىل اِالْستِْدَالِل بَِأْقَواِل َأْهِل اللَُّغِة َوَال َغْريِ

نَّ  َكـاَن  فَ ،ةِ َوَكاَن ِمْن َأْعَظِم َما َأْنَعَم اهللاَُّ بِِه َعَليِْهْم اْعتِـَصاُمُهْم بِاْلكِتَـاِب َوالـسُّ
َحاَبِة َوالتَّابِِعَني َهلُْم بِإِْحَساِن َأنَّهُ ِمنَ  َال ُيْقبَُل ِمْن أََحٍد :  اْألُُصوِل املُْتََّفِق َعَليَْها َبْنيَ الصَّ

 ؛ َوَال َوْجِدهِ ، َوَال ِقيَاِسهِ ، َوَال َمْعُقولِهِ ، َوَال َذْوِقهِ ، َال بَِرْأيِهِ ،َقطُّ َأْن ُيَعاِرَض اْلُقْرآنَ 
ُسـوَل َجـاَء  نَـاِت َأنَّ الرَّ اِهِني اْلَقْطِعيَّـاِت َواْآلَيـاِت اْلبَيِّ َت َعنُْهْم بِـاْلَربَ ُْم َثبَ َفإِهنَّ

 َوَخـَربُ َمـا ،فِيِه َنبَُأ َمْن َقـبَْلُهمْ :  َوَأنَّ اْلُقْرآَن َهيِْدي لِلَّتِي ِهَي َأْقَومُ ،بِاْهلَُدى َوِديِن اْحلَقِّ 

                                         
 ).١٩/٢٣٦( ع الفتاوى جممو) ١(

 ).١٣/٢٤٣(جمموع الفتاوى ) ٢(
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 ١٤٢

 ، َمْن َتَرَكُه ِمْن َجبَّـاٍر َقـَصَمُه اهللاَُّ، ُهَو اْلَفْصُل َليَْس بِاْهلَْزلِ ،َما َبيْنَُهمْ  َوُحْكُم ،َبْعَدُهمْ 
ُه اهللاَُّ ِه َأَضلَّ ْكُر اْحلَكِيمُ ، ُهَو َحبُْل اهللاَِّ املَْتِنيُ ،َوَمْن اْبتََغى اْهلَُدى ِيف َغْريِ  َوُهـَو ، َوُهَو الذِّ

اُط املُْـْستَِقيمُ  َ  َفـَال ، َوَال َتْلتَـبُِس بِـِه اْألَْلـُسنُ ،الَّـِذي َال َتِزيـُغ بِـِه اْألَْهـَواءُ  َوُهـَو ،الرصِّ
َف بِِه لَِساَنهُ  َلُق ،َيْستَطِيُع َأْن ُيِزيَغُه إَىل َهَواُه َوَال ُحيَرِّ َدادِ  َوَال َخيْ ْ َد ، َعْن َكثَْرِة الرتَّ  َفإَِذا ُردِّ

َلْق  ٍة َملْ َخيْ ًة َبْعَد َمرَّ ِه ِمنَ  َوَملْ يُ َمرَّ  َوَال َتْشبَُع ِمنْـُه ، َوَال َتنَْقِيض َعَجائِبُهُ ، اْلَكَالمِ َملَّ َكَغْريِ
 َوَمـْن َدَعـا إَليْـِه ، َوَمْن َحَكَم بِِه َعَدَل ، َوَمْن َعِمَل بِِه ُأِجرَ ، َمْن َقاَل بِِه َصَدَق ،اْلُعَلَامءُ 

اٍط ُمْستَِقيمٍ  َماَم الَِّذي ُيْقتََدى بِهِ َفَكاَن اْلُقْرآُن ُهَو . ُهِدَي إَىل ِرصَ َوِهلَـَذا َال ُيوَجـُد  ؛اْإلِ
ُه َعاَرَض اْلُقْرآَن بَِعْقِل َوَرْأٍي َوِقيَاٍس َوَال بَِذْوِق َوَوْجـٍد ِيف َكَالِم َأَحٍد ِمنَ  َلِف َأنَّ  السَّ

 .َوُمَكاَشَفةٍ 
َفيَِجُب :  ًال َعْن َأْن َيُقوَل  َفْض ،َقْد َتَعاَرَض ِيف َهَذا اْلَعْقُل َوالنَّْقُل : َوَال َقاَل َقطُّ 

َحاَبِة َوالتَّـابِِعَني -َتْقِديُم اْلَعْقِل، َوالنَّْقُل  ـا - َيْعنِي اْلُقْرآَن َواْحلَِديَث َوَأْقَواَل الـصَّ  إمَّ
َل َأْن يُ  ا َأْن ُيَؤوَّ َض َوإِمَّ  . َفوَّ

ــالُِف إنَّ َلــُه َذْوًقــا َأْو َوْجــًدا َأْو ُخمَ : َوَال فِــيِهْم َمــْن َيُقــوُل  ــًة َأْو ُمَكاَشــَفًة ُختَ اَطبَ
ـُه َيْأُخـُذ ِمـْن َحيْـُث َيْأُخـُذ املََْلـُك  ِعَي َأَحـُدُهْم َأنَّ اْلُقْرآَن َواْحلَِديَث؛ َفْضًال َعْن َأْن َيدَّ

ُسوَل  ـُه َيْأُخـُذ ِمـْن َذلِـَك املَْْعـِدِن ِعْلـَم التَّْوِحيـدِ ،الَِّذي َيْأِيت الرَّ  ُكلُُّهـْم  َواْألَْنبِيَـاءُ ، َوَأنَّ
 .َيْأُخُذوَن َعْن ِمْشَكاتِهِ 

 . النَّبِيِّ اْلَوِيلُّ َأْفَضُل ِمنَ : ُقوَل َأْو يَ 
ْحلَاِد؛ َفإِنَّ َهِذِه اْألَْقَواَل َملْ َتُكْن َحدَ  َثْت َبْعـُد َوَنْحُو َذلَِك ِمْن َمَقاَالِت َأْهِل اْإلِ

 . ِيف املُْْسلِِمنيَ 
َصاَرىَوإِنََّام ُيْعَرُف ِمثُْل َهِذهِ  ا َعْن َمَالِحَدِة اْليَُهـوِد َأْو النـَّ  َفـإِنَّ فِـيِهْم َمـْن ، إمَّ
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ُز َأنَّ  ُْم ِعنْـَدُهْم ، َكـَام َقـْد َيُقوُلـُه ِيف اْحلَـَواِريِّنيَ ، النَّبِـيِّ  َغْريَ النَّبِيِّ َأْفـَضُل ِمـنَ ُجيَوِّ  َفـإِهنَّ
 َوإِْن ،َامَن؛ َبـْل َوِمـْن إْبـَراِهيَم َوُموَسـى َوُسـَليْ دَ اوُ َأْفَضُل ِمـْن دَ :  َوُهْم َيُقوُلونَ ،ُرُسٌل 

ْوُهْم َأْنبِيَاءَ   .  إَىل َأْمثَاِل َهِذِه اْألُُمورِ ،َسمَّ
َها َوَتنَْسُخَها؛ َوَملْ َيُكنِ  ُ َلُف َيْقبَُلوَن ُمَعاَرَضَة اْآلَيِة إالَّ بِآَيِة ُأْخَرى ُتَفرسِّ   السَّ

ُسوِل  َها؛ َفـإِنَّ ُسـنََّة َرُسـوِل اهللاَِّ - َعَليِْه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللاَُّ-َأْو بُِسنَِّة الرَّ ُ - ُتَفـرسِّ
ُ َعنْهُ -َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ  ُ اْلُقْرآَن َوَتُدلُّ َعَليِْه َوُتَعربِّ نيِّ  .  ُتبَ

وَن َما َعاَرَض اْآلَيَة َناِسًخا َهلَا؛ مٌّ لُِكلِّ َما َفالنَّْسُخ ِعنَْدُهْم اْسٌم َعا َوَكاُنوا ُيَسمُّ
 َوإِْن َكاَن َال َيُدلُّ ، َوإِْن َكاَن َذلَِك املَْْعنَى َملْ ُيَرْد ِهبَا،َيْرَفُع َدَالَلَة اْآلَيِة َعَىل َمْعنًى َباطِلٍ 

وَن َما َرَفـعَ ، َوَقْد َفِهَمُه ِمنَْها َقْومٌ ،َبْل َقْد َال ُيْفَهُم ِمنَْها َعَليِْه َظاِهُر اْآلَيِة؛  َذلِـَك  َفيَُسمُّ
ْفَهاَم َنْسًخا اَم َواْإلِ ْهبَ ُة َال ُتْؤَخ ] و [،اْإلِ  . ُذ َعْن ُكلِّ َواِحٍد ِمنُْهمْ َهِذِه التَّْسِميَ

يَْطانِ ] ِمْن إْلَقاءِ [َوَأْصُل َذلَِك  يَْطاُن ِيف ، ُثمَّ ُحيْكُِم اهللاَُّ آَياتِهِ ،الشَّ  َفـَام َأْلَقـاُه الـشَّ
ى َهـُؤَالِء َمـا َيْرَفـُع َذلِـَك ،ِة اْآلَيِة َعَىل َمْعنًى َملْ َيـُدلَّ َعَليْـهِ اْألَْذَهاِن ِمْن َظنِّ َدَاللَ   َسـمَّ

ْوا َقْوَلُه ،الظَّنَّ َنْسًخا ُقوا اهللاََّ َما اْستََطْعتُْم﴾ :  َكَام َسمَّ ] ١٦ مـن اآليـة :التغابن[﴿َفاتَّ
ُقوا اهللاََّ َحقَّ ُتَقاتِِه﴾ : َناِسًخا لَِقْولِِه  ﴿َال : َوَقْوَلـُه ، ]١٠٢من اآلية : انآل عمر[﴿اتَّ

﴿َوإِْن ُتبْـُدوا : َناِسًخا لَِقْولِِه ] ٢٨٥من اآلية : البقرة[ُيَكلُِّف اهللاَُّ َنْفًسا إالَّ ُوْسَعَها﴾ 
ُب َمْن َيَشاُء﴾ : البقرة[ َما ِيف َأْنُفِسُكْم َأْو ُختُْفوُه ُحيَاِسبُْكْم بِِه اهللاَُّ َفيَْغِفُر ملَِْن َيَشاُء َوُيَعذِّ

 . َوَأْمثَاَل َذلَِك ِممَّا َليَْس َهَذا َمْوِضَع َبْسطِهِ ، ]٢٨٤من اآلية 
ُْم َكاُنوا ُمتَِّفِقَني َعَىل َأنَّ اْلُقـْرآَن َال ُيَعاِرُضـُه إالَّ ُقـْرآنٌ إذِ   َال َرْأٌي ، املَْْقُصوُد َأهنَّ
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 .)١(اهـ"ُمَكاَشَفةٌ  َوَال َذْوٌق َوَوْجٌد َوإِْهلَاٌم وَ ،َوَمْعُقوٌل َوِقيَاٌس 
ا َينْبَِغـي َأْن ُيْعَلـَم َأنَّ اْألَْلَفـاَظ املَْْوُجـوَدَة ِيف اْلُقـْرآِن ": -رمحـه اهللا-قال و َوِممـَّ

 َملْ -َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ -َواْحلَِديِث إَذا ُعِرَف َتْفِسُريَها َوَما ُأِريَد ِهبَا ِمْن ِجَهِة النَّبِيِّ 
ْج ِيف ُحيْ  ِهْم؛ َوِهلََذا َقـاَل اْلُفَقَهـاُء تَ  ": َذلَِك إَىل اِالْستِْدَالِل بَِأْقَواِل َأْهِل اللَُّغِة َوَال َغْريِ

 :"اْألَْسَامُء َثَالَثُة َأْنَواٍع 
َكاةِ  َالِة َوالزَّ ِع َكالصَّ ْ ُه بِالرشَّ  .َنْوٌع ُيْعَرُف َحدُّ

ْمسِ  ُه بِاللَُّغِة َكالشَّ  . َواْلَقَمرِ َوَنْوٌع ُيْعَرُف َحدُّ
ــبْضِ  ــِظ اْلَق ــاْلُعْرِف َكَلْف ُه بِ ــدُّ ــَرُف َح ــْوٌع ُيْع ــِه ،َوَن ــُروِف ِيف َقْولِ ــِظ املَْْع :  َوَلْف

وُهنَّ بِاملَْْعُروِف﴾   . َوَنْحِو َذلَِك ] ١٩من اآلية : النساء[﴿َوَعاِرشُ
ُه َقاَل َوُرِوَي َعنِ   : ْرَبَعِة َأْوُجٍه َتْفِسُري اْلُقْرآِن َعَىل أَ :  اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ

 .َتْفِسٌري َتْعِرُفُه اْلَعَرُب ِمْن َكَالِمَها 
 .َوَتْفِسٌري َال ُيْعَذُر َأَحٌد بَِجَهاَلتِِه 

 .َوَتْفِسٌري َيْعَلُمُه اْلُعَلَامءُ 
َعى ِعْلَمُه َفُهَو َكاِذٌب ،َوَتْفِسٌري َال َيْعَلُمُه إالَّ اهللاَُّ  . )٢(" َمْن ادَّ

َال  ُسـوُل َفاْسُم الصَّ َ الرَّ جِّ َوَنْحِو َذلَِك َقْد َبـنيَّ يَاِم َواْحلَ َكاِة َوالصِّ َصـىلَّ -ِة َوالزَّ
 .  َما ُيَراُد ِهبَا ِيف َكَالِم اهللاَِّ َوَرُسولِهِ -اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ 

َها  .  َوَكَذلَِك َلْفُظ اْخلَْمِر َوَغْريِ

                                         
 ).٣٠ -١٣/٢٧(جمموع الفتاوى ) ١(

 . سبق خترجيه،أثر حسن)  ٢(
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َها بَِغْريِ َما َبيَّنَُه النَّبِيُّ َوِمْن ُهنَاَك ُيْعَرُف َمْعنَاَها؛ َفَلْو أَ  َ َصىلَّ -َراَد َأَحٌد َأْن ُيَفرسِّ
 . َملْ ُيْقبَْل ِمنْهُ -اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ 

ا اْلَكَالُم ِيف اْشتَِقاِقَها َوَوْجِه َدَالَلتَِها َفَذاَك ِمْن ِجنِْس ِعْلِم اْلبَيَانِ   . َوَأمَّ
؛ َلكِـنَّ  ِحْكَمـِة َأْلَفـاِظ اْلُقـْرآنِ  َوَبيَـانُ ،اَدٌة ِيف اْلِعْلـمِ َوَتْعلِيُل اْألَْحَكاِم ُهـَو ِزَيـ

ُف َعَىل َهَذا  . َمْعِرَفَة املَُْراِد ِهبَا َال َيتََوقَّ
ْسَالِم َوالنَِّفاِق َواْلُكْفِر هِ  يَامِن َواْإلِ ـهِ َواْسُم اْإلِ -؛ َفـالنَّبِيُّ َي َأْعَظُم ِمْن َهَذا ُكلِّ

َ املَُْراَد ِهبَذِ -يِْه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللاَُّ َعلَ  تَاُج َمَعُه إَىل اِالْسـتِْدَالِل ِه اْألَْلَفاِظ َبيَاًنا َال ُحيْ  َقْد َبنيَّ
ُجوُع ِيف ِو َذلَِك َعَىل َذلَِك بِاِالْشتَِقاِق َوَشَواِهِد اْستِْعَامِل اْلَعَرِب َوَنحْ  ُب الرُّ ؛ َفلَِهَذا َجيِ

يَاِت َهِذِه اْألَْسَام  ُه َشاٍف َكاٍف؛ َبْل َمَعاِين َهِذِه اْألَْسَامِء ُمَسمَّ ِء إَىل َبيَاِن اهللاَِّ َوَرُسولِِه َفإِنَّ
ةِ  ِة َواْلَعامَّ  .)١(اهـ"َمْعُلوَمٌة ِمْن َحيُْث اْجلُْمَلُة لِْلَخاصَّ

 

                                         
 ).٢٨٧-٧/٢٨٦(جمموع الفتاوى ) ١(
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 :وفيه مبحثان 

 .فضل تفسري القرآن بقول الصحايب: حث األول املب
 . قواعد تفسري القرآن بقول الصحايب:املبحث الثاين 
 :وإليك البيان 
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 .فضل تفسري القرآن بقول الصحايب: املبحث األول 
 

 يف تفــسري القــرآن الــذي هــو تأويلــه yأن الرجــوع إىل الــصحابة اعلــم 
ــوهــم [، ستقيمهــو الطريــق املــ:  ملــراد اهللاملبنيِّ ،لــصحيحا ة بكتــاب اهللا أعلــم األمَّ

 )١(]ومراده منه
  : من وجوه]  ذلكبيانُ [": -رمحه اهللا-م  القيِّ قال ابنُ 
 ألصــحابه القــرآن لفظــه  بــنيَّ -صــىل اهللا عليــه وســلم- النبــيَّ  أن: أحــدها

، وال حيـصل البيـان والـبالغ املقـصود إال غهم ألفاظهغهم معانيه كام بلَّ ومعناه، فبلَّ 
 .بذلك

َل إَِليِْهْم﴾ : قال تعاىل َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ نيِّ   ،)٤٤:النحل من اآلية(﴿لِتُبَ
اِس﴾ : وقال ﴿َوَمـا : ، وقـال تعـاىل)١٣٨: آل عمـران مـن اآليـة(﴿َهـَذا َبيَـاٌن لِلنـَّ

َ َهلُْم﴾  نيِّ : تعاىل، وقال )٤ من اآلية: إبراهيم(َأْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل إِالَّ بِلَِساِن َقْوِمِه لِيُبَ
ُروَن﴾  َناُه بِلَِسانَِك َلَعلَُّهـْم َيتَـَذكَّ ْ ﴿كِتَـاٌب : ، وقـال تعـاىل)٥٨:الـدخان(﴿َفإِنََّام َيرسَّ

َلْت آَياُتُه﴾  نت وأزيل عنها اإلمجـال، فلـو كانـت ، أي بيِّ )٣ من اآلية: فصلت(ُفصِّ
 .لتآياته جمملة مل تكن قد فصِّ 

ُسوِل إِالَّ : وقال تعاىل ، )٥٤ مـن اآليـة: النـور( اْلبَالُغ املُْبُِني﴾ ﴿َوَما َعَىل الرَّ
 وأنـه يف أعـىل درجـات ،ن بـالغ املعنـى، وهـذا يتـضمَّ )١٨ من اآليـة: العنكبوت(

غهـم ا ، بـل بلَّ ا مبينًـه بالغً ة معاين كالمه وكالم ربِّ غ األمَّ إنه مل يبلِّ : البيان؛ فمن قال
                                         

 .)٥٦٦ص( : طريق اهلجرتني)١(
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 .مل يكن قد شهد له بالبالغ ؛هؤالء هما يذكرمعانيه عىل  ، وأحاهلم يف فهمألفاظه
 وشـهدت بـه ،وأما أهل العلم واإليـامن فيـشهدون لـه بـام يـشهد اهللا بـه... 
ـ؛ وخيار القـرون،مالئكته ـ، القـاطع للعـذر،غ الـبالغ املبـني أنـه بلَّ ة،  املقـيم للحجَّ

ن والـسنة كـاجلزم  واجلزم بتبليغه معاين القـرآ،ا ومعنىاملوجب للعلم واليقني لفظً 
 ة إنام حيفظها خواصُّ ؛ ألن ألفاظ القرآن والسنَّ لفاظ، بل أعظم من ذلكبتبليغه األ

  . ة واخلاصةغها فإنه يشرتك يف العلم هبا العامَّ ته ، وأما املعاين التي بلَّ أمَّ 
ته غاية ، ونصح أمَّ مره كام أُ ى رسالة ربِّ  وأدَّ ،غ البالغ املبنيونشهد أنه بلَّ ... 
، وأوضـح هلـم معـامل الـدين، وتـركهم عـىل ىم طرائـق اهلـد، وكشف هلـالنصيحة

 ،عـنيع املتنطِّ تـاج مـع كـشفه وبيانـه إىل تنطُّـ، فـال ُحي ة البيضاء ليلها كنهارهـااملحجَّ 
  . فنيفات املتكلِّ فاحلمد هللا الذي أغنانا بوحيه ورسوله عن تكلُّ 

َلِميُّ َأَحـُد َأَكــابِِر التَّــابِِعنيَ  ْمحَِن الــسُّ ــِذيَن َأَخــُذوا اْلُقــْرآَن َقـاَل َأُبــو َعبْــِد الــرَّ  الَّ
بََقةِ  اَن َوتِْلَك الطَّ ِذيَن ": َوَمَعانِيَُه َعْن ِمثِْل َعبِْد اهللاَِّ ْبِن َمْسُعوٍد َوُعثَْامَن ْبِن َعفَّ َثنَا الَّ َحدَّ

ـاَن َامَن ْبـنِ  ُعـثْ -َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ -َكاُنوا ُيْقِرُئوَننَا اْلُقْرآَن ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ   َعفَّ
ُـْم َكـاُنوا إَِذا َتَعلَُّمـوا ِمـَن النَّبِـيِّ  ـا َأهنَّ ِمهَ َصـىلَّ اهللاَُّ َعَليْـِه -َوَعبِْد اهللاَِّ ْبـِن َمـْسُعوٍد َوَغْريِ

َمنَـا  َعْرشَ آَياٍت َملْ ُجيَاِوُزوَها َحتَّى َيتََعلَُّموا َما فِيَها ِمَن اْلِعْلـِم َواْلَعَمـِل، َفتََعلَّ -َوَسلَّمَ 
  .)١("اْلُقْرآَن َواْلِعْلَم َواْلَعَمَل 

َحاَبُة َأَخُذوا َعـْن َرُسـوِل اهللاَِّ   َأْلَفـاَظ اْلُقـْرآِن -َصـىلَّ اهللاَُّ َعَليْـِه َوَسـلَّمَ -َفالصَّ
 املََْعـاِينَ َوَمَعانِيِه، َبْل َكاَنْت ِعنَاَيتُُهْم بَِأْخِذ املََْعـاِين ِمـْن ِعنَـاَيتِِهْم بِاْألَْلَفـاِظ، َيْأُخـُذونَ 

                                         
 .سبق خترجيه. أثر حسن) ١(
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ًال، ُثمَّ َيْأُخُذوَن اْألَْلَفاَظ لِ   .ذَّ َعنُْهمْ َحتَّى َال َتِش املََْعاِينَ ُطوا ِهبَا يَْضبِ َأوَّ
َجِيلُّ َوَعبْـُد اهللاَِّ ْبـُن ُعَمـَر ندُج َقاَل  يـَامنَ ": ُب ْبُن َعبْـِد اهللاَِّ اْلـبَ  ُثـمَّ ،َتَعلَّْمنَـا اْإلِ

 .)١("َدْدَنا إِيَامًنا َفازْ ،َتَعلَّْمنَا اْلُقْرآنَ 

                                         
 بـاب يف اإليـامن، ،ملقدمـةأخرجـه ابـن ماجـه يف ا: -ريض اهللا عنـه– أثر حسن  عن جندب بن عبـداهللا )١(

، والطـرباين يف )٣٧٩، ١/٣٦٩(بـن حنبـل يف كتـاب الـسنة ا، وعبـداهللا بـن أمحـد )٦٤(حديث رقـم 
والبيهقي يف ،  )٢٠٨برقم١/٣٧٠(وابن منده يف اإليامن ، )١٦٧٨، حتت رقم ٢١٦٥(املعجم الكبري 

الاللكـائي يف رشح و، )٣/١٢٠(، والـسنن الكـربى )٥٠ حتت رقم ١/١٥٢(اجلامع لشعب اإليامن 
وصححه األلباين يف صحيح سـنن  ).١٧١٥برقم٩٤٧-٥/٩٤٦(أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة 

َم :َعْن ُجنُْدِب ْبِن َعْبِد اهللاَِّ َقـاَل ": ولفظه عند ابن ماجه. ابن ماجه  ُكنَّـا َمـَع النَّبِـيِّ َصـىلَّ اهللاَُّ َعَلْيـِه َوَسـلَّ
ْمنَـا اْلُقـْرآَن َفاْزَدْدَنـا بِـِه إِيَامًنـاَوَنْحُن فِْتَياٌن َحَزاِوَرٌة  َم اْلُقْرآَن ُثمَّ َتَعلَّ يَامَن َقْبَل َأْن َنَتَعلَّ ْمنَا اْإلِ وأثـر  ."َفَتَعلَّ

 ويف )٤٨١بـرقم١/٢٤٥( أخرجـه الطحـاوي يف أحكـام القـرآن -ريض اهللا عـنهام–عبد اهللا بن عمر 
، واهلـروي يف ذم الكـالم )٢٠٧بـرقم١/٣٦٩(، وابـن منـده يف اإليـامن )٨٥-٤/٨٤(مشكل اآلثـار 

ـــي يف ، )١٠١ بـــرقم١/٩١(واحلـــاكم يف املـــستدرك ، )األنـــصاري-١٤٥٨بـــرقم٥/١٤٣( والبيهق
، من طرق عن عبيد اهللا بن عمرو عن زيـد بـن أيب أنيـسة عـن القاسـم بـن عـوف )٣/١٢٠(الكربى 

 اهللاِ َعْبـدَ  َسـِمْعُت : َقاَل  َعْوٍف، نِ بْ  اْلَقاِسمِ  َعنِ  ": ولفظه عند الطحاوي .الشيباين عن عبد اهللا بن عمر
يَامنَ  َيَرى َوَأَحُدَنا َدْهرٍ  ِمنْ  ُبْرَهةً  ِعْشنَا َلَقدْ  ": َيُقوُل  ُعَمَر، ْبنَ  ِزُل  اْلُقْرآِن، َقْبَل  اْإلِ وَرةُ  َوَتنْ ـدٍ  َعـَىل  السُّ  ُحمَمَّ

 َكـَام  ِمنَْهـا، ِعنَْدهُ  ُنوَقَف  َأنْ  َينَْبِغي َوَما َوَزاِجَرَها، َوَأْمَرَها َها،َوَحَرامَ  َحَالَهلَا َفنََتَعلَّمُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاَُّ َصىلَّ 
يـَامِن، َقْبَل  اْلُقْرآنَ  َأَحُدُهمُ  ُيْؤَتى ِرَجاًال  اْلَيْومَ  َرَأْيُت  َلَقدْ  ُثمَّ  اْلُقْرآَن، اْلَيْومَ  َأْنُتمُ  َتَعلَُّمونَ   َبـْنيَ  َمـا َفَيْقـَرأُ  اْإلِ

تِهِ  ْقلِ  َنْثـرَ  َوَينُْثـُرهُ  ِمنْهُ  ِعنَْدهُ  َيِقَف  َأنْ  َينَْبِغي َما َوَال  َزاِجُرُه، َوَال  َأْمُرهُ  َما َيْدِري َوَال  َخاِمتَتِِه، إَِىل  َفاِحتَ . " الـدَّ
 َحـِديٌث ": قال احلاكمو. " البخاري إال واجلامعة مسلم رسم عىل صحيح إسناد  هذا": قال ابن منده

ــَىل  َصــِحيٌح  طِ  َع ــشَّ  َرشْ ــهُ  َأْعــِرُف  َوَال  ، ْيَخْنيِ ال ــةً  َل َجــاهُ  َوَملْ  ِعلَّ وقــال اهليثمــي يف جممــع الزوائــد . " ُخيَرِّ
:  قلـت."رواه الطـرباين يف األوسـط ورجالـه رجـال الـصحيح "): بغية الرائـد-٧٥٥برقم١/٤٠٤(

