
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 قاسم البن التفسير أصول في مقدمة

 المتن أول وقراءة مهمة مقدمة( 1)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
مون ييوده اهلل  وض م ول  ،ونعووذ بواهلل مون شورور أنفسونا وسويمات أعمالنوا ،نحمده ونستعينو ونستغفره ،إن الحمد هلل

صوم   ،وأشويد أن محموداع عبوده ورسوولو ،إلو إال اهلل وحده ال شريك لوووأشيد أن ال  ،ومن ي مل  ض ىادي لو ،لو
   وعم  آلو وصحبو أجمعين. ،اهلل وسمم وبارك عميو

 أما بعد:
يواكم  ،بوة إلو  وجيوو الكوريمقر  وم   ،ونا عة ،أن يجعل ىذه المجالس مباركة -تبارك وتعال -أسأل اهلل   وأن يعيننوا واي

  وحسن عبادتو. ،وشكره ،عم  ذكره
وبوو  ،عرف المعبودوبو ي   ،من الفتن -عز وجل-وىو عصمة بإذن اهلل  ،إليو النفوس الشريفة تسمو ،م شريفالعم 
 ينبغي عم   ،ليياإوبو يعرف العبد الدار التي يصير  ،عرف الطريق التي خطيا ورسميا لعباده من أجل سموكيات  

  اتتو مجالس العمم  يو مغبون.ومن   ،وا راع  اأن يجعل لنفسو من ىذا العمم حظ   اإلنسان
يووم نصوووص   إلوو توصوول بيووا والمقصووود بعموووم ا لووة ىووي العموووم التووي ي   ،أصووول التفسووير واحوود موون عموووم ا لووة 

ومون أجول  ،نحون نودرس النحوو مون أجول أن نقويم المسوان : مثضع  ،أو يقرب منو ،أو ما يحتف بذلك ،الكتاب والسنة
ونودرس أصوول الفقوو مون أجول أن نعورف اطدلوة وطورق  ،-اهلل عميوو وسومم صوم -أن نفيم كضم اهلل وكضم رسوولو 

وتمييوز الغوث مون السومين  ،والنظور  وي كوضم أىول العموم واالختيوار ،والتعامول موا النصووص ،والترجيح ،االستنباط
لو  وىكذا ندرس أصول التفسير من أجل أن نتوصول بوو موا هيوره مون عمووم ا لوة إ ،من اطقوال والمذاىب وا راء

 .والحديث  ي ىذه الق ية يطول ،-تبارك وتعال - يم كضم اهلل 
 ،بشورف المعمووم ،وقوولكون يكفوي أن نعموم أن شورف العموم بشورف متعم   ،والحديث عن شرف ىذا العموم أي واع يطوول

 .ق   بو اطوقاتوىذا خير ما ت   ،-عز وجل-العموم تتعمق بكتاب اهلل   يذه
يوواكم بووالعمم النووا ا أن يبصوورنا -عووز وجوول- أسووأل اهلل  يوواكم عموو  العموول الصووالح ،واي وأن يرزقنووا نيووة  ،وأن يعيننووا واي

 صالحة صحيحة.
وىو الشيخ عبد  ،حياتو  ي العمم منذ نعومة أظفاره مؤلفو عالم ق   أيامو وسني   ،ىذا الكتاب ىو مقدمة التفسير

 .يعود نسبو إل  قبيمة قحطان ،الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي
 .أبي عبد اهللويكن  ب

مون اليجورة  وي قريوة مون قوري نجود يقوال  ةعشور   تأو ألف وثضثمامة واثن ،ةعشر  وقد ولد سنة ألف وثضثمامة وتسا
ثم بعود  ،وتمق  مبادئ العموم  ي قريتو ،حفظ القرآن ولم يجاوز التاسعة ،وىي قريبة من مدينة الرياض ،يرليا: الب  

وىوو رموويس  ،مون أمثوال الشويخ عبود اهلل بون عبود المطيوف آل الشويخ ،كبوارذلوك انتقول منيوا وتمقو  عون أىول العموم ال
وأخذ عن الشيخ محمود بون إبوراىيم المفتوي اطسوبق  ،أخذ عنو ،-رحمو اهلل-شيخ الشيخ محمد بن إبراىيم  ،العمماء



ن ومحمود بو ،وسوميمان بون سوحمان ،وسوعد بون عتيوق ،وأخذ عون جماعوة كالشويخ عبود اهلل العنقوري ،ورميس الق اة
 وهير ىؤالء كثير. ،مانا
 ،-رحمووو اهلل-وموون أبوورز تضمذتووو الشوويخ عبوود اهلل بوون جبوورين  ،ولووو تضمووذة ،كووان لووو مجووالس  ووي العمووم ودروسو 

ومونيم الشويخ  ،الذي تو ي  ي سونة ألوف وثضثماموة وعشورين لميجورة ،ابنو ،والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
 ون.وآخر  ،-رحمو اهلل-عبد الرحمن الفريان 

كوان يشورف  ،-مطوابا الحكوموة- ي البداية عمل  ي المطابا التي  ي مكوة ،وكان آية  ي الورع والزىد والتوا ا
ثوووم بعووود ذلوووك تووورك عمموووو ىوووذا وبقوووي  وووي  ،إدارة المكتبوووة السوووعودية  وووي الريووواض إلووو ثوووم انتقووول  ،عمووو  المطبوعوووات

 ،ويوداعبيم ،ويفقييوم ويعمميوم ،-ل المزرعوةعموا-كول وجباتوو موا العموال وكان يأكول  ،قريباع من الرياض ،مزرعتو
رف ور وض صواحبيا أن يأخووذ كوان إذا ركوب سويارة اطجورة وع و ،آيوة  وي التوا وا والوورع ،ويسوما مونيم ،ويموازحيم

وموا كوان  ،ما كان ير   أن يأخذ عم  العموم الشورعي شويماع أو عو واع  ،منو أجرة ألق  عميو أجرتو وانصرف عنو
، أمره هللكان  ، ي خدمة بيتو ونحو ذلك ، ي خدمتو، ثيم أو يعمميم  ي أعمالو الخاصةيم أو يحدمقر يستغل من ي  

ذا قوال لوو أحود: يوا شويخ ،ل رأسووقب ووكوان يور ض أن ي   ،ىكذا نحسبو واهلل حسيبو الشويوخ  وي ، قوال: لسوت كوذلك ،واي
 وكان ال يتقدم إماماع  ي الناس.  ،الرياض

 ،وبقي مدة يعاني ، كانت اإلصابة  ي رأسو  تأثر كثيراع  ،وأربعين وتساألف وثضثمامة  وأصيب بحادث سيارة سنة
ود ون  وي  ،لميجورة 9/9/24:3 :حتو  كانوت و اتوو بتواريخ ،ثم عاوده ذلك بعد سنين واشتد عميو المرض ،ثم برئ

 رحمو اهلل.-سعد بن عتيق  معرو ة بالرياض بجوار شيخو الشيخمقبرة العود ال
جمعووو  ووي موودة قاربووت  -رحمووو اهلل-مجموووع  توواوي شوويخ اإلسووضم ابوون تيميووة   ،عشوورينوأمووا مؤلفاتووو  تقوورب موون ال

وسوا ر  وي سوبيل ذلوك إلو  الحجواز  ،الطباعة استغرقت ما يقرب من عشر سنين ،هير مدة الطباعة ،أربعين سنة
نو  ي ويعي ،يتنقل ويجما النسخ الخطية -سنين طويمة-وبقي مدة  ،ومصر ودمشق وحمب وحماة وبغداد وباريس

 آنفاع. وذلك ابنو محمد الذي ذكرت
وقود اسوتغرق جمعيوا وكتابتيوا أي واع موا يقورب مون أربعوين  ،ربواومن كتبو البديعة أي واع الحاشوية عمو  الوروض الم  

 ،كتبيا  يما يقرب مون أربعوين سونة ،ىذه الحاشية التي يدرسيا الطضب وال يستغني عنيا دارسو ىذا الكتاب ،عاماع 
 .لكن ىذا واحد منيا ،ال حاجة  ي التطويل  ي ذلك ،رو ة مشيورةولو كتب أخري مع

ىووذه المقدمووة شوورحاع  -إن شوواء اهلل تعووال -وسنشوورح  ،ونحوون سوونقرأ المقدمووة  قووط ،ىووذه مقدمووة شوورحيا  ووي الحاشووية
 وووي ىوووذا  ايفيموووو مووون أراد أن يخوووط لوووو خط ووو ،يصووومح أن يكوووون بدايوووة  وووي العموووم  وووي ىوووذا البووواب ،مبسوووطاع مختصوووراع 

 ،أو لعمووم طوضب العموم ،ويصومح أن يكوون لعمووم المثقفوين ، يبودأ منطمقواع منيوا ،صاص  ي التفسير وعموموواالخت
 أو لعموم المحبين لمتعرف عم  مبادئ العموم الشرعية.

