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نهــــر متــعــــــدد... متــجــــــــدد

والثقايف  والأدبي  الفكري  املحيط  اإثراء  النوعي يف  الإ�سهام  اإىل  يهدف  واأدبي  وثقايف  م�سروع فكري 

باإ�سدارات دورية وبرامج تدريبية وفق روؤية و�سطية تدرك الواقع وت�ست�سرف امل�ستقبل.

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

قطاع ال�سوؤون الثقافية

اإدارة الثقافة الإ�سالمية

�ص.ب: 13 ال�سفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الكويت

الهاتف: 22487310 )965+( - فاك�ص: 22445465 )965+(

نقــــال: 99255322 )965+( 

rawafed@islam.gov.kw :الربيد الإلكرتوين

 www.islam.gov.kw/ rawafed  :»موقع »روافد
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مت طبع هذا الكتاب يف هذه ال�سل�سلة للمرة الأوىل،

ول يجوز اإعادة طبعه اأو طبع اأجزاء منه باأية و�سيلة اإلكرتونية اأو غري

ذلك اإل بعد احل�سول على موافقة خطية من النا�سر

الطبعة الأوىل - دولة الكويت

اأبريل 2014 م / جمادى الأوىل 1435هــ

الآراء املن�سورة يف هذه ال�سل�سلة ل تعرب بال�سرورة عن راأي الوزارة

كافة احلقوق حمفوظـة للنا�سر

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

 www.islam.gov.kw :املوقع الإلكرتوين

رقم الإيداع مبركز املعلومات: 162 / 2013

مت احلفظ والت�سجيل مبكتبة الكويت الوطنية

رقم الإيداع: 2013 / 455

ردمك:  978-99966-54-17-6
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ت�صدير

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وعلى اآله و�سحبه 

اأجمعني...

املرفوع  »التف�سري  مو�سوع  يثريها  التي  والعلمية  املنهجية  الق�سايا  من 

وقع اختالف  الكرمي، فقد  النبي  ف�سره  الذي  املقدار  اإ�سكالية   » الر�سول  اإىل 

بني العلماء، وذهبوا يف ذلك مذاهب ثالثة، فقائلون باأنه عليه ال�سالة وال�سالم 

ف�سر جميع القراآن، وقائلون باأنه مل يف�سر اإل ب�سع اآيات معدودات، يف حني اختار 

بع�سهم التو�سط.

الواقعية،  حالة  الإ مع  ت�سطدم  التو�سط  ملفهوم  العقلية  الدللة  ن  اأ غري 

ذ مل تقم، حلد الآن، درا�سات اإح�سائية ا�ستقرائية حديثية نقدية ت�ستطيع  اإ

اأن تالم�ص القول الف�سل يف اإ�سكالية املقدار، بل اإن تلك املذاهب الثالثة تنت�سر يف 

ظل غياب مثل هذه الدرا�سات مما يفقدها ال�سند العلمي واحلجة املدعومة بالدليل.

الثقافة الإ�سالمية هذا الأمر جزءا من اهتماماتها، فهياأت  اإدارة  وقد جعلت 

والتف�سري  القراآن  علوم  باحثني خمت�سني يف  يتاألف من  املو�سوع  فريق بحث يف 

 ، الر�سول  اإىل  املــرفــوع  للتف�سري  مو�سوعة  اإجنــاز  اأجــل  من  احلديث  وعلوم 

ا�ستقراء وتوثيقا وحتليال، وبالعتماد على الكتب ال�ستة: �سحيح البخاري و�سحيح 

م�سلم، و�سنن الرتمذي واأبي داوود وابن ماجة والن�سائي. واإن املعطيات املتح�سل 

عليها توؤ�سر على تقدمي نتائج طيبة يف هذا الجتاه، و�ستعمل الإدارة على ن�سر تلك 

املو�سوعة يف غ�سون ال�سنة املقبلة باإذن اهلل .

وميثل هذا الكتاب عر�سا ملفهوم التف�سري املرفوع واأنواعه والقرائن امل�ساعدة 

على اكت�سافه ومكانة ال�سنة وموقعها يف تف�سري القراآن الكرمي، اإ�سافة اإىل مناذج 

تطبيقية لالأحاديث املرفوعة يف التف�سري.

بدولة  الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقــاف  بــوزارة  الإ�سالمية  الثقافة  اإدارة  وي�سر 

الكويت اأن تقدم هذا الكتاب اإىل املهتمني بالتف�سري وعلوم القراآن وعلوم احلديث 

موؤلفيه  ويجزي  به،  ينفع  اأن  وجل  عز  املوىل  داعية  الكرام...،  القراء  وجمهور 

اأع�ساء فريق البحث يف املو�سوعة خري اجلزاء. 

  اإنه �سميع جميب.
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مدخل





اآله  املر�سلني وعلى  وال�سالم على �سيد  العاملني، وال�سالة  احلمد هلل رب 

و�سحبه اأجمعني.

القدماء واملحدثني،  التف�سري املرفوع هًما رافق  اإجناز ت�سنيف يف  يعترب 

وتكفي الإ�سارة اإىل املعطيات امل�سدريةالآتية:

310 هـ( يف  اأبو جعفر حممد بن جرير الطربي )ت  الأئمة  اأورد  - فقد 

كتابه جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن وعبد الرحمن بن حممد بن اإدري�ص 

الرازي امل�سهور بابن اأبي حامت )ت 326 هـ( يف كتابه تف�سري القراآن العظيم 

بن  احل�سني  حممد  واأبــو  والتابعني،  وال�سحابة    اهلل  ر�سول  عن  م�سنًدا 

الدين  وعماد  التنزيل،  معامل  كتابه  يف  516هـــ(  البغوي)ت  الفراء  م�سعود 

الدين  وجــالل  العظيم،  الــقــراآن  تف�سري  كتابه  يف  774هــــ(  )ت  كثري  ابــن 

ال�سيوطي )ت 911هـ( يف كتابه الدر املنثور يف التف�سري باملاأثور وحممد بن 

على ال�سوكاين )ت 1250هـ( يف كتابه فتح القدير اجلامع بني فني الرواية 

والدراية من علم التف�سري، وغريهم من اأئمة التف�سري باملاأثور... اأوردوا جل 

هذه التفا�سري املرفوعة.

ورد  ما  اإتقانه  خامتة  يف  ال�سيوطي  اأورد   :
)1(

ال�سيوطي اإتقان  خامتة   -

ال�ستة وغريها،  الكتب  اإليه يف  التفا�سري امل�سرح برفعها  من    النبّي  عن 

ذكر  مع  لالأحاديث  �سرد  وهي  املنثور،  الدر  من  ا�ستخرجها  اأنه  والظاهر 

التفا�سري  من  كثري  ذكر  فاته  لكن  اأحياًنا،  بع�سها  على  واحلكم  خمرجها 

البقرة  �سورة  تف�سري  ال�ستة ف�سال عن غريها؛ فمثال يف  الكتب  الــواردة يف 

فاته عدد من الأحاديث، منها حديث عدى   يف املراد باخليطني الأبي�ص 

والأ�سود، ومنها حديث كعب بن عجرة   يف تف�سري املراد بالفدية يف قوله 

تعاىل: { وئ ۇئۇئۆئ ۆئۈئۈئ} ) البقرة: 196(،ومنها حديث اأن�ص 

  يف تف�سري املراد بالعتزال يف قوله تعاىل:{ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

1- انظر الإتقان 214/4 - 258.
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اأم  222(، ومنها حديث  البقرة:   ( ہھ }  ہ  ہ  ہ  ۀ 
�سلمة ر�سي اهلل عنها يف تف�سري املراد بقوله تعاىل: { ۅ ۉ ۉ ې 

ې ېې } ) البقرة: 223(، وغريها من املوا�سع التي مل يورد فيها 
اأحاديث  وجود  ومع  بالآيات.  �سلته  و�سوح  رغم  املرفوع  التف�سري  ال�سيوطي 

مرفوعة يف تف�سري اآيات من �سورة اآل عمران، فاإن ال�سيوطي رحمه اهلل مل 

يذكر منها اإل تف�سريين فقط، وهما حديث اأبي هريرة   يف تف�سري قوله 

تعاىل: { ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ 

حئ مئىئ يئ جب حب خبمب ىبيب جت حت خت مت ىتيت 
جث مث ىث } ) اآل عمران: 180(، وحديث ابن عمر يف تف�سري ال�سبيل يف 
قوله تعاىل: { ھ ھ ے ےۓۓ ڭ ڭ ڭڭۇۇ ۆۆ 

ۈۈ ٴۇ } ) اآل عمران: 97(. واأما �سورة الن�ساء فاإنه مل يذكر فيها 
تف�سرًيا واحًدا عن النبي  يف اأحد الكتب ال�ستة، وذكر يف كٍل من املائدة 

والأنعام تف�سرًيا واحًدا فقط.

اأوردها جميع  التي  ال�سيوطي مل ي�ستوعب يف هذه اخلامتة  اأن  واحلا�سـل 

التف�سري املرفوع يف الكتب ال�ستة ف�ساًل عن غريها.

- كتاب ال�سحيح امل�سند من التف�سري النبوي للقراآن الكرمي: لأبي حممد 

، ط دار ال�سحابة للرتاث بطنطا.
)1(

ه ال�سيد بن اإبراهيم اأبو َعمُّ

وظاهر من عنوانه اأن �ساحبه ا�سرتط على نف�سه جمع ال�سحيح، وقد وفى 

فمثال يف  ي�ستوعب،  ومل  ال�سحيح  اأي�سا من  ترك  اإنه  اإل  بغالب مق�سودة، 

اآيات الفاحتة  اأبي هريرة عند م�سلم يف تف�سري  �سورة الفاحتة ترك حديث 

.
)2(

وكيف تقع عند اهلل تعاىل

اأثبتناه هو ما ذكره ال�سيخ م�سطفى بن العدوي املقدم  1- وعلى غالف الكتاب خطاأ يف ا�سمه وما 

للكتاب �ص 5 وما ذكره �ساحب الكتاب نف�سه �ص 9. 

اأنه معدود يف التف�سري املرفوع. راجع الف�سل الأول من ق�سم  اإل  2- وهذا احلديث واإن كان قد�سيا 

الدرا�سة.
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وترك يف تف�سري �سورة البقرة حديث اأبي هريرة   يف تف�سري قوله تعاىل: 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  { ٱٻٻٻٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ 

ڦ  ڤڦ   ڤ   ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٺٿٿٿٿ 
ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄڃڃ ڃڃ چ چ } )البقرة: 260(، 
الأحاديث  من  كبريًا  قــدرًا  ا�ستوعب  اأنــه  الكتاب  هذا  ل�ساحب  ُيذكر  لكن 

بالآية  التف�سريية  �سلته  و�سوح  لعدم  ترك  ملا  تركه  كان  ورمبا  ال�سحيحة، 

عنده.

للدكتور  منه:  املف�سرين  وموقف  الكرمي  للقراآن  النبوي  التف�سري  كتاب   -

 جمًعا غفريا من اأحاديث 
)1(

حممد اإبراهيم عبد الرحمن، جمع فيه �ساحبه

التف�سري املرفوع، اعتمد يف جل ما اأورده على �سحيح البخارى و�سنن الرتمذى 

وم�سند الإمام اأحمد، ول يعاب على �ساحب الكتاب عدم ا�ستيفاء التفا�سري 

املرفوعة، فقد �سرح اأنه اأراد بها فقط التمثيل وا�ستخراج مواقف للمف�سرين 

.
)2(

من التف�سري املرفوع من خاللها

-كتاب التف�سري النبوي خ�سائ�سه وم�سادره: للدكتور حممد عبد الرحيم 

  النبي  اإىل  بالآيات املرفوع تف�سريها   بك�ساف 
)4(

 ختمه �ساحبه
)3(

حممد

نواة  يكون  اأن  به �ساحبه  اأراد  الرتمذى،  البخارى و�سنن  من خالل �سحيح 

لتف�سري نبوي للقراآن كله ُيجمع من مظانة املختلفة.

وهذا الك�ساف عبارة عن جدول يت�سمن لفظ الآية ورقمها ومو�سع احلديث 

اأو الرتمذي، دون ذكٍر للفظ احلديث، ويوؤخذ عليه عُدُه كل  يف البخاري 

1- يف ملحق يف اآخر الكتاب �ص 23.-28. مكتبة الثقافة الدينية و�ساحبه اأ�ستاذ للدرا�سات الإ�سالمية 

بكلية الرتبية جامعة عني �سم�ص.

2- انظر كتابه �ص 227.

3- اأ�ستاذ ال�سريعة الإ�سالمية ووكيل كلية دار العلوم جامعة املنيا.

4- يف املبحث ال�ساد�ص والأخري من الكتاب �ص 97 - 15. ط مكتبة الزهراء القاهرة.
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اأورده البخاري والرتمذي يف كتابي التف�سري من التف�سري املرفوع واإن  ما 

 وغري ذلك.
)1(

مل يكن كذلك، كاأ�سباب النزول والأحاديث املوافقة لالآيات

غري اأن هذه الكتب يالحظ عليها اإجمال ما ياأتي:

1-عدم ا�ستيعاب التف�سري املرفوع.

التف�سري املرفوع ومتنه، فاأما  النقدية لإ�سناد  الدرا�سة احلديثية  2-ترك 

اأحكام  من  ذلك  على  يرتتب  ملا  الأهمية،  غاية  يف  اأمر  فهو  اإ�سناده  درا�سة 

بال�سعف اأو ال�سحة، واأما درا�سة متنه فمن حيث املراد به، ودح�ص الأقوال 

املخالفة له، ودفع ال�سبه الواردة عليه.

التف�سري املرفوع والتن�سي�ص على كونه تف�سرًيا مرفوًعا،  اإفراد  3- عدم 

فقد اأورد اأ�سحاب هذه الكتب مرفوعات اأخرى تتعلق بكتاب اهلل لكنها لي�ست 

تف�سريا له، كاأحاديث الف�سائل وغريها.

على  العمل  اإىل  واملهتمني  املخت�سني  لتنادي  داعمة  ال�سابقة  واملعطيات 

توفري مو�سوعة للتف�سري املرفوع اإىل الر�سول  يتحقق فيها �سرط الإحاطة 

فريق  �سعى  ما  وهو  والتف�سريية.  احلديثية  الدرا�سة  بني  واجلمع  والتوثيق، 

معاير  من  ومعيارا  العمل  قيم  من  قيمة  جعله  اإىل  املو�سوعة  يف  البحث 

الدرا�سة. واهلل املوفق.

1- انظر بيانا لل�سوابط التي بها يعرف كون املرفوع تف�سريا يف مبحث قادم من الكتاب.

14



املبحث الأول

مفهوم التف�سري املرفوع

  اإىل النبي

 





اأعاله،  اإذا  رفًعا  يرفعه  ال�سيء  رفع  من  مفعول  ا�سم  اللغة:  يف  املرفوع   -

ـــارة يف  ــرفــع يــقــال ت والــرفــع �ــســد الــو�ــســع واخلــفــ�ــص، يــقــول الـــراغـــب: ال

ڦ  ڤ   } نحو:  مقرها،  عن  اأعليتها  ذا  اإ املو�سوعة  الأج�سام 

63(، وتارة يف البناء اإذا طولته نحو قوله: { ٱ ٻ  ڦ})البقرة: 
ٻ ٻ ٻ پ})البقرة: 127(، وتارة يف الذكر اإذا نوهته، نحو 
قوله: { ڭ ڭ ڭ})ال�سرح: 4(، وتارة يف املنزلة اإذا �سرفتها نحو قوله: 

.
)1(

{ ېېىىائ})الزخرف: 32(

احل�سي،  والرتفاع  العلو  يف  ي�ستعمل  الرفع  لفظ  اأن  ذلك  من  ويفهم 

وهذا  و�سموها،  ورفعتها  املكانة  �سرف  اأي  املعنوي  والعلو  الرتفاع  ويف 

بن�سبته  قدره  وعال  املرفوع  احلديث  �سرف  فقد  هنا،  املراد  هو  الثاين 

. اإىل ر�سول اهلل 

  ما اأ�سيف اإىل النبّي:
)2(

واأما املرفوع يف ا�سطالح جمهور املحدثني فهو

من قول اأو فعل اأو تقرير اأو �سفة، �سواء اأكان امل�سيف �سحابًيا اأو من دونه، 

.
)3(

مت�ساًل كان الإ�سناد اأو منقطًعا

 ،094  -884/9 العرب  ل�سان   ،711  -611/2 احلفاظ  عمدة  وانظر:  باخت�سار،   ..2 �ص  املفردات   -1

املعجم الو�سيط 063/1 - 163 .

2- انظر: ال�سذا الفياح من علوم ابن ال�سالح لربهان الدين الأبنا�سي ، ط مكتبة الر�سد الريا�ص، واإر�ساد 

طالب احلقائق اإىل معرفة �سنن خري اخلالئق لالإمام النووي 751/1، ط مكتبة املدينة املنورة، وتدريب 

الكتب احلديثة،  دار  ال�سيوطي 381/1- 481 ط  الدين  للحافظ جالل  النواوي  تقريب  �سرح  الراوي يف 

املكتبة  ط   652 ال�سنعاين  الأمــري  اإ�سماعيل  بن  حممد  للعالمة  الأنظار  تنقيح  ملعاين  الأفكار  وتو�سيح 

ال�سلفية املدينة املنورة، والو�سيط يف علوم وم�سطلح احلديث د.حممد حممد اأبو �سهبة �ص 4.2، وبلوغ 

الآمال من م�سطلح احلديث والرجال 541/1- 641.

3- قولهم يف التعريف: �سواء كان امل�سيف �سحابيًا اأو من دونه... اإلخ يريدون الحرتاز به عما يفهم من 

املرفوع:  اخلطيب:  قال  فقد  فقط،  ال�سحابى  اأ�سافه  مبا  بتخ�سي�سه  له  البغدادي  اخلطيب  تعريف 

ما اأخرب فيه ال�سحابي عن قول الر�سول  اأو فعله . انظر الكفاية يف علم الرواية للحافظ اأبي بكر اأحمد 

ابن علي بن ثابت املعروف باخلطيب البغدادي، ط دار الكتب العلمية بريوت. لكن قال احلافظ ابن حجر: 

يجوز اأن يكون ذكر اخلطيب ال�سحابى على �سبيل املثال اأو الغالب، لكون غالب ما ي�ساف اإىل النبّي 

 هو من اإ�سافة ال�سحابة، اإل اأنه ذكره على �سبيل التقييد، فال يخرج حينئذ عن الأول.انظر النكت على 
ابن ال�سالح للحافظ ابن حجر الع�سقالين 4-3/1.
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- تعريف »التف�سري املرفوع«: 

اأ�سيف  ما  »كل  باأنه:    النبّي  اإىل  املرفوع  التف�سري  نعرف  اأن  ميكن 

اإىل النبّي  من قول اأو فعل اأو تقرير اأو �سفة مما قامت قرينة اأو دليل 

معانيه  وتو�سيح  تعايل  اهلل  كتاب  يات  اآ من  املراد  ببيان  تعلقه  على 

اأغلق فهمه منه«. ما  وك�سف 

   هو ما اأ�سيف اإىل النبي  وبهذا يكون التف�سري املرفوع اإىل النبي 

من قول اأو فعل اأو تقرير اأو �سفة بحيث يكون متعلًقا باآية من الآيات القراآنية 

لي�ص بداخل  التف�سري لها، وبهذا فاإن تف�سري ال�سحابة والتابعني  على جهة 

يف حيز هذا البحث، اإمنا اأفرد هذا البحث لالآيات القراآنية التي ورد فيها 

تف�سري عن النبي  �سواء كان هذا التف�سري �سريًحا اأو ا�ستنباًطا.

ت�سمله  اأن  يجب  ملا  �سوابط  نحدد  اأن  ن�ستطيع  التعريف  هذا  خالل  ومن 

املو�سوعة من اأحاديث.

اإطالق  املق�سود عند   �سراحة فهو  النبّي  اإىل  يكون م�ساًفا  اأن  الأول: 

اللفظ »املرفوع«، في�سمل اأقواله واأفعاله وتقريراته و�سفاته  ، واأما ما ورد 

كان  واإن  البحث  هذا  يف  يدخل  فال  التف�سري  يف  والتابعني  ال�سحابة  عن 

.
)1(

مما حكم له بالرفع 

الإ�سرائيليات فيما  بالأخذ عن  الذين مل يعرفوا  اأقوال ال�سحابة  اأن  العلماء على  اتفق جمهور   -1

ل جمال للراأى ول جمال لالجتهاد فيه، ولي�ص له تعلق ببيان لغة اأو �سرح كلمة غريبة وذلك كالغيبيات 

واملجمالت ونحوها؛ لأن مثل هذه الأمور ل تعلم اإل عن طريق الوحى ول ياأخذها ال�سحابة اإل من ر�سول 

اهلل . واأطلق بع�سهم القول باحلكم بالرفع لكل ما ورد عن ال�سحابة يف التف�سري وقيده بع�سهم مبا 

�سبق ذكره، ولي�ص هذا جمال ب�سط الكالم يف هذه الق�سية، لكن املراد هنا اأن نذكر اأن ما ورد عن 

ال�سحابة والتابعني يف التف�سري واإن حكم له بالرفع، لكنه ل ي�سمله هذا البحث لأن ال�سريح هو املراد 

عند الطالق، واأما التف�سري املرفوع حكًما فلعل اهلل عز وجل ياأذن بجمعه ودرا�سته يف بحث م�ستقل. 

األفية  ب�سرح  املغيث  فتح   ،157/2 للزرك�سى  الربهان  حكًما:  املرفوع  عن  الكالم  تف�سيل  يف  وانظر 

 ،155-127/1 902هـ  ال�سخاوى ت  الرحمن  بن عبد  اأبي عبد اهلل حممد  لالإمام  للعراقى  احلديث 

التاأويل  حما�سن   ،96-94/1 واملف�سرون  التف�سري   ،181/4 الإتقان   ،194-185/1 الــراوى  تدريب 

لالأ�ستاذ  التف�سري  كتب  يف  واملو�سوعات  الإ�سرائيليات   214-2.6 �ص  الو�سيط   ،8-7/1 للقا�سمى 

ا �ص 78-8. ط املجل�ص الأعلى لل�سئون الإ�سالمية، بلوغ الآمال 16-149/1.. الدكتور اأبي �سهبة اأي�سً
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الثاين: اأن يكون هذا املرفوع متعلًقا بتف�سري القراآن الكرمي وبيان معانيه 

وك�سف ما ليتبادر اإىل الذهن فهمه منه لأول وهلة.

ولتعيني هذا التعلق بالتف�سري قرائن واأدلة ميكن الإ�سارة اإليها لحقا.

بالقراآن  اأحاديث مرفوعة متعلقة  ال�سابط خروج  ويظهر من خالل هذا 

الكرمي ل من حيث تف�سريه، بل من نواح اأخرى وهي: 

اأ- الأحاديث املرفوعة الواردة يف ف�سائل القراآن، واأ�سباب النزول والنا�سخ 

واملن�سوخ ونحوها، فهذه العلوم واإن كانت تعني على فهم كتاب اهلل تعاىل؛ 

اأنها ل ت�سمى تف�سرًيا نبوًيا للقراآن الكرمي، فاإن ا�ستملت هذه الأحاديث  اإل 

ا�ستملت  ملا  ل  التف�سري  لأحاديث  �سمت  الآية  من  ل�سيء  وبيان  تف�سري  على 

عليه من �سبب نزول اأو ن�سخ لآية كرمية، بل ملا ت�سمنته من تف�سري نبوي كرمي 

ہ   }   يف تف�سري قوله تعاىل:  اأن�ص  الآية. ومثال ذلك حديث  لهذه 

ہ ہ ھ} )البقرة: 222(، فقد اأخرج م�سلم باإ�سناده اإليه رحمه 
اهلل اأن اليهود كانوا اإذا حا�ست الن�ساء فيهم مل يوؤاكلوهن ومل يجامعوهن 

ڻ  ڻ   } تعاىل:  اهلل  فاأنزل    النبّي  اأ�سحاب  ف�ساأل  البيوت،  يف 

فقال  )الــبــقــرة:222(،  ھ}  ہ  ہ  ہہ  ڻۀۀ  ڻ 
ر�سول اهلل  : »ا�سنعوا كل �سيء اإل النكاح...«.

فاإنه  الكرمية  الآية  لنزول  �سببًا  كونه  فوق  الكرمي  النبوي  احلديث  فهذا 

تف�سري وبيان من النبّي  للمراد بالعتزال يف قوله: »فاعتزلوا« واأنه اعتزال 

اجلماع فقط ل مطلق العتزال كما كان يفعل اليهود.

املو�سوعة  ت�ستوعبها  اأن  التي ميكن  املرفوع  التف�سري  اأحاديث  والناظر يف 

اأن تكون من م�سمولت  اأحاديث كثرية، الراجح فيها  النوع  �سيجد من هذا 

التف�سري املرفوع ملا فيها من بياٍن ملعان القراآن الكرمي وك�سف نبوي للمراد 

منه.
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ا الأحاديث املرفوعة الواردة موافقة  ب- ومما يخرج بهذا ال�سابط اأي�سً

الكرمي،  القراآن  عنه  �سكت  معنى  و  اأ حلكم  مثبتة  و  اأ الكرمي  للقراآن 

فهذه الأحاديث لي�ست تف�سرًيا مرفوًعا؛ لأن عد احلديث من التف�سري املرفوع 

-كما اأفاد تعريفه- يعني ا�ستماله على تو�سيح و�سرح ملعنى من معاين الآية 

الكرمية اأو ك�سف ملا ليتي�سر فهمه منها للوهلة الأوىل، والأحاديث املوافقة 

م�سكاًل،  تو�سح  ومل  القراآن  معاين  من  خافًيا  اأو  جمماًل  تبني  مل  للقراآن 

واإمنا جاءت موؤكدة ومثبتة ملا جاء يف القراآن الكرمي.

واأما الأحكام املثبتة لأحكام �سكت عنها القراآن الكرمي، فنعم جاءت على 

معينة  كلمة  تف�سري  تق�سد  مل  لكنها  واأغرا�سه،  واأهدافه  القراآن  اأ�سول 

اأو �سرح لفظة وبيان معناها واملراد منها.

ثالثهما  مع  امل�سرفة  ال�سنة  اأنــواع  من  النوعني  هذين  اأن  بيان  �سبق   وقد 

-وهو ما ورد مبيًنا ملا يف القراآن الكرمي-...، هذه الأنواع الثالثة هي املمثلة 

ــواع  الأن هــذه  عن  تخرج  ل  ال�سنة  واأن  الكرمي،  الــقــراآن  مع  ال�سنة  لأحــوال 

الثالثة،والقول باأن ال�سنة كلها مبينة للقراآن - واأن الأحكام الزائدة بال�سنة 

ل تخرج عن هذا البيان - ل يعني اأنها تف�سري نبوي للقراآن الكرمي باملعنى 

ال�سطالحى لأهل التف�سري الذي يعني ال�سرح والتو�سيح للمعاين، ففرق 

بني اأن نثبت لكل ما ورد عن النبّي  �سلة بالقراآن، وبني اأن نقول اإن ذلك 

كله تف�سري للقراآن و�سرح وتو�سيح ملعانيه.

ا بع�ص الأحاديث املرفوعة التي يرى  اأي�سً ج- ومما يخرج بهذا ال�سابط 

الأ�سوليون وغريهم اأنها مبينة للقراآن الكرمي بالوجوه التي يذكرونها من 

بيان ملجمله وتو�سيح مل�سكله وتقييد ملطلقه ونحو ذلك، فكثري من الأحاديث 

املدرجة حتت هذه الوجوه يتحقق فيها هذا ال�سابط وهو تعلقها بتف�سري كتاب 

اهلل بتو�سيح معانيه وبيان املراد منه، لكن من هذه الأحاديث ماليتحقق فيه 

هذا ال�سابط، نعم هي بيان باملعنى الأ�سويل للقراآن الكرمي، لكنها لي�ست 

تف�سرًيا، ولميكن عدها من التف�سري.
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ومثال ذلك ما ذكره العلماء من اأن الأحاديث الواردة يف تف�سيل هيئات 

و�سرائطها  واأركانها  وحدودها  مواقيتها  وبيان  وكيفياتها  وعددها  ال�سالة 

ڱ   } تعاىل:  قوله  يف  للمجمل  بيان  ذلك  ونحو  اأحكامها  و�سائر 

)البقرة:43(، وكذلك ما ورد يف ال�سنة امل�سرفة من بيان ملقادير  ڱ} 
الزكاة ون�سبها واأوقاتها وتعيني ما يزكى ومال يزكى قالوا اإنه بيان ملجمل 

قوله تعاىل: { ڱ  ں})البقرة: 43(.

الزكاة  واإيتاء  ال�سالة  باإقامة  الأمر  القراآن من  للمجمل يف  البيان  فهذا 

ذلك  يف  يكن  فلم  الأمــريــن،  بهذين  للمراد  تو�سيًحا  اأو  تف�سرًيا  لي�ص 

واإظهار  املراد  لبيان  معه  ال�سحابة  يحتاج  اإ�سكال  اأو  غمو�ص  و  اأ خفاء 

واإمنا كان ال�سحابة يف حاجة اإىل تف�سيل كيفيات هذين الأمرين  املعنى، 

الأوامر  الأداء والمتثال لهذه  يتعلق بهما مما يقع معه  واأمثالهما وبيان ما 

الكرمي  القراآن  ا�ستعمال  �سحته  على  ويربهن  الكالم  هذا  يوؤكد  �سحيًحا، 

لهذا اللفظ »ال�سالة« يف ما نزل من القراآن ابتداًء وهو �سورة العلق، فقد 

يف  وقــال   ،)10-9 ہہ})العلق:  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  تعاىل{  قــال 

وقال يف   ،)19 ۈئۈئ})العلق:  ۇئۆئۆئ   } الكرمية:  ال�سورة  اآخر 

اأن ال�سالة  مس}) املدثر:43(، وبديهي  خس  حس  جس   مخ  �سورة املدثر{ 

بكيفياتها وعددها وهيئتها مل تكن قد فر�ست عند نزول اأول القراآن الكرمي، 

ففهم ال�سحابة من الآيتني وغريهما املراد من ال�سالة، واأما ما ورد على 

ل�سان النبّي  بعد ذلك من بيان الكيفيات والهيئات والعدد والأوقات، فكل 

اأفاد كيفية وقوع هذه الأوامر وكيفية امتثالها، لكن املعنى  ذلك كما قلنا 

املراد من اللفظ كان معروًفاعندهم.

وقد تناول العالمة ابن تيمية رحمه اهلل هذه الق�سية فقال: تنازع النا�ص، 

هل يف اللغة اأ�سماء �سرعية نقلها ال�سارع عن م�سماها يف اللغة؟ اأو اأنها باقية 

يف ال�سرع على ما كانت عليه يف اللغة، لكن ال�سارع زاد يف اأحكامها ل يف معنى 
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و»ال�سيام«  و»الــزكــاة«  »ال�سالة«  ا�سم  يف  قالوا  وهكذا  �سماء؟  الأ

زاد  لكن  اللغوي،  معناها  على  ال�سارع  كالم  يف  باقية  نها  اإ و»احلج« 

ت�سرف  فيها  ت�سرف  ال�سارع  اأن  اإىل  ثالثة  طائفة  اأحكامها، وذهبت  يف 

ال�سارع  عرف  اإىل  وبالن�سبة  جماز  اللغة  اإىل  بالن�سبة  فهي  العرف،  اأهل 

حقيقة؛ والتحقيق اأن ال�سارع مل ينقلها ومل يغريها، ولكن ا�ستعملها مقيدة 

ل مطلقة كقوله تعاىل:{ ھ ھ ے ے  ۓ  ۓ ڭ  ڭ  ڭ 

ا  خا�سً حًجا  فذكر   ،)97 عمران:  )اآل  ٴۇ}  ۈۈ  ۆۆ  ۇ  ڭۇ 
لق�سد  بل   ،

)1(

ق�سد لكل  متناوًل  احلج  لفظ  يكن  فلم  البيت،  حج  وهو 

.
)2(

خم�سو�ص دل عليه اللفظ نف�سه من غري تغيري يف اللغة

ا رحمه اهلل: ال�سحيح يف هذه الألفاظ اأنها مقررة على ا�ستعمال  وقال اأي�سً

زيد  نها  اأ ل  اإ منقولة،  ولي�ست  مقت�سياتها  على  ومبقاة  اللغة  اأهــل 

.
)3(

اأمور فيها 

الألفاظ كان معلوًما عندهم،  املراد من هذه  املعنى  اأن  اإذن،  فاحلا�سل، 

الإجمال من  ويبقى  الألفاظ،  املعنى يف هذه  اإجمال من حيث  ثم فال  ومن 

حيث الكيفيات وال�سرائط والهيئات ثابًتا، لكنه اأمر ل يعنى به اأهل التف�سري 

بقدر ما يعنى به اأهل الفقه واهلل تعاىل اأعلم.

ول يعني هذا اأن كل بيان نبوي ملجمل قراآين ل ي�سمى تف�سرًيا، بل �سيجد 

الباحث يف التف�سري املرفوع الكثري من هذا النوع »بيان املجمل «، والعربة يف 

هذا يف حتقق هذا ال�سابط الذي ن�سوق احلديث الآن يف بيان ما يخرج به 

من املرفوعات.

1- لأن احلج يف اللغة الق�سد. انظر خمتار ال�سحاح �ص 52 ، واملفردات �ص 107 - 108،واملعجم 

الو�سيط 156/1.

2- جممع الفتاوى 298/7 - 299 باخت�سار. 

3- املرجع ال�سابق 44/7.
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فمتى تعلق املرفوع باإبراز معنى يف الآية اأو �سرح للمراد منها اأو ك�سف وبيان 

الأ�سول  علماء  عده  مرفوًعا  تف�سرًيا  كان  فهمه  املغلق  اأو  للم�سكل  وتو�سيح 

بياًنا للمجمل اأو مل يعدوه،

من  بالآية  املرفوع  تعلق  تثبت  التي  والأدلـــة  القرائن  قليل  بعد  و�سنورد 

عدمه.

  اأمثلة »بيان املجمل« الذي يعد تف�سرًيا مرفوًعاما ورد عن النبّي  ومن 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تعاىل:{  قوله  فعلي ل�سالة اخلوف يف  تف�سري  من 

ٺ   ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ   پ    پ  پ  ٻ 
ٺ ٺ ٺٿٿ ٿٿ ٹ  ٹ  ٹ 
ــة  الآي اكتفت  فقد   ،)102 )الــنــ�ــســاء:   {... ڤ  ڤ  ٹ  
الكرمية ببيان اأن كل طائفة قد �سلت مع النبّي  بع�ص �سالة، وجاء هذا 

ا ليفهم معناه، فاأي  اللفظ الكرمي »فاإذا �سجدوا فليكونوا من ورائكم« غام�سً

الطائفتني يعود اإليها ال�سمري يف �سجدوا -يكونوا- وراءكم فافتقرت الآية 

...  يف فهم معناها ال�سحيح اإىل التف�سري والتو�سيح الفعلي من النبّي

اإمنا  فيهم    النبّي  كون  »�سرط  اهلل:  رحمه  العربي  ابن  احلافظ  يقول 

اأوقع لالإي�ساح  دخل لبيان احلكم ل لوجوده، تقديره: بني لهم بفعلك، فهو 

.
)1(

من القول«

اإىل �سرح وتو�سيح  بها  املراد  الآية يف معناها ومعرفة  افتقرت هذه  فلما 

   يف هذه ال�سالة تف�سرًيا فعلًيا منه  النبّي  وبيان، عد كل ما ورد عن 

للمراد بها.

والكالم هنا يف ما كانت القرينة الدالة على كونه تف�سرًيا لي�ست قوية، 

فاأما اإن ثبت قوة قرينته وجب اعتباره تف�سرًيا دون اجتهاد اأو نظر.

1- عار�سة الأحوذي 45/3 بت�سرف ي�سري.
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وقبل اأن نذكر تلك القرائن،نحب اأن نو�سح هنا اأن احتمال اإخراج مثل هذه 

ال�سواب  يحالفه  اجتهادي قد  اأمر  اإمنا هو  املرفوع  التف�سري  الأحاديث من 

وقد يلحقه اخلطاأ.
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املبحث الثاين

ال�سنة والقراآن الكرمي:

العالقة والوظيفة





- منزلة ال�سنة امل�سرفة يف �لقر�آن الكرمي:

ال�سنة امل�سرفة ال�سحيحة اأ�سل من اأ�سول الدين، وركن من اأركانه متني، 

وحجة على جميع امل�سلمني، وذلك اأمر قرره القراآن وحقائق الإميان.

ي�ستلزمه  اأمر  نهى عنه  اأو  به  اأمر  فيما   وطاعته  ر�سول اهلل  اتباع  فاإن 

الإميان والت�سديق بنبوته وبعثته ، فمقت�سى الإميان بالر�سالة والت�سديق 

 ، وقد عطف اهلل �سبحانه  بالنبوة يوجب التباع والطاعة والتاأ�سي به 

يف كتابه الأمَر بالإميان به  على الإميان باهلل تعاىل، وعطف عليهما الأمر 

ۆ  ۇ   } تعاىل:  واقرتانها، فقال  الأمور  تلك  مبيًنا تالزم    باتباعه 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ۉ} )الأعراف: 158(.

وجعل �سبحانه اتباعه  طريًقا اإىل حمبته جل يف عاله واأمر بطاعته، 

وو�سف العا�سني املتولني عن اهلل ور�سوله بالكفر، فقال �سبحانه وتعاىل: 

{ ڦ ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

           { ڈ ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ ڇ  ڇ  ڇ ڇ  چ  چ  
)اآل عمران: 32-31(.

يقول الإمام ال�سافعي: »و�سع اهلل ر�سوله  من دينه وفر�سه وكتابه املو�سَع 

الذي اأبان جل ثناوؤه اأنه جعله علًما لدينه، مبا افرت�ص من طاعته وحرم 

الإميان  مع  بر�سوله  الإميان  قرن من  ف�سيلته مبا  واأبان من  مع�سيته،  من 

پپ  ٻپ  ٻٻ  ٻ  ٱ   } وتعاىل:  تبارك  فقال  به 

پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ} )النور: 62(، فجعل كمال ابتداء 
.

)1(

الإميان الذي ما �سواه تبع له الإميان باهلل ثم ر�سوله «

وكاأن ال�سافعي رحمه اهلل يدلل على وجوب طاعة ر�سول اهلل  باقرتان 

الر�سالة لالإمام ال�سافعى حتقيق ال�سيخ اأحمد حممد �ساكر، ط مكتبة دار الرتاث، �ص73- 75.
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الإميان به  بالإميان باهلل تعاىل، وهو م�سلك لطيف وا�ستنباط دقيق منه 

رحمة اهلل، فكما اأن الإميان باهلل تعاىل يعني الت�سديق والعمل مبا اأمر به، 

فاإن الإميان بر�سول اهلل  يعني ذلك اأي�سا، كيف وم�سمى الإميان ل يقع 

.  اإل على من اآمن باهلل تعاىل وبر�سوله

نفي  على  ال�سريفة  بذاته  تعاىل  اهلل  اإق�سام  كــان  نف�سه  املهيع  هــذا  ويف 

م ر�سول اهلل  يف جميع اأموره:{ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ    الإميان عمن مل يحكِّ

ۅ  ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى  ى ائ ائ  
ەئەئ وئ })الن�ساء: 65(.

يقول العالمة ابن القيم رحمه اهلل: »اأق�سم �سبحانه بنف�سه على نفي الإميان 

عن العباد حتى يحكموا ر�سوله يف كل ما �سجر بينهم من الدقيق واجلليل، ومل 

يكتف يف اإميانهم بهذا التحكيم مبجرده حتى ينتفي عن �سدورهم احلرج 

وال�سيق عن ق�سائه وحكمه، ومل يكتف منهم اأي�سا بذلك حتى ي�سلموا ت�سليًما 

ۉ  ۋۅۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  تعاىل:{  قال  انقياًدا.  وينقادوا 

ۉېېېېى ىائائ ەئ ەئوئ } 
)الن�ساء: 65(، فاأخرب �سبحانه اأنه لي�ص ملوؤمن اأن يختار بعد ق�سائه وق�ساء 

.
)1(

ر�سوله، ومن يتخري بعد ذلك فقد �سل �سالًل مبينا«

واإذا كانت هذه الآية الكرمية التي ذكرها ابن القيم رحمه اهلل قد بينت اأن 

مع�سية الر�سول  هي طريق ال�سالل والغواية، فاإن القراآن الكرمي يحذر 

قال  املخالفني،  عاقبة  و�سوء  الع�سيان  هذا  مغبة  من  اأخــرى  منا�سبات  يف 

ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  کک  ک  ڑک   } تعاىل: 

ڳ})النور: 63(، وقال تعاىل:{ ڄ ڃ  ڃ  ڃ ڃ چ چ  
ڎ   ڌ   ڌ  ڍ   ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ    چ 

ڎڈ} )الأحزاب: 66 - 67(.

اإعالم املوقعني عن رب العاملني لبن قيم اجلوزية، ط مكتبة الكليات الأزهرية،51/1.
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ويقرن القراآن الكرمي اأحيانا بني الأمر بالطاعتني طاعة اهلل تعاىل وطاعة 

{ڇ  تعاىل:  قوله  الأول  فمن  اأخــرى  اآيــات  يف  بينهما  ويف�سل    ر�سوله 

ڇ  ڇڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ  ڈ})اآل عمران: 32(. ڇ
ڑککککگگگگ  ڑ   } تعاىل:  ويقول 

ڳ})الأنفال: 20(.

ومن الثاين قوله تعاىل: {  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی  ی 

ی یجئ حئ  مئ ىئيئ جب  حب خب مب ىب  يب جت حتخت مت 
ىت يت جث مث} )الن�ساء: 59(، والآيات يف هذا املقام كثرية جًدا، 
يدمج اهلل تعاىل يف بع�سها بني الطاعتني يف الأمر بهما، ويف�سل يف بع�سها 

الآخر مفرًدا كل طاعة منهما باأمر بياًنا لقرتان الطاعتني وتالزمهما اأوًل، 

وا�ستوائهما يف الوجوب ثانيا. 

يقول العالمة الألو�سي رحمه اهلل يف هذه الآية الأخرية: »اأعاد الفعل واإن 

كانت طاعة الر�سول مقرتنة بطاعة اهلل تعاىل اعتناًء ب�ساأنه عليه ال�سالة 

وال�سالم، وقطًعا لتوهم اأنه ل يجب امتثال ما لي�ص يف القراآن، واإيذاًنا باأن له 

 ا�ستقالًل بالطاعة مل يثبت لغريه، ومن ثم مل ُيِعد يف قوله �سبحانه« واأويل 

ويقول   ،
)1(

» ا�ستقالله  فيها  لهم  ا�ستقالل  ل  باأنهم  »اإيذاًنا  منكم  الأمــر 

الآية امل�سرفة:  اإىل اهلل ور�سوله يف هذه  بالرد  القيم يف املراد  ابن  العالمة 

»اأجمع النا�ص اأن الرد اإىل اهلل �سبحانه هو الرد اإىل كتابه، والرد اإىل الر�سول 

.
)2(

 هو الرد اإليه نف�سه يف حياته واإىل �سنته بعد وفاته«

فاأوامر ر�سول اهلل  ونواهيه وجميع ما حملته �سننه ال�سريفة من ت�سريعات 

واأحكام يجب اتباعه فيها  وطاعته �سواء كان ما اأمر به  تاأكيًدا ملا يف 

روح املعاين 65/5.
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اإعالم املوقعني 49/1-50. بت�سرف.
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القراآن الكرمي من الأمر اأو كان اأمره  مبا اأمره به اأن�ساأه  اإن�ساًء ولي�ص 

فيه �سيئ يف كتاب اهلل تعاىل.

وجل:  عز  قال  تعاىل،  هلل  طاعة  هي    اهلل  لر�سول  الطاعة  وهذه 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ  ڀ ڀ}   }

.)80 )الن�ساء: 

ڻ  ڻ   } الكرمي:  الإلهي  الأمــر  لهذا  وامتثال  ا�ستجابة  ا  اأي�سً وهي 

ے}  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ   ڻ  ڻ 
)احل�سر: 7(، وهذه الآية الكرمية ن�ص قاطع يف وجوب قبول ال�سنة امل�سرفة 

والحتجاج بها.

والتباع  الطاعة  وجوب  من  العظيمة  املكانة  لهذه  ال�سنة  تبوء  يف  وال�سر 

تعاىل  قال  الكرمي،  كالقراآن  تعاىل  اهلل  من  وحًيا  كونها  هو  والنقياد 

ٿ}  ٿ   ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ   } الــكــرمي  ر�سوله  حــق  يف 

)النجم: 3-4(، وغاية ما بينهمامن فرق اأن القراآن وحي متلو بلفظه ومعناه، 

عند اهلل  من  لفظها  دون  معناها  نزل  متلو،  غري  وحي  امل�سرفة  وال�سنة 

�سانيدهم  تعاىل، اأخرج اأبو داود واللفظ له والرتمذي وابن ماجة وغريهم باأ

اأين  األ  قال:  نه  اأ   اهلل  ر�سول  عن    كرب  معدي  بــن  املقدام  اإىل 

 يقول: عليكم 
)1(

اأوتيت الكتاب ومثله معه، األ يو�سك رجل �سبعان على اأريكته

فيه  وجدمت  وما  حلوه  فاأ حالل  من  فيه  وجدمت  فما  ن،  القراآ بهذا 

 من حرام فحرموه، األ ل يحل لكم احلمار الأهلى ول كل ذي ناب من ال�سبع 

الأريكة: ال�سرير يف احلجلة-بالتحريك، وهى �ساتر اأو بيت كالقبة يزين بالثياب وال�ستور للعرو�ص-، 
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وقيل الأريكة: كل ما اتكئ عليه من �سرير اأو فرا�ص اأو من�سة. انظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر 

لالإمام ابن الأثري، ط املكتبة الإ�سالمية ، 40/1. وقال الإمام اأبو عبداهلل اخلطابي يف معامل ال�سنن 

فيفي �سرحه لقوله:  »األ يو�سك رجل �سبعان على اأريكته«: واإمنا اأراد بهذه ال�سفة اأ�سحاب الرتفه 

والدعة الذين لزموا البيوت، ومل يطلبوا العلم، ومل يغدوا ومل يروحوا يف طلبه من مظانه واقتبا�سه من 

اأهله«،ط داراملعرفة بريوت،8/7 ، وانظر اجلامع لأحكام القراآن 38/1. 
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بقوم  نــزل  �ساحبها،ومن  عنها  ي�ستغني  اأن  اإل  معاهد  لقطة  ول 

.
)2(

مبثل قراه
 )1(

اأن يقروه فاإن مل يقروه فله اأن يعقبهم فعليهم 

ويف لفظ اآخر عند الرتمذي.. عن املقدام قال: قال ر�سول اهلل  األ هل 

ع�سى رجل يبلغه احلديث عني وهو متكئ على اأريكته فيقول: بيننا وبينكم 

كتاب اهلل، فما وجدنا فيه حالًل ا�ستحللناه وما وجدنا فيه حراًما حرمناه، 

.
)3(

واإن ما حرم ر�سول اهلل  كما حرم اهلل«

لفني 
ُ
اأ ل   :   النبّي  عن     )4(

رافـــع اأبــي  اإىل  باأ�سانيدهم  واأخــرجــوا 

نهيت  اأو  به  اأمرت  مما  اأمري  من  الأمر  ياأتيه  اأريكته  على  متكًئا  اأحدكم 

يعقبهم: يقال اأعقبهم اأو عقبهم م�سدًدا وخمفًفا اإذا جازاهم واأخذ منهم عقبى اأو عقبة، اأي اأخذ 
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ا عما حرموه من القرى وال�سيافة. انظر معامل ال�سنن 8/7، والنهاية 269/3. منهم بدًل وعو�سً

اأخرجه -باللفظ املذكور- اأبو داود يف كتاب ال�سنة باب يف لزوم ال�سنة 505/2، واأخرجه الرتمذي 
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يف )42( كتاب العلم، باب ما نهى عنه اأن يقال عند حديث النبّي  و38/5 برقم 2664 من طريق 

اآخر عن املقدام، وقال عقبه: هذا حديث ح�سن غريب من هذا الوجه، واأخرجه ابن ماجةيف املقدمة 

)2( باب تعظيم حديث ر�سول اهلل  والتغليط على من عار�سه 6/1 برقم 12، واأخرجه اأحمد يف 

امل�سند 131،132/4 ط امليمنية 291/13 برقم 171.8، 296/13-297 برقم 17128 و�سحح حمققه 

الأرناوؤوط  �سعيب  ال�سيخ  اأي�سا  اإ�سناده  و�سحح  احلديث  دار  اإ�سناده، ط  الزين  ال�سيخ حمزه حممد 

واأخرجه   ،17194 برقم   429/38  ،17174 برقم   440/38 الر�سالة  موؤ�س�سة  ط  امل�سند  ورفاقه، 

586، واأخرجه  153/1 برقم  ال�سنة قا�سية على كتاب اهلل  الدارميفي �سننه يف املقدمة )49( باب 

109/1 كتاب العلم و�سححه ووافقه الذهبي، والبيهقي يف ال�سنن الكربى كتاب النكاح،  احلاكم يف 

جماع اأبواب ما خ�ص به ر�سول اهلل  دون غريه مما اأبيح له وحظر على غريه، باب الدليل على 

اأنه  ل يقتدى به فيما خ�ص به ويقتدى به فيما �سواه 76/7 ، ويف كتاب ال�سحايا باب ما جاء يف 

اأكل حلوم احلمر الأهلية 332-331/9.

انظر تخريج احلديث عند الرتمذي يف الهام�ص ال�سابق.
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وقيل هرمز  ثابت  وقيل  اإبراهيم  فقيل  ا�سمه  اختلف يف   ،   ر�سول اهلل  القبطي موىل  رافع  اأبو   -4

اأحًدا وما بعدها. ومات باملدينة قبل  اأ�سلم قبل بدر، ومل ي�سهدها، و�سهد  اأ�سهرها،  اأ�سلم وهو  وقيل 

ابن حزم يف كتابه  الإمام  بي�سري، وقيل يف خالفة علي ر�سي اهلل عنه. ذكر  عثمان ر�سي اهلل عنه 

اأ�سماء ال�سحابة الرواة وما لكل واحد من العدد �ص 70 برقم 47 اأن له عن النبّي  ثمانية و�ستني 

حديًثا. انظر يف ترجمته: ال�ستيعاب 68/4، واأ�سد الغابة 107/5-108 برقم 5867 الإ�سابة 67/4 

برقم 391.
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.
)1(

عنه، فيقول: ل ندري ما وجدنا يف كتاب اهلل اتبعناه«

الكتاب ومثله معه« يحتمل  :»اأوتيت    ويقول اخلطابي رحمه اهلل: قوله 

وجهني من التاأويل:

املتلو  غري  الباطن  الوحي  من  وتــي  اأ نه  اأ معناه  يكون  اأن  اأحدهما: 

اأعطي من الظاهر املتلو، ويحتمل اأن يكون معناه: اأنه اأوتي الكتاب  ما  مثل 

وحًيا يتلى، واأوتي من البيان: اأي اأذن له اأن يبني ما يف الكتاب ويعم ويخ�ص، 

وجوب  ذلك يف  فيكون  ذكر،  الكتاب  له يف  لي�ص  ما  في�سرع  عليه  يزيد  واأن 

.
)2(

احلكم ولزوم العمل به كالظاهر املتلو من القراآن

وعلى الوجهني، يظهر من احلديث وجوب الحتجاج بال�سنة امل�سرفة وعدم 

جواز ال�ستغناء عنها بالقراآن كما ميكن اأن يح�سل يف وهم الواهمني.

املحتملني يف  الوجهني  يفي  الذي ذكره اخلطاب  الثاين  الوجه  كان  ولئن 

كون  على  احلــديــث  ــة  دلل وجــه  بــه  الــقــول  على  يظهر  ل  احلــديــث  تاأويل 

البيان- فعلى افرتا�ص حمل  الإذن يف  الإيتاء فيه مبعنى  وحًيا-لأن  ال�سنة 

نف�سه  الكرمي  القراآن  يف  فاإن  بعده،  رغم  ويل  التاأ هذا  على  احلديث 

ما يدل على اأن ال�سنة وحي نزل من ال�سماء، فقد قال تعاىل: { ۆئ ۈئ 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 
مئ} )الن�ساء: 113(، وقال: { ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

1- اأخرجه باللفظ املذكور اأبو داود يف كتاب ال�سنة باب يف لزوم ال�سنة 506/2 والرتمذي يف )42( 

كتاب العلم )10( باب ما نهى عنه اأن يقال عند حديث النبّي  37/5 برقم 2663 ، وقال هذا حديث 

ح�سن �سحيح، وابن ماجة يف املقدمة )2( باب تعظيم حديث ر�سول اهلل  والتغليظ على من عار�سه 

6/1-7 برقم 13، واأحمد يف امل�سند 8/6 ط امليمنية 151/17 برقم 23751، ط دار احلديث وح�سن 

حمققه اإ�سناده،،واحلاكم يف امل�ستدرك 108/1-109، كتاب العلم و�سححه ووافقه الذهبي، والبيهقى 

يف �سننه كتاب النكاح، جماع اأبواب ما خ�ص به ر�سول اهلل  دون غريه مما اأبيح له وحظر على غريه، 

باب الدليل على اأنه  ل يقتدى به فيما خ�ص به ويقتدى به فيما �سواه 76/7.

معامل ال�سنن 8-7/7.
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ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇڍ} 
)البقرة: 231(، وقد ذهب اأكرث املف�سرين اإىل اأن احلكمة هي ال�سنة.

النا�ص  بتعليم  ماأموًرا  كان    النبّي  اأن  على  القراآن  من  اأية  غري  ودلت 

ۈ  ۆۆۈ  ۇ  {ۇ  واحلكمة  الكتاب  املنزلني:  هذين 

ٴۇ ۋ ۋۅۅ ۉ ې ې ې ې } 
)البقرة: 151(، { ۉ  ې ې ې  ې ى ى ائ ائ ەئ  ەئ  

ۈئ   ۈئ   ۇئۆئۆئ  ۇئ  وئ  وئ 
ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ  ىئ })اآل عمران: 164(.

يقول الإمام ال�سافعي بعد اأن ذكر هذه الآيات وغريها: فذكر اهلل الكتاب 

وهو القراآن، وذكر احلكمة، ف�سمعت من اأر�سى من اأهل العلم بالقراآن يقول: 

احلكمة �سنة ر�سول اهلل  . وهذا ي�سبه ما قال واهلل اأعلم، لأن القراآن ذكر 

واحلكمة،  الكتاب  بتعليمهم  خلقه  على  منه  اهلل  وذكر  احلكمة،  واأتبعته 

 ، اهلل  ر�سول  �سنة  اإل  هاهنا  احلكمة  يقال  اأن  اأعلم  واهلل  يجز  فلم 

وحتم  ر�سوله  طاعة  افرت�ص  اهلل  واأن  اهلل  كتاب  مع  مقرونة  اأنها  وذلك 

لكتاب اهلل  اإل  لقول فر�ص  يقال  اأن  يجوز  اأمره، فال  اتباع  على النا�ص 

.
)1( ر�سوله  �سنة  ثم 

اأو حلجيتها على  اأولئك املنكرون لل�سنة  اأن ندفع �سبهة قد يثريها  ويبقى 

كونها من الوحي وهي اأن القول بكونها وحًيا ي�سلب عن ر�سول اهلل  حكمه 

يف بع�ص الأمور باجتهاده وح�سن تدبريه وثاقب فهمه.

يقول حممد حممد اأبو زهو رحمه اهلل يف تقرير هذه ال�سبهة وردها »وقد 

ي�سكل على اأن ال�سنة باأق�سامها -اأقوالها واأفعالها وتقريراتها- من الوحي، 

ما قرره العلماء من جواز الجتهاد له  ، واأنه اجتهد يف كثري من الوقائع يف 

1- الر�سالة �ص 78.
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احلروب وغريها، فجعُل ال�سنة باأق�سامها موحى بها من اهلل �سبحانه يعار�ص 

ومزاياه من   خ�سائ�سه  ي�سلبه  اأنه  ف�ساًل عن  العلماء،  قرره جمهور  ما 

الفهم الثاقب والراأي ال�سائب.

 واإن اجتهد يف كثري من املواطن التي مل ينزل  اأنه  واجلواب عن ذلك 

والنظر  لــ�ــســلــيــم  ا لــعــقــل  ا مــن  عــلــيــه  فــطــر  مــا  مبقت�سى  وحــي  فــيــهــا 

اأ�ساب  اإذا  يقره  ولكن  و�ساأنه،  يرتكه  ل  �سبحانه  اهلل  ن  اأ ل  اإ لــ�ــســديــد،  ا

وينبهه اإن اأخطاأ، ومن هنا كان اجتهاده  -اإذا اأقره اهلل- وحًيا حكًما. 

باأق�سامها  ال�سنة  اأن  من  قررنا  وما  العلماء  قرره  ما  بني  تعار�ص  فال 

خ�سائ�سه  من  �سيًئا    ي�سلبه  ل  ذلك  اإن  ثم  �سبحانه،  اهلل  من  وحي 

.
)1(

قيل بل يوؤكدها ويقررها كما  ومزاياه 

فاحلا�سل اأن اجتهاده  وحكمه يف بع�ص احلوادث والنوازل بنف�سه دون 

انتظار للوحي ليخلو من اأحد اأمرين: اإما اأن يقره اهلل عز وجل على اجتهاده 

بحكم  خطئه  على  الــقــراآن  ينبهه  اأن  واإمــا  بــه،  املوحى  حكم  له  فيكون 

والت�سديد  الت�سويب  هذا  ويكون  الفعل-،  له  -وي�سوب  الب�سرية  الطبيعة 

وحًيا.

فال�سنة امل�سرفة على جميع حالتها وحي من اهلل تعاىل، �سريح اأو حكمي 

اإىل ر�سوله  . وذلك ل يقلل من قدر ر�سول اهلل  ومكانته يف ح�سن التدبري 

والتقدير والجتهاد و�سواب الراأي واحلكم، فاإن ذلك ثابت ل ريب لر�سول 

الإقــرار الإلهي لهذه الأحكام   يف كثري من الأحــداث والوقائع؛ لكن  اهلل 

والجتهادات يثبت لها حكم املوحى به.

تلك هي منزلة ال�سنة امل�سرفة يف القراآن الكرمي وتلك مكانتها يف اإيجاز 

حممد  حممد  الدكتور  لالأ�ستاذ  النبوية  بال�سنة  الإ�سالمية  الأمــة  عناية  اأو  واملحدثون  احلديث   -1

اأبوزهو، ط دار الكتاب العربى بريوت لبنان، �ص 16-15.
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باأحكامها  بالعمل  وتكليًفا  باإتباعها  واإلزاًما  وت�سريًفا  لها  تعظيًما  واخت�سار 

و�سرائعها، وحتذيًرا وتخويًفا من �سوء عاقبة من اأهملها اأو خالفها اأو �سلك 

غري طريقها.

- مكان ال�سنة من �لقر�آن: 

واأنها حجة  تعاىل،  اهلل  عند  من  وحي  امل�سرفة  ال�سنة  اأن  �سبق  علم مما 

يجب العمل مبقت�ساها والتم�سك مبا اأفادته من اأحكام و�سرائع.

ووجوب  وحًيا  -كونها  الأمرين  هذين  حيث  من  اأنها  العلماء  يختلف  ول 

وال�سنة  فالقراآن  له،  ومالزمة  م�ساوية  الكرمي،  القراآن  مبنزلة  بها-  العمل 

كالهما حجة يف نف�سه، وهما م�سدر هذه ال�سريعة وينبوع اأحكامها ومنبع 

اإثبات  يف  عنه  ينفك  ول  ويع�سده  الآخر  منهما  واحد  كل  ي�سد  �سرائعها، 

اأكرث الأحكام.

ال�سنة  على  العظيم  الــقــراآن  تف�سيل  يف  اأي�سا  العلماء  يختلف  ول 

امل�سرفة من حيث ثبوت تواتره جملة وتف�سياًل، والقطع بكونه وحًيا من قبل 

واجلن جميًعا  لالإن�ص  واإعجازه  بتالوته  والتعبد  ومعناه  بلفظه  تعاىل  اهلل 

عن اأن ياأتوا مبثل اأق�سر �سورة منه.