صـدوق ": وقـال) أبـو األشـبال-٧٩٣ص(القاسـم مل يـرو لـه البخـاري كـام يف ترمجتـه مـن التقريـب 
= 
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ـْوا َعنْـُه َأْلَفاَظـُه َملْ  ِهْم َمَعـاِينَ اْلُقـْرآِن َكـَام َتَلقَّ ْوا َعـْن َنبِـيِّ َحاَبُة َتَلقَّ َفإَِذا َكاَن الصَّ
تَاُجوا َبْعَد َذلَِك إَِىل ُلَغِة َأَحٍد، َفنَْقُل َمَعاِين اْلُقْرآِن َعنُْهْم َكنَْقـِل َأْلَفاظِـِه َسـَواًء،  َوَال َحيْ

 َكــَام َوَقـَع ِمــْن َتنَـاُزِعِهْم ِيف َبْعــِض ؛َيْقـَدُح ِيف َذلِـَك َتنَــاُزُع َبْعـِضِهْم ِيف َبْعــِض َمَعانِيـهِ 
نَّةِ ،ُحُروفِهِ  ـُه لَـيَْس ُكـلُّ َفـْردٍ ، َوَتنَاُزِعِهْم ِيف َبْعِض السُّ َفاِء َذلَِك َعـَىل َبْعـِضِهْم، َفإِنَّ  ِخلَ

ى ِمْن َنْفـسِ  ُسـوِل ِمنُْهْم َتَلقَّ  بِـَال َواِسـطٍَة َمجِيـَع الُْقـْرآِن -َصـىلَّ اهللاَُّ َعَليْـِه َوَسـلَّمَ - الرَّ
ُخُذ َعْن َبْعضٍ  نَِّة، َبْل َكاَن َبْعُضُهْم َيأْ  َوَيْشَهُد َبْعُضُهْم ِيف َغيْبَِة َبْعـٍض، َوَينْـَسى ،َوالسُّ

اُء ْبُن عَ  ُثُكْم َسِمْعنَاُه " : اِزٍب َهَذا َبْعَض َما َحِفظَُه َصاِحبُُه، َقاَل الَْربَ َليَْس ُكلُّ َما ُنَحدِّ
  .)١(" َوَلكِْن َكاَن َال َيْكِذُب َبْعُضنَا َبْعًضا،ِمْن َرُسوِل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ 

                                         
= 

 . "بيغر

 واحلـاكم يف، )١٨٤٩٣، حتـت رقـم ٣٠/٤٥٠الرسـالة (، )٤/٢٨٣امليمنيـة (أخرجه أمحد يف املسند )  ١(
هـذا حـديث لـه طـرق عـن أيب إسـحاق ": قال احلاكم).  علوش٣٣١، حتت رقم١/٢٨٧(املستدرك 
 .حه حمققـو املـسنداهـ، وصحَّ "مل خيرجاهة وليس له علَّ  و، و هو صحيح عىل رشط الشيخني،السبيعي
اِء َقاَل ": ولفظه ُثنَا ، َما ُكلُّ اْحلَـِديِث َسـِمْعنَاُه ِمـْن َرُسـوِل اهللاَِّ َصـىلَّ اهللاَُّ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ :َعِن اْلَربَ  َكـاَن ُحيَـدِّ

بِـلِ ِ ِ ِ ِ،َأْصَحاُبنَا َعنْهُ   فهـو -رمحـه اهللا–أمـا اللفـظ الـذي أورده ابـن القـيم  ." َكاَنْت َتْشَغُلنَا َعنْـُه َرِعيَّـُة اْإلِ
، ابن خزيمـة يف )٧/٢١(أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكبري : -ريض اهللا عنه–مرويٌّ من قول أنس 

ـــد  ـــرقم٧١٧-٢/٧١٦(التوحي ـــسنة )٤٥٨ب ـــن أيب عاصـــم يف ال ـــرقم٣٨٨-٢/٣٨٧(، واب  ٨١٦ب
والطـــــــرباين ، )٤٢٧ و٤٢٦  رقـــــــم١/٢٢٤(، والطحـــــــاوي يف أحكـــــــام القـــــــرآن )٨١٧و
، وابن عـدي يف الكامـل يف )٨٧٤برقم٨٤٤-٢/٨٤٣(لتوحيد ، وابن منده يف ا)٦٩٩برقم١/٢٤٦(

، واخلطيب )مصطفى عطا-٦٤٥٨رقمب٣/٦٦٥( ستدركامل يف احلاكم، و)١/١٥٧(ضعفاء الرجال 
البـن خزيمـة وابـن واللفـظ . من طرق عن أنس به). ١٠٠برقم١/١١٧(يف اجلامع ألخالق الراوي 

 رجـال ورجالـه الكبـري يف الطـرباين  رواه"): ٦٩٠بـرقم١/٣٨٣(قال اهليثمي . أيب عاصم والطرباين
= 
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ـ-سـبحانه–أن اهللا  : الوجـه الثـاين ه احلكمـة كـام أنـزل عليـه  أنـزل عـىل نبيِّ
 واحـد مـن  كـام قـال غـريُ ؛، واحلكمة هـي الـسنةؤمنني بذلك عىل املوامتنَّ  ،القرآن
َىل ِيف ُبيُوتُِكنَّ ِمـْن آَيـاِت :  فإن اهللا تعاىل قال؛، وهو كام قالواالسلف ﴿َواْذُكْرَن َما ُيتْ

ْكَمِة﴾   :  إىل نوعنيوَّ ع املتلُ ، فنوَّ )٣٤من اآلية: األحزاب(اهللاَِّ َواْحلِ
 . آيات وهي القرآن

صـىل اهللا عليـه -عن رسول اهللا  خذما أُ  ةراد بالسنَّ وامل ، وهي السنةوحكمة
 هُ لَ ثْ مِ  وَ اَب تَ كِ  الْ يُت وتِ  أُ ينِّ  إِ َال أَ ": م اهللا عليه وسلَّ  كام قال صىلَّ ؛ سوى القرآن-وسلم

  .)٢("رُ ثَ كْ أَ  وَ آنِ رْ قُ  الْ ُل ثْ  مِ هُ نَّ  إِ َال أَ " ، )١("هُ عَ مَ 

                                         
= 

 ." الصحيح

 . سبق خترجيه . عن املقدام حديث صحيح)  ١(

داود يف كتـاب   أخرجـه أبـو:-ريض اهللا عنـه– هذا مقطع من حـديث جـاء عـن العربـاض بـن سـارية )٢(
ــ ة إذا اختلفـــوا بالتجــارات، حــديث رقـــم اخلــراج واإلمــارة والفــيء، بـــاب يف تعــشري أهــل الذمَّ

). ٨٨٢(ن إسـناده األلبـاين يف سلـسلة األحاديـث الـصحيحة حـديث رقـم واحلديث حـسَّ ).٣٠٥٠(
َلِميِّ َقاَل  َعنِ : ولفظه  َخْيَربَ َوَمَعُه َمْن -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َنَزْلنَا َمَع النَّبِيِّ : اْلِعْرَباِض ْبِن َساِرَيَة السُّ

 ، َفَأْقَبـَل إَِىل النَّبِـيِّ َصـىلَّ اهللاَُّ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ ،اِحُب َخْيـَربَ َرُجـًال َمـاِرًدا ُمنَْكـًرا َوَكاَن َصـ،َمَعُه ِمْن َأْصَحابِهِ 
ُد َأَلُكْم َأْن َتْذَبُحوا ُمحَُرَنا:َفَقاَل  ُبوا نَِساَءَنا، َوَتْأُكُلوا َثَمَرَنا، َيا ُحمَمَّ َيْعنِـي النَّبِـيَّ َصـىلَّ - َفَغـِضَب  ؟ َوَتْرضِ
  َوَأنِ ، َأَال إِنَّ اْجلَنَّـَة َال َحتِـلُّ إِالَّ ملُِـْؤِمنٍ : ُثـمَّ َنـادِ ، َيـا اْبـَن َعـْوٍف اْرَكـْب َفَرَسـَك : َوَقاَل ،- َعَلْيِه َوَسلَّمَ اهللاَُّ

َالةِ  ـَسُب :ُثـمَّ َقـاَم َفَقـاَل  ، النَّبِيُّ َصـىلَّ اهللاَُّ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ  ُثمَّ َصىلَّ ِهبِمُ ، َفاْجَتَمُعوا: َقاَل ،اْجَتِمُعوا لِلصَّ  َأَحيْ
ْم َشــْيًئا إِالَّ َمــا ِيف َهــَذا اْلُقــْرآنِ ،َأَحــُدُكْم ُمتَّكًِئــا َعــَىل َأِريَكتِــهِ  ــرِّ  َأَال َوإِينِّ َواهللاَِّ َقــْد !؟ َقــْد َيُظــنُّ َأنَّ اهللاََّ َملْ ُحيَ

َـا ملَِْثـُل اْلُقـ  َملْ ُحيِـلَّ َلُكـْم َأْن -َعـزَّ َوَجـلَّ - َوإِنَّ اهللاََّ ،ْرآِن َأْو َأْكَثـرُ َوَعْظُت َوَأَمْرُت َوَهنَْيـُت َعـْن َأْشـَياَء إِهنَّ
ــإِْذنٍ  ــاِب إِالَّ بِ ــوَت َأْهــِل اْلكَِت ــْدُخُلوا ُبُي ــَسائِِهمْ ،َت َب نِ ــِذي  إَِذا َأْعَطــْوُكمُ ، َوَال َأْكــَل ثَِامِرِهــمْ ، َوَال َرضْ  الَّ

= 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٥٢

 ،ةينزل بالقرآن والـسنَّ  لجربائي كان": ةان بن عطيَّ  عن حسَّ وقال األوزاعيُّ 
 .)١("مه القرآناها كام يعلِّ مه إيَّ ويعلِّ 

فإهنـا ، ^ فـظ عـن رسـول اهللا ينبغي هلا أن ُحت  : د اهللايإسامعيل بن عب وقال
 .)٢("بمنزلة القرآن

 أو فات يف النحـو والطــبِّ أن الرجـل لـو قــرأ بعـض مـصنَّ : الوجـه الثالـث 
 وكـان ،ص الناس عىل فهم معنى ذلكغريمها أو قصيدة من الشعر ، كان من أحر

، فـإذا كـان الـسابقون يعلمـون أن هـذا كالم ال يفهمـه من أثقل األمور عليه قراءةُ 
، فكيف ال يكونون  إليهم وهداهم به وأمرهم باتباعهكتاب اهللا وكالمه الذي أنزله

ـ ـأحرص الناس عىل فهمه ومعرفة معناه من جهة العادة العامَّ  !؟ةة والعـادة اخلاصَّ
وكـالم حمفـوظ يتفقهـون فيـه إال القـرآن ومـا  همل يكن للـصحابة كتـاب يدرسـونو

إال يف   ومل يكونـوا إذا جلـسوا يتـذاكرون،هم صـىل اهللا عليـه وسـلمسمعوه من نبـيِّ 
ون القرآن وال يفهمونه، ؤقوم يقر: األمر بينهم كام هو يف املتأخرينومل يكن . ذلك

غلون يف علـوم أخـر ، وآخـرون يـشتههون يف كالم غريهم ويدرسـونوآخرون يتفقَّ 
 ا وفهًام ، بل كان القرآن عندهم هو العلم الذي يعتنون به حفظً وصنعة اصطالحية

                                         
= 

 ."َعَلْيِهمْ 

 .سبق خترجيه. أثر صحيح ) ١(

، واهلروي يف ذم الكالم وأهلـه، ١٠٣، حتت رقم ١٠٥خرجه حممد نرص املروزي يف كتاب السنة صأ) ٢(
ينبغي لنـا أن نحفـظ مـا جاءنـا عـن رسـول اهللا صـىل اهللا ": إسامعيل بن عبيد اهللا يقول، عن )٢/٦٣(

 فهـو ، )٧: احلـرش(﴾ ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فـانتهوا: فإن اهللا يقول؛عليه وسلم 
 ."عندنا بمنزلة القرآن
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صـىل اهللا عليـه - ورسـول اهللا ،، وكـانوا أحـرص النـاس عـىل ذلـكاهً  وتفقُّ وعمًال 
فمن املمتنع . غهم لفظهاه كام يبلِّ غهم إيَّ ، وهو يعلم تأويله ويبلِّ  بني أظهرهم-وسلم

اه وهم أحرص مهم إيَّ ، ومن املمتنع أن ال يعلِّ ن يكونوا يرجعون إىل غريه يف ذلكأ
 تعلـيمهم، وهـو أحـرص النـاس عـىل نال به العلـم واهلـدىالناس عىل كل سبب يُ 

 .وهدايتهم
 فيجيبهم ،أهنم كانوا يسألونه عام يشكل عليهم من الصفات: الوجه الرابع 

 .طل، ال باملجاز والتأويل البابتقريرها
 -صىل اهللا عليـه وسـلم- أن الصحابة قد سمعوا من النبيِّ : الوجه اخلامس 

، وعلمـوا بقلـوهبم مـن األحـوال املـشاهدة ، ورأوا منـه مـنث الكثـريةمن األحاديـ
ر عــىل مــن بعــدهم  مــا يتعــذَّ ،مقاصــده ودعوتــه مــا يوجــب فهــم مــا أراد بكالمــه

ا مل يـر ومل ، كمن كان غائبًـم، فليس من سمع وعلم ورأى حال املتكلِّ مساواهتم فيه
، وإذا كان للـصحابة مـن ذلـك مـا بواسطة أو وسائط كثرية ، أو سمع وعلميسمع

 .اا قطعً نً  كان الرجوع إليهم يف ذلك دون غريهم متعيِّ ،ليس ملن بعدهم
 ك بام كان عليه أصحاُب عندنا التمسُّ  ةأصول السنَّ " : اإلمام أمحدوهلذا قال

 .)١(" وسلمرسول اهللا صىل اهللا عليه
ما كان عليـه رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه  وهلذا كان اعتقاد الفرقة الناجية هو

:  بذلك يف قولـه-صىل اهللا عليه وسلم-، كام شهد هلم رسول اهللا حابهوسلم وأص

                                         
 رواية عبدوس بن مالـك، أوردهـا الاللكـائي يف رشح أصـول اعتقـاد ،بن حنبلاأصول السنة ألمحد )  ١(

 ).١/٣١١(أهل السنة 
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 .)١("اِيب َح ْص أَ  وَ هِ يْ لَ ا عَ نَ ا أَ  مَ لِ ثْ  مِ َىل  عَ انَ  كَ نْ مَ "
ية عند  وإن كانت دون الظنِّ -فثبت هبذه الوجوه القاطعة عند أهل البصائر 

 ، أن الرجوع إلـيهم يف تفـسري القـرآن الـذي هـو تأويلـه الـصحيح- القلوب يمْ عُ 
رجـع إىل  اإلمـام أمحـد عـىل أنـه يُ ؛ وهلـذا نـصَّ  هو الطريـق املـستقيم: ملراد اهللاملبنيِّ 

ه منهم، ثم من أصـحابه مـن الواحد من الصحابة يف تفسري القرآن إذا مل خيالفه غريُ 
، يف الفتيـا واألحكـام إليـه روايتـان، وإن كـان يف الرجـوع هذا قـول واحـد : يقول

 .اخلالف يف املوضعني واحد: ومنهم من يقول 
 . من أهل احلديث جيعلون تفسريه يف حكم احلديث املرفوعوطائفةٌ 

تفــسري الــصحايب عنــدنا يف حكــم ": عبــداهللا احلــاكم يف مــستدركه ال أبــوقـ
  .)٢("املرفوع

 ،وه منهمملعلوم أن التابعني بإحسان أخذوا ذلك عن الصحابة وتلقَّ ثم من ا
                                         

: ولفظـه). ٢٦٤١(ة، حديث رقـم أخرجه الرتمذي يف كتاب اإليامن، باب ما جاء يف افرتاق هذه األمَّ )  ١(
تِي َما َأَتى َعَىل َبنِـي ": -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ :ْمٍرو َقاَل َعْن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن عَ  َلَيْأتَِنيَّ َعَىل ُأمَّ

ائِيَل َحْذَو النَّْعِل بِالنَّْعلِ  ُه َعَالنَِيةً ،إِْرسَ ُهْم َمْن َأَتى ُأمَّ ى إِْن َكاَن ِمنْ تِـي َمـْن َيـْص ، َحتَّ  ،نَُع َذلِـَك  َلَكـاَن ِيف ُأمَّ
ـةً  َقْت َعَىل ثِنَْتْنيِ َوَسـْبِعَني ِملَّ ائِيَل َتَفرَّ ـةً ،َوإِنَّ َبنِي إِْرسَ تِـي َعـَىل َثـَالٍث َوَسـْبِعَني ِملَّ ُق ُأمَّ ُهـْم ِيف ، َوَتْفـَرتِ  ُكلُّ

ًة َواِحَدةً ،النَّارِ  واحلديث قـال عنـه . "َعَلْيِه َوَأْصَحاِيب َما َأَنا  : َقاَل ؟ َوَمْن ِهَي َيا َرُسوَل اهللاَِّ: َقاُلوا. إِالَّ ِملَّ
ٌ ": الرتمذي واحلـديث . اهــ" َال َنْعِرُفـُه ِمْثـَل َهـَذا إِالَّ ِمـْن َهـَذا اْلَوْجـهِ ،َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ُمَفرسَّ

 .نه األلباين يف صحيح سنن الرتمذيحسَّ 

 ٣٠٧٥، عقـب احلـديث رقـم ٢/٦٤٥(ذكر احلـاكم معناهـا يف مواضـع مـن املـستدرك منهـا قولـه يف ) ٢(
ليعلم طالب هذا العلم أن تفسري الـصحايب الـذي شـهد الـوحي والتنزيـل عنـد الـشيخني "): علوش

 .اهـ"حديث مسند
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 إىل الـصحابة ، فإذا كـان ذلـك يوجـب الرجـوعالصحابة اهغهم إيَّ ومل يعدلوا عام بلَّ 
 .)١("؟ ، فكيف باألحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول اهللاوالتابعني

ــنيَّ  إىل تفــسري  الرجــوع يف تفــسري القــرآن العظــيم  لــك اســتقامةُ وإذ قــد تب
الصحابة، فـاعلم أن مـن أراد معرفـة معـاين القـرآن الكـريم مـن جهـة العربيـة، ال 
طريق له يقوم مقام الرجوع إىل تفسري الصحابة والتـابعني، يف بيـان معـاين القـرآن 

 .الكريم
إن مـن مل يرجـع إىل الـصحابة ": يف تقرير ذلـك، -رمحه اهللا-م  القيِّ قال ابنُ 

 ،، وإىل لغــتهمرآن كــام يرجــع إلــيهم يف نقــل حروفــه القــوالتــابعني يف نقــل معــاين
 أن يرجع يف ذلك إىل لغة مأخوذة من غريهم؛ ألن فهم بدَّ وعادهتم يف خطاهبم، فال

  :، وهاهنا مخس درجاتقوف عىل معرفة اللغةالكالم مو
 ويعرف ، فيسمع لغتهم،ا غريهمأن يبارش عربً : الدرجة األوىل

 القرآن عىل معاين تلك األلفاظ، وهذا إنام  ويقيس معاين ألفاظ،مقاصدهم
، وأن يكون ضعني من احتامل املعاين املختلفةيستقيم إذا سلم اللفظ يف املو

م اآلخر، وغايته فيه  به مثل املراد به من املتكلِّ ْني مَ املراد من أحد املتكلِّ 
 ومن املعلوم أن .ني يف الكالمَ ْني يَ املعنَ  ، وهو موقوف عىل احتادالقياس

 وإن كان ، عليه القرآن ليس من جنس ما يتخاطب به الناسجنس ما دلَّ 
، ة مل يكونوا يعرفوهنا غيبيَّ بينهام قدر مشرتك، فإن الرسول جاءهم بمعانٍ 

 عنها بلغتهم كان بني معناه ، فإذا عربَّ  يكونوا يعرفوهناوأمرهم بأفعال مل
                                         

 .ف واختصاربترصُّ ) ٣٤٦ -٢/٣٣٨(خمترص الصواعق املرسلة )  ١(
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، بل تلك الزيادة ا هب، ومل تكن مساويةً بني معاين تلك األلفاظ قدر مشرتكو
ي كثري من الناس ، وهلذا يسمِّ عرف إال منهة ال تُ التي هي من خصائص النبوَّ 

باعتبار تلك اخلصائص داخلة يف  ،حقائق عقلية رشعية: هذه األلفاظ
  ألجل،ة لغويَّ ، وبعضهم جيعلها جمازاٍت علم إال بالرشع، وهي ال تُ هامسامَّ 

، وبعضهم ني املعاين اللغويةلك اخلصائص وبتلك العالقة التي بني ت
صها ، وإن كان الرشع خصَّ  باعتبار القدر املشرتك بينهام،جيعلها متواطئة

ا  فالتخصيص يكون لغويً ،ا وعرفً ، كام يقع التخصيص لغةً احماهلِّ  ببعض
تبق عىل ما ، ومل ةاللغوية بالكليَّ  ، فهي مل تنقل عن معانيهاا تارةً  وعرفي  ،تارةً 

، ا ببعض مواردهاا رشعي  ت ختصيًص صَّ ، بل ُخ لوضعهي عليه من أصل ا
ى مثل ، وال يسمَّ ا ببعض مواردها عرفي   بعض األلفاظ ختصيًص صَّ ُخ  كام

، فليس الشأن يف ي بذلكمِّ ، وإن ُس اا وال جمازً  وال اشرتاكً هذا نقًال 
  . ا ويعود النزاع لفظي  ،التسمية

  عن العرب نظًام أن يسمع اللغة ممن نقل األلفاظ: الدرجة الثانية
، وهذا أمر ل احلديث من اآلفات فهو هنا أكثر وكل ما يعرتي نق،اونثرً 

من  م عىل نقل اللغة ومعرفة مراد املتكلِّ دُ  فريِ ،ا بالواقعمعلوم ملن كان خبريً 
؛ ألن اهلمم معرفة مراد الرسول بهألفاظها أكثر مما يرد عىل نقل احلديث و

 ورسوله وفهم معانيه ما مل -سبحانه–اهللا رت عىل نقل كالم والدواعي توفَّ 
 . بحفظه وبيانه-سبحانه–ل اهللا ، مع تكفُّ  وفهم معانيهر عىل كالم غريهتتوفَّ 

 وذكر أنه َفِهَم ،أن يسمع اللغة ممن سمع األلفاظ: الدرجة الثالثة        
 وأيب عمرو بن العالء وابن األعرايب كاألصمعي ،معناها من العرب
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الباب كتب اللغة التي يذكرون ونحوهم ممن سمع من األعراب، ومن هذا 
هذا يرد عليه أكثر مما يرد عىل من  فيها معاين كالم العرب، ومعلوم أن

  .نه لنا بعبارتهإنه فهم معناه وبيَّ :  من صاحبه، وقالسمع الكالم النبويَّ 
نقل إليه كالم هؤالء الذين ذكروا أهنم سمعوا أن يُ : الدرجة الرابعة

عىل هذا من األسئلة أكثر مما يرد عىل نقل  دُ ه يرِ كالم العرب، ومن املعلوم أن
  .احلديث ومعناه

يف قد يدخله  أو ترصُّ أن اللغة بقياس نحويٍّ : الدرجة اخلامسة
ن له واضع القياس يتفطَّ  ختصيص ملعارض راجح، وقد يكون فيه فرق مل

كر القانوين، ومعلوم أن الذي يرد عىل هذا أكثر من الذي يرد عىل من ذُ 
  .قبله

فمن مل يأخذ معـاين الكتـاب والـسنة مـن الـصحابة : وإذا كان األمر كذلك
 إال ما ذكرنـاه مـن هـذه الطـرق ، مل يكن له طريق أصًال ،والتابعني ومن أخذ عنهم

تلـك الطـرق   ما يرد عىل هـذه الطريـق، وال جيـوز تـرجيحالتي يرد عليها أضعاُف 
 :  فيلزمه أحد أمرين،عليها

أدنى بالذي هـو خـري ، ويعـدل عـن الطريـق التـي إما أن يستبدل الذي هو 
ر اإليامنية ما ال يوجد يف غريها، إىل ما هو دوهنـا يف فيها من العلوم اليقينية واألمو

ــ ا، كفــرً  اإليامنبــوا، ، وبــالظن الــراجح وًمهــا، بــل يــستبدل بــاليقني شــك  هذلــك كلِّ
، ا، وبالـصدق كـذبً ، وبالعـدل ظلـًام اوبالعلم جهالة، وبالبيان عي   ،وباهلدى ضالًال 

 يه تـأويًال م عـن مواضـعه، ويـسمِّ ا للـتكلُّ وحيمل كالم اهللا ورسوله عىل جمازه حتريفً 
 .لتقبله النفوس اجلاهلة بحقائق اإليامن والقرآن
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، وقـد أنزلـه تعـاىل ا، وال جيعل للقرآن مفهوًمـا أن يعرض عن ذلك كلهوإمَّ 
  .  ملا يف الصدورى وشفاءً ا وهدً بيانً 

﴿َأَفتَْطَمُعـوَن َأْن ُيْؤِمنُـوا َلُكـْم َوَقـْد َكـاَن :  يف أصـحاب الطـريقنيقال تعاىل
ُفوَنــُه ِمـْن َبْعـِد َمــا َعَقُلـوُه َوُهـْم َيْعَلُمــوَن﴾  َفِريـٌق ِمـنُْهْم َيــْسَمُعوَن َكـالَم اهللاَِّ ُثـمَّ ُحيَرِّ

 ). ٧٥:البقرة(
يُّوَن ال يَ : ثم قال يف أهل الطريق الثاين ْعَلُموَن اْلكِتَاَب إِالَّ َأَمـاِينَّ ﴿َوِمنُْهْم ُأمِّ

 ).٧٨:البقرة(َوإِْن ُهْم إِالَّ َيُظنُّوَن﴾ 
ُسوَل َقاَلُه َوَجاَء  الذين يصنفونُثمَّ َقاَل ِيف املَُْصنِِّفَني   ْل بَ ، بِهِ َما َال ُيْعَلُم َأنَّ الرَّ

ُسوَل َجاَء بِِخَالفِِه ُيْعَلمُ  َيْكتُبُوَن اْلكِتَاَب بَِأْيِدهيِْم ُثمَّ َيُقوُلـوَن ﴿َفَوْيٌل لِلَِّذيَن :  َأنَّ الرَّ
ا  ا َكتَبَـْت َأْيـِدهيِْم َوَوْيـٌل َهلُـْم ِممـَّ وا بِِه َثَمنًا َقلِـيالً َفَوْيـٌل َهلُـْم ِممـَّ َهَذا ِمْن ِعنِْد اهللاَِّ لِيَْشَرتُ

 . )٧٩:البقرة(َيْكِسبُوَن﴾ 
تِي َسلَ    َكَها ُعَلَامُء اْليَُهوِد، َوَقْد َسَلَكَها َأْشبَاُهُهْم ِمـْن َفَهِذِه الطَِّريُق املَْْذُموَمُة الَّ