وقرأنا أي واع رسوالة السويوطي  وي  ،-رحمو اهلل-وقرأنا قبميا مقدمة شيخ اإلسضم ابن تيمية  ،نحن نقرأ ىذه المقدمة
والفوورق بينيووا وبووين مقدمووة شوويخ  ،وىووذه المقدمووة التووي بووين أيوودينا ىووي موون أسوويل ىووذه المقوودمات ،لتفسوويرأصووول ا

وأصوول  ،أن ىوذه تشوتمل عمو  عاموة أو عمو  كثيور مون مو ووعات عمووم القورآن -رحموو اهلل-اإلسضم ابن تيمية 



ي آخرىوا كوضم عمو  أصوول  فو ،وأنوتم تعمموون أن أصوول التفسوير ىوو واحود مون مو ووعات عمووم القورآن ،التفسير
 .القرآن المتنوعة بكضم مختصر جد  وقبمو تكمم عم  مو وعات عموم ا ،التفسير

 ،ىكوذا يرسوخ العموم ،وىذا تارة  إن ذلك من شأنو أن يرسخ العمم  ي نفسو ،وىذا تارة ، إذا قرأ طالب العمم ىذا تارة
 صفة راسخة لو. إنو يكون  ،كثرة الدرس ،كثرة النظر  يو ،بتقميبو وتكراره

وال  ،كموا ىوو الشوأن  وي أعموال البشور ،وزاد ىوذا ،وكل ىذه الكتب إذا نظر  ييا الناظر لربما يقول: ليتو تورك ىوذا
 يرشوووح لمتووودريس بوووض  ،نعموووم كتابووواع مختصوووراع منقحووواع دقيقووواع اقتصووور  يوووو مؤلفوووو عمووو  موووا يحسووون إيوووراده  وووي ىوووذا الفووون

التي ما ي ر طالب العمم أن توجد بعض الق ايا  ،عمماء  ينتفا بياولكن ىذه كتب مفيدة نا عة كتبيا  ،تحفظات
ذا بقيووت بعووض المسووامل أو نحووو ذلووك  إنووو يدرسوويا  ووي كتوواب آخوور ،اقوود يكووون إيرادىووا لوويس  ووروري   ىووذا ىووو  ،واي

 الشأن.
 وأشدد  هلددح وصددحبح ،والصدد ة والسدد م أشدد  أنددرء االبيدداء والمرسددشين لبيلددا محمددد ،الحمددد هلل را اللددالمين

 أجملين.
 والمستملين برحمتك يا أرحم الراحمين. ،ولشحاضرين ،ولنيخلا ،الشهم اغفر للا
 :-رحمح اهلل تلال -قال المؤلء 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
وأنددهد أن ال إلددح إال اهلل المشددك الحدد، المبددين،  ،ا لبددل ندديء ولدددق لشمتقددينالحمددد هلل الددنز ألددتل البتدداا تبيال دد

وأش  هلدح وأصدحابح والتدابلين وسدشم تسدشيما   ،صش  اهلل أشيح ،ورسولح الصاد، اامينأبده  وأنهد أن محمدا  
  بثيرا .

والصضة  ،شرح الحمدلةوت   ،شرح البسممة شرحاع دقيقاع يفكك حرو ياىنا جرت العادة عند الكثيرين  ي مثل ىذا أن ت  
ولربموا  ،لتطويول المودة عمو  طوضب العمومولربما كوان ذلوك سوبباع  ،شرحاع يطول -صم  اهلل عميو وسمم-عم  النبي 

أو  ، وإذا سوما السواما ىوذا التشوقيق ليوذه المقدموة ،كان ذلك التشقيق سبباع لوعوورة العموم عمو  المتعمموين وصوعوبتو
 ،وأنووو ال يتوصوول إليووو وال ينالووو إال النووادر موون الخمووق الواحوود بعوود الواحوود ،المقوودمات ظوون أن العمووم صووعب المنووال

نمووا الووذي يحسوون ىووو الشووروع  ووي المقصووود ،ذاواطموور أيسوور موون ىوو  ،المقوودمات مباشوورة دون االشووتغال بمثوول ىووذه واي
 واهلل تعال  أعمم.  ،ىذه الطريقة اطنفا  ي التعميم

 .الجدير بأن تصرء لح الهمم ،أما بلد: فهنه مقدمة في التفسير تلين أش  فهم القرهن اللظيم
موا الفورق بوين مبوادئ العموم  ،عنودنا مقدموة وعنودنا مبوادئ ،مقدموة ،لنه مقدمة في التفسير تلين أش  فهم القرهن

 .؟ومقدمة العمم
تضحظوووون أن  ،مبوووادئ أصوووول الفقوووو ،مبوووادئ النحوووو ،تقوووول ا ن: مبوووادئ عموووم العربيوووة ،يمكووون أن نقوووول: المبوووادئ
 . بيا تعرف مساممو بض واسطة كما يقولون ،مبادئ ىذا العمم ىي منو

 ،جووزء موون الجوويش يتقوودم بقيووة الجوويش ،تقووول: مقدمووة الجوويش ،ي الشوويء متقدمووة عميوووأمووا المقدمووة  تكووون بووين يوود
والطريوق  ،وموا أراده بو وا ىوذا الكتواب ،ر بو الكتاب  يكون شوارحاع لمقصوود المؤلوفمقدمة الكتاب ىي: ما يصد  

مقدموة  وي عموم  ،و ي العمووم يقوال: مقدموة  وي عموم النحوو ،التي رسميا وخطيا  ي تصنيفو وكتابتو وما أشبو ذلك



: ىوي موا يتوقوف عميوو مسوامل ونيقولو ،مقدمة  ي عمم أصول الفقو مثضع  ،مقدمة  ي عمم الفرامض ،أصول التفسير
 .العمم بواسطة

حينما ندرس مقدمة  ي أصول التفسير مثضع نحن نتوصل بذلك إل  معر ة التفسير عن طريق ىوذه المو ووعات  
المقوودمات  ووي  ،مووا يتوقووف عميووو صووحة الشووروع  ووي الشوويء ،ر ىووذا أي وواع وتقووال المقدمووة لغيوو ،التووي ندرسوويا مووثضع 

نقوول: ىوذه المقدموة  ،عمم الفمسفة مطموب نإذ ،وكل نا ا مطموب ،ن عمم الفمسفة نا اإ حينما تقول مثضع: ،اطدلة
تدالل  وي  يوذه مقدموة  وي بواب االسو ،عم  مقدموة هيور مسوممة بنيت   ،مةالتي ذكرتيا "عمم الفمسفة نا ا" هير مسم  

 يو  كل نام   ،ىو حي نزيد متحرك إذ ،تقول: كل متحرك  يو حي ،ثم نتيجة ،مقدمة ثانية ،مقدمة أول  ،المنطق
 وىكذا.  ، يو حي كل نام   ، يذه مقدمة ،ىو حي نإذ النبات نام   ،حي

صوول بووو إلوو   يووم مووا يتو  ،والمقصووود ىنووا بمقدمووة التفسووير: مووا يكووون سووبيضع إلوو   يمووو ، المقدمووة تقووال ليووذا وىووذا
قوود توجوود بعووض العبووارات قوود تكووون  ييووا  ،ال أري أن نشووتغل بشوويء موون عبووارات الشووارح ،ىووذا ىووو المووراد ،التفسووير
وبعووض الق ووايا التووي  ،وقوود توجوود بعووض اطدلووة تحتوواج إلوو  مناقشووة ،وأرجووو أن ال أ ووطر إلوو  شوورحيا ،صووعوبة

 صل.نحن نقرأ اط ،أرجو أن ال نحتاج إل  ىذا ،يذكرىا  ي الشرح
 ومن أخن بح لدز إل  صراط مستقيم.ففيح الهدق واللور 

 تلتيل القرهن:
  .أجملوا: أش  أن القرهن ب م اهلل حقيقة ملتل غير مخشو،

وموا  ،وانوتظم ىوذا العنووان ىوذه المسوألة أن القورآن كوضم اهلل ،لو أنو جعل العنوان "نزول القرآن" مثضع  ،تلتيل القرهن
وأوقات النزول وما أشبو ذلك طهنو   ،ناوين ا تية  ي مسألة نزول القرآن منجماع مثضع ذكر بعد ذلك  ي بعض الع