فمن حيث هذه الأمور ل نزاع بني العلماء يف تف�سيل القراآن على ال�سنة 

امل�سرفة ومتيزه عنها.

العظيم  القراآن  النواحى تقدمي  التف�سيل من هذه  لكن هل يوجب هذا 

ال�سرعية،  الأحكام  على  والحتجاج  العتبار  حيث  من  ال�سنة  على 

العلماء خمتلفون  اأن  القراآن وُعمل به؟ احلق  تعار�سا ُقدم  لو  ن  اأ بحيث 
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)3(

 و عبدالغني عبداخلالق
)2(

 وابن حزم
)1(

يف هذه امل�ساألة، الإمام ال�سافعي

انظر الر�سالة �ص 23-33، فقد قال بعد اأن ذكر ما افرت�ص اهلل على خلقه من طاعة ر�سوله  ، قال: »فكل 
 

-1

من َقبَل عن اهلل فرائ�سه يف كتابه َقبَل عن ر�سول اهلل  �سننه بفر�ص اهلل طاعة ر�سول على خلقه واأن ينتهوا 

اإىل حكمه. ومن قبل عن ر�سول اهلل  فعن اهلل قبل ملا افرت�ص اهلل من طاعته. فيجمع القبول ملا يف كتاب اهلل 

القراآن  بت�ساوي  قوله  ذلك  من  العلماء  ففهم  اهلل«،  عن  منهما  واحد  لكل  القبول    اهلل  ر�سول  ول�سنة 

وال�سنة يف الرتبة من حيث الحتجاج. انظر منزلة ال�سنة من الكتاب �ص 274-174.

2- انظر الإحكام يف اأ�سول الأحكام 801/1-611، ط مكتبة عاطف القاهرة لالإمام ابن حزم الظاهري، فقد 

قال يف 901/1-011: القراآن واخلرب ال�سحيح بع�سها م�ساف اإىل بع�ص، وهما �سيئ واحد يف اأنهما من عند 

اهلل تعاىل، وحكمهما حكم واحد يف باب وجوب الطاعة لهما.

اأبو الكمال عبدالغني بن حممد بن عبداخلالق بن ح�سن بن م�سطفى امل�سرى القاهرى مولًدا ون�ساأة ووفاة 
 

-3

ن�ساأ يف اأ�سرة علم وف�سل ودين وح�سل على العاملية والدكتوراه يف اأ�سول الفقه من كلية ال�سريعة الإ�سالمية 

ال�سنة  حجية  كتابه  مقدمة  يف  ترجمته  انظر  1403هـ.  �سنة  اهلل  رحمة  وتوفى  ال�سنة  حجية  البحث  بهذا 

بوا�سنطن وع�سو  الإ�سالمى  للفكر  العاىل  املعهد  رئي�ص  العلواين  الدكتور طه جابر  فيها  له  6-18 ترجم  �ص 

يقول:  حيث   486 �ص  ال�سنة  حجية  يف  املو�سوع  هذا  يف  كالمه  وانظر  بجده،  الإ�سالمى  الفقه  جممع 

اأنه قد جاء يف الكتاب اآيات تدل على حجية ال�سنة، فهى -بهذا املعنى- فرع عنه فرعية املدلول  »ل نزاع يف 

اإهدارها  تاأخرها عنه يف العتبار والحتجاج بها، بل يوجب امل�ساواة، فاإن  على الدال، ولكن هذا ل ي�ستلزم 

-للمحافظة على ظاهر اآية معار�سة لها- يوجب اإهدار الآيات التي ن�ست على حجيتها، فنكون قد فررنا 

اأخرى كثرية، وتدل مبجموعها دللة  اآيات  اإهدار  اإىل  اآية -بل من عدم املحافظة على ظاهرها-  اإهدار  من 

.  قاطعة على حجية جميع ما ي�سدر منه

يوهم  قد  وما  واحدة،  م�سكاة  لأن اجلميع يخرج من  اآية وحديث �سحيح،  بني  تعار�ص حقيقيا  ل  اأنه  ومعلوم 

يقول  ذلــك  وفــى  تعار�سه.  عــدم  يظهر  التدبر  وح�سن  النظر  واإمــعــان  الــرتوي  عند  فاإنه  ذلــك،  ظاهره 

ور�سوله  ي�سهد اهلل  »والذى   ، ال�سرعية  ال�سيا�سة  الطرق احلكمية يف  كتابه  القيم رحمه اهلل يف  ابن  العالمة 

ور�سول  كيف  البتة،  وتخالفه  اهلل  كتاب  تناق�ص    اهلل  ر�سول  عن  واحدة  �سحيحة  �سنة  تاأت  مل  اأنه  به: 

بتاأويله  اخللق  اأعلم  وهو  باتباعه،  ماأمور  وهو  اهلل،  هداه  وبه  اأنزل،  وعليه  اهلل  لكتاب  املبني  هو    اهلل 

ومراده«،ط دار الكتب العلمية، بريوت،�سـ73.

ويقول العالمة ابن حزم يف الإحكام 112/1: »اإذ قد بني اهلل لنا اأن كالم نبيه  اإمنا هو كله وحي من عنده، 

واأن القراآن وحي من عنده، فقد قال فيه عز وجل: »ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه اختالًفا كثرًيا« �سورة 

واحد  �سيئ  هما  متفقان،  ال�سحيح  واحلديث  القراآن  اأن  �سرورية  �سحة  الآية  بهذه  ف�سح   ،  82 الن�ساء/ 

 . �ساء«  من  ويحرمه  عباده  من  �ساء  من  ذلك  لفهم  تعاىل  اهلل  يوفق  اختالف،  ول  بينهما  تعار�ص  ل 

ويكفي اأن يعلم ،منهجيا، اأن من اأمارات و�سع احلديث وعالماته خمالفته ل�سريح كتاب اهلل تعاىل وتناق�سه 

ا ل �سبيل اىل رفعه.انظر يف تف�سيل هذه العالمات: تدريب الراوي، وال�سنة ومكانتها يف الت�سريع  معه تناق�سً

الإ�سالمى 97-102، وبلوغ الآمال من م�سطلح احلديث والرجال ملحمد حممود بكار 138-134/2.

 ،33-15/3 املوافقات  ال�سرعية:  الن�سو�ص  من  التعار�ص  ظاهره  ما  بني  والرتجيح  اجلمع  طرق  يف  وانظر 

294/4-310، واملغني يف اأ�سول الفقه للخبازي، �ص224-236، والإحكام لبن حزم 189/1-238، وامل�ست�سفى 

ل�سهاب  املح�سول  �سرح  �ــســول  الأ ونفائ�ص   ،398  -137 /2 الغزايل  حامد  بــى  لأ �ــســول  الأ علم  من 

بي العبا�ص ال�سنهاجي امل�سرى417/4، واإر�ساد الفحول اإىل حتقيق احلق من علم الأ�سول لل�سوكاين  الدين اأ

.408-369/2
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 يرون اأن الكتاب وال�سنة يف رتبة واحدة من حيث الحتجاج بهما، 
)1(

وغريهم

.  لأن كال منهما وحي من اهلل تعاىل، وملا ورد من الآيات املوجبة لطاعته

العتبارعن  يف  ال�سنة  رتبة  تاأخر  اإىل 
)2(

وغـــريه ال�ساطبي  الإمــام  وذهب 

الكتاب العزيز ملا �سبق ذكره من متيز القراآن عن ال�سنة بقطعية ثبوته جملة 

.
)3(

وتف�سياًل؛ ولأن ال�سنة بيان للكتاب، ول ريب اأن املبني مقدم على البيان

العلوم  لطلبة  تقدميه  يتعني  فالذي  املو�سوع،  اأدلته يف  فريق  لكل  اأن  ومع 

ال�سرعية منهجيا ومعرفيا، هو اأن هذا اخلالف ل يعدو -فيما نرى- اأن يكون 

الحتجاج  وجوب  على  متفقان  الفريقني  جوهرًيا،لأن  ولي�ص  لفظًيا  خالًفا 

بال�سنة امل�سرفة ومبا اأفادته من اأحكام، و�سبب اخلالف توهم اأو توقع احتمال 

وجود معار�سه بني اآية وحديث، وقد �سبق بيان اأنه لميكن وقوع ذلك حقيقة 

ال�سنة لت�سادمه  ال�سنة ول ي�سادمها وكذلك  قطًعا، فالقراآن ل يعار�ص 

ول تعار�سه.

  واخلال�سة اأن القراآن وال�سنة امل�سرفة �سحيحة الن�سبة اإىل ر�سول اهلل

ن�سريان ل يفرتقان و�سنوان ل يختلفان، ول تقل ال�سنة عنه يف املنزلة

حيث  من  الكرمي  القراآن  من  منزلتها  وتلك  ال�سنة  مكان  ذلك  كان  واإذا 

فيه  ملا  البيان  منه من حيث  موقعها  الآن:مــا  نت�ساءل  فاإننا  واملنزلة  الرتبة 

اأوالزيادة عليه؟

يق�سم العلماء الكالم يف اأحوال ال�سنة من حيث دللتها على ما يف القراآن 

الكرمي وغريه اإىل ق�سمني:

انظر ال�سنة النبوية ومكانتها يف الت�سريع لعبا�ص حمادة �ص 188.
 

-1

ال�سباعي،  مل�سطفى  الإ�سالمى  الت�سريع  يف  ومكانتها  وال�سنة   ،11-7/4 املوافقات  انظر 
 

-2

377-379 واأ�سول احلديث علومه وم�سطلحه ملحمد عجاج اخلطيب، �سـ 36. �سـ

انظر تف�سيل هذه الأدلة يف الكتب املذكورة يف املرجع الفائت.
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وغري  الــقــراآن  يف  املــوجــودة  ال�سرعية  الأحــكــام  على  دللتها  الأول: 

املوجودة فيه.

الثانى: دللتها على غري الأحكام -كاأخبار الأمم الغابرة والغيبيات واأحوال 

القيامة ونحو ذلك- املوجودة يف القراآن وغريها.

من  ال�سنة  يف  ما  اأن 
)1(

ال�ساطبى الإمام  ذكر  فقد  الثاين،  الق�سم  فاأما 

الإخبار عما كان وما يكون مما ل يتعلق باأمر ول نهي ول اإذن على �سربني:

ومن  الكرمي  للقراآن  والتو�سيح  والتف�سري  ال�سرح  مورد  يرد  اأن  اأحدهما: 

ذلك قوله  : »يدعى نوح يوم القيامة، فيقول:لبيك و�سعديك يارب فيقول: 

.
)2(

هل بلغت؟… احلديث«

خارج  غري  ولكنه  الكرمي،  الــقــراآن  عن  م�ستقاًل  يــرد  ما  الثاين:  والنوع 

موؤكد  بل  والأخبار،  الق�س�ص  مثل هذه  اإيراد  الكرمي يف  القراآن  منهج  عن 

ملقا�سده وغاياته من املجيئ مبثل هذه الأخبار وموافق لها. ويقول ال�ساطبي 

يف بيان هذا ال�سرب: الثاين: اأن ل يقع موقع التف�سريول فيه معنى تكليفي 

اأمرزائد  لأنــه  القراآن،  يف  اأ�سل  له  يكون  اأن  يلزم  فال  عملي،  اأو  اعتقادي 

اإذا خرجت عن  فال�سنة   ،
)3(

القراآن لذلك اأنزل  واإمنا  التكليف،  على مواقع 

ذلك فال حرج، وقد جاء من ذلك منط �سالح يف ال�سحيح كحديث اأبر�ص 

1- انظر املوافقات 55/4.

اأخرجه البخاري يف )65( كتاب التف�سري، تف�سري �سورة البقرة)13(، باب قوله تعاىل:«وكذلك   -2

قوله  باب  الأنبياء)3(،  اأحاديث  كتاب  ويف)60(  برقم4487،  الفتح21/8،  و�سطا..«،  اأمة  جعلناكم 

تعاىل:«اإنا اأر�سلنا نوحا اإىل قومه..«، الفتح427/6 برقم3339 من طريق عبد الواحد زياد الأعم�ص..

به. وانظر اأمثلة اأخرى متعددة لهذا ال�سرب يف: املوفقات 55/4-57، واحلديث واملحدثون �ص 45.

3- اأي كان هذا مق�سوده الأول، لكن هذا ل يعني خلو القراآن عن غري التكاليف، فهذا اأمر م�سلم به، 

نعم ي�سوغ القول بذلك على اعتبار اأن الق�س�ص والأخبار مكمل للتكاليف وحاث على ال�ستجابة لها. 

فهو بهذا العتبار غري خارج عنه كما �سيفهم من اآخر كالم ال�ساطبي هذا.
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وجمل من ق�س�ص 
 )3(

ووفاة مو�سى
)2(

، وحديث جريج العابد
)1(

واأقرع واأعمى

الأنبياء عليهم ال�سالم والأمم قبلنا، مما ل ينبنى عليه عمل، ولكن يف ذلك 

من العتبار مثلمايف الق�س�ص القراآين، وهو منط رمبا رجع اإىل الرتغيب 

والرتهيب، فهو خادم لالأمر والنهي، معدود يف املكمالت ل�سرورة الت�سريع 

، يعني ق�سم التف�سري والبيان والتو�سيح 
)4(

فلم يخرج بالكلية عن الق�سم الأول

للقراآن الكرمي.

اأما بالن�سبة لالأحكام والتكاليف ال�سرعية، فقد اتفق العلماء على اأن لل�سنة 

»اإن  يقول:    اهلل  ر�سول  �سمع  اأنــه  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة  اأبــي  اإىل  باإ�سناده  البخارى  اأخرجه   -1

اأبر�ص واأقرع واأعمى... احلديث«، اأخرجه البخاري يف )60( كتاب اأحاديث  اإ�سرائيل  ثالثة يف بنى 

الأنبياء )51( باب حديث اأبر�ص واأقرع واأعمى يف بني اإ�سرائيل، الفتح 578/6 برقم 3464، واأخرجه 

ايف)83( كتاب الأميان والنذور )8(، باب ل يقول ما �ساء اهلل و�سئت وهل يقول اأنا باهلل وبك،  اأي�سً

الفتح 548/11 برقم 6653، واأخرجه م�سلم يف )53( كتاب الزهد والرقائق يف فاحتته )بدون باب( 

2275/4-2276 برقم 2964.

 : »كان  2- اأخرجه البخاري باإ�سناده من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل 

رجل يف بني ا�سرائيل يقال له جريج العابد … احلديث« يف )46( كتاب املظامل )35( باب اإذا هدم 

حائًطا فلينب مثله، الفتح 151/5 برقم 2482، وفى )60( كتاب اأحاديث الأنبياء )48( باب قول اهلل 

تعاىل: »واذكر يف الكتاب مرمي« الفتح 549/6 برقم 3436، وكذا يف )54( باب بدون ترجمة بعد باب 

3466، واأخرجه م�سلم يف )45( كتاب الرب وال�سلة والآداب )2(  591/6 برقم  حديث الغار الفتح 

باب تقدمي بر الوالدين على التطوع بال�سالة وغريها 1976/4 برقم 2550، واأخرجه اأحمد يف امل�سند 

الإح�سان )60( كتاب  805، وابن حبان يف  153/8-155 ط دار احلديث برقم  امليمنية  308/2 ط 

التاريخ )5( باب املعجزات واأوله »مل يتكلم يف املهد... احلديث« 411/14-413، والبيهقي يف �سعب 

الإميان يف باب يف بر الوالدين، ف�سٌل يف عقوق الوالدين 192/6 برقم 7878.

3- اأخرجه البخاري باإ�سناده اإىل اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: »اأر�سل ملك املوت اإىل مو�سى عليهما 

ال�سالم... احلديث« يف )23( كتاب اجلنائز )68( باب من اأحب الدفن يف الأرا�سي املقد�سة، الفتح 

245/3-246 برقم 1339، وفى )60( كتاب اأحاديث الأنبياء )31( باب وفاة مو�سى الفتح 508/6 

ال�سالم  باب من ف�سائل مو�سى عليه  الف�سائل )42(  واأخرجه م�سلم يف )43( كتاب   ،3407 برقم 

1842/4-1843 برقم 2372، والن�سائي يف كتاب اجلنائز، باب يف التعزية 119-118/4.

4- املوفقات 57/4ـ58، وانظر: احلديث واملحدثون، �سـ45.
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امل�سرفة، من حيث دللتها على الأحكام املوجودة يف القراآن وغري املوجودة 

فيه، ثالثَة اأحوال:

�لأول: التاأكيد و�لتقوية واملعا�سدة ملا يف �لقر�آن باملو�فقة له:

وذلك باأن تكون ال�سنة دالة على احلكم كما دل عليه القراآن موافقة ومطابقة 

له يف الدللة عليه من حيث التقييد والإطالق، والإجمال والتف�سيل، وال�سرح 

والخت�سار، ونحو ذلك. ذكر ال�سافعي  اأن �سنن النبّي  من ثالث وجوه 

ف�سلها فقال يف الأول: ما اأنزل اهلل فيه ن�ص كتاب، فبني ر�سول اهلل  مثل 

.
)1(

ما ن�ص الكتاب

وعلى ذلك، فورود ال�سنة امل�سرفة على هذه احلال يفيد التقرير والتاأكيد 

والتقوية ملا جاء يف القراآن الكرمي.

واحًدا  مثاًل  منها  نختار  متعددة  باأمثلة  النوع  لهذا 
)2(

العلماء مثل  وقد 

وهو قوله  فيما اأخرجه البخاري وم�سلم وغريهما من حديث ابن عمر ر�سي 

�سهادة  خم�ص  على  الإ�سالم  »بني    اهلل  ر�سول  قال  قال  عنهما  اهلل 

اأن ل اإله اإل اهلل واأن حممًدا ر�سول اهلل واإقام ال�سالة واإيتاء الزكاة واحلج 

، فهذا احلديث يوافق ويوؤكد ما جاء يف القراآن الكرمي من 
)3(

و�سوم رم�سان«

1- الر�سالة �ص 91ـ92.

الأربعون ح�سب  القراآن هو  اأنواع علوم  نوًعا من   145-129/2 الزرك�سى يف كتابه الربهان  2- عقد 

النبّي  قال  »ما  قوله  العلماء  بع�ص  فيه عن  نقل  الكرمي،  للقراآن  ال�سنة  معا�سدة  بيان  تق�سيمه يف 

قال  عمه  من  عنه  وعمه  فهمه  من  فهمه  بعد،  اأو  قرب  اأ�سله  وفيه  القراآن  يف  فهو  �سيئ  من   

اهلل: {ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ})الأنعام:38(. ثم راح يذكر الأحاديث وينبه على م�سداقها 

اإثبات �سلة  تكلًفايف  الأمر  اأن يف  فيه يجد  املتاأمل  لكن  ا،  وتعري�سً وموافقها من كتاب اهلل ت�سريًحا 

بع�ص الأحاديث بالآيات.

3- اأخرجه البخاري )2( كتاب الإميان )2( باب دعائكم اإميانكم الفتح 64/1 برقم 8، وم�سلم يف 

)1( كتاب الإميان )5( باب اأركان الإ�سالم 45/1 برقم 16، والرتمذي يف )41( كتاب الإميان )3( 

باب ما جاء بني الإ�سالم على خم�ص، 5/5برقم 2609، وقال: هذا حديث ح�سن �سحيح، والن�سائي يف 

كتاب الإميان باب على كم بني الإ�سالم 107/8، واأحمد يف م�سنده 210/2 ط امليمنية، 345-344/5 

ط دار احلديث برقم 6015، والبيهقي يف كتاب ال�سالة باب اأ�سل فر�ص ال�سالة 358/1.
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ا.  اآيات تبني وجوب ال�سالة والزكاة وال�سوم واحلج واأنها مفرو�سة علينا فر�سً

كقوله تعاىل:{ ڱ ڱڱ ںںڻڻ})البقرة: 43(، 

وقوله تعاىل:{ ٿٿٿٹ ٹٹ}البقرة: 183، وقوله 

 ،)97 عمران:  )اآل  ےۓۓڭڭڭ}  ھھے  تعاىل:{ 

وغريها من الآيات الواردة يف هذا الغر�ص نف�سه.

والأمثله يف هذا املهيع كثرية، ترد الأحاديث على نحو معاين القراآن الكرمي 

والتقوية  التقرير  �سبيل  على  بذلك  ورودهــا  ويكون  بيان،  اأو  تف�سيل  دون 

والتاأكيد كما �سبق.

�لثانى: البيان ملا يف �لقر�آن الكرمي: 

چ  چ  چ  چ   } الــبــالغ:  مهمة    نبيه  اإىل  تعاىل  اهلل  اأوكـــل  كما 

ڑ  ژ  ڈژ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ 
ما  بيان  مهمة  ا  اأي�سً اليه  تعاىل  اهلل  اأوكــل  فقد   ،)67 )املائدة:  ڑ..}  
يحتاج اإىل بيان من القراآن الكرمي، وقال تعاىل:{ ٿٿٿٿ ٹ 

ٹٹٹڤڤڤ ڤڦ})النحل: 44(.
ومعلوم اأن بيان النبّي  للقراآن كان ملا يحتاج منه اإىل بيان، ل ملا يحتاج 

( وهو اخلطاب املكتفي  اإىل بيان وما ليحتاج، فاإن من القراآن الكرمي )املَُبنينَّ

بنف�سه يف اإفادة معناه امل�ستغني عن البيان، ومن القراآن ما ُبنَي بالقراآن، فاإن 

ا. القراآن يبني بع�سه بع�سً

يقول الزرك�سى رحمه اهلل: ينق�سم القراآن العظيم اإىل ما هو َبنيِّ بنف�سه 

اإىل بيان منه ول من غريه، وهو كثري، ومنه قوله تعاىل:  بلفظ ل يحتاج 

ڻ  ڻ   } وقوله:   ،)112 )التوبة:  ٻ...}  ٱ   }

ٻ  ٱ   } وقوله   ،)35 ہ...})الأحزاب:  ۀ  ۀ 
ٻ} )املوؤمنون: 1(، وقوله: { ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
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نًا بنف�سه، فيحتاج اإىل  ژ ڑ ڑ...})الن�ساء: 47(.واإىل ما لي�ص َبيِّ
بيان، وبيانه اإما يف اآية اأخرى اأو يف ال�سنة، لأنها مو�سوعة للبيان، قال تعاىل: 

ڦ}  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ ٹ   ٿ    }

)النحل: 44(، والثاين ككثري من اأحكام الطهارة وال�سالة والزكاة وال�سيام 

.
)1(

واحلج واملعامالت والأنكحة واجلنايات وغري ذلك

وهذا النوع كثري الورود يف ال�سنة امل�سرفة، حتى عد بع�ص الباحثني غالبية 

. ولعل هذا هو ال�سر 
)2(

ال�سنة امل�سرفة الواردة عن النبّي  من هذا القبيل

.
)3(

يف اإطالق كثري من العلماء القول باأن ال�سنة بيان للقراآن

متنوعة،  باعتبارات  خمتلفة  اأنواًعا  للمبني  العلماء  ذكر  وقد   184-183/2 للزرك�سى  الربهان 
 

-1

فيق�سمونه مثاًل باعتبار قوة ظهور املراد منه اإىل: ظاهر ون�ص ومف�سر وحمكم؛ فاملحكم: ما اأحكم 

ظهر  ما  والظاهر:  })التوبة:115(،  ڻ  ڻ   ڻ   ں   ں      } تعاىل:  كقوله  والتغري  التبديل  عن 

املراد منه بنف�سه، اأو ما ل يفتقر يف اإفادته ملعناه اإىل غريه، اأو مااحتمل غري معناه احتماًل مرجوًحا، 

والن�ص: ما ظهرت اإفادته ملعناه ومل يتناول اأكرث منه، اأو هو اللفظ الذي ل ميكن ا�ستعماله يف غري 

معناه الواحد، ويفرق بينهما بع�ص العلماء باأن الن�ص ما ازداد و�سوًحا على الظاهر مبعنى يف نف�ص 

املتكلم �سيق الكالم لأجل هذا املعنى، وميثل لهما اخلبازي بقوله تعاىل: { ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک} 

)الن�ساء:3(، فاإنه »ظاهر« يف الدللة يف اإباحة الزواج مبا طاب من الن�ساء من غري توقف هذه الدللة 

على هذا الظاهر، وهو اأي�سا »ن�ص« يف بيان العدد واحلالل من الن�ساء وق�سر هذا العدد على اأربع، 

يف  الزيادة  وهذه  الظاهر،  على  و�سوًحا  الق�سر  ذلك  فــزاده  بال�سياق،  ق�سر  مما  احلكم  وهذا 

الو�سوح عرفت من مراد املتكلم ل من اللفظ نف�سه، واأما املف�سر فهو ما ازداد و�سوًحا على الن�ص 

ۓ    ۓ   ے    } تعاىل:  كقوله  وذلــك  تــاأويــل،  اأو  لتخ�سي�ص  احتمال  فيه  يبقى  ل  بحيث 

ڭ} )�ص:73( فان�سد باب التخ�سي�ص يف املالئكة ببع�سهم اأو اأكرثهم بذكر لفظ الكل، وان�سد 
باب التاأويل يف احتمال �سجودهم متفرقني بلفظ: »اأجمعون«. وفى عد هذه الأنواع وتعريفها والرتجيح 

بينها خالف كبري بني العلماء الأحناف وغريهم من علماء الأ�سول، انظر يف تف�سيل ذلك: املغني 

الإ�سالمى  الرتاث  واإحياء  العلمى  البحث  �ــص125-129 ط مركز  لالإمام اخلبازي  الفقه  اأ�سول  يف 

جامعة اأم القرى، واملح�سول يف اأ�سول الفقه لفخر الدين الرازى و�سرحه نفائ�ص الأ�سول يف �سرح 

وتف�سري   35-31/2 لل�سوكاين  الفحول  واإر�ساد  العلمية بريوت،  الكتب  دار  76/3-118 ط  املح�سول 

الن�سو�ص يف الفقه الإ�سالمى د. حممد اأديب �سالح 142/1-226ط املكتب الإ�سالمى.

انظر ال�سنة ومكانتها يف الت�سريع الإ�سالمى، �سـ38..
 

-2

باأنها  الغلبة و�سفت  النوع، ولهذه  ال�سنة من هذا  »واأغلب   497 الغنى عبد اخلالق �سـ  يقول عبد 
 

-3

مبينه للكتاب«.

42



ويندرج حتت بيان ال�سنة للقراآن الكرمي اأنواع متعددة منها.

اآيات كثرية يف القراآن الكرمي جمملة  وبيانه: وردت 
)1(

اأ- تف�سيل املجمل

غري مت�سمنة الدللة، اأو غري مف�سلة للهيئات والكيفيات، فو�سحت ال�سنة 

دللتها، وف�سلت هيئاتها وكيفياتها.

وقد اأ�سار ال�سافعي اإىل هذا النوع بقوله يف الوجه الثاين من وجوه ال�سنة 

، وقال 
)2(

مع القراآن »ما اأنزل اهلل فيه جملة كتاب، فبني عن اهلل معنى ما اأراد

يف مو�سع اآخر يف كالمه عن اأنواع الأحكام والفرائ�ص التي فر�سها اهلل يف 

كتابه: ومنه ما اأحكم فر�سه بكتابه، وبني كيف هو على ل�سان نبيه، مثل عدد 

.
)3(

ال�سالة والزكاة ووقتها وغري ذلك من فرائ�سه التي اأنزل من كتابه

وقال ال�ساطبى: تبني ال�سنة ما اأجمل ذكره من الأحكام، اإما بح�سب كيفيات 

اأ�سبه ذلك، كبيانها  اأو ما  اأو لواحقه  اأو موانعه  اأو �سروطه  اأ�سبابه  اأو  العمل 

اأحكامها،  و�سائر  لل�سلوات على اختالفها يف مواقيتها وركوعها و�سجودها 

وتعيني  املزكاة  الأموال  ون�سب  وقاتها  واأ مقاديرها  يف  للزكاة  وبيانها 

ما يزكى مما ل يزكى، وبيان اأحكام ال�سوم وما فيه مما مل يقع الن�ص عليه 

وال�سيد  والذبائح  واحلج  واخلبثية  احلدثية  الطهارة  وكذلك  الكتاب،  يف 

وما يوؤكل مما ل يوؤكل، والأنكحة وما يتعلق بها من الطالق والرجعة والظهار 

1- املجمل يف اللغة �سد املف�سر، يقال اأجمل الأمر اإذا اأبهم، ماأخوذ من اجلمل وهو اخللط، وقيل: 

 135-134/13 العرب  ل�سان  انظر  واحــدة.  جملة  وجعل  ُجِمع  اإذا  احل�ساب  جمل 
ُ
اأ من  املجموع،  هو 

وامل�سباح املنري 134/1. وقد عرفه علماء الأ�سول بتعريفات متعددة، منها ما ذكره اأبو عمرو جمال 

الدين عثمان بن عمر بن اأبي بكر املعروف بابن احلاجب يف كتابه خمت�سر املنتهى 358/2 »مطبوع 

مع بيانه« وال�سيوطي يف الإتقان 53/3 باأنه ما مل تت�سح دللته، وقريب من ذلك تعريف �سيف الدين 

الآمدي له باأنه ماله دللة على اأحد اأمرين ل مزية لأحدهما على الآخر بالن�سبة اإليه.

165/2-168، ط حممد على �سبيح واأولده  اأ�سول الأحكام ل�سيف الدين الآمدى  انظر الإحكام يف 

مب�سر، وانظر املح�سول للرازي و�سرحه نفائ�ص الأ�سول للقرايف 79-78/3.

2- الر�سالة �ص92 بت�سرف ي�سري جًدا.

3- ال�سابق �ص22.
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واللعان والبيوع واأحكامها، واجلنايات من الق�سا�ص وغريه.كل ذلك بيان ملا 

وقع جمماًليف القراآن وهو الذي يظهر دخوله حتت الآية الكرميـة: { ٿ 

.
)1(

ٹ ٹٹٹڤڤڤ ڤڦ})النحل: 44(

: وتاأتي ال�سنة امل�سرفة مو�سحة ملا ي�سكل من القراآن 
)2(

ب- تو�سيح امل�سكل

 لذلك مبا ورد يف تف�سري قوله تعاىل:{ ڄ  ڄ 
)3(

الكرمي، وقد مثل العلماء

} )البقرة:187(،  ڇ  چ    چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
عدي  �سيدنا  على  الأ�سود  واخليط  الأبي�ص  باخليط  املراد  فهم  اأ�سكل  فقد 

بن حامت  الذي ظن اأن املراد بهما حقيقة اخليطني املعروفني، فعمد اإىل 

عقالني اأحدهما اأ�سود والآخر اأبي�ص، وجعلهما حتت و�سادته، وظن اأن تبني 

وظهور الأبي�ص منهما من الأ�سود هو ميقات الإم�ساك عن الطعام وال�سراب، 

فلما ذكر ذلك للنبى  بني له ال�سواب وو�سح له ما اأ�سكل عليه فهمه وهو 

اأن املراد باخليط الأبي�ص بيا�ص النهار، وبالأ�سود �سواد الليل.

:
)4(

ت- تخ�سي�ص العام

وتاأتي ال�سنة امل�سرفة خم�س�سة لعموم القراآن الكرمي ومبينة لعدم �سموله 

الأفراد  بع�ص  اإرادة  اإىل  عمومه  فت�سرفه عن  اأفــراد،  من  ينطوي حتته  ملا 

1- املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة 25/4ـ26 بت�سرف ي�سري.

على  دللته  خفيت  ما  الأ�سوليني:  ا�سطالح  وفى  الفهم،  يف  امللتب�ص  الأمــر  اللغة:  يف  امل�سكل   -2

معناه لذاته، ول ينال املعنى املراد منه اإل باملبالغة يف البحث والتاأمل فيما يحيط به من القرائن 

والأمارات والأدلة الأخرى. انظر ل�سان العرب 379/13-381، وخمتار ال�سحاح �ص145، واملعجم 

491/1،واملغني يف اأ�سول الفقه للخبازي �ص128، وتف�سري الن�سو�ص يف الفقه الإ�سالمى  الو�سيط 

.254 -253/1

املف�سرين  مناهج  اىل  ومدخل  �ــص39،  واملحدثون  واحلديث   ،57/1 واملف�سرون  التف�سري  انظر   -3

�ص26،41ـ42 ، وال�سوء الالمع املبني 6/1.ـ61.

4- العام يف اللغة: ا�سم فاعل من عم مبعنى �سمل، ماأخوذ من العموم وهو ال�سمول، وفى ا�سطالح 

اللفظ املو�سوع و�سًعا واحًدا للدللة على جميع ما ي�سلح له من الأفراد على �سبيل  الأ�سوليني: هو 

ال�سمول وال�ستغراق من غري ح�سر يف كمية معينة اأو عدد معني.
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بيان  اأنــواع  من  النوع  لهذا  كثرية  اأمثلة 
 )1(

العلماء ذكر  وقد  يتناولها،  التي 

ال�سنةللقراآن الكرمي منها تخ�سي�ص عموم »الظلم « يف قوله تعاىل { ٱ 

ڀ})الأنعام:  ڀ  پ  پ  ٻپپ  ٻ  ٻ  ٻ 

82(، فقد فهم ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم من الآية عموم الظلم، و�سق ذلك 

اأن الظلم يف الآية    اأينا مل يظلم نف�سه؟ فبني لهم النبّي  عليهم، وقالوا: 

لي�ص على عمومه يف �سمول ما ينطوي حتته من اأفراد، بل املق�سود به بع�سها 

وهو ال�سرك.

: تقيد ال�سنة امل�سرفة مطلق الكتاب، فتبني اأن حقيقة 
)2(

ج- تقييد املطلق

هذا  بل  مــرادة،  لي�ست  معني  غري  جن�سه  من  ل�سائٍع  املتناول  املطلق  اللفظ 

املطلق مقيد بقيد يقلل من �سيوعه يف اأفراده، ومثال ذلك تقييده  ملطلق 

اليد املاأمور بقطعها يف ال�سرقة يف قوله تعاىل:{ٺٺٺ 

ٿٿٿٿ ٹٹ ٹٹڤڤڤ} )املائدة: 38(، فقيدتها 
ال�سنة باليد اليمنى، واأن القطع يكون من الكوع ل من املرفق.

وال�سوء  �ص38  واملحدثون  واحلديث   ،58 57/1ـ واملف�سرون  والتف�سري   ،48/3 الإتقان  انظر   -1

..6/1 الالمع 

2- املطلق يف اللغة ماأخوذ من الإطالق وهو الإر�سال والتحرير، يقال: اأطلق الأ�سري اإذا حله وحرره، 

والإطالق: اأن يذكر ال�سيئ با�سمه ل يقرن به �سفة ول �سرط ول زمان ول عدد ول �سيئ �سبه ذلك، 

والتقييد اأن يذكر بقرينة من بع�ص ما ذكر، فيكون ذلك القرين زائًدايف املعنى، واملطلق يف ا�سطالح 

الأ�سوليني هو اللفظ الدال على احلقيقة من حيث هي وقيل يف تعريفه: ما دل على �سائع يف جن�سه، 

يقابل  واملقيدما  �سيوعه.  من  ويقلل  قيد  بدون  املاهية  على  يدل  الذي  اللفظ  تعريفه:  يف  وقيل 

اإنه ما يدل على �سائع  اللفظ الذي يدل على املاهية بقيد يقلل من �سيوعه، وقيل  هو  فقيل  املطلق، 

يف جن�سه. انظر ل�سان العرب 95/12ـ97، واملعجم الو�سيط 563/2 ، وبيان املخت�سر �سرح خمت�سر 

عمر  بن  م�سعود  الدين  ل�سعد  التو�سيح  على  والتلويح  وال�سرح   ،351-349/2 احلاجب  ابن 

للقا�سي  وهما  الفقه  اأ�سول  يف  التنقيح  ملنت  التو�سيح  لكتاب  �سرح  وهو  ال�سافعي،  التفتازاين 

بريوت،  العلمية  الكتب  دار  ط   121-115/1 احلنفي  املحبوبي  م�سعود  بن  عبداهلل  ال�سريعة  �سدر 

ال�سنة  ومنزلة   ،191-184/1 الإ�سالمى  الفقه  يف  الن�سو�ص  وتف�سري  الفحول4-3/2،  واإر�ساد 

من الكتاب واأثرها يف الفروع الفقهية �ص434-429.
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والبيان  بالتف�سري  امل�سرفة  ال�سنة  به:تاأتي  املراد  وبيان  اللفظ  د-تف�سري 

تعاىل:  بقوله  للمراد    تف�سريه  ذلك  ومن  القراآن،  األفاظ  ببع�ص  للمراد 

اليهود  بهم  املراد  واأن   ،)7 )الفاحتة:  ڄڄ}  ڦڦڦ   }

والن�سارى، واأمثلة هذا النوع كثرية جًدايف املو�سوعة املنجزة لأنها اأ�سله.

تلك اأهم وجوه بيان ال�سنة للقراآن الكرمي، واأحب اأن اأنبه هنا اإىل اأن كثرًيا 

من هذه الوجوه يدخل �سمن التف�سري النبوي للقراآن الكرمي كما يظهر من 

الإحالت، ومنها ما ل يدخل يف ثنايا البحث كما �سنبينه لحقا.

الوجه الثالث من وجوه ال�سنة مع القراآن: اإثبات اأحكام �سكت عنها القراآن 

الكرمي.

يورد  الكرمي ومل  القراآن  �سكت عنها  امل�سرفة مثبتة لأحكام  ال�سنة  ترد 

وكل ذي  الأهلية  كتحرمي حلوم احلمر  وذلك  حكًما جمماًلاأومف�ساًل  فيها 

.
)1(

ناب من ال�سباع

اإثباته  حيث  من  ل  ال�سنة،  اأنــواع  من  النوع  هذا  يف  العلماء  اختلف  وقد 

واإثبات الحتجاج به، بل من ناحية اأخرى،هي اأن هذه الأحكام هل اأن�ساأتها 

ال�سنة اإن�ساًء اأو اأن لها اأ�ساًليف القراآن؟ القائلون بالثاين يردون هذا النوع 

من ال�سنة اإىل ما قبله، وهو البيان،فريون اأن مثل هذه الأحاديث مل تخرج 

عن كونها بياًناللقراآن الكرمي.

يقول الإمام ال�سافعي بعد اأن ذكر اأن لل�سنة وجهني مل يختلف فيهما واأن 

هذا الوجه الثالث هو املختلف فيه، قال: الوجه الثالث: ما �سن ر�سول اهلل 

 فيما لي�ص فيه ن�ص كتاب، فمنهم من قال: جعل اهلل له مبا افرت�ص من 

ن�ص  فيه  لي�ص  فيما  ي�سن  -اأن  لر�ساه  توفيقه  من  علمه  يف  و�سبق  طاعته 

1- �سبق ذكر الدليل على حترمي هذه الأ�سياء وهو حديث املقدام »األ اإنى اأوتيت الكتاب ومثله معه... 

احلديث«.
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كتاب-، ومنهم من قال: مل ي�سن �سنة قط اإل ولها اأ�سل يف الكتاب، كما كانت 

�سنته لتبني عدد ال�سالة وعملها على اأ�سل جملة فر�ص ال�سالة، وكذلك ما 

�سن من البيوع وغريها من ال�سرائع، ولأن اهلل قال:{ ڱ ڱ ڱ ں  

)البقرة:  ڤ}  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  وقــال:{   ،)188 )البقرة:  ں} 
275(، فما اأحل وحرم فاإمنا َبنينَّ فيه عن اهلل، كما بني ال�سالة، ومنهم من 

ثبتت �سنته بفر�ص اهلل، ومنهم من قال: األقى 
ُ
قال: بل جاءته به ر�سالة اهلل فاأ

يف ُروعه كل ما �سن، و�سنته احلكم الذي األقي يف ُروعه عن اهلل فكان ما األقى 

.
)1(

يف روعه �سنته

ال�سافعي  عبارة  توهمه  ملا  قولن فقط، خالًفا  الق�سية  والأقــوال يف هذه 

، وقد اأراد رحمه اهلل اأن يذكر لأ�سحاب القول الأول -وهو جواز ا�ستقالل 

وحي  ال�سنة  اأثبتته  ما  اأن  وهو  �سحة كالمهم،  على  بالت�سريع-دلياًل  ال�سنة 

كالذي اأثبته القراآن،لأن �سنته  هي احلكمة التي اأوحي اهلل تعاىل بها اإليه 

وحًيا عن طريق امللك، اأو اإلقاًءايف الروع، اأو غري ذلك من اأنواع الوحي…، 

اأراد ال�سافعي اأن يذكر هذا الدليل لأ�سحاب القول الأول فقال بعد اأن حكى 

القولني: ومنهم من قال بل جاءته به ر�سالة اهلل... اإلخ كالمه رحمه اهلل.

ال�سافعي-  كالم  من  يفهم  -كما  اأي�سا  القول  هذا  اأ�سحاب  ا�ستدل  وقد 

نهى  ما  واجتناب  به  اأمر  فيما  واتباعه    بطاعته  مــرة  الآ يات  بالآ

عنه -وقد �سبق ذكر بع�سها- وهي باأمرها بطاعة ر�سول اهلل  واإفرادها 

لتلك الطاعة بالأمر موؤكدة ل�ستقالل ال�سنة بالت�سريع وحجيتها فيما تاأمر 

به اأو تنهى عنه. يقول ال�سافعي اأي�سا: وما �سن ر�سول اهلل  فيما لي�ص هلل 

ڤ  ڤ  ٹ  ُه، وكذلك اأخربنا اهلل يف قوله:{  فيه حكم فبحكم اهلل �َسننَّ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ   
چ چ ڇ })ال�سورى: 52 - 53(، وقد �سن ر�سول اهلل  مع كتاب اهلل 

الر�سالة �ص 93-92.
 

-1
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، وكل ما �سن فقد األزمنا اهلل اتباعه، 
)1(

و�سن فيما لي�ص فيه بعينه ن�ُص كتاب

وجعل يف اتباعه طاعته، ويف العنود عن اتباعها مع�سيته التي مل يعذر بها 

خلًقا، ومل يجعل له من اتباع �سنن ر�سول اهلل  خمرًجا، ملا و�سفت وما قال 

اأحدكم متكًئا على  األفني  »ول  رافع  اأبي  �ساق حديث  ثم   ،
)2(

  ر�سول اهلل 

اأريكته... احلديث« وقد �سبق ذكره بتمامه.

الثالثة،  الأنــواع  هذه  اإىل  ال�سنن  ق�سم  اأن  بعد  القيم  ابن  العالمة  ويقول 

منها  كان  فما  القراآن:  عنها  �سكت  زائــدة  لأحكام  واملثبت  واملبني  املوافق 

زائًدا على القراآن فهو ت�سريع مبتداأ من النبّي  جتب طاعته فيه، ول حتل 

به  اهلل  اأمر  ملا  امتثال  اهلل،بل  كتاب  على  لها  تقدمًيا  هذا  ولي�ص  مع�سيته، 

من طاعة ر�سوله  ، ولو كان ر�سول اهلل  ل يطاع يف هذا الق�سم مل يكن 

لطاعته معنى، و�سقطت طاعته املخت�سة به، واأنه اإذا مل جتب طاعته اإل فيما 

وافق القراآن ل فيما زاد عليه مل يكن له طاعة خا�سة تخت�ص به، وقد قال 

.
)3(

تعاىل: { ٱٻٻٻٻپ} )الن�ساء: 80(

واملتاأمل يف حديث املقدام ال�سابق  يجد فيه ما يوؤيد القول با�ستقالل 

ال�سنة بالت�سريع، والإ فما معنى اإْتباُع النبّي  ِذكَر كونه اأوتي الوحي ومثله 

معه ما ذكره من حكم حلم احلمار الأهلي وكل ذي ناب من ال�سباع ولقطة 

املعاهد؟ اإن ذلك يدل بو�سوح على اأن هذه الأمور اأراد النبّي  بها التمثيل 

ملا حكم فيه  مبا اأعطاه اهلل من »من مثل القراآن« ل بحكم القراآن الذي 

اأن  بعد  اأظنك  ول  الغني عبد اخلالق:  ويقول عبد  الأ�سياء.  �سكت عن هذه 

تقراأ حديث »اإين اأوتيت الكتاب واحلديث«، وبعد اأن جتد ر�سول اهلل  يعقب 

العبارة: ومراد  الر�سالة عن هذه  اأحمد حممد �ساكر رحمه اهلل يف حتقيقه  ال�سيخ  العالمة  قال 
 

-1

ال�سافعى رحمه اهلل اأن ر�سول اهلل  �سن يف اأ�سياء من�سو�ص عليها يف الكتاب بياًنا لها، اأو نحو ذلك، 

واأنه �سن اأي�سا اأ�سياء لي�ص فيها بعينها ن�ص من الكتاب.

2- الر�سالة �ص89-88.

3- اإعالم املوقعني 308-307/2.
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مبا�سرة اإنكاره على من يرتك ما لي�ص يف القراآن بذكر حترمي احلمر الأهلية 

يرى    النبّي  اأن  معتقًدا  اإل  هذا  بعد  اأظنك  ل  الأحكام..  من  ذلك  وغري 

اأن هذه الأحكام مل ين�ص عليها الكتاب بحيث ميكن للمجتهد اأن ي�ستنبطها 

.
)1(

منه، واإل ملا ذكر قبلها ما ذكر

واأما املذهب القائل ِبَردِّ كل ما يف ال�سنة اإىل الكتاب، فقد بناه اأ�سحابه على 

قاعدة فهموها من قوله تعاىل:{ ٿ ٹ ٹٹٹڤڤڤ 

ڤڦ} )النحل: 44(.
وهذه القاعدة هي اأن وظيفة ال�سنة حم�سورة يف بيان الكتاب فقط، وهذا 

يعني اأنها ل ت�ستقل بالت�سريع، يقول: »ال�سنة راجعة يف معناها اإىل الكتاب، 

فهي تف�سيل جممله، وبيان م�سكله وب�سط خمت�سره، وذلك لأنها بيان له، 

وهو الذي دل عليه قوله تعاىل:{ ٿ ٹ ٹٹٹڤڤڤ 

والقراآن  اإل  ــًرا  اأم ال�سنة  يف  جتد  فال   ،)44 ڤڦ})النحل: 
اأن  على  دل  ما  فكل  واأي�سا:  تف�سيلية،  اأو  اإجمالية  دللة  معناه  على  دل  قد 

اهلل  لأن  ذلــك،  على  دليل  فهو  لها  وينبوع  ال�سرعية  كلية  هــو  الــقــراآن 

اهلل  ر�سي  عائ�سة  وف�سرت   ،)4 ڱں})القلم:  ڱڱ   } ــال:  ق

، واقت�سرت يف خلقه على ذلك، فدل على 
)2(

عنها ذلك باأن خلقه القراآن

هذه  يف  حم�سور  اخللق  لأن  الــقــراآن،  اإىل  راجــع  واإقـــراره  وفعله  قوله  اأن 

1- حجية ال�سنة �ص517.

2- اأخرجه باإ�سناده اإىل عائ�سة ر�سي اهلل عنها احلاكم يف امل�ستدرك كتاب التف�سري، تف�سري �سورة 

الذهبى،  ووافقه  يخرجاه،  ومل  ال�سيخني  �سرط  على  �سحيح  حديث  هذا  وقال   ،499/2 والقلم  ن 

واأحمد يف م�سنده 91/6-163 ط امليمنية، 379/17 برقم 24482، ويف 564/17 برقم 25178 ط 

 148-148/41 امل�سند  ال�سيخني،  �سرط  على  �سحيح  اإ�سناده  امل�سند:  حمققو  وقال  احلديث،  دار 

25302، والبيهقي يف ال�سنن الكربى يف كتاب ال�سالة باب يف قيام  183/42 برقم   ،24601 برقم 

.499/2 الليل 
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اأن  ذلك  من  فيلزم  ؛ 
)1(

�سيئ لكل  تبياًنا  القراآن  جعل  اهلل  ولأن  الأ�سياء، 

يف  ما  اأول  والنهي  مــر  الأ لأن  اجلملة،  يف  فيه  حا�سلة  ال�سنة  تكون 

)الأنعام:  ڌ}  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ   تعاىل:{  قوله  ومثله   ،
)2 (

الكتاب

به  يــريــد  وهــو   ،)3 {چچچڇ})املائدة:  وقــولــه:   ،)38

معنى  وذلك  فيه،  ملا  بياٌن  الأمــر  حم�سول  اإًذايف  فال�سنة  الــقــراآن،  اإنــزال 

.
)3(

كونها راجعةاإليه

ــذي يقول:  ال اإبــراهــيــم حممد عــبــداهلل اخلـــويل،  ــب اىل نحو ذلــك  وذه

كانت  وثبتت  ومتى �سحت  للقراآن،  القراآن  عليه  اأنزل  تبيني من  ال�سنة هي 

وذاك  خالفها،  هو  اإن  اهلل،  لكتاب  تاأويل  كل  وعلى  فهم  كل  على  قا�سية 

ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ربنا:{ڻ  قــول  لتطبيق  وجــه  اأول 

.
)4(

ہ})احل�سر:7(

وي�سيف �سارحا: »هذه املقولة-ال�سنة بيان الكتاب- تعني اأول ما تعني 

والبيان  له،  بيان  لأنها  مطلًقا،  ا�ستقالًل  الكتاب  عن  ت�ستقل  ل  ال�سنة  اأن 

، ول ي�ستقل عنه، كما ل ي�ستقل التف�سري عن املف�سر  ل ينف�سل عن املبنينَّ

ول ينف�سل عنه، وكما اأن التف�سري مرتبط باملف�سر والبيان مرتبط باملبني، 

الآية  )النحل:89(، وهذه   { ڄ  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   تعاىل: {  قوله  اإىل  ي�سري   -1

واأمثالها تعني ا�ستمال القراآن الكرمي على اأ�سول ال�سريعة وقواعدها ومبادئها العامة ومقا�سدها، 

ول تعني اأبًدا ا�ستماله وتن�سي�سه على كل جزئيات ال�سريعة وتفا�سيلها وفروعها.

2- يريد اأن الأوامر والنواهى اأول واأهم ما عني به القراآن الكرمي، لأنها �ساملة للتكاليف ال�سرعية 

-اعتقادية وعملية-، وال�سنة لكون اأهم ما عنيت به اأي�سا هو تلك التكاليف وتفا�سيلها، فاإنها تكون 

 13/4 للموافقات  دراز  عبداهلل  ال�سيخ  ف�سيلة  �سرح  انظر  عليها،  وم�ستماًل  القراآن  يف  حا�سلة 

هام�ص 1 بت�سرف .

3- املوافقات 13-12/4.

والن�سر،  للطباعة  العربية  ال�سركة   ،5/1 عبداملوىل اخلويل  اإبراهيم حممد  للقراآن  بياًنا  ال�سنة   -4

اإبريل 1993.
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.
)1(

فاإن ال�سنة -وهي بيان القراآن وتف�سريه، ل ميكن، بحال، اأن ت�ستقل عنه

لبيان ال�سنة للقراآن مما يدل 
)3(

وجوها وطرقا
)2(

وقد ذكر ال�ساطبي وغريه

1- املرجع ال�سابق 63/1.

2- انظر املوافقات 24/4ـ52، احلديث واملحدثون �ص 4.ـ44، ال�سنة ومكانتها يف الت�سريع الإ�سالمى 

�ص 386ـ393، حجية ال�سنة �ص 526ـ536.

وكل  ال�سباع  ناب من  كل ذي  اأكل  بتحرمي    رد حكمه  ال�ساطبى يف  ما ذكره  الوجوه:  3- من هذه 

 اجتهد يف هذه  النبّي  اأن  راأى  القراآن، فقد  اإىل  الأهلية  واأكل حلوم احلمر  ذي خملب من الطري 

ژ}  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ   ڌ   } تعاىل:  قوله  هو  قــراآين  باأ�سل  واأحلقها  الأمـــور 

قراآين،  باأ�سل  واأحلقها  اخلبائث  من  باأنها  الأ�سياء  هذه  على    النبّي  فحكم  )الأعــــراف:157( 

القريبات  نكاح   بتحرمي  بالجتهاد، ومنها ما ذكره يف رد حكمه   الإحلــاق  بيان عن طريق  وهذا 

من الر�ساعة -غري الأم والأخت املذكورتني يف القراآن- املماثالت يف القرابة بالر�ساعة للمحرمات 

الآية:  املذكورات يف  الن�سب  املحرمات من  قيا�ًسا على   بحرمتهن  الن�سب، فحكم  بالقرابة من 

فهذا بيان عن طريق الإحلاق بالقيا�ص،  )الن�ساء:23(  { ڍ ڌ ڌ…الآية} 

اأي�سا: التفريع على الأ�سول العامة املوجودة يف القراآن الكرمي، وهي ال�سروريات  ومن هذه الوجوه 

التي  والتح�سينات  عنهم  امل�سقة  لرفع  يحتاجونها  التي  واحلاجيات  النا�ص  حياة  عليها  تتوقف  التي 

جتري بها اأحوال النا�ص على مقت�سى الآداب العالية والأخالق القومية، ومنها: الدللة الإجمالية على 

هذه الأحكام التي �سكت عنها القراآن يف الآيات التي اأمرت بطاعته  ، فاإن هذه الأحكام الزائدة 

بيان لهذه الآيات، وقد ا�ستدل ال�ساطبي لذلك بق�سة املراأة من بني اأ�سد التي يقال لها اأم يعقوب كانت 

تقراأ القراآن وبلغها لعن ابن م�سعود للوا�سمات وامل�ستو�سمات واملتنم�سات واملتفلجات للح�سن املغريات 

خلق اهلل، فاأتت ابن م�سعود وحدثته يف ذلك فقال: »ومايل ل األعن من لعن ر�سول اهلل  وهو يف 

كتاب اهلل ؟ فقالت املراأة: لقد قراأت ما بني لوحي امل�سحف فما وجدته! فقال: لئن كنت قراأتيه لقد 

وجدتيه، قال اهلل عز وجل: وما اآتاكم الر�سول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا... احلديث«. اأخرجه 

م�سلم يف)37( كتاب اللبا�ص والزينة)33( باب حترمي فعل الوا�سلة، 1678/3، والبخارى يف)65( 

كتاب التف�سري- تف�سري �سورة احل�سر)4( باب وما اآتاكم الر�سول فخذوه، الفتح 498/8 برقم 4886، 

واأبو داود يف كتاب الرتجل، باب يف �سلة ال�سعر 396/2. 

والوا�سمات: جمع وا�سمة: يقال و�سمت املراأة ت�سم و�سًما فهى وا�سمة، وهى التي تفعل الو�سم بنف�سها 

اأو بغريها، وامل�ستو�سمة: هى التي ُيفعل بها ذلك، اأو التي اأرادته وطلبته، والو�سم: ما تفعله املراأة على 

ذراعها اأو يدها اأو وجهها، بغرز اجللد باإبرة ثم حت�سوه بكحل اأو غريه، فيزرق اأثره اأو يخ�سر، انظر 

النهاية 189/5 ل�سان العرب 124/16-125، والنام�سة -بال�ساد املهملة- هى التي تنتف ال�سعر من 

وجهها، واملتنم�سة التي تاأمر من يفعل بها ذلك، انظر النهاية 119/5 وقال النووي يف �سرحه على 

�سحيح م�سلم 106/14: »وهذا الفعل حرام، اإل اإذا نبتت للمراأة حلية اأو �سوارب، فال حترم اإزالتها«، 

واملتفلجات جمع متفلجة: وهى التي تفعل الفلج -بالتحريك- باأ�سنانها رغبة يف التجميل والتح�سني، 

والفلج: الت�ساع والتباعد والفرج بني الثنايا والرباعيات خلقة، فاإن ُتُكلِّف فهو التفليج، انظر النهاية 

468/3، ول�سان العرب 17/3.-171، �سرح النووي 106/14.
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على عدم ا�ستقالل ال�سنة بالأحكام ، ول تكون زيادة ال�سنة يف ذلك اإل زيادة 

�سرح على امل�سروح.

واملتاأمل لهذه الوجوه يجد اأن اخلالف بني الفريقني يف بع�سهايكاد يكون 

ال�سنة  يف  اأن  على  متفقان  الفريقني  فاإن   ،
)1(

لفظًيا اأو  ا�سطالحًيا  خالًفا 

ا�ستقالل  بعدم  القائلني  لكن  الكرمي،  القراآن  عنها  �سكت  اأحكاًما  امل�سرفة 

ال�سنة بالت�سريع يرون اإمكان رد تلك الأحكام اإىل القراآن واعتباره اأ�ساًل لها، 

بيان  بل هي  القراآن،  زائدة على  لي�ست  واأنها  لها،  �ساماًل  يكون  بذلك  واأنه 

للقراآن الكرمي. فاخلالف لفظي فقط، هوؤلء ي�سمون ذلك بياًنا والآخرون 

الأخبار ووجوب  تلك  الفريقني يف حجية  ا�ستقالًل. ول خالف بني  ي�سمونه 

العمل مبا اأفادته من �سرائع واأحكام.

ورجوعها  بالت�سريع  ال�سنة  ا�ستقالل  بعدم  القول  على  بنوا  قوًما  لكن 

اإىل القراآن الكرمي وح�سر وظيفتها يف بيانه احلكَم برد كل حديث يف ال�سنة 

امل�سرفة اإىل القراآن الكرمي واعتباره بياًنا و�سرًحا وتف�سرًيا لآية منه، وتلم�ص 

تلك ال�سلة البيانية يف كل اآية من كتاب اهلل.

بها  تت�سح  كلمة  من  لبــد  ذلــك  قبل  لكن  وقفة،  القول  هــذا  مع  ولنا 

الأمور يف ق�سية ا�ستقالل ال�سنة بالت�سريع فنقول:

ونهيه  اأمره  اتباعه يف  ووجوب  بطاعته  بالأمر    لإفراده  معنى  ل  اإنه 

يف اآيات متعددة لو مل يكن ل�سنته ال�سريفة �سلطة ال�ستقالل بالت�سريع وكانت 

كل اأوامره ونواهيه  راجعة اإىل القراآن الكرمي!

  ر�سوله  وما حرم  تعاىل  وامل�ساواة بني ما حرم اهلل  املثلية  ثم وهذه 

معه«  ومثله  الكتاب  وتيت  »اأ ال�سابقني  رافع  بي  واأ املقدام  حديثي  يف 

1- وقد ذكر ال�ساطبي وجًها ل ميكن عد اخلالف فيه لفظيا ولذلك قلت: »اإن اخلالف لفظي يف بع�ص 

هذه الوجوه«، وهذا الوجه هو التف�سري وال�سرح للقراآن الكرمي يف كل حديث من الأحاديث، فال يخلو 

حديث من ذلك وهو اأن يكون وارًدا مورد ال�سرح والبيان لآية من القراآن.
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و»اإن ما حرم ر�سول اهلل  كما حرم اهلل« األ تدل على اأن كال منهما اأ�سل 

م�ستقل بذاته يف الت�سريع ويف التحليل ويف التحرمي؟!

ال�سنة  ا�ستقالل  على  قاطع  دليل  وهو  الأهمية،  غاية  يف  اأمــر  وهنا  ثم، 

بالت�سريع وهو اأن التكليف بهذه الأحكام التي زادتها ال�سنة امل�سرفة جاء 

ال�ساطبى  التي حاول  القراآنية  اأ�سولها  ولي�ص عن طريق  ال�سنة،  طريق  عن 

وغريه ربطها بها واإرجاعها اإليه، فالقراآن الكرمي مل ين�ص على هذه الأحكام 

ا ميكن التكليف بها من خالله وال�ستغناء عن ال�سنة امل�سرفة، وال�ساطبي  ن�سً

التي ذكربع�سها  البيان  بذلك فيقول خالل كالمه عن وجوه  نف�سه يعرتف 

قبل قليل: ورمبا َبُعَد وجه النظر فيها على الناظر اأو كان حمل تعبد ل يجري 

.
)1(

على م�سلك املنا�سبة فياأتي من ر�سول اهلل  فيه البيان

ولي�ص  امل�سرفة  ال�سنة  هو  الأحكام  بتلك  التكليف  مناط  اأن  بذلك  فظهر 

عدم  يعني  الأحكام  بت�سريع  ت�ستقل  ل  ال�سنة  باأن  والقول  الكرمي،  القراآن 

التكليف بهذه الأحكام، واإىل هذا ي�سري ال�سوكانى رحمه اهلل فيقول: اإن ثبوت 

حجية ال�سنة املطهرة وا�ستقاللها بت�سريع الأحكام �سرورة دينية، ول يخالف 

.
)2(

يف ذلك اإل من لحظ له يف دين الإ�سالم

ت�ستقل  امل�سرفة قد  ال�سنة  اأن  لل�سك  لدينا مبا ل يدع جماًل  ثبت  واإذ قد 

بالت�سريع، فتحلل وحترم وتاأمر وتنهي وتوجب وتفر�ص، فثمة اأمر اآخر ينبغى 

اأن نعيه وهو اأن ا�ستقالل ال�سنة بالت�سريع ل يعني انف�سالها وانف�سامها عن 

القراآن الكرمي، واأي�سا فاإنه ل يعار�ص القول برجوع ال�سنة امل�سرفة اإىل القراآن 

الكرمي  القراآن  فاإن  الوجوه،  من  اإليه  الإ�سارة  �سبقت  ما  باعتبار  الكرمي 

وهذا  ومقا�سدها،  العامة  ومبادئها  وقواعدها  ال�سريعة  اأ�سول  حوى  قد 

ل خالف حوله، كما اأنه ل خالف اأي�سا على اأن الآيات املفيدة ذلك كقوله 

1- املوافقات 32/4 بت�سرف ي�سري.