اِدِق املَْْصُدوِق  ِقيًقا لَِقْوِل الصَّ ِة َحتْ ا ": َهِذِه اْألُمَّ َخَذ اْألَُمِم َقبَْلَهـا ِشـْربً تِي َمأْ ُخَذنَّ ُأمَّ لَتَأْ
 .)١("بِِشْربٍ َوذَِراًعا بِِذَراعٍ 

                                         
، )٣٤٥٦(م كر عـن بنـي إرسائيـل، حـديث رقـ أخرجه البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذُ )١(

َعـْن َأِيب :ولفظـه). ٢٦٦٩(ومسلم يف كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنـصارى، حـديث رقـم 
ا بِـِشْربٍ ":  َقـاَل -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َأنَّ النَّبِيَّ -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ -َسِعيٍد  َلَتتَّـبُِعنَّ َسـنََن َمـْن َقـْبَلُكْم ِشـْربً

 ِ ى َلْو َسَلُكوا ُجْحَر َضبٍّ َلـَسَلْكُتُموهُ َوذَِراًعا ب  َقـاَل ؟ َيـا َرُسـوَل اهللاَِّ اْلَيُهـوَد َوالنَّـَصاَرى: ُقْلنَـا.ِذَراٍع َحتَّ
، والبخـاري يف )٨٣٠٨، حتـت رقـم ١٤/٦٠الرسـالة ) (٢/٣٢٥امليمنيـة (وأخرجه أمحـد . "!؟َفَمنْ 

، عـن أيب )٧٣١٩(، حتـت رقـم "..تتـبعنل" : ملسو هيلع هللا ىلص كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبـيِّ 
= 
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َكبُ ":  َوِيف َلْفٍظ آَخرَ  ةِ لََرتْ ةِ بِالُْقذَّ  .)١("نَّ َسنََن َمْن َكاَن َقبَْلُكْم َحْذَو الُْقذَّ
جَّ بِـِه َعَلـيِْهْم  ـتَ ُفوَن َكَالَم اهللاَِّ َوَيْكتُُموَنُه، لِئَالَّ ُحيْ َوَكثٌِري ِمْن َهُؤَالِء اْألَْشبَاِه ُحيَرِّ

تِـ ِيف ِخَالِف َأْهَوائِِهْم؛ َب اْآلَثاِر الَّ َصـىلَّ اهللاَُّ -ي فِيَهـا َكـَالُم َرُسـوِل اهللاَِّ َفتَاَرًة َيُغلُّ ُكتُ
نَّةِ -َعَليِْه َوَسلَّمَ  ِة السُّ  . َوَيْمنَُع ِمْن إِْظَهاِرَها، َوَكَالُم َأْصَحابِِه َوالتَّابِِعَني َوَأئِمَّ

َام َأْعَدَمَها  .َوُربَّ
َام َعاَقَب َمْن َكتَبََها َأْو َوَجَدَها ِعنَْدُه، َكَام َشاَهدْ   .َناُه ِمنُْهْم ِعيَاًناَوُربَّ

ـِة َوَتْفـِسِري اْلُقـْرآِن بِاْآلَثـاِر  َوَكثٌِري ِمْن َهُؤَالِء َيْمنَُع ِمْن َتبْلِيِغ اْألََحاِديِث النَّبَِويَّ
ِزَلـِة َوَنْحـِوِهمْ   َبـاَلَغ ِيف َمـْدِحَها َواْألَْخبَاِر، َحتَّـى إَِذا َجـاَءْت َتَفاِسـُري اْجلَْهِميَّـِة َواملُْْعتَ

 .إِنَّ التَّْحِقيَق فِيَها: َقاَل وَ 
نَِّة َوكِتَْامُنُه َسطَ َما َملْ ُيْمكِنُْهْم َمنُْعُه ِمَن اْلكِتَاِب وَ ] و[ ا َعَليْـِه بِـالتَّْحِريِف، وْ السُّ

ُلوُه َعَىل َغْريِ َتْأِويلِهِ   .َوَتَأوَّ

                                         
= 

:  َقـاَل -َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل اهللاِ :  ولفظه عند أمحد-ريض اهللا عنه–هريرة 
ى  " اَعُة َحتَّ تِي  َيْأُخَذ َال َتُقوُم السَّ ا َما َأَخَذ ُأمَّ :  َقـاُلوا" بِـِذَراعٍ   بِـِشْربٍ ، َوذَِراًعـااْألَُمَم َواْلُقُروَن َقْبَلَها، ِشْربً

وُم ؟ َقاَل   ." ؟ َوَهِل النَّاُس إِالَّ ُأوَلئَِك ": َيا َرُسوَل اهللاِ، َكَام َفَعَلْت َفاِرُس َوالرُّ

لرتكـبن ":  معمـر عـن قتـادة أن حذيفـة قـال، مـن طريـق )١١/٣٦٩( أخرجه عبدالرزاق يف املصنف )١(
 حتى لـو فعـل رجـل مـن بنـي إرسائيـل ،بالقذة وحذو الرشاك بالرشاكسنن بني إرسائيل حذو القذة 

 وهذه : قال، قد كان يف بني إرسائيل قردة وخنازير: فقال له رجل،كذا وكذا فعله رجل من هذه األمة
ومن طريق عبـدالرزاق عـن معمـر عـن قتـادة أن حذيفـة وسـاقه، . "األمة سيكون فيها قردة وخنازير

– من حذيفـة ، وقتادة مدلس، ومل يسمع أصًال )٧١٥، حتت رقم ٣/٥١٧(ة أخرجه ابن بطة يف اإلبان

 .م ويغني عن هذا احلديث ما تقدَّ ،-ريض اهللا عنه
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 اهللاَِّ َصـىلَّ اهللاَُّ َعَليْـِه ُثمَّ َيْعتَِمـُدوَن َعـَىل آَثـاٍر َمْوُضـوَعٍة َمْكُذوَبـٍة َعـَىل َرُسـولِ 
وَن : َوَسلََّم َوَأْصَحابِِه ُمَوافَِقًة ِألَْهَوائِِهْم َوبَِدِعِهْم، َفيَُقوُلونَ  جُّ تَ َهَذا ِمْن ِعنِْد اهللاَِّ، َوَحيْ

ينِ َقَواِعـَد اْبتَـَدُعوَها َوآَراءَ  َوَيَضُعوَن ،بِهِ  وَهنَا َأْصـَل الـدِّ ُعوَهـا، َوُيـَسمُّ ِهـَي  وَ ، اْخَرتَ
ينِ  ٍء َعَىل الدِّ  .)١(اهـ"َأَرضُّ َيشْ

 لطريق األلسنية النقدية والبنيوية ضح، ففيه نقٌض ك واتَّ لفإذا استبان لك ذ
واهلرمونطيقيــا، وغريهــا مــن الطــرق التــي تــنهج املــنهج العقــيل يف تفــسري القــرآن  

 .العظيم

                                         
 .ف واختصار، بترصُّ )٣٥٠ -٢/٣٤٦( خمترص الصواعق املرسلة )١(
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 . قواعد تفسري القرآن بقول الصحايبِّ :املبحث الثاين
 
 : عد تفسري القرآن العظيم بأقوال الصحابة، وهي التاليةقواأسوق و

 .ة وتفسري القرآن بالسنَّ ،تفسري الصحابة بعد تفسري القرآن بالقرآن: قاعدة 
 .يف نوع االختالف الواقع بني الصحابة يف التفسري: قاعدة 
 .تفسري الصحايب مرفوع حكًام : قاعدة 
 .اا معتمدً  ال مصدرً اشهادً ات يروهيا الصحابة استاإلرسائيليَّ : قاعدة 
 .أسباب إيراد الصحابة لإلرسائيليات: قاعدة 
 .ال جيوز خمالفة تفسري الصحابة خمالفة تضادٍّ : قاعدة 
 .يف القراءة التفسريية: قاعدة 
 .يف عبارة الصحايب عن سبب النزول: قاعدة 
 .لآلية عىل قراءة دون قراءةيف تفسري الصحابة والتابعني : قاعدة 
 .ما اتفق عليه تالميذهم من التابعني: من مصادر تفسري الصحابة: ة قاعد

 :وإليك البيان 
 قاعدة

 تفسري الصحابة بعد تفسري القرآن بالقرآن وتفسري القرآن بالسنة
 من أفضل طـرق التفـسري بعـد تفـسري القـرآن تفسري القرآن بقول الصحايبِّ 

 .^بالقرآن وتفسري القرآن بقول الرسول 
 التَّْفـِسَري ِيف اْلُقـْرآِن َوَال ِيف َوِحينَئِـٍذ إَذا َملْ َنِجـدِ ": -رمحه اهللا-يمية  تقال ابنُ 

َحاَبةِ  نَِّة َرَجْعنَـا ِيف َذلِـَك إَىل َأْقـَواِل الـصَّ ُْم َأْدَرى بِـَذلَِك ؛السُّ   ملَِـا َشـاَهُدوُه ِمـنَ ، َفـإِهنَّ
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ـااْلُقْرآِن َواْألَْحَواِل الَّ  وا ِهبَ ِحيِح ا َهلُـْم ِمـْن اْلَفْهـِم التَّـامِّ َواْلِعْلـِم الـصَّ  َوملَِـ،تِـي اْختَـصُّ
الِِح  اُؤُهمْ ،َواْلَعَمِل الصَّ اِشـِديَن ؛ َال ِسيََّام ُعَلَامُؤُهْم َوُكَربَ ِة اْألَْرَبَعِة اْخلَُلَفاِء الرَّ  َكاْألَئِمَّ
ِة املَْْهِديِّنيَ   .)١(اهـ"َواْألَئِمَّ

 قاعدة
 صحابة يف التفسرييف نوع االختالف الواقع بني ال

ال يقـع بيـنهم ع، واالختالف الواقع بني الـصحابة هـو مـن اخـتالف التنـوُّ 
 . عنهم، إال فيام ال يصحُّ اختالف من باب التضادِّ 

 :ختالف يف التفسري يعود إىل أمرينووجه ما جييء عنهم من ا
 ه، ورشوطـه وأركانـه، فتـارةً  الـيشء وأوصـافُ أسـامءد أن تتعدَّ : لاألمر األوَّ 

 بركن فيه غـري مـا يـذكره  يذكره غري ما يذكره به اآلخر، وتارةً هم باسمٍ يذكره أحدُ 
: اركـع ركعتــني، واآلخـر يقــول: ال اخــتالف تـضاد بيــنهام، كمـن يقــولاآلخـر، و

 هبام عن الركعة من  ويعربَّ ،اسجد سجدتني، فالسجود والركوع من أركان الصالة
ود واجللوس بني السجدتني والسجود القيام والقراءة والركوع والرفع منه والسج

 .الثاين
هم من باب التفسري باملثال، كأن يقصد تفـسري أن يكون تفسريُ : األمر الثاين

: ويقـول اآلخـر.  الصدقة:ويقول اآلخر. الصالة: العمل الصالح، فيقول أحدهم
فهذه أفـراد مـن العمـل الـصالح، . اجلهاد يف سبيل اهللا: ويقول اآلخر.  الوالدينبرُّ 
ويدخل يف ذلك إذا كـان اللفـظ املـراد تفـسريه مـن بـاب املـشرتك . ها يدخل فيهكلُّ 

                                         
  .)٢١٣ص( :رشح مقدمة يف أصول التفسري) ١(
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 ١٦٣

 . واللفظ املتواطئا يمنع من محله عىل مجيع معانيه،اللفظي الذي مل يقم م
ــنُ  ــال اب ــة ق ــٌل ": -رمحــه اهللا- تيمي ــِسِري َقلِي َلِف ِيف التَّْف ــسَّ ــْنيَ ال ــَالُف َب  ،اْخلِ

 الِـُب َمـا َيـِصحُّ َعـنُْهْم ِمـنَ  َوغَ ،َأْكثَُر ِمْن ِخَالفِِهْم ِيف التَّْفِسريِ َوِخَالُفُهْم ِيف اْألَْحَكاِم 
عٍ  َالِف َيْرِجُع إَىل اْختَِالِف َتنَوُّ  :  َوَذلَِك ِصنَْفانِ ، َال اْختَِالِف َتَضادٍّ ،اْخلِ

ا" َ : "َأَحُدُمهَ  ،ْريِ ِعبَـاَرةِ َصـاِحبِهِ  املُْـَرادِ بِِعبَـاَرةِ َغـ ُكلُّ َواِحٍد ِمنُْهْم َعنِ َأْن ُيَعربِّ
ى َغـْريِ املَْْعنَـى اْآلَخـرِ  ى بَِمنِْزلَـِة اْألَْسـَامِء ،َتـُدلُّ َعـَىل َمْعنًـى ِيف املُْـَسمَّ ـادِ املُْـَسمَّ َ  َمـَع احتِّ

ادَِفـِة َواملُْتَبَايِنَـةِ  ِف .املُْتََكافِئَِة الَّتِي َبـْنيَ املَُْرتَ يْ اِرمُ :  َكـَام ِقيـَل ِيف اْسـِم الـسَّ ُد، الـصَّ  َواملَُْهنـَّ
 َوَأْسَامِء اْلُقْرآِن، ، َوَأْسَامِء َرُسولِِه صىل اهللا عليه وسلم،َوَذلَِك ِمثُْل َأْسَامِء اهللاَِّ اْحلُْسنَى

ى َواِحدٍ   َفَليَْس ُدَعاُؤُه بِاْسِم ِمْن َأْسـَامئِِه اْحلُـْسنَى ،َفإِنَّ َأْسَامَء اهللاَِّ ُكلََّها َتُدلُّ َعَىل ُمَسم 
ا لُِدَعائِِه بِاْسِم آَخرَ اُمَض  ْمحََن :  َبْل اْألَْمُر َكَام َقاَل َتَعاَىل ؛د  ﴿ُقِل اْدُعوا اهللاََّ َأِو اْدُعوا الرَّ

ا َما َتْدُعوا َفَلُه اْألَْسَامُء اْحلُْسنَى﴾  .)١١٠من اآلية : اإلرساء (َأي 
اِت املُْـَس  ةِ َوُكلُّ اْسٍم ِمْن َأْسَامئِِه َيُدلُّ َعَىل الـذَّ نََها ،امَّ تِـي َتـَضمَّ َفِة الَّ  َوَعـَىل الـصِّ

 .اِالْسمُ 
اِت َواْلِعْلمِ   .َكاْلَعلِيِم َيُدلُّ َعَىل الذَّ

اِت َواْلُقْدَرةِ   .َواْلَقِديُر َيُدلُّ َعَىل الذَّ
ةِ  ْمحَ اِت َوالرَّ ِحيُم َيُدلُّ َعَىل الذَّ  .َوالرَّ

 َوَعَىل َمـا ِيف اِالْسـِم ِمـْن ،ْسَامئِِه َيُدلُّ َعَىل َذاتِهِ َوإِنََّام املَْْقُصوُد َأنَّ ُكلَّ اْسٍم ِمْن أَ 
ُزومِ  تِي ِيف اِالْسِم اْآلَخِر بَِطِريِق اللُّ َفِة الَّ  .ِصَفاتِِه، َوَيُدلُّ َأْيًضا َعَىل الصِّ

ـٍد َوَأْمحَـد َواملَْـاِحي  ِمثْـُل ُحمَ -صـىل اهللا عليـه وسـلم-َوَكَذلَِك َأْسَامُء النَّبِـيِّ  مَّ
 .َواْحلَاِرشِ َواْلَعاِقِب 
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ــُل اْلُقــْرآِن َواْلُفْرَقــاِن َواْهلـُـَدى َوالــشِّ : لَِك َأْســَامُء اْلُقــْرآنِ َوَكــذَ  ــاِن ِمثْ َفاِء َواْلبَيَ
 .َوَأْمثَاِل َذلَِك . َواْلكِتَاِب 

ى َني املَُْسمَّ ائِِل َتْعيِ ْ ،َفإَِذا َكاَن َمْقُصوُد السَّ  إَذا ُعـِرَف ،َنا َعنُْه بَِأيِّ اْسٍم َكانَ  َعربَّ
ى َهَذا اِالْسمِ   .ُمَسمَّ

َلُف ؛إَذا ُعِرَف َهَذا وَن َعنِ  َفالسَّ ُ ى بِِعبَاَرةٍ  َكثًِريا َما ُيَعربِّ  ، َتُدلُّ َعَىل َعيْنِـهِ  املَُْسمَّ
َفِة َما َليَْس ِيف اِالْسِم اْآلَخرِ َوإِْن َكاَن فِيَها ِمنَ  اِرشُ  ُهـَو اْحلَـَأْمحَـدُ : َيُقـوُل  َكَمـْن ، الصِّ

ِحيمُ ،َواملَْاِحي َواْلَعاِقُب  وُس ُهَو اْلَغُفـوُر َوالـرَّ ى َواِحـدٌ ، َواْلُقدُّ  َال َأنَّ ، َأْي َأنَّ املُْـَسمَّ
ُه َبْعـ َفُة، َوَمْعُلوٌم َأنَّ َهَذا َليَْس اْختَِالَف َتَضادٍّ َكـَام َيُظنـُّ َفَة ِهَي َهِذِه الصِّ ُض َهِذِه الصِّ

 .النَّاسِ 
اِط املُْْستَِقيِم؛ َ َأْي : "اْلُقـْرآنُ "ُهـَو : َفَقاَل َبْعـُضُهْم  ِمثَاُل َذلَِك َتْفِسُريُهْم لِلرصِّ

بَاُعهُ  ِمـِذيُّ -صىل اهللا عليه وسلم- لَِقْوِل النَّبِيِّ ؛اتِّ ْ  )١( ِيف َحِديِث َعِيلٍّ الَِّذي َرَواُه الرتِّ
َدةٍ َوَرَواُه َأُبو ُنَعيٍْم ِمْن طُ  ْكُر اْحلَكِـيمُ ،ُهَو َحبُْل اهللاَِّ املَْتِنيُ ": ُرٍق ُمتََعدِّ  َوُهـَو ، َوُهـَو الـذِّ

اُط  َ  .)٢("املُْْستَِقيمُ الرصِّ
                                         

: وقـال الرتمـذي .)٢٩٠٦(رآن، حـديث رقـم ل القـيف كتاب فضائل القرآن، باب باب ما جاء يف فض )١(
 اهـ"هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه، وإسناده جمهول، ويف احلارث مقال"

 وقـد هذا حديث صحيح معنى، ضعيف مبنى، وقـد تـوارد أهـل العلـم عـىل إيـراده واالستـشهاد بـه، )٢(
ابـن أيب شـيبة يف املـصنف خرجـه أ": خرجه بعض إخواننا من دار املرياث النبوي فقال جزاه اهللا خرياً 

ـــــم ١١٢-٢/١١(، وأمحـــــد )١٠/٤٨٢( ـــــالة-٧٠٤، حتـــــت رق ـــــدارمي )الرس  ٢/٥٢٦(، وال
، والرتمذي يف كتاب فضائل القرآن، باب باب ما جاء يف فـضل القـرآن، )٣٣٣٢ و٣٣٣١رقم٥٢٧و

، وحممــد بــن نــرص املــروزي يف قيــام الليــل )٨٣٦رقــم٧٣-٣/٧١(، والبــزار )٢٩٠٦(حــديث رقــم 
، )١٧٨٨رقــم٣٣٦-٥/٣٣٥(، والبيهقــي يف اجلـامع لــشعب اإليــامن )حـديث أكــاديمي-١٧٣ص(

= 
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ْسَالُم "ُهَو : َوَقاَل َبْعُضُهمْ   ِيف َحـِديِث -صىل اهللا عليه وسـلم-؛ لَِقْولِِه " اْإلِ
اِس ْبِن َسْمَعاَن الَِّذي رَ  ْ النَّوَّ هُ َواُه الرتِّ اًطا ُمـْستَِقيًام ": ِمِذيُّ َوَغْريُ َب اهللاَُّ َمثًَال ِرصَ  ،َرضَ

اِط ُسوَرانِ  َجنَبَتَِي َوَعَىل  َ وَرْيِن َأْبَواٌب ُمَفتََّحةٌ ، الرصِّ  َوَعَىل اْألَْبـَواِب ُسـتُوٌر ، َوِيف السُّ
اطِ ،ُمْرَخــاةٌ  َ ــْوِق الــرصِّ ــْن َف ــْدُعو ِم ــَىل َرأْ ، َوَداٍع َي ــْدُعو َع اطِ  َوَداٍع َي َ ــرصِّ ــاَل ،ِس ال :  َق

ْسـَالمُ  اُط املُْْستَِقيُم ُهَو اْإلِ َ وَراِن ُحـُدوُد اهللاَِّ،َفالرصِّ  َواْألَْبـَواُب املَُْفتََّحـُة َحمَـاِرُم ، َوالـسُّ
اِط كِتَاُب اهللاَِّ،اهللاَِّ َ اِعي َعَىل َرْأِس الرصِّ اِط َواِعـُظ اهللاَِّ ِيف ، َوالدَّ َ اِعي َفـْوَق الـرصِّ  َوالدَّ
 .)١("ُكلِّ ُمْؤِمنٍ ِب َقلْ 

                                         
= 

. ، من طرق عن احلارث األعور، عـن عـيل بـن أيب طالـب)٤٣٨-٤/٤٣٧(والبغوي يف رشح السنة 
، َوَال َنْعَلُم َرَواُه َعْن َعِيلٍّ ": قال البزار وقـال . " إِالَّ اْحلَاِرُث  َوَهَذا اْحلَِديُث َال َنْعَلُمُه ُيْرَوى إِالَّ َعْن َعِيلٍّ
: انظـر. "هذا حديث ال نعرفـه إال مـن هـذا الوجـه، وإسـناده جمهـول، ويف احلـارث مقـال": الرتمذي

، ويف )١٦٠بـرقم٢٠/٨٤(له طريق آخر رواه الطـرباين يف الكبـري : قلت ).١٧٧٦(الضعيفة لأللباين 
ن طريـق عمـرو بـن واقـد عـن ، مـ)٥/٢٥٣(، وأبـو نعـيم يف احلليـة )٢٢٠٦رقم٣/٢٥٨(الشاميني 

عمرو بن واقد ذكـره الـذهبي يف و. يونس بن ميرسة عن أيب إدريس اخلوالين عن معاذ بن جبل نحوه
 .منكـر احلـديث: وقـال البخـاري .لـيس بـشئ:  قال أبو مسهر": وقال) البجاوي-٣/٢٩١(امليزان 

: سوي عن دحيم قـالوروى الف .مرتوك: وقال الدارقطني .يكتب حديثه مع ضعفه: وقال ابن عدى
به مروان ابـن حممـد: قال .مل يكن شيوخنا حيدثون عنه ، ثـم ذكـر "وكأنه مل يشك أنه كان يكذب، وكذَّ

 .اهـ"له هذا احلديث وغريه فيام أنكر عليه

ــة (أمحــد أخرجــه  )١( ــم ، ١٨٥-١٨٤ و١٨٢-٢٩/١٨١الرســالة (، )٤/١٨٢امليمني  ١٧٦٣٤حتــت رق
، )٢٨٥٩(ل، بـاب َمـا َجـاَء ِيف َمَثـِل اهللاَِّ لِِعَبـاِدِه، حـديث رقـم ، والرتمذي يف كتاب األمثـا)١٧٦٣٦و

ْمحَِن َيُقـوُل . َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ": وقال ـا ْبـَن :َقاَل َسِمْعُت َعْبـَد اهللاَِّ ْبـَن َعْبـِد الـرَّ  َسـِمْعُت َزَكِريَّ
َقـاِت َوالَ َتْأُخـُذوا َعـْن ُخـُذوا َعـنْ  : َقاَل َأُبـو إِْسـَحاَق اْلَفـَزاِرىُّ :َعِدىٍّ َيُقوُل  َثُكْم َعـِن الثِّ  َبِقيَّـَة َمـا َحـدَّ

َقـاِت  َقــاِت َوالَ َغـْريِ الثِّ َثُكْم َعـِن الثِّ  صـححه األلبــاين يف اهـــ، واحلـديث"إِْسـَامِعيَل ْبـِن َعيَّـاٍش َمــا َحـدَّ
= 
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بَاُع اْلُقْرآِن، َوَلكِْن ُكلٌّ ِمنُْهَام ؛ َفَهَذاِن اْلَقْوَالِن ُمتَِّفَقانِ  ْسَالِم ُهَو اتِّ ِألَنَّ ِديَن اْإلِ
اطٍ "َنبََّه َعَىل َوْصٍف َغْريِ اْلَوْصِف اْآلَخِر، َكَام َأنَّ َلْفَظ   . ُيْشِعُر بَِوْصِف َثالٍِث "ِرصَ

نَُّة َواْجلََامَعُة "ُهَو : ْوُل َمْن َقاَل َوَكَذلَِك قَ   ." السُّ
ةِ ": َوَقْوُل َمْن َقاَل   ."ُهَو َطِريُق اْلُعبُوِديَّ
 ."صىل اهللا عليه وسلم َو َطاَعُة اهللاَِّ َوَرُسولِهِ هُ ": َوَقْوُل َمْن َقاَل 
 َلكِـْن َوَصـَفَها ُكـلٌّ ،َأَشـاُروا إَىل َذاٍت َواِحـَدٍة  َفَهـُؤَالِء ُكلُُّهـْم ؛َوَأْمثَاُل َذلِـَك 

 .نُْهْم بِِصَفِة ِمْن ِصَفاِهتَامِ 
ُف الثَّاِين " نْ  اِالْسـِم الَْعـامِّ َبْعـَض َأْنَواِعـِه َعـَىل ْن َيْذُكَر ُكلٌّ ِمنُْهْم ِمـنَ أَ : "الصِّ

ـدِّ املُْ  طَـابِِق لِْلَمْحـُدودِ ِيف َسبِيِل التَّْمثِيِل َوَتنْبِيِه املُْْستَِمِع َعَىل النَّـْوِع، َال َعـَىل َسـبِيِل اْحلَ
 .ُعُموِمِه َوُخُصوِصهِ 

ى  زِ "ِمثَْل َسائٍِل َأْعَجِميٍّ َسَأَل َعْن ُمَسمَّ :  َفـُأِرَي َرِغيًفـا َوِقيـَل َلـهُ ،"َلْفِظ اْخلُبْ
َشاَرُة إَىل َنْوِع َهَذا. َهَذا ِغيِف َوْحَدهُ ،َفاْإلِ  . َال إَىل َهَذا الرَّ

ِذيَن اْصـَطَفيْنَا ِمـْن ِعبَاِدَنـا : َقْولِهِ  َذلَِك َما ُنِقَل ِيف ِمثَاُل  ﴿ُثمَّ َأْوَرْثنَا اْلكِتَاَب الَّ
اِت﴾  ؛)٣٢من اآلية : فاطر (َفِمنُْهْم َظاِملٌ لِنَْفِسِه َوِمنُْهْم ُمْقتَِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاْخلَْريَ

َماِت َفَمْعُلوٌم َأنَّ الظَّاِملَ لِنَْفِسِه َيتَنَاَوُل املَُْضيَِّع لِلْ   .َواِجبَاِت َواملُْنْتَِهَك لِْلُمَحرَّ
َماِت  َيتَنَاَوُل َفاِعَل اْلَواِجبَاِت َوَتاِركَ َواملُْْقتَِصدَ   . املَُْحرَّ

                                         
= 

يف حـق فـزراي رمحـه اهللا القـول أيب إسـحاق  و.ي، وصححه لغريه، حمققو املسندمذصحيح سنن الرت
خـالف قـول مجهـور ": إسامعيل ابن عياش، مل يرتضه املباركفوري يف حتفة األحـوذي وقـال عنـه أنـه 