 عن تكرار بعض العناوين بعبارات مقاربة.
صوود موون يعتوود بإجماعووو وىووم المق :أجمعوووا ،أجملددوا أشدد  أن القددرهن بدد م اهلل حقيقددة ملددتل غيددر مخشددو،يقوول: 

أموووا مووون ال يعتووود بيوووم مووون  ووورق ال وووضل والبووودع  ،طوووريقتيموأممتيوووا ممووون سوووار عمووو  نيجيوووم و  ،سووومف ىوووذه اطموووة
 وال عبرة بيم. ،واالنحراف  قد خالفوا  ي ىذه المسألة خض اع كثيراع 

وال يقووال  ،يعنووي لوويس مجووازاع  ،ىووذا معنوو  حقيقووة ،لفظوواع ومعنوو  ،يعنووي بمفظووو ومعنوواه ،أن القددرهن بدد م اهلل حقيقددة
 إذا كوان  ،كاإلنسان  إنو ال يقال إال لمجموع الروح والجسد ،والمعن  الكضم أصضع إال لمجموع أمرين يعني: المفظ

ذا كان روح   ،بض روح  إنو يقال لو: جثة جسد    موا كوان بمجمووع اطمورين  ،يقوال: روح ،بض جسد ال يقال: إنسان واي
 .يقال لو: إنسان

يقولووون  ووي  ،تقووول: قووال  ووي نفسووو ، إنووو يت وومن المفووظ والمعنوو  إال إذا قيوود ،وىكووذا الكووضم والقووول عنوود اإلطووضق
أطمووق  إنووو البوود موون  لكوون إذا ،تقووول: زورت  ووي نفسووي كضموواع  ،وىكووذا ،عموو  أحوود المعوواني  ووي تفسوويرىا ،أنفسوويم

 وال يتصور ىذا  ي المغة بغير ذلك إطضقاع. ،اشتمالو عم  المفظ والمعن 
جوواءت عمووو   -تبووارك وتعوووال - لفظووة اإلنووزال  وووي كتوواب اهلل ،-عووز وجووول-منوووزل موون اهلل  ،ملددتل غيدددر مخشددو،

وال قوال: مون  ،موا قوال: مون السوماء ،[36]الحديود: }َوَأْلَتْلَلدا اْلَحِديدَد اطول : جاءت مطمقة من هيور تقييود  :صورتين
 .اهلل



 ،نجعل اطقسام ثضثة جعمتيا عم  نوعين ن أنم يعني بدال ، يذا المقيد عم  نوعين ،والنوع الثاني: ما كان مقيداع 
تبوارك -ومون ذلوك قوول اهلل  ،إال  وي القورآن  قوط وىوذا لوم يوأت   ،اطول: مقيد بأنوو مون اهلل :ينقسم إل  نوعين الثاني
ٌل ِمْن َربَِّك : -وتعال   ىذا لم يرد إال  ي القرآن. ،مقيد بأنو منزل من اهلل ،[225]اطنعام: }َألَُّح ُمَلتَّ

}َأْلدَتَل ِمدَن  ،[28]الرعود: }َأْلدَتَل ِمدَن السَّدَماِء َمداء  َفَسداَلْو َأْوِدَيدٌة : ما كان مقيداع بغير اإلنزال من اهلل مثلالثاني: و 
، عمووو  أحووود [7]الزمووور: }َوَأْلدددَتَل َلُبدددْم ِمدددَن اْاَْلَلددداِم وأي ووواع:  ،موووا قوووال: مووون اهلل ،قيوووده بأنوووو مووون السوووماء ، السَّدددَماءِ 
  .التفسيرين

 .تكمم بو ،أنو كضمو ،-تبارك وتعال -ل عم  أنو مختص بو  د ، قط القرآنهلل ىو  الذي جاء مقيداع بأنو من ا
نوووو قووول البشووور بقولوووو: إ :ن القوورآن مخمووووق واهلل قوود توعووود مووون قووالإوىووول يوجووود موون يقوووول:  ،ملددتل غيدددر مخشدددو،

  .؟[37]المدثر: }َسُأْصِشيِح َسَقَر 
وكضموو صوفة مون  ،ن كوضم اهللوىوو قوول باطولن طن القورآ ،-أسوأل اهلل العا يوة-يوجد من أىل البدع من قال ىوذا 

 يوي هيور  ،وليوا حكميوا ، إذا كانت الذات هير مخموقة  الصوفات مضزموة ليوا ،والصفات ليا حكم الذات ،صفاتو
 .مخموقة

المعتزلوة نواظروا  ،وأما الذين تاىوا  ي ىذا الباب  إنيم وقعوا بسبب إشكاالت أوقعتيم  ييا المنواظرات والمجوادالت
 ووالقرآن كووضم اهلل  ،وا بمقوواالت منحر ووةء جووا ،واطشوواعرة نوواظروا المعتزلووة ليووردوا عمووييم  تورطوووا ،الفضسووفة  تورطوووا

  وصفاتو هير مخموقة. ،هير مخموقن طنو صفة من صفاتو
 .-صش  اهلل أشيح وسشم-وسملح الصحابة من محمد  ،وسملح محمد من جبريل ،سملح جبريل من اهلل

 ،ذا ىووو اعتقوواد أىوول السوونة والجماعووةن طن موون النوواس موون يمتووبس عميووو ىووذاىوو ،نعووم سوومعو جبريوول موون اهلل مباشوورة
من أبناء أىل السنة من قد يمتوبس عميوو ىوذا اطمور إذا مور بوو أن القورآن كتبوو اهلل  ،دعونا من أىل البدع واطىواء

 ِبَأْيدِدز َسدَفَرٍة *  ْرُفوَأدٍة ُمَطهَّدَرةٍ مَ *  }ِفي ُصُحٍء ُمَبرََّمدةٍ وأنو  ،[33:]البروج }ِفي َلْوٍح َمْحُفوٍظ  ، ي الموح المحفوظ
 أن القورآن أنوزل جمموة  وي ليموة القودر": -ر وي اهلل تعوال  عنيموا-واطثر المروي عن ابن عباس  ،[26-24:]عبس

 يظن أن جبريل يأخوذ القورآن مون المووح المحفووظ أو مون الصوحف التوي مارب م ،(2)"إل  بيت العزة ،إل  سماء الدنيا
 :وعقيودة أىول السونة التوي ال يجووز اعتقواد هيرىوا ،وىذا يخطئ  يو من يخطوئ ،أو من بيت العزة ،مكةبأيدي المض
كوون القورآن يكوون لوو ىوذه  ،وال تعوارض وال منا واة ،أخذ القورآن مون اهلل مباشورة -عميو الصضة والسضم-أن جبريل 

 -تبارك وتعال -اهلل  ،و ي بيت العزة ،مكة ي أيدي المض ، ي الصحف ، يكون  ي الموح المحفوظ ،العناية الفامقة
كضموواع يميووق  ،متوو  شوواء ،كيووف شوواء ،يووتكمم بووو كضموواع يميووق بجضلووو وعظمتووون طننووا نعتقوود أن اهلل يووتكمم كمووا شوواء

عن النبي  -ر ي اهلل تعال  عنو وأر اه-ويدل عم  ىذا أحاديث منيا حديث ابن مسعود  ي الصحيح  ،بجضلو
و أىل السماء لمسماء سما ))إذا تكمم اهلل بالوحيقال:  -صم  اهلل عميو وسمم- فا صمصمة كجر السمسمة عم  الص 

  .ىذا الحديث رواه بعض أصحاب السنن ،(3)((يصعقون
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))إذا ق و  اهلل اطمور  وي السوماء  وربت  ي الصحيح  ي البخواري:  -ر ي اهلل عنو-وكذلك حديث أبي ىريرة 
 . اهلل يتكمم ،(4)((لسمسمة عم  صفوانالمضمكة بأجنحتيا خ عاناع لقولو كا

 ،(5)((..))إذا تكموم اهلل بوالوحي وي ىوذا المعنو   -ر ي اهلل عنو-ويدل عم  ذلك أي اع حديث النواس بن سمعان 
 وال يخمو من  عف.