2- اإر�ساد الفحول 158/1.
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وغريها،   )89 ڦڦڦڄڄڄ})النحل:   } تعاىل: 

ل خالف اأي�سا اأنها ل تفيد ا�ستماله على جزئيات ال�سريعة وتن�سي�سه على 

فروعها وتفا�سيلها، وقد اأ�سار ال�سافعي رحمه اهلل اإىل هذا التبيان اأو البيان 

القراآين لكل �سيئ فقال: »فلي�ست تنزل باأحد من اأهل دين اهلل نازلة اإل ويف 

ٿ  ٿ  تعاىل:{  قال  فيها«،  الهدى  �سبيل  على  الدليل  اهلل  كتاب 

ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ..})اإبراهيم: 1(، وقال: { ٿ 
ٹ ٹٹ ٹڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ } )النحل: 44(، 

وقال: { ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ...})النحل:89(.

 ،
)1(

ثم قال: والبيان ا�سم جامع ملعاين جمتمعة الأ�سول مت�سعبة الفروع «

ثم ذكر ال�سافعي رحمه اهلل وجوه هذا البيان، واأن منها الن�ص على الأحكام 

ا، ومنها الدللة عليها دللة اإجمالية وتف�سيل املراد بها على ل�سان النبّي  ن�سً

. وقد ذكرنا هذه الوجوه 
)2(

 ، ومنها ما �سرعه  مما لي�ص فيه ن�ص حكم«

مف�سلة قبل ذلك.

اأن ال�سافعي رحمه اهلل -رغم قوله كما �سبق-  اأن نثبته هنا  والذى نريد 

با�ستقالل ال�سنة بالت�سريع، فاإنه قد عد ال�سنة كلها -امل�ستقلة وغريها- بياًنا 

للقراآن، فيفهم من ذلك اأنه ل تعار�ص بني القول با�ستقالل ال�سنة بالت�سريع 

والقول باعتبارها بياًنا للقراآن الكرمي بالوجوه التي ذكرها ال�ساطبى واأ�سرت 

قبل اإىل اأهمها.

لكن قوًما فهموا من هذه الق�سية »ال�سنة بيان للقراآن « اأن كل حديث لبد 

وتكلفوا  له  و�سرح  تف�سري  اأنه  مبعنى  اهلل  كتاب  من  لآية  بياًنا  يكون  اأن 

ذلك يف كل حديث، وهذا املنهج يحتاج اإىل ا�ستدراك.

الر�سالة �ص 21-20.
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انظر الر�سالة 22-21.
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- ال�سنة لي�ست كُلها تف�سرًي� للقر�آن الكرمي: 

الكرمي  للقراآن  موؤكدة  تاأتي  امل�سرفة  ال�سنة  اأن  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت  لقد 

القراآن،  بها  ياأت  مل  باأحكام  وتاأتي   ، ومف�سرة  له  مبينة  وتاأتي  له،  ومقررة 

لكن قوًما بنوا على القول بح�سر وظيفة ال�سنة يف بيان القراآن الكرمي القول 

باإرجاع كل ما يف ال�سنة امل�سرفة اإىل اأ�سول قراآنية، واعتبار ال�سنة بياًنا لتلك 

امل�سرفة  ال�سنة  جاءت  نعم  و�سرح،  وتو�سيح  لها  تف�سري  اأنها  مبعنى  الآيــات 

القول  تعميم  لكن  الكرمي،  القراآن  من  لآيات  املف�سرة  الأحاديث  من  بكثري 

بذلك يف ال�سنة امل�سرفة كلها فيه من التكلف ما ل يخفى.

يقول ال�ساطبي حاكًيا هذا القول �سمن وجوه بيان ال�سنة للقراآن والقائلني 

الأحاديث يف  تفا�سيل  اإىل  النظر  البيان-  وجوه  من  »ومنها-اأي  وجه:  بكل 

املاأخذ  هذا  �ساحب  ولكن  زائد،  بيان  ال�سنة  يف  كان  واإن  القراآن،  تفا�سيل 

يتطلب اأن يجد كل معنى يف ال�سنة م�ساًرا اإليه من حيث و�سع اللغة ل من جهة 

.
)1(

ا عليه يف القراآن « اأخرى اأو من�سو�سً

تف�سري  اأبي هريرة يف  منها: حديث  النوع،  لهذا  اأمثلة  ال�ساطبي  ذكر  ثم 

ٺ  ڀ   ڀ   ڀ    } لــهــم:  اهلل  لأمـــر  اإ�ــســرائــيــل  بنى  تبديل 

ومنها  )الـــبـــقـــرة:58(   ،{ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڄڄڄڃڃ  تعاىل:{  قوله  باخليطني يف  املراد  حديث عدي يف 

ڃڃچچچ چڇڇ} {ڍ ڍڌ...})البقرة: 187(، 
ومنها الأحاديث الواردة يف تف�سري ال�سالة الو�سطى يف قوله تعاىل: {ٱ 

.
)2(

ٻ ٻ ٻٻپپ پ})البقرة: 238(

ال�سنة كلها، فقال:  ثم رد ال�ساطبى نف�سه على الزاعمني تعميم ذلك يف 

وهذا النمط يف ال�سنة كثري، ولكن القراآن ل يفي بهذا املق�سود على الن�ص 

املوافقات 48/4ـ49.
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يف منت املو�سوعة درا�سة حديثية تف�سريية لتلك الأحاديث.
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هذا:  يف  �ساهد  واأول  نحوها،  اأو  العرب  ت�ستعملها  التي  العربية  والإ�ــســارة 

وامل�ساقاة  والقرا�ص  واللقطة  والنفا�ص  واحلي�ص  والزكاة  واحلج  ال�سالة 

لهذا  فامللتزم   .
)1(

حت�سى ل  اأمور  من  ذلك  واأ�سباه  والق�سامات  والديات 

ل يفي مبا ادعاه اإل اأن يتكلف يف ذلك ماآخذ ل يقبلها كالم العرب ول يوافق 

.
)2(

على مثلها ال�سلف ال�سالح، ول العلماء الرا�سخون يف العلم«

البيانية  ال�سلة  هــذه  اإيجاد  حــاول  النا�ص  بع�ص  اأن  ال�ساطبى  ذكــر  ثم 

اإل على  ي�ستطع  فلم  القراآن  واآية من  املعنى، بني كل حديث  بهذا  اللفظية، 

وجه التكلف املذكور.

فهذا ال�ساطبى رحمه اهلل، رغم قوله بح�سر وظيفة ال�سنة يف بيان القراآن 

الكرمي، يقرر اأن هذا الوجه ل ي�سح تعميمه يف ال�سنة كلها، واأن طالب تلك 

ال�سلة البيانية التف�سريية ل يتم له غر�سه.

 الذي راأى ال�ساطبى ح�سر وظيفة 
)3(

ويظهر لنا عند ذلك اأن لفظ »البيان«

ال�سنة فيه يختلف يف مدلوله ومعناه عنده عما اأراده اأ�سحاب هذا القول، 

ونحن قد راأينا اأن اخلالف مع ال�ساطبي يف ت�سمية بع�ص الوجوه التي ذكرها 

بياًنا وت�سمية غريه لها ا�ستقالًل، يكاد يكون لفظيا، واأنه ل مانع من القول 

ذلك  واأن  دللة،  و  اأ ا  ن�سً ليه  اإ راجعة  نها  واأ للقراآن،  بيان  ال�سنة  باأن 

ل ينايف القول با�ستقاللها يف الت�سريع كما �سبق.

قررناه  ما  يوؤكد  الأخــري  الوجه  هذا  اأ�سحاب  من  ال�ساطبي  وموقف 

اأي اإن ما ورد يف ال�سنة امل�سرفة من تف�سيل لهذه الأحكام ل ميكن القول باأنه بيان لفظي اأو لغوي 
 

-1

لآيات من القراآن، وبع�ص هذه الأحكام مل يرد له ذكر يف القراآن اأ�ساًل كاللقطة وامل�ساقاه وغريها.

2- املوافقات 52/4.

يدور معنى »البيان« يف اللغة حول الإظهار والإي�ساح، وهذا يعنى اأن جمرد اإظهار القراآن وتالوته 
 

-3

و�سرده ميكن اأن ي�سمى بياًنا، انظر: ل�سان العرب 214/16-217 ، وخمتار ال�سحاح للرازى �ص 29 

مكتبة لبنان، واملعجم الو�سيط 80-79/1.
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جتاوز  راأى  ملا  اهلل  رحمه  فالرجل  لفظي،  ال�ساطبي  مع  اخلالف  اأن  من 

هوؤلء يف ما يدخل حتت مدلول »البيان « خالفهم ونبه على تكلفهم وعدم 

ا�ستطاعتهم ذلك على وجٍه مقبول، ونظن اأن موقف ال�سيخ اخلويل ل يختلف 

كثرًيا عن موقف ال�ساطبي رحمه اهلل، فها هو ذا ،رغم قوله باأن ال�سنة كلها 

فاإنه يف حديث جربيل  بالت�سريع، رغم ذلك..  ت�ستقل  واأنها ل  للقراآن  بيان 

والإح�سان  والإ�سالم  الإميان  عن    النبّي  �سوؤال  يف  امل�سهور  ال�سالم  عليه 

للقراآن،  بياًنا  لي�ص  احلديث  هذا  اأن  ف�سيلته  يقرر   
)1(

واأماراتها وال�ساعة 

 يف هذا  اتبع ر�سول اهلل  للقراآن فيقول:  اأنه لي�ص �سرًحا وتف�سرًيا  مبعنى 

ومعنى  اهلل-،  رحمه  ال�سافعي  يقول  كما   - اهلل  اأنزل  كما  اهلل،  كتاب  ن�ص 

زيادة  دون  تقريًرا،  الكتاب  عليه  ن�ص  ما  قرر  اأنه  الكتاب  ن�ص  اتباعه هنا 

ًنا بنف�سه، ل اإجمال فيه يحتاج اإىل تف�سيل، ونحن ن�ستطيع  عليه، اأن كان َبيِّ

اأن نرد كل ما ت�سمنه هذا احلديث -وهو من الأ�سول اجلامعة- اإىل املوا�سع 

.
)2(

التي اأخذها منه ر�سول اهلل  فيما نرى

واخلويل  كال�ساطبي  العلماء  اإطــالق  اأن  باطمئنان  نقرر  اأن  الآن  لنا  هل 

وغريهما »باأن ال�سنة بيان للقراآن« ل يعنون به بيان التف�سري وال�سرح يف كل 

امل�سلك،  �سلك هذا  يعيب على من  ال�ساطبى  القراآن، فهذا  لآية من  حديث 

عليه،  تزيد  ول  الكتاب  يف  ما  تقرر  اأحاديث  وجود  يقرر  اخلويل  وهذا 

واإًذا فال يجوز بحال القول باأن ال�سنة كلها بيان للقراآن مبعنى وجود �سلة 

بيانية تف�سريية بني كل حديث واآية من كتاب اهلل.

اأخرجه البخارى باإ�سناده اإىل اأبي هريرة  قال: كان النبّي  بارزا يوما للنا�ص يف)2( كتاب 
 

-1

برقم   .4/1 الفتح  والإح�سان  والإ�سالم  الإميــان  عن    النبّي  جربيل  �سوؤال  باب  يف)37(  الإميــان 

50، واأخرجه م�سلم من حديث عمر ر�سى اهلل عنه قال: بينما نحن عند ر�سول اهلل  ذات يوم... 

 ،8 برقم   38-36/1 والإح�سان  والإ�سالم  الإميان  بيان  باب  الإميان)1(  كتاب  احلديث، يف)1( 

ويف املو�سع نف�سه من حديث اأبي هريرة   39/1-40 برقمي 90-1.

2- ال�سنة بياًنا للقراآن 81/1.
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ًذا،  يق�سدون،اإ للقراآن«  بياًنا  »ال�سنة  الإطالق  بهذا  القائلني  ولعل 

اأمرين: اأحد 

1- اأن اأغلبها كذلك، ولهذه الغلبة و�سفت بهذه ال�سفة كما �سبق.

فقط،  والتو�سيح  وال�سرح  التف�سري  جمرد  به  يراد  ل  البيان  اأن   -2

بل التقرير والتاأكيد ملا يف القراآن وهو نوع من البيان، والإحلاق به والقيا�ص 

لي�ست  باأحكام  الإتيان  بل  بيان،  العامة  اأ�سوله  على  والتفريع  بيان،  عليه 

.
)1(

يف القراآن بيان

الإقــرار بحجية  مع  ي�سري،  ا�ستقالل خالف  اأو  بيانًا  الأمــور  وت�سمية هذه 

ال�سنة فيها ووجوب العمل بها.

�سبق ذكر الوجه الذي ذكره ال�ساطبي وغريه يف كون الأحكام التي لي�ست يف القراآن بياًنا له، وقد 
 

-1

عدها ال�سوكاين يف اإر�ساد الفحول 31/2 من اأنواع بيان الكتاب ومراتبه وقال: ودليل كون هذا الق�سم 

من بيان الكتاب قوله تعاىل: {ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ} )احل�سر:7(.
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املبحث الثالث

قرائن التف�سري املرفوع 

  اإىل النبي





قد يعر�ص للباحث، هنا، �سوؤال وهو: ما الطريق اإىل معرفة كون احلديث 

املرفوع تف�سرًيا؟

لالإجابة على هذا الت�ساوؤل، ن�ستح�سر املعطيات الآتية: 

تف�سريًيا،  تعلًقا  بالآية  املرفوع  احلديث  تعلق  على  الدالة  القرائن  تتعدد 

وبتعددها تختلف درجة هذه الأحاديث ل من حيث �سحة الإ�سناد و�سعفه، 

تف�سري  يف  به  القول  يجب  ملزًما  املرفوع  التف�سري  هــذا  كــون  حيث  من  بل 

الآية وح�سر تف�سري الآية فيه، اأو اإن القرينة الدالة على ذلك لي�ست قوية، 

فريجع يف ترجيح املراد اإىل دللت اأخرى كالدللة اللغوية والدللة ال�سياقية 

وغريها. ونذكر الآن اأهم تلك القرائن ب�سيء من التف�سيل: 

�لقرينة �لأوىل: ذكر الآية الكرمية مع كالم نبوي يتعلق بتف�سريها. 

وذكر الآية الكرمية من النبي  قبل ذكره التف�سري اأو بعده قرينة موجبة 

كونه  على    ن�ص  اإذا  وبخا�سة  التف�سري،  هذا  على  الكرمية  الآيــة  حلمل 

تف�سرًيا وذلك بقوله »فذلك قوله تعاىل...«. ولهذه القرينة اأنواع، منها: 

اأ- التن�سي�ص النبوي على اأن ما ذكر هو تف�سري الآية بقوله » فذلك قوله 

تعاىل...«:

البخاري  اأخــرجــه  الــذي  اخلــدري  �سعيد  بــى  اأ حديث  ذلــك  ومــثــال 

ڤڤڤڤڦ   } تــعــاىل:  قــولــه  تف�سري  يف  ومــ�ــســلــم 

143(، قال:  ) البقرة:  ڄ }  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ 
قال ر�سول اهلل : »يدعى نوح يوم القيامة، فيقول: لبيك و�سعديك يارب، 

اأتانا  بلغكم؟ فيقولون: ما  نعم. فيقال لأمته: هل  بلغت؟ فيقول:  فيقول هل 

من نذير. فيقول: من ي�سهد يل؟ فيقول: حممد واأمته. في�سهدون اأنه قد بلغ، 

ويكون الر�سول عليكم �سهيدا، فذلك قوله جل ذكره: { ڤڤڤ 

ڤڦ ڦڦڦ ڄڄ ڄڄ }.
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ب- التن�سي�ص بذكر النبي  الآية الكرمية قبل ذكره تف�سريها:

النبّي  عن    هريرة  اأبي  اإىل  باإ�سنادهما  ال�سيخان  اأخرجه  ما  ومثاله: 

ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   } اإ�ــســرائــيــل:  لبنى  قيل  قـــال:   

فدخلوا  فــبــدلــوا،   ،)58 الــبــقــرة:   ( ٿ}  ٿ  ٺٿٿ  
يزحفون على اأ�ستاههم، وقالوا حبة يف �سعرة.

ڀ  ڀ   }  يف قوله:  قــال: قال ر�سول اهلل  ويف روايــة للرتمذي 

ڀ ٺ ٺ } قال: »دخلوا متزحفني على اأوراكهم«.
ڦ }  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ   }   النبّي  وعــن 

.
)1(

)البقرة: 59(، قال: قالوا: حبة يف �سعرة

:  ت- التن�سي�ص بذكر ال�سحابي لالآية ثم ذكر تف�سريها عن النبي

وقد يكون مثال على ذلك ما رواه الإمام م�سلم قال:حدثنا يحيى بن يحيى 

واأبو بكر بن اأبي �سيبة وكالهما عن اأبي معاوية ح وحدثنا اإ�سحاق بن اإبراهيم 

اأخربنا جرير وعي�سى بن يون�ص جميًعا عن الأعم�ص، ح وحدثنا حممد بن عبد 

اهلل بن منري »واللفظ له«، حدثنا اأ�سباط واأبو معاوية، قال: حدثنا الأعم�ص 

م�سعود(  )ابــن  اهلل  عبد  �ساألنا  قال:  م�سروق  عن  مرة  بن  اهلل  عبد  عن 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   } ــة:  الآي هذه  عن 

ڻ ڻ } )اآل عمران: 169(، قال: اأما اإنا قد �ساألنا عن ذلك فقال: 
من  ت�سرح  بالعر�ص،  معلقة  قناديل  لها  خ�سر  طري  جوف  يف  اأرواحهم 

ربهم  اإليهم  فاطلع  القناديل.  تلك  اإىل  تــاأوي  ثم  �ساءت  حيث  اجلنة 

ن�سرح  ونحن  ن�ستهي،  �سىء  اأي  قالوا  �سيًئا؟  ت�ستهون  هل  فقال:  اطالعة، 

لن  اأنهم  راأوا  فلما  مرات،  ثالث  بهم  ذلك  ففعل  �سئنا؟  حيث  اجلنة  من 

يرتكوا من اأن ي�ساألوا قالوا: يا رب نريد اأن ترد اأرواحنا يف اأج�سادنا حتى 

1- يف املنجز من املو�سوعة درا�سة حديثية تف�سريية لتلك الأحاديث.
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نقتل يف �سبيلك مرة اأخرى فلما راأى اأن لي�ص لهم حاجة تركوا.

  ذكره  عقب  لالآية    النبي  لتالوة  ال�سحابي  بذكر  التن�سي�ص  ث- 

تف�سريها:

قال  قال:    هريرة  اأبي  اإىل  باإ�سناده  البخاري  اأخرجه  ما  ذلك  ومثال 

ر�سول اهلل  : من اآتاه اهلل ماًل فلم يوؤد زكاته مثل له ماله �سجاًعا اأقرع له 

زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ياأخذ بلهزمتيه، يعني �سدقيه، يقول: اأنا مالك، 

اأنا كنزك. ثم تال هذه الآية: {  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ 

ىئ ىئ ی  یی ی جئ حئ مئىئ  يئ جب حبخب مب ىب يب جت  
 .

)1(

حت خت مت  ىتيت جث مث  ىث } )اآل عمران:180(
فهذه الأنواع املذكورة يجب حمل الآية فيها على ما ورد فيها من تف�سري 

نبوي كرمي، وليجوز بحال رد هذا التف�سري اأو تقدمي غريه عليه.

وجتدر الإ�سارة ،هنا، اإىل اأنه لي�ص كل حديث ورد فيه ذكر الآية الكرمية 

يكون تف�سرًيا لالآية، بل قد يكون احلديث موافًقا لالآية وموؤكًدا ملعناها، وقد 

يكون ذكر الآية من قبيل التذكرة اأو الوعيد مبا فيها اأو لغر�ص اآخر، ول �سلة 

للكالم ب�سيء من تف�سريها.

فالعربة كما تقرر يف عنوان هذه القرينة »ذكر الآية مع كالم نبوي يتعلق 

املف�سرة وجب حمل  الآية  بالتف�سري وذكرت  الكالم  تعلق  بتف�سريها«، فمتى 

.  تف�سريها على ما ذكره النبي

وميكن الإ�سارة ، من اأجل مزيد بيان، اإىل اأمثلة ملا يوهم ظاهره اأنه تف�سري 

مرفوع وهو لي�ص كذلك: 

اهلل  عبد  اإىل  باأ�سانيدهم  وغريهما  وم�سلم  البخاري  اأخرجه  ما   -1

.  1- البيان التف�سيلي لهذه املعطيات موجود يف منت مو�سوعة التف�سري املرفوع اإىل الر�سول
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بن م�سعود  قال: قال ر�سول اهلل  : من اقتطع مال امرئ م�سلم بيمني 

  كاذبة لقي اهلل وهو عليه غ�سبان، -قال عبد اهلل- ثم قراأ ر�سول اهلل 

م�سداقُه من كتاب اهلل جل ذكره{ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

حئ  جئ  ی  یی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
.

)1(

مئ ىئ يئ...} )اآل عمران: 77(

فهذا احلديث قد جاء موافًقا ملا يف الآية الكرمية التي توعدت من ي�سرتي 

يوم  عليه  اهلل  بغ�سب  الدنيا  اأعرا�ص  من  قلياًل  ثمًنا  الكاذبة  باليمني 

املوافقة  اإىل  م�سعود  ابن  اأ�سار  وقد  عاله،  يف  جل  له  وخ�سومته  القيامة 

م�سداقه    اهلل  ر�سول  قراأ  »ثم  �سبق-:  -كما  فقال  واحلديث  الآية  بني 

من كتاب اهلل«.

والظاهر اأن لهذا احلديث ق�سة كانت هي �سبب نزول الآية الكرمية، فقد 

اأخرج البخاري هذا احلديث بلفظ اآخر باإ�سناده اإىل عبد اهلل  عن النبّي 

 قال: من حلف على ميني يقتطع بها مال امرئ م�سلم هو عليها فاجر 

لقي اهلل وهو عليه غ�سبان، فاأنزل اهلل تعاىل: ذكره { ەئ وئ وئۇئ 

ما  فقال:   ،
)2(

الأ�سعث فجاء   ،)77 عمران:  )اآل  ۈئ..}  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
حدثكم اأبو عبد الرحمن؟ يفنََّ اأنزلت هذه الآية، كانت يل بئر يف اأر�ص ابن عم 

يل فقال يل: �سهودك، قلت: مايل �سهود. قال: فيمينه. قلت: يا ر�سول اهلل، 

.
)3(

اإذن يحلف، فذكر النبّي  هذا احلديث فاأنزل اهلل ذلك ت�سديًقا له«

قد  احلديث  واأن  متوافقان،  واحلديث  ــة  الآي اأن  اللفظ  هــذا  من  فظهر 

1- انظر تخريج احلديث ودرا�سة اإ�سناده واحلكم عليه يف املو�سوعة املنجزة.

2- الأ�سعث بن قي�ص بن معدي كرب الكندي �سحابي، مات �سنة 40هـ. له عن النبّي  ت�سعة اأحاديث. 

انظر ترجمته يف اأ�سماء ال�سحابة الرواة وما لكل واحد من العدد �ص 168 برقم 202، واأ�سد الغابة 

137/1 برقم 185، والإ�سابة 51/1 برقم 205.

3- اأخرجه البخاري بهذا اللفظ برقم 2356 ، وانظر تخريج هذا اللفظ كاماًل يف تخريج احلديث 

يف املو�سوعة املنجزة.
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الكرمية  ــة  الآي واأن  الكرمية،  ــة  الآي نــزول    النبّي  عن  �ــســدوره  يف  �سبق 

اهلل:                                                                                                                                           بغ�سب  التوعد  من  فيه  ما  وف�سلت  وقوته  احلديث  يف  مــا  اأكــدت  قد 

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ   }

يئ...}  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  یی  ی  ىئ  ىئ 
)اآل عمران: 77( فذلك غ�سب اهلل عليهم جاء جمماًل يف احلديث وف�سلته 

الآية، واإذا فاحلديث لي�ص تف�سرًيا مرفوًعا.

يذكر  التي  الأحاديث  كثرًيا من مثل هذه  التف�سري يجد  والناظر يف كتب 

جهة  على  بل  لها،  والتو�سيح  التف�سري  جهة  على  لي�ص  الآيــة    النبّي  فيها 

التاأكيد واملعا�سدة والتقوية لقوله  بهذه الآية.

كذلك،  لي�ص  وهو  مرفوع  تف�سري  نه  اأ ظاهره  يوهم  ما  اأمثلة  ومن   -2

اإىل  �سانيدهم  باأ وغريهم  ماجه  وابن  والن�سائي  الرتمذي  اأخرجه  ما 

ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما اأن ر�سول اهلل  : قراأ هذه الآية: { ٿ  ٿ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڦ ڦ })اآل عمران:102(، 
الدنيا  اأهل  لأف�سدت على  الدنيا  دار  الزقوم قطرت يف  من  قطرة  اأن  »ولو 

.)1(

معاي�سهم، فكيف مبن يكونون طعامه«

  فهذا احلديث ال�سريف لي�ص تف�سرًيا لالآية الكرمية، ووا�سح اأن النبّي

القيامة،  يوم  الكافر  يلقى  الذي  امل�سري  ب�سوء  والتذكري  الزجر  اإىل  ق�سد 

املوت على  واملحذرة من  تعاىل  بتقوى اهلل  الآمــرة  الكرمية  الآية  فتلى هذه 

غري الإ�سالم.

ا ما اأخرج الرتمذي وغريه باأ�سانيدهم اإىل اأبي هريرة  3- ومن ذلك اأي�سً

1- اأخرجه الرتمذي يف )40( كتاب �سفة جهنم )4( باب ما جاء يف �سفة �سراب اأهل جهنم 706/4-

كتاب  يف)37(  ماجة  ابن  واأخرجه  �سحيح،  ح�سن  حديث  هذا  اأبوعي�سى:  وقــال   2585 برقم   707

الزهد)38( باب �سفة النار 1446/2 برقم 4325، واأخرجه ابن حبان يف الإح�سان )6( كتاب اإخباره 

 مبناقب ال�سحابة )6( باب �سفة النار واأهلها 511/16 برقم 7470.
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  قال: قال ر�سول اهلل  : »اإن مو�سع �سوط يف اجلنة خلري من الدنيا وما 

فيها، اأقراأوا اإن �سئتم«: { ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  

.
)1(

ڭ  ڭ  ڭ ڭ  ۇ  ۇ } )اآل عمران:185(

فقد توافق هذا احلديث مع الآية الكرمية يف بيان اأن من جنب النار وجنا 

اأن  �سيًئا ميكن  الفوز، ومل يحمل احلديث  كل  فاز  واأدخــل اجلنة فقد  منها 

ن�سميه تف�سرًيا اأو تو�سيًحا لالآية الكرمية.

وم�سلم  البخاري  اأخرجه  ما  الأمثلة:  هذه  من  نذكره  ما  واآخــر   -4

اأ�سمع  كنت  قالت:  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  اإىل  باأ�سانيدهم  وغريهما 

اأنه ل ميوت نبي حتى يخري بني الدنيا والآخرة، ف�سمعت النبّي  يقول 

ڃ  چ  چ  چ    } يقول:  بحة،  واأخذته  فيه،  مات  الذي  مر�سه  يف 

ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڇڍ  ڇ   ڇ   ڇ   چ  
.

)2(

اأنه خري 69(، فظننت  )الن�ساء:  ژ}  ژ   ڈ 

فالظاهر من هذا احلديث اأن تالوة النبّي  لالآية كانت جواًبا عما عر�ص 

املباركة  املعية  هذه  فاختار  والآخــرة،  الدنيا  بني  التخيري  من    عليه 

عند اهلل تعاىل.

  النبّي  تــالوة  اأن  امل�ساقة  الأمثلة  هــذه  خــالل  مــن  يظهر  وهــكــذا 

لبد،  نــه  واأ تف�سريها،  مق�سدية  غري  اأخــرى  لأغــرا�ــص  يــرد  قد  لالآية 

الآية  مع  املذكور  الكالم  يكون  اأن  املرفوع،  التف�سري  من  احلديث  لعد 

1- اأخرجه الرتمذي يف)48( كتاب تف�سري القراآن )4( باب ومن �سورة اآل عمران 232/5-233 وقال 

اأبوعي�سى: هذا حديث ح�سن �سحيح. واأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك يف كتاب التف�سري 299/2 وقال: 

هذا حديث �سحيح على �سرط م�سلم ومل يخرجاه، ووافقه الذهبي.

2- اخرجه البخاري واللفظ له يف )64( كتاب املغازي )83( باب مر�ص النبّي  ووفاته برقم 4436، 

4437، الفتح 743/7. واأخرجه م�سلم يف )44( كتاب ف�سائل ال�سحابة )13( باب يف ف�سل عائ�سة 

1893/4 برقم 2443 باختالف ي�سري. واأخرجه ابن ماجة يف )6( كتاب اجلنائز )64( باب ما جاء 

يف ذكر مر�ص ر�سول اهلل  518/1، برقم 1620.
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اأعلم. تعاىل  واهلل  بتف�سريها  متعلًقا  الكرمية 

�لقرينة �لثانية: �سوؤال ال�سحابة الكرام ر�سول اهلل  عن تف�سري الآية 

الكرمية.

واأمثلة ذلك كثرية، فقد ي�سكل فهم اآية على اأحد ال�سحابة في�ساأل النبي 

  النبي  عنها  في�ساألون  جمموعهم  على  فهمها  ي�سكل  وقد  عنها،   

لهم. فيف�سرها 

من ذلك ما اأ�سكل على �سيدنا عدي بن حامت  يف املراد باخليطني يف قوله 

چڇ}  ڃڃچچچ  ڄڄڄڃڃ   } تــعــاىل: 

باأ�سانيدهم  وغريهما  وم�سلم  البخاري  اأخــرج  فقد   ،)187 )البقرة: 

اخليط  مــا  اهلل  ــول  ــس ر� ــا  ي قــلــت:  قـــال:     حـــامت  ــن  ب ي  عـــد ىل  اإ

القفا  لعري�ص  »اإنك  قال:  اخليطان؟  اأهما  اخليط الأ�سود؟  من  بي�ص  الأ

.
)1(

اإن اأب�سرت اخليطني. ثم قال: ل، بل هو �سواد الليل وبيا�ص النهار«

املراد  عليهم  اهلل  ر�ــســوان  ال�سحابة  جمموع  على  فهمه  اأ�سكل  وممــا 

ٱٻٻٻٻپپپپ  تعاىل:{  قوله  يف  بالظلم 

وغريهم  وم�سلم  الــبــخــاري  اأخـــرج  فقد   ،)82 )الأنـــعـــام:  ڀڀ} 

اآمنوا  »الذين  نزلت:  ملا  قال:    م�سعود  بن  اهلل  عبد  اإىل  �سانيدهم  باأ

يلب�سوا اإميانهم بظلم« �سق ذلك على امل�سلمني، فقالوا يا ر�سول اهلل  ومل 

ت�سمعوا  اأمل  ال�سرك،  هو  اإمنا  ذلك،  لي�ص  قال:  نف�سه؟  يظلم  ل  ينُّا  اأ

ما قال لقمان لبنه وهو يعظه: { ڤڤڦڦڦڦڄڄڄ} 

)لقمان: 13(.

كالذى  به  العمل  يجب  فاإنه  املرفوع  التف�سري  من  القرينة  بهذه  ورد  وما 

قبله.

1- تف�سيل ذلك يف منت املو�سوعة املنجزة.
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الآية  ذكر  دون  لالآية  تف�سرًيا  ي�سلح  ملا    النبي  ذكر  �لثالثة:  �لقرينة 

الكرمية:

وذلك بذكر بع�ص األفاظ الآية اأو كلماتها دون ن�سها مع كالم يتعلق مبعناها 

وبيان املراد منها، وهذه القرينة هي التي يقع الختالف بالن�سبة اإىل تعني 

امل�سري اإىل التف�سري النبوي فيها اأوعدم تعينه.

تف�سرًيا  احلديث  كان  واحلديث،  الآية  بني  التف�سريية  ال�سلة  قويت  فاإذا 

لالآية يجب العمل به.

ومثال ذلك: ما اأخرجه الرتمذي باإ�سناده اإىل عدي   عن النبّي  قال: 

نبوي  ، فهذا احلديث تف�سري 
)1(

والن�سارى �سالل« »اليهود مغ�سوب عليهم 

ڤڤڤ  تعاىل:{  قوله  وال�سالني يف  عليهم  باملغ�سوب  للمراد  كرمي 

والقرينة ذكر هذه   ،)7 الفاحتة:  ڄڄ} )  ڦڦڦڦ 
الألفاظ القراآنية، فال يجوز تف�سري الآية بغري هذا التف�سري النبوي الكرمي، 

يقول حممد جربيل بعد اأن حكى عدة اأقوال خمالفة لهذا التف�سري املرفوع: 

»وبرغم ات�ساع املجال ملثل هذه املعاين، اإل اأنه يتعني امل�سري اإىل القول الأول 

.
)2(

  ا �سريًحا عن ر�سول اهلل لورود هذا التف�سري ن�سً

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  تعاىل:{  قوله  تف�سري  يف  ورد  ما  ا  اأي�سً ومثاله 

ڱ} )اآل عمران: 161(، فقد �سح عن النبّي  تف�سريه لهذه الإتيان 
باملغلول بحمله على احلقيقة يوم القيامة، فمن غل عظيًما حمله، ومن غل 

حقرًيا حمله، وورد يف ذلك اأحاديث متعددة عن النبّي  منها ما اأخرجه 

ال�سيخان وغريهما باأ�سانيدهم اإىل اأبي هريرة   قال: قام فينا ر�سول اهلل 

األفني اأحدكم يجيىء يوم  اأمره ثم قال: »ل   فذكر الغلول فعظمه وعظم 

و«ال�سالني«،  عليهم  لـ«املغ�سوب  اأ�سندت  التي  الــدللت  خمتلف  بيان  املنجزة  املو�سوعة  منت  يف   -1

وترجيح دللة اليهود والن�سارى.

2- تف�سري �سورة الفاحتة، حممد ال�سيد جربيل �ص106 بت�سرف ي�سري . 
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القيامة على رقبته بعري له رغاء، يقول يا ر�سول اهلل اأغثني، فاأقول ل اأملك 

لك �سيًئا، قد اأبلغتك. ل األفني اأحدكم يجيىء يوم القيامة على رقبته فر�ص 

.
)1(

له حمحمة، فيقول يا ر�سول اهلل اأغثني... احلديث«

الرواية يف تف�سري هذه  اأ�سرح قرينة من هذه  اأخرى  اأحاديث  وقد وردت 

  عند الرتمذي وغريه وفيه: »ول ت�سينب �سيًئا  الآية، منها حديث معاذ 

.
)2(

بغري اإذين، فاإنه غلول »ومن يغلل ياأت مبا غل يوم القيامة... احلديث«

فمن  الغلول،  اأنــواع    النبّي  فيه  ذكر  مرفوع،  تف�سري  ال�سيخني  وحديث 

اأو ف�سة  اأو ذهًبا  ثياًبا  القيامة حاماًل له، ومن غل  غل بعرًيا �سيجيىء يوم 

�سيحملها، ومن غل اأبقاًرا اأو �ساًء �سيحملها. ذلك ما يفيده التف�سري النبوي 

الكرمي.

�لقرينة �لر�بعة: اأن يكون فعل النبي  مف�سًرا لآية من الآيات القراآنية 

لقوله  تف�سريا  يكون  اأن  ي�سلح  فاإنه  اأوقاتها  ال�سلوات اخلم�ص يف  ك�سالته 

تعاىل{ ڤ ڦڦڦ} ) الإ�سراء: 78(.

�لقرينة اخلام�سة: اأن تكون العالقة بني الآية واحلديث املف�سر لها خافيًة 

العام واخلا�ص،  التاأمل وال�ستنباط من قبل معرفة  ب�سيء من  اإل  ل تظهر 

والتخ�سي�ص باأ�سباب النزول وغري ذلك.

اأبي  اأمثلة هذا النوع ما اأخرجه م�سلم وغريه باإ�سناده اإىل  وقد يكون من 

هريرة   قال: »األ اأدلكم على ما ميحو اهلل به اخلطايا ويرفع به الدرجات؟ 

قالوا بلى يا ر�سول اهلل، قال: اإ�سباغ الو�سوء على املكاره وكرثة اخلطا اإىل 

.
)3(

امل�ساجد، وانتظار ال�سالة بعد ال�سالة، فذلكم الرباط«

1- بيان ذلك يف منت املو�سوعة.

2- حتليل ذلك يف منت املو�سوعة.

لهذا  ودرا�سة  تخريج  على  ي�ستمل  مبحثا    الر�سول  اإىل  املرفوع  التف�سري  مو�سوعة  ت�سمنت   -3

احلديث.
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فقد راأى بع�ص العلماء اأن احلديث تف�سري للمراد بالرباط يف قوله تعاىل: 

{ ائ ائ ەئ ەئ وئوئۇئۇئۆئۆئ} 

»فذلكم  احلديث  اآخــر  يف    قوله  اأن  اإىل  م�ستندين   )200 عمران:  اآل   (

ل�سورة  ية اخلامتة  الآ املاأمور به يف هذه  الرباط  اإىل  به  ي�سري  الرباط« 

مراًدا  فلي�ص  الثغور حلمايتها  الذي هو مالزمة  الرباط  عمران، واأما  اآل 

.  يف الآية لأنه مل يكن معروًفا على عهد ر�سول اهلل

لكن ق�سر الآية على ما ذكر يف احلديث ل يجوز، لعدم وجود قرينة توؤيد 

ذلك، فقوله  »فذلكم الرباط« ل يتعني اأن تكون الإ�سارة فيه اإىل الرباط 

املذكور يف الآية، فيحتمل اأن تكون الإ�سارة اإليه اأو اإىل غريه.

والقول بعدم معرفة الرباط الذي هو مالزمة الثغور يف ذلك العهد غري 

اأن يرجع يف الرتجيح اإىل الدللة اللغوية،  �سحيح، والأوىل يف تف�سري الآية 

واأن ي�سمل معنى الرباط يف الآية كل ما يدل عليه املعنى اللغوي الذي ي�سمل 

ما ذكر يف احلديث من الإ�سباغ وكرثة اخلطا وانتظار ال�سالة، وي�سمل غريه 

من مالزمة الثغور ومالزمة الطاعة والعبادة وغري ذلك مما يجوز دخوله ، 

لغة، يف م�سمى الرباط.

فاحلا�سل اأن ما ورد من املرفوع على هذا النحو يحتاج اإىل اجتهاد واإمعان 

اأنه ل يراد به  اأم  نظر ملعرفة مكان احلديث من الآية، وهل هو تف�سري لها 

التف�سري، واهلل تعاىل اأعلم.
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املبحث الرابع

اأنواع التف�سري املرفوع

  اإىل النبي





النظر يف التف�سري املرفوع يتوجه اإىل م�سادره وغاياته وم�سامينه، وبهذه 

العتبارات املختلفة، تتعدد اأنواع التف�سري املرفوع وفق الرت�سيمة الآتية:

اأنواع التف�سري املرفوع

م�ســـامينهغــاياتهم�ســـادره

اإىل  �سن�سعى  ومنــاذج،  اأق�سام  الثالثة  العتبارات  هذه  من  اعتبار  ولكل 

تو�سيحها �سمن الفقرات املوالية.

العتبار �لأول: اأنواع التف�سري املرفوع باعتبار م�سدره الذي ا�ستقاه منه 

.  النبّي

اأ�سيل  م�سدر  تعاىل  اهلل  لكتاب  فهمه  وثاقب    النبّي  اجتهاد  اإن 

تدور  كلها  ال�سنة  اأن  كيف  قبل  ذكرنا  وقد  التف�سري،  هذا  م�سادر  مــن 

اهلل  بتقرير  حكمًيا  وحًيا  و  اأ تعاىل  اهلل  من  �سريًحا  وحًيا  كونها  بني 

 يف اجتهاده. له  تعاىل 

ومن اأنواع التف�سري املرفوع بهذا العتبار: 

اأخرجه  ما  ذلك  ومثال  ال�سريح:  بالوحي  القراآن    النبّي  تف�سري   -1

م�سلم باإ�سناده اإىل عبادة بن ال�سامت   قال: كان نبي اهلل  اإذا اأنزل 

عليه، كرب لذلك وتربد له وجهه، قال: فاأنزل عليه ذات يوم، فلقي كذلك، 

فلما �سرى عنه، قال: خذوا عني، فقد جعل اهلل لهن �سبياًل، الثيب بالثيب 

مائة  جلد  والبكر  باحلجارة،  رجم  ثم  مائة  جلد  الثيب  بالبكر،  والبكر 

.
)1(

ثم نفي �سنة

1- تف�سيل ذلك يف منت املو�سوعة .
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تعاىل:  قوله  يف  بال�سبيل  املراد  احلديث  هذا  يف    النبّي  ف�سر  فقد 

{  ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ  پ پ پڀ 

ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀڀ  
ٹ } ) الن�ساء:15(.

 ، واإمنا كان وحًيا  وظاهر اأن هذا التف�سري مل يكن اجتهاًدا من النبّي 

الوحي  نزوله عليه ما يعرتيه عادة عند نزول  اإليه، اعرتاه عند  اأوحاه اهلل 

عليه، واأو�سح  اأن بيان ال�سبيل قد جاءه من عند اهلل تعاىل: »قد جعل اهلل 

لهن �سبياًل«.

2- تف�سري النبّي  القراآن باحلديث القد�سي: 

تعاىل،  اهلل  عند  معانيها  وبيان  الفاحتة  �سورة  لآيات    كتف�سريه  وذلك 

فقد اأخرج الإمام م�سلم باإ�سناده اإىل اأبى هريرة   قال: �سمعت ر�سول اهلل 

 يقول: »قال اهلل تعاىل: ق�سمت ال�سالة بيني وبني عبدي ن�سفني، ولعبدي 

العاملني، قال اهلل تعاىل: حمدين  العبد: احلمد هلل رب  ما �ساأل، فاإذا قال 

عبدي، واإذا قال: الرحمن الرحيم، قال اهلل تعاىل: اأثنى علي عبدي، واإذا 

قال: مالك يوم الدين، قال: جمدين عبدي -وقال مرة: فو�ص اإيل عبدي-، 

فاإذا قال: اإياك نعبد واإياك ن�ستعني، قال: هذا بيني وبني عبدي ولعبدي ما 

�ساأل، فاإذا قال: اهدنا ال�سراط امل�ستقيم �سراط الذين اأنعمت عليهم غري 

.
)1(

املغ�سوب عليهم ول ال�سالني قال: هذا لعبدي ولعبدي ما �ساأل«

فقد نقل النبّي  عن ربه جل يف عاله املراد باآيات هذه ال�سورة املباركة، 

وكيف تقع عند اهلل تعاىل عند تالوة العبد لها، ول يقال اإن احلديث القد�سى 

ل يندرج يف التف�سري املرفوع لن�سبته اإىل اهلل تعاىل، فاإنه م�ساف اإىل النبّي 

 ، اإىل ربه، ثم والراجح اأن لفظه من عند النبّي  واإمنا اأ�سافه النبّي ، 

1- ينظر يف مباحث املو�سوعة املتعلقة ب�سورة الفاحتة.
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واأما معناه فهو من عند اهلل تعاىل، ف�ساأنه يف ذلك �ساأن الأحاديث النبوية 

التي يعلم معناها من اهلل تعاىل، لكنه يختلف عنها يف القطع بنزول معناه 

.
)1(

من عند اهلل تعاىل، لورود الن�ص ال�سرعى بن�سبته اإىل اهلل تعاىل

3- تف�سري النبّي  القراآن بالغيبيات التي ل تعلم اإل عن طريق الوحي: 

قال  القراآن  وحكاه  اإ�سرائيل  بني  من  وقع  الذي  التبديل  كتف�سريه  وذلك 

تعاىل: { ٹٹٹڤ ڤڤڤڦ} )البقرة: 59(، وقد 

 .
)2(

�سبق ذكر احلديث

تعاىل:  قوله  يف  الــواردة  ال�سهداء  حلياة    تف�سريه  ا  اأي�سً ذلك  ومن 

 { ڻ ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   }

   اآل عمران: 169(، فقد اأخرج م�سلم باإ�سناده اإىل عبد اهلل بن م�سعود (

اأنه �ساأل عن هذه الآية فقال: اأما اإنا قد �ساألنا عن ذلك، فقال: اأرواحهم يف 

جوف طري خ�سر لها قناديل معلقة بالعر�ص، ت�سرح من اجلنة حيث �ساءت، 

الآية  هذه  تف�سري  يف  ورد  وقد   ،
)3(

احلديث« القناديل...  تلك  اإىل  تــاأوي  ثم 

حديث اآخر ميكن اأن نعده نوًعا رابًعا وهو:

4- تف�سري النبّي  القراآن بنقل �سبب نزول الآية عن املوىل عز وجل: 

ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما قال: قال  اإىل  باإ�سناده  اأبو داود  اأخرج  فقد 

ر�سول اهلل  : »ملا اأ�سيب اإخوانكم باأحد جعل اهلل اأرواحهم يف جوف طري 

خ�سر ترد اأنهار اجلنة، تاأكل من ثمارها، وتاأوي اإىل قناديل من ذهب معلقة 

من  قالوا:  ومقيلهم،  وم�سربهم  ماأكلهم  طيب  وجدوا  فلما  العر�ص،  ظل  يف 

1- انظر يف تف�سيل الكالم عن احلديث القد�سى والفرق بينه وبني القراآن الكرمي واحلديث النبوى 

والو�سيط يف علوم   ،  12 10ـ  ال�سعادة، �ص  دراز، ط  لل�سيخ حممد عبد اهلل  العظيم  النباأ  ال�سريف، 

وم�سطلح احلديث، �ص 214 218، وبلوغ الآمال 76/1 83 .

.  2- يراجع مو�سوعة التف�سرياملرفوع اإىل الر�سول

3- انظر مباحث املو�سوعة املنجزة.
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اجلهاد  يف  يزهدوا  لئال  نــرزق  اجلنة  يف  اأحياء  نــا  اأ عنا  اإخواننا  يبلغ 

ول ينكلوا عند احلرب، فقال اهلل تعاىل: »اأنا اأبلغهم عنكم قال: واأنزل اهلل: 

  { ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ  ڳ ڳ ڳ گ {گ

.
)1(

)اآل عمران: 169(

5- تف�سري النبّي  القراآن بالقراآن: 

نف�سه،  الكرمي  القراآن  من  اأحياًنا  للقراآن  تف�سريه    النبّي  ا�ستقى  لقد 

ٻ ٻ  ٻ ٻ  ٱ   } تعاىل:  قوله  يف  للظلم    كتف�سريه  وذلك 

نف�سه،  الــقــراآن  من   )82 الأنــعــام:   ( ڀ}  ڀ  پ   پ  پ  پ 

فف�سر الظلم يف الآية باأنه ال�سرك م�ستدًل بتف�سري القراآن له بذلك يف قوله: 

.
)2( 

{ ڦ ڄڄ ڄ } ) لقمان:13(، وقد �سبق ذكر احلديث

ا تف�سريه  للمراد مفاحت الغيب يف قوله تعاىل {ەئ  ومن ذلك اأي�سً

اآخر  يف  املذكورة  باأنها   ،)59 الأنعام:   ( ۆئ}  وئوئۇئۇئ  ەئ 
اهلل  ر�سي  عمر  بن  اهلل  عبد  اإىل  باإ�سناده  البخاري  فاأخرج  لقمان،  �سورة 

عنهما اأن ر�سول اهلل  قال: مفاحت الغيب خم�ص: { ائ ەئ ەئ وئ وئ 

ۇئ ۇئ   ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی  ی ی ی 
.

)3(

جئ حئ مئ ىئ يئ  جب حبخب مب }  )لقمان: 34(
وحًيا  يعد  الذي    اجتهاده  اإىل  اإ�سافة   ،   النبّي  تف�سري  تلك م�سادر 

اجتهاده  على  الوحي  ويقره  حكًما    النبّي  يذكر  ذكــره،  �سبق  كما  حكمًيا 

فيه.

من  احلا�سل  والهدف  والغاية  املق�سود  اعتبار  وهــو  �ل��ث��اين:  العــتــبــار 

التف�سري املرفوع.

1- ينظر مباحث املو�سوعة اخلا�سة باحلديث.

2- ورد كالم مف�سل يف ذكر احلديث وتخريجه يف مباحث �سورة الأنعام من املو�سوعة . 

3- انظر تخريج احلديث يف مباحث �سورة الأنعام من املو�سوعة .
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القراآن،  بيان ملجمل  للقراآن، من  ال�سنة  بيان  وجوه  العلماء يف  فما ذكره 

بلفظه  للمراد  لعامه، وتقييد ملطلقه، وتف�سري  وتو�سيح مل�سكله، وتخ�سي�ص 

ميكن اعتبارها اأنواًعا للتف�سري النبوي بهذا العتبار، وقد �سبق التمثيل لهذه 

.
)1(

الأنواع مبا يحقق املق�سود من اإيراد هذا العتبار

العتبار �لثالث: اأنواع التف�سري املرفوع باعتبار م�سامينه. 

اإن التف�سري املرفوع وا�سع الرثاء، غني املادة، مت�سعب العلوم، فتارة يكون 

مو�سوعه فقهًيا، وتارة يكون لغوًيا وتارة يكون عقدًيا، وهذا بيانه:

1- �لتف�سري �ملرفوع �ملتناول لق�سايا فقهية: 

وهذا النوع كثري الورود يف ال�سنة امل�سرفة، ول غرابة يف ذلك، فبمقت�سى 

وظيفته  املتمثلة يف بيان ما يف كتاب اهلل تعاىل، وحيث كان هذا الكتاب 

الكرمي م�سدر ال�سريعة الأول مبا احتوى من اأحكام وت�سريعات، فال ريب 

اأن تكون وظيفة ر�سول اهلل  بيان ما اأ�سكل من تلك الأحكام وتو�سيح املراد 

بها، ولذا �سغل التف�سري املتناول لق�سايا فقهية م�ساحة كبرية من التف�سري 

املرفوع اإىل النبّي  . ومن اأمثلة ذلك: تف�سريه  لل�سبيل الذي با�ستطاعته 

يجب احلج، قال تعاىل: { ھھے ےۓۓڭڭڭڭۇۇ 

ۆۆۈۈٴۇ} ) اآل عمران: 97(، فقد ف�سر النبّي  ال�سبيل باأنه 
، وقد ذكر الفقهاء اأقواًل اأخرى يف تف�سري ال�سبيل كان لبد 

)2(

الزاد والراحلة

من الوقوف معها، ودفع ال�سبهات الواردة على هذا التف�سري النبوي الكرمي.

1- مع التذكري باأن ما عده علماء الأ�سول بياًنا للمجمل ، من بيان كيفيات ال�سالة واأنواعها وحدودها 

الأمر  للمراد من  ال�سرح  اأو  التو�سيح  اأو  بالتف�سري  تعلقه  التف�سري املرفوع لعدم  وهيئاتها، ل يعد من 

بال�سالة يف القراآن، وذلك لو�سوح املراد به وعدم خفائه. واإذن، فالعربة يف اعتبار ما عده العلماء 

بياًنا للمجمل تف�سرًيا مرفوًعا تعلقه بتف�سري كتاب اهلل تعاىل وتو�سيح معانيه واملراد به. ومثال ذلك 

الأحاديث الواردة يف بيان املجمل الوارد يف كيفية �سالة اخلوف. 

املو�سوعة اخلا�سة  مباحث  اأ�سانيدها يف  على  واحلكم  الــواردة يف ذلك  الأحاديث  تخريج  ينظر   -2

ب�سورة اآل عمران.
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{...پ  تــعــاىل:  قــولــه  تف�سري  ورد يف  مــا  ــا  اأيــ�ــسً ــك  اأمــثــلــة ذل ومــن 

6(، فقد ورد يف تف�سري هذا  پڀڀڀ...} ) املائدة: 
ال�ستة، ف�سرت هذا اجلزء  الكتب  اأربعة وثالثني حديًثا يف  الآية  اجلزء من 

من الآية كما ياأتى: 

وهو  الآيــة،  من  املفهوم  الظاهر  املعنى  اأن  املرفوع  التف�سري  اأفاد  فقد  اأ- 

وجوب الو�سوء عند كل قيام اإىل ال�سالة غري �سحيح، واأن الو�سوء ل يجب 

الو�سوء  يوجب  الآية  وظاهر  البي�ساوى:  القا�سى  يقول  املحدث،  غري  على 

على كل قائم اإىل ال�سالة واإن مل يكن حمدًثا، والإجماع على خالفه ملا روي 

.
)1(

اأنه عليه ال�سالة وال�سالم �سلى ال�سلوات بو�سوء واحد يوم الفتح

فلما اأفادت هذه الأحاديث معنى غري املعنى املفهوم من ظاهر الآية وجب 

تف�سري الآية بهذا املعنى الذي اأفاده التف�سري املرفوع.

ب- غيىنَّ اهلل تعاىل ما افرت�سه من غ�سل اليدين يف الو�سوء باملرفقني وما 

افرت�سه من غ�سل الرجلني بالكعبني، واحتمل قوله تعاىل: »اإىل املرفقني « 

و »اإىل الكعبني «دخولهما يف املاأمور بغ�سله، وخروجهما منه، فجاء التف�سري 

النبوي مف�سًرا للمراد بذلك ومبيًنا دخولهما يف املغ�سول.

ج- اأمر اهلل تعاىل مب�سح الراأ�ص يف الو�سوء، »وام�سحوا بروؤو�سكم « وثار 

جدل كبري بني العلماء يف تف�سري معنى هذا الأمر، وهل املراد به م�سح الراأ�ص 

املراد  وبني  املرفوع قد ح�سم اخلالف  التف�سري  اأن  بع�سها؟ مع  اأم  جميعها 

بهذه الآية. 

د- احتملت الآية الكرمية بعطفها غ�سل الأرجل على م�سح الراأ�ص »وام�سحوا 

بروؤو�سكم واأرجلكم اإىل الكعبني « -وبخا�سة على قراءة اجلر املتواترة- عدة 

احتمالت يف املراد بها، فح�سم التف�سري النبوي هذه الحتمالت. يقول �سيخ 

مباحث  ،وانظر  زادة«  ال�سيخ  حا�سية  »بهام�ص   96/2 للبي�ساوى  التاأويل  واأ�سرار  التنزيل  اأنــوار   -1

�سورةاملائدة يف املو�سوعة املنجزة . 
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الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل: »ال�سنة تف�سر القراآن وتدل عليه وتعرب عنه، 

 يعني فال قول بعد قوله  ، فهذه الآية الكرمية 
)1(

وهي قد جاءت بالغ�سل«

من اأعظم الآيات ا�ستماًل على التف�سري املرفوع ملا فيها من بيان ر�سول اهلل 

 لهذه املجمالت وتو�سيحه لتلك املعاين وترجيحه بني تلك املحتمالت.

والتف�سري املرفوع الوارد يف هذا املجال كثري جًدا.

2- �لتف�سري �ملرفوع �ملتناول لق�سايا عقدية: 

هذه الق�سايا يتناولها التف�سري املرفوع كثرًيا ، وذلك لأن ق�سية العقيدة 

باأ�ساليب �ستى م�ستوعًبا  التي ركز عليها وتناولها  هي ق�سية القراآن الأوىل 

لكثري من اأ�سولها وفروعها.

وقد جاء التف�سري املرفوع حاماًل لكثري من هذه الق�سايا، من ذلك: 

ھ  ھھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ   } تعاىل:  لقوله    تف�سريه   -

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۇۆ  ۓڭڭڭڭ  ۓ  ےے 
ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې  ىى } )اآل عمران: 7(، باأنها 
عامة يف كل من تتبع مت�سابه القراآن كاآيات ال�سفات وجادل فيها بغري علم، 

.
)2(

فاأوقع نف�سه وغريه فيما ل يجوز يف حق اهلل تعاىل وكتابه

والن�سارى،  اليهود  عقائد  بطالن  بيان  اإىل  املرفوع  التف�سري  وتطرق   -

ڄڄ }  {..ڦڦڦ   لقوله تعاىل:  وذلك يف تف�سريه 

) الفاحتة: 7( باأنهم اليهود والن�سارى كما مــر.

- وتعر�ص التف�سري املرفوع لبع�ص ق�سايا ال�سمعيات كتف�سريه   حلياة 

ال�سهداء يف الربزخ وقد �سبق.

القيامة  يوم  اأحــوال  من  كثري  عن  احلديث  املرفوع  التف�سري  يف  وورد   -

1- دقائق التف�سري اجلامع لتف�سري ابن تيمية، ط موؤ�س�سة علوم القراآن، دم�سق- بريوت، 26/3.

2- ينظر مباحث �سورة اآل عمران من املو�سوعة .

79



{ڤڤڤڤ  واجلنة والنار، من ذلك تف�سريه لقوله تعاىل: 

ڦ ڦڦ ڦڄڄڄڄ...} )البقرة:143(، 
واحلديث قد �سبق. 

- وتناول النبّي  بع�ص ق�سايا النبوات، فمن ذلك ترباأته ل�سيدنا اإبراهيم 

مما ن�سب اإليه من ال�سك الذي قد يتوهم من ظاهر الآية:{ ٱ  ٻ ٻ 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺٺ ٿ} 
هريرة  اأبي  اإىل  باإ�سناديهما  وم�سلم  البخاري  اأخرج  فقد   ،)260 )البقرة: 

  اأن ر�سول اهلل  قال: »نحن اأحق بال�سك من اإبراهيم اإذ قال: رب اأرين 

كيف حتيي املوتى قال: اأو مل توؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ويرحم اهلل 

لوًطا لقد كان ياأوي اإىل ركن �سديد، ولو لبثت يف ال�سجن طول ما لبث يو�سف 

.
)1(

لأجبت الداعي«

- وتناول النبّي   يف تف�سريه م�سري بع�ص الزائغني عن احلق من الفرق 

ۆ  ۇ  ۇ  تعاىل:{  لقوله  تف�سريه  يف  وذلــك  الأمــة،  هذه  من  ال�سالة 

ۆ ۈ...} ) اآل عمران: 106(، فقد اأخرج الرتمذي باإ�سناده اإىل اأبي 
غالب قال: راأى اأبو اأمامة روؤو�ًسا من�سوبة على درج م�سجد دم�سق: قال اأبو 

اإمامة كالب النار �سر قتلى حتت اأدمي ال�سماء، خري قتلى من قتلوه. ثم قراأ 

يوم تبي�ص وجوه وت�سود وجوه اإىل اآخر الآية. فقلت لأبي اأمامة: اأنت �سمعته 

من ر�سول اهلل  ؟ قال: »لو مل اأ�سمعه اإل مرة اأو مرتني اأو ثالًثا اأو اأربًعا حتى 

.
)2(

عد �سبًعا ما حدثتكموه«

3- �لتف�سري �ملرفوع �ملتناول لق�سايا لغوية: 

لقد كان ال�سحابة الكرام -رغم علمهم التام بلغة العرب واأ�ساليبهم يف 

الكالم- متفاوتني يف فهم معاين األفاظ القراآن الكرمي، وكانت ت�سكل بع�ص 

1- ينظر تخريج احلديث ودرا�سته �سمن مباحث �سورة البقرة يف املو�سوعة .