  اهـ"أألئمة
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ابَِق  َب بِاْحلََسنَاِت َمَع اْلَواِجبَاِت َوالسَّ  . َيْدُخُل فِيِه َمْن َسبََق َفتََقرَّ
ابُِقونَ  ﴿،َفاملُْْقتَـــِصُدوَن ُهـــْم َأْصـــَحاُب اْليَِمـــنيِ  ابُِقوَن الـــسَّ ُأوَلئِـــَك . َوالـــسَّ

ُبوَن﴾، ُثمَّ إنَّ ُكال  ِمنُْهْم َيْذُكُر َهَذا ِيف َنْوٍع ِمـْن َأْنـَواِع  : الطَّاَعـاِت َكَقـْوِل اْلَقائِـلِ املَُْقرَّ
ِل اْلَوْقِت، َواملُْْقتَِصُد الَِّذي ُيَصيلِّ ِيف َأْثنَائِ  ابُِق الَِّذي ُيَصيلِّ ِيف َأوَّ ِه، َوالظَّـاِملُ لِنَْفـِسِه السَّ

ُر اْلَعْرصَ إَىل اِالْصِفَرارِ   .الَِّذي ُيَؤخِّ
ــاِملُ َقــْد َذَكــَرُهْم ِيف آِخــِر ُســوَرِة ]: اْآلَخــُر [ َوَيُقــوُل  ــِصُد َوالظَّ ابُِق َواملُْْقتَ الــسَّ

َدَقةِ ،اْلبََقَرةِ  ُه َذَكَر املُْْحِسَن بِالصَّ َبا َوالظَّاِملَ بَِأْكِل ال، َفإِنَّ اُس ِيف ، َواْلَعاِدَل بِاْلبَيْعِ ،رِّ  َوالنـَّ
ابُِق املُْْحـِسُن بِـَأَداِء املُْـ ا َظـاِملٌ ؛ َفالـسَّ ا َعاِدٌل َوإِمَّ ا ُحمِْسٌن َوإِمَّ ْستََحبَّاِت َمـَع اْألَْمَواِل إمَّ

 .اْلَواِجبَاِت 
َكاةِ َوالظَّاِملُ آكُِل ا َبا َأْو َمانُِع الزَّ  .لرِّ
َكاَة املَْْفُروَضةَ َواملُْْقتَِصُد ا ي الزَّ َبا،لَِّذي ُيَؤدِّ  . َوَال َيْأُكُل الرِّ

 .َوَأْمثَاُل َهِذِه اْألََقاِويلِ 
َفُكلُّ َقْوٍل فِيِه ِذْكُر َنْوٍع َداِخٍل ِيف اْآلَيِة ُذكَِر لِتَْعِريِف املُْْستَِمِع بِتَنَاُوِل اْآلَيـِة َلـُه 

 التَّْعِريـِف بِاْحلَـدِّ اِل َقـْد َيـْسُهُل َأْكثَـَر ِمـنَ نَّ التَّْعِريـَف بِاملِْثَـ َفـإِ ؛نْبِيِهِه بِِه َعَىل َنظِـِريهِ َوتَ 
 .املُْْطَلِق 

لِيُم َيتََفطَُّن لِلنَّْوِع َكَام َيتََفطَُّن إَذا ُأِشريَ  َهَذا :  َلُه إَىل َرِغيٍف َفِقيَل َلهُ َواْلَعْقُل السَّ
زُ   .ُهَو اْخلُبْ

نَْفاِن اللَّذَ  ِع التَّْفِسريِ َوَهَذاِن الصِّ ا ِيف َتنَوُّ  :اِن َذَكْرَناُمهَ
َفاِت  ِع اْألَْسَامِء َوالصِّ  .َتاَرًة لِتَنَوُّ

ــا اْلَغالِــُب ِيف  ى َوَأْقــَساِمِه َكــالتَّْمثِيَالِت؛ ُمهَ َوَتــاَرًة لِــِذْكِر َبْعــِض َأْنــَواِع املُْــَسمَّ
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ُه ُخمْتَلِ  ِة الَِّذي ُيَظنُّ َأنَّ  .ٌف َتْفِسِري َسَلِف اْألُمَّ
ْفُظ فِيِه ُحمْتَِمًال لِْألَْمَرْينِ َوِمنَ   ؛ التَّنَاُزِع املَْْوُجودِ َعنُْهْم َما َيُكوُن اللَّ

ْفِظ َكَلْفِظ  ًكا ِيف اللَّ ا لَِكْونِِه ُمْشَرتَ اِمي) َقْسَوَرةٍ (إمَّ  َوُيـَراُد بِـِه ،الَِّذي ُيَراُد بِِه الرَّ
يِْل َوإِْدَباُرهُ الَِّذي يُ ) َعْسَعَس (َوَلْفِظ . اْألََسدُ   .َراُد بِِه إْقبَاُل اللَّ

ــا ِيف اْألَْصــلِ  ــِه ُمتََواطِئً ــا لَِكْونِ ــْوَعْنيِ ،َوإِمَّ ــُد النَّ ــِه َأَح ــَراَد بِ ــنَّ املُْ ــُد ، َلكِ  َأْو َأَح
ْنيِ  يْئَ َامئِِر ِيف َقْولِِه ؛الشَّ ﴾:  َكالضَّ  أَْو ، ﴿َفَكاَن َقاَب َقْوَسْنيِ )٨: النجم (﴿ُثمَّ َدَنا َفتََدىلَّ
ْفِع َواْلَوْتِر﴾ . َوَليَاٍل َعْرشٍ . ﴿َواْلَفْجرِ : َوَكَلْفِظ ، )٩: النجم(َأْدَنى﴾  : الفجـر(َوالشَّ

َلُف،  َوَما َأْشبََه َذلَِك؛، )٣-١ تِي َقاَهلَا السَّ َفِمثُْل َهَذا َقْد َجيُوُز َأْن ُيَراَد بِِه ُكلُّ املََْعاِين الَّ
َتْنيِ فَ  َوَقْد َال َجيُوُز َذلَِك؛ ا لَِكْوِن اْآلَيِة َنَزَلْت َمرَّ ُل إمَّ  َوَهـَذا ، َفُأِريَد ِهبَا َهَذا َتاَرةً ،اْألَوَّ

 .َتاَرةً 
ِك َجيُوُز َأْن ُيـَراَد بِـِه َمْعنَيَـاهُ  ْفِظ املُْْشَرتَ ا لَِكْوِن اللَّ َز َذلِـَك َأْكثَـُر ،َوإِمَّ  إْذ َقـْد َجـوَّ

ُة َوالشَّ : اْلُفَقَهاءِ  ةُ املَْالِكِيَّ ُة َواْحلَنْبَلِيَّ  . َوَكثٌِري ِمْن َأْهِل اْلَكَالمِ ،افِِعيَّ
ْفـِظ ُمتََواطِئًـا ا لَِكْوِن اللَّ ْخِصيـِصِه ُموِجـٌب ،َوإِمَّ ـا إَذا َملْ َيُكـْن لِتَ  ، َفيَُكـوُن َعام 

نِْف الثَّاِين  فِيِه اْلَقْوَالِن َكاَن ِمنَ َفَهَذا النَّْوُع إَذا َصحَّ   . الصِّ
وا َعـنِ ْقَواِل املَْْوُجوَدِة َعنُْهْم َوَجيَْعُلَها َبْعُض النَّاِس ا اْألَ َوِمنَ  ُ  ْختَِالًفـا َأْن ُيَعـربِّ

ادِ  ا ِيف َأْلَفاِظ اْلُقْرآِن . َفةٍ املََْعاِين بَِأْلَفاِظ ُمتََقاِرَبٍة َال ُمَرتَ اُدَف ِيف اللَُّغِة َقلِيٌل، َوَأمَّ َ َفإِنَّ الرتَّ
ا َناِدٌر َوإِمَّ  َ َعْن َلْفٍظ َواِحٍد بَِلْفِظ َواحِ َفإِمَّ ي َمجِيَع َمْعنَاهُ ا َمْعُدوٌم، َوَقلَّ َأْن ُيَعربَّ  ،ٍد ُيَؤدِّ

 .)١(اهـ" َوَهَذا ِمْن َأْسبَاِب إْعَجاِز اْلُقْرآنِ ،َبْل َيُكوُن فِيِه َتْقِريٌب ملَِْعنَاهُ 
                                         

 .)١٠٣-٩٣ص ( :مقدمة يف أصول التفسري مع رشحها ملحمد بازمول) ١(
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 قاعدة
  حكًام  مرفوعتفسري الصحايبِّ 

 ها هلا حكم الرفع؛رآن كلُّ  الصحابة يف تفسري القأقواُل 
 .ا ما ال جمال للرأي واالجتهاد فيه، فظاهرأمَّ 
 : فإن له حكم الرفع بمالحظة األمور التالية،ا ما يدخله االجتهادأمَّ 

 .^أن الصحابة قد فهموا معاين القرآن عن الرسول 
ال ، و^ عـن رسـول اهللا هون املعنـى الـذي فهمـووأهنم يف اجتهادهم يراُعـ

 .خيالفونه
اته املعنى الذي فهموه عن الرسول  عىل ذلك حيمل يف طيَّ أن اجتهادهم بناءً 

فآل األمر إىل أن تفسريهم له حكم الرفع، وسيكون كالمهم يف تفسري القرآن . ^
 عـىل املعنـى الـذي فهمـوه عـن  ألنـه مبنـيٌّ ؛ن كان باجتهاد منهم له حكم الرفـعإو

 .^الرسول 
ـ": -رمحه اهللا- أيب حاتم قال ابنُ  صـىل اهللا عليـه -ا أصـحاب الرسـول  فأمَّ

 وهـم ، وعرفـوا التفـسري والتأويـل، فهم الـذين شـهدوا الـوحي والتنزيـل-وسلم
ـة لـصحب-عـز وجـل-الذين اختـارهم اهللا   ، ونـرصته،ه صـىل اهللا عليـه وسـلم نبيِّ

 ، وقـدوةً ا وجعلهـم لنـا أعالًمـًة، فرضـيهم لـه صـحاب، وإظهـار حقـه،وإقامة دينـه
 ورشع  ومـا سـنَّ ،غهـم عـن اهللا عـز وجـلم مـا بلَّ  اهللا عليه وسـلَّ فحفظوا عنه صىلَّ 

 ، ففقهوا يف الدين، ووعوه وأتقنوه،بوحكم وقىض وندب وأمر وهنى وحظر وأدَّ 
ومـشاهدهتم وعلموا أمر اهللا وهنيه ومراده بمعاينة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم 

عـز -فهم اهللا  فـرشَّ ،م عنـه واسـتنباطه، وتلقفهـم منـه،منه تفسري الكتـاب وتأويلـه
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ـ بام منَّ -وجل  فنفـى عـنهم ،اهم موضـع القـدوة عليهم وأكرمهم به من وضعه إيَّ
ه يف  ذكـرُ  فقال عـزَّ ،هم عدول األمة وسامَّ ،الشك والكذب والغلط والريبة والغمز

ًة َوَسـطًا لِتَُكوُنـوا ُشـَهَداَء َعـَىل النـَّ: حمكم كتابه اِس َوَيُكـوَن ﴿َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ
ُسوُل َعَليُْكْم َشِهيدًا ﴾  صـىل اهللا عليـه -  النبـيُّ ، ففـرسَّ )١٤٣ من اآليـة: البقرة(الرَّ

ـ. عـدًال : قـال،ا وسطً :ه قوله ذكرُ  عن اهللا عزَّ -وسلم ـ،ة فكـانوا عـدول األمَّ ة  وأئمَّ
ــدين،اهلــدى ــ، وحجــج ال ــسنةة ونقل ــاب وال ــدب اهللا ، الكت ــز وجــل- ون  إىل -ع

 ، واالقتـداء هبـم، والـسلوك لـسبيلهم، واجلـري عـىل منهـاهجم،مالتمسك هبـدهي
َ َلُه اْهلَُدى َوَيتَّبِـْع َغـْريَ َسـبِيِل املُْـْؤِمنَِني : فقال نيَّ ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتبَ ﴿َوَمْن ُيَشاِقِق الرَّ

ِه َما َتَوىلَّ َوُنْصلِِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصريً  صىل -   النبيَّ ، ووجدنا)١١٥:النساء(﴾ اُنَولِّ
 ووجـدناه خياطـب ، عـىل التبليـغ عنـه يف أخبـار كثـرية قـد حـضَّ -اهللا عليه وسلم
َ َنــ":  منهــا أن دعــا هلــم فقــال:أصـحابه فيهــا ا َهــظَ فِ حَ ي فَ تِ الَ َقــ مَ عَ مِ  َســاءً رَ  اْمــ اهللاَُّرضَّ

 دُ اهِ  الشَّ غِ لِّ بَ يُ لْ فَ ": م يف خطبته اهللا عليه وسلَّ ، وقال صىلَّ "هُ ْريَ ا غَ هَ غَ لِّ بَ ى يُ تَّ َح ا اهَ عَ وَ وَ 
قـت  تفرَّ ، ثم"َج رَ  َح َال ي وَ نِّ وا عَ ثُ دِّ َح  وَ ،ةً  آيَ وْ لَ ي وَ نِّ وا عَ غُ لِّ بَ ": ، وقال"َب ائِ غَ  الْ مُ كُ نْ مِ 

ــصحابة  ــاىل-ال ــوح -ريض اهللا تع ــور ويف فت ــواحي واألمــصار والثغ  عــنهم يف الن
 مـنهم يف ناحيـة  واحـد كـلُّ  فبـثَّ ،البلدان واملغازي واإلمارة والقضاء واألحكـام

 وحكمـوا ،وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم
 ، رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم وأمضوا األمور عىل ما سنَّ ،بحكم اهللا عز وجل

 -صـىل اهللا عليـه وسـلم-وأفتوا فيام سئلوا عنه مما حرضهم من جواب رسول اهللا 
دوا أنفسهم مـع تقدمـة حـسن النيـة والقربـة إىل اهللا  وجرَّ ،عن نظائرها من املسائل

 حتـى ،ه لتعليم الناس الفرائض واألحكام والـسنن واحلـالل واحلـرامس اسمُ تقدَّ 
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 .)١(اهـ"ه عليهم أمجعنيه ورمحتُ  اهللا ومغفرتُ  رضوانُ -عز وجل-قبضهم اهللا 
 . تفسري الصحايب من قبيل املسند ُعدَّ –علم أ واهللا –وهلذا املعنى 

 مـن قبيـل املـسند ان تفسري الصحايبِّ دَّ عُ  احلاكم عىل أن الشيخني يَ نصَّ وقد 
 الـذي شـهد أن تفـسري الـصحايبِّ : ليعلم طالـب هـذا العلـم ": ، فقال)املرفوع(= 
 .)٢(اهـ" مسندٌ لوحي والتنزيل عند الشيخني حديٌث ا

معرفة علوم " يف كتابه -رمحه اهللا- اختلف كالم احلاكم حيث قال :فإن قيل 
عن أيب ] جاء[ به عىل أحاديث كثرية ما ستدلُّ ومن املوقوف الذي يُ ": )٣("حلديثا

ر[احة للبرش﴾ ﴿لوَّ  : -عز وجل- يف قول اهللا -ريض اهللا عنه-هريرة  ثِّ ، ]٢٩:املـدَّ
 الَّ  إِ مٍ ْظـ عَ َىل  َعـًام  َحلْـكُ ْرتُ  َتـَال  َفـ،ةً َحـفْ  لَ مْ هُ حُ فَ لْ تَ  َفـةِ اَمـيَ قِ  الْ مَ وْ  َيـمُ نَّ هَ  َج مْ اهُ قَ لْ تَ «: قال 

 . »يِب اقِ رَ عَ  الْ َىل  عَ ْت عَ َض وَ 
ـ.  يف تفـسري الـصحابة هذا من املوقوفات تعدُّ وأشباهُ : قال ا مـا نقـول يف فأمَّ

عـن جـابر ] جـاء[ فإنـه كـام ،مسند ، فإنام نقوله يف غري هذا النوع: تفسري الصحايب
، َل وَ ْحـ أَ دُ َلـوَ  الْ اءَ ا َجـَهـلِ بُ  قُ ا ِيف هَ رِ بُ  دُ نْ  مِ هُ تَ أَ رَ ى امْ تَ  أَ نْ مَ  : وُل قُ  تَ ودُ هُ يَ  الْ ِت انَ كَ «: قال 

قـال » ]٢٢٣مـن اآليـة : البقـرة [ ﴿نساؤكم حرث لكـم﴾:-عز وجل-  اهللاََُّل زَ نْ أَ فَ 
ــإن  عــن آخرهــاه مــسندةٌ هــذا احلــديث وأشــباهُ : احلــاكم  ــة، ف ــست بموقوف ، ولي

 كـذا  الذي شهد الوحي والتنزيل فأخرب عن آية من القرآن أهنـا نزلـت يفالصحايبَّ 

                                         
 ) .١/٧(تقدمة كتاب اجلرح والتعديل )  ١(

 ).  علوش٣٠٧٥، عقب احلديث رقم ٢/٦٤٥(املستدرك )  ٢(

  .ف يسري،  باختصار وترصُّ )السلوم- ١٤٩-١٤٨: ص() ٣(
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 أن قـول الـصحايب يف التفـسري فكالمـه هـذا يبـنيِّ . اهــ" فإنـه حـديث مـسند،وكذا
 !موقوف عليه

مراد احلاكم بـام أورده يف كتابـه معرفـة علـوم احلـديث، بيـان مـا : فاجلواب
يدخل يف املساند، فإن مـا انتهـى إىل قـول الـصحايب يف تفـسري اآليـة، هـو موقـوف 

 هـذا يب لسبب نزول، أو أمر حدث يف زمـن النبـيِّ ا، وما انتهى إىل ذكر الصحاسندً 
ا، فهـو مرفـوع ان كـل ذلـك مـسندً دَّ ُعـ والشيخان يَ .د يف املساندا، فيورَ مرفوع سندً 

ـ؛ يف كالم احلـاكم اخـتالف أو تعـارضفليس.  أو حكًام حقيقةً  ة،  ألن اجلهـة منفكَّ
 يف تفـسري ه إىل معنـى مـا جيـيء عـن الـصحايبل يف املستدرك نظـرُ ففي  كالمه األوَّ 

ه يف معرفة علوم احلديث ، وكالمُ ) أو حكًام ااملرفوع سندً (=القرآن، فهو من املسند 
 فإهنا تورد مـا انتهـى إىل ،وطريقة املصنفني فيها) مجع مسند(ه إىل كتب املساند نظرُ 

، إال مـا ال تـورد مـا انتهـى إىل الـصحايبِّ ، و)ا أو تقريـرً   أو فعًال قوًال (^ الرسول 
 .كأسباب النزول^  وهو ما حدث يف زمنه ،م التقريركان يف حك

 ممـا ال جمـال للـرأي واالجتهـاد t عـن أيب هريـرة اد هذا أنه أورد أثرً ويؤكِّ 
 بـه عــىل ستدلُّ ومـن املوقـوف الــذي ُيـ": إنــه مـن املوقـوف،  وعبارتــه: فيـه، وقـال

: -جلعز و- يف قول اهللا -ريض اهللا عنه-عن أيب هريرة ] جاء[ ما :أحاديث كثرية
ر[احة للبرش﴾ ﴿لوَّ  ثِّ  ،ةً َحـفْ  لَ مْ هُ حُ فَ لْ تَ  فَ ةِ امَ يَ قِ  الْ مَ وْ  يَ مُ نَّ هَ  َج مْ اهُ قَ لْ تَ «: قال ، ]٢٩:املدَّ

 . »يِب اقِ رَ عَ  الْ َىل  عَ ْت عَ َض  وَ الَّ  إِ مٍ ظْ  عَ َىل  عَ ًام  َحلْ كُ ْرتُ  تَ َال فَ 
اهــ ، فلـم يكـن " يف تفـسري الـصحابةدُّ َعـ هذا من املوقوفـات تُ وأشباهُ : قال

 طريقـة التـصنيف يف كتـب ه هنـا ذكـرُ ، إنـام مقـصودُ مقصوده نفس كالم الصحايبِّ 
 . املساند
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نزلـت :  وقد تنازع العلامء يف قول الصاحب": -رمحه اهللا- تيمية وقال ابنُ 
نزلت ألجلـه، أو هذه اآلية يف كذا، هل جيري جمرى املسند كام يذكر السبب الذي أُ 

 مسند؟جيري جمرى التفسري منه الذي ليس ب
دخُلُه يف املسند، وأكثـر املـساند عـىل فالبخاري يدخله يف املسند، وغُريُه ال يُ 

 فـإهنم ،هذا االصطالح كمسند أمحد وغريه؛ بخالف ما إذا ذكر سـببًا نزلـت عقبـه
 .)١(هـ"كلهم يدخلون مثل هذا يف املسند
 .علمأ كام يظهر، واهللا -رمحه اهللا-فلم يتناقض كالم احلاكم 

 ،نآتقولـون يف أقـواهلم يف تفـسري القـرما ": -رمحه اهللا- القيم نُ قال ابقد و
  ؟ليهاإة جيب املصري هل هي حجَّ 
 . بعدهمنْ قوال مَ أصوب من أقواهلم يف التفسري أن ا ال ريب : قيل

بو عبد أ قال ؛ن تفسريهم يف حكم املرفوعأىل إ العلم هلأ وقد ذهب بعُض 
ه  ومـرادُ ،)٢(" عنـدنا يف حكـم املرفـوعايبِّ  الصحوتفسريُ ": اهللا احلاكم يف مستدركه

 ًال  ال أنه إذا قال الصحايب يف اآليـة قـو،أنه يف حكمه يف االستدالل به واالحتجاج
 .ملسو هيلع هللا ىلصأوقال رسول اهللا ، ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  هذا القول قوُل :فلنا أن نقول

ملسو هيلع هللا ىلص وهو أن يكـون يف حكـم املرفـوع بمعنـى أن رسـول اهللا : وله وجه آخر 
ل  للنـاس مـا نـزِّ ﴿لتبـنيِّ :  كام وصفه تعـاىل بقولـه،ه هلمالقرآن وفرسَّ  هلم معاين بنيَّ 

 وكان إذا أشكل ،اا كافيً ا شافيً  هلم القرآن بيانً  فبنيَّ ،)٤٤من اآلية : النحل (﴾إليهم

                                         
 .)٨٨ص( :مقدمة أصول التفسري مع رشحها ملحمد بازمول)  ١(

 . عبارة احلاكم يف املستدرك تقدمت اإلشارة إليها، ويبدو أنه رمحه اهللا يذكرها باملعنى، واهللا اعلم) ٢(
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 . فأوضحه له،عىل أحد منهم معنى سأله عنه
مـن : النـساء (﴾ا جيز بـه﴿من يعمل سوءً : يق عن قوله تعاىلكام سأله الصدِّ 

 .)١( له املراد فبنيَّ ، )١٢٣اآلية 
﴿الـذين آمنـوا ومل يلبـسوا إيامهنـم : عـن قولـه تعـاىل ]ةلـصحابا[له أوكام س

 .)٢( هلم معناهافبنيَّ ) ٨٢من اآلية : األنعام( ﴾بظلم
 ﴾اا يـسريً ﴿فـسوف حياسـب حـسابً :  سـلمة عـن قولـه تعـاىلمُّ أوكام سـألته 

 .)٣(نه العرضأ هلا فبنيَّ ، )٨: االنشقاق(
 ،)٤(كام سأله عمر عن الكاللة فأحاله عىل آية الصيف التي يف آخر السورةو

 ، وتارة يمعناه، فإذا نقلوا لنا تفسري القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه؛اوهذا كثري جد  
ة تـارة  كـام يـروون عنـه الـسنَّ ،لفاظهم من بـاب الروايـة بـاملعنىأوا بفيكون ما فرسَّ 

  .)٥(اهـ"علمأ واهللا . أحسن الوجهني وهذا، وتارة بمعناها،بلفظها
                                         

 .سبق خترجيه  ،حديث صحيح لغريه  )١(

 .رجيهسبق خت حديث صحيح، )٢(

ــةَ اْبــنِ  عــن  ورد ذلــك عــن عائــشة ريض اهللا عنهــا؛)٣( ــيِّ : َأِيب ُمَلْيَك ــَشَة َزْوَج النَّبِ ــِه - َأنَّ َعائِ َصــىلَّ اهللاَُّ َعَلْي
ــى َتْعِرَفــهُ -َوَســلَّمَ  ــْت َال َتــْسَمُع َشــْيًئا َال َتْعِرُفــُه إِالَّ َراَجَعــْت فِيــِه َحتَّ ــيَّ ، َكاَن ــِه َصــىلَّ اهللاَُّ- َوَأنَّ النَّبِ  َعَلْي
َب : َقاَل -َوَسلَّمَ  اَسـُب :  َفُقْلـُت َأَوَلـْيَس َيُقـوُل اهللاَُّ َتَعـاَىل : َقاَلـْت َعائِـَشةُ ، َمْن ُحوِسَب ُعذِّ ﴿َفـَسْوَف ُحيَ

ـَساَب َهيْلِـ،إِنََّام َذلِِك اْلَعْرُض  : َفَقاَل : َقاَلْت ؟]٨:االنشقاق [﴾ِحَساًبا َيِسًريا َش اْحلِ . "ْك  َوَلكِْن َمـْن ُنـوقِ
، )١٠٣(ا فلم يفهمـه فراجـع فيـه، حـديث رقـم أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب من سمع شيئً 

 ).٢٨٧٦(ومسلم يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث رقم 

 .حديث صحيح سبق خترجيه )٤(

ده يف إغاثـة ، أور"فيـه نظـر":  آخر قال عن كالم احلاكمم رأٌي والبن القيِّ ). ٤/١٥٣(إعالم املوقعني  )٥(
= 
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 قاعدة
 اا معتمًد  ال مصدرً ااإلرسائيليات يروهيا الصحابة استشهادً 

اإلرسائيليات ليست من مصادر التفسري عند الصحابة، وإنام كانوا يرووهنا 
ــه هلــم الرســول اســتعامًال  ــا أباح ـــ. ملسو هيلع هللا ىلص  مل ــْذَكُر [ف ــة ُت ــَث اإلرسائيلي ــِذِه اْألََحاِدي َه

 .)١(] َال لِِالْعتَِقادِ ،َهادِ لِِالْستِْش 
ُغوا َعنِّي َولَْو  : َقاَل -َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ -َعْن َعبِْد اهللاَِّ ْبِن َعْمٍرو َأنَّ النَّبِيَّ  َبلِّ

ائِيَل َوَال َحَرَج ،آَيةً  ُثوا َعْن َبنِي إِْرسَ ًدا، َوَحدِّ ْأ  َوَمْن َكَذَب َعَيلَّ ُمتََعمِّ  َمْقَعَدُه ِمنَ  َفْليَتَبَوَّ
 .)٢(النَّارِ 

منع من اعتامد مـا لـدى بنـي إرسائيـل، مـا مل نعلـم ملسو هيلع هللا ىلص وذلك أن رسول اهللا 
                                         

= 
 فـال ريـب ،وهذا وإن كـان فيـه نظـر": ه بعد إيراده لعبارة احلاكم السابقة، وعبارتُ )١/٢٤٠(اللهفان 