القورآن عيوداع  أحودث  "وعشورين لميجورة يقوول:  بون شوياب المتوو   سونة ماموة وأربوا والزىري من أممة التابعين محمد
وال قووال: آخوور القوورآن عيووداع بالصووحف التووي بأيوودي  ،مووا قووال: عيووداع ببيووت العووزة ،(6)"ينلعرش آيووة الربووا وآيووة الوود  بووا

نما قال:  ،وال قال: آخر القرآن عيداع بالموح المحفوظ ،المضمكة  ."آخر القرآن عيداع بالعرش آية الربا وآية الدين"واي
 . (7)"آخر القرآن عيداع بالعرش آية الدين": مثل ىذا -رحمو اهلل-وجاء عن سعيد بن المسيب 

وال يجوز  ،كانوا يدركون ويعتقدون ىذا االعتقاد أن جبريل يتمقاه من اهلل مباشرة -ر ي اهلل عنيم- يؤالء السمف 
 لممسمم أن يعتقد خضف ذلك.

م  اهلل صو-يقوول: سومعو محمود  ،وسومعو الصوحابة مون محمود ،مون جبريول -صم  اهلل عميوو وسومم-سمعو محمد 
صوم  اهلل عميوو -المعنو   وي نفوس النبوي  موق  بمعن  أن جبريل لم ي   ،احقيقي   امن جبريل مباشرة سماعع  -عميو وسمم

لكوون يكفووي أن نفيووم ىووذه الجموول  ووي عقيوودة أىوول السوونة  ،ال ،-صووم  اهلل عميووو وسوومم-النبووي  ثووم يعبوور عنووو -وسوومم
  والجماعة دون التوسا  ي كضم أىل البدع.

ذا أ ووا و اهلل  ،-صددش  اهلل أشيددح وسددشم-حابة مددن محمددد وسددملح الصدد -ك كقولووو إلوو  المم وو -تبووارك وتعووال -واي
 ،غباعتبوار أنوو المبم و [31-:2]التكووير: ِنز ُقوٍَّة ِأْلَد ِنز اْلَلْرِش َمِبديٍن *  }ِإلَُّح َلَقْوُل َرُسوٍل َبِريمٍ : -تبارك وتعال 

ذا أ ا و إل  النبي   [52-51]الحاقوة: َوَما ُلَو ِبَقدْوِل َنداِأٍر *  }ِإلَُّح َلَقْوُل َرُسوٍل َبِريمٍ : -صم  اهلل عميو وسمم-واي
ال  يوو كوضم  ،وال إشوكال  وي ىوذا ،وأ ا و إليو باعتبار أنو المبموغ عون اهلل ،-صم  اهلل عميو وسمم- يذا النبي  واي

  .[7]التوبة: }َفَأِجْرُه َحتَّ  َيْسَمَع َبَ َم الشَِّح اهلل 
 وبدل حدرء ملدح ،مسدموأا  ومبتوبدا  ومحفوظدا   ،ومدا فدي صددورلا ،وفيما بين الددفتين ،نز لتشوه بألسلتلاولو ال

ليح يلود ،ب م اهلل غير مخشو، بالباء والتاء    .ملح بدأ وا 
بد م اهلل غيدر  يقوول:  ،ىوذا الغوضف د توان  وي جوانبي الكتواب ،الد تان ما ىما؟ جانبا الشيء ،وفيما بين الدفتين

ليح يلود ،،مخشو ليوو يعوود ،ن طنو الوذي تكموم بوو-تبارك وتعال -أنو مبتدأ من اهلل  يعني :منو بدأ ،ملح بدأ وا   :واي
   .وىذا ىل نقولو من عند أنفسنا أو يقال بالرأي؟ ،ر ا القرآن ي نياية الزمان ي  يعني أنو 
نموا تودل عميوو ا ثوار الصوحيحة التوي ال تقوال مون جيوة  ،الجواب: ال كموا جواء عون  يعنوي ليوا حكوم الر وا ،الورأيواي
ن ىوذا القوورآن  ،وآخور موا يبقو  الصوضة ،أول موا تفقودون مون ديونكم اطمانوة"قوال:  -ر وي اهلل عنوو-ابون مسوعود  واي

سوري عميوو قوال: ي   ،؟قالوا: كيف وقد أثبتو اهلل  ي قموبنا وأثبتناه  وي المصواحف ،الذي بين أظيركم أوشك أن ير ا
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َلا َلَلدْنَلَبنَّ ِبالَّدِنز َأْوَحْيَلدا ِإَلْيدَك ثُدمَّ اَل َتِجدثم قورأ:  ،ر ا ما  ي المصاحفوبكم وي  ذىب ما  ي قم ي   ،ليضع  ِْ ِِْن ِند ُد }َوَلد
 . (8)"[97]اإلسراء:  َلَك ِبِح َأَشْيَلا َوِبي   

وحتو  لوو عوورف  ،وابون مسووعود لوم يعورف باطخوذ عون بنووي إسوراميل ،-ر وي اهلل عنوو- يوذا أثور عون ابون مسووعود 
وقود أخرجوو  ، يقوال: لوو حكوم الر وا ،ال ،خوذ عون بنوي إسوراميل؟ىول ىوذا يمكون أن يكوون أ   باطخذ عن بني إسوراميل
-وىوو ثابوت عون ابون مسوعود  ،وهيور ىوؤالء وسوعيد بون منصوور ،والبييقي  ي الشعب ،البخاري  ي خمق اط عال

 .-ر ي اهلل عنو
صوودقون  يصووبحون ال ي   ، ير ووا موون أجووواف الرجووال ،آن لوويضع ي بووالقر سوور  ي  "وجوواء عوون إبووراىيم النخعووي موون التووابعين: 

أن  ،وىو أي اع لو حكم اإلرسوال ،لكن  ي إسناده  عف ،ىذا عند سعيد بن منصور ،إل  آخر ما قال ،(9)"حديثاع 
؟ -صوم  اهلل عميوو وسومم-طيوب أيون الواسوطة بوين التوابعي والنبوي  ،ىذا ال يقال من جية الورأي إذاع لوو حكوم الر وا

 .ر ي اهلل تعال  عنو وأر اه-يشيد لو أثر ابن مسعود لكن 
  ليس الحروء دون الملالي، وال الملالي دون الحروء. ،ولو ب م اهلل حروفح وملاليح

 يعني: لفظاع ومعن . ،كضم اهلل بحر و ومعناه ،وىذا سبق اإلشارة إل  معناه وبيان وجيو
  .ل الفلال، أو غيره بالف سفة والصابِيةمن اللق بيأوا من قال: إلح فاض أش  لفس اللبدَّ و 

نموا  ،ذكر أقوال أىل البدع  ي الكتب التي تو ا  ي بدايوة العمووموال ت   ،ض عنوعر  كنا نتمن  أن مثل ىذا كمو ي   واي
 العقل الفعال ماذا يريدون بو؟ ،لكن إذا ذكر مثل ىذا البد من إي احو بإيجاز ،يذكر كضم أىل السنة  قط

 يووذا العقوول الفعووال ىووو  ،-نسووأل اهلل العا يووة- ،م يجعمونيووا عشوورةء الفضسووفة  ووي كووضم ليووم مظمووالعقووول عنوود ىووؤال
يتحودثون  ،أ ول النواس  وي اإللييوات مىو :-رحموو اهلل-والفضسفة كما قال عنيم شيخ اإلسضم ابن تيمية  ،العاشر

تصول بالطوب واليندسوة وموا أشوبو وموا ي وأثن  عم  عموميم الريا وية ،عن ق ايا هيبية ال يصمون إلييا بعموميم
أو كثير  ،لكن كضميم  ييا نا ا  ي أهمبو ،ىي من عموم الفضسفة ىاذلكن طن اليندسة والطب والريا يات ونحو 

عموييم -عون طريوق الرسول  ،إال عون طريوق الووحي تؤخوذ الىوذه  ،بخضف الكضم الذي يذكرونو  ي اإللييوات ،منو
نوو المودبر اي و  ،نوو ىوو العقول العاشورإ كثير منيم يقولون:  نفق  ي العقل الفعال كضميم هير مت ،-الصضة والسضم

 .نسأل اهلل العا ية، لما تحت  مك القمر
ىووم مشووركون  ووي  ،ىووذا شوورك  ووي الربوبيووة ،يعنووي يقولووون: توودبير أحوووال العووالم السووفمي موكوول إلوو  العقوول الفعووال

يفويض عمو   ،يقولون: وىوو داموم الفيووض ،ي ىو العقل الفعالي يدبر أحوال ىذا العالم السفمذيقولون: ال ،الربوبية
 حصول  ، إن الوحي عندىم  يض  اض من العقل الفعال عم  نفس قابموة زكيوة م  ومن ث   ،النفوس القابمة المستعدة

يعنوي ال  ،ويقولوون: إن ىوذا العقول الفعوال تسوري قوتوو  وي اطجورام الناطقوة كموا يسوري نوور الشومس ،انفعال وقبول
 .تبارك وتعال -ليس المدبر عندىم ىو اهلل  ،عندىم مدبر