2- تراجع مباحث �سورة اآل عمران يف املو�سوعة .
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 .  هذه الألفاظ على بع�سهم في�ساألون عنها ر�سول اهلل

ڄ  ڄ   } تعاىل:  قوله  يف  باخليطني  املــراد  فهم  اإ�سكال  ذلك  ومن 

على   ،)187 چ ڇ} )البقرة:  ڃڃ چ چ چ  ڄ ڃ ڃ  
�سيدنا عدي  ، وقد ف�سر النبّي  هذين اللفظني ل�سيدنا عدي مبا كان 

ي�ستعملهما فيه اأهل العربية، فاإن التعبري باخليط الأبي�ص واخليط الأ�سود 

عن بيا�ص الليل و�سواد النهار ا�ستعمال لغوي �سائع كما حققناه يف مو�سعه 

من مو�سوعة التف�سري املرفوع يف �سورة البقرة.

يف  ورد  ما  والبيان  بالتف�سري  ا  اأي�سً القراآن  لغريب    تناوله  اأمثلة  ومن 

تف�سريه للفظ »و�سًطا« يف قوله تعاىل:{ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

الو�سط  بقوله:    النبّي  ف�سره  فقد   ،)143 البقرة:   ( ڦ}  ڦ  ڦ 
العدل، وهذا قول اأهل اللغة، فاإن الو�سط من كل �سيء اأعدله والو�سط من 

.
)1(

النا�ص اأعدلهم وخيارهم

1- ينظر مباحث التف�سري املرفوع يف �سورة البقرة من املو�سوعة .
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املبحث اخلام�س

اإ�سكالية احلدود الكمية

للتف�سري املرفوع





حول املقدار الذي تناوله النبي  بالتف�سري 
)1(

لقد ثار خالف بني العلماء

والبيان، فعلى حني يرى بع�ص العلماء تناول النبي  القراآن كله بالتف�سري 

ٹ  ٿ   } القراآن:  اأخــرب  كما  الأوىل  وظيفته  تلك  اأن  باعتبار  والبيان، 

ٹٹٹڤڤڤ ڤڦ} ) النحل: 44(، يذهب 
فريق ثان اإىل اأن النبي  مل يف�سر اإل اآيات بعدد علمه اإياهن جربيل عليه 

كبريا  جــزءا  ف�سر    النبي  اأن  فريى  ثالث  فريق  يتو�سط  بينما  ال�سالم، 

لأ�سحابه.

�لقول �لأول: النبي  ف�سر لأ�سحابه القراآن الكرمي كله. 

، يقول ابن تيمية: 
)2(

ذهب اإىل ذلك العالمة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

»يجب اأن يعلم اأن النبّي  بني لأ�سحابه معاين القراآن كما بني لهم األفاظه، 

فقوله تعاىل: {...ٹٹڤڤڤ ڤڦ})النحل: 44( 

 .
)3(

يتناول هذا وهذا «

وقد ا�ستدل القائلون بذلك بعدة اأدلة، منها:

ٹ  ٿ   } تيمية رحمه اهلل:  ابن  التي ذكر طرفها  الكرمية  الآيــة   -1

فاإن   ،  )44 )النحل:  ڤڦ}  ٹٹٹڤڤڤ 

التف�سري للعالمة ابن تيمية،  اأ�سول  73/1-89، ومقدمة يف  البيان  1- انظر تف�سيل ذلك يف جامع 

واجلامع   ،13/1 املحيط  والبحر   ،16/1 للزرك�سى  والربهان   ،333  -  331/13 الفتاوى  وجمموع 

لأحكام القراآن 31/1-41،والإتقان لل�سيوطي 171/4-176، 180-181، وحما�سن التاأويل للقا�سمي 

جربيل  ال�سيد  ملحمد  املف�سرين  مناهج  اإىل  ومدخل   ،75-51/1 املف�سرون  والتف�سري   ،16-14/1

�ص 31 - 40، والتف�سري النبوي للقراآن الكرمي وموقف املف�سرين منه ملحمد اإبراهيم عبد الرحمن 

53- 55 ط مكتبة الثقافة الدينية، والتف�سري النبوي خ�سائ�سه وم�سادره ملحمد عبد الرحيم  �ص 

�ص 7 - 17 ط مكتبة الزهراء القاهرة، وتف�سري القراآن يف عهد النبوة ل �سعود بن عبد اهلل الفني�سان 

�ص 70 - 80. وغريها. 

2- انظر منهج اأهل ال�سنة يف تف�سري القراآن درا�سة مو�سوعية جلهود ابن القيم التف�سريية،د. �سربى 

املتويل، ، ط مكتبة زهراء ال�سرق القاهرة، �ص 38، 120.

3- مقدمة يف اأ�سول التف�سري، »جمموع الفتاوى« 331/13.
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القول بعدم بيان النبّي  جلميع معاين القراآن يعني تق�سريه  فيما كلفه 

يقول  ي�سمل هذا وهذا.     به  املاأمور  البيان  اإذ  الكرمية،  الآية  به يف  اهلل 

جربيل مبيًنا طريقة ال�سيخ ابن تيمية رحمه اهلل يف ا�ستنباط هذا الدليل: 

تنظري ال�سيخ لبيان املعاين ببيان الألفاظ يدل على اأنه عليه ال�سالم مل يرتك 

لفًظا من القراآن بدون بيان معناه لأ�سحابه مثل ما مل يرتك لفظا منه بدون 

.
)1(

بالغهم اإياه

2- ما ورد عن ال�سحابة الكرام ر�سي اهلل عنهم من الآثار املفيدة اأنهم 

اأخرج  فقد  منه،  واملراد  معانيه  القراآن  مع    النبّي  من  يتعلمون  كانوا 

، قال: حدثنا الذين كانوا 
)2(

ابن جرير باإ�سناده اإىل اأبي عبد الرحمن ال�سلمي

ع�سر  تعلموا  اإذا  فكانوا   ،   النبي  من  ي�ستقرئون  كانوا  اأنهم  يقرئوننا: 

والعمل  القراآن  فتعلمنا  العمل،  فيها من  يعملوا مبا  يخلفوها حتى  مل  اآيات 

.
)3(

جميًعا

واأخرج باإ�سناده اإىل ابن م�سعود   قال: كان الرجل منا اإذا تعلم ع�سر 

.
)4(

اآيات مل يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن

وذكر الإمام مالك اأنه بلغه اأن عبد اهلل بن عمر مكث على �سورة البقرة 

.
)5(

ثماين �سنني يتعلمها

يقول الأ�ستاذ الذهبي حاكيا لوجه ا�ستنباط اأ�سحاب هذا الراأي ما يوؤيد 

1- مدخل اإىل مناهج املف�سرين �ص 32.

اأبو عبد الرحمن ال�سلمي: عبد اهلل بن حبيب بن ربيعة - بفتح املوحدة وت�سديد الياء - الكويف   -2

املقرئ، م�سهور بكنية، من كبار التابعني، ثقة ثبت، مات بعد ال�سبعني انظر: تقريب التهذيب �ص 299 

برقم 3271.

3- جامع البيان 80/1 برقم 82 و�سحح ال�سيخ اأحمد �ساكر رحمه اهلل اإ�سناده.

ا ال�سيخ اأحمد �ساكر. 4- جامع البيان 880/1 برقم 81 و�سحح اإ�سناده اأي�سً

5- اأخرجه مالك يف املوطاأ بالغا يف )15( كتاب القراآن باب ما جاء يف القراآن 205/1 برقم 11.
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يف  جــاء  ما  هــذا،  على  ال�سحابة  حمل  والــذي  الآثـــار:  هــذه  من  قولهم 

ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  {ڄ  قوله:  من  تعاىل  اهلل  كتاب 

لميكن،  معانيه  فهم  بدون  الكالم  وتدبر   ،)29 �ص:   ( ڃ  چ} 
وقوله: { ہ ھ ھھ ھے} ) يو�سف: 2(، وعقل الكالم 

مت�سمن لفهمه، ومن املعلوم اأن كل كالم يق�سد منه فهم معانيه دون جمرد 

األفاظه، والقراآن اأوىل بذلك من غريه. فهذه الآثار تدل على اأن ال�سحابة 

.
)1(

تعلموا من ر�سول اهلل  معاين القراآن كلها كما تعلموا األفاظه

بالن�ص  واحــدة  اآيــة  تخ�سي�ص  مفيًدا     عمر  �سيدنا  عن  ورد  ما   -3

فقد  ل�سواها،  تف�سريه  على  دليل  فاإنه  لها،    النبّي  تف�سري  عدم  على 

نزل  ما  اآخر  اإن  قال:     عمر  اإىل  باأ�سانيدهم  واأحمد  ماجة  ابن  اأخرج 

 .
)2(

اآية الربا، واإن ر�سول اهلل  قب�ص ومل يف�سرها لنا فدعوا الربا والريبة

تيمية  ابن  وتو�سيح عن  بزيادة  الكالم  الذهبي هذا  نقل  51/1-52 وقد  واملف�سرون  التف�سري   -1

رحمه اهلل.

برقم   764/2 الربا  يف  التغليظ  باب   )58( التجارات  كتاب   )12( �سننه  يف  ماجة  ابن  اأخرجه   -2

دار  ط   198/2 ماجة  ابن  زوائــد  يف  الزجاجة  م�سباح  كتابه  يف  البو�سريي  الإمــام  واأورده   ،  2276

الكتب الإ�سالمية القاهرة، وقال هذا اإ�سناد �سحيح ورجاله ثقات، واأخرجه اأحمد يف امل�سند 36/1 ط 

امليمنية، 271/1 برقم 246 ط دار احلديث، وفى 50/1 ط امليمنية، 312/1 برقم 350، وفيه »اإن من 

اآخر من نزل اآية الربا... احلديث« و�سعف ال�سيخ اأحمد حممد �ساكر اإ�سناده يف املو�سعني لنقطاعه، 

ال�سيخ �سعيب  اإ�سناده  ي�سمع منه، لكن ح�سن  اأدركه ومل  امل�سيب وقد  و�سعيد بن  راويه عن عمر  فاإن 

الأرناوؤوؤط ورفاقه، امل�سند ط الر�سالة 361/1 برقم 246، 425/1-426 برقم 35..

النبّي  على  نزلت  اآية  »اآخــر  قال:  ر�سي اهلل عنهما  عبا�ص  ابن  اإىل  باإ�سناده  البخاري  اأخــرج  قد  و    

اإىل اهلل«  فيه  ترجعون  يوما  »واتقوا  باب  البقرة )53(  �سورة  التف�سري  كتاب  اأهـ )65(  الربا  اآية   

ہ  ہ  ۀ  تعاىل: {  قوله  الربا:  باآية  واملراد   ،4544 برقم   52/8 الفتح  )البقرة:281(، 

اأقــوال اأخرى  )البقرة:278(. وفى اآخر ما نزل  ۓ }  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ 
)البقرة:281(،   { ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   } تعاىل:  قوله  اأنــه  والراجح  العلماء،  ذكرها 

وميكن اجلمع بني هذين القولني مبا قاله احلافظ بن حجر وهو اأن هذه الآية -يعنى قوله »واتقوا يوما 

اإذ هي معطوفة عليهن.  الربا،  الآيات املنزلة يف  اإىل اهلل« )البقرة:281(-، هي ختام  ترجعون فيه 

انظر فتح البارى 53/8؛ وانظر يف تف�سيل الكالم يف اآخر ما نزل: الربهان للزرك�سى 210-209/1، 

والإتقان 77/1-81، ومباحث يف علوم القراآن ملناع القطان �ص 71-69.
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يقول الذهبي رحمه اهلل حاكيا حلجتهم: »وهذا يدل بالفحوى على اأنه كان 

  بعد  اإمنا مل يف�سر هذه الآية ل�سرعة موته  واأنه  يف�سر لهم كل ما نزل، 

.
)1(

نزولها،واإل مل يكن للتخ�سي�ص لها وجه«

4- ومن هذه الأدلة اأن طلب الفهم واملعرفة ملعاين كتاب اهلل اأمر بدهي 

ت�ستلزمه مكانة هذا الكتاب واأهميته، يقول ابن تيمية رحمه اهلل: من املعلوم 

اأوىل  األفاظه، فالقراآن  اأن كل كالم فاملق�سود منه فهم معانيه دون جمرد 

كالطب  العلم  من  فن  يف  كتابا  قوم  يقراأ  اأن  متنع  فالعادة  واأي�سا  بذلك، 

واحل�ساب ول ي�ست�سرحوه، فكيف بكالم اهلل الذي هو ع�سمتهم، وبه جناتهم 

.
)2(

و�سعادتهم، وقيام دينهم ودنياهم

اختالف  قلة  يف  �سببا  كــان    النبّي  تف�سري  اأن  الأدلـــة:  هــذه  واآخــر   -5

ال�سحابة يف التف�سري، لعلمهم بتف�سريه من النبّي  ، يقول ابن تيمية: »كان 

النزاع بني ال�سحابة يف تف�سري القراآن قليال جًدا، وهو واإن كان يف التابعني 

.
)3(

اأكرث منه يف ال�سحابة، فهو قليل بالن�سبة اإىل من بعدهم«

تلك اأهم اأدلة الفريق الأول و�سنعود ملناق�ستها اإن �ساء اهلل تعاىل.

�لقول �لثاين: النبي  مل يف�سر لأ�سحابه من معاين القراآن اإل قليال:

ع�سري  التف�سري  »علم  قوله:  يف   
)4(

اخُلــَوّيــى الدين  �سم�ص  ذلك  اإىل  ذهب 

ي�سل  مل  متكلم  كالم  اأنه  اأظهرها:  وجــوه،  من  فظاهر  ع�سره  فاأما  ي�سري، 

الأمثال  بخالف  اإليه،  للو�سول  اإمكان  ول  منه،  بال�سماع  مراده  اإىل  النا�ص 

1- التف�سري واملف�سرون 53/1 .

2- جمموع الفتاوى 332/13.

3- املرجع ال�سابق.

4- �سم�ص الدين اأحمد بن خليل بن �سعادة اخلويى - ب�سم اخلاء املعجمة وفتح الواو وت�سديد الياء 

الأوىل ون�سبته اإىل مدينة خوى باأذربيجان، ت 637هـ؛ وانظر يف ترجمته �سذرات الذهب يف اأخبار من 

ذهب لالإمام بابن العماد، 32/7، ط دار ابن كثري.
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ي�سمع  اأو  ي�سمع منه،  باأن  املتكلم  الإن�سان ميكن علمه مبراد  فاإن  والأ�سعار؛ 

ممن �سمع منه، اأما القراآن فتف�سريه على وجه القطع ل يعلم اإل باأن ي�سمع 

ي�ستنبط  باملراد  فالعلم  قالئل.  اآيات  يف  اإل  متعذر  وذلك   ، الر�سول  من 

باأمارات ودلئل، واحلكمة فيه اأن اهلل تعاىل اأراد اأن يتفكر عباده يف كتابه؛ 

راأي  �سوب  ال�سالم  عليه  هو  واإمنا  املراد؛  على  بالتن�سي�ص  نبيه  ياأمر  فلم 

اجلماعة من املف�سرين، ف�سار ذلك دليال قاطعا على جواز التف�سري من غري 

.
)1(

» سماع من اهلل ور�سوله�

وقد مال احلافظ ال�سيوطي اإىل نحو هذا الراأي، فقد قال بعد اأن نقل عن 

الزرك�سي رحمه اهلل ما يفيد وجوب رجوع املف�سر اإىل ال�سنة والأخذ مبا ورد 

عن النبّي  يف التف�سري: الذي �سح من ذلك قليل جًدا؛ بل اأ�سل املرفوع منه 

 رحمه اهلل.
)3(

ا ال�سوكاين ، وذهب اإىل نحو ذلك اأي�سً
)2(

يف غاية القلة«

وقد ا�ستدل القائلون بذلك باأدلة:

1- ما اأخرجه الطربي باإ�سناده اإىل عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: ما كان 

.
)4(

النبّي  يف�سر �سيًئا من القراآن اإل اآيا بعدد علمهن اإياه جربيل

1- نقل ذلك عنه الزرك�سي يف الربهان 16/1 وال�سيوطي يف الإتقان 171/4 .

193/4: » قد جمعت كتابا م�سنًدا فيه تفا�سري  181/4. ورغم قوله بذلك، فقد قال يف  2- الإتقان 

اهلل  واحلمد  وقد مت  وموقوف،  ما بني مرفوع  األف حديث  ب�سعة ع�سر  فيه  وال�سحابة،    النبي 

يف اأربع جملدات و�سميته ترجمان القراآن«ـ، ثم اأورد يف 214/4 - 258 عدًدا كبرًيا جًدا من التفا�سري 

املرفوعة امل�سرح برفعها ثم ختم بقوله: وقد �سرح ابن تيمية وغريه باأن النبي بني لأ�سحابه تف�سري 

اأيد مذهب ابن تيمية ببع�ص ما �سبق ذكره و�سعف حديث عائ�سة الذي  اأو غالبه، ثم  جميع القراآن 

  ا�ستدل به من قال بندرة تف�سري النبي للقراآن. فالظاهر اأن اآخر ما كان من ال�سيخ قوله بتف�سريه

لكثري من اآيات القراآن واهلل اأعلم.

3- فقد قال يف فتح القدير 12/1: »الذي �سح عنه  من ذلك اإمنا هو تف�سري اآيات قليلة بالن�سبة اإىل 

جميع القراآن، ول يختلف يف مثل ذلك من اأئمة هذا ال�ساأن اثنان«. 

4- جامع البيان 84/1 برقمي 90- 91 ، وقد راأى احلافظ ابن كثري 6/1 اأنه منكر غريب، يف اإ�سناده 

يتابع يف حديثه  البخارى ل  الزبريي، قال  القر�سى  العوام  الزبري بن  جعفر بن حممد بن خالد بن 

وقال احلافظ اأبو الفتح الأزدي: منكر احلديث، وانظر: ميزان العتدال 416/1 برقم 1529 ط دار 
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2- تخ�سي�ص ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما بدعاء النبي  له بالفقه يف 

عبا�ص  بن  اهلل  عبد  اإىل  باإ�سناده  اأحمد  اأخرج  فقد  بالتاأويل،  والعلم  الدين 

ر�سى اهلل عنهما قال: و�سع ر�سول اهلل  يده بني كتفي-اأو قال على منكبّى- 

.
)1(

فقال: »اللهم فقهه يف الدين وعلمه التاأويل« 

اأنه يلزم  يقول جربيل حاكيا وجه ال�ستدلل بهذا الدعاء النبوي الكرمي 

من بيان النبي  لأ�سحابه كل معاين القراآن ا�ستواوؤهم يف معرفة تاأويله، 

الدعاء  بهذا  عنهما  اهلل  ر�سي  عبا�ص  ابــن  لتخ�سي�ص  يكون  ل  وعندئذ 

.
)2(

فائدة

عن  كله  ماأثوًرا  التف�سري  كان  »ولو  قائال: 
)3(

الفني�سان �سعود  د.  واأ�ساف 

155/2 برقم 2069 ط دار الكتب العلمية،  اإحياء الكتب العربية، ول�سان امليزان للحافظ ابن حجر 

وقد ترجم له البخاري يف التاريخ الكبري 190/2 برقم 2154 ومل يذكر فيه جرحا، وذكره ابن حبان 

يف الثقات 133/6، وقد راأى ال�سيخ اأحمد �ساكر اأن ذكر ابن حبان له يف الثقات وترجمة البخاري له 

دون جرحه كافيان يف توثيقه والحتجاج بروايته. انظر حتقيقه للطربي 85/1.

ترجمته:  اآخر  يف  وقال   ،1990 برقم   488  -  487/2 والتعديل  اجلرح  يف  حامت  اأبي  ابن  ذكره  وقد 

»�سمعت منه مع اأبي وهو �سدوق »، فتوثيق ابن اأبي حامت له دليل قوي على ما ذهب اإليه ال�سيخ اأحمد 

�ساكر، ول ندري كيف غفل هو عن هذا الدليل القوي، وكيف غفل احلفاظ الثالث ابن كثري والذهبي 

وابن حجر فلم ينقلوا فيه هذا القول عن ابن اأبي حامت، فحديثه واهلل اأعلم ل يرد وتفرده به حمتمل، 

واأقل ما يف حديثه اأن يكون ح�سًنا واهلل اأعلم، واإذا فاإ�سناد هذا احلديث ح�سن. لكن ال�ستدلل به على 

هذا املذهب اأمٌر ل يخل�ص لأ�سحابه ملا �سنذكره بعد اإن �ساء اهلل تعاىل. 

1- اأخرجه باللفظ املذكور اأحمد يف امل�سند 314/1 ط امليمنية، 272/3 برقم 2881 ط دار احلديث 

من طريق �سعيد بن جبري عن ابن عبا�ص، و�سحح ال�سيخ �ساكر اإ�سناده، واحلديث اأخرجه البخاري 

من طريق عكرمة عن ابن عبا�ص بلفظ »اللهم علمه الكتاب« يف )3( كتاب العلم )17( باب قول النبّي 

 »اللهم علمه الكتاب«، الفتح 204/1 برقم 75، واأخرجه من طريق عبيد اهلل بن اأبي يزيد عن ابن 

عبا�ص مطوًل وفيه »... اللهم فقهه يف الدين« يف )4( كتاب الو�سوء )10( باب و�سع املاء عند اخلالء 

الفتح 294/1 برقم 143 . ومن هذا الطريق اأخرجه م�سلم يف )44( كتاب ف�سائل ال�سحابة )30( 

باب ف�سائل عبداهلل بن عبا�ص 1927/4 برقم 2477 بلفظ قريب.

2- مدخل اإىل مناهج املف�سرين �ص 35.

3- الدكتور �سعود بن عبد اهلل الفني�سان، تف�سري القراآن يف عهد النبوة، �ص 52. 
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.
)1(

النبّي  لقال لبن عبا�ص: اللهم فقهه يف الدين وحفظه التاأويل«

3-ما ورد عن بع�ص ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم مفيًدا توقفهم يف تف�سري 

القراآن اأو يف تف�سري بع�ص اآيات منه، ولو كان ر�سول اهلل  قد ف�سره لهم 

ملا توقفوا يف تف�سري �سيئ منه، فقد اأخرج ابن جرير باإ�سناده اإىل اأبي بكر 

مال  القراآن  يف  قلت  اإذا  تظلني  �سماء  واأي  تقلني،  اأر�ــص  اأي  قال:  اأنه    

. واأورد احلافظ ابن كثري هذا الأثر من طرق، ويف بع�سها اأن اأبا بكر 
)2(

اأعلم

، وقد 
)3(

  قال ذلك ملا �سئل عن قوله تعاىل: {وئۇئ} ) عب�ص: 31(

اأورد ابن جرير عدًدا من الآثار عن ال�سحابة والتابعني املفيدة �سكوتهم عن 

تف�سري القراآن اأو عن تف�سري بع�سه، من ذلك ما اأخرجه باإ�سناده عن �سعيد 

اأقول  اأنا ل  القراآن، قال:  اآية من  اإذا �سئل عن تف�سري  اأنه كان  بن امل�سيب 

.
)4(

يف القراآن �سيًئا

فهذه الآثار تدل على عدم وجود تف�سري نبوي كامل للقراآن، اإذ لو كان 

.  ملا توقفوا يف التف�سري ولنقلوا ما قاله لهم النبي

�لقول �لثالث: التو�سط بني الراأيني.

ذهب اإىل ذلك حممد ح�سني الذهبي الذي �سجل مغالة كل من اأ�سحاب 

{ٿ  القولني الأولني، فقد راأى اأن ا�ستدلل ابن تيمية رحمه اهلل بالآية: 

ٹ  ٹٹٹڤڤڤ ڤڦ} )النحل: 44(غري 
�سحيح، لأن بيان النبي  كان ملا اأ�سكل فهمه، ل كل معانيه ما اأ�سكل فهمه 

وما مل ي�سكل.

1- تف�سري القراآن يف عهد النبوة �ص 73. 

2- اأخرجه ابن جرير يف 78/1 برقم79-78. 

اأن  الظاهر  ابن كثري على هذه الطريق بالنقطاع، لكن  5/1 ،فقد حكم  ابن كثري  انظر تف�سري   -3

والإتقان   34/1 القراآن  اأي�سا يف اجلامع لأحكام  الأثر  وانظر هذا  اأعلم،  الأثر �سحيح بطرقه واهلل 

لل�سيوطي 4/2.

4- اأخرجه ابن جرير 85/1 برقم 94 ، وانظر جامع البيان 85/1- 87. 
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اأن الآثار الواردة عن ال�سحابة املفيدة تعلمهم ما يف الآيات من  ولحظ 

العلم والعمل جميعا ل تعني تف�سري النبي  للمراد بجميع الآيات، بل تعلمهم 

  ما يف الآيات من العلم والعمل واملراد بها اأعم من اأن يفهموه من النبي

اأو من تلقاء اأنف�سهم اأو من غريهم من اإخوانهم من ال�سحابة الكرام.

وراأى اأن طلب ال�سحابة لفهم معاين القراآن ومعرفتها ل يلزم منه رجوعهم 

للنبي  يف كل اآية، واأن عدم تف�سريه  لآية الربا ل يدل على بيانه جلميع 

  اإليه  اأ�سكل عليهم، ورجوعهم  اأنها كانت مما  فيها  ما  بل غاية  القراآن، 

فيما اأ�سكل عليهم ل خالف فيه.

هذا عن اأدلة اأ�سحاب القول الأول، اأما اأ�سحاب القول الثاين فقد لحظ 

ا فيما ا�ستدلوا به. الذهبي مغالتهم اأي�سً

فحديث عائ�سة �سعيف ال�سند عنده، وعلى فر�ص �سحته فهو حممول على 

ما ل �سبيل اإىل معرفته اإل بتوقيف من اهلل تعاىل كمغيبات القراآن وجممالته 

.
)3(

 وابن عطية
)2(

 وحكى نحوه ابن جرير
)1(

ونحوها على ما ذكره اأبو حيان

َف الذهبي بقية اأدلة اأ�سحاب هذا القول، وراأى اأنها اإن دلت على  عنَّ و�سَ

 مل يف�سر كل معاين القراآن؛ فاإنها ل تدل قطًعا على اأنه ف�سر النادر  اأنه 

.
)4(

منه كما ذهب اإليه هذا القول

ثم قال: والراأي الذي متيل اإليه النف�ص هو اأن نتو�سط بني الراأيني فنقول: 

اإن الر�سول  بني الكثري من معاين القراآن لأ�سحابه كما ت�سهد بذلك كتب 

. وا�ستدل على هذا الراأي مبا ياأتي:
)5(

ال�سحاح، ومل يبني كل معاين القراآن

1- انظر البحر املحيط 13/1.

2- انظر جامع البيان 87/1.

3- انظر املحرر الوجيز 41/1، وانظر اجلامع لأحكام القراآن 31/1- 32.

4- انظر التف�سري واملف�سرين 53/1 - 55 باخت�سار وت�سرف.

5- ال�سابق 55/1. 
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معاين  من  اأن  وبيانه  للتف�سري  عنهما  اهلل  ر�سي  عبا�ص  ابن  تق�سيم   -1

اإىل  باإ�سناده  جرير  ابن  اأخــرج  فقد  والبديهة؛  بال�سجية  يعرف  ما  القراآن 

ابن عبا�ص قال: التف�سري على اأربعة اأوجه: وجه تعرفه العرب من كالمها، 

يعلمه  ل  وتف�سري  العلماء،  يعلمه  وتف�سري  بجهالته،  اأحد  يعذر  ل  وتف�سري 

.
)1(

اإل اهلل تعاىل ذكره

يقول الذهبي: بدهي اأن ر�سول اهلل  مل يف�سر لهم ما يرجع فهمه اإىل 

معرفة كالم العرب، لأن القراآن نزل بلغتهم، ومل يف�سر لهم ما تتبادر الأفهام 

اإىل معرفته، وهو الذي ل يعذر اأحد بجهله؛ لأنه ل يخفى على اأحد، ومل يف�سر 

لهم ما ا�ستاأثر اهلل بعلمه كقيام ال�ساعة وحقيقة الروح، وغري ذلك من كل 

ما يجري جمرى الغيوب التي مل يطلع اهلل عليها نبيه، واإمنا ف�سر لهم ر�سول 

 بع�ص املغيبات التي اأخفاها اهلل عنهم واأطلعه عليها واأمره ببيانها  اهلل 

ا كثريا مما يندرج حتت الق�سم الثالث، وهو ما يعلمه  لهم، وف�سر لهم اأي�سً

وتو�سيح  العام  وتخ�سي�ص  املجمل  كبيان  اجتهادهم،  اإىل  ويرجع  العلماء 

.
)2(

امل�سكل، وما اإىل ذلك من كل ما خفي معناه والتب�ص املراد به

اأجمعني  عنهم  اهلل  ر�سي  ال�سحابة  بني  وقع  مبا  اأي�سا  وا�ستدل   -2

الختالف يف تاأويل بع�ص الآيات، ولو كان عندهم فيه ن�ص عن ر�سول  من 

.
)3(

اهلل  ملا وقع هذا الختالف، ولرتفع بعد الوقوف على الن�ص

ومع اأن راأي ال�سيخ الدكتور الذهبي رحمه اهلل قد يبدو هو الراجح يف هذه 

الق�سية، ملا فيه من التو�سط بني القولني، ولقوة اأدلته التي �ساقها ف�سيلته، 

 » ولأن من القراآن ما ل يحتاج اإىل تف�سري، وهو الذي ي�سميه العلماء »املبنينَّ

ولأن  البيان،  عن  امل�ستغني  معناه  اإفــادة  يف  بنف�سه  املكتفي  اخلطاب  وهو 

1- اأخرجه ابن جرير يف 75/1 برقم 71. 

2- التف�سري واملف�سرون 55/1.

3- لنظر ال�سابق 56/1
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ال�سحابة الكرام ر�سي اهلل عنهم -على تفاوت بينهم- كانوا يفهمون اأكرث 

معاين القراآن الكرمي ويعلمون املراد منه لنزوله على لغتهم واأ�ساليبهم يف 

يعني  اأو خفاء معناها ل  لإ�سكالها  الآيات  بع�ص  لتف�سري  الكالم، وحاجُتهم 

جهلهم بتف�سري جل القراآن الكرمي ومعظمه... مع ذلك كله، فالأمر يحتاج 

اإىل دقة يف التو�سيف، فالتو�سط الذي يقول به الدكتور الذهبي قد يفهم منه 

مقدارا معينا من حيث العدد، فلو افرت�سنا اأن عدد اآيات القراآن هو 6236 

النتيجة  تكون  الكمي،  وبهذااملعنى  اآيــة،   3118 هو  فيها  التو�سط  فاإن  اآيــة، 

بحث  اأكد  اإذ  عليه،  اهلل  �سلى  الر�سول  اإىل  املرفوع  التف�سري  لواقع  خمالفة 

اأكرث تقدير. وبالتايل، فاإن  اآية على   150 اأنه ليتجاوز  الفريق يف املو�سوعة 

الأمر ي�ستدعي جتاوز كلمة »التو�سط« وتو�سيف الأمر تو�سيفا دقيقا، من مثل 

»جمموعة« و »عينة« وما �سابه.

ثم لو كان للنبي  تف�سري كامل للقراآن الكرمي لنقله لنا ال�سحابة الكرام، 

كما نقلوا عن النبي  كل �سيئ، حركته و�سكونه، وقيامه ونومه، وحله و�سفره، 

  وظعنه واإقامته، وعبادته وعادته، ومل يرتكوا �سيًئا من اأمور ر�سوله اهلل

و�سننه واأيامه اإل نقلوه لنا، اأفيرتكون نقل تف�سري كتاب اهلل وهو عندهم رغم 

علمهم بعظم مكانته ومنزلته يف هذا الدين؟! اإن يف ذلك اتهاًما ل�سحابة 

ر�سول اهلل  نرباأ بهم عنه، وهم الذين حملوا العلم وبلغوا عن ر�سول اهلل 

.
)1(

 كل ما �سمعوه منه ا�ستجابة لأمره الكرمي: »بلغوا عني ولو اآية«

اإن كتب التف�سري باملاأثور ودواوين ال�سنة امل�سرفة املختلفة -�سحاحا و�سنًنا 

يف    اهلل  ر�سول  عن  جمعته  مبا   ، لت�سهد  وم�سنفات-  ومعاجم  وم�سانيد 

التف�سري، بالراأي ال�سواب يف هذه الق�سية، وهو تناول النبي  ملجموعة من 

1- اأخرجه البخاري باإ�سناده اإىل عبد اهلل بن عمرو ر�سي اهلل عنهما اأن النبّي  قال: »بلغوا عني 

ولو اآية، وحدثوا عن بني اإ�سرائيل ول حرج ومن كذب علي متعمًدا فليتبواأ مقعده من النار« )60( كتاب 

اأحاديث الأنبياء )50( باب ما ذكر عن بني ا�سرائيل الفتح 572/6 برقم 3461، والرتمذي يف )42( 

كتاب العلم )13( باب ما جاء يف احلديث عن بني اإ�سرائيل 40/5 برقم 2669.
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اآيات القراآن الكرمي، دون تناوله كله بالتف�سري اأو تناول ب�سع اآيات.

ثم ولو اأن النبي  ف�سر القراآن الكرمي كله لأ�سحابه لأغلق باب الجتهاد 

اأمام حماولت فهم كتاب اهلل تعاىل وتدبره وا�ستخراج كنوزه ولآلئه ودرره 

واأ�سراره، فعجائبه ل تنق�سي، وكنوزه ل تفنى.

يقول الأديب الكبري الأ�ستاذ م�سطفي �سادق الرافعى: قد ثبت اأن ر�سول 

، وهذا وحده يجعل كل 
)1(

اهلل  قب�ص ومل يف�سر من القراآن اإل قليال جًدا

للعرب  ف�سر    كان  لو  اإذ  اهلل،  ر�سول  حممًدا  اأن  اأ�سهد  يقول  من�سف 

عليه  تهدمه  جموًدا  الــقــراآن  جلمد  اأفهامهم  وتطيقه  زمنهم  يحتمله  مبــا 

الأزمنة والع�سور باآلآتها وو�سائلها، فاإن كالم الر�سول  ن�ص قاطع، ولكنه 

ال�سكوت،  ذلك  حكمة  فتاأمل  الإن�سانية،  كتاب  يف�سر  الإن�سانية  تاريخ  ترك 

.
)2(

فهي اإعجاز ل يكابر فيه اإل من قلع خمه من راأ�سه

ويقول ال�سيخ حممد متوىل ال�سعراوي رحمه اهلل: »ما هو مت�سل بقوانني 

هذا الكون مما �سيك�سفه اهلل من علم الب�سر يف امل�ستقبل، وما �سيظهر بعد 

ذلك للعامل، فلم يتعر�ص له النبي  بالتف�سري، ملاذا؟ لأن العقل يف �ساعة 

الكون، ولذلك  ليفهم حقائق  العلمي  القراآن مل يكن عنده ال�ستعداد  نزول 

اأخذ منها قدر حجمه، واأعطاه القراآن ما يعجبه وير�سيه، ثم مرت ال�سنوات 

كان  القراآن  اأن عطاء  لنا  فتبني  القرون، وظهرت حقائق علمية حديثة،  اأو 

.
)3(

عطاًء متجدًدا«

ولف�سيلة الأ�ستاذ الطاهر بن عا�سور رحمه اهلل كالم طيب ي�سلح يف هذا 

1- قد ثبت عدم �سحة القول بتقليل هذا املف�سر اإذا كان املراد به ب�سع اآيات. 

2- اإعجاز القراآن والبالغة النبوية، م�سطفى �سادق الرافعي، ط مطبعة املقتطف واملقطم مب�سر، 

�ص 11 هام�ص 1. 

اليوم  اأخبار  موؤ�س�سة  اليوم،  كتاب  ال�سعراوي،  متوىل  حممد  ال�سيخ  لف�سيلة  الــقــراآن  معجزة   -3

م�سر86/1. 
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اهلل:  رحمه  يقول  كله،  القراآن  ف�سر    النبي  اأن  زعم  من  على  رًدا  املقام 

�سيقوا �سعة معاين القراآن وينابيع ماي�ستنبط من علومه، وناق�سوا اأنف�سهم 

اإذ ل ملجاأ لهم من  تاأولوه،  التفا�سري، وغلطوا �سلفهم فيما  فيما دونوه من 

العرتاف باأن اأئمة امل�سلمني من ال�سحابة فمن بعدهم مل يق�سروا اأنف�سهم 

على اأن يرووا ما بلغهم من تف�سري عن النبي  ، وقد �ساأل عمر اأهل العلم 

يف  بلغهم  ما  له  يــرووا  اأن  عليهم  ي�سرتط  ومل  كثرية،  اآيــات  معاين  عن 

.»  تف�سريها عن النبي

اأقواًل  قالوا  التابعني  باأن  العرتاف  من  لهم  حمي�ص  »ول  ي�سيف:  ثم 

يف معاين القراآن مل ي�سندوها ول ادعوا اأنها حمذوفة الأ�سانيد، وقد اختلفت 

اأقوالهم يف معاين اآيات كثرية اختالفا ينبئ اإنباًء وا�سًحا باأنهم اإمنا تاأولوا 

.
)1(

تلك الآيات من اأفهامهم كما يعلمه من له علم باأقوالهم«

واخلال�سة التي ي�ستطيع الدار�ص اأن يركن اإليها هي:

ذهب  كما  جدا  جدا  نــادرا  لي�ص  الكرمي  للقراآن    النبي  تف�سري  اأن   -1

اإليه بع�ص العلماء؛ بدليل اأن التتبع وال�ستق�ساء انتهيا اإىل تف�سري الر�سول 

يقوي هذه  ما  فيها  ال�سنة  ودواويــن  التف�سري  وكتب  اآيــة،  مائة  لأكرث من   

املعطيات.

2- وتف�سري النبي  اأي�سا لي�ص �سامال للقراآن كله كما ذهب اإليه بع�ص 

التف�سريات  من  ال�سخم  الرتاث  ذلك  اإهمال  يعني  ذلك  فاإن  واإل  العلماء؛ 

الواردة عن ال�سحابة والتابعني ومن بعدهم من �سلف الأمة وخلفها الذين 

اأقبلوا على القراآن العظيم و�سيظلون كذلك ي�ستنبطون من معانيه، ويرت�سفون 

من اأفانينه، وي�ستخرجون من معينه ينابيع العلوم واألوان الهدايات، ودقائق 

العرب والعظات، واملقا�سد والهدايات واملعجزات الباهرات.

1- التحرير والتنوير 32/1- 33 باخت�سار.
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وتلميذه  تيمية  ابن  حق  يف  نقولها  اأن  الإن�ساف  يقت�سي  كلمة  وتبقى 

ابن القيم رحمهما اهلل، فالظاهر اأن ابن تيمية رحمه اهلل ل يق�سد ق�سر 

اهلل يف م�سادر  رحمه  ذكره  بدليل   ،   النبي  على  الكرمي  القراآن  تف�سري 

اهلل:  رحمه  قال  فقد  امل�سرفة،  ال�سنة  غري  اأخرى  م�سادر  وطرقه  التف�سري 

الطرق  اأ�سح  اأن  فاجلواب:  التف�سري؟  طرق  اأح�سن  فما  فاإن قال قائل: 

ف�سر يف  فاإنه قد  اأجمل يف مكان  فما  بالقراآن،  القراآن  يف�سر  اأن  ذلــك  يف 

اأعياك  فاإن  اآخر،  ب�سط يف مو�سع  فقد  اخت�سر يف مكان  وما  اآخر،  مو�سع 

ذلك فعليك بال�سنة فاإنها �سارحة للقراآن ومو�سحة له، ثم قال رحمه اهلل بعد 

ذلك: وحينئٍذ اإذا مل جتد التف�سري يف القراآن ول يف ال�سنة رجعنا يف ذلك اإىل 

اأقوال ال�سحابة، فاإنهم اأدرى بذلك، ملا �ساهدوه من القرائن والأحوال التي 

اخت�سوا بها، وملا لهم من الفهم التام والعلم ال�سحيح والعمل ال�سالح.

ال�سنة،  يف  ول  القراآن  يف  التف�سري  جتد  مل  اإذا  اهلل:  رحمه  قال  ثم 

اأقوال  اإىل  ذلك  يف  الأئمة  من  كثري  رجع  فقد  ال�سحابة،  عن  وجدته  ول 

التابعني، كمجاهد بن جرب فاإنه كان اآية يف التف�سري.

بع�سهم حجة  قول  يكون  التابعني- فال  -يعني  اختلفوا  »فاإن  اأ�ساف:  ثم 

على بع�ص، ول على من بعدهم، ويرجع يف ذلك اإىل لغة القراآن اأو ال�سنة 

.
)1(

اأو عموم لغة العرب اأو اأقوال ال�سحابة يف ذلك«

جميع  ف�سر    الر�سول  اأن  يف  اهلل  رحمه  تيمية  ابن  كالم  فظاهر  اإًذا، 

العبارة عنه. يقول حممد جربيل:  تاأويل هذه  القراآن غري �سحيح، والأوىل 

ذكره  ما  مع  يتوافق  ما  على  تيمية  ابن  عبارة  حمل  الإن�ساف  »من 

كالمه  يتناق�ص  ذلك  بغري  لأنه  املقدمة،  تلك  من  اأخرى  موا�سع  يف  هو 

.
)2(

تناق�سا ل يتاأتى من جمرد العقالء ف�سال عن كبار العلماء من اأمثاله«

1- مقدمة التف�سري » �سمن جمموع الفتاوى » 363/13 - 37 باخت�سار.

2- مدخل اإىل مناهج املف�سرين �ص 38- 39.
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األفاظه  جلميع  التف�سري  »بالبيان«  يق�سد  ل  اهلل  رحمه  تيمية  ابن  ولعل 

حول  يــدور  الــذي  للكلمة،  اللغوي  املعنى  يق�سد  بل  ال�سطالحي،  باملعنى 

الإظهار والإي�ساح، وهذا يعني اأن جمرد اإظهار القراآن وتالوته و�سرده ميكن 

اأن ي�سمى بياًنا، فما ظهر معناه ومل يحتج اإىل �سرح وب�سط فاإن جمرد تالوته 

وو�سوحه  املــراد  وظهور  وو�سح،  ظهر  قد  منه  املــراد  لأن  بيانه،  هي  تكون 

هو البيان يف مثل هذا املقام، وقد اأ�سار العالمة ابن القيم نف�سه اإىل تنوع 

بيان النبي  فقال: البيان من النبّي  اأق�سام: اأحدها: بيان نف�ص الوحي 

بظهوره على ل�سانه بعد اأن كان خفًيا، والثاين: بيان معناه وتف�سريه ملن احتاج 

اإىل ذلك، والثالث: بيانه بالفعل، والرابع: بيان ما �سئل عنه من الأحكام التي 

.
)1(

لي�ست يف القراآن فنزل القراآن ببيانها

الإظهار  جمرد  هو  بيان  اإىل  يحتاج  ل  الذي  الوا�سح  اأي  للمبنينَّ  فالبيان 

تتفاوت  وهكذا  والتو�سيح...  ال�سرح  هو  اخلفي  للم�سكل  والبيان  والتالوة، 

مراتب البيان وتتعدد.

  وابن تيمية وابن القيم رحمهما اهلل يف الغالب مل يق�سدا تناول النبي

اإن الآية الكرمية تتناول بيان  للقراآن كله بال�سرح والبيان، وقول ابن تيمية 

البيان  ا عما ذكرناه من تعدد مراتب  اأي�سً الألفاظ وبيان املعاين، ل يخرج 

بتعدد احلاجة اإليه.

واإذا فقوله اإن الآية الكرمية:{ ٿ ٹ ٹٹٹڤڤڤ 

بيان  تتناول  كما  املعاين  بيان  تتناول   )44 النحل:   ( ڤڦ} 
�سرحه  يعني  ل  القراآن  ملعاين    النبّي  بيان  اأن  على  حمله  ميكن  الألفاظ 

وتف�سريه جلميع األفاظه، بل ملا يحتاج اإىل بيان و�سرح وتف�سري.

ول  الفهم  مع هذا  يتناق�ص  ل  الأخــرى  ــة  الأدل من  اهلل  رحمه  ذكــره  وما 

يخالفه، واعرتافه رحمه اهلل باختالف ال�سحابة يف التف�سري دليل على اأنه 

1- اإعالم املوقعني 314/2-315 باخت�سار. 
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مل يق�سد ما ن�سب اإليه من القول بتف�سري جميع القراآن من النبّي  ، فاإنه 

رحمه اهلل اأعلم النا�ص باأن الختالف بينهم ل يكون اإل فيما لي�ص فيه ن�ص 

ثابت عن ر�سول اهلل  ، واهلل تعاىل اأعلى واأعلم.

ولعل هذا هو املوقف الذي يظهر رجحانه يف املو�سوع ، لكن الذي يتعني 

تقدم معطيات جتعل  و�سروحه  كتب احلديث  اأن  ال�سياق،  معرفته، يف هذا 

الدار�ص ليقدم على تبني اأي موقف ، مهما بدت وجاهته، اإل بعد النتهاء من 

الدرا�سة ال�ستقرائية احلديثية النقدية، واإذا كانت الأمثلة كثرية، فيكتفى، 

هنا، بن�ص منهجي دقيق مل�سنف املو�سوعة ال�سارحة ل�سحيح البخاري »فتح 

الباري«.

فقد اأورد احلافظ ابن حجر يف خامتة مو�سوعته اإح�سائية دقيقة ملا ا�ستمل 

عليه»�سحيح البخاري« من مرويات يف التف�سري املرفوع، قال فيها: »ا�ستمل 

كتاب التف�سري على خم�سمائة حديث وثمانية واأربعني حديًثا من الأحاديث 

املرفوعة وما يف حكمها، املو�سول من ذلك اأربعمائة حديث وخم�سة و�ستون 

م�سى:  وفيما  فيه  ذلــك  من  املكرر  معناه،  يف  ومــا  معلقة  والبقية  حديًثا، 

وحديث،  حديث  مائة  منها:  واخلال�ص  حديًثا،  واأربعون  وثمانية  اأربعمائة 

وافقه م�سلم على تخريج بع�سها، ومل يخرج اأكرثها، لكونها لي�ست ظاهرة 

.
)1(

يف الرفع، والكثري منها من تفا�سري ابن عبا�ص ر�سي اهلل تعاىل عنهما« 

من  العديد  على  اليد  ي�سع  اإنه  حيث  من   ، الأهمية  غاية  يف  الن�ص  هذا 

املعطيات املتعلقة بالأحاديث املرفوعة يف التف�سري، لعل اأهمها:

م�ستجيبا  املرفوع  التف�سري  اأحــاديــث  من  البخاري  اأورده  ما  كل  لي�ص   -

لل�سروط املنهجية يف و�سف احلديث بالرفع.

- لي�ص كل ما اأورده البخاري مرفوًعا يف كتاب التف�سري يعد تف�سريا مرفوًعا، 

1- فتح البارى 616/8.
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فقد اأورد فيه الكثري من املرفوعات املوافقة للقراآن واملبينة لف�سائله وغري 

ذلك.

- مل يح�سل التوافق بني العدد املذكور عند الإمام البخاري والعدد املوجود 

عند الإمام م�سلم، فابن حجر ي�سف املتوافق عليه باأنه » بع�ص«، انطالقا 

من اأن الإمام م�سلم راأى اأن معظمها من تف�سري ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما 

فلم يخرجها.

منا�سبات  يف  الــواحــد  احلــديــث  يكرر  اأن  البخاري  الإمـــام  عــادة  مــن   -

متعددة.

التف�سري املرفوع وهو )448(  للمرويات يف  الكبري  العدد  - اخلال�ص من 

حديثا يرتاجع لي�سل اإىل حدود )101( حديثا ، فقد علق ابن حجر عليها 

بقوله:»اخلال�ص منها مائة حديث وحديث«.

املو�سوعة  مباحث  يف  واحلديثية  املنهجية  الدرا�سة  مــاآلت  اأن  والنتيجة 

تنتهي اإىل املعطى نف�سه الذي اأ�سار اإليه ابن حجر، مما يدل على اأن الأحكام 

املتداولة حول املقدار الذي ف�سره الر�سول  حمتاجة اإىل ا�ستدراك �سواء 

من ذهب اإىل اأنه ف�سر جميع القراآن، اأو من مال اإىل اأنه مل يف�سر اإل ب�سع 

اآيات معدودات، اأو من غلب على ظنه القول بالتو�سط.
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املبحث ال�ساد�س

موقف املف�رسين من التف�سري 

 املرفوع اإىل النبي





بحث  فريق  ينجزه  علميا  م�سروعا  املبحث  هــذا  عنوان  يكون  اأن  ميكن 

املتجلية  لأهميته  وذلك  احلديث،  وعلوم  التف�سري  علوم  يف  متخ�س�ص 

املرفوع  التف�سري  اأحاديث  مع  التعامل  يف  املف�سرين  مناهج  عن  الك�سف  يف 

 من حيث الأولوية يف الإيراد وال�ستدلل، ومن حيث التلقي 
 اإىل النبي

بالقبول اأو الرد،اأو من حيث القت�سار على دللتها اأو اإحلاق غريها بها.

املف�سرين  تلقي  كيفية  على  للوقوف  منا�سبة  املو�سوعة  مباحث  و�ستكون 

بهذا  الالزمة  والنقود  ال�ستدراكات  تقدمي  مع  املرفوع،  التف�سري  ملرويات 

اخل�سو�ص.

ال�ستدلل  مع  عامة،  مواقف  ر�سد  على  النا�سبة،  هذه  يف  و�سنقت�سر، 

والتمثيل لها بنماذج تف�سريية، وهي مواقف لتخرج، يف الغالب،عن مقبول 

اأح�سن فيه �ساحبه،ومردود ل ي�سح بحال تركه دون تعقيب وت�سويب.

: مو�قف مقبولة:  اأولاً

1- حمل الآية على التف�سري املرفوع وتف�سريها به:

وهذا �سنيع جل املف�سرين وهلل احلمد، لكن كثريين منهم يذكرون ما ورد 

يف تف�سري الآية من اأقوال اأخرى غري التف�سري املرفوع للتعقب وت�سحيح القول 

املوؤيد بالتف�سري املرفوع، ويكتفي اآخرون بذكر التف�سري املرفوع لالآية، كاأنهم 

ورد  ما  ية على  الآ تقرر من وجوب حمل  ملا  �سواه،  فيه غنية عما  يرون 

يف تف�سريها عن النبّي  ، لأنه اأعلم خلق اهلل مبراد اهلل كما تقدم.

فنجد الإمام ابن عطية الأندل�سي رحمه اهلل يكتفي يف تف�سري الظلم يف قوله 

ڀڀ}  ٱٻٻٻٻپپپپ   } تعاىل: 

)الأنعام: 82( مبا ورد عن النبّي  فيقول: والظلم يف هذه الآية: ال�سرك، 

1- الكالم هنا عن موقفهم من التف�سري املرفوع �سحيح الن�سبة امللزم يف تف�سري الآية، اأي الذي دلت 

القرينة على وجوب حمل الآية عليه والوارد يف اأحد الكتب ال�ستة .
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.
)1(

  تظاهرت بذلك الأحاديث عن النبّي

ويقول الثعالبي رحمه اهلل يف تف�سري التطويق يف قوله تعاىل:{ ۆئ ۆئ 

جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
مثىث}     ىت يت جث    مت   خت   حت    جت    يب    حب خب مب ىب 
)اآل عمران: 180(: »ومعنى و�سيطوقون ما بخلوا به هو الذي ورد يف احلديث 

عن النبّي  … ثم ذكر بع�ص اأحاديث الباب، ومنها: 

الن�سر،  اأبــا  �سمع  منري،  بن  اهلل  عبد  حدثني  اهلل:  رحمه  البخاري  قال 

اأبي �سالح  اأبيه عن  حدثنا عبد الرحمن، وهو ابن عبد اهلل بن دينار، عن 

يوؤد زكاته  اآتاه اهلل ماًل فلم  : من    اأبي هريرة قال: قال ر�سول اهلل  عن 

بلهزمتيه  ياأخذ  القيامة،  يوم  يطوقه  زبيبتان  له  اأقرع  �سجاًعا  ماله  له  مثل 

ۆئ  الآيـــة{  تــال هــذه  ثــم  ــا كنزك  اأن ــا مــالــك،  اأن يــقــول:  - يعني ب�سدقيه - 

مئىئ…}  یییجئحئ  ۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئی 
اإىل اآخر الآية.

 - جامع  عن  �سفيان  حدثنا  عمر،  اأبي  ابن  :حدثنا  الرتمذي  قال 

وهو ابن اأبي ر�سد - وعبد اهلل بن اأعني عن اأبي وائل عن عبد اهلل بن م�سعود 

يوم  اهلل  اإل جعل  ماله  زكاة  يــوؤدي  ل  رجل  قال:»ما من    النبّي  يبلغ عن 

القيامة يف عنقه �سجاًعا ثم قراأ علينا م�سداقه من كتاب اهلل عز وجل{ ۆئ 

ر�سول  قراأ  مرة:  وقال  الآيــة،   { ۆئۈئۈئېئېئېئىئىئ 
مال  اقتطع  ومن  م�سداقه{…يئجبحبخبمبىبيب}،    اهلل 

اهلل  ر�سول  قراأ  ثم  غ�سبان،  عليه  وهو  اهلل  لقي  بيمني  امل�سلم  اأخيه 

كتاب اهلل { ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   من 

ېئ   ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی ی ی ی  جئ  حئ مئ ىئ 

الكتب  دار  ط   315/2 الأندل�سي،  عطية  العزيز،لبن  الكتاب  تف�سري  يف  الوجيز  املحرر    -1

. بريوت  العلمية 
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يئ جب  حب خب } )اآل عمران: 77(«.

الن�سر  اأبو  حدثنا  قال:  �سهل  بن  الف�سل  اأخربنا  الن�سائي:  الإمــام  وقال 

ها�سم بن القا�سم، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل بن اأبي م�سلمة عن 

عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر قال: »قال ر�سول اهلل  :اإن الذي ليوؤدي 

زكاة ماله يخيل اإليه ماله يوم القيامة �سجاًعا اأقرع له زبيبتان، قال: فليتزمه 

اأو يطوقه، قال: يقول اأنا كنزك اأنا كنزك«.

ويف الآية نف�سها يقول احلافظ جالل الدين ال�سيوطى: {... يئ جب 

حب خب} اأي بزكاته من املال »يوم القيامة باأن يجعل حية يف عنقه تنه�سه 
.

)1(

كما ورد يف احلديث«

اهلل  اأن  »معناه  اهلل:  رحمه  حوى  �سعيد  الأ�ستاذ  يقول  نف�سها  الآيــة  ويف 

كما  القيامة  يوم  اأعناقهم  يف  طوًقا  احلق  عن  منعوه  الذي  مالهم  �سيجعل 

.
)2(

�سرحته ال�سنة«

2- ذكر الأقوال الواردة يف الآية وت�سحيح التف�سري املرفوع: 

بعد  فاإنه  اهلل؛  رحمه  جرير  ابن  املف�سرين  �سيخ  عند  كثرًيا  هذا  وجتد 

فاإذا ما ثبت عنده  بينها،  الآية يرجح  الــواردة يف  الأقــوال  ي�ستويف ذكر  اأن 

تف�سري  يف  مثاًل  فيقول  به،  يف�سرها  الآية،فاإنه  تف�سري  يف  �سحيح  حديث 

ڀڀ}  ٱٻٻٻٻپپپپ   } الآيـــة: 

)الأنعام: 82 ( يقول: »واأوىل القولني بال�سحة يف ذلك ما �سح به اخلرب عن 

ر�سول اهلل  وهو اخلرب الذي رواه ابن م�سعود اأنه قال الظلم الذي ذكره 

.
)3(

اهلل - تعاىل ذكره -يف هذا املو�سع هو ال�سرك«

1- تف�سري اجلاللني: لالإمامني جالل الدين حممد بن اأحمد املحلى ال�سافعي وجالل الدين ال�سيوطي، 

�ص7 ط عي�سى احللبى مب�سر »على هام�ص حا�سية اجلمل«. 

2- الأ�سا�ص يف التف�سري لالأ�ستاذ �سعيد حوى 951/2 ، ط دار ال�سالم للطباعة والن�سر والتوزيع .

3- جامع البيان 504/11 .
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ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ   } تعاىل:  قوله  تف�سري  ويف 

ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ  ڤ  } ) املائدة:38(، ذكر الإمام ابن 
جرير اأقوال العلماء يف املراد بال�سارق يف الآية، وهل هو عام ي�سمل كل �سارق 

قول  عندنا،  ذلك  القول يف  من  وال�سواب  قال:  ثم  ببع�سهم  اأنه خا�ص  اأم 

من قال: الآية معني بها خا�ص من ال�سراق، وهم �سراق ربع دينار ف�ساعًدا 

دينار  ربع  »القطع يف  قال:  اأنه    ر�سول اهلل  ل�سحة اخلرب عن  قيمته،  اأو 

.
)1(

ف�ساعًدا«

تعاىل:  قوله  تف�سري  يف  املف�سرين  اختالف  عطية  ابن  القا�سي  ويذكر 

 { ڃ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  }

105(، ثم يذكر حديث اأبي ثعلبة اخل�سني   املرفوع يف تف�سري   : ة ئد ملا ا (

لأنــه م�ستوف  الــذي ل نظر لأحــد معه،  التاأويل  » وهــذا  ، ثم يقول: 
)2(

الآيـــة

.
)3(

لل�سالح، �سادر عن النبي عليه ال�سالم«

مع مالحظة اأن الطربي ا�ستند اإىل احلديث املروي عن اأبي ثعلبة اخل�سني، 

بن  ثنا  العتكي،  داود  �سليمان  الربيع  اأبو  حدثنا  ــدرداء:  ال اأبو  قال  ون�سه: 

املبارك، عن عتبة بن اأبى حكيم، قال حدثني عمرو بن جارية اللخمي، قال 

حدثني اأبو اأمية ال�سعباين قال: �ساألت اأبا ثعلبة اخل�سني فقلت: يا اأبا ثعلبة، 

كيف تقول يف هذه الآية: »عليكم اأنف�سكم «؟ قال: اأما واهلل لقد �ساألت عنها 

 فقال: بل ائتمروا باملعروف وتناهوا عن  خبرًيا، �ساألت عنها ر�سول اهلل 

املنكر حتى اإذا راأيت �سحا مطاًعا وهوى متبًعا ودنيا موؤثرة واإعجاب كل ذي 

راأي براأيه فعليك - يعني بنف�سك - ودع عنك العوام، فاإن من ورائكم اأيام 

ال�سرب، ال�سرب فيه مثل قب�ٍص على اجلمر، للعامل فيهم مثل اأجر خم�سني 

1- جامع البيان 297/10 ، واحلديث اأخرجه البخاري وم�سلم وغريهما.

2- احلديث اأخرجه اأبو داود والرتمذي وابن ماجة وغريهم.

3- املحرر الوجيز 249/2 .

106



اأجر خم�سني  يا ر�سول اهلل  »- وزادين غريه -قال  يعملون مثل عمله  رجاًل 

منهم؟ قال: اأجر خم�سني منكم«، اإل اأن النقد احلديثي له ينتهي اإىل احلكم 

.
)1(

عليه بال�سعف

1- اأخرجه اأبو داود بالإ�سناد واللفظ املذكورين يف كتاب املالحم باب الأمر والنيى437/2، واأخرجه 

الرتمذي يف )48( كتاب تف�سري القراآن )6( باب من �سورة املائدة 5 / 257- 258 برقم 3058 من 

طريق ابن املبارك اأخربنا عتبة ابن اأبي حكيم... به بنحوه وقال الرتمذي هذا حديث ح�سن غريب.

واأخرجه ابن ماجة يف �سننه)36( كتاب الفنت)21( باب قوله تعاىل: )يا اأيها الذين اآمنوا عليكم 

اأبي حكيم....  4014 من طريق �سدقة بن خالد عن عتبة بن  2 / 1330- 1331 برقم  اأنف�سكم( 

به بنحوه.