 فعلـيهم ، مـن كتابـه-جـلعـز و- فهم أعلـم األمـة بمـراد اهللا ،ن بعدهمأنه أوىل بالقبول من تفسري مَ 
 -ىل اهللا عليـه وسـلمصـ-  وقد شاهدوا تفسريه من الرسول، وهم أول من خوطب به من األمة،نزل
. اهــ"ل عن تفـسريهم مـا وجـد إليـه سـبيلعدَ  فال يُ ، وهم العرب الفصحاء عىل احلقيقة، وعمًال علًام 

 هـل لـه حكـم :وقد اختلف يف تفـسري الـصحايبِّ ": )٥٦٥ص( : يف طريق اهلجرتني-رمحه اهللا-وقال 
 وال نقول ، هو الصواب: والثاين.محلاكوا أيب عبداهللا  األول اختيارُ : عىل قولني؛ أو املوقوف،املرفوع

ويبـدو مـن عبارتـه يف طريـق اهلجـرتني أن سـبب ترجيحـه أنـه . اهـ"عىل رسول اهللا ما مل نعلم أنه قاله
 دون ملسو هيلع هللا ىلصليس يف حكم املرفـوع، أنـه فهـم منـه أنـه يلـزم أن ينـسب ذلـك القـول رصاحـة إىل الرسـول 

 النظـر عنـده، اهـ، وهـذا حمـلُّ " مل نعلم أنه قالهوال نقول عىل رسول اهللا ما": ه عليه قولُ تفصيل، ويدلُّ 
 .عني هو رأيه األخري املعتمد يف املسألةوعليه فإن تفصيله يف إعالم املوقِّ 

 .)٢١٧ص( : مقدمة أصول التفسري مع رشحها ملحمد بازمول)١(

 ).٣٤٦١(كر عن بني إرسائيل، حديث رقم أخرجه البخاري، يف كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذُ ) ٢(
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 ١٧٦

 . صدقه فيام جاءنا به
وَن التَّـْوَراَة ؤُ َكـاَن َأْهـُل اْلكِتَـاِب َيْقـرَ ":  َقاَل -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ -عن َأِيب ُهَرْيَرَة 

ةِ  انِيَّ وَهنَا بِ ،بِاْلِعْربَ ُ ْسـَالمِ  َوُيَفرسِّ ِة ِألَْهِل اْإلِ َصـىلَّ اهللاَُّ َعَليْـِه - َفَقـاَل َرُسـوُل اهللاَِّ ،اْلَعَربِيَّ
ُبوُهمْ :  -َوَسلَّمَ  ُقوا َأْهَل الْكِتَاِب َوَال ُتَكذِّ  آَمنَّا بِاهللاَِّ َوَما ُأْنـِزَل إِلَيْنَـا : َوُقولُوا،َال ُتَصدِّ

 .)١(" اْآلَيةَ .مْ كُ يْ لَ  إِ َل زِ نْ ا أُ مَ وَ 
َكيْـَف ":  َقـاَل -َرِيضَ اهللاَُّ َعـنُْهَام - ُعبَيْـِد اهللاَِّ ْبـِن َعبْـِد اهللاَِّ َأنَّ اْبـَن َعبَّـاٍس َعنْ 

ءٍ  َصـىلَّ اهللاَُّ - الَّـِذي ُأْنـِزَل َعـَىل َرُسـوِل اهللاَِّ  َوكِتَـاُبُكمُ ،َتْسَأُلوَن َأْهَل اْلكِتَاِب َعـْن َيشْ
ُلوا ،َحمًْضا َملْ ُيَشْب وَنُه ؤُ  َأْحَدُث َتْقرَ -َعَليِْه َوَسلَّمَ  َثُكْم َأنَّ َأْهَل اْلكِتَـاِب َبـدَّ  َوَقْد َحدَّ

وهُ  ُ وا بِِه َثَمنًا : َوَقاُلوا، َوَكتَبُوا بَِأْيِدهيِْم اْلكِتَاَب ،كِتَاَب اهللاَِّ َوَغريَّ  ُهَو ِمْن ِعنِْد اهللاَِّ لِيَْشَرتُ
َال َواهللاَِّ َما َرَأْينَا ِمنُْهْم َرُجـًال ! ِم َعْن َمْسَأَلتِِهْم؟ اْلِعلْ  َينَْهاُكْم َما َجاَءُكْم ِمنَ  َأَال ،َقلِيًال 

 .)٢(" الَِّذي ُأْنِزَل َعَليُْكمْ َيْسَأُلُكْم َعنِ 
 عـىل مـن يـزعم أن الـصحابة كـانوا يعتمـدون اإلرسائيليـات وهذا فيه الردُّ 

 . للتفسريامصدرً 
 قاعدة

 أسباب إيراد الصحابة لإلرسائيليات
 :حابة لإلرسائيليات، يعود إىل األمور التاليةسبب إيراد الص

                                         
ال تسألوا أهل الكتـاب ": ملسو هيلع هللا ىلص  يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبيِّ :أخرجه البخاري) ١(

 ).٧٣٦٢(، حديث رقم "عن يشء

ا تسألوا أهل الكتاب ل": ملسو هيلع هللا ىلص  يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبيِّ :أخرجه البخاري) ٢(
 ).٧٣٦٣(، حديث رقم "عن يشء
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 .يف احلديث عنهم^ رخصة الرسول  ) ١
 .استرشاف النفس إىل معرفة ما غاب عنها من أخبار األوائل وما أهبم ) ٢
 . للحجة عليهم، وإقامةً ^نا  ألهل الكتاب بصدق نبيِّ اتذكريً  ) ٣
  .م والوقوف عىل ما لدهي،للنظر يف ثقافة أهل الكتاب ) ٤
  .لالعتبار وأخذ العربة واالتعاظ بام حصل هلم ) ٥

 قاعدة
 ال جيوز خمالفة تفسري الصحابة خمالفة تضادٍّ 

  عن تفسري الصحابة، واخلروج عنه، ألنـه يف حقيقتـه مبنـيٌّ ال جيوز العدوُل 
 .ملسو هيلع هللا ىلصوها عن الرسول عىل معاين القرآن الكريم التي تلقَّ 

 الـصحابة فيجـب الرجـوع أمـا تفـسريُ و": -رمحـه اهللا-قال القايض أبو يعـىل 
 كـالم أمحـد ـ رمحـه اهللا ـ يف مواضـع مـن كتـاب طاعـة الرسـول،  وهـذا ظـاهرُ ،إليه

 فيه أهنم شاهدوا التنزيل، وحرضوا التأويل، فعرفـوا ذلـك، وهلـذا جعلنـا والوجهُ 
 . )١(اهـ"ةً قوهلم حجَّ 

َ اْلُقْرآَن َأوِ ": -رمحه اهللا- تيمية قال ابنُ  َلـُه َعـَىل َغـْريِ   َمْن َفرسَّ اْحلَـِديَث َوَتَأوَّ
َحاَبِة َوالتَّابِِعنيَ التَّْفِسِري املَْْعُروِف َعنِ   ، ُمْلِحـٌد ِيف آَيـاِت اهللاَِّ، َفُهَو ُمْفَرتٍ َعـَىل اهللاَِّ، الصَّ

ــِم َعــْن َمَواِضــِعهِ  ٌف لِْلَكلِ ــادِ ،ُحمـَـرِّ ْحلَ ــِة َواْإلِ ْنَدَق ــاِب الزَّ  َمْعُلــوُم  َوُهــوَ ، َوَهــَذا َفــتٌْح لِبَ

                                         
وسبقت كلمـة ابـن أيب حـاتم يف تقدمـة كتابـه اجلـرح ). ٧٢٤، ٣/٧٢١(ة يف أصول الفقه عدَّ  ال: انظر )١(

 ). ١/٧(والتعديل 
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 ١٧٨

ْسَالمِ   .)١(اهـ"اْلبُْطَالِن بِاِالْضطَِراِر ِمْن ِديِن اْإلِ
إن إحداث القول يف تفـسري كتـاب اهللا الـذي ": -رمحه اهللا- م القيِّ ويقول ابنُ 

إما أن يكـون خطـأ يف نفـسه، : أمرين أحدة عىل خالفه يستلزم كان السلف واألئمَّ 
ال يشك عاقل أنه أوىل بـالغلط واخلطـأ أو تكون أقوال السلف املخالفة له خطأ، و

 . )٢(اهـ"من قول السلف
ة وال جيوز إحداث تأويل يف آية أو سـنَّ ":  -رمحه اهللا-اهلادي   عبدويقول ابنُ 

ـ وال بيَّ ، وال عرفـوه،مل يكن عـىل عهـد الـسلف ن أهنـم ، فـإن هـذا يتـضمَّ ةنـوه لألمَّ
، فكيـف إذا عـرتض املـستأخراهتدى إليه هذا امل، ووا عنهجهلوا احلق يف هذا وضلُّ 

طنب يف  من أن يُ ، وبطالن هذا التأويل أظهرُ ن التأويل خيالف تأويلهم ويناقضهكا
 .)٣(اهـ"هردِّ 

ولــذلك يــشرتط يف قبــول التفــسري بــالرأي أن ال يعــارض التفــسري باملــأثور 
 .معارضة تضادٍّ 

 قاعدة
 يف القراءة التفسريية

ين بالقراءة التفسريية، حيث يأيت  املفرسِّ يه بعُض تفسري الصحايب الذي يسمِّ 
 نجـزم  ألننـا ال؛هذا أدنى أحوالـه أن لـه حكـم الرفـعبام خيالف رسم املصحف، و

                                         
 ).١٣/٢٤٣(جمموع الفتاوى ) ١(

 ).١٢٨ /٢( خمترص الصواعق املرسلة  )٢(

 .)٣١٨ص( : عىل السبكيالصارم املنكي يف الردِّ ) ٣(
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ال نجزم بعدم ذلك، فيبقى أنـه خـرب مـن الـصحايب، بكونه من األحرف السبعة، و
 . اآليةد هذا إدخاله لذلك يف نصِّ ، ويؤكِّ  ^ سمعه من النبيِّ عامَّ 

 قاعدة
  عن سبب النزولحايبِّ يف عبارة الص

حـدث كـذا ":  خيتلـف عـن قولـه"نزلت هذه اآلية يف كذا":  الصحايبقوُل 
 ؛ "سبب نزول اآلية كذا": همنه قولُ  وقريٌب ، "فأنزل اهللا كذا
وهذه الصيغة هي التي . وأن من معانيها كذا. يفيد بيان معنى اآلية: لفاألوَّ 

 .وليها العلامء صيغة غري رصحية يف سبب النزيسمِّ 
يعنـي احلادثـة أو الـسؤال . يفيد أن ما يذكره هو سبب نزول اآليـة: والثاين 

وهـذه الـصيغة هـي التـي . فنزلـت اآليـة مـن أجلـه ^ الذي حدث يف حياة النبيِّ 
 .صيغة رصحية يف سبب النزول: يها العلامءيسمِّ 

 َكـَذا ُيـَراُد  َنَزَلْت َهِذِه اْآلَيـُة ِيف : َوَقْوُهلُمْ ": -رمحه اهللا- تيمية قال ابنُ 
ُزولِ  ُه َسَبُب النُّ   ِيف اْآلَيـِة َوإِْن َملْ َيُكـنِ  َوُيَراُد بِِه َتاَرًة َأنَّ َذلَِك َداِخٌل ،بِِه َتاَرًة َأنَّ

َبَب  ِذِه اْآليَ : َكَام َتُقوُل ،السَّ ى ِهبَ  .ِة َكَذا َعنَ
اِحِب   َهـْل َجيْـِري ، اْآلَيـُة ِيف َكـَذا َنَزَلـْت َهـِذهِ :َوَقْد َتنَاَزَع اْلُعَلَامُء ِيف َقْوِل الصَّ

َب الَِّذي ُأْنِزَلـْت ِألَْجلِـهِ ،َجمَْرى املُْْسنَدِ  بَ  َأْو َجيْـِري َجمْـَرى التَّْفـِسِري ِمنْـُه ، َكَام َيْذُكُر السَّ
َخاِريُّ ُيْدِخُلُه ِيف املُْْسنَدِ  ؟الَِّذي َليَْس بُِمْسنَدِ  ُه َال ُيْدِخُلُه ِيف ا، َفاْلبُ  َوَأْكثَُر ،ملُْْسنَدِ  َوَغْريُ

هِ املََْسانِِد َعَىل َهَذا اِالْصطَِالِح  ؛ بِِخـَالِف َمـا إَذا َذَكـَر َسـبَبًا َنَزَلـْت  َكُمْسنَِد َأْمحَد َوَغْريِ
ُْم ُكلَُّهْم ُيْدِخُلوَن ِمثَْل ،َعِقبَهُ   .  َهَذا ِيف املُْْسنَدِ  َفإِهنَّ

َنَزَلـْت ِيف : َلْت ِيف َكَذا َال ُينَاِيف َقْوَل اْآلَخـرِ َنزَ : َوإَِذا ُعِرَف َهَذا َفَقْوُل َأَحِدِهمْ 
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ْفُظ َيتَنَاَوُهلَُام، ،َكَذا  ... .  إَذا َكاَن اللَّ
؛ َفَقـْد ُيْمكِـُن َخـُر َسـبَبًا َوَذَكـَر اْآل ، َوإَِذا َذَكَر َأَحُدُهْم َهلَا َسـبَبًا َنَزَلـْت ِألَْجلِـهِ 

َتْنيِ ،ِقَب تِْلَك اْألَْسبَاِب  بَِأْن َتُكوَن َنَزَلْت عَ ،ِصْدُقُهَام  ًة ِهلَـَذا ؛ َأْو َتُكوَن َنَزَلْت َمـرَّ  َمـرَّ
ِب  بَ ِب ،السَّ بَ ًة ِهلََذا السَّ  .)١(اهـ" َوَمرَّ

 قاعدة
 يف تفسري الصحابة والتابعني لآلية عىل قراءة دون قراءة 

ب قـراءة خمـصوصة،  التفاسري الواردة عن الصحابة بحـَس معرفةُ  من املهمِّ [
 ولـيس ،ا اختالًفـ فيظنُّ ،أنه قد يرد عنهم تفسريان يف اآلية الواحدة خمتلفانوذلك 

فـأخرج ابـن . ض الـسلف لـذلكباختالف، وإنام كل تفسري عىل قـراءة، وقـد تعـرَّ 
مـن طـرق عـن ) ١٥: احلجـر( ]لقالوا إنام سكرت أبـصارنا[: جرير يف قوله تعاىل
 . "تدَّ ُس : ت بمعنىرَ كِّ  ُس أنَّ ": ابن عباس وغريه

 . تذَ ِخ أُ : ومن طرق عنه أهنا بمعنى
ت، ومـن دَّ  فإنام يعني ُسـ،دةرت مشدَّ كِّ  ُس :من قرأ: ثم أخرج عن قتادة قال

 .ترَ حِ ُس  فإنه يعني ،فةت خمفَّ رَ كِ  ُس :قرأ
، )٥٠مــن اآليــة : إبــراهيم( ]رسابــيلهم مــن قطــران[: ه قولــه تعــاىل ومثُلــ

خرج مـن طـرق عنـه وعـن أو. لنأ به اإلبأنه الذي ُهت : حلسنأخرج ابن جرير عن ا
 .أنه النحاس املذاب: غريه 

 وهـو ،بتنـوين قطـرٍ ) ٍر آنٍ ْطـ قَ نْ مِ : ( لقراءة وإنام الثاين تفسريٌ ،وليسا بقولني
                                         

 ).٣٤٠-١٣/٣٣٩(جمموع الفتاوى )  ١(
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  . كام أخرجه ابن أيب حاتم هكذا عن سعيد بن جبري؛ شديد احلرِّ ]آنٍ [النحاس، و
ل هو اجلامع ه، ]ال مستم أو[: وما ورد عن ابن عباس وغريه يف تفسري آية

ــاألوَّ أو اجلــسُّ  ــد؟ ف ــراءةل تفــسريٌ  بالي ــراءة.  المــستم: لق ــاين لق  وال . ملــستم:والث
 .)٢( .)١(]اختالف

َكـبُنَّ َطبًَقـ: ه تعـاىله قولُ ومثلُ  ، وأخـرج )١٩:االنـشقاق( َعـْن َطبَـٍق﴾ ا﴿َلَرتْ
َكبُنَّ َطبَقً ": tاس ، عن ابن عبَّ )٣(البخاري : قال. د حال بع َعْن َطبٍَق﴾ حاًال ا﴿َلَرتْ

 ."^كم هذا نبيُّ 
وأخرج أبو عبيد يف القراءات وسعيد بـن منـصور وابـن منيـع وابـن جريـر 

َكـبَنَّ َطبًَقـ: أنـه كـان يقـرأ": وعبد بن محيد وابن املنـذر عـن ابـن عبـاس  َعـْن ا﴿َلَرتْ
 .)٤(" بعد حال حاًال ملسو هيلع هللا ىلصكم هذا نبيُّ :  قال،َطبٍَق﴾ يعني بفتح الباء

  عـىل أهنـا خطـاب للنبـيِّ )٥(مزة والكسائي وابن كثريوالقراءة بفتح الباء حل
^. 

، عــىل أهنــا )٦(والقــراءة بــضم البــاء لنــافع وابــن عــامر وأيب عمــرو وعاصــم

                                         
النـوع الثـامن وقـد أورد ذلـك بتـرصف يـسري، ) ٢٣٠٧-٦/٢٣٠٦(تقـان سيوطي يف اإلمن كـالم الـ) ١(

 ).١٩١ – ٢/١٨٩( هتذيب وترتيب االتقان :وانظر.  وآدابهوالسبعون يف معرفة رشوط املفرسِّ 

 . اإلتقان يف علوم القرآن)  ٢(

 .)٤٩٤٠( : يف صحيحه كتاب التفسري، سورة االنشقاق، حتت رقم ) ٣(

 ).٨/٤٥٩(نثور الدر امل)  ٤(

 ).١٠/٣٦١(معجم القراءات لعبداللطيف اخلطيب  )  ٥(

 ).١٠/٣٦٢(معجم القراءات لعبداللطيف اخلطيب  )  ٦(
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 .ةخطاب لألمَّ 
 قاعدة

 هم من التابعنيما اتفق عليه تالميذُ : من مصادر تفسري الصحابة
ــصحابة الرجــوعُ  ــصادر تفــسري ال ــن مــن م ــه خــصوصية م ــان ل ــن ك  إىل م

شعر  فـإن اتفـاقهم ُمـ، الـصحايبم من التـابعني، أو مـا اتفـق عليـه تالميـذُ تالميذه
 .  عنهبأخذهم املعنى التفسرييَّ 

 .)١(ة والعراق والشام تيمية مدارس التفسري بمكَّ وهلذا ذكر ابنُ 
نَِّة َوَال إَذا َملْ َجتِْد التَّْفِسَري ِيف اْلُقْرآِن َوَال ِيف ": -رمحه اهللا-وقال ابن تيمية    السُّ

َحاَبةِ َوَجْدته َعنِ  ِة ِيف َذلَِك إَىل  َفَقْد َرَجَع َكثٌِري ِمنَ ، الصَّ  َوِمـنَ [َأْقَواِل التَّابِِعَني؛  اْألَئِمَّ
ى َمجِيَع التَّْفِسِري َعنِ التَّابِِعَني َمْن تَ  َحاَبةِ َلقَّ ـُه َكـاَن آَيـًة ِيف ،َكُمَجاِهِد ْبِن َجْربٍ ]  الصَّ  َفإِنَّ

 اٍت َضـرْ َعَرْضت املُْْصَحَف َعَىل اْبِن َعبَّـاٍس َثـَالَث عَ ": َعْن ُجمَاِهٍد َقاَل ... التَّْفِسِري 
تِِه إَىل َخاِمتَتِهِ   ."َوَأْسَأُلُه َعنَْها ، ُأوِقُفُه ِعنَْد ُكلِّ آَيٍة ِمنْهُ ،ِمْن َفاِحتَ

 ."َشيْئًا فِيَها َما ِيف اْلُقْرآِن آَيٌة إالَّ َوَقْد َسِمْعُت ": َعْن قتادة َقاَل ... 
ْج َأْن َأْسـَأَل َلْو ُكنْت َقَرْأُت ": َقاَل ُجمَاِهٌد ...  اْبـَن  ِقَراَءَة اْبـِن َمـْسُعوٍد َملْ َأْحـتَ

                                         
ـا ": ، مع رشحها لبازمول)١٣٥ص( :قال ابن تيمية يف مقدمة يف أصول التفسري) ١(  َفـإِنَّ "التَّْفـِسريُ " َوَأمَّ

ةَ َأْعَلمَ  ُْم َأْصَحاُب اْبِن َعبَّاٍس َكُمَجاِهِد َوَعَطاِء ْبِن َأِيب َرَباٍح َوِعْكِرَمَة َمْوَىل اْبـِن  ِألَ ؛ النَّاِس بِِه َأْهُل َمكَّ هنَّ
مْ ،َعبَّاسٍ  ْعَثاِء َوَسِعيِد ْبِن ُجَبْريٍ َوَأْمَثاِهلِ ِهْم ِمْن َأْصَحاِب اْبِن َعبَّاٍس َكَطاُووِس َوَأِيب الشَّ َوَكـَذلَِك  . َوَغْريِ

ِهمْ ، ِمنُْه َأْصَحاُب اْبِن َمْسُعودٍ َأْهُل اْلُكوَفةِ  َوُعَلـَامُء َأْهـِل املَِْدينَـِة ِيف  . َوِمْن َذلِـَك َمـا َمتَيَّـُزوا بِـِه َعـَىل َغـْريِ
ْمحَ ،التَّْفِسِري ِمْثُل َزْيِد ْبِن َأْسَلَم الَِّذي َأَخَذ َعنُْه َمالٌِك التَّْفِسريَ   َوَأَخـَذُه ،نِ  َوَأَخَذُه َعنُْه َأْيـًضا اْبنُـُه َعْبـُد الـرَّ

ْمحَِن َعْبُد اهللاَِّ ْبُن َوْهٍب   .اهـ"َعْن َعْبِد الرَّ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 ." اْلُقْرآِن ِممَّا َسَأْلُت َعبَّاٍس َعْن َكثٍِري ِمنَ 
ِسِري اْلُقـْرآِن  ُجمَاِهًدا َسَأَل اْبَن َعبَّاٍس َعـْن َتْفـَرَأْيُت ":  اْبِن َأِيب ُمَليَْكَة َقاَل َعنِ 

ْب :َفيَُقوُل َلُه اْبُن َعبَّاسٍ :  َقاَل ،َوَمَعُه َأْلَواُحهُ  هِ  َحتَّى َسَأَلُه َعنِ ، ُاْكتُ  ." التَّْفِسِري ُكلِّ
إَذا َجـاَءك التَّْفـِسُري َعـْن ُجمَاِهـٍد َفَحـْسبُك : َوِهلََذا َكاَن ُسْفيَاُن الثَّـْوِريُّ َيُقـوُل 

  .)١(بِهِ 
 .ِن ُجبَْريٍ َوَكَسِعيِد بْ 

 .َوِعْكِرَمَة َمْوَىل اْبِن َعبَّاسٍ 
 .َوَعَطاِء ْبِن َأِيب َرَباٍح 

يِّ   .َواْحلََسِن اْلبَْرصِ
وِق ْبِن اْألَْجَدعِ   .َوَمْرسُ

ِب   . َوَسِعيِد ْبِن املَُْسيَّ
ةِ   .َوَأِيب اْلَعالِيَ

بِيِع ْبِن َأَنسٍ   .َوالرَّ
 .ةَ ادَ تَ قَ وَ 

َحاِك ْبِن ُمَزاِحمٍ   .َوالضِّ
ِهْم ِمنَ    التَّابِِعَني َوَتابِِعيِهْم َوَمْن َبْعَدُهْم؛َوَغْريِ

                                         
َوِهلَـَذا ": ، عـن تفـسري جماهـد)٥٨ص( تيمية يف مقدمة يف أصول التفسري مع رشحها لبازمول قال ابنُ ) ١(

ـا ِمـْن َأْهـِل الْ  ُمهَ افِِعيُّ َواْلُبَخـاِريُّ َوَغْريُ ْن ،ِعْلـمِ َيْعَتِمُد َعَىل َتْفِسِريِه الشَّ ُه ِممـَّ َمـاُم َأْمحَـد َوَغـْريُ  َوَكـَذلَِك اْإلِ
هِ ،َصنََّف ِيف التَّْفِسريِ  ُرَق َعْن ُجمَاِهٍد َأْكَثَر ِمْن َغْريِ ُر الطُّ   .اهـ" ُيَكرِّ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٨٤

وُ َواملَْْقُصو[ َحاَبةِ ا التَّْفِسَري َعـنِ ُد َأنَّ التَّابِِعَني َتَلقَّ ـوُ ، الـصَّ ا َعـنُْهْم ِعْلـَم  َكـَام َتَلقَّ
نَّةِ  ــسُّ ــتِنْبَ ،ال ــَك بِاِالْس ــِض َذلِ ــوَن ِيف َبْع ــْد َيتََكلَُّم ــاُنوا َق ــتِْدَاللِ  َوإِْن َك ــَام ،اِط َواِالْس  َك

نَِن بِاِالْستِنْبَاِط َواِالْستِْدَاللِ   ]َيتََكلَُّموَن ِيف َبْعِض السُّ
 َحيْـَسبَُها َمـْن َال ، َفيََقُع ِيف ِعبَاَراِهتِْم َتبَاُيٌن ِيف اْألَْلَفـاظِ ،َفتُْذَكُر َأْقَواُهلُْم ِيف اْآلَيةِ 

ُ َعـنِ  َفإِ ؛يَها َأْقَواًال، َوَليَْس َكَذلَِك  َفيَْحكِ ،ِعْلَم ِعنَْدُه اْختَِالًفا ِء نَّ ِمنُْهْم َمْن ُيَعربِّ ْ  الـيشَّ
ِء بَِعيْنِهِ ،بَِالِزِمِه َأْو َنظِِريهِ  ْ َمْعنَـى َواِحـٍد ِيف َكثِـٍري  َواْلُكلُّ بِ ، َوِمنُْهْم َمْن َينُصُّ َعَىل اليشَّ

بِيُب لَِذلِ ، اْألََماكِنِ ِمنَ   . َوَاهللاَُّ اْهلَاِدي،َك  َفْليَتََفطَّْن اللَّ
هُ  ـاِج َوَغـْريُ جَّ ُة ْبُن اْحلَ ـةً : َوَقاَل ُشْعبَ  ،َأْقـَواُل التَّـابِِعَني ِيف اْلُفـُروِع َليْـَسْت ُحجَّ

َف  ًة ِيف التَّْفِسِري؟َفَكيْ   !َتُكوُن ُحجَّ
ِهْم ِممَّْن َخاَلَفُهْم، َوَهـذَ : َيْعنِي ًة َعَىل َغْريِ َا َال َتُكوُن ُحجَّ ـا إَذا .ا َصـِحيٌح َأهنَّ  َأمَّ

ِء َفَال ُيْرتَ  ْ ًة، َفإِنِ َأْمجَُعوا َعَىل اليشَّ  اْختََلُفوا َفَال َيُكـوُن َقـْوُل َبْعـِضِهْم اُب ِيف َكْونِِه ُحجَّ
ًة َعَىل َبْعٍض، َوَال َعَىل َمْن َبْعَدُهمْ  نَِّة َأْو لَِك إَىل ُلَغِة اْلُقـْرآِن َأوِ  َوُيْرَجُع ِيف ذَ ،ُحجَّ  الـسُّ