                                                 

وسعيد بن منصور  ي التفسير، برقم (، :297(، والبييقي  ي شعب اإليمان، برقم )914أخرجو ابن المبارك  ي الزىد، برقم ) - 8
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ويقولووون: إن اهلل كمووم  ،المسووتعدة لمنطووق ،ويقولووون: وعنووو يحصوول النطووق لمنفوووس المسووتعدة القابمووة مثوول اإلنسووان
يعني: أن موس  لم  ، فاض عميو من  يوض العقل الفعال ،موس  من سماء عقل موس ن طن عقمو مستعد لذلك

نما شيء وجده  ي نفسو ،يسما كضم اهلل   .إل  هير ذلك من كفرياتيم ،واي
وربمووا أطمقوووا  ،ويووتكمم بمثوول ىووذا أي وواع طامفووة موون هووضة الصووو ية الباطنيووة الووذين ليووم لووون موون التصوووف الفمسووفي

ىوذا  ،-واهلل المسوتعان-وليم تفاصيل  وي ىوذا ال حاجوة إلييوا  ،-عميو الصضة والسضم-العقل الفعال عم  جبريل 
 ة لمفضسفة والعقل الفعال.بالنسب

يعنوي  وي القورآن ذكور اهلل  ،ةمبير متفق عميو  ي بيان حقيقوة الصوا الصابمة ليس ىناك تفس :وأما بالنسبة لمصابمة
رحمو -وشيخ اإلسضم ابن تيمية  ،كضم أصحاب الممل ،وتجد كضم المفسرين  ي ىذا أي اع هير متفق ،الصابمين

-قبل مبعث النبوي عم  التوحيد  ا من اتبا  ييم نبي   ،نوع حنفاء يتبعون اطنبياء جعل الصابمة عم  نوعين: -اهلل
ووو ، يوووو مووون أىووول النجووواة -صووم  اهلل عميوووو وسووومم  ،-السوووضمو  الصوووضة عميوووو - ابع وويم يقولوووون: إنيوووم يتبعوووون نوحع
يعظموووون  وطامفوووة مووون الصوووابمة ىوووم الوووذين ،ىوووو نبوووييم أو رسووووليم -عميوووو الصوووضة والسوووضم-ويزعموووون أن يحيووو  

وىووم الووذين نوواظرىم  ،ويعتقوودون أنيووا ىووي التووي توودبر أحوووال العووالم ،ويتقربووون إلييووا ،ويبنووون ليووا المراصوود ،الكواكووب
  .عميو الصضة والسضم-إبراىيم 

 ، يكون ىؤالء من أىل النجاة ،عم  التوحيد حنفاء ،وبعض أىل العمم يقول: يوجد طامفة من الصابمة عم  الفطرة
 :مثول ،عمو  طامفوة واحودة  حسوب تطموقالشواىد: أن الصوابمة ال  ،-صم  اهلل عميو وسمم-النبي  يعني قبل مبعث

 .عبدة الكواكب مثضع أو النجوم
موك الوذين كوانوا يقوول: ىوم أول ،وبع ويم يحواول أن يو وق بوين ىوذا ،وبع يم يقول: الصوامبة طامفوة مون النصواري

وكوان بع ويم عمو  ديون  ،دوا  وي بعوض الممالوك النصورانيةجووو   -عمييم الصضة والسوضم-يتبعون بعض اطنبياء 
بووون إلوو  وأن الموجووود موونيم ىووم الووذين يتقر  ،ثووم بعوود ذلووك حصوول ليووم تحووول وصوواروا يعبوودون الكواكووب ،النصوواري
 ،والواقا أن شركيم قديم ،وعبادة النجوم ،يعني الذين بقوا ىم الذين وقعوا  ي اإلشراك والتقرب إل  النجوم ،النجوم
 ي ا يات  ي  [87:]اطنعام }َلَنا َربِّي ناظرىم وقال مناظراع ال ناظراع  ي الكوكب:  -صم  اهلل عميو وسمم-يم إبراى

  .سورة اطنعام
 ،وىوم أىول إشوراك ،وىم يتقربون إلو  النجووم ،وتوجد  ييم كتابات ،نداميةيقولون: إن الموجود ا ن ىم الصابمة الم  

    وليس ىؤالء من الموحدين. ،ىنا يتحدث عن الصابمة من المشركين ،-واهلل تعال  أعمم-ا ن  ونالموجود
 أو ألح مخشو، في جسم من ااجسام بالملتتلة والجهمية.
إلح مخشو، في جسم مدن ااجسدام ا وىؤالء يقولون: سم  الذين قالوا: إنو  اض عم  النفوس يعني ليس بمفظ وال ي  

الكوضم  :وا بقول ال يقبمو العقولءاطشاعرة جا ،المعتزلة أعقل من اطشاعرة ، ي جسم مخموق ،بالملتتلة والجهمية
- موسو   ،خمقوو ،ولكنوو مخمووق ،وال يعقول الكوضم النفسوي ،والمعتزلة قوالوا: إن كوضم اهلل بحورف وصووت ،النفسي

  حينما كممو اهلل خمق الكضم  ي الشجرة.  -صم  اهلل عميو وسمم
نحون ال نكوابر  ،قوالوا: نعوم ،الكوضم لفوظ ومعنو  ،الكضم لغة كما ىو معيود الناس  ي عر يم  يم أبقوا عم  معن 

 وسخروا من اطشاعرة حينما قالوا: ىو معن  واحد قامم  ي النفس. ، ي ىذه الق ية وال نستطيا



 وة أتبواع جيوم طمق عم  الجيمية المحتوالجيمية  ، ي جسم اإلنسان كالمعتزلة والجيمية قمخمو  : يؤالء يقولون
طموق تو  ،وليوم أموور أخوري شونيعة  وي اإليموان ،وهمووا  وي ىوذا البواب ،بن صفوان الذين أنكروا اطسوماء والصوفات

 بيووذا اإلطووضق  ،أو نفوو  بعووض ذلووك ،أو نفووي اطسووماء ،شوويء موون الووتجيم بنفووي الصووفات مووثضع موون وقووا  ووي عموو  
ال يقصوود اطشوواعرة ىنووا  ولكنوو ،ديووة إلوو  آخوورهية والماتر موون المتكممووين كاطشوواعر  العووام يوودخل  يووو المعتزلووة وطوامووف

 بية.ض  دية والك  يوالماتر 
  .بية واانلريةّ  أو في جبريل، أو محمد، أو جسم هخر غيرلما، بالبُ  

ر جبريوول عوون وعب وو ، ووتكمم بووو جبريوول ،بمعنوو  أن جبريوول لووم يسوومعو ،يعنووي: خمقووو  ووي نفووس جبريوول ،أو فددي جبريددل
  عن مثل ىذه ال ضالت. -عز وجل-ونحن ننزه كضم اهلل  ، العبارة عبارة جبريل ،فسومق  ي نالمعن  الذي خ  

صووم  اهلل - ووالنبي  ،ألقوو  المعنوو   ووي نفسووو ،-صووم  اهلل عميووو وسوومم- وبمعنوو : أن اهلل خمقووو  ووي نفسوو ،أو محمددد
وىوو موجوود  وي  ،ةىوذه حقيقوة عقيودة اطشواعر  ،ىوذا معنواه أن كوضم اهلل مخمووق ،عبور عنوو مون عنوده -عميوو وسومم

كأنيم  ،ولكنيم يقولون: ال نذكر ىذا إال  ي مقام التعميم ،شروح الجوىرةبعض تجد ىذا  ي  ،كتبيم التي يدرسونيا
ديوة وىوم مدرسوة يضبيوة والماتر قوول اطشواعرة والك   لكون حقيقوة ، يم يقولون: كضم اهلل هير مخموق ،يتوقون الشناعة

بور عنوو  وإن ع   ،مفوظبمعنو  ولويس  ،ن كضم اهلل معن  واحد قامم  وي الونفسإون: يقول ،واحدة  ي الواقا  ي الجممة
ن عبر عنو بالعبرانية  يو توراة ،بالعربية  يو قرآن  وىكذا.  ،واي
إذا  ،يقولووون: ال تعاقوب  يووو وال انق وواء ،وليوم  ووي ىووذا أموور ال يمكوون أن تتصوور ،وال يمكوون ،ىوذا الكووضم ال يقبول

 يقولووون: معنوو  واحوود قووديم  ،كوول ىووذا موون أجوول مسووألة حمووول الحوووادث ،تكووون بعوود البوواء االسووين موو ،قمووت: بسووم اهلل
 .تبارك وتعال -أزلي قامم  ي نفس اهلل 