واأخرجه احلاكم يف م�ستدركه 4 / 322 ، كتاب الرقاق من طريق حممد بن �سعيب بن �سابور عن عتبة 

بن اأبي حكيم.... به بنحوه، وقال هذا حديث �سحيح الإ�سناد ومل يخرجاه، ووافقه الذهبي.

اأبي  12863 من طرق عن عتبة بن   ،12862 11 / 145- 146 برقمي  واأخرجه الطربى يف تف�سريه 

حكيم... به باألفاظ متقاربة.

واأخرجه ابن اأبي حامت يف تف�سريه 4 / 1225 برقم 6915 من طريق حممد بن �سعيب عن عتبة بن 

حكيم... به بنحوه.

الطاعات  يف  جاء  ما  باب  والإح�سان)2(  الرب  كتاب  الإح�سان)6(  �سحيحه  يف  حبان  ابن  واأخرجه 

وثوابها 2 / 108 - 109 برقم 385 من طريق ابن املبارك عن عتبة.... به بنحوه.

باألفاظ  به  عتبة...  القا�سب من طرق عن  اآداب  كتاب  91/10- 92 يف  �سننه  البيهقي يف  واأخرجه 

متقاربة.

واأخرجه البغوي يف التف�سري 2/ 101 وفى �سرح ال�سنة 347/14- 348 برقم 4156 يف كتاب الرقاق 

باب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر من طريق ابن املبارك عن عتبة بن اأبي حكيم... به بنحوه.

ويف اإ�سناده: �سليمان بن داود العتكي: اأبو ربيع الزهراين الب�سري، نزيل بغداد، روى عن عبد اهلل بن 

املبارك ويزيد بن زريع وغريهما، وعنه البخار ي وم�سلم واأبو داود وغريهم قال بن معني: ثقة �سدوق 

، وقال اأبو زرعة، واأبو حامت، والن�سائي: ثقة، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال احلافظ يف التقريب: 

اجلماعة  له  خرج  ومائتني.  وثالثني  اأربع  �سنة  مات  العا�سرة،  من  بحجة  اأحد  فيه  يتكلم  مل  ثقة 

اإل الرتمذي وابن ماجة.

وابن املبارك: عبد اهلل بن املبارك املروزي، موىل بني حنظلة، اأحد الأئمة الأعالم وحفاظ الإ�سالم، 

روى عن �سعبة بن احلجاج و�سليمان الأعم�سى وعتبة بن اأبي حكيم الهمدانى وخلق ل يح�سون، وعنه 

اأبو الربيع �سليمان بن داود العتكي الزهراين وعبد الرزاق بن همام وخلق ل يح�سون. قال ابن مهدى 

الأئمة اأربعة: �سفيان الثورى ومالك ابن اأن�ص وحماد بن زيد وابن املبارك، وقال احلافظ يف التقريب: 

وثمانني  اإحدى  �سنة  الثامنة،مات  من  اخلري  خ�سال  فيه  جمعت  جماهد  جواد  عامل  فقيه  ثبت  ثقة 

ومائة. روى له اجلماعة.
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واإعمال للمبداأ املنهجي الذي اأعلنه الطربي يف قوله:»وهذا التاأويل الذي 

ال�سالم«،  النبي عليه  لل�سالح، �سادر عن  لأنه م�ستوف  ل نظر لأحد معه، 

اللخمي  جارية  بن  عمرو  عن  روى  الأردين:  العبا�ص  بو  اأ الهمدانى،  حكيم  اأبي  بن  وعتبة 

بن خالد وغريهم.  و�سدفة  املبارك  ابن  اهلل  عبد  وعنه:  الزهري وغريهما،  �سهاب  بن  وحممد 

ا:  ا �سعيف احلديث. وقال اأبو حامت: كان اأحمد يوهنه قلياًل، وقال اأي�سً قال بن معني: ثقة. وقال اأي�سً

�سالح ل باأ�ص به، وقال الن�سائي: لي�ص بالقوي، �سعيف، وقال الدارقطنى لي�ص بقوي، وذكره ابن حبان 

يف الثقات وقال يعترب حديثه من غري رواية بقية ابن الوليد عنه، وقال اجلوزجاين: غري حممود يف 

له  روى  ومائة.  واأربعني  �سبع  �سنة  مات  كثرًيا.  يخطئ  �سدوق  التقريب:  وقال احلافظ يف  احلديث، 

البخاري يف خلق اأفعال العباد والأربعة.

و الظاهر اأنه لكرثة اأخطائه طرح حديثه و�سعفه جمهور علماء اجلرح والتعديل، فحديثه �سعيف متى 

انفرد، وي�سح العتبار به وتنفعه اأدنى متابعة واهلل اأعلم.

وعنه  يا�سر  بن  عمار  بن  بن حممد  وعروة  ال�سعبانى  اأمية  اأبي  عن  روى  اللخمي:  بن جارية  وعمرو 

اأمية بن هند وعتبة بن اأبي حكيم ذكره ابن حبان يف الثقات، وقال احلافظ يف التقريب: مقبول من 

ال�سابعة، روى له البخاري يف خلق اأفعال العباد واأبو داود والرتمذي وابن ماجة.

والظاهر اأنه جمهول احلال، وتوثيق ابن حبان ي�ستاأن�ص به اإذا وافقه فيه غريه، واإل فال يكتفى بتوثيقه 

لإثبات العدالة لت�ساهله، وهو اإن كان روى عنه اثنان اإل اأنهما لي�ص بالعدلني امل�سهورين اللذين تعد 

روايتهما عنه توثيًقا له ، نعم رمبا ترفع عنه جهالة العني لكن تبقى جهالة احلال قائمة واهلل تعاىل 

اأعلم.

واأبو اأمية ال�سعبانى الدم�سقي: وا�سمه يحمد، روى عن كعب الأحبار واأبي ثعلبة اخل�سني، وعنه عبد 

اهلل ابن �سفيان الثقفي وعمرو بن جارية اللخمي وغريهما. ذكره ابن حبان يف الثقات، وقال اأبو اأمية 

وقال احلافظ يف التقريب: مقبول من الثانية، روى له البخاري يف 
 

�سامي جاهلي، وقال الذهبي: ثقة،

خلق اأفعال العباد واأبو داود والرتمذي وابن ماجة.

واملالحظ اأن بني قويل احلافظني الذهبي وابن حجر بون وا�سع ، ولعل الذهبي وقف على ما يوثقه، 

يكون ح�سن احلديث واهلل  اأو  الذهبى  قال  يكون كما  ولعله  اثنني،  اأكرث من  تابعي روى عنه  والرجل 

تعاىل اأعلم.

جرثومة،  اأو  جرثوم،  فقيل:  ا�سمه  يف  اختلف  بكنيته،  م�سهور  جليل  �سحابي  اخل�سني:  ثعلبة  واأبو 

اأو جرثم، اأو جرهم اأو ل �سر اأو غري ذلك، كان من ف�سالء ال�سحابة، بايع بيعة الر�سوان ومات �سنة 

خم�ص و�سبعني، وقيل قبل ذلك بكثري يف اأول خالفة معاوية   بعد الأربعني، ذكر ابن حزم اأن له عن 

النبّي  اأربعني حديًثا له منها يف ال�سحيحني اأربعة اأحاديث اتفقا على ثالثة والرابع مل�سلم، وروى له 

ا بقية اجلماعة. اأي�سً

واخلال�سة اأن يف اإ�سناد هذا احلديث عتبة بن اأبي حكيم قد انتهينا يف ترجمته اإىل �سعف حديثه عند 

ا عمرو  انفراده، ول بد له من متابعة تقويه، ول متابع له يف هذا احلديث ومداره عليه. وفيه اأي�سً

بن جارية اللخمي انتهينا اإىل اأنه جمهول احلال. فالإ�سناد �سعيف لهاتني العلتني واهلل تعاىل اأعلم.
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فالأ�سل اأن يورد الإمام احلديث الذي اأخرج اأبو داوود والرتمذي وابن ماجة، 

اأبو داود: حدثنا وهب بن بقية عن خالد،ح، وحدثنا عمرو بن  ون�سه: قال 

قال  قــال:  قي�ص  عن  اإ�سماعيل  عن   - املعنى   - ه�سيم  اأخربنا  قــال:  عون 

اأبو بكر بعد اأن حمد اهلل واأثنى عليه: يا اأيها النا�ص اإنكم تقراأون هذه الآية 

وت�سعونها على غري موا�سعها: { ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦڦڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ  ڃ چ چ  چ چ ڇ  ڇ}  
)املائدة: 105( - قال عن خالد: واإنا �سمعنا النبّي  يقول: اإن النا�ص اإذا 

راأوا الظامل فلم ياأخذوا على يديه اأو�سك اأن يعمهم اهلل بعقاب.

ورغم رد الإمام الرازي لبع�ص ن�سو�ص التف�سري املرفوع، فاإنه يعتمده اأحياًنا 

كثرية، ويقف عند حدوده مرجحا له، ومن ذلك موقفه من التف�سري النبوي 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   } الكرمي لل�سبيل يف قوله تعاىل: 

پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀٺ  ٺ ٺ  
ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ  } ) الن�ساء: 15(.

�سوؤالت  الآية  هذه  م�سائل  من  اخلام�سة  امل�ساألة  يف  الرازي  اأورد  فقد 

حكم  بيان  يف  الآية  واأن  الزنا،  الآية  يف  الفاح�سة  اإن  قال  من  اإىل  تتوجه 

الزنا - وهو قول جمهور املف�سرين -، ومن هذه ال�سوؤالت، قول املخالفني: 

النبوي-  التف�سري  اأفــاد  كما   - الرجم  اأو  اجللد  باأنه  ال�سبيل  تف�سري  اإن 

ال�سبيل  هذا  بي�سر  يوحي   { ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   } التعبري  لأن  بعيد، 

تكون  فكيف  احلب�ص،  وهي  الأوىل  العقوبة  من  اأخف  عقوبته  تكون  بحيث 

العقوبة اأ�سد؟ ثم قال الرازي: »واجلواب اأن النبّي عليه ال�سالة وال�سالم 

ف�سر  »وملا   ،
)1(

… احلديث«  عني  خذوا  فقال:  بذلك،  ال�سبيل  ف�سر 

الفخر  له  ثم ذكر   ،  
)2(

ب�سحته« القطع  بذلك وجب  ال�سبيل    الر�سول 

1-  احلديث اأخرجه م�سلم واأبو داود وابن ماجه.

2-  التف�سري الكبري 242/9 .
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ابتداء وانتهاء. اللغة، فليت هذا كان منهجه  يوؤيده يف  وجًها 

اأئمة التف�سري  اأكرث  اأبو حيان الأندل�سي رحمه اهلل، وهو من  وهذا الإمام 

دفاًعا عن التف�سري املرفوع، يقطع الطريق اأمام كل تف�سري يعار�ص التف�سري 

املرفوع الوارد يف تف�سري التبديل الواقع من بنى اإ�سرائيل، والذى حكاه القراآن 

پڀ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ    } تــعــاىل:  قــولــه  يف 

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 
ڦ   ڦ  ڤڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹٹٹ  ٹ  
ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ } )البقرة: 58 - 59( ، اإذ جنده 
يقول: »ويف كيفية دخولهم الباب اأقوال...«، وبعد اأن اأورد طرًفا منها قال: 

»والذي ثبت يف البخاري وم�سلم اأنهم دخلوا الباب يزحفون على اأ�ستاههم، 

، ثم 
)1(

» فا�سمحلت هذه التفا�سري، ووجب امل�سري اإىل تف�سري ر�سول اهلل

قال واختلف املف�سرون يف القول الذي قالوه بدل اأن يقولوا »حطة... «، وبعد 

اأن اأورد غالب اأقوالهم يف ذلك قال: »والذى ثبت يف �سحيح البخاري وم�سلم 

اأن ر�سول اهلل  ف�سر ذلك باأنهم قالوا حبة يف �سعرة، فوجب امل�سري اإىل 

.
)2(

هذا القول واطراح تلك الأقوال«

ومواقف املف�سرين يف هذا املجال كثرية، تظهر وا�سحة يف غالب مباحث 

التف�سري املرفوع من املو�سوعة.

3- الدفاع عن التف�سري النبوي: 

وهذا موقف املحققني من املف�سرين، يوردون ما اأثري حول التف�سري املرفوع 

من �سبه ويدفعونها ويظهرون بطالنها. ومن هوؤلء الإمام الألو�سي الذي يورد 

مثاًل كالم الزخم�سري والقا�سي عبد اجلبار ومن �ساكلهما من املف�سرين 

1-  البحر املحيط 222/1 .

2-  ال�سابق 224/1 - 225 .
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 وت�سكيكهم يف �سحة حديث البخاري وم�سلم يف تف�سري قوله 
)1(

كالبي�ساوي

تعاىل: { ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ } ) اآل عمران: 36(، 

وهو: ما من بني اآدم مولود اإل مي�سه ال�سيطان حني يولد في�ستهل �سارًخا من 

ائ  ى  ى   } اأبو هريرة:  يقول  ثم  وابنها،  ال�سيطان غري مرمي  م�ص 

.
)2(

ائ ەئ ەئ وئ}
ا ل�سبههم حول احلديث ورف�سم حلمل  فيورد الألو�سى رحمه اهلل ملخ�سً

دللته على احلقيقة وقولهم بحمل احلديث على التمثيل والتخييل وباأن ذلك 

لو ح�سل حقيقة ل�سلط اإبلي�ص على النا�ص ولمتالأت الدنيا �سراًخا وبكاء.. 

الخ ما ذكراه، ثم يقول: ول يخفى اأن الأخبار يف هذا الباب كثرية، واأكرثها 

  مدون يف ال�سحاح، والأمر ل امتناع فيه، وقد اأخرب به ال�سادق امل�سدوق

فليتلق بالقبول، والتخييل الذي ذكره الزخم�سري لي�ص ب�سيء؛ لأن امل�ص باليد 

الدنيا  لمتالأت  وقوله:   ،
)3(

فــال �سارًخا  ال�ستهالل  اأما  لذلك،  ي�سلح  رمبا 

اإل ي�سرخ، ول يلزم من متكنه من  عياًطا! قلنا: هي مليئة؛ فما من مولود 

تلك النخ�سة متكنه منها يف جميع الأوقات... الخ«،ثم وبعد ا�ستيفائه رحمه 

اإىل مثل قولهم  اهلل الرد على املعتزلة يف كالمهم هذا يعتب على من مال 

من اأهل ال�سنة، فيقول: »والعجب من بع�ص اأهل ال�سنة كيف يتبع املعتزلة يف 

تاأويل مثل هذه الأحاديث ال�سحيحة ملجرد امليل اإىل ترهات الفال�سفة مع اأن 

 لهم �سربا ول ي�سيق عليهم �سرًبا، ن�ساأل 
)4(

اإبقاءها على ظاهرها مما ل يرنق

1-  انظر الك�ساف 426/1 واأنوار التنزيل 621/1 بهام�ص زادة ونقل الرازي يف 30/6 طعون القا�سي 

على هذا احلديث، وذهب اإىل نحو ما ذهبوا اإليه ال�سيخ حممد عبده وتلميذه حممد ر�سيد ر�سا، انظر 

املنار 238/3 -240 .

2- احلديث اأخرجه البخاري وم�سلم وغريهما.

3-  يريد اأنه لو جاز حمل م�ص ال�سيطان بيده للمولود على التخيل واأن املراد طمعه يف اإغوائه كما يقول 

بال�ستهالل �سارًخا دللة قوية على احلمل على  الت�سريح  فاإن يف  بيده،  كاأنه م�سه  اأي  الزخم�سري 

احلقيقة، ل يجوز معه القول باملجاز .

4-  ل يرنق: اأي ل يكدر. انظر ل�سان العرب 418/12.
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.
)1(

اهلل تعاىل اأن يوفقنا ملرا�سيه ويجعل م�ستقبل حالنا خرًيا من ما�سيه«

ويف تف�سري قوله تعاىل: { ٱٻٻٻٻپپ 

پ} ) البقرة: 238(، يورد الإمام ال�سوكانى تف�سري النبّي  لها باأنها 
الــواردة يف ذلك والتى بلغت ثمانية ع�سر  اأرجح الأقــوال  اإنه  الع�سر ويقول 

فينقل  عليه:  ويرد  املرفوع،  التف�سري  هذا  يعار�ص  ما  اأهم  يورد  ثم  قوًل، 

يقول:  ثم  ال�سبح،  اأنها  عنهم يف  اهلل  ر�سي  ال�سحابة  بع�ص  روي عن  ما 

وكل ذلك من اأقوالهم، ولي�ص فيها �سيء من املرفوع اإىل النبّي  ، ول تقوم 

عى  مبثل ذلك حجة ل �سيما اإذا عار�ص ما قد ثبت عنه  ثبوًتا ميكن اأن ُيدنَّ

فيه التواتر، واإذا مل تقم احلجة باأقوال ال�سحابة مل تقم باأقوال من بعدهم 

من التابعني وتابعهم.

اإنها الظهر ثم رد  ثم اأورد حديث زيد بن ثابت الذي ا�ستدل به من قال 

رفعهما  عنهما يف  اهلل  ر�سي  عائ�سة  وحديث  واأورد حديث حف�سة  عليهم، 

ال�سلوات  على  بهذا احلرف: حافظوا  الآية  القراءة يف    اهلل  ر�سول  اإىل 

تاأويل  يف  العلماء  عن  ورد  ما  ذكر  ثم  الع�سر«،  و�سالة  الو�سطى  وال�سالة 

ذلك، ثم اأعقب بقوله:»واأما حجج بقية الأقوال، فلي�ص فيها �سيء مما ينبغى 

ال�ستغال به، لأنه مل يثبت عن النبّي  يف ذلك �سيء، وبع�ص القائلني عول 

اأن  اإىل  بالن�سبة  لأنها و�سطى  اإنها �سالة كذا  يعول عليه فقال:  اأمر ل  على 

املح�ص  الــراأي  وهذا  ال�سلوات،  من  كذا  وبعدها  ال�سلوات  من  كذا  قبلها 

اإليه يف الأحكام ال�سرعية على فر�ص  اأن ي�ستند  والتخمني البحث ل ينبغى 

عدم وجود ما يعار�سه عن النبّي  ، فكيف مع وجود ما هو يف اأعلى درجات 

ال�سحة والقوة والثبوت عن ر�سول اهلل  ، وياهلل العجب من قوم مل يكتفوا 

واأنفعها حتى كلفوا  العلوم  واإعرا�سهم عن خري  ال�سنة  بتق�سريهم يف علم 

والتجروؤ على تف�سري كتاب اهلل بغري علم  اأحكام اهلل  التكلم على  اأنف�سهم 

1-  روح املعانى 137/3 - 138 .
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.
)1(

ول هدى؛ فجاءوا مبا ي�سحك منه تارة ويبكى منه اأخرى

 ولغريهما من اأئمة التف�سري كالإمام 
)2(

واملواقف متعددة لهذين الإمامني

التف�سري  ن�سرة  يف  وغريهم   
)3(

حيان وابن  والقرطبي  كثري  وابن  الطربي 

املرفوع والدفاع عنه، ويف مباحث املو�سوعة مواقف كثرية من هذا القبيل.

ثانياًا: مو�قف مردودة: 

يف حني يغفل كثري من علماء التف�سري عن التف�سري املرفوع، فاإن كثريين 

ل ير�سون به بدًل ويبغون عنه حوًل، فريجحون غريه عليه، اأو يتاأولونه تاأوًل 

ل ي�سح، اأو يردونه اأ�ساًل م�ستندين اإىل حجج مرجوحة.

ولتلك املواقف جتليات عديدة، منها:

1- الغفلة عن بع�ص التف�سري املرفوع: 

يغفل كثري من املف�سرين اأحياًنا عن اإيراد التف�سري املرفوع الوارد يف الآية 

بن�سه اأو�سورته التي ورد بها عن النبي  ، والأمثلة التالية تبني ذلك: 

 عن ذكر 
)5(

 والطاهر بن عا�سور
)4(

فقد غفل الإمامان فخر الدين الرازي

قوله  يف  بخل  ما  الباخل  بتطويق  املــراد  يف    النبّي  اإىل  املرفوع  التف�سري 

تعاىل: {  ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی یی 

جئ حئ  مئ ىئ يئجب حبخب} ) اآل عمران: 180(.
1-  انظر فتح القدير 256/1- 258.

2- انظر مثاًل رد الألو�سي على َمن خالف التف�سري املرفوع يف قوله تعاىل{ڦ ڦ ڦ  ڄ 

ا  ڄ} )الفاحتة: 7( يف روح املعاين 96/1 فكالمه هناك يف غاية احل�سن والنفا�سة. وانظر اأي�سً
رد ال�سوكانى على من خالف التف�سري املرفوع يف قوله تعاىل: { ۅ  ۉ ۉ ې ې ې ې } 

) البقرة: 223 ( فتح القدير 226/1 -229.

العظيم لبن كثري  القراآن  وتف�سري   ،440/7  ،532-529/3 البيان  املثال جامع  �سبيل  انظر على   -3

24/2-28، واجلامع لأحكام القراآن 256/4-258، والبحر املحيط 422/1.

4- انظر التف�سري الكبري 117/9- 119 .

5- انظر التحرير والتنوير 180/4- 183 .
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ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   } تـــعـــاىل:  قــولــه  يف  الــتــبــديــل  تــفــ�ــســري  ويف 

عن 
)1(

والقا�سمي الرازى  الفخر  يغفل   )59 البقرة:   ( ڤڤڤڦ} 
.

)2(

التف�سري املرفوع

ويف تف�سري الو�سطية يف قوله تعاىل: {ڤ ڤ ڤڤ ڦ 

143( يغفل  ) البقرة:  ڄ }  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
م�سطفى  اأحمد  ال�سيخ  والأ�ستاذ  ر�سا  ر�سيد  وتلميذه  عبده  حممد  ال�سيخ 

ا.  عن التف�سري املرفوع يف هذه الآية اأي�سً
)3(

املراغي

اأ�سد  اأخــرى  اأمــور  املرفوع  للتف�سري  الأئمة  هــوؤلء  اإهمال  على  ترتب  ولقد 

قبل  نذكر  لكن  بعد،  ياأتي  فيما  اإليها  �سن�سري   ، الإهمال  جمرد  من  فداحة 

ذلك اأمثلة لأئمة اآخرين غفلوا عن التف�سري املرفوع.

  التف�سري املرفوع اإىل النبي
)4(

فلم يذكر �سيخ املف�سرين الإمام الطربي

وغفل   ،)222 البقرة:   ( ھ}  ہ  ہ  ہ   } تعاىل:  قوله  يف 

عن التف�سري املرفوع يف قوله تعاىل: 
)6(

 والبغوي
)5(

الإمامان ابن اأبي حامت

{ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ} ) اآل عمران: 161(.

ڦ   } تــعــاىل:  لقوله  املف�سر  املــرفــوع  احلــديــث  عـــن 
)7(

الأخـــري غفل  كما 

)8(

ڦ ڦ  ڄڄ} ) الفاحتة: 7(، ومل ينتبه الإمام ابن عطية
اإىل التف�سري املرفوع يف قوله تعاىل: {ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ} 

1- انظر حما�سن التاأويل 311/1- 312 .

2- انظر التف�سري الكبري 97/3 .

3- انظر املنار 4/2-7 وتف�سري املراغي 132/2.

4- انظر جامع البيان 203/4.

5- انظر تف�سري القراآن العظيم لبن اأبي حامت 804/3- 805 .

6- انظر معامل التنزيل 441/1 .

7- انظر معامل التنزيل 23/1- 24 .

8- انظر املحرر الوجيز 299/2 - 300 .
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اإىل احلديث املرفوع املف�سر 
 )1(

) الأنعام: 59(، ومل ي�سر الإمام ابن اجلوزي

لقوله تعاىل: { ڤڤڤڦڦڦ ڦڄڄڄڄڃ} 

) املائدة: 105(.

 ،
)2(

املوا�سع التف�سري املرفوع يف كثري من  املاوردي، فقد ترك  الإمام  اأما 

ومع اأن الدر املنثور لالإمام ال�سيوطي هو يف التف�سري املاأثور، ومن اأجمع الكتب 

التفا�سري كحديث ابن عمر ر�سي  اأنه فاته بع�ص هذه  اإل  للتف�سري املرفوع، 

اهلل عنهما الذي اأخرجه الن�سائي وغريه يف تف�سري قوله تعاىل { ۆئ ۆئ 

يئ  ىئ مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ۈئېئ  ۈئ 
ىث}  مث  جث    يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب مب  خب  حب  جب

.
)3(

) اآل عمران: 180(

2- اخلطاأ يف عزو التف�سري املرفوع ون�سبته:

ومثال ذلك ما وقع لل�سيوطي رحمه اهلل، فقد اأورد حديًثا يف تف�سري قوله 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  ٻٻپپپ  {ٱٻٻ  ــاىل:  ــع ت

اأحمد  »اأخــرج  قال:  ثم   ،)94 )البقرة:  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ} 
والبخاري وم�سلم والرتمذي والن�سائي وابن مردويه واأبو نعيم عن ابن عبا�ص 

مقاعدهم  ولراأوا  ملاتوا  املوت  اليهود متنوا  اأن  لو  قال:    اهلل  ر�سول  عن 

.
)4(

من النار«

من  احلــديــث  هــذا  يف  اهلل  رحمه  ال�سيوطى  الإمـــام  على  وال�ــســتــدراك 

ناحيتني: 

1- انظر زاد امل�سري يف علم التف�سري 268/2- 269 .

2- انظر مثال يف مو�سع تف�سريه لهذه الآيات التي ورد فيها تف�سري مرفوع وتركه اأو ترك تف�سري الآية 

كلها الكتب والعيون 433/1 - 434، 74/2- 75، 121، 191-190 . 

3- انظر مو�سع تف�سري الآية يف الدر 117/2 .

4- انظر الدر املنثور 95/1 .
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يخرجه  ومل  والــرتمــذي،  وم�سلم  البخاري  اإىل  احلديث  عــزوه  يف  الأول: 

واحد من هوؤلء قط، واأما الن�سائي فقد اأخرجه يف ال�سنن الكربى جزًءا من 

، ون�سه: عن ابن عبا�ص قال: قال اأبو جهل: لئن راأيت ر�سول 
)1(

حديث مطول 

اهلل   ي�سلي عند الكعبة اأتيته حتى اأطاأ عنقه، فقال ر�سول اهلل  : »لو 

فعل لأخذته املالئكة عياًنا . واإن اليهود لو متنوا املوت ملاتوا وراأوا مقاعدهم 

من النار، ولو خرج الذين يباهلون ر�سول اهلل  لرجعوا ل يجدون ماًل ول 

.
)2(

اأهاًل«

اأبي  ق�سة  وهو  فقط  احلديث  هذا  اأول  والرتمذي  البخاري  اأخــرج  وقد 

فثبت  منه.  جــزًءا  ول  قط  احلديث  هذا  فيه  اأجد  فلم  م�سلم  واأمــا   
)3(

جهل

وم�سلم  للبخاري  لفظه  ذكر  الــذي  احلديث  اهلل  رحمه  ال�سيوطي  عزو  اأن 

والرتمذي غري �سحيح.

ا،  اأي�سً  ، وهذا غري �سحيح  الثاين: يف ن�سبته احلديث اإىل ر�سول اهلل 

واأحمد  الكربى  يف  الن�سائي  اأخرجه  الذي  املطول  اللفظ  يف  املرفوع  فاإن 

�سرحه  يف  حجر  ابن  قال  فقد  فقط،  عيانا  قوله:  اإىل  جهل  اأبــي  ق�سة  هو 

اآخره من طريق  اأبي جهل: وزاد الإ�سماعيلي يف  حلديث البخاري يف ق�سة 

معمر عن عبد الكرمي اجلزري، قال ابن عبا�ص: لو متنى اليهود ملاتوا، ولو 

.
)4(

خرج الذين يباهلون ر�سول اهلل  لرجعوا ل يجدون اأهاًل ول ماًل « 

الكاذبني. وهو يف املطبوع با�سم  التف�سري باب ثم نبتهل فنجعل لعنة اهلل على  1- يف 908/6 كتاب 

تف�سري الن�سائي 296/1 برقم 81. 

2- وقد اأخرجه بنحو هذا اللفظ املطول اأحمد يف امل�سند 248/1 ط امليمنية 24/3 برقم 2225 ط 

دار احلديث .

3- البخاري يف ) 65 ( كتاب التف�سري،ـ تف�سري �سورة العلق)4( باب كال لئن مل ينته لن�سفعن بالنا�سية 

)العلق15( الفتح 595/8 برقم 4958 ، والرتمذي يف )48( كتاب التف�سري)85( باب ومن �سورة اقراأ 

با�سم ربك 443/5 - 444 برقم 3348 .

4- انظر فتح الباري 595/8 .
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اهلل  ر�سي  عبا�ص  ابــن  على  موقوف  احلديث  بقية  اأن  ذلــك  من  فظهر 

عنهما،واأن قوله يف لفظ الن�سائي: اإن اليهود … الخ، لي�ص من كالم ر�سول 

.
)1(

اهلل  ، واإذا فاحلديث بهذا اللفظ مدرج

اأ�سحاب  بع�ص  اإىل  فعزاه  اهلل  رحمه  ال�سيوطى  فيه  وهم  ملا  مثال  فهذا 

الكتب ال�ستة، ورفعه اإىل ر�سول اهلل  ، وقد ثبت اأن هذا اجلزء الذي ذكره 

ال�سيوطى من احلديث موقوف واهلل تعاىل اأعلم.

الرتجيح  تــرك  مع  ــة  الآي يف  الأقـــوال  �سمن  املرفوع  التف�سري  حكاية   -3

بينها: 

اأورد  الذي  القرطبي  منهم  املف�سرين،  من  كثري  �سنيع  هذا  يكون  وقد 

 { ىب مب خب حب جب يئ  } تــعــاىل:  قــولــه  تــفــ�ــســري  يف  قــولــني 

ل عمران: 180( اأحدهما تف�سري مرفوع، ومل يعقب باأي ترجيح اأو تلميح  )اآ

.
)2(

اإىل اأي ت�سعيف

ويف املراد بالو�سطية يف قوله تعاىل: { ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ} )البقرة: 143(، اأورد الفخر الرازي عدة اأقوال يف تف�سري 
الآية كان اأولها التف�سري املرفوع ونقل ما يوؤيده من القراآن وال�سعر واأقوال اأهل 

اللغة واملعنى، لكنه رغم ذلك مل يرجحه، وختم بقوله: »اعلم اأن هذه الأقوال 

1- املدرج عند املحدثني: ما غري �سياق اإ�سناده اأو اأدخل يف متنه ما لي�ص منه بال ف�سل، اأو هو: ما كانت 

اأنواع، يقول ال�سيوطي يف تعريف  اأو املنت، وهو  اأكانت الزيادة يف ال�سند  فيه زيادة لي�ست منه �سواء 

النوع الذي منه حديث الباب »املدرج هو اأق�سام اأحدها: مدرج يف حديث النبّي  باأن يذكر الراوي 

عقيبه كالًما لنف�سه اأو لغريه، فريويه من بعده مت�ساًل باحلديث من غري ف�سل، فيتوهم اأنه من تتمة 

احلديث املرفوع . ويدرك ذلك بوروده منف�ساًل يف رواية اأخرى، اأو بالتن�سي�ص على ذلك من الراوي 

اأو بع�ص الأئمة املطلعني اأو با�ستحالة قول الر�سول  ذلك . تدريب الراوي 268/1، وانظر فتح املغيث 

281/1-293، تو�سيح الأفكار 50/2-67، الباعث احلثيث �ص74-77، وبلوغ الآمال 200-190/2. 

2- انظر اجلامع لأحكام القراآن 291/2- 292 . 
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. وقد كان التف�سري النبوي وحده كافًيا يف ترجيحه، 
)1(

متقاربة غري متنافية «

ف�ساًل عما ذكره من الأدلة.

يف الآية ال�سابقة نف�سها وتف�سري 
 )2(

وبني يدي تف�سري ابن اجلوزي لل�سهادة

ڤڤڤڦ}  ٹٹڤ  تعاىل:{ٹ  قوله  يف 
 )3(

التبديل

)البقرة: 59( يورد يف املو�سعني التف�سري املرفوع �سمن ما يورده من اأقوال 

دون اأن يعقب مرجًحا اأو مقدًما للدللة التي يقدمها التف�سري املرفوع ملعنى 

.
)4(

»ال�سهادة « و»التبديل «

املرفوع  احلديث  ن�ص  الزحيلي  ووهبة  حوى  �سعيد  الأ�ستاذان  واأورد 

ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ   } ــعــاىل:  ت قــولــه  يف  ــغــال  ال لــعــقــوبــة  املــفــ�ــســر 

ڱ} )اآل عمران: 161(، ومل يرجحاه عن بقية الأقوال الواردة يف تلك 
.

)5(

العقوبة

4- تاأييد القول املوافق للتف�سري املرفوع بدليل اآخر غري التف�سري املرفوع:

يرتك  املف�سر  يجد  حني  العجب  التف�سري  كتب  لبع�ص  القارئ  ينتاب  قد 

الدليل ال�ساطع املوؤيد لقول ما يف تف�سري الآية وهو تف�سري النبّي  ، ويبحث 

عن تاأييد للقول نف�سه بدليل اآخر.

تعاىل  قوله  يف  الغال  بعقوبة  املراد  يف  الرازي  مام  الإ ورد  اأ فقد 

الأول  قــولــني:  عــمــران:161(  )اآل  ڳڳڳڱڱڱڱ}:   }

1- انظر التف�سري الكبري 107/4- 108. 

2- انظر زاد امل�سري 134/1 . 

3- انظر ال�سابق 57/1 .

4- ول يقال اإن هذا منهجه اأو ديدنه، فاإنه كثريا ما يرجح وي�سحح التف�سري املرفوع، فمثاًل يف 394/1 �سحح 

القول املوؤيد بالتف�سري املرفوع يف تف�سري عقوبة الغال { ڳڳڳڱڱڱڱ} 

)اآل عمران: 161( .

5- انظر الأ�سا�ص يف التف�سري 922/2، والتف�سري املنري 147/4- 148.
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حملها على حقيقتها كما اأفاد التف�سري املرفوع، والثاين: حملها على املجاز 

واأن املراد بها التمثيل والت�سوير، ثم يقول: واعلم اأن هذا التاأويل يحتمل، 

اإل اأن الأ�سل املعترب يف علم القراآن اأنه يجب اإجراء اللفظ على احلقيقة، اإل 

.
)1(

اإذا قام دليل مينع منه، وههنا ل مانع من هذا الظاهر فوجب اإثباته «

ولعل الأ�سل املنهجي اأن يعقب ال�سيخ على هذا الكالم باأن النبّي  ف�سر 

الآية باحلقيقة ولقول بعد قوله، لكن ال�سيخ اكتفى بالتدليل على ما ذهب 

اأكرث  ال�سياق،  هذا  يف  القرطبي،  موقف  ويظل  القاعدة،  هذه  بتقرير  اإليه 

اإحكاما ملقت�سيات تلك القاعدة، فقد حكى رحمه اهلل القولني معا، ثم قال 

م�سعًفا القول الثاين:»هذا عدول عن احلقيقة اإىل املجاز والت�سبيه، واإذا دار 

وقد  الأ�سول،  كتب  يف  كما  الأ�سل،  فاحلقيقة  واملجاز  احلقيقة  بني  الكالم 

.
)2(

اأخرب النبّي  باحلقيقة ول عطر بعد عرو�ص«

ويقول الطاهر بن عا�سور يف الآية الكرمية: { ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ېئ ېئ ىئ ىئ} )اآل عمران: 180(: »قال معظم املف�سرين: اإن الآية 
نزلت يف منع الزكاة اأي فيمن منعوا الزكاة..« ثم ذكر اأن �سياق الآية يفيد 

اأنها نزلت يف من منع النفقة يف �سبيل اهلل يف غزوة اأحد، ثم عاد يتلم�ص دلياًل 

ملا عزاه ملعظم املف�سرين؛ فقال: اأما �سمولها ملنع الزكاة، فاإن مل يكن بعموم 

.
)3( 

�سلة املو�سول اإن كان املو�سول للعهد ل للجن�ص فبدللة فحوى اخلطاب«

التف�سري  بدللة  الزكاة  ملانع  �ساملة  الآيــة  تكون  اأن  يقت�سي  املقام  اأن  مع 

الآية، ومن  ال�سيخ عنه فلم يورده قط يف تف�سري  الذي غفل  الكرمي  النبوي 

ثم فقد ترتب على ذلك تركه لهذه الدللة ال�سريحة الراجحة وبحثه، يف 

املقابل، عن دللت اأخرى لي�ص القول بها حمل اإجماع بني العلماء؟!

1- التف�سري الكبري 75/9 . 

2- اجلامع لأحكام القراآن 257/4 - 258 .

3- انظر التحرير والتنوير 181/4 .
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5- الإ�سعار برتجيح غري التف�سري املرفوع عليه: 

بت�سعيفه  ت�سعر  ب�سيغة  اأحياًنا  املرفوع  التف�سري  املف�سرين  بع�ص  يــورد 

وترجيح غريه عليه، ك�سيغ التمري�ص نحو »قيل« و»روي«، وهذا اأمر ل يجوز 

فعله مع حديث �سحيح اأ�ساًل، ف�ساًل عن اأن يذكر معه غريه ب�سيغة مقوية 

له، يقول ال�سيخ اأحمد حممد �ساكر رحمه اهلل: من نقل حديًثا �سحيًحا بغري 

 ،  اإ�سناده وجب اأن يذكره ب�سيغة اجلزم، فيقول مثاًل: »قال ر�سول اهلل 

ويقبح جًدا اأن يذكره ب�سيغة التمري�ص التي ت�سعر ب�سعف احلديث، لئال يقع 

.
)1(

يف نف�ص القارئ وال�سامع اأنه حديث غري �سحيح«

ومن خالل هذا القيد املنهجي والأدبي، ميكن تقدمي ا�ستدراكات على بع�ص 

تعاىل:  قوله  يف  التطويق  اهلل  رحمه  الزخم�سرى  حمل  فقد  املف�سرين، 

ثم  املجاز،  على   ،)180 عمران:  اآل   ( حبخبمبىبيب}  جب  {يئ 

حكى القول املوافق للتف�سري املرفوع ب�سيغة »قيل « امل�سعرة بال�سعف، ثم يورد 

احلديث بطريقة ت�سعر ببعده عن الآية وكونه غري ملزم يف تف�سريها، »وعن 

وقد   ،
)2(

اأ�سود« ب�سجاع  وروي  اأقرع  ب�سجاع  يطوق  الزكاة  مانع   يف  النبّي 

و�سارحه ال�سيخ زادة يف موقفه هذا،يقول ال�سارح: »قوله - 
)3(

تابعه البي�ساوي

اأي البي�ساوي- �سيلزمون وبال ما بخلوا به »اإ�سارة اإىل اأن تطويقهم ما بخلوا 

به لي�ص على حقيقته، اإذ ل طوق ثمة، بل هو من قبيل ال�ستعارة التمثيلية، 

ثم راح ي�سرح هذه ال�ستعارة التمثيلية، ثم قال: وقيل هو على حقيقته واأنهم 

يطوقون حية طوًقا من نار ا�ستدلًل باحلديث؛ فاإنه يدل على اأن ما بخلوا به 

اهلل  رحمه  ال�سيخ  فهذا   .
)4(

بها… « يطوقون  حيات  ي�سري  الأموال  من 

مل يكفه اأنه ترك تعقب م�سنفه حتى زاد الطني بلة باإ�سعاره ب�سعف التف�سري 

1- الباعث احلثيث �ص91 .

2- انظر الك�ساف 484/1 .

3- انظر اأنوار التنزيل 691/1 ومعه �سرحه »حا�سية ال�سيخ زادة«.

4- حا�سية ال�سيخ زادة 691/1 .
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املرفوع فوق ما اأ�سعره كالم �سيخيه الزخم�سري والبي�ساوي، وكالم ر�سول 

اهلل  يوؤكد بالقطع اأن ثمة طوًقا؟!. 

ول يبعد كثرًيا عن ذلك موقف اأبي ال�سعود رحمه اهلل حني يورد اأوًل القول 

.وجند 
)1(

« ثم يذكر احلديث النبّي  الآية ثم يقول:»وروي عن  باملجاز يف 

.
)2(

مثل هذا عند الإمام ال�سوكاين

6- الرتجيح ال�سريح لغريه عليه ب�سبب الغفلة عنه اأو عن بع�سه: 

حتتاج  التي  الظواهر  بع�ص  املرفوع  التف�سري  عن  الغفلة  على  ترتب  لقد 

اهلل  ر�سول  به  ف�سرها  ما  بغري  الآيــة  تف�سر  اأن  مثل  من  ا�ستدراك،  اإىل 

قــوله  يف  املرفوع  التف�سري  اإىل  ينتبه  مل  املف�سرين  �سيخ  فــهــذا   ،

ہہہھ} ) البقرة: 222( الذي اأفاد اأن املراد   } تعاىل 

بالعتزال مو�سع الدم وهو الفرج، مع جواز ال�ستمتاع واملبا�سرة ملا �سواه من 

، فلم يورده، ورجح راأًيا خمالًفا له 
)3(

ج�سدها، » ا�سنعوا كل �سيء اإل النكاح«

.
)4(

وهو اأن العتزال واجب ملا بني �سرة املراأة اإىل ركبتها

وقد غفل ابن عطية عن بع�ص التف�سري املرفوع للمراد بالآيات التي ترفع 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   } تعاىل:  قوله  يف  بوقوعها  التوبة 

 { ڃ ڃ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
)الأنعام: 158(، وذكر عن ابن م�سعود   موقوًفا عليه اأن هذه الآيات اإحدى 

ثالث: طلوع ال�سم�ص من مغربها اأو خروج الدابة اأو خروج ياأجوج وماأجوج، 

و�سعف هذا القول باأن التف�سري املرفوع خ�س�ص الآيات باأنها طلوع ال�سم�ص 

1- اإر�ساد العقل ال�سليم اإىل مزايا الكتاب الكرمي للعالمة اأبي ال�سعود حممد بن حممد بن م�سطفى 

العمادى احلنفي 456/1 دار الع�سور للطبع والن�سر م�سر .

2- انظر فتح القدير 404/1 .

3- ينظر تخريج احلديث ودرا�سته يف مباحث تف�سري �سورة البقرة من املو�سوعة.

4- انظر جامع البيان 4/- 383 .
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من مغربها فقط، و�سعفه ثانيًا بقوله: »ويقوي النظر - يعني النظر يف اأثر 

.
)1(

ا اأن الغرغرة هي التي ترفع معها التوبة« ابن م�سعود وت�سعيفه - اأي�سً

وبع�ص ما ذكره ابن م�سعود   ورد مرفوًعا اإىل النبّي  ، لكن غفل ابن 

عطية عنه، ف�سعف اأثر ابن م�سعود، ثم الظاهر اأنه �سعف التف�سري املرفوع 

كله بقوله يف اآخر الكالم »اإن الآية التي ترفع معها التوبة هي الغرغرة«،وقد 

كان حرًيا به اأن يجمع بني التف�سري املرفوع، واأن يدفع هذا النظر الذي ذكره، 

وهو اأن اآية رفع التوبة هي الغرغرة، لكنه مل يفعل ذلك ب�سبب عدم التفاته 

اإىل بع�ص التف�سري املرفوع ال�سحيح.

وملا مل ي�ستح�سر الإمام القا�سمي رحمه اهلل التف�سري املرفوع للتبديل املذكور 

ڤڤڤڦڦڦڦ  تعاىل{ٹٹٹڤ  قوله  يف 

اإىل  مــال  فــاإنــه   ،)59 )الــبــقــرة:  ڃ}  ڄڃڃ  ڄڄڄ 
ما  يفعلوا  مل  اأنهم  املــراد  اأن  راأى  فقد  عليه،  النبوي  التف�سري  غري  ترجيح 

اأمروا به وهو دخول القرية جماهدين، ل اأنهم اأتوا له ببدل، ثم نقل عن اأبي 

ما يفيد ا�ستعمال القراآن للفظ التبديل يف هذا املعنى، 
 )2(

م�سلم الأ�سفهاين

، مع اأن التف�سري املرفوع �سريح يف اأن 
)3(

وهو املخالفة وعدم فعل املاأمور به

.
)4(

التبديل كان تبدياًل للقول والفعل بالإتيان بغريهما

7- التوقف يف تف�سري الآية مع العلم بتف�سريها املرفوع:

يورد ال�سيخ حممد ر�سيد ر�سا طرًفا من اأقوال املف�سرين يف تف�سري املراد 

1- انظر املحرر الوجيز 367/2 .

2- اأبو م�سلم الأ�سفهاين: حممد بن بحر الأ�سفهاين، اأبو م�سلم، معتزيل من كبار الكتاب، كان عاملًا 

تويف  التف�سري،  التاأويل يف  له جامع  فار�ص،  وبالد  اأ�سفهان  ويل  العلم،  �سنوف  وغريه من  بالتف�سري 

322هـ. انظر الأعالم 50/6.

3- انظر حما�سن التاأويل 312/1 .

4- ينظر تف�سيل ذلك يف مباحث تف�سري �سورة البقرة من املو�سوعة .
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ڱ  ڱڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  تعاىل:{گ  قوله  يف  ال�سهداء  بحياة 

ذلك:  يف  اأقوالهم  يجمل  ثم   ،)169 عمران:  )اآل   { ڻ  ڻ  ں  ں 
»وجملة القول اأن بع�سهم يقول: اإن هذه احلياة جمازية، وبع�سهم يقول: اإنها 

اأخروية  اإنها  اإنها دنيوية، ومنهم من يقول:  حقيقية، ومن هوؤلء من يقول: 

وقد  احلياتني.  بني  وا�سطة  اإنها  يقول:  من  ومنهم  خا�سة،  ميزة  لها  ولكن 

.
)1(

تقدم اأن املختار عندنا هو عدم البحث يف كيفية هذه احلياة«

يريد اأنه تقدم يف تف�سريه لقوله تعاىل: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

ا  اأي�سً اأورد هناك  154(، فقد  ڀ ٺ} )البقرة:  پ پڀ ڀ ڀ   
ت�سعر  ب�سيغة  املرفوع  التف�سري  فيها  ذكر  الآيــة،  تف�سري  يف  ــوال  الأق بع�ص 

ب�سعفه، فقال: وقال بع�سهم: اإنها حياة يجعل اهلل بها الروح يف ج�سم اآخر 

يتمتع به ويرزق، ورووا يف هذا روايات، منها احلديث الذي اأ�سار اإليه املف�سر 

اجلالل وهو: اإن اأرواح ال�سهداء عند اهلل يف حوا�سل طيور خ�سر ت�سرح يف 

، ثم ختم كالمه براأي �سيخه، فقال: واملعتمد عند الأ�ستاذ الإمام 
)2(

اجلنة

يف هذه احلياة هو اأنها حياة غيبية متتاز بها اأرواح ال�سهداء على �سائر اأرواح 

النا�ص، بها يرزقون وينعمون، ولكننا ل نعرف حقيقتها ولحقيقة الرزق الذي 

يكون بها، ول نبحث عن ذلك،لأنه من عامل الغيب الذي نوؤمن به ونفو�ص 

.
)3(

الأمر فيه اإىل اهلل تعاىل«

وهذا تعطيل لالأحاديث الواردة واإهمال لها، فاإن النبّي  قد ف�سر هذه 

احلياة باأنها حياة الروح يف اجلنة، وباأن اهلل قد اأعا�سهم عن اأبدانهم اأبداًنا 

اأخرى هي هذه الطيور اخل�سر التي ت�سرح بالأرواح من اجلنة حيث �ساءت، 

مع التذكري باأن هذا ليتنافى مع القول بغيبية املو�سوع الذي نفو�ص ت�سور 

تفا�سيله اإىل اهلل عامل الغيب وال�سهادة.

1- املنار 192/4 .

2- املنار 31/2، ويف املو�سوعة بيان تف�سيلي لذلك.

3- املنار 32/2 .
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بن  بكر  بو  واأ يحيى  بن  يحيى  حدثنا  فقال:  م�سلم  الإمام  روى  لقد 

اأخربنا  اإبراهيم  اإ�سحاق بن  اأبي معاوية ح وحدثنا  �سيبة وكالهما عن  بي  اأ

جرير وعي�سى بن يون�ص جميًعا عن الأعم�ص، ح وحدثنا حممد بن عبد اهلل 

ابن منري »واللفظ له«، حدثنا اأ�سباط واأبو معاوية، قال: حدثنا الأعم�ص عن 

عبد اهلل بن مرة عن م�سروق قال: �ساألنا عبد اهلل )هو ابن م�سعود ( عن هذه 

الآية: { گگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻ} قال: 

»اأما اإنا قد �ساألنا عن ذلك فقال: اأرواحهم يف جوف طري خ�سر لها قناديل 

القناديل.  اإىل تلك  تاأوي  بالعر�ص، ت�سرح من اجلنة حيث �ساءت ثم  معلقة 

فاطلع اإليهم ربهم اطالعة، فقال: هل ت�ستهون �سيًئا؟ قالوا اأي �سىء ن�ستهي، 

ونحن ن�سرح من اجلنة حيث �سئنا؟ ففعل ذلك بهم ثالث مرات، فلما راأوا 

اأنهم لن يرتكوا من اأن ي�ساألوا قالوا: يا رب نريد اأن ترد اأرواحنا يف اأج�سادنا 

.
)1(

حتى نقتل يف �سبيلك مرة اأخرى فلما راأي اأن لي�ص لهم حاجة تركوا«

1- اأخرجه م�سلم بالإ�سناد واللفظ املذكورين يف)33( كتاب الإمارة)33( باب بيان اأن اأرواح ال�سهداء 

يف اجلنة واأنهم اأحياء عند ربهم يرزقون 1502/3 برقم 1887.

واأخرجه الرتمذي يف)48( كتاب تف�سري القراآن)4( باب ومن �سورة اآل عمران من طريق �سفيان عن 

الأعم�ص... به بنحوه 231/3 - 232 برقم 3011، ومن طريق �سفيان عن عطاء بن ال�سائب عن اأبي 

عبيدة عن ابن م�سعود مثله وزاد فيه »وتقرىء نبينا ال�سالم وتخربه عنا اأن قد ر�سينا ور�سي عنا«.

اأبي  �سبيل اهلل من طريق  ال�سهادة يف  ف�سل  باب  كتاب اجلهاد)16(  ماجة يف )24(  ابن  واأخرجه 

معاوية عن الأعم�ص... به بلفظه 936/2- 937 برقم1و28.

واأخرجه عبد الرزاق يف امل�سنف 263/5- 264 بالأرقام 9554- 9555 من طريق �سفيان الثوري عن 

الأعم�ص به بنحوه موقوًفا ومن طريق �سفيان بن عيينة، عن عطاء بن ال�سائب، عن اأبي عبيدة عن 

عبد اهلل… به بنحوه.

واأخرجه ابن اأبي �سيبة يف امل�سنف573/4 يف كتاب اجلهاد من طريق اأبي معاوية عن الأعم�ص... به 

بنحوه.

عن  طــرق  مــن   8218  ،8208  ،8207  ،8206 بــالأرقــام   390  ،387 جــريــر386/7-  ابــن  واأخــرجــه 

بن  عيينة عن عطاء  ابن  الــرزاق عن  8219 من طريق عبد  برقم   391/75 بنحوه  الأعم�ص… به 

ال�سائب عن اأبي عبيدة عن عبد اهلل ابن م�سعود… بنحوه. والروايات 8208، 8218 موقوفة من كالم 

ابن م�سعود واإن كان لها حكم املرفوع.

الأعم�ص… به  �سفيان عن  التف�سري12/3- 813 برقم4491 من طريق  اأبي حامت يف  ابن  واأخرجه 

بنحوه.
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قد يقول قائل: هذا احلديث لي�ص مرفوعا �سراحة، اإذ اإن قول ابن م�سعود 

ر�سي اهلل عنه: «اأما اإنا قد �ساألنا عن ذلك فقال «، يحتمل اأن يكون �ساأل غري 

قال  وقد  اأو عمر ر�سي اهلل عن اجلميع  بكر  كاأبي  ال�سحابة   من  النبّي 

. وغاية ما يف احلديث اأن يكون له حكم 
)1(

املزي عن هذا احلديث اإنه موقوف

املرفوع من حيث كونه مما ل جمال فيه للراأي والجتهاد.

واجلواب عن ذلك اأنه قد ثبت عندنا رفعه �سراحة من عدة وجوه:

عن  �ساألنا  قد  اإنا  »اأما  وفيه  مل�سلم  وعزاه  احلديث  الأثري  ابن  اأورد  اأول: 

ر�سول  هو  واملجيب  امل�سوؤول  باأن  فيه  ، ف�سرح 
)2(

فقال«   اهلل  ر�سول  ذلك 

اهلل  ،وما كان لبن الأثري رحمه اهلل اأن يذكر ذلك باملعنى، بل لعله ثبت 

عنده يف ن�سخته ل�سحيح م�سلم واإن كانت الن�سخ املطبوعة من م�سلم والتي 

وقفنا عليها كاللفظ الذي ذكر عن م�سلم رحمه اهلل، ويف لفظ احلديث عند 

 ب�سمري الغيبة. ول ي�سح بحال اأن يكون 
)3(

ابن اأبي حامت »اأما اإنا قد �ساألناه«

.  املراد بهذا الغائب غري ر�سول اهلل

ثانًيا: قال النووي »هذا احلديث مرفوع لقوله اإنا قد �ساألنا عن ذلك فقال: 

.
)4(

» يعني النبي

وقال القا�سي: امل�سوؤول واملجيب هو الر�سول �سلوات اهلل عليه و�سلم، ويف 

واأخرجه البيهقي يف الكربى163/9 يف كتاب ال�سري باب ف�سل ال�سهادة يف �سبيل اهلل من طرق عن 

الأعم�ص... به باألفاظ متقاربة.

ويف دلئل النبوة303/3 باب قول اهلل عز وجل { گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ } ) اآل عمران: 169(، من طريق اأبي معاوية عن الأعم�ص…به بنحوه.
ويف �سعب الإميان 20019/4 )26( باب يف اجلهاد برقم 4242 من طرق عن الأعم�ص... به بنحوه.

انظر حتفة الأ�سراف مبعرفة الأطراف للحافظ املزي 145/7 برقم 9570.
 

-1

تف�سري ابن اأبي حامت 812/3. 
 

-2

جامع الأ�سول 499/9.
 

-3

�سرح النووي على م�سلم 31/13.
 

-4
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»فقال« �سمري له، ويدل عليه قرينة احلال، فاإن الظاهر من حال ال�سحابي 

هي  اآية  تاأويل  يف  ،ل�سيما    الر�سول  من  وا�ستك�سافه  �سوؤاله  يكون  اأن 

من املت�سابهات، وما هو من اأحوال املعاد، فاإنه غيب �سرف ل ميكن معرفته 

.
)1(

اإل بالوحي، ولكونه بهذه املثابة من التعني اأ�سمر من غري اأن ي�سبق ذكره

وقال املال علي القاري معقًبا: »قلت وجاللة ابن م�سعود تاأبي اأن ي�ساأل عن 

.
)2(

» ذلك غريه

فتح�سل من هذا الكالم عدة اأمور منها:

- اأن ال�سبب يف عدم ذكر ابن م�سعود   ل�سم النبي  هو اأن ذلك معلوم 

عند من �سمع منه،لأن ذلك من الأمور الغيبية التي ما كان لأحد اأن ي�ساأل 

.  عنها غري ر�سول اهلل

- اأن �سمري الفاعل امل�سترت يف »فقال« و�سمري املفعول يف �ساألنا راجع اإىل 

النبي  ول ي�سح عوده اإىل غريه من ال�سحابة وكذا �سمري الغيبة يف لفظ 

ابن اأبي حامت »�ساألناه« فاإنه  الذي ل يلتب�ص ذكره اأو عدم ذكره على اأحد، 

وتعود ال�سمائر عند عدم الذكر اإليه  اإل اإذا دلت قرينة على اإرادة غريه 

وهي غري موجودة هنا.

- لو قلنا اإن هذا له حكم املرفوع فما فائدة قول ابن م�سعود »�ساألنا عن 

ذلك فقال«؟ على اأنه قد وردت بع�ص الروايات موقوفة من كالم ابن م�سعود 

كما �سبق يف التخريج، ولها حكم املرفوع. فهل لي�ص ثمة فرق بني لفظ رواية 

مرفوع  وذلــك  �سراحة  مرفوع  هــذا  اأن  احلــق  املوقوفة؟  والــروايــات  الباب 

حكًما.

النقل من مرقاة املفاتيح 367/7.
 

-1

مرقاة املفاتيح 367/7.
 

-2
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8- تاأويل التف�سري املرفوع وحمله على غري حقيقته:

كان  وقد  واملجاز،  احلقيقة  تت�سمن  اأن  الطبيعية  اللغات  خ�سائ�ص  من 

علماء التف�سري مدركني لهذه اخلا�سية، مقدمني ال�سروط اللغوية وال�سياقية 

التي تبني حدود احلقيقة واملجاز يف كل لفظ اأو تركيب.

وقد نتج عن �سعف متثل هذه ال�سروط ظواهر تف�سريية، لعل اأبرزها جنوح 

اأن  مع  القراآنية،  الآيــات  من  العديد  يف  باملجاز  القول  اإىل  املف�سرين  بع�ص 

القراآن  الذي تقدمه مفردات  الدليل  الغنى  ا�ستح�سروا  اإذا  ي�سمح،  املقام 

وتراكيبه، بالتوفيق بني م�ستويات احلقيقة واملجاز دون غلو اأو تق�سري.

وقد حذر العالمة ابن القيم رحمه اهلل من تلك الظاهر يف قوله: »يجب اأن 

يفهم عن الر�سول  مراده من غري غلو ول تق�سري، فال يحمل كالمه مال 

يحتمله، ول يق�سر به عن مراده وما ق�سده من الهدى والبيان، وقد ح�سل 

باإهمال ذلك والعدول عنه من ال�سالل والعدول عن ال�سواب مال يعلمه اإل 

.
)1(

اهلل«

على  له  واحلاملون  احلقيقة  عن  للحديث  ال�سارفون  العلماء  �سلك  وقد 

املجاز م�سالك متعددة: 

اأ- حمله على الت�سبيه اأو التمثيل اأو التخييل: 

الإمام الألو�سي وهو املحقق املدقق املدافع عن التف�سري املرفوع يقع يف 

ما يعيب القائلني به، فيف�سر حياة ال�سهداء على غري ما ف�سرها به ر�سول اهلل 

اأن هذه احلياة لأرواح ال�سهداء ل تكون باأبدان الطيور اخل�سر   ، فريى 

اأج�سامهم  وت�ساكل  ت�سبه  اأخــرى  باأبدان  بل  املرفوع؛  التف�سري  يف  ــواردة  ال

الدنيوية؛ بحيث لو راآها الرائي لظنها اأج�سامهم الدنيوية، ثم يقول رحمه 

ا �سرح العقيدة  1- الروح للعالمة ابن القيم �ص 98- 99 ط، مكتبة ن�سري بت�سرف ي�سري، وانظر اأي�سً

الطحاوية للقا�سي ابن اأبي العز احلنفي، �ص58.
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الطرية  الغ�سة  الأبــدان  ت�سبيه هذه  الطري على  اأحاديث  اهلل: وميكن حمل 

.
)1(

ب�سرعة حركتها وذهابها حيث �ساءت بالطري اخل�سر«

احلقيقية  الدللة  من  التهوين  اإىل  بحاجة  الألو�سي  الإمــام  يكن  فلم 

اآخر  يف  يكون  وقد   ،
)2(

املرفوع  احلديث  بن�ص  الثابتة  ال�سهداء،  لأرواح 

1- روح املعاين 21/2 .