َحاَبِة ِيف َذلَِك   . ُعُموِم ُلَغِة اْلَعَرِب َأْو َأْقَواِل الصَّ
ْأِي َفَحَرامٌ  ِد الرَّ ا َتْفِسُري اْلُقْرآِن بُِمَجرَّ  .)١(اهـ"َفَأمَّ

                                         
ومــابني معقــوفتني مــن . )٢٣٣-٢٢٦ص( :مقدمــة يف أصــول التفــسري مــع رشحهــا ملحمــد بــازمول) ١(

 .)٥٩، ٥٨ص(
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 ل اإلشكال األوَّ 

روايات  لكل أنواع التفسري، واحلال أن الاس   وأُ ا حمورً كيف يعتمد التفسري باملأثور
 واالختالف فيه كثري؟

 :واجلواب 
 ، أعني اختالف التضادِّ ا جد  االختالف يف التفسري باملأثور قليٌل 

والتعارض، بل نادر، وما يوجد من اختالف يف التفسري باملأثور فهو من باب 
 .عاختالف التنوُّ 

َلِف ِيف ال": رمحه اهللا )هـ٧٢٨ت( تيمية قال ابنُ  َالُف َبْنيَ السَّ تَّْفِسِري اْخلِ
الُِب َما َيِصحُّ َعنُْهْم  َوغَ ، َوِخَالُفُهْم ِيف اْألَْحَكاِم َأْكثَُر ِمْن ِخَالفِِهْم ِيف التَّْفِسريِ ،َقلِيٌل 

عٍ ِمنَ  َالِف َيْرِجُع إَىل اْختَِالِف َتنَوُّ  .)١(اهـ" َال اْختَِالِف َتَضادٍّ ، اْخلِ
 : ألصل قسامنا أنواع االختالف فهي يف اأمَّ ": رمحه اهللاقال و

 . عاختالف تنوُّ 
 .  واختالف تضادٍّ 
   :ع عىل وجوهواختالف التنوُّ 

ــ  كــام يف ،اا مــرشوعً منــه مــا يكــون كــل واحــد مــن القــولني أو الفعلــني حق 

                                         
 .)٦٣ص( :ول التفسري مع رشحها ملحمد بازمول مقدمة يف أص)  ١(
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صـىل اهللا عليـه - حتـى زجـرهم رسـول اهللا ،القراءات التي اختلف فيها الصحابة
 ومثلـه اخـتالف األنـواع يف .)١("نٌ ِس  ُحمْـَام ُكـَال كِ ":  وقـال، عن االخـتالف-وسلم

صفة األذان واإلقامة واالستفتاح والتـشهدات وصـالة اخلـوف وتكبـريات العيـد 
 إن بعض أنواعه :وتكبريات اجلنازة إىل غري ذلك مما رشع مجيعه، وإن كان قد يقال

 .أفضل
 مـن القـولني هـو يف الواقـع يف معنـى قـول اآلخـر، لكـن ومنه ما يكون كلٌّ 

 كام قد خيتلف كثري مـن النـاس يف ألفـاظ احلـدود والتعريفـات ،فتانالعبارتان خمتل
وصيغ األدلة والتعبري عن املسميات وتقسيم األحكام وغـري ذلـك، ثـم اجلهـل أو 

 .  األخرىالظلم هو الذي حيمل عىل محد إحدى املقالتني وذمِّ 
 فهذا قول صـحيح، وذلـك ،ومنه ما يكون املعنيان غريين، لكن ال يتنافيان

 يف املنازعـات  صحيح، وإن مل يكن معنى أحدمها هو معنى اآلخر، وهذا كثريٌ قول
 . اجد  

ومنه ما يكون طريقتـان مـرشوعتان، ولكـن قـد سـلك رجـل أو قـوم هـذه 
 قد سـلكوا األخـرى، وكالمهـا حـسن يف الـدين، ثـم اجلهـل أو  وآخرون،الطريقة

 . ة أو بال نيَّ ،بال علم أو ، أحدمها أو تفضيله بال قصد صالحالظلم حيمل عىل ذمِّ 
 فهو القوالن املتنافيان؛ إما يف األصول وإما يف الفروع وأما اختالف التضادِّ 
كل جمتهـد مـصيب؛ :  وإال فمن قال- املصيب واحد :عند اجلمهور الذين يقولون

                                         
، حـديث رقـم ُقُلـوُبُكمْ  اْئَتَلَفـْت  َمـا اْلُقـْرآنَ  واؤُ اْقـرَ البخـاري يف كتـاب فـضائل القـرآن، بـاب  أخرجـه )١(

 .، عن عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه)٥٠٦٢(
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 ؛ ؛ فهذا اخلطب فيـه أشـد-ع ال اختالف التضاد فعنده هو من باب اختالف التنوُّ 
ا من هؤالء قد يكون القول الباطل الذي مـع فيان، لكن نجد كثريً ألن القولني يتنا

 احلق يف هذا األصل كله حتى ا ما، فريدُّ  أو معه دليل يقتيض حق  ،منازعه فيه حق ما
 يف األصل، كـام رأيتـه لكثـري مـن ل مبطًال  كام كان األوَّ ، يف البعضيبقى هذا مبطًال 

ـ. ة وغـريهمأهـل الـسنة يف مـسائل القـدر والـصفات والـصحاب ا أهـل البدعـة وأمَّ
 أو ألكثـر املتـأخرين يف مـسائل ، وكام رأيتـه لكثـري مـن الفقهـاء،فاألمر فيهم ظاهر

فة وبـني فـرق هـة وبعـض املتـصوِّ ا بـني بعـض املتفقِّ  وكذلك رأيت منه كثـريً ،الفقه
 .   فة ونظائره كثريةاملتصوِّ 

 مـا جـاء يف  له به منفعـةُ ا رأى من هذا ما يتبنيَّ  ونورً ومن جعل اهللا له هدايةً 
 وإن كانت القلـوب الـصحيحة تنكـر ،الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه

 .ا فام له من نور ومن مل جيعل اهللا له نورً ، لكن نور عىل نور،هذا ابتداءً 
ع كل واحد من املختلفني مـصيب يناه اختالف التنوُّ وهذا القسم الذي سمَّ 

 القرآن عىل محـد  واقع عىل من بغى عىل اآلخر فيه، وقد دلَّ  لكن الذمَّ ،د بال تردُّ فيه
: ، كـام يف قولـهحدامها بغـٌي إ إذا مل حيصل من ،كل واحد من الطائفتني يف مثل هذا

مــن : احلــرش (]َمـا َقَطْعــتُْم ِمــْن لِينَــٍة َأْو َتَرْكتُُموَهــا َقائَِمــًة َعــَىل ُأُصــوِهلَا َفبِــإِْذِن اهللاَِّ[
ضري اختلفــوا يف قطـع األشــجار لـصحابة يف حــصار بنـي النـَّ، وقـد كــان ا)٥اآليـة

َوَداُوَد َوُسَليَْامَن إِْذ َحيُْكـَامِن ِيف [:  وترك آخرون، وكام يف قوله، فقطع قوم؛والنخيل
ْمنَاَهـا ُسـَليَْامَن َوُكـال  . اْحلَْرِث إِْذ َنَفَشْت فِيِه َغنَُم اْلَقْوِم َوُكنَّا ِحلُْكِمِهْم َشـاِهِدينَ   َفَفهَّ

 وأثنـى علـيهام ، سليامن بـالفهمفخصَّ ) ٧٩-٧٨اآلية: األنبياء (]آَتيْنَا ُحْكًام َوِعْلامً 
، وقـد كـان أمـر املنـادي  يـوم بنـي قريظـةe كم، وكـام يف إقـرار النبـيِّ بالعلم واحلُ 
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يف وقتهـا  العـرص  صـىلَّ نْ ، َمـ )١("ةَ ظَ يْ رَ ي قُ نِ بَ   ِيف الَّ  إِ ْرصَ عَ  الْ دٌ َح  أَ َنيَّ لِ َص  يُ َال ": ينادي
 . ... ها إىل أن وصل إىل بني قريظةومن أخرَّ 

د فيـه  فهـو مـا ُمحـ:وأما القسم الثـاين مـن االخـتالف املـذكور يف كتـاب اهللا
 .)٢(اهـ"... وذم فيه األخرى، ،إحدى الطائفتني وهم املؤمنون

 اإلشكال الثاين
 بن حنبل؟امحد أليس التفسري باملأثور من العلوم التي ال أصل هلا كام قال اإلمام أ

 :اجلواب
 َوَمْعُلوٌم َأنَّ املَْنُْقوَل ِيف التَّْفِسِري َأْكثَـُرُه َكـاملَْنُْقولِ ": -رمحه اهللا- تيمية قال ابنُ 

َماُم َأْمحَد؛ِيف املََْغاِزي َواملََْالِحمِ  التَّْفـِسُري :  َثَالَثُة ُأُموٍر َليَْس َهلَـا إْسـنَاٌد : َوِهلََذا َقاَل اْإلِ
 ِألَنَّ اْلَغالِـَب َعَليَْهـا ؛إْسـنَادٌ  َأْي ،"َلـيَْس َهلَـا َأْصـٌل ":  َوُيـْرَوى.ِحُم َواملََْغـاِزيَواملََْال 

 .)٣(اهـ"املََْراِسيُل 
فليس مراد اإلمام أمحد أن هذه العلوم ال أصل هلا يف الرشع، أو أهنـا : قلت

 ! باطلة ال أسانيد هلا

                                         
،  وإيـامءً املطلـوب راكًبـأخرجه البخاري يف كتاب الصالة أبواب صالة اخلوف، باب صالة الطالب وا) ١(

). ١٧٧٠(، ومسلم يف كتاب اجلهاد والسري، باب املبادرة يف الغزو، حديث رقـم )٩٠٤(حديث رقم 
 ٌد َحـ أَ َنيَّ لِ َص  ُيـَال ": اِب زَ ْحـ اْألَ نَ  ِمـعَ َجـا رَ ا ملَّـنَـ لَ e قـال النبـيُّ :  عن ابن عمـر قـال": ولفظ البخاري

ِ ْرصَ عَ الْ  ِ  بَ  ِيف الَّ  إ ا، َهـيَ تِ أْ ى نَ تَّـ َح يلِّ َص  ُنـَال : مْ هُ ُض ْعـ بَ اَل َقـ، فَ يـِق رِ  الطَّ  ِيف ْرصُ َعـ الْ مُ هُ َض عْ  بَ كَ رَ دْ أَ فَ ، "ةَ ظَ يْ رَ ي قُ ن
ِ ا ذَ نَّ  مِ دْ رِ  يُ  َملْ ،يلِّ َص  نُ ْل بَ : مْ هُ ُض عْ  بَ اَل قَ وَ  ِ رَ كِ ذُ ، فَ َك ل  ."مْ هُ نْ ا مِ دً احِ  وَ ْف نِّ عَ  يُ مْ لَ  فَ e يِّ بِ لنَّ  ل

 .، باختصار يسري)٣٩-٣٧ص(اقتضاء الرصاط املستقيم   )٢(

 .)١٣٤ص(صول التفسري مع رشحها ملحمد بازمول مقدمة يف أ)  ٣(
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 .و من نوع الضعيف وه، ما يف األمر أنه يكثر فيها املرسلغايةُ 
ــأن يتحــرَّ : واملقــصود  ال تعجل بــالقبول وث، فــال يــسى النــاظر فيهــا ويرتيَّ

 .ه، وامتنع فيه التواطؤ قوي واشتددت طرقُ بالرد؛ ألن الضعيف إذا تعدَّ 
وألن السند مناط تصحيح النسبة من هذا الطريق، ال تصحيح املعنى، فقد 

صح النسبة منها، مع عدم صـحتها يصح املعنى بأمور تعود إىل جهات أخرى، و ت
 .من هذا الطريق بعينه، لضعف السند

 من الرجوع إىل أهل االختصاص يف ذلك، وترك اهلجوم عـىل ولذلك البدَّ 
 .ره أهل العلم يف ذلكها، بل الواجب اعتامد ما يقرِّ قبول رواية أو ردِّ 

ه  مـن عبارتــ– فـيام يظهـر يل –بـن حنبــل رمحـه اهللا اهـذا هـو مقـصود أمحـد 
 .السابقة

 اإلشكال الثالث 
، وملاذا يأيت عنهم ما خيالف املرفوعإذا كان تفسري الصحايب له حكم املرفوع، فلامذا 

 ؟خيتلف الصحابة يف اآلية
 : واجلواب

 : -رمحه اهللا-قال حيث ، مابن القيِّ عن هذا اإلشكال أنقل جواب 
اديث  يف التفسري ختالف األحفنحن نجد لبعضهم أقواًال : فإن قيل"

 مسعود الدخان بأنه األثر الذي حصل  ابنُ  كام فرسَّ ؛املرفوعة الصحاح، وهذا كثري
أنه دخان يأيت قبل يوم  ^   عن النبيِّ  وقد صحَّ ،عن اجلوع الشديد والقحط

 مع الدابة والدجال وطلوع الشمس من ، يكون من أرشاط الساعة،القيامة
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 .)١(مغرهبا
﴿َأْسـكِنُوُهنَّ ِمـْن َحيْـُث َسـَكنْتُْم ِمـْن :  عمر بن اخلطاب قولـه تعـاىل وفرسَّ 

                                         
بِـنيٍ :  يف سورة الدخان يشري إىل قوله تعاىل)١( َامء بِـُدَخاٍن مُّ  َيْغـَشى النَّـاَس }١٠{﴿َفاْرَتِقْب َيـْوَم َتـْأِيت الـسَّ

نَا اْكِشْف َعنَّـا اْلَعـَذاَب إِ }١١{َهَذا َعَذاٌب َألِيٌم  ـا ُمْؤِمنُـونَ  َربَّ ْكَرى َوَقـْد َجـاءُهْم }١٢{نَّ ـى َهلُـُم الـذِّ  َأنَّ
ــنيٌ  بِ ــوٌل مُّ ــونٌ }١٣{َرُس ْنُ ــٌم جمَّ ــاُلوا ُمَعلَّ ــُه َوَق ــْوا َعنْ ــمَّ َتَولَّ ــْم }١٤{ ُث ُك ــيًال إِنَّ ــَذاِب َقلِ ــُفو اْلَع ــا َكاِش  إِنَّ

ـا ُمنَتقِ }١٥{َعائُِدونَ  ى إِنَّ َحى﴾، ومـا ورد }١٦{ُمـونَ  َيْوَم َنـْبطُِش اْلَبْطـَشَة اْلُكـْربَ  َعـْن ،َعـْن َأِيب الـضُّ
وٍق َقاَل  ُث ِيف كِنْـَدةَ :َمْرسُ  َفَيْأُخـُذ بَِأْسـَامِع املُْنَـافِِقَني ، َجيِـيُء ُدَخـاٌن َيـْوَم اْلِقَياَمـةِ : َفَقـاَل ، َبْينََام َرُجـٌل ُحيَـدِّ

َكامِ ،َوَأْبَصاِرِهمْ   َفَغـِضَب َفَجَلـَس ، َفَأَتْيـُت اْبـَن َمـْسُعوٍد َوَكـاَن ُمتَّكًِئـا،ْعنَـا َفَفزِ ، َيْأُخُذ املُْْؤِمَن َكَهْيَئِة الزُّ
َفإِنَّ ،  َال َأْعَلمُ : اْلِعْلِم َأْن َيُقوَل ملَِا َال َيْعَلمُ  َفإِنَّ ِمنَ ، اهللاَُّ َأْعَلمُ : َوَمْن َملْ َيْعَلْم َفْلَيُقْل ، َمْن َعلَِم َفْلَيُقْل :َفَقاَل 

ــ ِفــَني﴾ ﴿ :-َصــىلَّ اهللاَُّ َعَلْيــِه َوَســلَّمَ -ِه اهللاََّ َقــاَل لِنَبِيِّ ُقــْل َمــا َأْســَأُلُكْم َعَلْيــِه ِمــْن َأْجــٍر َوَمــا َأَنــا ِمــْن املَُْتَكلِّ
ْسَالمِ وا َعنِ ؤُ َوإِنَّ ُقَرْيًشا َأْبطَ ، )٨٦:ص( لَُّهمَّ  ال: َفَقاَل ،-َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - النَّبِيُّ َلْيِهمُ  َفَدَعا عَ ، اْإلِ

ْم َسـنَةٌ ،َأِعنِّي َعَلْيِهْم بَِسْبٍع َكَسْبِع ُيوُسَف   َوَيـَرى ، َوَأَكُلـوا املَْْيَتـَة َواْلِعَظـامَ ، َحتَّـى َهَلُكـوا فِيَهـا، َفَأَخَذْهتُ
َخانِ  َامِء َواْألَْرِض َكَهْيَئِة الدُّ ُجُل َما َبْنيَ السَّ ـُد ِجْئـَت َتْأُمُرَنـا بِـِصَلِة  َيـا ُحمَ : َفَجاَءُه َأُبو ُسـْفَياَن َفَقـاَل .الرَّ مَّ

ِحمِ  َامُء بِـُدَخاٍن ُمبِـٍني إَِىل َقْولِـهِ :  َفَقـَرأَ ، َفـاْدُع اهللاََّ، َوإِنَّ َقْوَمَك َقْد َهَلُكـوا،الرَّ : ﴿َفاْرَتِقـْب َيـْوَم َتـْأِيت الـسَّ
﴿َيـْوَم :  َفَذلَِك َقْوُلُه َتَعاَىل ،اُدوا إَِىل ُكْفِرِهمْ  ُثمَّ عَ ،َأَفُيْكَشُف َعنُْهْم َعَذاُب اْآلِخَرِة إَِذا َجاءَ ،  ﴾﴿َعائُِدونَ 

ى ومُ ﴿ ، َيْوَم َبْدرٍ ﴾لَِزاًما﴿ َو ، َيْوَم َبْدرٍ ﴾َنْبطُِش اْلَبْطَشَة اْلُكْربَ وُم ﴾َسَيْغلُِبونَ ﴿ إَِىل ﴾امل ُغلَِبْت الرُّ  َوالرُّ
 فـال يربـو عنـد اهللا، :م، بـابأخرجـه البخـاري يف كتـاب التفـسري، يف تفـسري سـورة الـرو. "َقْد َمـَىض 

، ومـسلم يف كتـاب صـفة القيامـة واجلنـة والنـار، بـاب الـدخان، حـديث رقـم )٤٧٧٤(حديث رقم 
 كان الذي اجلوع: بالعذاب واملراد": )الفكر-٤/٥٧١(وقد قال الشوكاين يف فتح القدير  ). ٢٧٩٨(

 يـوم رأوه إذا أو ، الـساعة آيات من هو الذي الدخان رأوا إذا يقولونه أو ، الدخان من يرونه ما بسببه
 مـن هبـم نـزل ممـا لونـهيتخيَّ  كـانوا الـذي الـدخان أنه : منها والراجح. األقوال اختالف عىل مكة فتح

 دخـان ذلـك فـإن الـساعة، آيـات مـن الدخان أن ورد ما هذا ترجيح ينايف وال ، اجلوع ةوشدَّ  ، اجلهد
 ةصــحَّ  تقــدير عـىل آخــر دخـان فإنــه مكــة، فـتح يــوم كـان الــذي إنــه: قيـل مــا اأيـًض  ينافيــه وال آخـر،
 .اهـ"وقوعه
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ا نَـبِّ  رَ اَب تَـ كِ عُ دَ  َنـَال ":  حتـى قـال،، بأهنا للبائنة والرجعيـة)٦:الطالق(ُوْجِدُكْم﴾ 
 .)٢(ة الصحيحة يف البائن ختالف هذا التفسري، مع أن السنَّ )١("ةٍ رأَ  امْ لِ وْ قَ لِ 

ْوَن ِمنُْكْم :  تعاىلهم اهللا وجهه قولَ كرَّ يب طالب أ بن  عيلُّ وفرسَّ  ِذيَن ُيتََوفَّ ﴿َوالَّ
بَّْصَن بَِأْنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعْرشً اَوَيَذُروَن َأْزَواًج  ) ٢٣٤مـن اآليـة: البقرة(﴾ ا َيَرتَ

 ة الـصحيحة والـسنَّ .)٣("ْنيِ َلـَج  اْألَ دَ عَ بْ أَ  دُّ تَ عْ تَ ":  فقال،ة يف احلامل واحلائلأهنا عامَّ 
                                         

َعْن َأِيب إِْسـَحَق ، )١٤٨٠( ال نفقة هلا، حديث رقم اأخرجه مسلم يف كتاب الطالق، باب املطلقة ثالثً  )١(
ْعبِيُّ :َقاَل  ْعبِيُّ بَِحـِديِث ، ُكنُْت َمَع اْألَْسَوِد ْبِن َيِزيَد َجالًِسا ِيف املَْْسِجِد اْألَْعَظـِم َوَمَعنَـا الـشَّ َث الـشَّ  َفَحـدَّ

 ُثمَّ َأَخـَذ اْألَْسـَوُد ، َملْ َجيَْعْل َهلَا ُسْكنَى َوَال َنَفَقةً -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َفاطَِمَة بِنِْت َقْيٍس َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ 
ا ِمْن َحًىص َفَحَصَبُه بِهِ  ُث بِِمثْ : َفَقاَل ،َكف  نَـا :َقاَل ُعَمرُ ! ِل َهَذا  َوْيَلَك ُحتَدِّ ُك كَِتـاَب اهللاَِّ َوُسـنََّة َنبِيِّ - َال َنْرتُ

ْكنَى َوالنََّفَقـةُ . لَِقْوِل اْمَرَأٍة َال َنْدِري َلَعلََّها َحِفَظْت َأْو َنِسَيْت -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  - َقـاَل اهللاَُّ ؛ َهلَا الـسُّ
ِرُجوهُ : -َعزَّ َوَجلَّ  نَـةٍ ﴿َال ُختْ ُرْجَن إِالَّ َأْن َيْأتَِني بَِفاِحَشٍة ُمَبيِّ مـن اآليـة : الطـالق (﴾نَّ ِمْن ُبُيوِهتِنَّ َوَال َخيْ
  .)١من اآلية 

 َعـْن ،َعْن َأِيب َسَلَمةَ ، )١٤٨٠(ا ال نفقة هلا، حتت رقم  أخرج مسلم يف كتاب الطالق، باب املطلقة ثالثً )٢(
َقَها َزْوُجَها ِيف َعْهِد النَّبِيِّ َأنَّهُ ": َفاطَِمَة بِنِْت َقْيٍس   َوَكـاَن َأْنَفـَق َعَلْيَهـا َنَفَقـَة -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسـلَّمَ - َطلَّ

َأَخـْذُت  َفـإِْن َكـاَن ِيل َنَفَقـٌة ، َواهللاَِّ َألُْعلَِمنَّ َرُسوَل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسـلَّمَ : َفَلامَّ َرَأْت َذلَِك َقاَلْت ،ُدونٍ 
 َفَذَكْرُت َذلَِك لَِرُسـوِل اهللاَِّ َصـىلَّ اهللاَُّ َعَلْيـِه : َقاَلْت ، َوإِْن َملْ َتُكْن ِيل َنَفَقٌة َملْ آُخْذ ِمنُْه َشْيًئا،الَِّذي ُيْصلُِحنِي

لة ليـست ومناقشات أهل العلم واختالفهم يقيض بأن املـسأ. " َوَال ُسْكنَى، َال َنَفَقَة َلِك : َفَقاَل ،َوَسلَّمَ 
ة فاطمـة عند رشحه لبـ فتح الباري :، انظر^ قطعية يف خمالفة عمر بن اخلطاب لتفسري النبيِّ  اب قـصَّ
   ).٥٣٢٦-٥٣٢٣(بنت قيس من كتاب الطالق، األحاديث رقم 

ْن َيتَّـِق اهللاََّ َوُأوالَُت األَْمحَـاِل َأَجُلُهـنَّ َأْن َيـَضْعَن َمحَْلُهـنَّ َوَمـ﴿: أخرج البخاري يف كتاب التفسري، باب) ٣(
ا ِة )٤٩٠٩(، حديث رقم ﴾َجيَْعْل َلُه ِمْن َأْمِرِه ُيْرسً ، ومسلم يف كتاب الطـالق، بـاب بـاب اْنِقـَضاِء ِعـدَّ

َها بَِوْضِع اْحلَْمِل، حديث رقم  : ، عن َأيب َسَلَمَة بن عبد الرمحن َقاَل )١٤٨٥(املَُْتَوىفَّ َعنَْها َزْوُجَها َوَغْريِ
َأْفتِنِـي ِيف اْمـَرَأٍة َوَلـَدْت َبْعـَد َزْوِجَهـا بِـَأْرَبِعَني : َىل اْبِن َعبَّاٍس َوَأُبو ُهَرْيَرَة َجالٌِس ِعنَْدُه َفَقاَل َجاَء َرُجٌل إِ 

= 
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 ١٩٢

 .بخالفه
ِيت ِيف :  ابــن مــسعود قولــه تعــاىلوفــرسَّ  ــائِبُُكُم الــالَّ َهــاُت نِــَسائُِكْم َوَرَب ﴿َوُأمَّ

 ﴾ ِيت َدَخْلـتُْم ِهبِـنَّ بـأن الـصفة ) ٢٣مـن اآليـة: النـساء(ُحُجوِرُكْم ِمْن نَِسائُِكُم الـالَّ
 حتـى يـدخل هبـا، والـصحيح خـالُف لنسائكم األوىل والثانية، فال حتـرم أم املـرأة 

ــه املــرأة حتــرُ أمَّ قولــه، وان  : م بمجــرد العقــد عــىل ابنتهــا، والــصفة راجعــة إىل قول
﴾، وهو قوُل  ِيت َدَخْلتُْم ِهبِنَّ ِيت ِيف ُحُجوِرُكْم ِمْن نَِسائُِكُم الالَّ  مجهور ﴿َوَرَبائِبُُكُم الالَّ

 .الصحابة
 ، وذلك وهمٌ ى السجل،يسمَّ  ^  بأنه كاتب للنبيِّ لَّ جِ اس السِّ  عبَّ  ابنُ وفرسَّ 

ـُه لِْلَجبِـِني﴾  : هـا يف قولـه تعـاىل السجل الـصحيفة املكتوبـة، والـالم مثلُ وإنام ﴿َوَتلَّ
 :ويف قول الشاعر ، )١٠٣:الصافات(

ِ يعً  َرصِ رَّ خَ فَ  ... ... ... ...              ...  )١( مِ فَ لْ لِ  وَ نِ يْ دَ يَ لْ ا ل

                                         
= 

، َقـاَل ﴾نَّ َوُأوالَُت األَْمحَاِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيـَضْعَن َمحَْلُهـ﴿: ُقْلُت َأَنا. آِخُر األََجَلْنيِ : َفَقاَل اْبُن َعبَّاسٍ . َلْيَلةً 
، َفَأْرَسَل اْبُن َعبَّاٍس ُغَالَمـُه ُكَرْيًبـا إَِىل ُأمِّ َسـَلَمَة َيـْسَأُهلَا، - َيْعنِي َأَبا َسَلَمَة -َأَنا َمَع اْبِن َأِخي : َأُبو ُهَرْيَرةَ 