ديوة ر وعوا مون الكضبيوة أتبواع أبوي ير ت اطشواعرة والما ،ديوةيواقوا أصول مدرسوة اطشواعرة والماتر ضبية ىم  ي الوالك  
توجود  روقوات ليسوت  ،كان يثبت سبا صفات يقول: إن العقول دل عمييوا وىذا ،بض  عبد اهلل محمد بن سعيد بن ك  

 دية.ييرة بينيم وبين اطشاعرة والماتر كب
قديمددة أتليددة بالب ميددة، أو ألددح حددادت قدداِم بددناو اهلل، ممتلددع فددي ااتل، بالهانددمية  أو ألددح حددروء وأصددواو

 .اميةرّ والبَ 
رادتوو ،نو  أن اهلل ال يوتكممبمع :حروف وأصوات قديمة ،حروء وأصواو قديمة أتلية  ،ال يتعموق الكوضم بمشويمتو واي

 ال يتجدد الكضم بناءع عم  شبية عندىم.
يقولوون: مون أجول أن ال  ،الحظ كول اطقووال السوابقة تفور مون مسوألة الحودوث ،أو ألح حادت قاِم بناو اهلليقول: 

قووالوا:  ،صوموا بووين الوذات والصوفاتىوم   ،نقوول: كضمووو صوفة مون صووفاتو ،محووضع لمحووادث -عوز وجول-يكوون اهلل 
واطشواعرة لموا نواظروا  ، يذا أوقعيم  وي ىوذه االنحرا وات لموا نواظروا الفضسوفة ،الصفات منفصمة منفكة عن الذات

 .المعتزلة أوقعيم  ي ىذا
وكمووم  ،كمووم موسوو  ،يووتكمم متوو  شوواء كيووف شوواء ،نحوون نقووول: كووضم اهلل صووفة موون صووفاتو يتعمووق بإرادتووو ومشوويمتو

}أََأْلددَو ُقْشددَو ِلشلَّدداِس اتَِّخددُنوِلي : -يكمووم عيسوو -ويقووول  ووي ا خوورة  ،ليمووة المعووراج -صووم  اهلل عميووو وسوومم- امحموودع 



َي ِإَلَهْيِن ِمْن ُدوِن الشَِّح  صورحوا بموا  ور   يوؤالء ،-جل جضلو وتقدست أسماؤه- يتكمم مت  أراد  ،[227:]المامدة َوُأمِّ
 ماذا يقصدون بحادث؟  :حادث ،بذات اهلل قالوا: إنو حادث وقامم ،منو أولمك
يعنوي يقولوون:  ،يكون محودث بعود أن لو ،جودبمعنو  أنوو و   ،وقاِم بناو اهلل ممتلدع فدي ااتل ،مخموقأنو يقصدون 

 ،يعنووي أنووو اكتسووب صووفة كمووال لووم تكوون لووو ،لووم يكوون متكمموواع  ووي اطزل  طوورأ عميووو الكوضم -تبوارك وتعووال -ن اهلل إ
نوو خوالق قبول أن يوجود اي و  ،بوالكضم امتصوفع  ،لم يزل متكممواع  -عز وجل-ن اهلل إماعة يقولون: بينما أىل السنة والج

 ،لوم يطورأ عميوو وصوف كموال زامود ،ن اهلل موصووف بصوفات الكموال كميوااي و  ،ورازق قبل أن يوجود مورزوق ،مخموق
رادتووو -سوووبحانو وتعووال -لكوون موون أوصووا و   ،م صووفة ذاتيووة  عميوووة وووالكض ،الصووفات الفعميووة ،مووا يتعمووق بمشووويمتو واي

و ييوا حول ىوذه عقيودة أىول السونة  ،-سوبحانو وتعوال -ويتكمم بيذا مت  شاء كيف شاء  ،موصوف بيذا منذ اطزل
وقالوا: إنو ممتنا  ي  ،لكن ىؤالء لما  صموا الذات عن الصفات وقعوا  ي مثل ىذه اطمور ،ليذه اإلشكاالت كميا

  من أجل مسألة تسمسل الحوادث. ناطزل
أتبوواع أبووي ىاشوووم  ،توجوود طامفووة موون المعتزلووة ،توجوود طوامووف يقووال ليووا: الياشوومية :الياشوومية ،بالهانددمية :وليقوو

و ي أول القرن الرابا اليجري كانت  ،و ىاشم الجباميبأ ،وىم من طوامف أىل الكضم ،الحنفي يقال ليم: الياشمية
 ثضثمامة وواحد وعشرين لميجرة.سنة و اتو 

 ،الياشووومية أتبووواع ىشوووام بووون الحكوووم الرا  وووي :الشووويعة المجسووومة طامفوووة يقوووال ليوووا أي ووواع  ىنووواك أي ووواع مووون  ووورقو 
  يؤالء ينسبون إل  التجسيم.، وىي المقصودة ىنا ،وأصحاب أي اع ىشام بن سالم الجواليقي

 ،ميوةىوو  وي الواقوا كوضم شويخ اإلسوضم ابون تي اأو كثيور منوو جود   ،شمطبعاع أكثر الكضم الذي ترونو حت   ي اليوا
و وي بيوان تمبويس  ،أحيانواع  وي منيواج السونة ،تجدون ىذا بحرو و أحيانواع  وي كوضم شويخ اإلسوضم  وي درء التعوارض

 كثير مما  ي ىذا الكتاب ىو من كضم شيخ اإلسضم. ،الجيمية
طامفوة  وىوي ،وخمسوين لميجورة سجستاني المتو   سنة موامتين وخموسنسبة إل  محمد بن كر ام ال ،اميةرّ والبَ  يقول:

ولكوون الووذين  ،-واهلل تعووال  أعمووم-وقوود ال يثبووت عوونيم كثيوور ممووا يقووال  ووييم  ،أي وواع تنسووب إلوو  شوويء موون التجسوويم
 وحصوول ،وكووان بيوونيم خصووومات شووديدة ،ديووةيأىوول الكووضم موون اطشووعرية والماتر  كتبوووا عوونيم وتكمموووا  ووييم ىووم موون

وىوم الوذين كتبوووا  ،ن المتكمموين ليومداوة طواموف مواميوة ظيوور وهمبوة  وي بعوض اطوقوات مموا زاد  ووي عوليوؤالء الكر  
  ونسبوا إلييم أشياء قد ال يثبت بع يا عنيم. ، ييم

 ومن قال: لفظي بالقرهن مخشو، فجهمي، أو غير مخشو، فمبتدع.
ىووذه أىوول السوونة نبيوووا عمييووا لمحاجووةن طنووو لمووا وجوود موون يقووول: القوورآن مخموووق صووارت بعووض العبووارات التووي تقووال 

 ،لفظوي أي: تمفظوي ،يمكون أن يقصود بوو معنو  المصودر ، والمفظ مصودر ،لفظوي ،لفظي بالقرهنا قوال: إذ ،مجممة
مووا ىووو الممفوووظ والمقووروء والمتمووو؟ ىووو  ،أي: ممفوووظي :لفظووي ،ويمكوون أن يقصوود بووو معنوو  المفعووول ، يووذا مخموووق

 ،ل السنة وردىا اإلمام أحمد أنكرىا أى ، صار من الناس من يستعمل مثل ىذه العبارة ،وىذا هير مخموق ،القرآن
 ،طنوو يريود أن يتوصول بوذلك إلو  القورآن الممفووظ ن(:)"من قال: لفظي بالقرآن مخمووق  جيموي"وقال  ييا ما سبق: 

                                                 

(، وابن بطة  ي اإلبانة 713(، وبرقم )::6(، برقم )4:2/ 3أخرجو الضلكامي  ي شرح أصول اعتقاد أىل السنة والجماعة ) - :
 (.255، برقم )(:44/ 6الكبري )



نفس النطق  يذا  ،ليس منطوقي الذي ىو القرآن ،نطقي أنا ،لكن لو أنو قال: أنا أقصد لفظي بالقرآن أي: تمفظي
  مخموق. 