2- قال البخاري -رحمه اهلل-: »حدثنا اأبو اليمان، اأخربنا �سعيب، عن الزهري، قال اأخربين عروة، 

عن اأبي حميد ال�ساعدي، اأنه اأخربه اأن ر�سول اهلل  ا�ستعمل عاماًل فجاءه العامل حني فرغ من عمله 

فقال: يار�سول اهلل هذا لكم وهذا اأهدي يل فقال له: اأفال قعدت يف بيت اأبيك واأمك فنظرت اأيهدى 

لك اأم ل؟ ثم قام ر�سول اهلل  ع�سية بعد ال�سالة فت�سهد واأثنى على اهلل مبا هو اأهله ثم قال: اأما بعد 

فما بال العامل ن�ستعمله فياأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا اأهدي يل، اأفال قعد يف بيت اأبيه واأمه 

فنظر هل يهدى له اأم ل ؟ فوالذي نف�ص حممد بيده، ل يغل اأحدكم منها �سيًئا اإل جاء به يوم القيامة 

يحمله على عنقه، اإن كان بعرًيا جاء به له رغاء، واإن كان بقرة جاء بها لها خوار، واإن كانت �ساة جاء 

بها تيعر: فقد بّلغت«، فقال اأبو حميد: ثم رفع ر�سول اهلل  يده حتى اإنا لننظر اإىل عفرة اإبطيه، قال 

اأبو حميد: وقد �سمع ذلك معي زيد بن ثابت من النبي  ف�سلوه. 

اأخرجه البخاري بالإ�سناد واللفظ املذكورين يف)83( كتاب الأميان والنذور)3( باب كيف كانت ميني 

النبي  . الفتح 532/11 برقم6636.

لعلة.  الهدية  يقبل  مل  من  باب  الهبة)17(  كتاب  منها)51(  متعددة  اأخــرى  موا�سع  يف  واأخرجه 

الفتح 260/5- 261 برقم2597، ويف )90(كتاب احليل)15( باب احتيال العامل ليهدى له. الفتح 

364/12-365 برقم 7979، ويف)93( كتاب الأحكام)24( باب هدايا العمال. الفتح 175/13 برقم 

7197 من طرق عن عروة بن  201/13 برقم  7174، ويف )41( باب حما�سبة الإمام عماله، الفتح 

الزبري... به باألفاظ متقاربة.

واأخرجه م�سلم يف)33( كتاب الإمارة )7( باب حترمي هدايا العمال 1463/3-1465 برقم 1832 من 

طرق عن عروة... به باألفاظ متقاربة.

121/2 122 من طريق  العمال  باب يف هدايا  والإمــارة  والفيء  داود يف كتاب اخلراج  اأبو  واأخرجه 

�سفيان عن الزهري عن عروة... به بنحوه.

واأخرجه اأحمد يف امل�سند 423/5-424، ط امليمنية 47/17 برقم 23489، ط دار احلديث من طريق 

�سفيان عن الزهري... به بنحوه.

واأخرجه الدارمي يف �سننه كتاب الزكاة)31( ما يهدى لعمال ال�سدقة ملن هو... من طريق اأبي اليمان 

عن �سعيب عن الزهري...به بلفظ قريب جًدا 483/1 برقم1669.

به  الزهري...  عن  �سفيان  طريق  من   641 برقم   241/1 املنن  بدائع  امل�سند  يف  ال�سافعي  واأخرجه 

بنحوه.
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التهوين. كالمه ما يطامن من حدة ذلك 

على  الآيــات  فيها  يحملون  كثرية  مواقف  واأ�ستاذه  املنار  �ساحب  ولل�سيخ 

ذلك،  �سابه  ما  اأو  الت�سوير  اأو  التخييل  اأو  التمثيل  على  بل  احلقيقة  غري 

مع الت�ساهل يف اعتبار الدللة احلقيقية التي تفهم من ن�سو�ص الأحاديث 

تعاىل:{ڳڳڳڱڱڱڱ}  لقوله  تف�سريه  ففي  املف�سرة. 

)اآل عمران:161( ، اختار الأ�ستاذ ال�سيخ حممد عبده �سرف ظاهر الآية 

به  غل  مبا  الإتيان  ف�سروا  املنار:  �ساحب  عنه  نقله  فيما  فقال  املجاز،  اإىل 

الغال باأنه يحمله وكاأنهم جعلوا الباء للم�ساحبة، ولي�ص مبتعني، وقد عدل 

عنه بع�ص املف�سرين كاأبي م�سلم الأ�سفهاين وقال: اإنه على حد قوله تعاىل 

حكاية عن لقمان: { ہھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓڭڭڭ 

 ،)16 )لــقــمــان:  ۉ}  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۇۇۆۆۈ  ڭ 

اأنه يعلم بها اأمت العلم  اأنه يحملها، ولكن معناه   »
ُ نَّ
ِبَها اهلل ِت 

ْ
فلي�ص معنى »َياأ

يكون  اأن  لبــد  بال�سيء  ياأتي  من  لأن  م�سترتة،  كانت  مهما  عليه  لتخفى 

واأخرجه عبد الرزاق يف امل�سنف 54/4- 55 بالأرقام6950،6951، 6952 من طرق عن عروة.. به 

باألفاظ متقاربة.

واأخرجه ابن اأبي �سيبة يف امل�سنف 711/7 يف كتاب اجلهاد )160( باب ما ذكر يف الغلول من طريق 

عبد الرحيم بن �سليمان عن ه�سام بن عروة... به بنحوه خمت�سًرا.

واأخرجه ابن جرير يف 359/7 - 360 بالأرقام 8159، 8160، 8161 من طرق عن عروة... به باألفاظ 

متقاربة.

بلفظ  به  عــروة...  بن  ه�سام  عن  الثوري  �سفيان  طريق  من   26/2 ال�سغري  يف  الطرباين  واأخرجه 

قريب.

واأخرجه البيهقي يف �سننه يف كتاب اآداب القا�سي باب ل يقبل منه »اأي من خ�سمه« هدية 138/10 

من طريق اأبي اليمان عن �سعيب عن الزهري... به بلفظ قريب.

به  عــروة...  158،159/4 من طرق عن  الولية  ب�سبب  للوايل  الهدية  باب  الزكاة  كتاب  واأخرجه يف 

باألفاظ متقاربة.

عن  �سفيان  عن  ال�سافعي  طريق  من   1568 برقم   497-496  /5 ال�سنة  �سرح  يف  البغوي  واأخرجه 

الزهري... به باألفاظ قريبة.
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قال  اأو   - عبارة  هو  الغال  يغله  الذي  بال�سيء  الإتيان  اأن  واملعنى  به،  عاملًا 

اهلل  يعلمه  خفية  وخيانة  غلول  كل  اإن  اأي  وظهوره،  انك�سافه  عن   - كناية 

اأتى  للغال حتى يعرفه كمعرفة من  القيامة  يوم  تعاىل مهما خفي، ويظهره 

بال�سيء لذلك ال�سيء على حد قوله تعاىل:{ ڎڈڈژژ 

.
)1(

ڑڑککککگگ} ) الزلزلة: 7- 8(
ب- الزعم باأن التف�سري املرفوع ل يراد به التخ�سي�ص اأو احل�سر للمراد 

بالآية: 

يف تف�سري قوله تعاىل: { ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦڦ 

ڦ ڄ ڄڄ ڄ } البقرة: 143،يقول القا�سمى رحمه 

اأخروية:  ال�سهادة  هذه  اأن  املفيد  لالآية  املرفوع  التف�سري  ذكر  اأن  بعد  اهلل 

اأو غري  يروى مرفوًعا  اأن مثل هذا اخلرب، وكل ما  مــراًرا  بينا  »واأقــول: قد 

مرفوع يف تاأويل هذه الآية، فكله يفيد اأن لالآية عموًما ي�سمل ما ذكر ل اأنها 

.
)2(

خا�سة به ل ي�ستفاد منها غريه«

هذه  اأن  فــراأي  عا�سور،  بن  الطاهر  الأ�ستاذ  ذلك  من  قريب  اإىل  وذهب 

ال�سهادة تكون دنيوية وتكون اأخروية واأن ال�سهادة املذكورة يف احلديث من 

.
)3(

جملة معنى الآية ل اأنها عني معناها

اأن  الأ�سل  اأن  اإل  الأخروية،  ال�سهادة  بدللة  لي�سيق  الآيــة  لفظ  اأن  ومع 

يعطى التف�سري املرفوع حقه من العتبار وال�ستدلل باعتباره اأ�ساًل منهجيًا 

ومعرفيا على حد �سواء.

املنار 178/4- 179.
 

-1

2- حما�سن التاأويل 416/1 .

3- انظر التحرير والتنوير 2/2. 
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ج- تاأويل التف�سري املرفوع مبا يوافق الروايات الإ�سرائيلية !!

الأ�ستاذ الطاهر بن عا�سور رحمه اهلل ف�سر الآية الكرمية{ ٱٻ ٻ 

ٻ ٻ  پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ 
توارتية  بق�سة   )58 )البقرة:  ٿ}  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ   ٺ 
جوا�سي�ص  ادخلوا...«  قلنا  »واإذ  بالدخول  املاأمورين  اأن  مفادها  اإ�سرائيلية 

اأر�سلهم مو�سى للتج�س�ص على اجلبارين، وقد اأدى به هذا اإىل تاأويل التف�سري 

املرفوع تاأوياًل غري مقبول: 

فقوله  »قيل لبنى اإ�سرائيل ...« املراد به اجلوا�سي�ص الع�سرة فقط.

والتبديل مل يكن لقول »حطة« ولكنه كان ملا اأمرهم به مو�سى من كتم اأمر 

اجلبابرة وعدم تثبيط النا�ص عن القتال.

بالدخول  لالأمر  تبدياًل  يكن  اأفاد احلديث مل  كما  الأ�ستاه  على  والزحف 

... الخ كالمه 
)1(

�سجًدا، واإمنا كان اإظهاًرا للعجز والزمانة وال�سعف وامل�سكنة

غفر اهلل له.

وهذا واهلل اأ�سد مما نعيبه على الأقدمني من ال�سغف بالإ�سرائيليات والولع 

بها باإيرادها يف كتب التف�سري، فقد و�سل الأمر بال�سيخ اإىل اأن طوع معاين 

القراآن واحلديث ملا تفيده هذه الرواية الإ�سرائيلية ب�سورة غري مقبولة .

9- ترك تف�سري الآية مبا ورد فيها مرفوًعا بزعم اأنه لي�ص تف�سرًيا لها: 

الغال  اإىل تف�سري املراد بحمل  ال�سيخ ر�سيد ر�سا - رحمه اهلل -  مييل 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  گ گ   ک گ   الكرمية{  الآية  يغله يف  ما 

)161 عمران:  )اآل   { ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ں  ڱں 
معر�ص  ويف  كذلك،  الآيــة  تف�سري  يف  الــواردة  الأحاديث  وتاأويل  املجاز  على 

1- انظر التحرير والتنوير 513/1 - 517 .
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كالمه يحاول اأن يف�سل بني الآية وتف�سريها املرفوع فيقول: على اأن حديث 

.
)1(

ال�سيخني مل يذكر فيه اأنه تف�سري لالآية 

ٱ ٻ   } الكرمية  الآية  يف�سر  ل  القا�سمى - رحمه اهلل -  والعالمة 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ} )البقرة: 238(، مبا ورد يف 
بالتف�سري  ا�ستدلل اجلمهور  على  الرد  فيقول يف   ،   النبّي  تف�سريها عن 

املرفوع ال�سريح املفيد اأنها الع�سر، يقول: »واأجاب عن هذا ال�ستدلل من 

ذهب اإىل غريه باأن احلديث مل يرد مورد تف�سري الآية بعينها حتى يعينها، 

واإمنا فيه الإخبار عن كونها و�سطى، وهو كذلك؛ لأنها متو�سطة وف�سلى من 

.
)2(

ال�سلوات«

وهذا كالم يف غاية ال�سعف، وكان حرًيا بال�سيخ اأن ينبه على �سعفه.

 :)3(

10- الطعن يف التف�سري املرفوع

لقد اأبى كثري من املف�سرين حمل الآية على ما ورد فيها من تف�سري مرفوع، 

ولت�سويغ ذلك، فاإنهم قد اأوردوا على التف�سري املرفوع ال�سحيح �سبًها وطعوًنا 

متنع من العمل به، وهذه ال�سبه كلها باطلة، فال ي�سوغ لأحد ترك التف�سري 

ال�سبه  تلك  يف  �سلك  وقد   .   اهلل  ر�سول  اإىل  ن�سبته  �سحت  متى  املرفوع 

م�سالك ، اأهمها:

1- املنار 178/4.

2- حما�سن التاأويل 163/2.

3- غالب ما �سريد الآن من طعون يف التف�سري املرفوع من�سوب اإىل اأ�سحاب املدر�سة العقلية قدمًيا 

وحديًثا، وقد ا�ستوفى الرد عليهم الدكتور فهد بن عبد الرحمن بن �سليمان الرومي يف كتابه منهج 

املدر�سة العقلية احلديثة يف التف�سري ط موؤ�س�سة الر�سالة وفى الطعن يف التف�سري املرفوع خا�سة. انظر 

ا: موقف املدر�سة العقلية من ال�سنة النبوية لالأمني ال�سادق، ط مكتبة  �ص 333- 355 . وانظر اأي�سً

الر�سد الريا�ص.
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1- الطعن باحتمال �سماع ال�سحابى للتف�سري املرفوع من اأهل الكتاب:

لقد اتهم بع�ص املف�سرين التف�سري املرفوع باأنه اإ�سرائيليات !!، نعم هذا ما 

وقع كثرًيا من ال�سيخ حممد ر�سيد ر�سا تبًعا ل�سيخه حممد عبده ، فينقل ر�سيد 

عن �سيخه قوله تعقيًبا على تف�سري اجلالل لالآية{ ٹٹٹڤ 

ڤڤڤڦ} ) البقرة: 59( مبا اأفاده التف�سري املرفوع بقوله: ومن�ساأ 
هذه الأقوال الروايات الإ�سرائيلية، ولليهود يف هذا املقام كالم كثري وتاأويالت 

. ويعقب 
)1(

خدع بها املف�سرون ول جنيز ح�سوها يف تف�سري كالم اهلل تعاىل «

ال�سيخ ر�سيد على كالم �سيخه قائاًل: واأقول اإن ما اختاره اجلالل مروي يف 

.
)2(

ال�سحيح، ولكنه ل يخلو من علة اإ�سرائيلية «!!

 )158 الأنعام:   ( ٺٺٿٿٿ...}   } تعاىل:  قوله  تف�سري  ويف 

يورد ال�سيخ ر�سيد ر�سا بع�ص الأحاديث ال�سحيحة يف تف�سري هذه الآيات، 

منها حديث اأبى هريرة  ال�سحيح امل�سرح برفعه اإىل النبّي  ثم يقول: 

النبّي  بال�سماع من  الأحاديث  ي�سرح يف هذه   مل  اأبا هريرة  واإن  »وهذا 

فتكون  واأمثاله  الأحبار  بع�سها عن كعب  روى  قد  يكون  اأن  ، فيخ�سى 
)3(

 

 باجلملة، 
)4(

مر�سلة، ولكن جمموع الروايات عنه وعن غريه تثبت هذه الآية

فننظمها يف �سلك املت�سابهات، ونحمل التعار�ص بني الروايات وما يف بع�سها 

من خمالفة الأدلة القطعية على ما اأ�سرنا اإليه من الأ�سباب، كالرواية عن 

.
)5(

مثل كعب الأحبار من رواة الإ�سرائيليات«

1- املنار 269/1 .

2- املنار 269/1 .

3- يريد اأن يقول �سيدنا اأبو هريرة: �سمعت ر�سول اهلل  يقول: »لكن قال ال�سحابى قال ر�سول اهلل 

  كما يف هذا احلديث فالأمر يحتمل عند �ساحب املنار التدلي�ص، واأنه مل ي�سمعه من ر�سول اهلل »

مبا�سرة ؟!!! .

4- يريد طلوع ال�سم�ص من مغربها .

5- املنار 186/8 .
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ويف هذا الكالم من الطعن يف الأحاديث ال�سحيحة مال ي�سح ول يجوز 

مل�سلم باأي حال من الأحوال اأن يتفوه به، ف�ساًل اأن يعتقده.

اآحاد يخالف ظاهر القراآن  ب- الطعن يف التف�سري املرفوع بكونه خرب 

اأو يخالف مقت�سيات العقل:

الرازي رحمه اهلل، فمثاًل يف تف�سري قوله  الفخر  وهذا ي�سدر كثرًيا عن 

تعاىل: { ھھے ےۓۓڭڭڭ} ) اآل عمران: 97(، 

يذكر الفخر تف�سري النبّي  لل�سبيل باأنه الزاد والراحلة، ثم يقول: »اعلم 

اأن كل من كان �سحيح البدن قادًرا على امل�سي اإذا مل يجد ما يركب؛ فاإنه 

اأنه ي�ستطيع لذلك الفعل، فتخ�سي�ص هذه ال�ستطاعة بالزاد  ي�سدق عليه 

والراحلة ترك لظاهر اللفظ، فالبد فيه من دليل منف�سل، ول ميكن التعويل 

اآحــاد، فال يرتك  اأخبار  لأنها  الباب؛  املروية يف هذا  الأخبار  يف ذلك على 

�سيما وقد طعن حممد بن جرير الطربي يف رواة  الكتاب،ل  لأجلها ظاهر 

.
)1(

تلك الأخبار«

لكن طعن ابن جرير يف رواة تلك الأخبار مدفوع مبا �سياأتى يف الدرا�سة 

باأنها  الفخر  واأما طعن  اأثبتت �سحة بع�سها،  والتى  الأخبار  احلديثية لهذه 

اأخبار اآحاد ل يجوز تخ�سي�ص القراآن مبثلها، فقول م�ستدرك عليه، اإذ قد 

اأجمعت الأمة على الحتجاج بخرب الآحاد الذي توفرت فيه �سروط القبول.

ائ  ى  ى   } تعاىل:  قوله  تف�سري  ايف  اأي�سً الــرازي  الفخر  نقل  وقد 

يف 
 )2(

القا�سي طعن  وجــوه   )36 عمران:  )اآل  وئ}  ەئ  ەئ  ائ 
فوجب  الدليل  خالف  على  واحد  خرب  اإنه  فقال:  املرفوع  التف�سري  هذا 

1- التف�سري الكبري 167/8 وانظر طعن ابن جرير يف �سحتها يف جامع البيان 45/7 . 

2- مل ي�سمه الفخر، ولكن قال اأبو حيان يف مو�سع اآخر نقل فيه طعوًنا يف حديث اآخر 422/1: »واأظنه 

ينا�سب  ل  ال�سحيح  الثابت  احلديث  يف  الطعن  لأن  املعتزيل؛  اجلبار  عبد  القا�سي  بالقا�سي  عني 

مذاهب اأهل ال�سنة«.

134



ال�سيطان  اأن  اأحدها:  بوجوه:  الدليل  خالف  على  اإنه  قلنا:  واإمنا  رده، 

اإمنا يدعو اإىل ال�سر من يعرف اخلري وال�سر، وال�سبي لي�ص كذلك، والثاين: 

اإهالك  من  ذلــك  من  اأكــرث  لفعل  النخ�ص  هــذا  من  متكن  لو  ال�سيطان  اأن 

مرمي  ال�ستثناء  بهذا  خ�ص  مل  والثالث:  اأحوالهم،  واإف�ساد  ال�ساحلني 

والرابع:  ال�سالم،  عليهم  الأنبياء  �سائر  دون  ال�سالم  عليهما  وعي�سى 

اأثره لدام ال�سراخ والبكاء،  اأثره، ولو بقي  اأن ذلك النخ�ص لو وجد بقي 

.
)1(

فلما مل يكن ذلك علمنا بطالنه«

مبثلها،  ال�سحيح  اخلــرب  رد  يجوز  ل  عقلية  افرتا�سات  كلها  وهــذه 

و�سدورها من بع�ص املعتزلة اأمر ل ي�ستغرب، واملوؤ�سف له حًقا �سدورها 

احلديث:  هذا  يف  قال  فقد  اهلل،  رحمه  ر�سا  ر�سيد  ال�سيخ  مثل  من 

عامل  مو�سوعها  كان  وملا  الآحــاد،  رواية  من  لأنه  الظنية،  الأخبار  من  هــو 

الغيب، والإميان بالغيب من ق�سم العقائد، وهي ل يوؤخذ فيها بالظن لقوله 

ڤڤ}  ڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤ   } تــعــاىل: 

)النجم: 28(، كنا غري مكلفني الإميان مب�سمون تلك الأحاديث يف عقائدنا، 

وقال بع�سهم: يوؤخذ فيها باأحاديث الآحاد ملن �سحت عنده، ومذهب ال�سلف 

نتكلم يف  فال  تعاىل،  اهلل  اإىل  بكيفيتها  العلم  تفوي�ص  الأحاديث  هذه  يف 

كيفية م�ص ال�سيطان، واإمنا نقول: اإن ما قاله الر�سول حق واإنه يدل على مزية 

.
)2(

ملرمي وابنها «

�سيء،  كل  يف  ال�سحيح،  احلديث  حجية  على  الأمة  علماء  وجمهور 

يف العقائد وغريها، وهذا احلديث يف اأعلى درجات ال�سحة لإخراج البخاري 

.
)3(

وم�سلم له

1- التف�سري الكبري 3/8. .

2- املنار 240/3 باخت�سار .

3- ينظر مباحث تف�سري �سورة اآل عمران يف املو�سوعة .
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ال�سطراب  اأو  الإ�سناد  �سعف  بدعوى  الأحاديث  �سحة  الطعن يف  ت- 

اأو الإدراج:

املرفوع  التف�سري  وي�سعفون  الأ�سانيد  يف  اأحياًنا  املف�سرين  بع�ص  يطعن 

تعاىل:  قوله  ال�سبيل يف  تف�سري  ابن جرير يف  يقول  فمثاًل  وذلك بال حجة، 

{ ھھے ےۓۓڭڭڭ} ) اآل عمران: 97( ، »فاأما 

فاإنها  والراحلة،  الزاد  باأنه   يف ذلك  ر�سول اهلل  رويت عن  التي  الأخبار 

.
)1(

اأخبار يف اأ�سانيدها نظر ل يجوز الحتجاج مبثلها يف الدين«

طريق  من  ا  اأي�سً جاء  لكنه  �سعيفة،  طرق  من  اخلرب  هذا  جاء  قد  نعم 

ا،  �سحيحة عن اأن�ص  ، وح�سنه عن ابن عبا�ص وجاء مر�ساًل �سحيًحا اأي�سً

فال وجه لت�سعيف جميع الأخبار الواردة يف ذلك، بل تف�سري النبّي  لل�سبيل 

باأنه الزاد والراحلة حجة يجب العمل به.

ال�سهداء  املبني حلياة  املرفوع  التف�سري  اإفقاد  ر�سا  ر�سيد  ال�سيخ  ويحاول 

حجيته فيقول: يف احلديث �سيء من ال�سطراب، ففي رواية م�سلم والرتمذي 

من حديث ابن م�سعود اأنها يف حوا�سل طيور خ�سر ت�سرح من اأنهار اجلنة 

تاأوي اإىل قناديل حتت العر�ص، ويف رواية عبد الرزاق من  حيث �ساءت ثم 

حديث عبد اهلل بن كعب بن مالك: اإن اأرواح ال�سهداء يف �سور طيور خ�سر 

معلقة يف قناديل اجلنة حتى يرجعها اهلل يوم القيامة«. فهذا يدل على اأنها 

حمبو�سة يف مكان خا�ص، والأول يفيد اأنها مطلقة ت�سرح حيث ت�ساء، ثم اإن 

لها ماأوى تاأوي اإليه حني ت�ساء، ويف رواية مالك واأ�سحاب ال�سنن ما عدا اأبا 

.
)2(

داود اأنها يف اأجواف طيور خ�سر تعلق من ثمر اجلنة اأو �سجر اجلنة«

ول ا�سطراب ول تعار�ص بني هذه الروايات كما يزعم ال�سيخ، وكان الأوىل 

به اجلمع بينها، اأو على الأقل بني ال�سحيح منها ورد ما �سواه.

1- جامع البيان 45/7 .

2- املنار 31/3 .
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والإمام الألو�سي رحمه اهلل يف تف�سري قوله تعاىل: { ٱ ٻ ٻ 

الع�سبية  تغلبه   )238 )الــبــقــرة:  پ}  پ   پ  ٻ  ٻ 
للمذهب،فريد الأحاديث ال�سحيحة يف بيان اأن ال�سالة الو�سطى هي الع�سر، 

والتى راأى ال�سوكانى اأنها تكاد اأن تبلغ حد التواتر، ولأن هذه الأحاديث ل توافق 

مذهب الأحناف الذي هو مذهب الألو�سي، فاإنه رحمه اهلل يحاول الطعن يف 

�سحتها، فيقول بعد اأن حكى الأقوال يف الآية ورجح اأنها الظهر: الأحاديث 

الواردة باأنها الع�سر ق�سمان: مرفوعة موقوفة، واملوقوفة ل يحتج بها؛ لأنها 

ال�سحابى  وقــول  غريها،  اآخرين  �سحابة  ــوال  اأق عار�سها  �سحابة  ــوال  اأق

واإمنــا جرى اخلالف يف  قطًعا،  اآخر  �سحابي  قول  عار�سه  اإذا  به  يحتج  ل 

الحتجاج به عند عدم املعار�سة، واأما املرفوعة فغالبها ل يخلو اإ�سناده من 

مقال، وال�سامل من املقال ق�سمان: خمت�سر بلفظ ال�سالة الو�سطى �سالة 

الع�سر، ومطوًل فيه ق�سة وقع يف �سمنها هذه اجلملة، واملخت�سر ماأخوذ 

�ست�سمع،  ما  على  اخت�ساره  يف  فوهم  الــرواة  بع�ص  اخت�سره  املطول،  من 

بها،  ال�ستدلل  ي�سح  فال  احتمال،  من  تخلو  ل  كلها  املطولة  والأحــاديــث 

فقوله من حديث م�سلم: »�سغلونا عن ال�سالة الو�سطى �سالة الع�سر« فيه 

يف 
 

احتمالن، اأحدهما: اأن يكون لفظ �سالة الع�سر لي�ص مرفوًعا، بل مدرج

احلديث، اأدرجه بع�ص الرواة تف�سرًيا منه كما وقع ذلك كثرًيا يف اأحاديث، 

ويوؤيده ما اأخرجه م�سلم من وجه اآخر عن على كرم اهلل تعاىل وجهه بلفظ: 

حب�سوناعن ال�سالة الو�سطى حتى غربت ال�سم�ص »يعني الع�سر«، والثانى: 

على تقدير اأنه لي�ص مبدرج يحتمل اأن يكون عطف ن�سق على حذف العاطف 

الع�سر«،  »�سالة  الو�سطى  ال�سالة  عن  �سغلونا  والتقدير  بدًل،  ول  بياًنا  ل 

ويوؤيد ذلك اأنه  مل ي�سغل يوم الأحزاب عن �سالة الع�سر فقط، بل �سغل 

بال�سالة  اأراد  فكاأنه  اأخــرى،  طريق  من  ورد  كما  مًعا  والع�سر  الظهر  عن 

يتاأتى  ل  الحتمالني  هذين  ومع  الع�سر،  عليها  وعطف  الظهر،  الو�سطى 

ال�ستدلل باحلديث، والحتمال الأول اأقوى للرواية امل�سار اإليها، ويوؤيده من 
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خارج: اأنه لو ثبت عن النبّي   تف�سري اأنها الع�سر لوقف ال�سحابة عنده 

ومل يختلفوا، ثم على تقدير عدم الحتمالني، فاحلديث معار�ص باحلديث 

املرفوع اأنها الظهر، واإذا تعار�ص احلديثان ومل ميكن اجلمع طلب الرتجيح، 

وقد ذكر الأ�سوليون اأن من املرجحات اأن يذكر ال�سبب، واحلديث الوارد يف 

اأنها الظهر مبني فيه �سبب النزول وم�ساق لذكرها بطريق الق�سد، بخالف 

.
)1(

حديث �سغلونا... فوجب الرجوع اإليه«

ويف هذا الكالم من املغالطات ما كنا نرباأ بال�سيخ املحقق املدقق اأن ي�سدر 

عنه، لكنها الع�سبية للمذهب والإ�سرار على اعتقاد ت�سويبه دون ما �سواه، 

وقد ف�سلنا الرد على هذا الكالم يف مو�سعه، وبينا اأن دعوى الإدراج التي 

جعلها اأ�ساًل بنى عليها كالمه دعوى مرجوحة.

ث- دعوى معار�سته للقراآن الكرمي: 

اأورد اجلمل - رحمه اهلل - يف تف�سريه لقوله تعاىل: { ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې 
ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ } )اآل عمران: 36( اإ�سكاًل يفيد 
تعار�ص التف�سري املرفوع املفيد حتقيق هذا الدعاء، وحفظ اهلل تعاىل ملرمي 

وابنها من ال�سيطان مع الآية الكرمية. قال: ويف املقام اإ�سكال قوي مل اأر من 

نبه عليه من املف�سرين، وحا�سله اأن قولها، »واإنى اأعيذها بك« معطوف على 

ما قبله الواقع يف حيز »ملا و�سعتها«، فيقت�سي اأن طلب هذه الإعاذة اإمنا 

وقع بعد الو�سع، فال يرتتب عليه حفظ مرمي من طعن ال�سيطان وقت نزولها 

وخروجها من بطن اأمها، فال يتالقى احلديث مع الآية، بل مقت�سى ظاهر 

الآية اأن اإعاذتها من ال�سيطان الرجيم اإمنا كان بعد و�سعها، وهذا ل ينايف 

عادته،  هو  الذي  ولدتها  وقت  ونخ�سها  بطعنها  عليها  ال�سيطان  ت�سلط 

1- روح املعاين 156/2.
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.
)1(

فاإن عادته طعن املولود وقت خروجه من بطن اأمه.. تاأمل «

ويرتك  احلــديــث  ببع�ص  يــوؤمــن   - اهلل  رحمه   - اجلمل  مــن  والعجب 

بع�سه، فقد �سلم باأن طعن اإبلي�ص للمولود عند خروجه من بطن اأمه عادة، 

وهو ما اأفاده التف�سري املرفوع، ولكنه اأورد هذا الإ�سكال - ومل يجب عليه - 

اأم مرمي دعت بهذا الدعاء بعد الولدة يعار�ص  اأن  اإفادة القراآن  على كون 

اإفادة التف�سري املرفوع حفظ اهلل تعاىل منه اإىل مرمي وابنها من هذا الطعن 

عند الولدة، وقد ترك - رحمه اهلل - هذا العرتا�ص دون جواب، ولعله 

مل يجد له جوابا.

1- حا�سية اجلمل 264/1.
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املبحث ال�سابع

عناية اأ�سحاب الكتب ال�ستة 

 بالتف�سري املرفوع اإىل النبّي





 جزءا من احل�سيلة  النبي  اإىل  التف�سري املرفوع  اأن يكون  البدهي  من 

وبيان  وحتقيقه  جمعه  على  العلماء  حر�ص  الــذي  النبوي  للحديث  الكربى 

�سحيحه من �سعيفه ومو�سوعه.

وتعترب الكتب ال�ستة امل�سدر الأوفى والأقوى للحديث النبوي ال�سريف، ولها 

 ال�ستة، 
)1(

مكانة �سامية ورتبة عالية، فقد ا�ستهر بني العلماء ت�سميتها بالأ�سول

وذاك لكونها اأ�سول هذا الفن واأ�س�سه التي يعتمد عليها ويتفرع منها.

وقد جمعت هذه الأ�سول جل الأحاديث املروية عن النبّي  ، يقول النووى 

رحمه اهلل: مل يفت الأ�سول اخلم�سة اإل الي�سري، اأعنى ال�سحيحني و�سنن اأبى 

.)2(

داود والرتمذي والن�سائي

ال�ستة  الكتب  �سمن  من   » ماجة  ابن  »�سنن  عد  النووي  الإمــام  ترك  وقد 

للخالف احلا�سل بني العلماء يف �ساد�ص هذه الكتب، يقول الأمري ال�سنعاين 

معقًبا على كالم النووى هذا: »وقد اأحلق باخلم�سة املوطاأ، كما �سنعه ابن 

ا عنه �سنن ابن ماجة، وعلى  الأثري يف جامع الأ�سول، وغريه اأحلق بها عو�سً

.»
)3(

هذا بنى احلافظ املزي يف تهذيب الكمال

مو�سى  بن  حممد  بكر  اأبو  احلافظ  النووى،  �سنيع  �ساأن  خم�سة،  وعدها 

ال�سيخ  الأ�ستاذ  حمققه  يقول  اخلم�سة«،  الأئمة  »�سروط  كتابه:  احلازمى 

حممد زاهد الكوثري: مل يجعل بينهما املوطاأ لندماج اأحاديثه فيها، اإل ما 

قل، ول �سنن ابن ماجة، لتاأخر مرتبتها عنها، حتى قالوا: اإن كل من انفرد 

من  ماجة  ابن  زوائــد  بني  كان  واإن  �سعيف،  فهو  عنه  بالرواية  ماجه  ابن 

.
)4(

الأحاديث �سحاح

1- قال احلافظ ابن حجر يف مقدمة تقريب التهذيب �ص 76، »فاإن كان حديث الرجل يف اأحد الأ�سول 

ال�ستة …« يعني هذه ال�ستة، ف�سماها اأ�سوًل.

2- التقريب لالإمام النووي 99/1 .

3- تو�سيح الأفكار 55/1.

4- حتقيق ال�سيخ حممد زاهد الكوثري لكتاب » �سروط الأئمة اخلم�سة« للحازمى �ص29، ط مكتبة 

عاطف القاهرة.
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»�سروط  كتابه  يف  املقد�سي  طاهر  بن  حممد  الف�سل  اأبــا  احلافظ  لكن 

الأئمة ال�ستة« عدهم �ستة بذكر ابن ماجة، وهذا ما ا�ستقر عليه احلال بني 

العلماء، ولذا تعقب ال�سيوطي النووي يف عدهم خم�سة كما �سبق، فقال: مل 

يدخل امل�سنف �سنن ابن ماجة يف الأ�سول، وقد ا�ستهر يف ع�سر امل�سنف 

وبعده جعل الأ�سول �ستة باإدخاله فيها. قيل: واأول من �سمه اإليها ابن طاهر 

.)1(

املقد�سي

قد  �سبطها  يف  الأمــر  عليه  ا�ستقر  مبا  ال�ستة  الكتب  هذه  اأن  فاحلا�سل 

جمعت جل ما ورد عن النبّي  ، ولهذا اآثرنا، يف منهجية فريق البحث يف 

املو�سوعة، اأن تكون هي مادة ا�ستقراء الأحاديث املرفوعة يف التف�سري.

واأما عن التف�سري املرفوع عند هوؤلء الأئمة الكرام، فال ريب اأنهم اأوردوا 

يف ثنايا ما رووه من الأحاديث كثرًيا من هذا التف�سري املرفوع كما �ست�سفر 

عنه مباحث املو�سوعة باإذن اهلل تعاىل.

ال�سمات  ببع�ص  موجزا  تعريفا  نقدم  اأن  اإىل  داع  املنهجي  والقت�ساء 

واملالمح التي تربز عناية هوؤلء الأئمة الكرام بالتف�سري املرفوع: 

: �سحيح �لإمام البخاري:  اأولاً

فلقد  املرفوع،  بالتف�سري  اعتناًء  ال�ستة  الأئمة  اأكرث  البخاري  الإمــام  كان 

للتف�سري، �سمنه من املرفوعات واملوقوفات واملقطوعات  اأفرد كتاًبا �سخًما 

كًما كثرًيا، واأورد احلافظ ابن حجريف خامتة �سرحه لهذا الكتاب اإح�سائية 

حديث  خم�سمائة  على  التف�سري  كتاب  ا�ستمل  فيها:  قال  ا�ستمله،  ملا  دقيقة 

املو�سول  حكمها،  يف  وما  املرفوعة  الأحاديث  من  حديًثا  واأربعني  وثمانية 

يف  وما  معلقة  والبقية  حديًثا،  و�ستون  وخم�سة  حديث  اأربعمائة  ذلك  من 

معناه، املكرر من ذلك فيه وفيما م�سى: اأربعمائة وثمانية واأربعون حديًثا، 

ا يف تف�سيل هذا اخلالف: الو�سيط �ص 665 - 666. 1- تدريب الراوى 102/1، وانظر اأي�سً
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واخلال�ص منها: مائة حديث وحديث، وافقه م�سلم على تخريج بع�سها، 

ومل يخرج اأكرثها، لكونها لي�ست ظاهرة يف الرفع، والكثري منها من تفا�سري 

.
)1(

ابن عبا�ص ر�سي اهلل تعاىل عنهما 

تف�سريا  يعد  التف�سري  كتاب  يف  مرفوًعا  البخاري  اأورده  ما  كل  لي�ص  لكن 

مرفوًعا، فقد اأورد فيه الكثري من املرفوعات املوافقة للقراآن واملبينة لف�سائله 

وغري ذلك.

ف�سل  يف  املعلى  بن  �سعيد  اأبي  حديث  الفاحتة  ل�سورة  تف�سريه  يف  فــاأورد 

.
)2(

فاحتة الكتاب 

ويف تف�سري �سورة البقرة ترجم البخاري: وباب قوله تعاىل { ۈ ۈ 

بن  اهلل  عبد  حديث  �ساق  ثم   ،)22 البقرة:   ( ۅ}  ۋ   ۋ  ٴۇ 
 : »اأي الذنب اأعظم عند اهلل؟ قال: اأن جتعل  : �ساألت النبّي    م�سعود 

، وهذا احلديث وافق يف معناه الآية الكرمية 
)3(

نًدا وهو خلقك… احلديث« 

وع�سدها واأكدها.

العالمة  عليه  ولذا اعرت�ص  منا�سبة،  لأدنى  البخاري احلديث  يذكر  وقد 

ڤڤڤ   } تــعــاىل  قــولــه  ــــراده يف تف�سري  اإي الــعــني يف  الــديــن  ــدر  ب

ر�سول  اأن  هريرة  اأبى  حلديث  )الفاحتة:7(،  ڦڦڦڦ} 
اهلل  قال: اإذا قال الإمام{ ڤڤڤ ڦڦڦڦ}، 

لي�ص  هنا  الباب  حديث  ذكر  العيني:  .يقول 
)4(

احلديث اآمني…  فقولوا: 

1- فتح البارى 616/8.

2- اأخرجه البخاري، الفتح 6/8-7 برقم 4474.

3- اأخرجه البخاري، الفتح 13/8 برقم 4477.

عليهم  املغ�سوب  غري   )2( الفاحتة  �سورة  تف�سري  التف�سري  كتاب   )65( يف  البخارى  اأخرجه   -4

ول ال�سالني. الفتح 9/8 برقم 4475.
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.
)1(

منا�سًبا؛ لأنه ل يتعلق بالتف�سري، واإمنا حمله اأن يذكر يف ف�سل القراآن

البخاري  اهتمام  �سمات  من  قبل  من  احلافظ  اإليه  اأ�سار  الذي  والتكرار 

وعنايته بالتف�سري املرفوع، فاإنه يكرر كثرًيا من الأحاديث التف�سريية التي �سبق 

له اإيرادها ليظهر تعلقها بالآية، ومثال ذلك حديث اأبى هريرة   يف تف�سري 

ڤڤڤڦ}  ٹٹٹڤ   } تعاىل  قوله  يف  التبديل 

، فاإنه رغم اإيراده له قبل ذلك اإل اأنه كرره هنا لإبراز تعلقه 
)2(

)البقرة: 59(

بتف�سري الآية الكرمية. وهذا كثري ووا�سح يف ال�سحيح.

ويظهر اهتمام الإمام البخاري - رحمه اهلل - وا�سًحا بالتف�سري املرفوع 

من خالل تراجمه يف كتاب التف�سري وغريه، فمثاًل يرتجم البخاري يف كتاب 

ٿ}  ٺٺٺ   } تعاىل:  باب قول اهلل  احلــدود: ) 

)املائدة: 38( ويف كم يقطع ( ثم ي�سوق التف�سري املرفوع املبني باأن القطع 

اهتماًما منه - رحمه  ونلمح من هذا  دينار ف�ساعًدا،  ربع  يكون يف  اإمنا 

اهلل - بالتف�سري املرفوع، من حيث اإيراده لالآية وهذا ال�سوؤال يف الرتجمة، 

فكاأنه يقول: اإن ظاهر الآية املفيد اإطالق القطع يف كل �سارق لي�ص مراًدا، بل 

ذلك بينه النبّي  وف�سره مبا اأورده الآن.

وتظهر عناية البخاري بالتف�سري املرفوع فائقة يف اإيراده للحديث »الكماأة من 

املن وماوؤها �سفاء للعني«، يف تف�سري قوله تعاىل { ېېېى} 

تظهر  ل  قد  واحلديث  ــة  الآي بني  التف�سريية  ال�سلة  فــاإن   ،)57 )البقرة: 

 - البخاري  على  العرتا�ص  اإىل  اخلطابي  الإمــام  دعى  ما  وهذا  وا�سحة، 

اإنه ل وجه  اإيراده لهذا احلديث يف كتاب التف�سري، قائاًل:  رحمه اهلل - يف 

لإدخاله هنا، لكن الناظر لرواية م�سلم للحديث بلفظ » الكماأة من املن الذي 

العيني  اأحمد  بن  حممد  حممود  اأبي  الدين  بدر  للعالمة  البخاري  �سحيح  �سرح  القارى  عدة   -1

ت 855هـ 81/18.

2- ينظر تخريج احلديث التف�سري املرفوع يف �سورة البقرة من املو�سوعة.
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اأنزل على بنى اإ�سرائيل » يجد املنا�سبة وا�سحة، ويظهر فقه البخاري و�سعة 

فهمه و�سدة عنايته بالتف�سري املرفوع.

ثانياًا: �سحيح �لإمام م�سلم.

لكنه جاء خمت�سًرا  اآخر �سحيحه،  كتاًبا يف  للتف�سري  الإمام م�سلم  اأفرد 

جًدا، ومل يورد فيه من املرفوع �سراحة اإل حديًثا واحًدا فقط هو حديث اأبي 

.
)1(

هريرة  يف تف�سري التبديل الواقع من بنى اإ�سرائيل

تف�سيلية  درا�ــســة  اخلــويل  حممد  اإبراهيم  الدكتور  الأ�ستاذ  قــدم  وقــد 

اأن  اإىل  منها  انتهي  الكتاب  هذا  يف  م�سلم  اأوردهــا  التي  والآثــار  لالأحاديث 

التي  التف�سري  اأحاديث  جلميع  ال�ستيعاب  يق�سد  مل   - اهلل  رحمه  م�سلًما- 

.
)2(

�سحت عنده يف هذا الكتاب الذي ختم به �سحيحه

وقد اأخرج م�سلم كًما من الأحاديث التف�سريية املفرقة يف ثنايا �سحيحه،   

بل انفرد م�سلم بتخريج اأحاديث يف التف�سري مل يخرجها غريه من اأ�سحاب 

   عن النبّي   الكتب ال�ستة، مثال ذلك: انفراده بتخريج حديث اأبي ذر

يف تف�سري قوله تعاىل: { ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ} الأنعام: )158(.
كتاًبا  القرطبي  العبا�ص  اأبو  الإمــام  اأفــرد  م�سلم،  ل�سحيح  تلخي�سه  ويف 

ال�سور  على  رتبها  حديًثا  وثمانني  خم�سة  ال�سحيح  من  فيه  جمع  للتف�سري 

القراآنية بداية من �سورة الفاحتة وحتى اآخر القراآن الكرمي، ويف هذا دليل 

على اأن م�سلًما- رحمه اهلل - قد اأورد كثرًيا من اأحاديث التف�سري املرفوع يف 

�سحيحه، غري اأنه مل يجمعها كلها يف كتاب التف�سري.

1- �سحيح م�سلم 2312/4 برقم 3015.

2- انظر: ال�سنة بياًنا للكتاب �ص 13- 20.
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ثالًثا: �سنن �أبي داود.

اأكرث  لكنه رغم ذلك كان من  �سننه،  كتاًبا يف  للتف�سري  اأبو داود  يفرد  مل 

كتب ال�سنة تخريًجا للتف�سري املرفوع، بل قد انفرد بتخريج اأحاديث كثرية يف 

التف�سري مل يخرجها غريه، نعم بع�ص هذه الأحاديث التي انفرد بها اإ�سنادها 

�سعيف، وذلك كاحلديث الذي اأخرجه باإ�سناده اإىل عائ�سة ر�سي اهلل عنها، 

بيته  يف  الرجل  كالم  هو  اليمني:  يف  اللغو  يف    اهلل  ر�سول  قال  قالت: 

كال واهلل وبلى واهلل ، وكحديث: العيافة والطرية والطرق من اجلبت«.

الأ�سانيد  �سحيحة  متعددة  مرفوعة  تفا�سري  باإخراج  انفرد  ا  اأي�سً لكنه 

�سالة  كيفية  تف�سري  يف  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  حديث  منها  ح�سنة،  اأو 

قوله  تف�سري  يف  عامر  اأبي  بن  حنظلة  بن  اهلل  عبد  وحديث   ،
)1(

اخلــوف

تعاىل { ٻ ٻ پ پ پ   پ} ) املائدة: 6(.

ر�بًعا: �سنن الرتمذى.

لقد اأفرد الرتمذي - رحمه اهلل - كتاًبا للتف�سري يف �سننه، ا�ستمل على كثري 

ا ا�ستمل على اأحاديث يف الف�سائل واأ�سباب  من التف�سري املرفوع، لكنه اأي�سً

النزول والأحاديث املوافقة للقراآن الكرمي.

وتظهر عناية الإمام الرتمذي بالتف�سري املرفوع يف ذكره لأكرث من حديث 

يف تف�سري الآية الواحدة، ففي قوله تعاىل { گ گ گ گ ڳ ڳ  

ڳ  ڳ ڱ } ) الن�ساء: 31(، اأورد الرتمذي اأربعة اأحاديث يف 
.)2(

تف�سري هذه الآية الكرمية

كثرية  اأحاديث  بذكر   - اهلل  رحمه   - ال�ستة  بني  من  الرتمذي  وانفرد 

اأم �سلمة ر�سي اهلل عنها عن  اأو ح�سنة، منها حديث  التف�سري �سحيحة  يف 

1- ينطر تف�سيل تخريجه ودرا�سته يف مباحث تف�سري �سورة الن�ساء من املو�سوعة.

2- �سنن الرتمذى 235/5 - 236.
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النبّي  يف تف�سري قوله تعاىل { ۅ  ۉ ۉ ې ې ې ې } 

.)223 )البقرة: 

خام�سا: �سنن �لن�سائى.

املجتبى،  هي  التي  ال�سغرى  �سننه  يف  كتاًبا  للتف�سري  الن�سائي  يفرد  مل 

الكربى،  ال�سنن  الكربى، لكن  ال�سنن  للتف�سري يف  باإفراد كتاب كبري  مكتفًيا 

، لي�ست من الكتب ال�ستة.
)1(

كما قال ال�سيوطى 

وينفرد الن�سائي يف �سننه ال�سغرى باأحاديث �سحيحة كثرية عن غريه 

اأبي هريرة واأبى �سعيد ر�سى  ال�ستة، من ذلك انفراده بتخريج حديث  من 

بيده - ثالث  يوًما، فقال: والذى نف�سى    اهلل عنهما »خطبنا ر�سول اهلل 

مرات - ثم اأكب فاأكب كل رجل منا يبكي ل ندري على ماذا حلف، ثم رفع 

راأ�سه... احلديث«.

مثاًل  يرتجم  فهو  تراجمه،  يف  املرفوع  بالتف�سري  الن�سائي  عناية  وتظهر 

حلديث عدي بن حامت   يف تف�سري املراد باخليطني يف الآية { ڄ ڄ 

ڌ}  ڍ  {ڍ   ڇڇ}  چ  چ   چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ   ڄ 
: تاأويل قول اهلل تعاىل { ڄ ڄ..}الآية.

)2(

)البقرة: 187( فيقول

، ثم يورد حديث عبد اهلل 
)3(

ويرتجم الن�سائى: »باب �سفة م�سح الراأ�ص«

مبقدم  بداأ  واأدبــر،  بهما  فاأقبل  بيديه،  راأ�سه  م�سح   :   اأنه  وفيه  زيد،  بن 

راأ�سه، ثم ذهب بهما اإىل قفاه، ثم ردهما حتى رجع اإىل املكان الذي بداأ 

منه ... احلديث.

والظاهر اأن الن�سائي اأراد بهذه الرتجمة اأن ي�سري اإىل اأن احلديث تف�سري 

وبيان للمراد مب�سح الراأ�ص يف الآية الكرمية.

1- انظر تدريب الراوي 102/1.

2- انظر �سنن الن�ساء 1480-147/4.

3- �سنن الن�سائى 71/1- 72.
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�ساد�ًسا: �سنن �بن ماجة: 

من  كبرًيا  كًما  اأورد  ولكنه  �سننه،  يف  كتاًبا  للتف�سري  ماجة  ابن  يفرد  مل 

التف�سري املرفوع يف ثناًيا �سننه، وانفرد عن بقية ال�ستة ببع�ص اأحاديث، لكن 

   غالب ما ينفرد به �سعيف ال�سند، فمن ذلك مثاًل حديث الرباء بن عازب

قال: قال ر�سول اهلل  ) ويلعنهم الالعنون، قال: دواب الأر�ص(.

ا بالتف�سري املرفوع يف تراجمه، فقد روى حديث  ويظهر اعتناء ابن ماجة اأي�سً

عبد اهلل بن عمرو  يف تف�سري قوله تعاىل: { یجئحئمئىئ} 

باملعروف«،  فلياأكل  فقرًيا  كان  »ومن  قوله  باب  له:  وترجم   ،)6 الن�ساء:   (

وهذه من املرات القليلة التي ي�سري فيها ابن ماجة اإىل ات�سال الآية مبا ورد 

يف تف�سريها مرفوًعا.

هذه اإطاللة �سريعة على بع�ص �سمات ومالمح عناية املحدثني بالتف�سري 

التف�سري  الواردة يف  الن�سو�ص احلديثية  املرفوع، تربز حر�سهم على جمع 

عامة، والتف�سري املرفوع خا�سة، وهي ن�سو�ص متناثرة، حان الوقت للعمل 

بالآيات  التف�سريية  �سلتها  وبيان  وحتقيقها  جلمعها  املنهجي  املوؤ�س�سي 

الذي  املقدار  حول  القدمي/اجلديد  ال�سوؤال  عن  للجواب  مقدمة  القراآنية، 

ف�سره الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم من القراآن الكرمي.
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املبحث الثامن

منوذجان من التف�سري املرفوع

 اإىل النبي





نقدم يف هذا املبحث منوذجني يربزان املنهجية املعتمدة لدى فريق البحث 

على  الآيات  وتف�سري  التف�سري،  يف  املرفوعة  الأحاديث  ا�ستقراء  مو�سوع  يف 

�سوئها. وهي منهجية تعتمد اخلطوات واملراحل الآتية:

اأ- ذكر ن�ص احلديث املرفوع اإىل الر�سول  املف�سر لالآية.

ب- تخريج احلديث وذكر رواته واأ�سانيده .

ج- �سرح املفردات املحتاجة اإىل بيان يف احلديث والآية.

التف�سيلي لالآية على �سوء احلديث املف�سر، من خالل  د- تقدمي املعنى 

الإ�سارة اإىل �سياق الآية وجوها العام، ثم ا�ستنباط العديد من امل�سائل.

الفجر يف  من  والأ�سود  الأبي�ص  باخليط  املراد  بيان  الأول:  النموذج   -

چ  چ   چچ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   } تــعــاىل:  قوله 

ڇ}   {ڍ ڍڌ} ) البقرة: 187(.
�أول- ن�ص �حلديث:

قال الإمام البخاري رحمه اهلل: حدثنا قتيبة بن �سعيد، حدثنا جرير، 

عن مطرف، عن ال�سعبي، عن عدي بن حامت  ، قال:»قلت يا ر�سول اهلل: 

اإنك لعري�ص  اأهما اخليطان؟ قال:  الأ�سود،  الأبي�ص من اخليط  ما اخليط 

القفا اإن اأب�سرت اخليطني ثم قال ل: بل هو �سواد الليل وبيا�ص النهار«.

اأ�سود، حتى  اأبي�ص وعقاًل  - لفظ ثان عند البخاري:»اأخذ عدي عقاًل 

كان بع�ص الليل نظر فلم ي�ستبينا، فلما اأ�سبح قال يا ر�سول اهلل: جعلت حتت 

، قال اإن و�سادك اإذا لعري�ص اأن كان اخليط الأبي�ص والأ�سود حتت 
)1(

و�سادي

و�سادتك«.

ا: ملا نزلت: { ڄ ڃ ڃ   ڃڃچچچ  - لفظ ثالث عنده اأي�سً

چڇ }، عمدت اإىل عقال اأ�سود واإىل عقال اأبي�ص فجعلتهما حتت و�سادتي، 

1- هكذا جاءت الرواية على الخت�سار والإيجاز، والتقدير: جعلت حتت و�سادي عقالني.
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فجعلت اأنظر يف الليل فال ي�ستبني يل فغدوت على ر�سول اهلل  فذكرت له 

ذلك، فقال اإمنا ذلك �سواد الليل وبيا�ص النهار«.

ثانيا- تخريج �حلديث:

باب  التف�سري)28(  كتاب  يف)65(  الأولني  باللفظني  البخاري  اأخرجه 

{ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇڇڇ  ڇڍ 

ڍڌ}، الأول من طريق مطرف عن ال�سعبي والثاين من طريق ح�سني 
عن ال�سعبي الفتح 31/8 برقمي 45.9، 451.

ويف )30( كتاب ال�سوم )16(، باب قول اهلل تعاىل{ڄ  ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇڇڇ  ڇڍ  ڍ ڌ} من طريق 
ح�سني به باللفظ املذكور ثالًثا، الفتح 157/4برقم 1916.

اأن الدخول يف  واأخرجه م�سلم يف )13( كتاب ال�سيام )8( باب بيان 

ال�سوم يح�سل بطلوع الفجر...الخ من طريق ح�سني عن ال�سعبي به باألفاظ 

قريبة 766/2-767 برقم 1090.

ال�سحور من طرق عن  وقت  باب يف  ال�سيام  كتاب  داود يف  اأبو  واأخرجه 

ح�سني عن ال�سعبي… به 549/1.

�سورة  ومن  باب  الــقــراآن)3(  تف�سري  كتاب  يف)48(  الرتمذي  واأخرجه 

البقرة من طريق ح�سني وجماهد عن ال�سعبي به بلفظ قريب 211/5 برقم 

.2971-2970

{ڄ  تعاىل:  اهلل  قول  تاأويل  باب  ال�سيام  كتاب  يف  الن�سائي  واأخرجه 

 { ڇڍ  ڇڇڇ   چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
.147/4

واأخرجه اأحمد يف امل�سند من طريق جمالد، اأخربين عامر، حدثني عدي 
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ابن حامت قال: علمني ر�سول اهلل   ال�سالة وال�سيام قال: »�سل كذا وكذا، 

الأبي�ص  اخليط  لك  يتبني  حتى  وا�سرب  فكل  ال�سم�ص  غابت  فاإذا  و�سم 

من اخليط الأ�سود، و�سم ثالثني يوًما اإل اأن ترى الهالل قبل ذلك، فاأخذت 

خيطني من �سعر اأ�سود واأبي�ص فكنت اأنظر فيهما فال يتبني يل، فذكرت ذلك 

لر�سول اهلل   ف�سحك وقال: يا ابن حامت اإمنا ذاك بيا�ص النهار من �سواد 

الليل«. امل�سند 377/4 ط امليمنية، 455/14 برقم 1927. ط دار احلديث.

لفظه  بلفظ قريب من  به  ال�سعبي  اأي�سا من طريق ح�سني عن  واأخرجه 

الذي اأخرجه البخاري عن امل�سند 477/4 ط امليمنية 454/14 برقم 19266 

ط دار احلديث. 

واأخرجه الدارمي يف)4( كتاب ال�سوم)7( باب متى مي�سك املت�سحر من 

به  ال�سعبي  10/2 برقم )1694( من طريق ح�سني عن  وال�سراب  الطعام 

باألفاظ قريبة.

واأخرجه الطربي يف التف�سري512/3- 513 بالأرقام 2987- 2989 مطوًل 

وخمت�سرًا، من عدة طرق عن ال�سعبي عن عدي.

واأخرجه ابن خزمية يف �سحيحه، يف كتاب ال�سيام، باب ذكر البيان اأن 

اهلل عز وجل اأراد بقوله { ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ 

برقم   209/3 الليل،  من  النهار  بيا�ص  بيان  ڇڇڇ  ڇڍ}  چ  چ 
.)1926(

   واأخرجه الطحاوي يف �سرح معاين الآثار 53/2 من طرق عن ال�سعبي

به باألفاظ قريبه 215/2.

طريق  من   )1686( برقم   318/1 تف�سريه  يف  حــامت  اأبــي  ابــن  واأخــرجــه 

ح�سني عن ال�سعبي به بلفظ قريب.
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واأخرجه ابن حبان يف �سحيحه الإح�سان )12( كتاب ال�سوم )4(، باب 

 243-242/8 اأحيائها  لغاتها يف  تتباين  العرب  باأن  البيان  ذكر  ال�سحور 

من طريق ح�سني عن ال�سعبي به خمت�سًرا ومطوًل برقمي 3462، 3463.

واأخرجه الطرباين يف الكبري 78/17- 80 رقم )179-178(.

الذي  الوقت  باب  ال�سيام،  الكربى يف كتاب  ال�سنن  البيهقي يف  واأخرجه 

يحرم فيه الطعام على ال�سائم من طريق ح�سني عن ال�سعبي.

واأخرجه البغوي يف تف�سريه 163/1 بهام�ص اخلازن.

ثالثا- ق�سايا لغوية:

 ،
)1(

وخيوطة  خيوط  وجمعه  ال�سلك،  اخليط  اجلوهري:  قال  اخليط:   -

اأخيطه  الثوب  خطت  وقد  خيوط،  وجمعه  معروف  اخليط  الراغب:  وقــال 

. ويقول الطاهر بن عا�سور »اخليط �سلك الكتان 
)2(

خياطات وخيطته تخييًطا

 .
)3(

اأو ال�سوف اأو غريهما مما يلفق به بني الثياب ب�سده باإبرة اأو خميط«

وي�ستعمل اأهل العربية التعبري باخليط الأبي�ص واخليط الأ�سود جماًزا يف 

بع�ص املعاين اأهمها: 

قاله  الليل،  �سواد  وبالأ�سود  النهار  بيا�ص  الأبي�ص  باخليط  يراد  اأن   -1

ووجه  الت�سبيه،  باب  من  ذلك  اأن  الزبيدي  وراأى   .
)4(

القامو�ص �ساحب 

الت�سبيه  »على  الزبيدي:  قال  كٍل،  يف  الدقة  به  وامل�سبه  امل�سبه  بني  ال�سبه 

اخلـيط  ال�سلت:  اأبي  بن  اأمية  بقول  القول  هذا  اأيد  ثم  لدقته«،  باخليط 

.
)5(

الأبي�ص �سوء ال�سبح منفلق  واخليط الأ�سود لون الليل مركوم

ال�سحاح 1125/3.
 

-1

املفردات �ص 161.
 

-2

التحرير والتنوير 183/2.
 

-3

القامو�ص املحيط 373/2.
 

-4

املركوم اأي املرتكم بع�سه على بع�ص من الركم وهو جمع �سيء فوق اآخر. انظر تاج العرو�ص 317/8.
 

-5
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اللون، ذكر  باأنه  اللغة للخيط  اأهل  ولعل هذا هو املراد من تعريف بع�ص 

ذلك اأبو عبيد ثم قال: ويدل له تف�سري النبي  بقوله اإمنا هو �سواد الليل 

، اأي ت�سريحه 
)1(

وبيا�ص النهار. قال الزبيدي: وي�سهد له قول اأمية ال�سابق

بذلك يف قوله: واخليط الأ�سود لون الليل مركوم.