ِة َوْهَي ُحْبَىل، َفَوَضَعْت َبْعَد َمْوتِِه : َفَقاَلْت  بَِأْرَبِعَني َلْيَلـًة، َفُخطَِبـْت، َفَأْنَكَحَهـا ُقتَِل َزْوُج ُسَبْيَعَة األَْسَلِميَّ
نَابِِل فِيَمْن َخَطَبَها^َرُسوُل اهللاَِّ    ."، َوَكاَن َأُبو السَّ

 هـو :فقيـل ،اجلمـل يـوم قتلـه ،-عـنهام اهللا ريض- طلحـة بـن حممـد قاتـل هو وقائله ،قائله يف اخُتلف )١(
  : البيت وقبل .النخعّي  األشرت هو: وقيل ،العبّيس  أوىف بن رشيح هو بل :وقيل ،املُْقَشِعرّ  بن عصام
امٍ  َوَأْشَعَث  ( هِ  بِآياِت  َقوَّ   ) ُمسلم الَعْنيُ  ترى فيام األَّذى َقلِيلِ    ... َربِّ
ْمِح  له َهَتْكُت  (  .  ) َولِْلَفمِ  للَيَدْينِ  ارصيعً  َفَخرَّ  ... َقِميصه حضني بِالرُّ

طبقـات ابـن : ، وانظر)الرسالة-٣١٣ص(عبيد البكري  أليب األمثال كتاب رشح يف املقال فصل
= 
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 ١٩٣

 وهـذا كثـري ، عـىل مـا فيـه مـن الكتـاب السامء كام يطوى الـسجلُّ يأي يطو
 ة يف حكم املرفوع؟  فكيف يكون تفسري الصحايب حجَّ ،اجد  

ــواه ســواء:  قيــل ــا ،الكــالم يف تفــسريه كــالكالم يف فت  وصــورة املــسألة هن
 خيالفه، ويقـول كصورهتا هناك سواء بسواء، وصورهتا أن ال يكون يف املسألة نصٌّ 

 .علم مل يُ لم الشتهاره أو سواء عُ ، من الصحابة ال خيالفه فيه أحدٌ يف اآلية قوًال 
 عن بعـضهم ي وهو نظري ما رو،قد فيه األمران فُ ،كر من هذه األمثلةوما ذُ 

 .  وهم خمتلفون فيها سواء،من الفتاوى التي ختالف النص
ا لتقوم احلجـة خطأ، ولكان معصومً أة بنفسه ملا لو كان قوله حجَّ :  فإن قيل

 فمن أين لكم ،ريه فإذا كان يفتى بالصواب تارة وبغريه أخرى وكذلك تفس،بقوله
نـه مل أ املـسألة ة من قسم الصواب؟ إذ صـورنة والتفسري املعنيَّ  هذه الفتوى املعيَّ أن

 ه ينقسم، فام الدليل عىل أن هذا القـول املعـنيَّ يقم عىل املسألة دليل غري قوله، وقولُ 
 ؟بدَّ من أحد القسمني وال

ــ:  قيــل ــدلُّ األدلَّ ــة ت ــه يف الــصورة  عــىل انحــصار الــصواب يف قوة املتقدم ل
 ،املفروضــة الواقعــة، وهــو أن مــن املمتنــع أن يقولــوا يف كتــاب اهللا اخلطــأ املحــض

مون به، وهـذه الـصورة املـذكورة وأمثاهلـا ويمسك الباقون عن الصواب فال يتكلَّ 
 عـرصهم عـن نــاطق وُّ واملحظـور إنـام هــو خُلـ. م فيهـا غــريهم بالـصوابقـد تكلَّـ

ه فقط، فهذا هو املحال، وهبـذا خـرج اجلـواب  واشتامله عىل ناطق بغري،بالصواب
                                         

= 
إحيـاء -٧/٢٧١(، والبداية والنهاية البن كثـري )٣/٤٨٨(، وتاريخ اإلسالم للذهبي )٥/٥٤(سعد 

  ).٥٥٥-٨/٥٥٤(، وفتح الباري البن حجر )الرتاث العريب
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 ١٩٤

، فـإن قولـه مل "لو كان قول الواحد منهم حجة ملـا جـاز عليـه اخلطـأ": عن قولكم
 .)١(اهـ"ه من القرائنم ذكرُ نضاف إليه مما تقدَّ ا بل بام ،يكن بمجرده حجة

واختالف الصحابة يف التفسري الـذي يكـون مـن هـذا القبيـل، إذا مل :  قلت
 كل قول عىل وجه، فال يرضب بالوجه اآلخـر، وإال ع، بحيث يصحُّ نوُّ يكن من الت

 . فاحلال فيه هو احلال يف مشكل اآلثار
 :قسامن القرآن أنواعلم ": -رمحه اهللا-وقد قال الزركيش 

 .عترب تفسريهورد تفسريه بالنقل عمن يُ : حدمها أ
 .دْ وقسم مل يرِ 

 :أنواع ثالثة لواألوَّ 
 . صىل اهللا عيه وسلم النبيِّ  يرد التفسري عنأنما إ

 .أو عن الصحابة
 .وس التابعنيؤأو عن ر

 .ة السند عن صحَّ ]هفي[بحث يُ  لفاألوَّ 
هـل أه مـن حيـث اللغـة فهـم  فـإن فـرسَّ ،نظر يف تفسري الصحايب يُ )٢(والثاين

 فـال ،ه بام شاهده من األسـباب والقـرائن وإن فرسَّ ، فال شك يف اعتامدهم،اللسان
 ، اجلمع فـذاكأمكن مجاعة من الصحابة فإن أقوالن تعارضت إ  وحينئذ،شك فيه

 هُ ْمـلِّ  عَ مَّ ُهـللَّ ا":  حيـث قـال،ه بـذلك برشَّ ^  ألن النبيَّ ؛م ابن عباسدِّ وإن تعذر قُ 

                                         
  ).١٥٦-٤/١٥٤(إعالم املوقعني ) ١(

 . الخ..ه فإن فرسَّ ،نظر فيهلسند فيه كاألول، يُ  بعد البحث يف صحة ا–علم  واهللا أ–يعني )  ٢(
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 ١٩٥

ــ،)١("يـَل وِ أْ التَّ   لقولــه صــىل اهللا عليــه ؛ح الــشافعي قــول زيــد يف الفــرائض وقــد رجَّ
 .ا شاءخذ بأهيِّ أن يأد ر اجلمع جاز للمقلِّ فإن تعذَّ . )٢("ٌد يْ  زَ مْ كُ ُض رَ فْ أَ ": وسلم

 صـىل اهللا عليـه  النبـيِّ إىلوس التـابعني إذا مل يرفعـوه ؤ وهـم ر:ا الثالـثوأمَّ 
 فحيـث جـاز التقليـد فـيام سـبق ،حد من الصحابة ريض اهللا عنهمأ إىل وال ،وسلم

 . وإال وجب االجتهاد،فكذا هنا
                                         

، مـن )٧٥(مـه الكتـاب، حتـت رقـم  علِّ اللهـمَّ :  ملسو هيلع هللا ىلص  باب قـول النبـيِّ ، أخرج البخاري يف كتاب العلم)١(
نِي َرُسـوُل اهللاَِّ َصـىلَّ اهللاَُّ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ ": ِعْكِرَمَة َعْن اْبِن َعبَّـاٍس َقـاَل طريق  ْمـُه اللَّ  : َوَقـاَل ،َضـمَّ ُهـمَّ َعلِّ

، )١٤٣(، وأخرج البخـاري يف كتـاب الوضـوء، بـاب وضـع املـاء عنـد اخلـالء، حتـت رقـم "اْلكَِتاَب 
مـن طريـق ).  ٢٤٧٧(ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة باب فضائل عبد اهللا بن عباس، حتـت رقـم 

ُث َعنِ  بْ ُعَبْيَد اهللاّ  َفَوَضـْعُت ، َأَتى اْخلَـَالءَ -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -بِيَّ َأنَّ النَّ ":  اْبِن َعبَّاسٍ َن َأِيب َيِزيَد ُحيَدِّ
ْهـهُ  : َقـاَل . اْبـُن َعبَّـاسٍ ): ُقْلـُت :َوِيف ِرَواَيـةِ ( ؟ َمـْن َوَضـَع َهـَذا: َفَلامَّ َخَرَج َقـاَل ،َلُه َوُضوًءا ُهـمَّ َفقِّ . "اللَّ

 .واللفظ ملسلم

 ومـن طريقـه ابـن ،)٣/١٨٤(سند  وأمحـد يف املـ،)٢/٣٥٩(أخرجه ابن سـعد يف الطبقـات : حسن ") ٢(
سنن  والرتمــذي يف الــ،)٣/٢٨١( وأخرجــه أمحــد يف املــسند .)٤٤/١٣٦(عــساكر يف تــاريخ دمــشق 

ــ،)٣٧٩١رقــم٥/٦٦٤( ــ،)٨٢٤٢رقــم٥/٦٧(سنن الكــربى  والنــسائي يف ال سنن  وابــن ماجــه يف ال
املــستدرك حلـاكم يف  وا،)٧١٣١رقـم١٦/٧٤( وابـن حبـان يف الــصحيح ،)١٥٥، ١٥٤رقـم١/٥٥(
تـــاريخ دمـــشق  وابـــن عـــساكر يف ،)٣٨٤٢رقـــم٥/٤٥(معرفـــة الـــسنن  والبيهقـــي يف ،)٣/٤٧٧(
عن خالـد من طرق ) ٢٢٤٢ ،٢٢٤٠رقم٢٢٧، ٦/٢٢٥(ملختارة  والضياء يف ا،)٤٠١-٥٨/٣٩٩(

قال . "َفَرائِِض َزْيٌد َوَأْعَلُمُهْم بِالْ ":ويف لفظ. "َوَأْفَرُضُهْم َزْيٌد  ":بلفظ  عن أنس ، عن أيب قالبة،احلذاء
؛ حـديث حـسن") :١٢/٢٠(فـتح البـاري قـال احلـافظ يف . "هذا حديث حسن صحيح":الرتمذي 

 إنــه : وقيــل،رواه أمحــد بإســناد صــحيح ") :٢/٥٩٤(اإلصــابة وقــال يف . "ولــه متابعــات وشــواهد
ذيب  غايـة البيـان مـع هتـ: انظر.")٣٧٩١رقم(وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي . "معلول

 ).٢/١٩٢(وترتيب اإلتقان 
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 فهمه إىلل  وطريق التوصُّ ،هو قليل و،ينما مل يرد فيه نقل عن املفرسِّ : الثاين
 ،ىل مفردات األلفاظ من لغة العرب ومدلوالهتا واستعامهلا بحسب السياقإالنظر 

 اللغـة أهـلا عـىل ا زائدً  فيذكر قيدً ،ا يف كتاب املفرداتوهذا يعتني به الراغب كثريً 
 .)١(اهـ" ألنه اقتصه من السياق؛يف تفسري مدلول اللفظ

د التعارض إىل اجلمع والتوفيق إن أمكن، وإال صري واملقصود أنه أرشد عن
 .إىل الرتجيح، وهو ما يكون عند مشكل احلديث وخمتلفه

 اإلشكال الرابع
كثرة الروايات اإلرسائيلية عن الصحابة، أال متنع من اعتامد التفسري باملأثور 

 والرجوع إليه؟
لية، وما  عن الصحابة الكثري من الروايات اإلرسائيال يصحُّ : واجلواب

 عنهم من ذلك ال يمنع اعتامد التفسري باملأثور، ألهنم إنام كانوا يوردوهنا صحَّ 
 .ا واعتامدً صًال أ ال ،ا واستشهادً ابً تعجُّ 

 :ب نوعهاواملوقف الرشعي من اإلرسائيليات بحَس 
 .هفام خالف ما جاءنا يف القرآن العظيم والسنة النبوية نردُّ 

 .علينا يف روايتهوما ما وافق ما عندنا ال حرج 
ُغوا َعنِّي َولَْو  : َقاَل -َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ -َعْن َعبِْد اهللاَِّ ْبِن َعْمٍرو َأنَّ النَّبِيَّ  َبلِّ

ائِيَل َوَال َحَرَج ،آَيةً  ُثوا َعْن َبنِي إِْرسَ ًدا، َوَحدِّ ْأ َمْقَعَدُه ِمنَ  َوَمْن َكَذَب َعَيلَّ ُمتََعمِّ   َفْليَتَبَوَّ

                                         
 ).٢/١٧٤(الربهان يف علوم القرآن ) ١(
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 .)١(النَّارِ 
 .بال نكذِّ ق وال نصدِّ فهذا نرويه، وال يوافق، وما ال خيالف و

وَن التَّـْوَراَة ؤُ َكـاَن َأْهـُل اْلكِتَـاِب َيْقـرَ ":  َقاَل -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ -عن َأِيب ُهَرْيَرَة 
ْسـَالمِ  وَهنَا بِاْلَعَربِيَّـِة ِألَْهـِل اْإلِ ُ ِة َوُيَفرسِّ انِيَّ َصـىلَّ اهللاَُّ َعَليْـِه -اَل َرُسـوُل اهللاَِّ  َفَقـ،بِاْلِعْربَ

ُبوُهمْ :  -َوَسلَّمَ  ُقوا َأْهَل الْكِتَاِب َوَال ُتَكذِّ  آَمنَّا بِاهللاَِّ َوَما ُأْنـِزَل إِلَيْنَـا : َوُقولُوا،َال ُتَصدِّ
 .)٢("اْآلَيةَ  .مْ كُ يْ لَ  إِ َل زِ نْ ا أُ مَ وَ 

، والتشنيع عىل التفـسري صيًال  وتفمجلةً ورفضها  مجيع اإلرسائيليات ردُّ ا أمَّ و
، وبـاهللا ة مـن التوسـعة يف ذلـكت عليه األدلَّ موقف خيالف ما دلَّ فهذا باملأثور هبا، 

 .التوفيق
 اإلشكال اخلامس 

 واحلال أن الرواية املرفوعة منه قليلة، بل تقول عائشة ،كيف يعتمد التفسري باملأثور
ْ ": -ريض اهللا عنها- ِ فَ  يُ َمل   ؟"دٍ َد  عَ اِت وَ  ذَ ةً يلَ لِ  قَ اٍت  آيَ الَّ  إِ آنِ رْ قُ  الْ نَ مِ ^  وُل ُس  الرَّ رسِّ

 .بل الروايات التفسريية املرفوعة كثرية: واجلواب
ــأن ،ولكــن منهــا مــا هــو تفــسري مبــارش للقــرآن ــة  eيــذكر الرســول  ب اآلي

 .، وهذا قليلهافرسِّ يو
 .اذكر فيه اآلية نص   وإن مل تُ ،ق بموضوع اآلية ومعانيهاومنها ما يتعلَّ 

صىل اهللا عليه -  اهللاَِّوُل ُس  رَ انَ ا كَ مَ "  : وأما ما أخرجه البزار عن عائشة قالت

                                         
 .حديث صحيح سبق خترجيه) ١(

 .حديث صحيح سبق خترجيه) ٢(
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ُ فَ  يُ -وسلم  ." يُل ْربِ  جِ نَّ اهُ يَّ  إِ هُ مَ لَّ  عَ دٍ دَ عَ  آًيا بِ الَّ  إِ آنِ رْ قُ ن الْ ئًا مِ يْ  َش رسِّ
 .)١( كثريفهو حديث منكر كام قاله ابنُ 

 أشــارت إىل آيــات - عنهــا  إن صــحَّ –ه عــىل أهنــا  جريــر وغــريُ لــه ابــنُ وأوَّ 
 .  فأنزل إليه عىل لسان جربيل، فسأل اهللا علمهنَّ ،مشكالت أشكلن عليه

 للقـرآن  هـو يف حقيقتـه بيـانٌ eأن مجيع ما جـاء عـن الرسـول : واملقصود 
، فـال )٢("آنَ رْ ُقـ الْ هُ ُقـلُ  ُخ انَ َكـ": -ريض اهللا عنها-العظيم، أما ترى إىل قول عائشة 

لتفسريية إهنا قليلة، إال إذا قصد الروايات الرصحية املبارشة يف يقال عن الروايات ا
 . تفسري القرآن العظيم

                                         
 .ضعيف، سبق خترجيه حديث )١(

  .ديث صحيح، سبق خترجيهح) ٢(
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 :انتهت الدراسة يف هذا املوضوع إىل النتائج التالية
حتديد مفهوم التفسري باملأثور، بأنـه الـذي ال يدخلـه رأي، فهـو مقابـل  ) ١

السنة وبقـول الـصحايب،  بالقرآن وبتفسري القرآن: للتفسري بالرأي، وبالتايل يشمل
 .ليه التابعونوما اتفق ع
ة، ومل حيظ بالتنـصيص  عند علامء األمَّ ابيان أن هذا املصطلح كان جاريً  ) ٢

 .عليه وبالتسمية الظاهرة إال يف بداية القرن العرشين
 .تقرير فضل القرآن ) ٤
  ألن املفرسِّ ؛رأيقرآن ليس من قبيل التفسري بالبيان أن تفسري القرآن بال ) ٥
 . بمعنى من اجتهادهال يأيت، و به آية أخرى بمعنى يف آية ليفرسِّ إنام يأيت

 القراءة الثابتـة بـالقراءة تقرير أن من صور تفسري القرآن بالقرآن تفسريَ  ) ٦
 .الثابتة

 . وجلَّ  من اهللا عزَّ تقرير فضل السنة ومكانتها، وأهنا وحٌي  ) ٧
رآنيني ألهـل الـسنة واجلامعـة يف االكتفـاء بـالقرآن بيان خمالفة منهج الق ) ٨

 . عنه بالترشيعنه، وتستقلُّ توافق القرآن العظيم، وتبيِّ  فالسنة دون السنة،
 .نزل إليه من القرآن العظيمأُ ما  بنيَّ  rن الرسول تقرير أ)  ٩

ع القـرآن يـ مجبـنيَّ ^ ، وأنواعـه؛ فالرسـول أقسام البيان النبويِّ بيان  ) ١٠
مبـارشة، بـذكر ^ نـه الرسـول  ولكن بيانه له عىل أقسام، منه ما بيَّ الكريم،

ببيـان األحكـام والتـرشيعات، ^ نـه الرسـول  ومنه مـا بيَّ ،اآلية وتفسريها
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 .بتقريره، إىل آخر األقسام املذكورة يف القاعدة^ نه الرسول ومنه ما بيَّ 
 .ة عن الكتاب السنة مستقلَّ تقرير أن  ) ١١
 .ة مع القرآن السنَّ أوجه تقرير  )  ١٢
 .ةة التفسري بالقراءة الشاذَّ من مصادر التفسري بالسنَّ تبيني أن  ) ١٣
 . تفسري الصحابةمن مصادر التفسري النبويِّ تبيني أن  ) ١٤
 .احلذر يف املنقول من الضعيف واملوضوعتقرير وجوب  ) ١٥
 يفرسِّ أفضل طرق تفسري القرآن أن ": توضيح مراد العلامء من قوهلم  ) ١٦

فهم منه استقالل تفسري القرآن ، وأنه ال يُ "...بالقرآن فإن مل يوجد فبالسنة، 
 القـرآن بالـسنة عـن  تفـسريُ بالقرآن عن تفسري القرآن بالسنة، أو أنه يـستقلُّ 

 .تفسري القرآن بالقرآن
 .r ال جيوز العدول عن تفسري النبيِّ تقرير أنه  ) ١٧
ـالتدليل عىل أن تفسري الصحايب)  ١٨ ا  له حكم الرفع، حتى وإن كـان مبني 
 .ملسو هيلع هللا ىلص  ألنه يف تفسريه إنام يبني عىل املعنى الذي أخذه من الرسول ؛عىل رأيه

جلميع القرآن العظيم، وبيان أنواع بيانه ملسو هيلع هللا ىلص التأكيد عىل بيان الرسول )  ١٩
 .للقرآن الكريمملسو هيلع هللا ىلص 

ها وخالفــت رســم  ســندُ ة التــي صــحَّ تــرجيح أن القــراءة الــشاذَّ )    ٢٠
صحف، ال تنزل عن كوهنا رواية هلا حكم الرفع، فهي عـىل أدنـى األحـوال مـن امل

 .باب تفسري القرآن بالسنة
  لآلية بمعنى خمـالف خمالفـة تـضادٍّ التأكيد عىل خطورة أن يأيت املفرسِّ  )  ٢١

 .للتفسري باملأثور
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 .عالتنبيه إىل عبارات أهل العلم يف اإلشارة إىل اختالف التنوُّ )   ٢٢
ع كـالم الـصحابة والتـابعني يف تفـسري اآليـة، أن بعض تنـوُّ إىل التنبيه  ) ٢٣

 . عىل قراءة لآلية غري القراءة األخرىاسببه أن يكون تفسريه مبني  
 نَّ توضيح معنى قول احلاكم عن تفسري الصحايب أنه مرفـوع، ومـا ُظـ ) ٢٤

 كتابه يف معرفة  املستدرك، وما ذكره يف كتابهمن اختالف بني كلمته هذه الواردة يف
 .علوم احلديث
 .هم عن التفسري باملأثورتوَّ دفع إشكاالت تُ  ) ٢٥

ل التوفيـق واهلـدى أي انتهـت إليهـا الدراسـة، واهللا أسـهذه أهم النتائج التـ
َِني﴾   ).١٠:يونس(والرشاد والسداد، ﴿َوَآِخُر َدْعَواُهْم َأِن احلَْمُد هللاِ َربِّ الَعاملَ

 َّ  نعمته تتم الصاحلاتت واحلمد هللا الذي بمت
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 .طبع جممع امللك فهد بن عبدالعزيز، برواية حفص عن عاصم. القرآن الكريم •

اإلبانة عن رشيعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة، أليب عبداهللا عبيداهللا بن حممد بن بطة العكربي  •
، دار )وهو حتقيق لبعض املخطوط( معطي، ، حتقيق ودراسة رضا بن نعسان)هـ٣٨٧ت(احلنبيل 

 .هـ١٤١٥ الرياض، الطبعة الثانية -الراية 
 .األم) = ضمن األم(إبطال االستحسان  •
، حتقيق حممد أبوالفضل إبراهيم، دار )هـ٩١١ت(اإلتقان يف علوم القرآن ، جلالل الدين السيوطي  •

 .هـ١٤٠٥الرتاث، القاهرة، الطبعة الثالثة 

 فيصل اجلوابرة، دار الراية، الطبعة األوىل :، حتقيق)هـ٢٨٧ت( البن أيب عاصم ،ينواملثااآلحاد  •
 .هـ١٤١١

، حتقيق شعيب )هـ٧٣٩ت(اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ، لعالء الدين عيل بن بلبان الفاريس  •
 .هـ١٤١٢األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل 

، طبع بمطبعة املعارف )هـ٤٣٦ت( حسني بن عيل الصيمري أخبار أيب حنيفة وأصحابه، أليب عبداهللا •
 .هـ١٣٩٤الرشقية، حيدر آباد، اهلند، نرش دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الثانية 

حتقيق مكتب البحوث والدراسات،النارش دار الفكر للطباعة  ،يف إيضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان  •
 .م، بريوت١٩٩٥ -هـ ١٤١٥والنرش، 

 بكر حممد بن موسى بن عثامن احلازمي اهلمداين، زين الدين يبر، ألالعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثاا •
 . هـ١٣٥٩الطبعة الثانية  ، حيدر آباد ، الدكن،دائرة املعارف العثامنية ، )هـ٥٨٤ ت(

ق عليه اجعه وعلَّ ، ر)هـ٧٥٢ت(إعالم املوقعني عن رب العاملني، أليب عبداهللا حممد بن أيب بكر الزرعي  •
 .طه عبدالرؤوف، دار اجليل

ابن (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ، لشمس الدين أيب عبداهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي  •
 .، بتحقيق حممد حامد الفقي، نرش دار املعرفة، بريوت)هـ٧٥١ت) (قيم اجلوزية

 . بريوت، الطبعة الثانية،ار الفكردحتقيق سمري جابر، األغاين، أليب الفرج األصفهاين،  •
، ومعه اختالف احلديث، وكتاب اختالف مالك )هـ٢٠٤ت(ملحمد بن إدريس الشافعي ، األم •

والشافعي، وكتاب إبطال االستحسان، وكتاب سري األوزاعي، وكتب أخرى للشافعي، ويف آخره 
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 .دار املعرفة، بريوت، تصحيح حممد زهري النجار، ملزين، وذلك ضمن جمموع كتاب األمخمترص ا
 .صون املنطق والكالم= االنتصار ألهل احلديث أليب املظفر السمعاين  •
  .علوم احلديث= ) مقدمة ابن الصالح(أنواع علوم احلديث املعروف بـ •
 البن الوزير حممد بن املرتىض ، اخلالفات إىل مذهب احلق من أصول التوحيدإيثار احلق عىل اخللق يف ردِّ  •

 .هـ١٤٠٧دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، اليامين، 

إيقاظ مهم أويل األبصار لالقتداء بسيد املهاجرين واألنصار وحتذيرهم من االبتداع الشائع يف القرى  •
ين الَّ واألمصار، من تقليد املذاهب مع احلمية والعصبية بني فقهاء األمصار، لصالح الفُ 

 ).هـ١٣٩٨( بريوت ، دار املعرفة،)هـ١٢١٨ت(
 .هـ١٣٩٩، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة )هـ٧٢٨ت(اإليامن، ألمحد بن عبداحلليم ابن تيمية  •
حممد أبوالفضل : ، حتقيق)هـ٧٩٤ت(الربهان يف علوم القرآن ، لبدر الدين حممد بن عبداهللا الزركيش  •

 .هـ، دار الفكر١٤٠٠إبراهيم، الطبعة الثالثة 

، حتقيق )هـ٧٤٩ت(، أليب الثناء حممود بن عبدالرمحن األصفهاين ح خمترص ابن احلاجب رشبيان املخترص •
 .هـ١٤٠٦حممد مظهر بقا، من مطبوعات مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، الطبعة األوىل . د

ق عليه حممد بن ، حققه وعلَّ )هـ٧٩٥ت(بيان فضل علم السلف عىل علم اخللف، البن رجب احلنبيل  •
 .هـ١٤١٦العجمي، دار البشائر اإلسالمية، نارص 

، وأهلها واردهيا من بنواحيها اجتاز أو ماثلاأل من هاحلَّ  من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ •
 عساكر بابن املعروف ،الشافعي اهللا عبد بن اهللا هبة ابن احلسن بن عيل القاسم أيب لحافظل
 .والتوزيع والنرش للطباعة فكرال دار، شريي عيل وحتقيق دراسة، )هـ٥٧١ت(

، حتقيق أيب معاذ طارق بن )هـ٩١١ت(تدريب الراوي برشح تقريب النواوي ، جلالل الدين السيوطي  •
إلسالمية بدولة قطر، دار العاصمة، عوض اهللا بن حممد، طبعة خاصة بوزارة األوقاف والشؤون ا

 . هـ١٤٣٠الرياض، 

، حتقيق أمحد بكري )هـ٥٤٤ت( عياض بن موسى اليحصبي ترتيب املدارك وتقريب املسالك، للقايض •
 .هـ١٣٨٧حممود، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت 

 .ق عليه حممد عيد عبايس وراجعه وعلَّ ، حققه وليدر،رواية عبدوس العطا ،أصول السنة ألمحد بن حنبل •