طوضق  ،والتنقيور والخووض واالشوتغال بيوذه اطموور ،ىوذا كموو أصوضع  لكن ما الحاجة لمثل العبوارات المجمموة التوي واي
}َيدا َأيهَهدا الَّدِنيَن هَمُلدوا اَل َتُقولُدوا رَاِأَلدا  ، اطصل أن يتكمم اإلنسان بالعبوارات التوي ال تحتمول ،؟وباطضع  اتحتمل حق  

الييود يستعممونيا  ي المعن  الباطل من  ،او اسدع  اصحيحع  تحتمل معن  "اراعن"كممة  ،[215]البقرة: َوُقوُلوا اْلُظْرَلا 
 ،موا عبارة هير موىمةم  استع   ، اهلل ني  عن ىذا ،-صم  اهلل عميو وسمم-حيث ي يفون ذلك إل  النبي  ،الرعونة

 ىذا المراد. ،ة لمحق والباطل اطصل أن اإلنسان السيما طالب العمم ال يتكمم بالعبارات المحتمم ،}َوُقوُلوا اْلُظْرَلا 
  مواضع لتولح:

كوان  -طن ىوذا الكتواب لممبتودمين- ما نقول: لو أنو أعرض عون بعوض ذلوكا ن انتيينا من ىذه اطشياء التي لرب
 موا ا النزول. ،عموم القرآن ،لكن ا ن يبدأ بالمو وعات التي تتصل بيذا العمم اتصاالع مباشراع  ،أول 

 .وباقيح مبي ،والمنهور: سبع وأنرون مدلي ،ن ماِة وأربع أنرة سورةجملوا أش  أن القرهأ
 ،(21)الزركشوي  وي البرىوان ،عوة مون أىول العمومىذا نقمو جما ،يقول: أجمعوا عم  أن القرآن مامة وأربا عشرة سورة

ىووذا لكوون ىوول  ،أن القوورآن مامووة وأربووا عشوورة سووورة ،ذكووره آخوورونو  ،(22)الفيووروز أبووادي  ووي بصووامر ذوي التمييووزو 
ولويس معنواه أن  ،جود مون قوال هيور ذلوك؟ أو أن ىوذا قوول عاموة أىول العموم؟ و  -نقل اإلجمواع ىنوا-جماع دقيق اإل

نموا العتبوار آخور يظيور لكوم ،لويس ىوذا الموراد ،ال ،القرآن نقص منو شيء عندىم أو يزيدون عم  القورآن موثضع  ،واي
   .ىل سورة التوبة واطنفال سورة واحدة أو أنيما سورتان؟

 بأنيما سورة واحدة كم يكون عدد سور القرآن؟   إذا قال ، بعض أىل العمم ذىب إل  أنيما سورة واحدة
؟ ما زادوا معاىل نقص من القرآن شيء؟ ىل أولمك الذين قالوا: مامة وأربا عشرة زادوا شي ،عشرة سورة مامة وثضث

نيمووا إ: يقووول -وي عوون ابوون عبوواس وعطوواءىووو موور و - مجاىوود  ،؟لكوون ىوول ىووي سووورة واحوودة أو ىمووا سووورتان ،معاشووي
أن اطنفووال والتوبووة سووورة  ،لكنووو قووول لووبعض السوومف ،-ر ووي اهلل عنيمووا-إن ثبووت عوون ابوون عبوواس  ،سووورة واحوودة

  واحدة.
بقووي  ،ا عشوورة سووورةتوو يووو مامووة واثن -ر ووي اهلل تعووال  عنووو-كوور موون أن مصووحف ابوون مسووعود وأي وواع مووثضع مووا ذ  

 مما كانت ىوذه السوور ال تخفو  وال تنسو   ،لنفسو اىو كتب مصحفع  ،اتبتما ك   ،؟ماى أين ،سورتان وىما المعوذتان
 ، موا أراد كتابوة الكول ،كتوب مصوحفاع لنفسوو ،لمنواس اىوو موا كتوب مصوحفع  ،ويعر يا الصغير والكبير  إنو لم يكتبيوا

 واهلل تعال  أعمم.
 ما ىو الزامد؟  ،مامة وست عشرة سورة -ر ي اهلل عنو- وىكذا قالوا:  ي مصحف أبي  
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 (.8:/ 2بصامر ذوي التمييز  ي لطامف الكتاب العزيز )انظر:  - 22



 ،(23)ي نقوليوا  ووي الوووترتوو"الميووم إيواك نعبوود ولووك نصومي ونسووجد" ال ،فوودوالح   ،مواقوالوا: "الميووم إنوا نسووتعينك" سووور الخ  
 وذلك قود  ،نسوختا ،ىموا سوورتان منسووختان ،كتوب ذلوك  وي آخور مصوحفو -ر وي اهلل تعوال  عنوو-أبي بون كعوب 

 وي رم وان  ،كموا نودعو بيوا  وي الووتر ،لودعاء  وي آخور القورآنوقود يكوون تركيوا مون أجول ا ،يكون موا بمغوو النسوخ
  .إل  آخره ،"الميم إياك نعبد ولك نصمي ونسجد" :مثضع تسمعون

ىووذا أموور  ،أن ىووذا لويس موون القوورآن -كووان توجيووو ىووذا اأي و-حصوول االتفوواق بعوود ذلووك  ، الشواىد أنووو اتفووق أىوول العموم
-والمصوواحف التووي أجمووا عمييووا الصووحابة  ،مووا بووين الوود تين وأن القوورآن ىووو ،انعقوود عميووو اإلجموواع ،مجمووا عميووو

واتفقوووووا عمييوووا  ووووي زموووون عثموووان ىووووي ىووووذه  ،-ر ووووي اهلل تعوووال  عنووووو-ومعيووووم ابووون مسووووعود  ،-ر وووي اهلل عوووونيم
لَّا }ِإلَّا َلْحُن َلتَّْلَلا النِّْبَر َوا ِ واهلل يقول:  ،وىي تحوي القرآن من هير زيادة وال نقصان ،المصاحف التي وصمت إلينا

جميوا الواحد مونيم كان ليم مصاحف قد ال يكتب  -ر ي اهلل تعال  عنيم-والصحابة  ،[:]الحجر: َلُح َلَحاِفُظوَن 
 ي نسخة يعتمدىا الناس  منوه جميوا  لكن حينما قصدوا بذلك كتابة جميا القرآن ،السورن طنو كتب ذلك لنفسو

  يذا  يما يتصل بعدد سور القرآن. ،-تبارك وتعال -هلل محفوظ كما أنزلو ا ،وىو ىذا الذي بين أيدينا ،السور
   .ي هياولثُ واست ،وباقيح مبي ،والمنهور سبع وأنرون مدلي
و وي رسوالة السويوطي ذكور تسوعاع  ،معنواه أنوو يوجود هيور المشويور ،المشويور :قوال ،المشيور سبا وعشرون مودني

أو توقيف يقول: ىوذه  ،دليل -م  اهلل عميو وسممص-وذلك شيء لم يرد  يو عن النبي  ،وعشرين سورة من المدني
نما ىو اجتياد  ،وىذه السور مدنية ،السور مكية نما ي   ، يما اختمفوا  يو العتبارات معينةواي تمق  ذلك ممن شاىدوا واي

ىوذه يعني كثيراع ما يحكم أحياناع بوأن السوورة  ،أما االجتياد باعتبار ما يموح من المعاني  إن ذلك ال يصح ،التنزيل
ىوووذا  ،وىوووذه ا يووة تتحوودث عووون كووذا ،طن ىوووذه ا يووة تتحووودث عوون كووذا نمكيووة أو مدنيووة أو يسوووتثن  بعووض ا يووات

وىووذا لووو أمثمووة كثيوورة ال  ،وذلووك لوويس بووضزم ،ىووذا السووورة مدنيووة أو ىووذه ا يووات مدنيووة نالمو وووع كووان بالمدينووة إذ
و ،تمق  ممن شاىدوا التنزيلىذا ي   ، ولكنأطول بذكرىا  ،المتفوق عميوو أنوو مودني عشورون سوورة"ار يقوول: ابن الحص 

 . (24)"والباقي مكي باتفاق ،عشرة تاوالمختمف  يو اثن
لكون السوور التوي  ،-ر وي اهلل تعوال  عنيموا-ىوذا موروي عون جماعوة مثول ابون عبواس سبع وأنرون ىنا قولوو: 

سوورة النحول ىول ىوذه  :موثضع  ،ستشوكل بع ويا أن يكوون ذلوك مون المودنيذكرت  ي الرواية عن ابون عبواس لربموا ي  
 .وىنا من المدني ،عدىا من المكي -ر ي اهلل عنيما-سورة الحج ابن عباس  ،سورة النحل مكية ،من المدني؟

كووذلك سووورة الوورحمن عوودىا ىنووا موون  ،وبع وويم يقووول: سووورة الحووج مختمطووة منيووا مووا ىووو مكووي ومنيووا مووا ىووو موودني
صوم  اهلل عميوو - وي خبور قوراءة النبوي  -ي اهلل تعوال  عنوور و-ويدل عم  ىذا حديث جوابر  ،المدني وىي مكية