ويعرفهما الزخم�سري على وجه الدقة فيقول: اخليط الأبي�ص اأول ما يبدو 

من الفجر املعرت�ص يف الأفق كاخليط املمدود، واخليط الأ�سود هو ما ميتد 

.
)3(

، �سبها بخيطني اأبي�ص واأ�سود
)2(

معه من غب�ص الليل

2- ويرى بع�ص العلماء اأن املراد من التعبري باخليطني يف اللغة الفجران 

ا وهو اخليط  ال�سادق والكاذب، فهما فجران اأحدهما يبدو �سواًدا معرت�سً

�سميا  الفجران،  فاخليطان هما  الأفق،  �ساطًعا ميالأ  يطلع  والآخر  الأ�سود، 

اأبو حيان ثم قال: »وكل ما دق  بذلك لمتدادهما ت�سبيًها باخليطني، حكاه 

.
)4(

وا�ستطال واأ�سبه اخليط �سمته العرب خيًطا«

والختالف  بينهما،  التقارب  نلحظ  ال�ستعمالني،  هذين  تاأمل  وعند 

اإمنا هو يف امل�سميات فقط، فاخليط الأ�سود: هل هو �سواد الليل اأم هو الفجر 

الكاذب؟ القول باأنه �سواد الليل اأعم، لأنه ي�سمل الفجر الكاذب وما بعده 

�سبق  كما   - معرت�ص  �سواد  باأنه  الكاذب  الفجر  وتعريف  الليل،  �سواد  من 

على  تدل  كلمة  الفجر  فاإن  الفجر،  معنى  العلماء يف  ذكر  ملا  دقيًقا  لي�ص   -

�سًقا  الليل  ي�سق  لأنه  بذلك  الفجر  و�سمي  وتو�سعه،  و�سقه  ال�سيء  تفتح 

.
)6(

، وقال ابن فار�ص: الفجر انفجار الظلمة عن ال�سبح
)5(

وا�سًعا

تاج العرو�ص 137/5.
 

-1

غب�ص الليل: خمالطة بقية ظلمته لبيا�ص الفجر. املعجم الو�سيط 643/2. 
 

-2

الك�ساف 339/1.
 

-3

البحر املحيط 51/2.
  

-4

معجم مقايي�ص اللغة لبن فار�ص 475/4، وانظر عمدة احلفاظ 243/3، واملفردات �ص 373.
 

-5

معجم مقايي�ص اللغة 475/4.
 

-6
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وغريه  م�سلم  الإمام  رواه  الفجرين مما  بني  الفرق  نتبني  اأن  ون�ستطيع 

يغرنكم  »ل  قال:  نه  اأ   النبي  عن     جندب  بن  �سمرة  طريق  من 

ي�ستطري  حتى  هكذا،  امل�ستطيل  الأفق  بيا�ص  ول  بالل  اأذان  �سحوركم  من 

.
)2(

،قال: يعني معرت�سا«
)1(

هكذا، وحكاه حماد بيديه

ويف رواية عند الإمام اأحمد » ل مينعكم من �سحوركم اأذان بالل ول الفجر 

، واأخرج ابن خزمية واحلاكم 
)3(

امل�ستطيل ولكن الفجر امل�ستطري يف الأفق«

يف �سحيحيهما باأ�سانيدهما اإىل ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما اأنه قال: قال 

 : »الفجر فجران، فاأما الأول فاإنه ليحرم الطعام، ول يحل  ر�سول اهلل 

.
)4(

ال�سالة، واأما الثاين فاإنه يحرم الطعام ويحل ال�سالة«

واأخرج ابن جرير وغريه من حديث عبد الرحمن بن ثوبان قال قال ر�سول 

�سيًئا،  يحرم  ل  ال�سرحان  ذنب  كاأنه  فالذي  فجران،  »الفجر    اهلل 

 .
)5(

واأما امل�ستطري الذي ياأخذ الأفق فاإنه يحل ال�سالة ويحرم ال�سوم

حماد هو ابن زيد، اأحد رجال احلديث عند م�سلم رحمه اهلل.
 

-1

اأخرجه م�سلم يف)13( كتاب ال�سيام )8( باب بيان اأن الدخول يف ال�سوم يح�سل بطلوع الفجر 
 

-2

واأن له الأكل وغريه حتى يطلع الفجر وبيان �سفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول يف ال�سوم 

ودخول وقت �سالة ال�سبح وغري ذلك 769/2-770 برقم 1094، واأبو داود يف كتاب ال�سيام باب يف 

وقت ال�سحور548/1، والرتمذي يف)6( كتاب ال�سوم )15( باب ما جاء يف بيان الفجر 77/3 برقم 

706، و اأحمد يف 7/5، 9، 13، 14، 18 ط امليمنية 15 / 120،126،137، بالأرقام 19962، 19980 

اأبي �سيبة يف امل�سنف كتاب ال�سوم )20( باب ما  2008. ط دار احلديث، وابن   ،20034  ،20025

قالوا يف الفجر ما هو 242/2، والدارقطني يف �سننه كتاب ال�سيام باب يف وقت ال�سحر 166/2. 

دار  ط   20024 برقم   138  -138/15 امليمنية  ط   14-13/5 يف  اأحمد  الإمــام  روايــة  ن�ص  هذا 
 

-3

احلديث.

4- اأحرجه ابن خزمية يف �سحيحه كتاب ال�سيام، باب الدليل على اأن الفجر هما فجران 210/3 

الذهبي،  ووافقه  يخرجاه  ومل  الإ�سناد  �سحيح  وقال   ،425/1 م�ستدركه  يف  واحلاكم   ،1927 برقم 

و�سححه الألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة 314/2 برقم 693.

3/ 514- 515 برقم2995، والدارقطني يف �سننه يف كتاب ال�سيام باب يف وقت  اأخرجه ابن جرير 
 

-5

165/2، والبيهقي يف ال�سنن الكربى يف كتاب ال�سيام باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على  ال�سحر 

ال�سائم 215/4 ، وقال البيهقي هذا مر�سل وقد روي مو�سول. بذكر جابر بن عبد اهلل فيه ، وقال ابن 

كثري: هذا مر�سل جيد )391/1( وتعقبه ال�سيخ �ساكر بقوله: »يريد جيد الإ�سناد اإىل ابن ثوبان التابعي 

جابر  وحديث  للطربي515/3.  حتقيقه  حجة.  به  تقوم  ل  املر�سل  لأن  مرفوًعا،  �سحيًحا  يكون  ل  ولكنه 

ا حديث ابن عبا�ص املتقدم. اأخرجه احلاكم يف 191/1 و�سححه ووافقه الذهبي،وي�سهد للمر�سل اأي�سً
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ذنب  مثل  وباأنه  امل�ستطيل  البيا�ص  باأنه  الكاذب  الفجر    النبي  فعرف 

، وهذا ي�سعف القول ال�سابق يف اأن الفجر الكاذب 
)1(

ال�سرحان وهو الذئب

هو �سواد الليل. 

واأما الفجر ال�سادق، فهو ال�سوء امل�ستطري الذي ميالأ الأفق، يقول الأ�ستاذ 

يف  يظهر  الذي  ال�سوء  »وحقيقة  م�سلم:  حلديث  �سرحه  يف  �ساهني  مو�سى 

الأفق يف نهاية الليل تبدو يف �سورتني يف وقتني خمتلفني: 

وي�ستطيل،  ينخف�ص  ثم  ال�سماء،  اأعلى  يف  يظهر  �سوء  الأوىل:  ال�سورة 

فهو �سوء يبدو يف الأفق كعمود راأ�ص من اأعلى اإىل اأ�سفل، وهو الذي ت�سميه 

نحو  ممتًدا  عجزه  من  يتدىل  لأنه  الذئب،  ذنب  اأي  ال�سرحان  ذنب  العرب 

الأر�ص بخالف ذنب الكلب فاإنه بعد اأن ينحني يرتفع. وهذا ال�سوء ل يلبث 

اأن يختفي ويعود مكانه الظالم، وي�سمى هذا ال�سوء بالفجر الكاذب.

يطلع  »�سوء  وهي:  الزمن،  من  بقليل  الأوىل  بعد  تاأتي  الثانية:  ال�سورة 

.
)2(

بعر�ص الأفق ثم يعم الأفق وينت�سر وي�ستطري«

الأفق  يف  يبدو  الــذي  ال�سوء  ذلك  هو  الكاذب  الفجر  اأن  يت�سح  وهكذا 

فريتفع م�ستطياًل ثم ي�سمحل ويذهب، اأي اإنه ل ينت�سر ول ميالأ الأفق، ثم 

يبدو الفجر ال�سادق بعده منت�سًرا يف الأفق م�ستطرًيا. وهذا الفجر ال�سادق 

هو الذي يجب عنده الإم�ساك وحتل به ال�سالة. واهلل تعاىل اأعلم.

ر�بعا- �ملعنى �لتف�سيلي للآية:

تعاىل:  قوله  يف  املذكورين  اخليطني  من  للمراد  وبيان  تف�سري  احلديث 

{ڍ  ڇڇ}  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  {ڄ 

ڍڌ} )البقرة: 187(، ومن رواية احلديث يت�سح اأن فهم الآية قد اأ�سكل 
على بع�ص ال�سحابة واأن النبي  قد بينه لهم.

املعجم الوجيز �ص 308.
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فتح املنعم 435/7.
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- امل�ساألة الأوىل: �سياق الآية الكرمية.

جتيىء هذه الآية: {ڄڄڄڃڃ ڃڃچچچ 

باأحكام  املتعلقة  الهدايات  من  جملة  �سمن  ڍڌ}  ڇڍ  چڇڇڇ  
ال�سوم، وهي قوله تعاىل: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ 

ڀ  ڀڀ ڀٺ ٺٺ ٿٿ  ٿ ٿ ٹ 
ٹٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ 
ڃڃ  ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇڇڇ  ڇڍ ڍڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ} )البقرة: 187(.
كان  اأمــر  اإباحة  على  تــدل  اأنها  الكرمية  الآيــة  هــذه  �سياق  من  والوا�سح 

بع�سهم  من  وح�سل  به،  اللتزام  امل�سلمني  من  كثري  على  �سعب  حمظوًرا 

خمالفته، فاأنزل اهلل عز وجل هذه الآية تخفيًفا ورحمة منه �سبحانه. ويوؤيد 

هذا املعنى ما جاء يف �سبب نزولها، فقد اأخرج البخاري وغريه من حديث 

اإذا كان الرجل �سائًما    اأ�سحاب حممد  الرباء بن عازب  قال: »كان 

فح�سر الإفطار فنام قبل اأن يفطر مل ياأكل ليلته ول يومه حتى مي�سي، واإن 

اأتى امراأته   كان �سائًما فلما ح�سر الإفطار 
)1(

قي�ص بن �سرمة الأن�ساري 

فقال لها: اأعندك طعام قالت ل، ولكن اأنطلق فاأطلب لك وكان يومه يعمل، 

فغلبته عيناه، فجاءته امراأته فلما راأته قالت خيبة لك، فلما انت�سف النهار 

ٻ    ٻ   ٱ    } الآيــة  هــذه  فنزلت    للنبي  ذلــك  فذكر  عليه  غ�سي 

ٻ  ٻ  پ    پ پ  پ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ ٺ } )البقرة: 
ڃ    ڃ   ڄ    ڄ   ڄ    } ونزلت  �سديًدا،  بها فرًحا  187(، ففرحوا 

اإنه قي�ص بن �سرمة، وقيل: �سرمة بن قي�ص، وقيل: غري  1- �سحابي جليل خمتلف يف ا�سمه، فقيل: 

الثقات:   ،7185 برقم   251/3 الإ�سابة   ،4354 برقم   123/4 الغابة  اأ�سد  يف:  ترجمته  انظر  ذلك، 

.340/3
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.
)1(

ڃ  ڃ  چ  چ چ   چ  ڇ })البقرة: 187(«
  قال: كان  اأخرج الإمــام اأحمد وغريه من حديث كعب بن مالك  وقد 

النا�ص يف رم�سان اإذا �سام الرجل فاأم�سى فنام، حرم عليه الطعام وال�سراب 

والن�ساء حتى يفطر من الغد فرجع عمر بن اخلطاب من عند النبي  ذات 

ليلة وقد �سهر عنده فوجد امراأته قد نامت، فاأرادها، فقالت: اإين قد منت 

فقال: ما منت، ثم وقع بها، و�سنع كعب بن مالك مثل ذلك، فغدا عمر بن 

اخلطاب اإىل النبي  فاأخربه، فاأنزل اهلل تعاىل ذكره { ٺ ٺ ٿ 

.
)2(

ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ } )البقرة: 187(

اأخرجه البخاري يف ) 30 ( كتاب ال�سوم )15( باب قول اهلل جل ذكره { ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  
 

-1

ٻ  پ    پ ... الآية الفتح 154/4 برقم )1915( واأخرجه يف )65( كتاب التف�سري )27( باب 

30/8 برقم )4508 ( خمت�سًرا. واأبو داود  ٻ... الآية الفتح  ٻ   ٻ    ٻ   ٱ    } قوله 

يف كتاب ال�سيام باب مبداأ فر�ص ال�سيام 450/1-541، واأخرجه الرتمذي يف )48( كتاب تف�سري 

2968 والن�سائي يف كتاب ال�سيام باب تاأويل قول  210/5 برقم  القراآن )3( باب من �سورة البقرة 

 ،147/4 الفجر«  الأ�سود من  الأبي�ص من اخليط  لكم اخليط  يتبني  واأ�سربوا حتى  »وكلوا  تعاىل  اهلل 

224/14 برقم )18518(، والدارمي يف)4( كتاب ال�سوم )7( باب  295/4 ط امليمنية  واأحمد يف 

متى مي�سك املت�سحر من الطعام وال�سراب 10/2، برقم 1693 وابن حبان يف �سحيحه الإح�سان )12( 

كتاب ال�سوم)4( باب ال�سحور 240،241/8 برقم 3460، 3461.

وابن  احلــديــث،  دار  ط   15735 برقم  امليمنية319/12  ط   640/3 امل�سند  يف  اأحمد  اأخــرجــه 
 

-2

التف�سري316/1  اأبي حامت يف  وابن  اإ�سناده،  �ساكر  ال�سيخ  2941، و�سحح  496/3-497 برقم  جرير 

برقم1677، واأبو عبيد القا�سم بن �سالم يف النا�سخ واملن�سوخ �ص57. قال الهيثمي رواه اأحمد وفيه 

�سعيب  ال�سيخ  وقد ح�سنه   ،317/6 املجمع  ثقات،  وبقية رجاله  وقد �سعف  لهيعة وحديثه ح�سن  ابن 

�ساهد من حديث  وللحديث  الر�سالة.  موؤ�س�سة  86/24 ط  امل�سند  معه من حمققي  ومن  ــاوؤوط  الأرن

22023 مطوًل  207/16- 209 برقم  القدمية  246/5-247 ط  اأحمد  واأخرجه   ،   معاذ بن جبل 

274/2 وقال هذا حديث �سحيح الإ�سناد ومل يخرجاه، ووافقه الذهبي  فيه. واحلاكم يف امل�ستدرك 

رواية  ليلى  اأبي  بن  الرحمن  عبد  بن  �ساكر  ال�سيخ  و�سعفه   95/2 خمت�سًرا  جرير  ابن  واأخرجه 

4950/3، وله �ساهد من حديث  ، انظر حتقيقه للطربي    عن معاذ بن جبل مل يدرك معاًذا 

داود يف كتاب ال�سيام باب مبداأ يف فر�ص ال�سيام 450/1 باألفاظ قريبة و�سكت  واأبو  ابن عبا�ص، 

عنه، و ابن جرير يف التف�سري 496/3 برقم 2940.
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حدوثها،  وقت  يف  متقاربة  النزول  اأ�سباب  يف  املختلفة  الروايات  وهذه 

 .
)1(

ول ميتنع تكرر الوقائع والأ�سباب ثم تنزل الآية الواحدة لبيانها كلها

وقد اختلف املف�سرون حول كون هذه الآية هل هي من قبيل الن�سخ ملا كان 

يحل  ل  فطره  بعد  نام  اإذا  ال�سائم  اأن  من  ال�سيام  فر�ص  اأول  حا�ساًل يف 

اأنها لي�ست ن�سًخا  اأو  اأن يفطر من الغد،  اأو اجلماع اإىل  اأو ال�سرب  له الأكل 

واإمنا هي رفع ملا توهمه بع�ص ال�سحابة من اأن الأكل اأو ال�سرب اأو اجلماع 

ل يجوز ماداموا قد ناموا بعد فطرهم، وهذا مبني على خالفهم حول فهم 

ال�سيام  ت�سبيه  نا�سًئا من  الفهم  كان ذلك  التحرمي، وهل  لذلك  ال�سحابة 

{ٿ ٿ  تعاىل:  قوله  الكتاب يف  اأهل  ب�سيام  امل�سلمني  على  املفرو�ص 

ڦ}  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤڤ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ 
وال�سرب  الأكــل  بــرتك  ماأمورين  الكتاب  اأهــل  كــان  183(،حــيــث  البقرة:   (

اأم اأن احلرمة كانت ثابتة يف �سرعنا  اأن يناموا؟  واجلماع يف �سيامهم بعد 

؟. 
)2(

ثم ن�سخت

وليهمنا كثرًيا اخلو�ص يف هذه امل�ساألة، فاإن لفظ »اأحل« يدل على اأن و�سعا 

حمرجا عا�سه ال�سحابة، فبني لهم القراآن اإباحة الأكل واجلماع بعد النوم، 

وهذا حمل اتفاق من العلماء. ومن ثم فاخلالف بعد ذلك بينهم لفظي فيما 

نرى واهلل اأعلم.

وقد اأباح اهلل عز وجل يف اأول هذه الآية الإف�ساء اإىل الن�ساء ليلة ال�سيام 

 ،)187 )الــبــقــرة:   { پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   } كلها 

الذي  الفاح�ص  الكالم  الأ�سل  وقيل: هو يف  ومقدماته،  هو اجلماع  والرفث 

يكون بح�سور الن�ساء لالإثارة واملغازلة، ثم ا�ستعمل كناية عن اجلماع وعن 

انظر مناهل العرفان يف علوم القراآن 109/1- 113.
 

-1

والتف�سري   ،48/2 املحيط  الكبري110/5-112،والبحر  التف�سري  يف  اخلالف  هذا  تف�سيل  انظر 
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الو�سيط 515-514/1.
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، ثم كان احلديث بعد عن علل هذه الإباحة { ٺ ٺ ٿ 
)1(

مقدماته«

ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ } )البقرة: 187(.
قلت  لكم«؟  لبا�ص  »هن  قوله:  موقع  ما  قلت:  »فاإن  الزخم�سري:  يقول 

هو ا�ستئناف كالبيان ل�سبب الإحالل، وهو اأنه اإذا كانت بينكم وبينهن هذه 

فلذلك  اجتنابهن  عليكن  و�سعب  عنهن  �سربكم  قل  واملالب�سة  املخالطة 

.
)2(

رخ�ص لكم يف مبا�سرتهن «

ويقول ف�سيلة ال�سيخ عبد الرحمن حبنكة امليداين مبيًنا جمال التعبري بهذه 

اجلملة  »هن لبا�ص لكم واأنتم لبا�ص لهن« اأي هن كاللبا�ص ال�ساتر لكم واأنتم 

بالدفء  وي�سمل  العورة  ي�سرت  اأنه  اللبا�ص  لهن، ومن �سفة  ال�ساتر  كاللبا�ص 

ويقي من عوار�ص كثرية، وفيه حفظ من احلر والربد، كذلك ينبغي اأن يكون 

اأن  ينبغي  ملا  التوجيه  معنى  الو�سف  هذا  ففي  ل�ساحبه،  الزوجني  من  كل 

يكون عليه الزوجان بع�سهما لبع�ص وهو من ثمرات املودة والرحمة اللتني 

 .
)3(

جعلهما اهلل بينهما«

ٿ}  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   } ـــعـــاىل  ت قـــــال  ثــــم 

اأنف�سكم اأي تخونونها، يقول الزخم�سري:  )البقرة:187(، ومعنى تختانون 

فهذا   .
)4(

و�سدة« زيادة  فيه  الك�سب  من  كالكت�ساب  اخليانة  من  »الختيان 

الكالم يعني اأن خان واختان مبعنى واحد والزيادة يف اختان اإمنا تدل على 

معنى الكرثة واملبالغة والتكلف وال�سدة، ولكن الراغب يرى اأن معنى الختيان 

واملعجم   ،115  -114/2 احلفاظ  وعمدة   ،241/1 والنهاية   ،283/1 للجوهري  ال�سحاح  انظر 
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يختلف عن اخليانة، فالختيان هو جمرد املراودة باخليانة، و»حترك �سهوة 

 .
)1(

الإن�سان لتحري اخليانة«

وبناء على ذلك، فقد اختلف املف�سرون يف املراد بالختيان يف الآية، هل 

هو اخليانة اأو هو حترك ال�سهوة لتحريها، فريى البع�ص اأن املراد بالختيان 

اخليانة، واأن ال�سحابة قد وقعت منهم خيانة اأي مع�سية بالأكل اأو اجلماع 

بعد النوم، يقول ابن جزي يف معنى الآية:»اأي تاأكلون وجتامعون بعد النوم يف 

، ويقول 
)2(

رم�سان، فتاب عليكم وعفا عنكم اأي غفر ما وقعتم فيه من ذلك«

الفخر الرازي:»وعلم اهلل اأنكم كنتم ت�سرون باملع�سية يف اجلماع بعد العتمة 

والأكل بعد النوم وتركبون املحرم من ذلك، وكل من ع�سى اهلل ور�سوله فقد 

.
)3(

خان نف�سه وقد خان اهلل لأنه جلب اإليها العقاب«

لأن  الوجه؛  هذا  يقوي  ل  النزول  اأ�سباب  من  جاء  ما  اأن  واملالحظ 

قي�ص بن �سرمة الذي روى ق�سته الرباء   مل ياأكل بعد اأن نام، واأما عمر 

املحظور  يقعا يف  اأنهما مل  �سياق ق�ستهما  ر�سي اهلل عنهما فظاهر  وكعب 

والواقع  بالنوم،  تتعلل  زوجته  اأن  عمر  وظن  بعد،  ناما  قد  يكونا  مل  لأنهما 

ا فاإن هذا  اأنها قد نامت حًقا، ولذا اأخرب الر�سول مبا كان من اأمره، واأي�سً

ل يليق بحال ال�سحابة الكرام ر�سي اهلل عنهم، بل الالئق بحالهم اأن يكون 

معنى الآية ما كان يدور يف �سدور ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم من �سراع بني 

متطلبات النف�ص ورغباتها و�سهواتها وبني هذا التحرمي لتلك الرغبات بعد 

النوم. وهذا مايوؤيده كالم الراغب يف معنى الختيان، فقد قال: »الختيان 

مراودة اخليانة ومل يقل تخونون اأنف�سكم، لأنه مل تكن منهم اخليانة بل كان 

.
)4(

منهم الختيان، فاإن الختيان حترك �سهوة الإن�سان لتحري اخليانة« 

املفردات للراغب �ص 163 بت�سرف.
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ويبني د.طنطاوي معنى الآية على هذا التاأويل فيقول:»واملعنى: علم اهلل 

اأنكم كنتم تراودون اأنف�سكم على مبا�سرة ن�سائكم لياًل وعلى الأكل بعد النوم 

.
)1(

قبل اأن يظهر الفجر ال�سادق«

وهذا التف�سري هو الأوفق ب�سياق الآية، فاإن معنى قوله تعاىل بعد{ ٹ 

ٹ ٹ ٹ } اأي عاد بف�سله �سبحانه وتي�سريه عليكم برفع احلرج يف 
.

)2(

الرفث لياًل، والتو�سعة والتخيف كما يقول القا�سمي

ٿ}  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   } ـــعـــاىل:  ت قـــولـــه  ويف 

)البقرة:187( وجوه اأخر، منها ما ذكره الفخر الرازي من اأن املراد »علم 

اهلل اأنكم كنتم تختانون اأنف�سكم لو دامت تلك احلرمة، قال: ومعناه اأن اهلل 

يعلم اأنه لو دام ذلك التكليف ال�ساق لوقعوا يف اخليانة، وعلى هذا التف�سري 

 .
)4(

. وقريب منه ما قرره القا�سمي رحمه اهلل
)3(

ما وقعت اخليانة «

حمذوف  مقدر  اإىل  يحتاج  لكنه  فيه،  �سيء  ل  مقبول  الوجه  وهذا 

اأي لو دامت تلك احلرمة، وهو قريب من الوجه الذي ترجح �سابقا.

ثم قال تعاىل: { ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ } )البقرة:187(، 

العرب  كالم  يف  »املبا�سرة  جرير:  ابن  ويقول  اجلماع،  باملبا�سرة  واملــراد 

مالقاة ب�سرة بب�سرة، وب�سرة الرجل جلدته الظاهرة، واإمنا كنى اهلل بقوله: 

{ڤ ڤ} عن اجلماع، يقول: فالآن اإذ اأحللت لكم الرفث اإىل ن�سائكم 

فجامعوهن يف ليايل �سهر رم�سان حتى يطلع الفجر وهو تبنيُّ اخليط الأبي�ص 

.
)5(

من اخليط الأ�سود من الفجر«

التف�سري الو�سيط 517/1.
 

-1

حما�سن التاأويل 42/2.
 

-2

التف�سري الكبري 115/5.
 

-3

حما�سن التاأويل 42/2.
 

-4

5- جامع البيان 5.4/3 بت�سرف ي�سري.

165



ويختلف املف�سرون يف املراد بقوله تعاىل {ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ }، 

هل املراد مبا كتب اهلل لنا هو الولد ال�سالح اأو املراد املحل الذي اأحله اهلل 

.
)1(

دون ما حرمه اأو املراد ابتغوا ليلة القدر اأو غري ذلك

ول ريب اأن اأبعد هذه الآراء قول من قال اإنها ليلة القدر، واإن كان الرازي 

قد اأيده بحجة عقلية، قال: جمهور املحققني ا�ستبعدوا هذا الوجه، وعندي 

اأنه ل باأ�ص به، وذلك اأن الإن�سان ما دام قلبه م�ستغاًل بطلب ال�سهوة واللذة 

ل ميكنه اأن يتفرغ للطاعة والعبودية واحل�سور، اأما اإذا ق�سى وطره ميكنه 

اأن يتفرغ للعبودية، فتقدير الآية: فالآن با�سروهن حتى تتخل�سوا  حينئذ 

من تلك اخلواطر املانعة من الإخال�ص يف العبودية، واإذا تخل�ستم منها 

والذكر بطلب  ال�سالة  العبودية يف  الإخال�ص يف  فابتغوا ما كتب اهلل من 

 .
)2(

ليلة القدر«

ورجح الطربي اأن املراد بابتغاء ما كتب اهلل ابتغاء الولد، قال: وقد يدخل 

يف قوله تعاىل: {ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ } جميع معاين اخلري املطلوبة، 

غري اأن اأ�سبه املعاين بظاهر الآية قول من قال معناه وابتغوا ما كتب اهلل لكم 

.
)3(

من الولد، لأنه عقيب قوله {ڤ ڤ} مبعنى جامعوهن

وكالم ابن جرير هذا ح�سن، لكن الذي نراه اأوفق ل�سياق الآية هو اأن املراد 

الن�ساء يف رم�سان، فاملراد  اإباحة مبا�سرة  تاأكيد ماقبلها من  بهذه اجلملة 

كانت  اأن  بعد  لكم-  اأحلها  اأي   - لكم،  اهلل  كتب  التي  املبا�سرة  هذه  ابتغوا 

معنى  يف  قال  اأنه  وغريه     قتادة  عن  روي  ما  ويوؤيده  عليكم،  حمرمة 

 ،
)4(

لكم« كتبت  التي  الرخ�سة  ابتغوا  لكم:  اهلل  اأحله  اجلملة»ما  هذه 

واجلامع   ،117/5 الكبري  والتف�سري   ،507-506/3 البيان  جامع  يف  الأقــوال  هذه  تف�سيل  انظر 
 

-1

لأحكام القراآن 318/2، وروح املعاين 65/2-66، والقا�سمي 43/2، واملنار 143-142/2.

التف�سري الكبري 117/5.
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جامع البيان 509/3.
 

-3

جامع البيان 508/3 برقم 2979.
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.
)1(

وهذا التف�سري هو الذي اختاره القا�سمي رحمه اهلل 

اأنه قول  وقد رجحنا هذا الراأي على القول باأن املراد ابتغاء الولد، رغم 

كثري من املف�سرين، لأن القول به ي�سعر اأن التمتع بني الزوجني مذموم اإذا 

مل يكن لأجل ابتغاء الولد، بل اإن الألو�سي ا�ستنبط هذا من الآية فقال رحمه 

حفظ  بالنكاح  يتحرى  اأن  ينبغي  املبا�سر  اأن  على  دللة  الآيــة  »يف  اهلل: 

ق�ساء ال�سهوة فقط، لأنه �سبحانه وتعاىل جعل لنا �سهوة اجلماع  ل  الن�سل 

لبقاء نوعنا اإىل غاية كما جعل لنا �سهوة الطعام لبقاء اأ�سخا�سنا اإىل غاية، 

.
)2(

وجمرد ق�ساء ال�سهوة ل ينبغي اأن يكون اإل للبهائم«

وهذا يحتاج اإىل تذكري باأن اأهم غايات النكاح هي اإح�سان كل من الزوجني 

لالآخر و�سده عن احلرام، بل اإن املبا�سرة بهذه النية فيها اأجر وثواب من 

  اأن نا�ًسا من اأ�سحاب النبي  اهلل،اأخرج الإمام م�سلم ب�سنده اإىل اأبي ذر

 بالأجور ي�سلون كما ن�سلي 
)3(

قالوا للنبي  يا ر�سول اهلل ذهب اأهل الدثور

وي�سومون كما ن�سوم ويت�سدقون بف�سول اأموالهم، قال اأو لي�ص قد جعل اهلل 

اأحدكم �سدقة. قالوا 
)4(

لكم ما ت�سدقون.. احلديث ويف اآخره: »ويف ب�سع

يا ر�سول اهلل: اأياأتي اأحدنا �سهوته ويكون له فيها اأجر؟ قال اأراأيتم لو و�سعها 

.
)5(

يف حرام اأكان عليه وزر؟ فكذلك اإذا و�سعها يف احلالل كان له اأجًرا«

حما�سن التاأويل 43/2.
 

-1

روح املعاين 65/2- 66.
 

-2

الدثور جمع دثر وهو املال الكثري. جامع الأ�سول لبن الأثري 560/9.
 

-3

الب�سع ب�سم الباء: يطلق على اجلماع وعلى الفرج نف�سه وكالهما ت�سح اإرادته هنا. انظر �سرح 
 

-4

النووي على م�سلم 92/7.

اأخرجه م�سلم يف )12( كتاب الزكاة )16( باب بيان اأن ا�سم ال�سدقة يقع على كل نوع من املعروف 
 

-5

-651/2 اإماطة الأذى عن الطريق  16001، واأبو داود يف كتاب الأدب باب يف  697/2- 699 برقم 

652، واأحمد يف امل�سند 167/5 و 168 ط امليمنية 539/15 و 541-542 برقمي 21365- 21374 ط 

دار احلديث، واأخرجه ابن حبان يف �سحيحه الإح�سان)7( كتاب الرقائق)8( باب الأذكار119/3 

برقم838،)14( كتاب النكاح)8( باب معا�سرة الزوجني 475/9 برقم 4167.
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نعم اإن طلب الولد وحفظ الن�سل من الغايات املطلوبة واملهمة، لكنه لي�ص 

والتعفف.  الإح�سان  اإليه  ين�ساف  بل  النكاح،  من  الأوحــد  املق�سد  هو 

واهلل اأعلم.

ثم قال تعاىل: { ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ   

ال�سيام     ليلة  الن�ساء  اإىل  الإف�ساء  الآية  اأول  يف  اهلل  فاأباح   ،  { ڇ  چ 
{ ٱ ٻ ٻ ٻ } ثم اأباح �سبحانه بقوله { ڄ ڄ} الأكل 

قوله  ذكر  وجه  مبيًنا  عادل  ابن  يقول  ال�سيام،  ليلة  ا  ي�سً اأ وال�سرب 

ڄ ڄ} بعد قوله {ڤ ڤ}: »ولو اقت�سر على قول { ڤ   }

ڤ} مل يعلم بذلك زوال حترمي الأكل وال�سرب فذكرهما لتتم الدللة 
على اإباحتهما، وهذا جواب نازلة قي�ص والأول جواب نازلة عمر وبداأ بجواب 

.
)1(

نازلة عمر لأنه املهم«

لكم  يتبني  »حتى  بالآية  املــراد  يف  املف�سرين  اختالف  الثانية:  امل�ساألة   -

اخليط الأبي�ص من اخليط الأ�سود من الفجر« وبيان الراأي الراجح. 

رغم اأن حديث عدي بن حامت   - وهو حديث الباب- يو�سح املراد 

خمتلفون  املف�سرين  فاإن  دقيًقا،  تو�سيًحا  والأ�سود  الأبي�ص  اخليطني  من 

يف املراد بهذين اخليطني على اأقوال: 

املرفوع:  بالتف�سري  املوؤيد  وهو  املف�سرين  قول جمهور  وهو  الأول:  القول   -

اإن املراد من اخليطني الأبي�ص بيا�ص النهار والأ�سود �سواد الليل، قال ابن 

جرير بعد اأن حكى هذا القول: »فتاأويله على قول قائلي هذه املقالة: وكلوا 

بالليل يف �سهر �سومكم وا�سربوا وبا�سروا ن�ساءكم مبتغني ما كتب اهلل لكم 

من الولد من اأول الليل اإىل اأن يقع لكم �سوء النهار بطلوع الفجر من ظلمة 

.
)2(

الليل و�سواده«

اللباب 313/3.
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جامع البيان 509/3.
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الآية  ولعل  املعنى،  بهذا  التعبري  لهذا  اللغة  اأهل  ا�ستعمال  ذكر  �سبق  وقد 

توؤيد هذا الراأي، فاإن قوله تعاىل »يتبني« يفيد تكلف البيان ولذلك مل يقل 

تفعل،  « ب�سيغة  »يتبنينَّ العلماء قوله:  البقاعي عن بع�ص  »يبني«، فقد نقل 

يقل  ومل  الطلوع،  يتكلف  الطالع  وكاأن  نظره،  الناظر  يتكلف  حيث  وهو 

 .
)1(

يبني لأن ذلك يكون بعد الو�سوح«

والتعبري اأي�سا باخليط يفيد الدقة كما قال اأبو حيان: العرب ت�سمي كل 

، فالتعبري باخليطني 
)2(

ما دق وا�ستطال واأ�سبه اخليط ت�سميه العرب خيًطا

من  الفجر  طلوع  حتــري  من  وال�سواد  بالبيا�ص  التعبري  يفيده  ل  ما  يفيد 

الإم�ساك عند بداية ظهوره وطلوعه ودقته واهلل اأعلم.

والقول باأن طلوع الفجر ال�سادق هو بداية النهار ال�سرعي الذي ل يجوز 

فعل �سيء بعده من املحظورات يف ال�سيام هو قول الأئمة الأربعة، بل راأى 

ابن عبد الرب اأن الإجماع منعقد على ذلك، يقول يف �سرح حديث: »اإن بالًل 

: »ويف هذا دليل على 
)3(

يوؤذن بليل فكلوا وا�سربوا حتى ينادي ابن اأم مكتوم«

اإل قبل الفجر لقوله: »اإن بالًل ينادي بليل« ثم منعهم  اأن ال�سحور ل يكون 

نظم الدرر 85/3. 
 

-1

�سبق تخريج هذا الكالم عن اأبي حيان البحر 51/2.
 

-2

الفتح  يخربه،  من  له  كان  اإذا  الأعمى  اأذان  باب  الآذان)11(  كتاب   )10( يف  البخاري  اأخرجه 
 

-3

�سحوركم  من  مينعكم  ل   :   النبي  قول  باب   )17( ال�سوم  كتاب   )30( ويف   ،617 برقم   118/2

اأذان بالل. الفتح 162/4 برقم 1918، 1919، ويف)52( كتاب ال�سهادات)11(، باب �سهادة الأعمى 

واأمره ونكاحه واإنكاحه ومبايعته وقبوله يف التاأذين وغريه. الفتح312/5 برقم 2656، ويف)95( كتاب 

اآخبار الآحاد)1( باب ما جاء يف اإجازة خرب الواحد ال�سدوق يف الآذان وال�سالة وال�سوم والفرائ�ص 

والأحكام. الفتح 244/13 برقم 7248 وم�سلم يف)13( كتاب ال�سيام)8( باب بيان اأن الدخول يف 

ال�سوم يح�سل بطلوع الفجر768/2 برقم 1920، والرتمذي يف اأبواب ال�سالة )149( باب ما جاء 

يف الآذان بالليل 392/1 برقم 203، والن�سائي يف كتاب الآذان باب املوؤذنان للم�سجد الواحد 10/2، 

 ،14،15 برقم   75-74/1 النداء  من  ال�سحور  قدر  باب   )3( ال�سالة  كتاب  املوطاأ)3(  يف  ومالك 

 ،5285  ،5195  ،3551 9/5 بالأرقام   ،451  ،303/4 9،57،62/2، ط امليمنية  واأحمد يف امل�سند 

ط دار احلديث.
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من ذلك عن اآذان ابن مكتوم، وهو اإجماع مل يخالف فيه اإل الأعم�ص ف�سذ 

ومل يعرج على قوله. والنهار الذي يجب �سيامه من طلوع الفجر اإىل غروب 

.
)1(

ال�سم�ص على هذا اإجماع امل�سلمني فال وجه للكالم فيه«

وحديث الباب حديث عدي   وا�سح و�سريح يف املراد من اخليطني ويف 

الطعام  له  اأنه يجوز  �سيدنا عدي  املذاهب، فقد ظن  رد ما �سوى ذلك من 

الفجر  ب�سياء  احلقيقيني  اخليطني  اأحــد  متييز  له  يظهر  حتى  وال�سراب 

ونوره - وهو ما يقول به اأ�سحاب املذهب الآتي- فبنّي له النبي  اأن املراد 

باخليطني بيا�ص النهار و�سواد الليل.

- القول الثاين: اإن احلد الذي يجب بتبينه الإم�ساك هو ال�سياء الذي ميالأ 

وال�سراب،  الطعام  ذلك  قبل  يجوز  واأنه  اجلبال  وروؤو�ص  والبيوت  الطرق 

بل زعم البع�ص اأن الأكل جائز حتى تطلع ال�سم�ص.

بن  وعطاء  عبا�ص  وابن  وحذيفة  عمر  عن  ذلك  »روي  القرطبي:  قال 

اأنه  ، وقال الرازي: »زعم الأعم�ص 
)2(

رباح والأعم�ص و�سليمان وغريهم اأبي 

يحل الأكل وال�سرب واجلماع بعد طلوع الفجر وقبل طلوع ال�سم�ص قيا�ًسا لأول 

النهار على اآخره، فكما اأن اآخره بغروب القر�ص، وجب اأن يكون اأوله بطلوع 

النهار  الأ�سود  واخليط  الأبي�ص  باخليط  املراد  اأن  الآية  يف  وقال  القر�ص. 

والليل، ووجه ال�سبه لي�ص اإل يف البيا�ص وال�سواد، فاأما اأن يكون الت�سبيه يف 

ال�سكل مراًدا فهذا غري جائز، لأن ظلمة الأفق حال طلوع ال�سبح ل ميكن 

اأن املراد باخليط الأبي�ص  ت�سبيهها باخليط الأ�سود يف ال�سكل البتة، فثبت 

.
)3(

واخليط الأ�سود هو النهار والليل«

ڌ }  ڍ  ڍ    } تــعــاىل  بقوله  الأعــمــ�ــص  ا�ــســتــدلل  الــــرازي  نقل  ثــم 

التمهيد لبن عبد الرب 6/10. وانظر فتح الباري 119/2، 163/4.
 

-1

اجلامع لأحكام القراآن 319/2.
 

-2

التف�سري الكبري 119/5.
 

-3
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)البقرة:187( من حيث اأن اهلل �سمى غروب ال�سم�ص لياًل مع بقاء ال�سوء 

.
)1(

بعد املغرب، فكذلك يكون ما قبل طلوع ال�سم�ص من الليل «

ماجة  وابن  الن�سائي  رواه  ما  اأقواها:  باأدلة  الراأي  هذا  اأ�سحاب  وا�ستدل 

�ساعة  اأي  قلنا حلذيفة:  قال:  بن حبي�ص  زر  باأ�سانيدهم من حديثه  واأحمد 

، ويف 
)2(

ت�سحرت مع ر�سول اهلل  ؟ قال: هو النهار اإل اأن ال�سم�ص مل تطلع

رواية عند ابن جرير قال: »كان النبي  يت�سحر واأنا اأرى مواقع النبل، قال 

.
)3(

قلت: اأبعد ال�سبح؟ قال هو ال�سبح اإل اأنه مل تطلع ال�سم�ص«

وقد اأيد هذا الراأي ابن حزم يف املحلى بقول اهلل تعاىل »يتبني« قال: »اإن 

اهلل قد اأباح الوطء والأكل وال�سرب اإىل اأن يتبني لنا الفجر، ومل يقل تعاىل: 

حتى يطلع الفجر، ول قال: حتى ت�سكوا يف الفجر فاليحل لأحد اأن يقوله، ول 

اأن يوجب �سوًما بطلوعه ما مل يتبني للمرء«. ثم ذكر الآثار املوؤيدة لذلك، 

اأنه مل يكن يتبني لهم  ومنها حديث حذيفة ال�سابق، ثم قال: هذا كله على 

 .
)4(

الفجر بعد، فبهذا تتفق ال�سنن مع القراآن«

- القول الثالث: »اإنه كان املراد من اخليطني حقيقتهما -وهو ال�سلك - 

 
)5(

الطحاوي ذلك  قال  الفجر(  )من  تعاىل  قوله  بنزول  ن�سخ  ذلك  واأن 

.
)7(

 والداودي
)6(

واأبو حيان

املرجع نف�سه 119/5.
 

-1

هذا لفظ الن�سائي رحمه اهلل يف كتاب ال�سيام باب تاأخري ال�سحور وذكر الختالف على زر فيه 
 

-2

142/4، واأخرجه ابن ماجة يف)7( كتاب ال�سيام )23( باب ما جاء يف تاأخري ال�سحور541/1 برقم 

1695، و اأحمد يف 396/5، 400/5 ط امليمنية 604/16 برقم 23254 16 /613 برقم 23285 و�سحح 

املحقق اإ�سناده باألفاظ قريبة، وابن جرير 524/3 - 525 برقمي 3011، 3012.

جامع البيان 102/2.
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املحلى320/6 - 232 باخت�سار.
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�سرح معاين الآثار 53/2
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البحر املحيط 50/2.
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نقل ذلك عنه احلافظ يف الفتح 161/4.
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اأخرجه البخاري وغريه من حديث �سهل بن  وا�ستدل القائلون بذلك مبا 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   } اأنــزلــت  قــال:  �سعد 

اأرادوا  اإذا  رجال  فكان   ، الفجر«  »من  ينزل  ومل   )187 )البقرة:  چ} 
ال�سوم ربط اأحدهم يف رجله اخليط الأبي�ص واخليط الأ�سود ومل يزل ياأكل 

يعني  اأمنا  فعلموا   » الفجر  »من  بعد  اهلل  فاأنزل  روؤيتهما  له  يتبني  حتى 

.
)1(

والنهار« الليل 

يقول اأبو حيان: تف�سري قوله تعاىل: {ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ 

چ } ظاهره اأنه اخليط املعهود، ولذلك كان جماعة من ال�سحابة اإذا 
اأرادوا ال�سوم ربط اأحدهم يف رجله خيًطا اأبي�ص وخيًطا اأ�سود، ثم قال بعد 

اأن  األ ترى  اأن ذلك من باب الن�سخ قال:  اأن حكى الأقــوال يف الآية واختار 

ال�سحابة عملت به اأعني باإجراء اللفظ على ظاهره اإىل اأن نزلت من الفجر، 

فن�سخ حمل اخليط الأبي�ص واخليط الأ�سودعلى ظاهرهما، و�سارا جمازين، 

�سبه باخليط الأبي�ص ما يبدو من الفجر املعرت�ص يف الأفق وبالأ�سود ما ميتد 

واأ�سود، واأخرجه من ال�ستعارة  اأبي�ص  ها بخيطني  �ُسبِّ الليل،  معه من غب�ص 

اإىل الت�سبيه قوله )من الفجر(، كقولك: راأيت اأ�سًدا من زيد، فلو مل يذكر 

من زيد كان ا�ستعارة، وكان الت�سبيه هنا اأبلغ من ال�ستعارة، لأن ال�ستعارة 

ل تكون اإل حيث يدل عليها احلال، اأو الكالم وهنا لو مل ياأت من الفجر 

مل يعلم ال�ستعارة، ولذلك فهم ال�سحابة احلقيقة من اخليطني قبل نزول 

.
)2(

من الفجر.. الخ كالمه«

اأخرجه البخاري يف )30( كتاب ال�سوم )16( باب قول اهلل تعاىل { ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ 
 

-1

ا يف )65( كتاب التف�سري)28( باب قوله تعاىل  چ …} الفتح 151/4 برقم 1917 واأخرجه اأي�سً
 31/8 الفتح  »وكلوا وا�سربوا حتى يتبني لكم اخليط الأبي�ص من اخليط الأ�سود من الفجر.. الآية، 

برقم4511، واأخرجه الإمام م�سلم )13( كتاب ال�سوم)8( باب بيان اأن الدخول يف ال�سوم يح�سل 

بطلوع الفجر 767/2 برقم 1091.

البحر املحيط 5/2. 51.
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وقد ا�ستدل القائلون بهذا الراأي مبا ورد عن حذيفة   وغريه مما �سبق 

كان  يقولون  كما  هذا  فاإن  الإ�سفار،  اإىل  وال�سرب  الأكل  جواز  من  ذكره 

.
)1(

اأوًل ثم ن�سخ

- امل�ساألة الثالثة: مناق�سة الأقوال الظاهُر بعُدها عن التف�سري املرفوع.

العلماء  اإن  بل  الأول، فهو قول اجلمهور،  القول  ل �سك قطًعا يف رجحان 

، وقد اأيده 
)2(

اأجمعوا على اأن بدء وقت ال�سيام اإمنا هو طلوع الفجر ال�سادق

احلديث مبا ل يدع جماًل لل�سك.

والقولن الثاين والثالث لأ�سحاب لهم اأدلة حتتاج اإىل اأن نقف معها وقفة 

موجزة، حيث اإنه ل�سك يف اأن من يرى هذه الأدلة التي ا�ستدلوا بها وبخا�سة 

اأ�سحاب القول الثاين يظن اأن لهم حجة و�سنًدا.

ونقف اأول مع القول الثالث وقفة ق�سرية، لأنه ل يخالف القول الأول يف اأن 

املراد من اخليطني بيا�ص الليل و�سواد النهار، وغاية ما فيه من املخالفة اأن 

   ذلك مل يكن مراًدا قبل، بل كان املراد احلقيقة، واإن ما ورد عن حذيفة

وغريه من جواز الأكل وال�سرب اإىل الإ�سفار حممول على ذلك، وهذا الراأي 

رغم ما فيه من خمالفة فاإن اأ�سحابه انتهوا اإىل ما انتهى اإليه اأ�سحاب القول 

الأول، فلي�ص فيه خطر �سديد.

�سهل  حكى  الذين  الرجال  ق�سة  بالن�سخ  القول  اإىل  البع�ص  دعا  والــذي 

ق�ستهم وكونهم مل يفهموا املراد من اخليطني لتاأخر نزول قوله من الفجر، 

.
)3(

قال اأبو العبا�ص القرطبي:»روي اأنه كان بينهما عام«

وقال الزخم�سري: فاإن قلت: فما تقول يف حديث �سهل بن �سعد ال�ساعدي 

انظر �سرح معاين الآثار 53/2- 54 وفتح الباري 161/4.
 

-1

�سبق نقل ذلك عن عدد من العلماء. 
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املفهم 149/3 15..
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وكيف جاز تاأخري البيان وهو ي�سبه العبث حيث ل يفهم منه املراد؟ اإذ لي�ص 

اإذن  منه  يفهم  فال  الفجر،  ذكر  قبل  بت�سبيه  ول  الدللة،  لفقد  با�ستعارة 

اإل احلقيقة وهي غري مرادة؟ قلت: اأما من ل يجوز تاأخري البيان وهم اأكرث 

الفقهاء واملتكلمني فلم ي�سح عندهم هذا احلديث، واأما من يجوزه فيقول: 

فعله  على  ويعزم  اخلطاب  وجوب  منه  ي�ستفيد  املخاطب  لأن  بعبث  لي�ص 

 .
)1(

اإذا ا�ستو�سح املراد منه«

ول �سك اأن كالم الزخم�سري هذا غري مقبول، فكيف يطعن رحمه اهلل يف 

حديث ورد يف اأ�سح الكتب بعد كتاب اهلل، ولذا تعقبه اخلبري النحرير احلافظ 

عنهم  وجوابه  نظر،  فيه  الأكرث  عن  التجويز  نفي  »ونقله  بقوله:  حجر  ابن 

بعدم �سحة احلديث مردود، ومل يقل به اأحد من الفريقني، لأنه مما اتفق 

ال�سيخان على �سحته وتلقته الأمة بالقبول، وم�ساألة تاأخري البيان م�سهورة يف 

 .
)3(

، وفيها خالف بني العلماء من املتكلمني وغريهم
)2(

كتب الأ�سول

لكننا  البيان،  تاأخري  منع  اأو  جتويز  م�ساألة  حول  اخلالف  يف  نخو�ص  ول 

جنيب عن دعوى الن�سخ امل�ستوحاة من هذا احلديث مبا يلي:

الك�ساف 339/1.
 

-1

مل يختلف الأ�سوليون يف عدم جواز تاأخري بيان اخلطاب املحتاج اإىل بيان عن وقت احلاجة اإليه 
 

-2

وهو الوقت الذي اإذا تاأخر البيان عنه مل يتمكن املكلف من املعرفة ملا ت�سمنه اخلطاب - ل عن وقت 

احلاجة - واإمنا اختلفوا يف تاأخري بيان اخلطاب املحتاج اإىل بيان عن وقت اخلطاب ما بني جميز 

ومانع وجميز لتاأخري بيان املجمل دون غريه اأو بيان الأوامر والنواهي دون غريها اأو بيان الن�سخ دون 

اإذا تتبعت موارد ال�سريعة املطهرة، وجدتها قا�سية بجواز  اأو غري ذلك، قال ال�سوكاين:«واأنت  غريه 

وممار�سة  بها،  خربة  اأدنى  له  من  ينكره  ل  وا�سًحا  ظاهًرا  ق�ساًء  اخلطاب  وقت  عن  البيان  تاأخري 

اإىل حتقيق  الفحول  اإر�ساد  علم«،  اأثاره من  املجوزون  قاله  ملا  املخالفة  املذاهب  ولي�ص على هذه  لها 

اأ�سول الفقه لأبي  اللمع يف  42/2، وانظر تف�سيل هذه امل�ساألة يف  لل�سوكاين  احلق من علم الأ�سول 

اإ�سحاق ال�سريازي �ص 159، والإحكام يف اأ�سول الأحكام لبن حزم 94/1-109، وامل�ست�سفى للغزايل 

368/1- 382،واإر�ساد الفحول37/2- 42.

فتح الباري 161/4.
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1- قوله تعاىل: )من الفجر( لي�ص حمل اتفاق من العلماء يف كونه بياًنا 

للخيطني، بل راأى بع�سهم اأن )من( يجوز اأن تكون تبعي�سية، قال الألو�سي: 

، وقال الرازي 
)1(

ز اأن تكون من تبعي�سية، لأن ما يبدو جزء من الفجر« »وُجوِّ

.
)2(

معلاًل هذا الراأي: »لأن املعترب بع�ص الفجر ل كله«

2- اأن الن�سخ اإمنا يكون بكالم م�ستقل ومل يعهد ن�سخ جزء اآية بجزء اآية.

الليل  و�ــســواد  النهار  بيا�ص  عن  يعربون  اللغة  اأهــل  اأن  قبل  ذكرنا   -3

باخليطني، وعلى هذا فاإن ال�سحابة قد فهموا املراد وعملوا به، ولكن ما 

الذي يحمل عليه فعل الرجال الذين حكى ق�ستهم �سيدنا �سهل يف احلديث 

وكذا ما فعله عدي  ؟ يجيب عن ذلك القا�سي عيا�ص فيقول: »لي�ص اأن 

اإليه  اأ�سار  ما  على  الفجر(  )من  بقوله  ذلك  ن�سخ  ثم  اأوًل  ال�سرع  كان  هذا 

وتاأويله ممن  بفعل ذلك  املراد  اإمنا  اأثناء كالمهما،  والداودي  الطحاوي 

ل علم عنده ول فقه من الأعراب اأو من مل يكن يف لغته ا�ستعمال اخليط يف 

.
)3(

الليل والنهار«

وهذا وجه ح�سن يف حمل ما وقع من بع�ص ال�سحابه عليه.

4- اأما من اأجاز تاأخري البيان، فقد اأجاب بعدة اأجوبة:

ي�ستفيد  املخاطب  اأن  من  قبل  ونقلناه  الزخم�سري  ذكره  ما  الأول: 

من اخلطاب الوجوب، ويعزم على فعله عند و�سوح املراد منه.

الثاين: ذكره الألو�سي بقوله: »وقيل اإن نزول الآية كان قبل دخول رم�سان، 

وقت  ل عن  وقت اخلطاب  تاأخر عن  اأنه  اإل  والبيان �سروري،  مبهمة  وهي 

، ويق�سد بوقت احلاجة �سهر رم�سان. 
)4(

احلاجة وهو ل ي�سر«

روح املعاين 66/2.
 

-1

التف�سري الكبري 120/5.
 

-2

اإكمال املعلم 25/4.
 

-3

روح املعاين 67/2.
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وهذا قريب يف معناه من القول الأول وهو بعيد، قال الألو�سي معقًبا على 

 .
)1(

كالمه ال�سابق:»ول يخفى ما فيه«

هذا  »لي�ص  قال:  الآيــة  يف  اآخر  قوًل  العلماء  بع�ص  عن  احلافظ  ونقل   -5

اأوًل على ما �سبق اإىل  من باب تاأخري بيان املجمالت، لأن ال�سحابة عملوا 

اأفهامهم مبقت�سى الل�سان، فعلى هذا فهو من باب تاأخري ماله ظاهر اأريد به 

. وهذا ل يفهم منه الن�سخ، بل يفهم من تاأخري بيان خالف 
)2(

خالف ظاهره«

اأن جميع  يقت�سي  وكالمه  »قلت  بقوله  ابن حجر  احلافظ  وتعقبه  الظاهر. 

 .
)3(

ال�سحابة فعلوا مافعله �سهل بن �سعد وفيه نظر«

والذي نراه راجًحا، واهلل اأعلم، اأن قوله تعاىل )من الفجر( بيان للخيط 

الأبي�ص واكتفى به عن بيان اخليط الأ�سود اإما لأنه املق�سود بالتبيني واملنوط 

بتبيينه احلكم من اإباحة املبا�سرة والأكل وال�سرب، اأو لقلق اللفظ لو �سرح 

ببيان اخليط الأ�سود، اإذ كان �سيكون النظم حتى يتبني لكم اخليط الأبي�ص 

اأو لأن بيان   ،
)4(

اأبو حيان الليل كما ذكر  من اخليط الأ�سود من الفجر من 

، ولي�ص يف احلديث ما يدل على اأن 
)5(

اأحدهما بيان للثاين كما ذكره القا�سمي

الآية كانت حمتاجة اإىل ذلك البيان، لأنه قد ثبت ا�ستعمال العرب للخيطني 

يف بيا�ص الليل و�سواد النهار. يقول الألو�سي عن حديث �سهل: »لي�ص فيه ن�ص 

على اأن الآية قبل حمتاجة اإىل البيان بحيث ل يفهم منها املق�سود اإل به واأن 

تاأخري البيان عن وقت احلاجة جائز جلواز اأن يكون اخليطان م�ستهرين يف 

.
)6(

املراد منهما اإل اأنه �سرح بالبيان ملا التب�ص على بع�سهم«

روح املعاين 67/2.
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انظر فتح الباري 161/4.
  

-2

فتح الباري 161/4.
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البحر املحيط 52/2.
 

-4

حما�سن التاأويل 43/2.
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روح املعاين 66/2.
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ذلك ما نراه راجًحا يف الآية واهلل اأعلم.

واأما احتجاجهم مبا روي عن حذيفة والأعم�ص، فذلك ما نرد عليه الآن 

اإن �ساء اهلل تعاىل.

- امل�ساألة الرابعة: رد مذهب الأعم�ص وغريه يف جواز الأكل وال�سرب اإىل 

الإ�سفار.

ا�ستدراكات  نقدم  والآن  املذهب،  اأ�سحاب هذا  اإىل حجج  قبل  اأ�سري من 

عليها:

اأول: اأقوى ما ا�ستدل به اأ�سحاب هذا املذهب ما ورد عن بع�ص ال�سحابة 

، واأقوى ذلك ما ورد عن �سيدنا حذيفة   من اأن 
)1(

من الرتخي�ص يف ذلك

.  ذلك كان فعل ر�سول اهلل

مفيًدا  ال�سحابة  عن  ورد  وعما  احلديث  هــذا  عن  العلماء  اأجــاب  وقــد 

ترخي�ص ذلك يف ما ميكن اأن نح�سره يف الآتي: 

1-اإن احلديث معلول، فهو يف الأ�سل موقوف، ورفعه غري �سحيح، قال ابن 

واأن زًرا هو الذي  الوقف،  واأما حديث حذيفة فمعلول، وعلته  القيم: قالوا: 

.
)2(

ت�سحر مع حذيفة. ذكره الن�سائي

وترجمة الن�سائي تفيد ذلك، فقد عنون لهذا احلديث بـ: تاأخري ال�سحور 

وذكر الختالف على زر فيه ثم ذكر احلديث باإ�سناده اإىل زر بلفظني الأول: 

قال: قلنا حلذيفة اأي �ساعة ت�سحرت مع ر�سول اهلل  قال هو النهار اإل اأن 

ت�سحرت مع حذيفة ثم خرجنا  بلفظ:  والثاين  ال�سم�ص مل تطلع وقد �سبق، 

جمع هذه الآثار ابن حزم يف املحلى 6/- 234 وذكر بع�سها ابن القيم يف تهذيبه ل�سنن اأبي داود 
 

-1

3/- 234 وانظر اأي�سا بداية املجتهد لبن ر�سد 288/1- 289.

تهذيب �سنن اأبي داود لبن القيم 234/3.
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اإىل ال�سالة فلما اأتينا امل�سجد �سلينا ركعتني واأقيمت ال�سالة ولي�ص بينهما 

.
)1(

اإل هنيهة«

واأخرج الن�سائي بعد ذلك حديث �سلة بن زفر قال ت�سحرت مع حذيفة ثم 

 .
)2(

خرجنا اإىل امل�سجد ف�سلينا ركعتي الفجر ثم اأقيمت ال�سالة ف�سلينا

رفعه  واأن  حذيفة  �سيدنا  على  موقوف  احلديث  اأن  ذلك  من  فاحلا�سل 

خمتلف فيه، وهذه علة ت�سعف احلديث ولو كان اإ�سناده �سحيًحا.

اإنه ميكن حمل هذا احلديث وما ورد عن ال�سحابة على ما يفيد اأن   -2

يكون ما روى  اأن  الطحاوي:»واحتمل  قال  ن�سخ،  ثم  الأمر  اأول  ذلك كان يف 

، فلما اأنزل اهلل 
)3(

حذيفة من ذلك عن ر�سول اهلل  كان قبل نزول تلك الآية

، وقال البنا 
)4(

عز وجل تلك الآية اأحكم ذلك، ورد احلكم اإىل ما بني فيها«

 .
)5(

ال�ساعاتي: واأجابوا عن هذا احلديث ومثله باأنه كان اأول الأمر ثم ن�سخ«

ن�سًخا  لي�ص  الفجر(  تعاىل )من  قوله  اأن  الراجح  اأن  تبني يف موقعه  وقد 

لالآية. 

اإنه يحتمل اأن يكون ما ورد يف ذلك من باب الرخ�سة التي رخ�سها   -3

ر�سول اهلل  ملن طلع عليه الفجر وهو ي�سرب اأن يتم �سرابه، فقد اأخرج 

اأبو داود واأحمد وغريهما من حديث اأبي هريرة   عن النبي  اأنه قال: اإذا 

�سنن الن�سائي 142/4.
 

-1

�سنن الن�سائي 143/4.
 

-2

اإىل الآية الكرمية » وكلوا وا�سربوا حتى يتبني لكم اخليط الأبي�ص من اخليط الأ�سود من  ي�سري 
 

-3

. الفجر« وق�سة تاأخر نزول قوله »من الفجر« التي رواها �سهل بن �سعد

�سرح معاين الآثار 54/2.
 