 .صحابة والتابعني والr عن رسول اهللا اتفسري القرآن العظيم مسندً = تفسري ابن أيب حاتم   •
  .تفسري القرآن العظيم= تفسري ابن كثري  •
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 .معامل التنزيل= تفسري البغوي  •
عبدالرمحن بن حممد ( والصحابة والتابعني، البن أيب حاتم r عن رسول اهللا اتفسري القرآن العظيم مسندً  •

لطبعة األوىل ، حتقيق أسعد حممد الطيب،مكتبة نزار مصطفى الباز، ا)هـ٣٢٧بن إدريس الرازي ت
 .هـ١٤١٧

:  ، املحقق) هـ٧٧٤ت(لقريش الدمشقي تفسري القرآن العظيم، أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري ا •
 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنرش والتوزيع، الطبعة الثانية 

 اجلامع ألحكام القرآن= تفسري القرطبي  •
ن حيي ، حتقيق عبدالرمحن ب)هـ٣٢٧ت(لرمحن بن حممد إدريس الرازي تقدمة اجلرح والتعديل، لعبدا •

، مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية، حيدر آباد الدكن، )رح والتعديليف أول كتاب اجل(املعلمي، 
 .هـ١٢٧١اهلند 

 .التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد= التمهيد رشح املوطأ  •
، حتقيق )هـ٤٦٣ت(نمري ن املعاين واألسانيد، ليوسف بن عبداهللا بن عبدالرب الالتمهيد ملا يف املوطأ م •

 .عراب، توزيع مكتبة األوس، املدينة املنورةأسعيد أمحد 
، ملحمد بن عمر بازمول، ومعه غاية البيان يف ختريج أحاديث وآثار هتذيب هتذيب وترتيب اإلتقان •

ار االستقامة، مرص، القاهرة، الطبعة األوىل وترتيب االتقان، ألمحد بن عمر بازمول، طبع د
 .هـ١٤٣٠

، حتقيق )هـ٦٠٦ت(، ملجد الدين أيب الربكات ابن األثري  rجامع األصول يف أحاديث الرسول •
 .هـ١٤٠٣عبدالقادر األرنؤوط، دار الفكر، الطبعة الثانية 

دالباقي، مع رشحه فتح ، حتقيق حممد فؤاد عب)هـ٢٥٦ت(اجلامع الصحيح، ملحمد بن إسامعيل البخاري  •
 .الباري، املطبعة السلفية

، حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء )هـ٢٦١ت(اجلامع الصحيح، ملسلم بن احلجاج النيسابوري  •
 .الرتاث

بـن عبـدالرمحن أبـو الفـرج لـزين الـدين  من جوامـع الَكلِـم، اجامع العلوم واِحلَكم يف رشح مخسني حديثً  •
إبـراهيم بـاجس، و، حتقيـق شـعيب األرنـاؤوط )هــ٧٩٥(  بـن رجـب احلنـبيلمحـدأبـن شهاب الدين 

هــ، ١٤١١الطبعـة األوىل،   عني مليلة، اجلزائر، مؤسسة الرسـالة، بـريوت، لبنـان،،تصوير دار اهلدى
 .م١٩٩١
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 ٢٠٥

أمحد عبدالعليم : ، تصحيح)هـ٦٧١ت(اجلامع ألحكام القرآن، أليب عبداهللا حممد األنصاري القرطبي  •
 .هـ١٣٧٢ وزمالئه، الطبعة الثانية الربدوين،

، حتقيق عبدالعيل عبداحلميد حامد، عني )هـ٤٥٨ت(، ألمحد بن احلسني البيهقي اجلامع لشعب اإليامن •
 .هـ١٤٠٦ اهلند، الطبعة األوىل -بنرشه الدار السلفية ، بومباي 

 .، حتقيق أمحد حممد شاكر)هـ٢٠٤ت (لشافعي ا ، ملحمد بن إدريس مجاع العلم •
  احلاشية، أليبحاشية العطَّار عىل، ب، مع رشح اجلالل املحيلِّ )هـ٧٧١ت(ع اجلوامع البن السبكي مج •

ار، هبامشه تقرير الرشبيني عىل مجع اجلوامع، وتقريرات حممد عيل السعادات حسن بن حممد العطَّ 
 . بن حسني املالكي

 .عضد ملخترص ابن احلاجب األصويلرشح ال = حاشية التفتازاين عىل رشح العضد ملخترص ابن احلاجب  •
 القاسم إسامعيل بن حممد بن ام السنة أيبة ورشح عقيدة أهل السنة، إمالء احلافظ قوَّ احلجة يف بيان املحجَّ  •

، حتقيق ودراسة حممد بن ربيع بن هادي عمري املدخيل يف )هـ٥٣٥ت(الفضل التيمي األصبهاين 
 .هـ١٤١١ املجلد الثاين، دار الراية الطبعة األوىل م يفيِّ َح املجلد األول، وحممد حممود أبورُ 

 .، دار الكتب العلمية، دار الفكر)هـ٤٣٠ت(حلية األولياء، أليب نعيم أمحد بن عبداهللا األصفهاين  •
 .حلية األولياء= احللية أليب نعيم   •
، الفكر دار، )هـ٩١١ت (السيوطي الدين جالل الكامل بن الرمحن عبد يف التفسري باملأثور، لاملنثور الدر •

 .م١٩٩٣بريوت، 

ذم الكالم وأهله ، أليب إسامعيل عبد اهللا بن حممد بن عيل بن حممد ابن أمحد بن عيل بن جعفر األنصاري  •
نارص بن عبد الرمحن بن حممد اجلديع، .د: ، حتقيق)هـ٤٨١ت (اهلروي احلنبيل شيخ اإلسالم احلافظ 
 .م١٩٩٦، عة األوىل لتوزيع ، الرياض، الطبدار أطلس للنرش وا

 .، حتقيق أمحد حممد شاكر، بدون معلومات نرش)هـ٢٠٤ت(، ملحمد بن إدريس الشافعي الرسالة •

، )هـ٢٧٥ت (امن بن األشعث السجستاِين  داود سليألِيب  وصف سننه، ِيف  أهل مكة إَىل  داود أِيب رسالة  •
د: َحتقيق  .هـ١٤٠١ ب اإلسالمي، الطبعة الثالثة املكت لطفي الصباغ،ُحممَّ

، )هـ١٨١ت(زوائد نعيم بن محاد عىل كتاب الزهد البن املبارك مع كتاب  الزهد، لعبداهللا بن املبارك  •
ق عليه حبيب الرمحن األعظمي، دار الكتب العلمية، توزيع دار الباز للنرش والتوزيع، حققه وعلَّ 

 .مكة
، مكتبة )هـ١٤٢١ت(لباين ، ملحمد نارص الدين األ األحاديث الصحيحة ويشء من فقههاسلسلة •
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 .هـ١٤١٥املعارف، الرياض، 
 – الراية دار: النارش ،بكر اخلالل أبو يزيد بن هارون بن حممد بن محدأل/ أليب بكر اخلالل،، السنة  •

 .الزهراين عطية. د: حتقيق، ١٤١٠ األوىل، الطبعة، الرياض
د سعيد القحطاين، دار ابن القيم، ، حتقيق ودراسة حمم)هـ٢٩٠ت(السنة، لعبداهللا بن أمحد بن حنبل  •

 .هـ١٤٠٦الطبعة األوىل 
ج أحاديثه وآثاره وعلق عليه الدكتور عبداهللا بن حققه وخرَّ ، )هـ٢٩٤ت(السنة، ملحمد بن نرص املروزي  •

 .هـ١٤٢٢حممد البصريي، دار العاصمة ، الرياض، الطبعة األوىل 
، حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي، دار )هـ٢٧٣ت(سنن ابن ماجة، ملحمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة،  •

 .هـ١٣٩٥إحياء الرتاث العريب 
ت عبيد ، إعداد وتعليق عزَّ )هـ٢٧٥ت(سنن أيب داود، لسليامن بن األشعث السجستاين، أبوداود،  •

 .هـ١٣٨٨اس، دار احلديث الطبعة األوىل الدعَّ 
، وحممد فؤاد عبدالباقي ٢ ،١شاكر ج، حتقيق أمحد )هـ٢٧٩ت(سنن الرتمذي، ملحمد بن عيسى الرتمذي  •

، دار إحياء الرتاث العريب، ا، ويف آخره العلل الصغري للرتمذي أيًض ٥ ،٤وإبراهيم عطوة  ،٣ج
 .بريوت

: ، حتقيق)هـ٢٥٥ت(، أليب حممد عبداهللا بن عبدالرمحن بن الفضل بن هبرام الدارمي سنن الدارمي •
 .هـ١٤٢١، الطبعة األوىل حسني سليم أسد الداراين، دار املغني، الرياض

، مطبعة "اجلوهر النقي"، ويف ذيله )هـ٤٥٨ت(، ألمحد بن احلسني البيهقي )الكربى(السنن السنن  •
 .هـ١٣٤٤جملس دائرة املعارف النظامية، اهلند 

 ، الطربيالاللكائيبن منصور  اهللا بن احلسن ةهبأليب القاسم رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة،  •
 .الرياض ، للنرش والتوزيعدار طيبة محدان،سعد محد حتقيق أ

ية سعد ، ومعه حاش)هـ٧٥٦ت(ة ، للقايض عضد امللَّ العضد ملخترص ابن احلاجب األصويلرشح  •
اهلروي عىل ، مع حاشية اجلرجاين و)هـ٧٩١ت( ، لسعد الدين التفتازاينالتفتازاين عىل رشح العضد

 .هـ١٣٢٦، رشح العضد، املطبعة الكربى األمريية، مرص
، بقلم حممد بن عمر بازمول، دار )هـ٧٢٨ت( أصول التفسري لشيخ اإلسالم ابن تيمية رشح مقدمة يف •

  .هـ١٤٢٧بن حنبل، الطبعة األوىل ااإلمام أمحد 
عبداهللا الدميجي، دار الوطن، الطبعة . ، حتقيق د)هـ٣٦٠ت( حممد بن احلسني اآلجري الرشيعة أليب بكر •
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 . هـ١٤٢٠الثانية، 
 باحلاشية ، مذيًال ) هـ٥٤٤ت( للقايض أيب الفضل عياض اليحصبي الشفا بتعريف حقوق املصطفى، •

 ). هـ٨٧٣ت(نى املسامة مزيل اخلفاء عن ألفاظ الشفاء، ألمحد بن حممد بن حممد الشمّ 
، حتقيق الدكتور حممد )هـ٤٦٣ت(رشف أصحاب احلديث، أليب بكر أمحد بن ثابت اخلطيب البغدادي  •

 .م١٩٧١ .نقرهأ نرش دار إحياء االسنة النبوية، طيب أوغيل،سعيد خ
اِرمُ  • دِّ  يف املُنْكِي الصَّ ْبكِي َعَىل  الرَّ ، )هـ٧٤٤ت (احلنبيل اهلادي عبد بن أمحد بن حممد الدين شمس، لالسُّ

 رمحه الوادعي هادي بن مقبل الشيخ فضيلة : له قدم، اليامين املقطري زيد بن حممد بن عقيل : حتقيق
 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤ األوىل الطبعة، لبنان – بريوت ، الريان مؤسسة، هللا

 .اإلحسان= صحيح ابن حبان  •
، تصحيح األحاديث ملحمد نارص الدين األلباين، نرش مكتب صحيح سنن ابن ماجة باختصار السند •

 .هـ١٤٠٨الرتبية العريب لدول اخلليج، توزيع املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة 
ح أحاديثه حممد نارص الدين األلباين، نرش مكتب الرتبية سنن أيب دود باختصار السند، صحَّ صحيح  •

 .هـ١٤٠٩العريب، املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل 
، تصحيح األحاديث ملحمد نارص الدين األلباين، نرش مكتب صحيح سنن الرتمذي باختصار السند •

 .هـ١٤٠٨الطبعة األوىل  اإلسالمي،الرتبية العريب لدول اخلليج، توزيع املكتب 

، دار )هـ٧٥١ت(الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة، ملحمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا  •
 .هـ١٩٩٨ – ١٤١٨عيل بن حممد الدخيل اهللا، الطبعة الثالثة ، . د: العاصمة، الرياض، حتقيق 

يشتمل عىل (، )هـ٩١١ت(جلالل الدين السيوطي  املنطق والكالم، صون املنطق والكالم عن فنِّ  •
تلخيص مقاصد عدد من الكتب، منها كتاب االنتصار ألهل احلديث أليب املظفر، والغنية 

 عىل منطق اليونان البن تيمية، تلخيص ، ويليه خمترص نصيحة أهل اإليامن يف الردِّ )للخطايب
 .از، مكةالسيوطي، تعليق عيل سامي النشار، يطلب من دار عباس الب

طبقات احلنابلة، للقايض أيب يعىل حممد بن احلسني الفراء البغدادي احلنبيل، مطبعة السنة املحمدية،  •
 .وصورة عنها لدار املعرفة

، وولده أيب زرعة العراقي )هـ٨٠٦ت(، أليب الفضل عبدالرحيم العراقي طرح التثريب يف رشح التقريب •
 .ريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ب)هـ٨٦٢ت(

حتقيق عمر ، )هـ٧٥١ت (حمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا، ملطريق اهلجرتني وباب السعادتني •
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 ٢٠٨

 .م١٩٩٤ –هـ  ١٤١٤الطبعة الثانية ، ،  الدمام،دار ابن القيم ،  عمربن حممود أيب
،حققه  اليمنيالصنعاينالكحالين سامعيل األمري إحمد بن مل، العمدةة حاشية إحكام األحكام رشح العدَّ  •

 . السلفيةاملطبعة بن حممد اهلندي، وصححه عيل
ج ق عليه وخرَّ ، حققه وعلَّ )هـ٤٥٨ت(اء البغدادي ، أليب يعىل حممد بن احلسني الفرَّ ة يف أصول الفقهالعدَّ  •

 .هـ، بدون نارش١٤١٠أمحد بن عيل سري املباركي،  الطبعة الثانية . نصه د
، )هـ٦٤٣ت) (ابن الصالح(بن عبدالرمحن الشهرزوري املشهور بـ يب عمرو عثامن علوم احلديث، أل •

طبعة الثالثة ارص، بريوت، دار الفكر، دمشق، الحتقيق ورشح نور الدين عرت، دار الفكر املع
 .هـ١٤١٨

د الفتح ألِيب  فنون املغازي والشامئل والسري، ِيف عيون األثر  • د بن ُحممَّ ت ( ابن سيد الناس اليعمري ُحممَّ
 .بريوت-  دار املعرفة ،)هـ٧٣٤

 ،مجهورية مرص،دار االستقامة. ألمحد بن عمر بن سامل بازمول ،تقاناإلغاية البيان مع هتذيب وترتيب  •
 .هـ١٤٣٠ الطبعة األوىل  ،مجهورية مرص العربية

، صنع فهارسه نعيم زرزور، )هـ٢٧٦ت(أليب حممد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، غريب احلديث •
 .هـ١٤٠٨الكتب العلمية، الطبعة األوىل دار 

 ، سليامن بن إبراهيم بن حممد العايد، حتقيق براهيم بن إسحاق احلريب أبو إسحاق، إلغريب احلديث •
 .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥، جامعة أم القرى

، حتقيق عبدالعزيز )هـ٨٥٢ت(فتح الباري برشح صحيح البخاري، ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين  •
 .، ترتيب وترقيم حممد فؤاد عبدالباقي، املكتبة السلفية)٣-١ج(ىل كتاب اجلنائز بن باز إا

، )هـ١٢٥٠ت(فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري، ملحمد بن عيل الشوكاين  •
 .دار املعرفة

ليق إسامعيل ، تصحيح وتع)هـ٤٦٣ت(الفقيه واملتفقه، أليب بكر أمحد بن ثابت اخلطيب البغدادي  •
 .هـ١٤٠٠األنصاري، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية 

 .األم  = كتاب سري األوزاعي ضمن األم للشافعي  •

حتقيق عيل ، )هـ٥٩٧ت ( الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزييب، ألكشف املشكل من حديث الصحيحني •
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ، الرياض، دار الوطن،حسني البواب

، دار الرشوق، القاهرة، الطبعة الثانية لقرضاوي، ليوسف امعامل وضوابط. امل مع السنة النبويةكيف نتع •

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٩

  .هـ١٤٢٣
، مجع عبدالرمحن بن حممد بن )هـ٧٢٨ت(جمموع الفتاوى، ألمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم ابن تيمية  •

 .هـ١٣٩٨قاسم، مطبعة الرسالة، سوريا، الطبعة األوىل 
، )هـ٧٥١ت(البن قيم اجلوزية حممد بن أيب بكر الزرعي ، ملرسلة عىل اجلهمية واملعطلةخمترص الصواعق ا •

، صحح املجلد األول حممد حامد الفقي، وصحح املجلد )هـ٧٧٤ت(اخترصه حممد بن املوصيل 
هـ، ١٣٤٩عام . الثاين حممد عبدالرزاق محزة بمساعدة عبدالظاهر أيب السمح خطيب املسجد احلرام

م له الدكتور ق عليه وقدَّ ج نصوصه وعلَّ ، قرأ الكتاب وخرَّ ا الطبعة املحققة حديثً كام رجعت إىل
  .هـ١٤٢٥ ، الطبعة األوىل،احلسن بن عبدالرمحن العلوي، طبع أضواء السلف

، دراسة وحتقيق حممد ضياء الرمحن )هـ٤٥٨ت(املدخل إىل السنن الكربى، احلافظ أيب بكر البيهقي  •
 .لفاء للكتاب اإلسالمي، الكويتاألعظمي، نرش دار اخل

 دار املأمون ، حتقيق حسني سليم أسد،أيب يعىل املوصيل  بن املثنى التميميمحد بن عيلأل  أيب يعىل،مسند •
 .هـ١٤٠٥الطبعة األوىل  ،دمشق – للرتاث

ز ، الطبعة امليمنية، وهبامشه املنتخب من كن)هـ٢٤١ت(بن حنبل، ألمحد بن حممد بن حنبل امسند أمحد  •
وإذا رجعت إىل الطبعة التي أصدرهتا .هـ١٣٩٨العامل، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية 

عبداهللا : شعيب األرنؤوط، اإلرشاف العام للدكتور: دار الرسالة بتحقيق مجاعة أرشف عىل التحقيق
ذكر اجلزء الرسالة مع : (ه عىل ذلك بقويل أنبِّ .هـ١٤١٣بن عبداملحسن الرتكي، الطبعة األوىل 

 ).والصفحة ورقم احلديث
، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، عامل )هـ٢١٩ت(مسند احلميدي، أليب بكر عبداهللا بن الزبري احلميدي  •

 .الكتب، بريوت، مكتبة املتنبي ، القاهرة، دار الباز للنرش
 .هـ١٣٨٤ دة آلل تيمية، حتقيق حممد حمي الدين عبداحلميد، مطبعة املدين، القاهرة،املسوَّ  •
املصنف يف األحاديث واآلثار، للحافظ أيب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف العبيس  •

 .هـ ١٤٠٩كامل يوسف احلوت، الطبعة األوىل ، :  الرياض، حتقيق –، مكتبة الرشد )هـ٢٣٤ت(
رمحن األعظمي، ، حتقيق حبيب ال)هـ٢١١ت(املصنف، للحافظ أيب بكر عبد الرّزاق بن اهلامم الصنعاين  •

منشورات املجلس العلمي، كراتيش، باكستان، توزيع املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 
 .هـ١٣٩٠

، حققه وخرج أحاديثه ) هـ٥١٦ت (، أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي يل، ملحيي السنةمعامل التنز •
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ش، دار طيبة للنرش والتوزيع،  سليامن مسلم احلر- عثامن مجعة ضمريية -حممد عبد اهللا النمر 
 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الطبعة  الرابعة ، 

 . لعبداللطيف اخلطيب، دار سعد الدين للطباعة والنرش،معجم القراءات •

 .، حتقيق محدي عبداملجيد السلفي، الطبعة الثانية)هـ٣٦٠ت(املعجم الكبري ، لسليامن بن أمحد الطرباين  •
املؤمتن : بتعليقات احلافظني، )هـ٤٠٥ت) (احلاكم(هللا حممد النيسابوري معرفة علوم احلديث ، أليب عبدا •

أمحد بن فارس السلوم، دار ابن جزم، بريوت، الطبعة : الساجي، والتقي ابن الصالح، رشح وتعليق
 .هـ١٤٢٤األوىل 

 جم له وخرَّ ، قدَّ )هـ٩١١ت(مفتاح اجلنة يف االعتصام بالسنة، جلالل الدين عبدالرمحن السيوطي  •
 .هـ١٤١٤ق عليها بدر عبداهللا البدر، مؤسسة الريان، بريوت، دار النفائس، الكويت،  أحاديثه، وعلَّ 

  .رشح مقدمة أصول التفسري =  مقدمة أصول التفسري مع رشحها ملحمد بازمول •

 .جمموع الفتاوى = ) ضمن جمموع الفتاوي(مقدمة يف أصول التفسري  •

، دار اآلفاق اجلديدة، )هـ٥٩٧ت( الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي بن حنبل، أليبامناقب اإلمام أمحد  •
 .هـ١٣٩٧الطبعة األوىل 

، حتقيق مصطفى )هـ٩١١ت(، جلالل الدين السيوطي "إنام األعامل"منتهى اآلمال يف رشح حديث  •
 .هـ١٤٠٦عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، ببريوت، الطبعة األوىل 

، برشح عبداهللا دراز، املكتبة التجارية )هـ٧٩٠ت (أليب إسحاق الشاطبي املوافقات يف أصول الرشيعة،  •
 .الكربى

، إرشاف عيل حممد الضباع، دار )هـ٨٣٣ت(، ملحمد بن حممد ابن اجلزري النرش يف القراءات العرش •
 .الفكر للطباعة والنرش

 هـ١٤٠٠ة نظم املتناثر من احلديث املتواتر، جلعفر احلسني الكتاين، دار الكتب العلمي •
 . جمموع الفتاوى) = ضمن جمموع الفتاوى (الواسطية  •
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 دليل املحتويات

 

 ٢.........................................................................................املقدمة 

 ٥...................................................................مكانة التفسري باملأثور: املدخل 

  الفصل األول

 ا وأنواعاً التفسري باملأثور مصطلًح 

 ١٧.......................................................مصطلح التفسري باملأثور : املبحث األول 

 ٢٦...........................................................أنواع التفسري باملأثور: املبحث الثاين 

 الفصل الثاين

 فضل القرآن و قواعد تفسريه بالقرآن

 ٢٩............................................................فضل القرآن العظيم: املبحث األول 

 ٤٤.....................................................قواعد تفسري القرآن بالقرآن: املبحث الثاين 
 ٤٥.......................................... أفضل طرق التفسريتفسري القرآن بالقرآن: قاعدة
 ٤٥...............................................تفسري القرآن بالقرآن ليس من الرأي: قاعدة
 ٤٦..........................!إن تفسري القرآن بالقرآن ليس من التفسري باملأثور: ال يقال قاعدة
 ٥٠........................................................داللة ألفاظ القرآن الكريم: قاعدة
 ٥١....................................................عبارة املفرس يف اختالف التنوع: قاعدة
 ٥١.........................التفسري بالقراءات الثابتة: من مصادر تفسري القرآن بالقرآن: قاعدة
 ٥٢..................................................أقسام القراءات من جهة التفسري: قاعدة
 ٥٣..............................................................اءاتفوائد تعدد القر: قاعدة
 ٥٨..........................................مهامت ملن يطلب أثر القراءات يف التفسري: قاعدة
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 ٦٣.........................................................يف التفسري بالقراءة الشاذة: قاعدة
 ٦٥............................ال يستقل تفسري القرآن بالقرآن عن تفسري القرآن بالسنة: قاعدة

 الفصل الثالث

 فضل السنة وقواعد تفسري القرآن هبا

 ٧٤............................................................. فضل السنة النبوية: املبحث األول 

 ١٠٣..................................................... السنةقواعد تفسري القرآن ب: املبحث الثاين 
 ١٠٤.............................. ما نزل إليه من القرآن العظيمrبّني الرسول : القاعدة األوىل
 ١١٣......................................................أقسام البيان النبوي: القاعدة الثانية
 ١١٧................................................السنة مستقلة عن الكتاب: القاعدة الثالثة
 ١١٨...................................................أوجه السنة مع القرآن: القاعدة الرابعة
 ١١٩..........................................ليس يف السنة ما خيالف القرآن: القاعدة اخلامسة
 ١٢٤..............................................أنواع تفسري السنة للقرآن: القاعدة السادسة
 ١٢٥........................تفسري بالقراءة الشاذةمن مصادر التفسري بالسنة ال: القاعدة السابعة
 ١٢٨................................من مصادر التفسري النبوي تفسري الصحابة: القاعدة الثامنة

 ١٣٥...........................جيب احلذر يف املنقول من الضعيف واملوضوع: لتاسعةالقاعدة ا
 ١٣٨.................ال يستقل تفسري القرآن بالسنة عن تفسري القرآن  بالقرآن: القاعدة العارشة

 ١٤٠.................................rال جيوز العدول عن تفسري النبي : القاعدة احلادية عرش

 الفصل الرابع

 فضل تفسري الصحايب وقواعد تفسري القرآن بقول الصحايب

 ١٤٧.............................................فضل تفسري القرآن بقول الصحايب: املبحث األول 

 ١٦١.............................................ايبقواعد تفسري القرآن بقول الصح: املبحث الثاين 
 ١٦١....................تفسري الصحابة بعد تفسري القرآن بالقرآن وتفسري القرآن بالسنة: قاعدة
 ١٦٢..................................يف نوع االختالف الواقع بني الصحابة يف التفسري: قاعدة
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 ١٦٩.....................................................تفسري الصحايب مرفوع حكًام : قاعدة
 ١٧٥.........................اا معتمدً  ال مصدرً ااإلرسائيليات يروهيا الصحابة استشهادً : قاعدة
 ١٧٦..............................................اتأسباب إيراد الصحابة لإلرسائيلي: قاعدة
 ١٧٧........................................ال جيوز خمالفة تفسري الصحابة خمالفة تضاد: قاعدة
 ١٧٨..............................................................يف القراءة التفسريية: قاعدة
 ١٧٩..............................................يف عبارة الصحايب عن سبب النزول: قاعدة
 ١٨٠............................يف تفسري الصحابة والتابعني لآلية عىل قراءة دون قراءة: قاعدة
 ١٨٢...................ما اتفق عليه تالميذهم من التابعني: من مصادر تفسري الصحابة : قاعدة

 الفصل اخلامس

 إشكاالت ودفعها
 ١٨٥....ه كثري؟واحلال أن الروايات واالختالف في كيف يعتمد التفسري باملأثور: اإلشكال األول
 ١٨٨........................؟أليس التفسري باملأثور من العلوم التي ال أصل هلا : اإلشكال الثاين
 ١٨٩.ما خيالف املرفوع، وملاذا خيتلف الصحابة يف اآلية؟ الصحابة ملاذا يأيت عن: لثاإلشكال الثا

 ١٩٦...ع من اعتامد التفسري باملأثور والرجوع إليه؟ الروايات اإلرسائيلية أال متن :اإلشكال الرابع
 ١٩٧.............من القرآن إال آيات قليلة ذوات عدد؟^  مل يفرس الرسول : اإلشكال اخلامس

 ١٩٩.......................................................................................اخلامتة
 ١٨٣..................................................................فهرست املصادر واملراجع 

 ٢٠٩:........................................................................دليل املحتويات
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