-4

الفتح الرباين 21/10.
 

-5
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 .
)1(

�سمع اأحدكم النداء والإناء يف يده فال ي�سعه حتى يق�سي حاجته منه

واأخرج ابن جرير باإ�سناده اإىل اأبي اأمامة قال: اأقيمت ال�سالة والإناء يف 

.
)2(

يد عمر، قال: اأ�سربها يار�سول اهلل؟، قال: نعم، ف�سربها«

قال القاري يف تف�سري قوله  »حتى يق�سي حاجته منه«:»قيد احرتازي 

يف وقت ال�سبح م�سعر باأن اإمكان �سرعة اأكله و�سربه لتقارب وقته وا�ستدراك 

حاجته وا�ست�سراف نف�سه وقوة نهمته وتوجه �سهوته بجميع همته مما يكاد 

ويخاف عليه اأنه لو منع منه ملا امتنع، فاأجازه ال�سارع رحمة عليه وتدريًجا له 

.
)3(

بال�سلوك وال�سري اإليه«

4- اإنه يحتمل اأنهم ظنوا طلوع الفجر ومل ي�ستيقنوا ذلك، يقول ابن كثري 

يتيقنوا  ومل  ت�سحروا  اأنهم  عليه  احلديث  حمل  »املتعني  حذيفة:  حديث  يف 

. وهذا 
)4(

طلوع الفجر حتى اإن بع�سهم ظن طلوعه وبع�سهم مل يتحقق ذلك«

القول قريب من القول التايل وهو:

ال�سبح  الوقت  هذا  على  حذيفة  �سيدنا  اإطــالق  يكون  اأن  يحتمل  اإنه   -5

اأن  روي عن حذيفة:  الذي  »اأمااخلرب  ابن جرير:  قال  منه.  لقربه  جماًزا، 

امل�سند  واأحمد يف   ،276/2 والإناء على يده  النداء  ي�سمع  الرجل  ال�سيام باب  اأبو داود يف كتاب 
 

-1

ا يف 423/2 ط  510/2 ط امليمنية 521/9 -522 برقم 10577، 10578، ط دار احلديث واأخرجه اأي�سً

امليمنية 220/9 برقم 9441 ط دار احلديث، واحلاكم يف امل�ستدرك 426/1 وقال احلاكم: هذا حديث 

�سحيح على �سرط م�سلم ومل يخرجاه. ووافقه الذهبي و�سححه ال�سيخ �ساكر يف حتقيقه ملخت�سر �سنن 

اأبي داود للمنذري 233/3 ويف حتقيقة لتف�سري الطربي 526/3.

جامع البيان 528/3.
 

-2

مرقاة املفاتيح 483/4.
 

-3

اأو  فاأكل  الأمر  يتبني  الفجر ومل  لو �سك يف طلوع  اأنه  ابن كثري222/1 ،ومذهب اجلمهور  تف�سري 
 

-4

�سرب فلي�ص عليه ق�ساء وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر، ويرى الإمام مالك اأنه لو �سك يف طلوع 

املجتهد  بداية   64 -63/10 الرب  التمهيد لبن عبد  انظر  الق�ساء  �سرب وجب عليه  اأو  فاأكل  الفجر 

289/1 املحلى 229/6 املغني 391-930/4. 
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النبي  كان يت�سحر واأنا اأرى مواقع النبل، فاإنه قد ا�سُتْثِبَت فيه فقيل له: 

قال:  ولكنه  ال�سبح،  بعد  كان  نه  باأ ذلك  يف  يجب  فلم  ال�سبح؟  بعد  اأ

لقربه  ال�سبح  هو  معناه:  يكون  اأن  يحتمل  قوله  من  وذلــك  ال�سبح،  »هــو 

منه، واإن مل يكن هو بعينه، كما تقول العرب« هذا فالن» �سبًها«. وهي ت�سري 

حذيفة  قول  فكذلك  به،  له  منها  ت�سبيًها  هو  فتقول:  �سمته  الذي  غري  اإىل 

العبا�ص  اأبو  ويقول   .
)1(

منه« وقرًبا  به  �سبًها  ال�سبح  هو  معناه  ال�سبح«  »هو 

القرطبي: »يحمل حديث حذيفة على اأنه ق�سد الإخبار بتاأخري ال�سحور فاأتى 

. فهذا معناه اأن �سيدنا حذيفة عرب بذلك عن اإرادة تاأخري 
)2(

بتلك العبارة«

ال�سحور اإىل اآخر الوقت املباح. 

�سابه  وما  النهار  هو  اأو  ال�سبح  هو  بقوله  املراد  يكون  اأن  يحتمل  اإنه   -6

الفجر  الذي هو طلوع  ال�سرعي  والنهار  ال�سرعي  ال�سبح  الألفاظ  ذلك من 

لكون  الفجر  الروايات  بع�ص  يف  كما  بال�سم�ص  املــراد  يكون  واأن  ال�سادق، 

 :  اآثار ال�سم�ص. يقول ال�سندي يف تعليقه على حديث حذيفة  الفجر من 

»املراد بالنهار هو النهار ال�سرعي واملراد بال�سم�ص الفجر واملراد اأنه يف قرب 

.
)3(

طلوع الفجر حيث يقال اإنه النهار، نعم ما كان الفجر طالًعا«

والأقوال الثالثة الأخرية هي اأوىل الأقوال يف تاأويل هذا احلديث وتاأويل 

طلوع  بعد  وال�سراب  الطعام  اإباحة  مفيًدا  ال�سحابة  بع�ص  عن  ورد  ما 

ت�سبيه ظلمة  الأعم�ص  نفي  واأما  قطًعا.  فاإن ظاهره غري مراد  واإل  الفجر، 

با�ستعمال  فمردود  ال�سكل  يف  الأ�سود  باخليط  ال�سبح  طلوع  حالة  الأفق 

العرب لذلك كما �سبق ذكره وبقول ر�سول اهلل  الوا�سح يف تف�سري الآية. 

واأما حجة اأ�سحاب هذا القول العقلية املبنية على قيا�ص اأول النهار باآخره، 

جامع البيان 530-529/3.
 

-1

املفهم 157/3.
 

-2

حا�سية ال�سندي على �سنن الن�سائي 142/4.
 

-3
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غياب  به  يراد  الليل«  اإىل  ال�سيام  اأمتوا  تعاىل:»ثم  قوله  يف  الليل  اأن  فكما 

ال�سم�ص فكذلك النهار يبتدىء من طلوعها، ومن اأجمع واأنفع ما ميكن الرد 

اأثر  اأول  اأن املعترب يف جميء الليل ظهور  به عليهم ما ذكره ابن جرير من 

لغروب ال�سم�ص دون اأن يتم غروبها وكذلك املعترب يف جميىء النهار ظهور 

اأن يتم طلوعها، يقول رحمه  الفجر دون  ال�سم�ص وهو طلوع  اأثر لطلوع  اأول 

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   } ذكـــره:  تعاىل  قوله  اهلل:»ويف 

اأو�سح   ،)187 ڌ } )البقرة:  ڍ  ڇڇڇ  ڇڍ   چ  چ  چ  چ 
اإىل  اأراد ال�سوم  الأكل وال�سرب ملن  الدللة على خطاأ قول من قال: حالل 

طلوع ال�سم�ص، لأن اخليط الأبي�ص من الفجر يتبني عند ابتداء طلوع اأوائل 

الفجر، وقد جعل اهلل تعاىل ذكره ذلك حًدا ملن لزمه ال�سوم يف الوقت الذي 

اأباح اإليه الأكل وال�سرب واملبا�سرة، فمن زعم اأن له اأن يتجاوز ذلك احلد قيل 

له: اأراأيت اإن اأجاز له اآخر ذلك �سحوة اأو ن�سف النهار؟ فاإن قال: اإن قائل 

ذلك خمالف لالأمة. قيل له: واأنت ملا دل عليه كتاب اهلل ونقل الأمة خمالف، 

فما الفرق بينك وبينه من اأ�سل اأو قيا�ص؟، فاإن قال: الفرق بيني وبينه اأن 

اهلل اأمر ب�سوم النهار دون الليل والنهار من طلوع ال�سم�ص، قيل له: كذلك 

يقول خمالفوك، والنهار عندهم اأوله طلوع الفجر، وذلك هو �سوء ال�سم�ص 

غروبها  ابتداء  النهار  اآخر  اأن  كما  يتتام طلوعها،  اأن  دون  وابتداء طلوعها 

دون اأن يتتام غروبها، ويقال لقائلي ذلك: اإن كان النهار عندكم كما و�سفتم 

هو ارتفاع ال�سم�ص وتكامل طلوعها وذهاب جميع �سدفة الليل وغب�ص �سواده، 

فكذلك عندكم »الليل « هو تتام غروب ال�سم�ص وذهاب �سيائها وتكامل �سواد 

الليل وظالمه، فاإن قالوا: ذلك كذلك، قيل لهم فقد يجب اأن يكون ال�سوم 

اإىل مغيب ال�سفق وذهاب �سوء ال�سم�ص وبيا�سها من اأفق ال�سماء، فاإن قالوا: 

ذلك كذلك، اأوجبوا ال�سوم اإىل مغيب ال�سفق الذي هو بيا�ص، وذلك قوٌل اإن 

قالوه مدفوع بنقل احلجة التي ل يجوز فيما نقلته جممعة عليه اخلطاأ وال�سهو 
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عني  ومغيب  وظالمه  �سدفته  ابتداء  الليل  اأول  بل  قالوا  واإن  تخطئته،  على 

ال�سم�ص عنا، قيل لهم: وكذلك اأول النهار طلوع اأول �سياء ال�سم�ص ومغيب 

اأوائل �سدفة الليل، ثم يعك�ص عليه القول يف ذلك وي�ساأل الفرق بني ذلك فلن 

 .
)1(

يقول يف اأحدهما قوًل اإل األزم يف الآخر مثله «

واأما ا�ستدلل ابن حزم بقول اهلل تعاىل {ڄ} ومل يقل حتى يطلع الفجر 

فهو مردود من وجوه:

لطلوع  والتحري  التكلف  �سدة  يفيد  »يتبني«  قوله  اأن  قبل  من  ورد  الأول: 

الفجر، ولذلك مل يقل )يبني(،لأن البيان مرحلة تعقب التبني.

الثاين: اإنه لو كان املراد ما قاله ابن حزم لكان الأوىل اأن يقال حتى يتبني 

لكم الليل من النهار لكن التعبري باخليطني يفيد ما ل يفيده التعبري بالليل 

والنهار من الدقة والتحري.

اأن معناه ما ذكره ابن حزم ل يعني  اأن تبني ال�سبح على فر�ص  الثالث: 

النتظار حتى ميالأ نوره الطرق والبيوت وال�سكك وروؤو�ص اجلبال، كما يقول 

اأ�سحاب هذا القول، واإمنا غاية ذلك ابتداُء طلوعه وظهوره. وهذا ما كان 

روايــات حديث عمر:  بع�ص  ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم، فقد ورد يف  يفعله 

اأم مكتوم، وكان رجاًل  اأن بالًل يوؤذن بليل، فكلوا وا�سربوا حتى ينادي ابن 

ابن حجر  قال  ، وهو كما 
)2(

اأ�سبحت اأ�سبحت  له  يقال  يوؤذن حتى  اأعمى ل 

كان له من يراعي الفجر بحيث يوافق اأذانه ابتداء طلوع الفجر واعرتا�سه 

 .
)3(

يف الأفق

واحلديث �سريح و�سحيح يف اأن حدود الإباحة هي الآذان ول يجوز الأكل 

جامع البيان 531-530/2.
 

-1

2- �سبق تخريج احلديث، وهذا لفظ البخاري برقم 617.

فتح الباري 119/2.
 

-3
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اأو ال�سرب بعدها »كلوا وا�سربوا حتى يوؤذن ابن اأم مكتوم فاإنه ل يوؤذن حتى 

.
)1(

يطلع الفجر«

- امل�ساألة اخلام�سة: هل ق�سة �سيدنا عدي والرجال الذين حكى ق�ستهم 

�سيدنا �سهل واحدة؟ 

نقرر اأوًل اأن قول �سيدنا عدي يف اإحدى الروايات عنه »ما نزلت حتى يتبني 

لكم اخليط الأبي�ص من اخليط الأ�سود« ل يعني اأن عدًيا   كان حا�سًرا 

اأوائل  يف  متقدما  كان  ال�سوم  فر�ص  اأن  الثابت  لأن  ــة،  الآي هذه  نزلت  ملا 

 ،
)3(

، واأن �سيدنا عدي   اأ�سلم يف ال�سنة التا�سعة اأو العا�سرة منها
)2(

الهجرة

ول يعقل اأن يتاأخر نزول هذه الآية حتى �سنة اإ�سالم �سيدنا عدي ، فالكالم 

اإذا لي�ص على حقيقته، واإذا فما املراد من كالم �سيدنا عدي هذا؟

اأجاب عن ذلك احلافظ ابن حجر بقوله:»املراد بقوله »ما نزلت« اأي ملا 

تليت علي عند اإ�سالمي، اأو ملا بلغني نزول الآية، اأو يف ال�سياق حذف تقديره: 

.
)4(

ملا نزلت الآية ثم قدمت فاأ�سلمت وتعلمت ال�سرائع عمدت«

و ويوؤيد هذه الحتمالت رواية الإمام اأحمد للحديث والتي �سبق تخريجها 

وكذا  كذا  »�سل  قال:  وال�سيام  ال�سالة    اهلل  ر�سول  »علمني  بلفظ  عنه 

و�سم، فاإذا غابت ال�سم�ص فكل وا�سرب حتى يتبني لكم اخليط الأبي�ص من 

اخليط الأ�سود... احلديث«.

�سيدنا  ذكرهم  ممن  كان    عدي  �سيدنا  اإن  يقال  فال  ذلك،  ثبت  واإذا 

�سهل واإن الق�سة واحلادثة واحدة، يقول اأبو العبا�ص القرطبي: حديث عدي 

يقت�سي اأن قوله تعاىل: { چ ڇڇ } نزل مت�ساًل بقوله تعاىل { ڄ ڃ ڃ  

هذا اأحد األفاظ احلديث نف�سه ، اأخرجه البخاري برقم 1918، 1919.
 

-1

انظر زاد املعاد 30/2.
 

-2

ذكر ذلك ابن ا�سحاق يف املغازي فيما نقل عنه ابن ه�سام يف ال�سرية النبوية 3239-436/4.
 

-3

فتح الباري 158/4 بت�سرف ي�سري.
 

-4

183



ڃ ڃ چ چ چ} )البقرة: 187(، واأن عدي بن حامت حمل 
الفجر  اأجــل  من  الفجر«  »مــن  قوله  من  وفهم  حقيقته  على  اخليط 

�سهل،  حديث  بخالف  وهذا  والأ�سود،  الأبي�ص  بالعقال  فعل  مــا  ففعل 

اأن اهلل مل ينزل من الفجر اإل منف�ساًل عن قوله حتى يتبني لكم  فيه  فاإن 

اأنزل  حينئذ  الإ�سكال  لهم  وقع  وملا  الأ�سود،  اخليط  من  الأبي�ص  اخليط 

واقعتان يف  وكاأن احلديثني  الإ�سكال،  لذلك  رافًعا  ڇڇ}  {چ  تعاىل  اهلل 

واأن  �سهل  حديث  عن  متاأخًرا  عدي  حديث  يكون  باأن  اجلمع  وي�سح  وقتني 

ففهمها  الآية جمردة  �سمع  واإمنا  �سهل،  ما جرى يف حديث  ي�سمع  عدًيا مل 

على ماقررناه، فبني له النبي  اأن اخليط الأبي�ص كناية عن بيا�ص الفجر 

اأحدهما  اأن يف�سل  الليل، واأن معنى ذلك  واخليط الأ�سود كناية عن �سواد 

عن الآخر، ويحتمل اأن يكون احلديثان ق�سية واحدة وذكر بع�ص الرواة من 

الفجر مت�ساًل مبا قبله، كما ثبت يف القراآن واإن كان قد ترك كما بينه حديث 

.
)1(

�سهل واهلل تعاىل اأعلم«

وقد �سعف ابن حجر هذا الحتمال الثاين مبا ذكرناه قبل من تاأخر اإ�سالم 

، فلم يبق اإل الحتمال الأول وهو ال�سواب اإن �ساء اهلل تعاىل.
)2(

  عدي

  ومن  �سيدنا عدي  الأمــر كذلك فعالم يحمل ما حدث من  واإذا كان 

الرجال الذين حكى ق�ستهم �سيدنا �سهل؟

فاأما الرجال الذين حكى ق�ستهم �سهل، فما حدث منهم حممول على ما 

ذكره القا�سي عيا�ص من اأن املراد بهم بع�ص من ل فقه عنده من الأعراب 

. واأما ما حدث من 
)3(

اأو من مل يكن يف لغته ا�ستعمال اخليط يف الليل والنهار

�سيدنا عدي   فيحتمل اأحد اأمرين:

املفهم 147/3- 148 باخت�سار.
 

-1

انظر فتح الباري 160/4.
 

-2

انظر اكمال املعلم 25/4.
 

-3
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الأول: اأن قوله تعاىل »من الفجر« غابت عن �سيدنا عدي   فن�سيها ومل 

 ويوؤيده رواية ابن اأبي حامت للحديث 
)1(

يتفكر فيها. ذكر هذا الوجه ابن حجر

بلفظ »فاأتيت النبي  فاأخربته ف�سحك وقال: يا ابن حامت: اأمل اأقل لك من 

.
)2(

الفجر«

الثاين: اأنه مل يكن يف لغة �سيدنا عدي   ا�ستعمال اخليطني جماًزا يف 

بيا�ص النهار و�سواد الليل واأنه حمل اللفظ على حقيقته الل�سانية، وفهم من 

قوله »من الفجر« من اأجل الفجر. ذكر ذلك اأبو العبا�ص القرطبي يف ثنايا 

 .
)3(

كالمه

ومعنى اأنه فهم من الفجر من اأجل الفجر، اأي اإن اخليطني يتبينان ب�سبب 

�سياء الفجر يقول ابن حجر: "ظن اأن الغاية تنتهي اإىل اأن يظهر متييز اأحد 

.
اخليطني من الآخر ب�سياء الفجر")4(

 بقوله: ذكر البيان 
)5(

ويوؤيد هذا اأن الإمام ابن حبان ترجم لهذا احلديث

باأن العرب تتفاوت لغاتها يف اأحيائها.

.  لعدي  امل�ساألة ال�ساد�سة: معنى قول النبي -

القفا«،  لعري�ص  »اإنك  الأخرى  الرواية  يف  وقوله  لعري�ص  اإذا  و�سادك  اإن 

يقول  العبارة.  بهذه  ــراد  امل يف  العلماء  واختلف  ال�سحيح،  يف  واللفظان 

اخلطابي: قوله: اإن و�سادك اإذن لعري�ص فيه قولن: 

كان  اإذ  النوم،  عن  بالو�ساد  وكنى  لكثري،  اإًذا  نومك  اإن  يريد  اأحدهما: 

فتح الباري 160/4.
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اإذن لطويل،اإذا كنت ل مت�سك عن  ليلك  اإن  اأراد:  اأو يكون  يتو�سده،  النائم 

الأكل وال�سرب حتى يتبني لك �سواد العقال من بيا�سه.

والقول الآخر: اأنه كنى بالو�ساد عن املو�سع الذي ي�سعه من راأ�سه وعنقه 

على الو�ساد اإذا نام، والعرب تقول: فالن عري�ص القفا، اإذا كانت فيه غباوة 

عري�ص  »اإنــك  قال  اأنــه  اآخــر  طريق  من  احلديث  هذا  يف  روى  وقد  وغفلة. 

.
)1(

القفا«

  والذي نفهمه من كالم اخلطابي هذا اأن هذه العبارة حتتمل اأن النبي

يريد بالو�ساد النوم اأو الليل، ولي�ص يف هذا ذم لعدي   اأو اأن يريد بالو�ساد 

راأ�ص �سيدنا عدي وعنقه م�سرًيا اإىل غفلته وغباوته كما ت�ستعمل العرب ذلك 

يف هذا املعنى.

ومل ير الزخم�سري رحمه اهلل يف هذه العبارة اإل هذا املعنى،يقول: غفل 

ي�ستدل به على بالهة  �ص ر�سول اهلل قفاه، لأنه مما  البيان ولذلك عرنَّ عن 

يف  ميزانه  القفا  عري�ص  البدويات:  بع�ص  واأن�سدتني  فطنته،  وقلة  الرجل 

.
)2(

�سماله  قد انح�ص من ح�سب القراريط �ساربه«

الراأي،  هذا  القرطبي  العبا�ص  اأبو  والإمــام   
)3(

عيا�ص القا�سي  اأنكر  وقد 

يقول اأبو العبا�ص: »وقوله: »اإن و�سادك لعري�ص« حمله بع�ص النا�ص على الذم 

له على ذلك الفهم، وكاأنه فهم منه اأن النبي  ن�سبه اإىل اجلهل واجلفاء 

وعدم الفقه، ورمبا ع�سدوا هذا مبا روي اأنه  قال له »اإنك لعري�ص القفا«، 

ولي�ص الأمر كذلك، فاإنه حمل اللفظ على حقيقته الل�سانية، اإذ هي الأ�سل، 

ي�ستحق  مل  الطريق  بهذا  مت�سك  ومن   ،
)4(

التجوز« دليل  له  يتبني  مل  اإذ 

ذًما، ول ين�سب اإىل جهل.

معامل ال�سنن 232/3.
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ثم ذكر اأبو العبا�ص رحمه اهلل، ما يراه الأوىل باملراد بهذه الكلمة فقال: 

»واإمنا عنى بذلك النبي  واهلل اأعلم: اأن و�سادك اإن غطى اخليطني اللذين 

اأراد اهلل، للذين هما الليل والنهار، فهو اإذا و�ساد عري�ص وا�سع اإذ قد �سملهما 

وعالهما، األ تراه قد قال على اأثر ذلك: اإمنا هو �سواد الليل وبيا�ص النهار؟ 

فكاأنه قال: فكيف يدخالن حتت و�ساد؟.

ثم قال: واإىل هذا يرجع قوله: اإنك لعري�ص القفا، لأن هذا الو�ساد الذي 

قد غطى الليل والنهار بعر�سه ل يرقد عليه ول يتو�سده اإل قفا عري�ص حتى 

ا  اأي�سً ويدل  واأليق،  فيه  قيل  ما  اأ�سبه  عندي  وهذا  عر�سه،  عر�سه  ينا�سب 

عليه ما زاده البخاري قال: »اإن و�سادك اإذا لعري�ص، اإن كان اخليط الأبي�ص 

.
)1(

والأ�سود حتت و�سادك،وقد اأكرث النا�ص فيه«

والذي نراه اأن النبي  مل يرد قط الإ�سارة اإىل بالدة اأو غباوة اأو بالهة 

بهذه     �سيدنا عدي  العبارة مداعبة  بهذه    اأراد  بل   ،   �سيدنا عدي 

العبارة التي ت�سري اإىل غفلته  ، والغفلة من �سمات الب�سر.

148/3-149 باخت�سار. 
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النموذج الثاين: بيان املراد من قوله تعاىل { ڃ ڃ ڃ  ڃ  چ چچ 

چ ڇ ڇڇ  ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ } )الن�ساء:40( من 
خالل احلديث املرفوع.

�أوًل- ن�ص �حلديث:

قال م�سلم: حدثنا اأبو بكر بن اأبي �سيبة وزهري بن حرب -واللفظ لزهري- 

عن  قتادة،  عن  يحيى،  بن  همام  اأخربنا  هــارون،  بن  يزيد  حدثنا  قال 

اأن�ص بن مالك قال: قال ر�سول اهلل  :»اإن اهلل ل يظلم موؤمًنا ح�سنة يعطى 

بها يف الدنيا ويجزى بها يف الآخرة، واأما الكافر فيطعم بح�سنات ما عمل 

بها هلل يف الدنيا حتى اإذا اأف�سى اإىل الآخرة مل تكن له ح�سنة يجزى بها«.

ثانياً- تخريج �حلديث: 

اأخرجه م�سلم بالإ�سناد واللفظ املذكورين يف )50( كتاب �سفات املنافقني 

وتعجيل  والآخــرة  الدنيا  يف  بح�سناته  املوؤمن  جــزاء  باب  واأحكامهم)13( 

ح�سنات الكافر يف الدنيا 2162/4 برقم 2808.

واأخرجه بعد من طريق اأخرى قال حدثنا عا�سم بن الن�سر التميمي حدثنا 

معتمر قال �سمعت اأبي حدثنا قتادة عن اأن�ص بن مالك اأنه حدث عن ر�سول 

اهلل  : »اإن الكافر اإذا عمل ح�سنة اأطعم بها طعمة من الدنيا واأما املوؤمن 

فاإن اهلل يدخر له ح�سناته يف الآخرة ويعقبه رزقا يف الدنيا على طاعته«.

به  قتادة  �سعيد عن  بن عطاء عن  الوهاب  عبد  بعد من طريق  واأخرجه 

مبعناه.

واأخرجه اأحمد يف امل�سند 123/3، 125، 283 ط امليمنية، 1./396،404، 

330/11 بالأرقام 12177، 12204، 13951 من طرق عن همام عن قتادة 

به باألفاظ قريبة جًدا.
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واأخرجه الطربي يف تف�سريه 361/8 برقم 9505 من طريق الطيال�سي عن 

عمران عن قتادة بنحوه.

واأخرجه ابن حبان، الإح�سان)6( كتاب الرب والإح�سان)2( باب ما جاء 

377 من طريق هدبة بن خالد عنهما  101/2 برقم  يف الطاعات وثوابها 

به بنحوه.

واأخرجه البغوي يف تف�سريه 526/1، ويف �سرح ال�سنة 310/14 برقم 4118 

من طريق عنان عن همام به بنحوه.

ثالثاً- ق�سايا لغوية:

ا�ستق  املعنى  هــذا  ومــن  كــرب،  اأم  �سغر  �سواء  ثقل  ملاله  ا�سم  املثقال:   -

كل  على  فاأطلق  الثقل  به  يظهر  ما  فاملثقال  الوزن،  اآلة يف  كا�سم  ا�ستعماله 

�سنج يوزن بها ثم غلب ا�ستعماله على قدر خم�سو�ص من الذهب مل يتغري 

جاهلية ول اإ�سالما وهو الدينار، لكن اإطالقه على الدينار خا�سة ل ي�سح 

، ونقل ابن اجلوزي عن بع�ص اأهل اللغة: يظن النا�ص 
)1(

كما ذكر ابن الأثري

اأن املثقال وزن دينار ل غري ولي�ص كما يظنون. مثقال كل �سيئ وزنه، وكل وزن 

.
)2(

ي�سمى مثقال واإن كان وزن األف

.
)3(

واملراد باملثقال هنا: املقدار والوزن فمثقال ذرة يعني زنة ذرة

�سعاع  يف  ُرِئــي  مــا  وهــو  الهباء  واحــدة  نــهــا  اإ ال�سمني  قــال  ـــذرة:  -ال

1- انظر: النهاية 217/1، جامع الأ�سول 90/2.

2- زاد امل�سري 52/2.

325/1، والإي�ساح والتبيان يف معرفة املكيال  80، وعمدة احلفاظ  3- انظر: املفردات للراغب �ص 

وامليزان �ص 48- 49، والتحرير والتنوير 55/5.
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اأجزاء  من  جزء  كل  وقيل  الن�سفي:  وقال   ،
)1(

ونحوها كوة  من  ال�سم�ص 

.
)2(

الهباء يف الكون ذرة

يدرك  ما  اأ�سغر  وهي  يتجزاأ،  ل  الذي  اجلزء  هي  احلديث  العلم  ويف 

يف الأج�سام اأوهي اأ�سغر وحدة م�ستقلة يف املادة اأو هي اأ�سغر جزء يف عن�سر 

.
)3(

ما ي�سح اأن يدخل يف التفاعالت الكيمائية

ر�بعاً- �ملعنى �لتف�سيلي للآية:

دللت هذه الآية على �سفة العدل املطلق هلل عز وجل الذي ل يظلم مثقال ذرة، 

وقد جاء احلديث بيانا لكيفية حتقق هذه ال�سفة مع الكافر الذي اأثبت القراآن 

اأنه ل ينتفع بعمله ال�سالح يوم القيامة، { ڄڄڄڄڃڃڃ 

ل�سفة  منافيا  لي�ص  ذلك  اأن  احلديث  فبني   ،)23 )الفرقان:  ڃچ} 
ي�سبغه  ال�ساحلة مبا  اأعماله  على  يجازيه  لأن اهلل عز وجل  الإلهي،  العدل 

عليه من نعم وعطاء يف الدنيا.

- امل�ساألة الأوىل: �سياق الآية وجوها العام.

جتيئ هذه الآية الكرمية بعد جملة من الآداب القراآنية ال�ساملة اجلامعة، 

فقد ت�سمنت تلك الآداب الأمر بعبادة اهلل وحده، والإح�سان اإىل الوالدين 

يف  الوقوع  اأن  وبينت  والرياء،  والبخل  والفخر  الكرب  وذمــت  وغريهم، 

عن  الإميان  انتفاء  �سببه  منا  اإ املذمومة  ال�سفات  هذه  من  واحدة 

ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ ڳ   ڳ    } �ــســاحــبــه، 

ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ 
ۇ   ڭ  ڭ    ڭ   ڭ   ۓۓ   ے  ے   ھ   ھ ھ  ھ  

1- عمدة احلفاظ 38/2.

2- مدارك التنزيل للن�سفي 226/1.

3- املعجم الو�سيط 310/1، والتف�سري املنري 75/5.
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ۇ  ۆ ۆ ۈۈٴۇ ۋ ۋۅ 
ۅ ۉۉ  ېې ې ې ى  ى ائ ائ ٱ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ   پ  ٻ  ٻ   ٻ   ٻ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ} )الن�ساء: 36 - 38(.

ثم كان الذم والتوبيخ والتجهيل لأولئك الأغبياء الذين �سلوا عن طريق 

ڤڦ  ڤڤ  {ٿٹٹٹٹڤ  الأبـــديـــة  الــ�ــســعــادة 

مبثابة  الــدرا�ــســة  ــة  اآي جــاءت  ثــم   ،)39 )الن�ساء:  ڦڦڦڄڄڄ} 
التعليل لذلك الذم والتوبيخ، ولو اأنهم فعلوا ما اأمروا به لفازوا و�سعدوا يف 

اأحــدا من خلقه  يبخ�ص  ل  الذي  العدل  اأن اهلل عز وجل هو  الدارين، ذلك 

ڃ ڃ  اأو غريها{  اإنفاقا كانت  له  ثواب طاعة عملها هلل عز وجل خال�سة 

ڌ}  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ 
تعلق  اأن  اعلم  املعنى:  هــذا  اإىل  م�سرًيا  الفخر  يقول   ،)40 )الــنــ�ــســاء: 

ڤ ڤ ڤ  {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  تعاىل  بقوله  الآية هو  هذه 

ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ} )الن�ساء: 39(، فكاأن قال: فاإن اهلل ل يظلم 
من هذه حاله مثقال ذرة { چ ڇ ڇ }  )الن�ساء:40( فرغب بذلك 

.
)1(

يف الإميان والطاعة

ويقول الأ�ستاذ �سيد قطب: »اأجل ماذا عليهم؟ فالذي يخ�سونه من الإميان 

اأنفقوا ومبا  بهم مبا  والإنفاق من رزق اهلل، واهلل عليم  الآخر  واليوم  باهلل 

ا�ستقر يف قلوبهم من بواعث، واهلل ليظلم مثقال ذرة، فال خ�سية من اجلهل 

الف�سل  هناك  بل  جزائهم.  يف  الظلم  من  خوف  ول  واإنفاقهم،  باإميانهم 

.
)2(

والزيادة، مب�ساعفة احل�سنات، والزيادة من ف�سل اهلل بال ح�ساب«

1- التف�سري الكبري 105/10.

2- يف ظالل القراآن 661/5.
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ويقول الأ�ستاذ الطاهر م�سرًيا اإىل معنى اآخر يفهم من الآية واإن مل يكن 

ومعاقبته:  امل�سيئ  الظلم عنه جل وعال يف جزاء  انتفاء  وهو  يف منطوقها، 

تفريطهم  واأراهــم  عليهم،  واأقام احلجة  حالهم،  و�سف  اأن  بعد  »ا�ستئناف 

مع �سهولة اأخذهم باحليطة لأنف�سهم لو �ساءوا، بني اأن اهلل منزه عن الظلم 

القليل، بله الظلم ال�سديد، فالكالم تعري�ص بوعيد حمذوف هو من جن�ص 

العقاب، واأنه يف حقهم عدل، لأنهم ا�ستحقوه بكفرهم، وقد دلت على ذلك 

 - الظلم  املنفي  كان  وملا   { ڇ  ڇ  چ  بقوله:{  مقابلته  ا  اأي�سً املقدر 

على اأن »ِمْثَقاَل ذرة« تقدير لأقل ظلم - فدل على اأن املراد اأن اهلل ل يوؤاخذ 

.
)1(

امل�سيئ باأكرث من جزاء �سيئته«

واهلل تبارك وتعاىل ل يظلم لأنه �سبحانه العدل، املت�سف بكل كمال، املنزه 

عن كل نق�ص، وهو �سبحانه ليقع منه ظلم قل اأو كرث �سغر اأو كرب، قال تعاىل { ٺ 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ ٿ    ٿ ٹ  ٹ } ) يون�ص: 44(، وقال:
ڄ   ڄڄ   ڄ  ڦڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ   ڤ    }

ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ} ) الأنبياء: 47(.

الذرة  وزن  على  احلكم  ق�سر  لي�ص  املراد  اأن  اإىل  م�سرًيا  القا�سمي  يقول 

دون ما دونه اإن وجد: »هذا مثل �سربه اهلل تعاىل لأقل الأ�سياء واملعنى اإن 

اهلل تعاىل ل يظلم اأحًدا �سيًئا قليال ول كثرًيا فخرج الكالم على اأ�سغر �سيئ 

.
)2(

يعرفه النا�ص «

ولو كان ثمة �سيئ يف مفهوم الب�سر اأ�سغر من الذرة ل�سرب اهلل به املثل، 

فاإنها اأ�سغر ما يدرك، وهي اجلزء الذي ل يتجزاأ.

واهلل �سبحانه، مع كونه العدل الذي ل يظلم اأحًدا �سيًئا، فهو �سبحانه املتف�سل 

1- التحرير والتنوير 55/5.

2- حما�سن التاأويل 112/3.

192



املنعم الذي ي�ساعف ثواب احل�سنات اأ�سعاًفا كثرًيا ويعطي �ساحبها من لدنه 

اأجًرا كبرًيا زيادة وتف�ساًل من عنده جل وعال، { چڇڇڇ  

ڇڍڍ ڌڌ} ) الن�ساء: 40(، يقول العالمة اأبو ال�سعود مبيًنا 
املجاز:  باب  من  اأجــًرا  �سمي  اإمنــا  ال�ستحقاق  على  الزائد  الأجــر  هذا  اأن 

 

» « ويوؤت من لدنه « ، ويعط �ساحبها من عنده على نهج التف�سل زائدا على ما 

وعده يف مقابل العمل واأجًرا عظيما، عطاًء جزياًل، واإمنا �سماه اأجًرا لكونه 

.
)1(

تابًعا لالأجر مزيًدا عليه «

وقد بني النبي  يف حديث الباب كيفية حتقق �سفة عدله جل وعال مع 

وعال  جل  له  وي�ستوفيها  الدنيا  يف  بح�سناته  يجزيه  اهلل  اأن  وهو  الكافر 

حتى ل يكون له يف الآخرة اإل احل�ساب العادل.

واأما املوؤمن فهو املعامل بالف�سل والإح�سان املكرم يف الدارين.

- امل�ساألة الثانية: انتفاع الكفار باأعمالهم احل�سنة يف �سوء الآية والتف�سري 

النبوي.

اأخرب املوىل عز وجل يف غري اآية من كتابه اأن اأعمال الكفار ل تنفعهم يوم 

تعاىل: قال  فيه،  ول تخل�سهم مما هم  النار  القيامة، فالتخرجهم من 

ۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ېى  ې  ې  {ې 

)اإبراهيم:18(،  ی}  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ 
ھ   ھ    ھ    ھ   ہ   ہ    ہ    ہ    تعاىل:{ۀ    وقــال 

ڃ   ڃ   تعاىل:{  وقال   ،  )105 )الكهف:  ڭ}  ۓ     ۓ   ے    ے   
ڃ   ڃ                  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  
گ     گ   ک  ک  کک   ڑ  ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ  

گ   گ ڳ   ڳڳ     ڳ ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں ں   ڻ   ڻ 

1- اإر�ساد العقل ال�سليم 522/1.
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ڻ   ڻ ۀ ۀہ ہ    ہ ہ ھ    ھ ھ   ھ     ے   ے   ۓ} )النور: 39- 40(، 
 { چ  ڃ  ڃ  ڄڄڄڄڃڃ   } تــعــاىل:  وقـــال 

.)23 )الفرقان: 

الأذهــان عند تالوة  ترد يف  قد  �سبهة  رد على  وكاأنه  الباب  وجاء حديث 

قوله تعاىل: {ڃڃڃ ڃ چچ}  وتالوة الآيات ال�سابقة املفيدة عدم 

اعتبار املوىل عز وجل يوم القيامة ملا قدم الكفار من اأعمال يف الدنيا.

فقد يقول قائل: »األي�ص يف عدم جمازاة الكافر على اأعماله ال�ساحلة يوم 

الدنيا مبا  اأن اهلل يجزيه عليها يف  له؟« فجاء احلديث مبيًنا  القيامة ظلم 

.
)1(

يو�سله اإليه من النعم واخلريات

يقول املال يف حديث الباب: احلديث تف�سري ملا يف القراآن، وتبيني  ملا فيه 

من نوعي جن�ص الإن�سان، وبيان اأن اهلل يجازي عباده  -املوؤمن والكافر- على 

واإما يف  الدنيا  اإما يف  وال�سر  والكثري من اخلري   والقليل  والقطمري  النقري 

ڑ ڑ ک ک ک  ڎ ڈ ڈ ژ ژ    } العقبى 

ک گ گ} ) الزلزلة: 7- 8(.
املوؤمنني  تعم  الآيــة   :- الدرا�سة  اآيــة   - الن�ساء  اآيــة  يف  عطية  ابن  ويقول 

زاد،  فما  الذر  مثاقيل  على  الآخرة  يف  فيجازون  املوؤمنون  فاأما  والكافرين، 

واأما الكافرون فما يفعلون من خري فتقع املكافاأة عليه بنعم الدنيا ويجيئون 

.
)2(

يوم القيامة، ول ح�سنة لهم

1- يف احلديث: » واأما الكافر فيطعم بح�سنات ما عمل بها هلل يف الدنيا«. املراد بيطعم يعطى، وعدل 

 عن التعبري بيعطى اإىل يطعم لالإ�سارة اإىل هوان ما ي�ستفيده غري املوؤمن من عطاء الدنيا. انظر 

مرقاة املفاتيح 9/9.

2- املحرر املجيز 54/1.
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الآخرة على خري  الكافر ل يجزى يف  اأن  الأ�سل  القا�سى عيا�ص:  ويقول 

عدم  واجلــزاء  الثواب  �سرط  لأن  ح�سنة،  له  يكتب  ول  الدنيا،  يف  عمله 

وهو الإميان، لكن اأخرب يف هذا احلديث اأنه من عدل اهلل اأنه قد جازاه بها 

.
)1(

يف الدنيا مبا اأعطاه ورزقه واأطعمه

وقد اأكد ما اأثبتته الآيات وحديث الباب - من اأن الكافر ل ينتفع بعمله 

اإىل عائ�سة ر�سي اهلل عنها  باإ�سناده  اأخرجه الإمام م�سلم  الآخرة - ما  يف 

الرحم  ي�سل  اجلاهلية  يف  كان 
 )2(

جدعان ابن  اهلل  ر�سول  يا  قلت:  قالت: 

ويطعم امل�سكني، فهل ذلك نافعه؟ قال: ل ينفعه، اإنه مل يقل يوًما: رب اغفر 

.
)3(

يل خطيئتي يوم الدين

والإطعام  ال�سلة  يفعله من  كان  ما  اأن  »معنى هذا احلديث  النووي:  قال 

ووجوه املكارم ل ينفعه يف الآخرة لكونه كافًرا وهو معنى قوله  : »مل يقل 

رب اغفر يل خطيئتي يوم الدين« اأي مل يكن م�سدًقا بالبعث، ومن مل ي�سدق 

.
)4(

به كافر ول ينفعه عمل«

وقال القا�سي عيا�ص: »انعقد الإجماع على اأن الكفار ل تنفعهم اأعمالهم 

.
)5(

ول يثابون عليها بنعيم ولبتخفيف عذاب«

ودعوى الإجماع على عدم نفع الكفار باأعمالهم يف تخفيف العذاب عنهم 

1- اإكمال املعلم 341/8- 342.

2- عبد اهلل بن جدعان ب�سم اجليم وت�سكني الدال املهملة كان من روؤ�ساء قري�ص وكان كثري الإطعام 

�سرح  بن مرة.  بني متيم  لأنه كان من فخذها من  �ساألت عائ�سة ر�سي اهلل عنها عنه  واإمنا  والرب، 

النووي على م�سلم 87/3، واإكمال اإكمال املعلم لالأبي، ومكمل اإكمال اإكمال املعلم لل�سنو�سي 376/1.

3- اأخرجه م�سلم يف)1( كتاب الإميان)92( باب الدليل على اأن من مات على الكفر ل ينفعه عمل 

196/1 برقم 214، واأخرجه الإمام اأحمد يف امل�سند 93/6ط امليمنية، 385/17-386 برقم 24502.

4- �سرح النووي 87/3.

5- اإكمال املعلم 597/1 بت�سرف ي�سري.
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اأعمالهم احل�سنة يف  اأنهم ل تنفعهم  غري م�سلمة، نعم انعقد الإجماع على 

العذاب  عنهم  يخفف  هل  لكن  بها،  اجلنة  واإدخالهم  النار  من  اإخراجهم 

ب�سبب اأعمالهم اخلرية؟ اإىل ذلك ذهب بع�ص العلماء م�ستدلني مبا ورد من 

تخفيف العذاب عن اأبي طالب واأبي لهب.

فاأما اأبو طالب فقد اأخرج البخاري وم�سلم ، واللفظ له، من حديث العبا�ص 

بن عبد املطلب اأنه قال: يار�سول اهلل، هل نفعت اأبا طالب ب�سيئ، فاإنه كان 

يحوطك ويغ�سب لك؟ قال: نعم هو يف �سح�ساح من نار، ولول اأنا لكان يف 

.
)1(

الدرك الأ�سفل من النار

قال:  الزبري  بن  عــروة  اإىل  باإ�سناده  البخاري  اأخــرج  فقد  لهب  اأبــو  واأمــا 

»وثويبة مولة لأبي لهب وكان اأبولهب اأعتقها فاأر�سعت النبي  ، فلما مات 

اأبو لهب اأريه بع�ص اأهله ب�سر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال اأبو لهب: مل األق 

.
)2(

بعدكم، غري اأن �سقيت يف هذه بعتاقتى ثويبة

وذكر ال�سهيلي لفًظا اآخر لهذه الق�سة فيه بيان ل�سبب عتق اأبي لهب ثويبة 

ولعله ال�سبب يف التخفيف عنه، فقد ذكر اأن العبا�ص قال: ملا مات اأبو لهب 

اأن  اإل  راحة  بعدكم  لقيت  ما  فقال  حال  �سر  يف  حول  بعد  منامي  يف  راأيته 

العذاب يخفف عني كل يوم اثنني قال: وذلك اأن النبي  ولد يوم الثنني 

1- اأخرجه البخاري يف)78( كتاب الأدب)115( باب كنية امل�سرك، الفتح 10 /60.8، برقم 6208، 

وم�سلم يف)1( كتاب الإميان )90( باب �سفاعة النبي  لأبي طالب والتخفيف عنه ب�سببه 1/ 194 

نحو  اإىل  الأر�ــص  وجه  على  املاء  من  مارق  مفتوحتني:  معجمتني  ب�سادين  وال�سح�ساح   .209 برقم 

الكعبتني وا�ستعري يف النار، انظر املفهم 456/1، �سرح النووي 84/3. 

2- اأخرجه البخارى يف)67( كتاب النكاح)2.( باب واأمهاتكم الالتي اأر�سعنكم الفتح 43/9 برقم 

الباري  اأ�سوء حال فتح  اأي  51.1 وقوله »ب�سر حيبة« بك�سر املهملة و�سكون التحتانية بعدها فوحدة: 

48/9 وقد ذكر ابن حجر األفاظ روايات اأخرى تبني األفاظ رواية البخاري منها » مل األق بعدكم 

الأ�سابع«.  من  تليها  والتي  الإبهام  بني  التي  النقرة  اإىل  واأ�سار  هذه  يف  �سقيت  اأين  غري  راحة، 

انظر الفتح 49/9.
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.
)1(

وكانت ثويبة ب�سرت اأبا لهب مبولده فاأعتقها

قال البيهقي الذي ا�ستدل بالأثرين ال�سابقني على ما ذهب اإليه من انتفاع 

الكافر بعمله ال�سالح يف تخفيف العذاب عنه قال: وقد يجوز اأن يكون حديث 

ابن جدعان وما ورد من الآيات والأخبار يف بطالن خريات الكافر اإذا مات 

على الكفر ورد يف اأنه ل يكون لها موقع التخل�ص من النار واإدخاله اجلنة، 

ولكن يخفف عنه من عذابه الذي ي�ستوجبه على جنايات ارتكبها �سوى الكفر 

مبا فعل من اخلريات.

لكن القا�سى عيا�ص راأى اأن الكفار ل يخفف عنهم العذاب مبا قدموه من 

عمل �سالح، ولكن قد ي�سدد العذاب على بع�سهم بح�سب زيادة جرمه، يقول 

�سارًحا هذا التفاوت بني الكفار بعد اأن حكى الإجماع اأن الكفار ل تنفعهم 

اأعمالهم ولو بتخفيف عذاب: »لكنهم باإ�سافة بع�سهم للكفر كبائر املعا�سي 

اأ�سد  يعذب  فذاك  وال�ساحلني،  الأنبياء  وقتل  املوؤمنني  واأذى  ال�سر  واأعمال 

، ومن مل يكن بهذه ال�سبيل عذب بقدر كفره 
)2(

العذاب كما قيل يف فرعون

طالب  اأبــي  عــذاب  اإذا  فلي�ص  العذاب،  اأ�سد  عذب  ممن  عذاًبا  اأخــف  فكان 

كعذاب اأبي جهل، واإن اجتمعا يف الكفر، ول عذاب عاقر الناقة من قوم ثمود 

كعذاب غريه من قومه، ول عذاب قتلة يحيى وزكريا وغريهما من الأنبياء 

كغريهم من الكفار فبهذا تتوجه خفة العذاب، ل اأنه على املجازاة على اأفعال 

.
)3( 

اخلري«

اجتنابه  �سببه  طالب  اأبي  عن  التخفيف  اأن  يرى  اأنه  هذا  من  يفهم  وقد 

لأ�سباب �سدة العذاب من املعا�سي واأذية النبي  واملوؤمنني ونحو ذلك.

1- نقله عنه احلافظ يف فتح الباري 49/9.

2- ي�سري اإىل قوله تعاىل: { ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ} غافر: 46. 

3- اإكمال املعلم 597/1 باخت�سار.
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اأنا لكان يف الدرك الأ�سفل من النار«  : »ولول    لكن هذا مدفوع بقوله 

  فهو �سريح يف اأنه اإمنا نقل من الدرك الأ�سفل لل�سح�ساح ب�سبب النبي

وب�سبب اإكرامه له  وذبه عنه ون�سرته اإياه.

واأما خرب جمازاة اأبي لهب على اإعتاقه ثويبة بتخفيف العذاب عنه، فقد 

العذاب  بتخفيف  ولو  بعمله  الكافر  لنتفاع  النافني  جــواب  حجر  ابن  نقل 

بقوله: »اأجيب اأوًل:بــاأن اخلرب مر�سل، اأر�سل عروة ومل يذكر من حدثه به، 

وعلى تقدير اأن يكون مو�سول فالذي يف اخلرب روؤيا منام فال حجة فيه. ولعل 

الذي راآها مل يكن اإذ ذاك اأ�سلم بعد فال يحتج به، وثانًيا على تقدير القبول 

.
)1(

ا من ذلك« فيحتمل اأن يكون ما يتعلق بالنبي  خم�سو�سً

عمله  ينفعه  ل  الكافر  اأن  على  اأجمعوا  العلماء  اأن  هذا  من  حت�سل  فقد 

ال�سالح الذي عمله يف الدنيا بتخلي�سه من النار والعذاب، لكن هل يخفف 

يخفف  نعم  الببيهقى:  قال  قـــولن:الأول  ال�ساحلة؟  باأعماله  العذاب  عنه 

عنهم من العذاب امل�ستحق بالذنوب والآثام غري الكفر، والآيات والأحاديث 

املفيدة عدم النفع تعني عدم النفع يف الإخراج من النار اأو اإدخال اجلنة. 

بعمله  ينتفع  ل  الكافر  اأن  وهو  وغريه  عيا�ص  القا�سي  مذهب  والثاين: 

ول يخفف عنه العذاب به بدليل حديث الباب وحديث ابن جدعان، وقد رد 

القائلون بذلك على الأحاديث املفيدة التخفيف باأنها من خ�سو�سيات النبي 

 اأو اأنها ل ت�سلح لالحتجاج، فخرب التخفيف عن اأبي لهب غري مقبول- 

اإما ل�سعف �سنده اأو لكونه روؤيا منام لي�سلح الحتجاج بها - واأما اأبو طالب 

ت�ستوجب مزيد  التي  للمعا�سي  ب�سبب اجتنابه  اإمنا كان  التخفيف عنه  فاإن 

العقاب اإ�سافة اإىل الكفر.

هذا جممل اخلالف ويبقى اأن نعرف اأين الراجح من ذلك.

1- فتح الباري 49/9.
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بعدم  اجلزم  تقت�سي  وحديثية  قراآنية  ن�سو�ص  الق�سية  هذه  يف  فاأمامنا 

الكافر  انتفاع  اأن  يوؤكد  الذي  الباب  حديث  منها  باأعمالهم،  الكفار  انتفاع 

بح�سناته قا�سر على الدنيا وعلى ما ي�سله من نعم اهلل وعطائه فيها.

واأمامنا ن�سو�ص اأخرى تثبت وقوع انتفاع لبع�ص الكفار باأعمالهم احل�سنة 

يف تخفيف العذاب عنهم، وحماولة تاأويل هذه الن�سو�ص اأو القول باأنهم 

مل ينتفعوا باأعمالهم احل�سنة بل انتفعوا باجتنابهم الأعمال القبيحة حماولة 

ًا لأعناق الن�سو�ص واإبعاًدا لها عن معانيها القريبة  غري �سليمة لأن فيها لينَّ

الوا�سحة ال�سريحة.

الكافر  انتفاع  الأ�سل عدم  اأن  اأعلم،  واهلل  بناًء على ذلك  الراجح،  ولعل 

بعمله يف الآخرة لنتفاء �سرط القبول وهو الإميان، ومن متام عدل اهلل تعاىل 

اأنه يجزيه على تلك الأعمال يف الدنيا مبا ينعم به عليه حتى ي�ستوفيها له، 

لكن من ورد فيه ن�ص بالتخفيف، يجب ا�ستثناوؤه من ذلك والقول بتخ�سي�سه 

لعموم ما�سبق اإكراًما لنبيه  لأنه ال�سبب يف ذلك واهلل اأعلم.

ولعل هذا املعنى هو مااأراد ابن املنري بيانه بقوله:هنا ق�سيتان: اإحداهما: 

حمال وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره، لأن �سرط الطاعة اأن تقع بق�سد 

�سحيح، وهذا مفقود من الكافر. والثانية: اإثابة الكافر على بع�ص الأعمال 

تف�ساًل من اهلل تعاىل، وهذا ل يحيله العقل.

فاإذا تقرر ذلك مل يكن عتق اأبي لهب لثويبة قربة معتربة، ويجوز اأن يتف�سل 

اهلل عليه مبا �ساء كما تف�سل على اأبي طالب، واملتبع يف ذلك التوقيف نفًيا 

.
)1(

واإثباًتا

جميًعا  لها  واإعمال  الن�سو�ص  بني  جمًعا  اأعلم  واهلل  ال�سحيح  هو  وهذا 

ووقوفا على ما وردت به دون الزيادة عليه لأنه اأمر غيبي ل تدركه العقول، 

1- نقله عنه ابن حجر يف الفتح 49/9.
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التذكري  مع  بال�سواب،  اأعلم  واهلل  املنقول.  مع  فيه  الوقوف  يجب  واإمنا 

باأن ف�سل اهلل على عباده، موؤمنني وكفارا، لي�ص له حدود يف الدنيا والآخرة، 

والف�سل  بالعدل  يت�سف  واهلل  ظرف،  اأو  ب�سرط  لتتقيد  اهلل  وم�سيئة 

اأعدل احلاكمني. وهو 
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خامتة: اآفاق البحث التف�سريي يف ظلل التف�سري املرفوع.

اإىل  املرفوع  التف�سري  بالعتماد على ح�سيلة  التف�سريي،  البحث  ي�ستطيع 

الر�سول ، اأن ي�سمن ملنهجيته ونتائجه اخل�سائ�ص الآتية:

-اخلروج من حالة �سوق املرويات التي ل تقوى على ال�سمود يف وجه النقد 

مبعايري  املن�سبط  غري  اإيرادها  اأن  ومعلوم  العلماء،  عند  املعترب  احلديثي 

اجلرح والتعديل اأف�سى اإىل اأو�ساع تف�سريية غري حممودة، فاختلط ال�سعيف 

ياأخذونه  ما  التف�سري  كتب  مع  املتعاملني  عموم  على  وا�ستبه  بال�سحيح، 

وما يدعون.

ف�سره  الذي  املقدار  حول  العامة  النطباعية  الأحكام  من  النتهاء   -

، فقد انتهى فريق البحث يف املو�سوعة اإىل اأن ما�سح رفعه اإىل  الر�سول 

على  يزيد  وقد  حديثا،  واأربعني  مائة  ليتجاوز  املرويات  من    الر�سول 

العديد  تقدمي  على  قادر  العلمي  البحث  اأن  اإىل  ا�ستنادا  قليال،  ذلك 

الكمال،  يكن  ومل  عليها،  املتح�سل  النتائج  حول  ال�ستدراكات  من 

ببلوغه،  النا�ص  يكلف  ومل  الب�سري،  اجلهد  خ�سائ�ص  من  مــا،  يوما 

واإمنا اأمروا ببذل اجلهد والجتهاد.

ا�ستيعاب  بيئة  كانت  الكرام  ال�سحابة  بيئة  اأن  احل�سيلة  تلك  تظهر   -

عربي اأ�سيل ملعاين الآيات القراآنية، وهذا هو الأ�سل، وهو ما ميكن اأن يقدم 

تف�سريا لظاهرة قلة الن�سو�ص احلديثية املرفوعة اإىل الر�سول  يف جمال 

فلي�ص  ثم،  ومن  لآياته.  الكبري  بالعدد  قورنت  اإذا  الكرمي  القراآن  تف�سري 

امل�ستغرب اأن تكون احل�سيلة قليلة، واإمنا امل�ستغرب اأن تكرث،اأول، املرويات 

ال�سند،  �سعيفة  اأنها  والنقد،  الفح�ص  مبعايري  تعيريها  بعد  يتاأكد،  التي 

واأن تت�سلل، ثانيا، اإىل كتب التف�سري تاركة اآثارها ال�سلبية على م�ستوى تدبر 

القراآن وفهم معانيه.





1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف ع�صر العوملة. 

      د. عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري )رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة )جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر )اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار )ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

اأ. فريد حممد معو�ش      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ. د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ش ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ. د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء.

                اأ. طالل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ].

د. حممد عبد احلميد �سامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�سى العرباين      

د. نا�سر يو�سف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�ش الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د. فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      



54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�صفي عا�صور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صلمي.

د. وليد اإبراهيم الق�صاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�صــني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

اأ. زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�صور      

62- نظام العدالة الإ�صلمية يف منوذج اخللفة الرا�صدة.

مرعي خليل  املنعم  عبد  خليل  د.        

45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د. فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      



63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــلمـــيــة.

د. خالد عزب      

64- فرا�صات مكة... دعوها حتلق.. )رواية(.

الروائية/ زبيدة هرما�ش      

65- مباحث يف فقه لغة القراآن الكرمي.

د. خالد فهمي      

د. اأ�صرف اأحمد حافظ      

66- حممود حممد �صاكر: درا�صة يف حياته و�صعره.

د. اأماين حامت جمدي ب�صي�صو      

67- بوح ال�صالكني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر طلعت املغربي      

68- وظيفية مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد املنتـــــار      

69- علم الأدب ال�صلمي.

د. اإ�صماعيل اإبراهيم امل�صهداين      

70- الِكَتاب و�صنعة التاأليف عند اجلاحظ.

د. عبا�ش اأرحيلة      

71- و�صائلية الفقه واأ�صوله لتحقيق مقا�صد ال�صريعة.

حممد  القياتي  اأحمد  حممد  د.       



72- التكامل املعريف بني العلوم.

د. احل�صان �صهيد      

73- الطفولة املبكرة اخل�صائ�ش وامل�صكلت.

د. وفقي حامد اأبو علي      

74- اأنا الإن�صان )ديوان �صعر(.

ال�صاعر يو�صف اأبو القا�صم ال�صريف      

75- م�صار التعريف بالإ�صلم يف اللغات الأجنبية.

د. ح�صن عزوزي      

76- اأدب الطفل امل�صلم.. خ�صو�صية التخطيط والإبداع.

د. اأحمد مبارك �صامل      

77- التغيري بالقراءة.

د. اأحمد عي�صاوي      

78- ثقافة ال�صلم بني التاأ�صيل والتح�صيل.

د. حممد النا�صري      

79- ويزهر ال�صعد )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممد توكلنا      

80- فقه البيان النبوي.

اأ. حممد بن داود �صماروه      



81- املقا�صد ال�صرعية للوقف الإ�صلمي.

د. احل�صن تركوي      

82- احلـــوار يف الإ�صـلم منهــج وثقــافـة.

اأ. د. يا�صر اأحمد ال�صمايل      

83- اأ�ص�ش النظام الجتماعي يف الإ�صلم.

د. عبد احلميد عيد عو�ش      

84- حروف الإبحار )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ع�صام الغزايل      

85- معامل منهجية يف جتديد خطاب الفقه واأ�صوله.

د. م�صعود �صربي      

86- قب�صات من ح�صارة التوحيد والرحمة.

اأ. ممدوح ال�صيخ      

87- لقاء قريب )رواية(.

الروائية ميا�صة علي النخلين      

88- مقا�صد ال�صريعة بني الب�صط والقب�ش.

د. حممد بولوز      

89- مدائن ال�صحِو )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حميي الدين �صالح      



90- الفن واجلمال من النزوع ال�صكلين اإىل التاأ�صيل الر�صايل.

د. عبد اجلبار البودايل      

91- دوائر احليـــاة )جمموعة ق�ص�صية(.

اأ. ماجدة �صحاتة      

92- علم اأ�صول الفقه ودوره يف خدمة الدعوة.

د. عبد الروؤوف مف�صي خراب�صة      

93- موا�صم اخل�صب )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممد يون�ش      

94- مفهوم الت�صديق والهيمنة يف القراآن الكرمي.

د. نعيمة لبـــــداوي      

95- موطاأ الإمام مالك واعتناء العلماء به.

د. حممد عبد اهلل حّياين      

96- ف�صول يف بيان القراآن الكرمي.

د. حممود اأحمد الأطر�ش      

97- امل�صجد النبوي.. وبيوت اأمهات املوؤمنني.

اأ. د. حممد عبد ال�صتار عثمان      

98- اخلطاب الرتبوي املتكامل: ابن اجلوزي منوذجًا.

د. ح�صن عبد العـــــال      



99- �صوابط البحث العلمي يف املنهجية الإ�صلمية.

د. نا�صر د�صوقي رم�صان      

100- نحو مو�صوعة للتف�صري املرفوع اإىل النبي ].

اإعداد فريق البحث يف املو�صوعة      