 .وكانت القراءة عم  الجن  ي مكة ،(25)ىذه السورة عم  الجن -وسمم
                                                 

(، 5:79(، والصنعاني  ي المصنف، برقم )861(، والطبراني  ي الدعاء، برقم ):9أخرجو أبو داود  ي المراسيل، برقم ) - 23
 (.539(، وصححو اطلباني  ي إرواء الغميل، برقم )8141ي المصنف، برقم )(، وابن أبي شيبة  5:81وبرقم )

 (.2:9/ 2(، ومناىل العر ان  ي عموم القرآن )55/ 2اإلتقان  ي عموم القرآن )انظر:  - 24
(، 43:2، باب ومن سورة الرحمن، برقم )-صم  اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، أبواب تفسير القرآن عن رسول اهلل  - 25

 (.6249وحسنو اطلباني  ي صحيح الجاما، برقم )



 وي صوحيح  -ر وي اهلل تعوال  عنوو-ويودل عمو  ىوذا حوديث ابون مسوعود  ،سورة الحديد بع يم يقول: ىوذه مكيوة
}َواَل َيُبوُلوا َبالَِّنيَن ُأوُتوا اْلِبتَاَا م اهلل بيا إال أربا سونين ا ية يعاتبي هما كان بين إسضميم وبين نزول ىذ" :مسمم

لكون ىوذا ال نجوزم بوون طنوو قود تكوون  ،أربوا سونين معناىوا  وي مكوة ،(26)"[27]الحديود: ِمْن َقْبُل َفَطداَل َأَشدْيِهُم اْاََمدُد 
 ىذه ا ية نزلت  ي مكة لكن بقية السورة نزلت  ي المدينة.

ىول يوؤثر ىوذا أن نعورف  ،لويس ذلوك محول اتفواق يكون مدني وأن البواقي ميوعشر  اسبعع  ىذا العدد أن ما ذكره من 
 أنيا نزلت  ي مكة أو نزلت  ي المدينة؟ 

 ،عر وة سوير التشوريايوؤثر أي واع  وي ق وايا م ،نقول: نعم يوؤثرن يوؤثر  وي ق وايا تتصول بمعر وة الناسوخ والمنسووخ
 تدرج التشريا.

 والصيفي والنتاِي. ،يوملح: اللهارز والشيش
حوديث  ،سوورة الفوتح :والميموي مثول ،عاموة القورآن نوزل نيواراع  ،وىوذا أهموب القورآن ،يعني: ما نزل  وي النيوار اللهارز

كووان يسووير  ووي بعووض أسووفاره، وعموور بوون الخطوواب  -صووم  اهلل عميووو وسوومم-أن رسووول اهلل  زيوود بوون أسوومم عوون أبيووو
، ثووم سوألو  مووم -صووم  اهلل عميوو وسومم-شويء  موم يجبووو رسوول اهلل  يسوير معوو لوويضع،  سوألو عمور بوون الخطواب عوون

ثضث  -صم  اهلل عميو وسمم-رسول اهلل  أم عمر، نزرت   يجبو، ثم سألو  مم يجبو،  قال عمر بن الخطاب: ثكمت  
قوورآن،  مووا  موورات، كوول ذلووك ال يجيبووك، قووال عموور:  حركووت بعيووري ثووم تقوودمت أمووام النوواس، وخشوويت أن ينووزل  ووي  

صووم  اهلل -قوورآن،  جمووت رسووول اهلل  ا يصوورخ بووي،  قمووت: لقوود خشوويت أن يكووون نووزل  ووي  أن سوومعت صووارخع  نشووبت  
مموا طمعوت عميوو الشومس، ثوم قورأ:  الميموة سوورة ليوي أحوب إلوي   نزلوت عموي  ))لقود أ   سممت عميو  قال:  -عميو وسمم

ا ُمِبيل ا   نزلت ليضع. سورة الفتح  ،(27)(([2]الفتح: }ِإلَّا َفَتْحَلا َلَك َفْتح 
 -ر ي اهلل عنو-كما  ي صحيح مسمم لما قال لعمر  -صم  اهلل عميو وسمم-النبي  ،آية الكضلة :والصيفي مثل

 آية الكضلة. ،(28)((؟))أما تكفيك آية الصيف التي  ي آخر سورة النساءقال:  ،لما سألو عن الكضلة
لما ": -ر ي اهلل عنيا-الشتامي احتجوا بحديث عامشة  ن آية اإل ك منإالذين قالوا: ، و آية اإل ك: والشتامي مثل

ال يعني أنو كان  ي الشتاء وىو  ،"مان  ي اليوم الشاتينزلت عميو ا يات  كان يتفصد من جبينو العرق مثل الج  
لكون أو وح مون ىوذا أن يقوال:  ،-صم  اهلل عميو وسومم-لكن ىي تصف شدة الوحي عم  النبي  ، ي ذلك الوقت
 .(29)خرج عم  أصحابو  ي هداة باردة ،وقت شتاءالكان  ، ي سورة اطحزاب  ي قصة اطحزاب ا يات التي

 ين.والدَّ  ،والربا ،وهية الب لة ،فتحوال ،وبراءة ،الماِدة هر وهخ ،ثم المدثر ،اقرأ وأول ما ألتل

                                                 

، برقم [27]الحديد: }َأَلْم َيْأِن ِلشَِّنيَن هَمُلوا َأْن َتْخَنَع ُقُشوُبُهْم ِلِنْبِر اهلِل أخرجو مسمم، كتاب التفسير، باب  ي قولو تعال :  - 26
(4138.) 

ا ُمِبيل ا }ِإلَّا َفَتْحَلا لَ أخرجو البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب  - 27  (.5288، برقم )[2]الفتح: َك َفْتح 
(، وبرقم 678أخرجو مسمم، كتاب المساجد وموا ا الصضة، باب نيي من أكل ثوما أو بصض أو كراثا أو نحوىا، برقم ) - 28
 (، كتاب الفرامض، باب ميراث الكضلة.2728)

 (.::51، برقم )أخرجو البخاري، كتاب المغازي، باب هزوة الخندق وىي اطحزاب - 29



بوو  ئدأول موا ب و" :المخورج  وي الصوحيحين -ر وي اهلل عنيوا-حوديث عامشوة  ،ىوذا ىوو الوراجح ،أول ما ألتل اقرأ
 ،و الحووق وىووو  ووي هووار حووراءمووج  حتوو     "قالووت:  ،"موون الوووحي الرؤيووا الصووادقة -صووم  اهلل عميووو وسوومم-رسووول اهلل 
  ىذا ىو الراجح. ،(:2)"[2]العمق: }اْقرَْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّنز َخَشَ، ك  قال:  جاءه المم  

)) بينوا : -ر وي اهلل تعوال  عنوو-حيحين عون جوابر ويدل عميو أي اع الحديث المخرج  ي الصو ،يقول: ثم المدثر
مووا أن  ،(31)ك الووذي جوواءني بحووراء((بوول السووماء،  ووإذا المم ووا موون السووماء،  ر عووت بصووري ق  سوومعت صوووتع  أنووا أمشووي

وىوذا  ،أن أول ما نوزل سوورة المودثر -ر ي اهلل عنو-أعني جابر بن عبد اهلل -ظاىر حديث جابر أنو كان يري 
 }َيدا َأيهَهدا اْلُمددَّثُِّر  : وأنزل اهلل :و وي آخوره ،وأن اقورأ نزلوت أوالع  ،يدل عم  أنيوا نزلوت بعود اقورألكن ىذا  ،عنو أجوبة

 .[2]المدثر:
ربموا المامودة  مون السوور لو قيل: من أواخر ما نوزل ،من السور :يعني ،والفتح ،وبراءة ،الماِدة هوهخر  ،ثم المدثر

 ، موا وجودتم  ييوا مون حوضل  وأحموه ،أنيا آخر سورة نزلوت" :-يار ي اهلل عن-وجاء عن عامشة  ،يكون ذلك أدق
 .(32)"وما وجدتم  ييا من حرام  حرموه

سوورة المامودة أن -والعممواء يوجيوون ذلوك  ،لكون يكفوي ىوذا ،(33)وجاء عن عبد اهلل بن عمرو لكنو ال يصح إسوناده
  .يقولون:  ي اطحكام -آخر ما نزل

أن  -صوم  اهلل عميوو وسومم-لويس  يوو توقيوف عون النبوي  ،اجتيوادات ،موا عمومتكموم ب : كول  وبعض أىول العموم يقوول
 ىذه آخر سورة أو آخر آية.

موا أنوو  ،آخور موا نوزل  وي الجيواد اأنيو باعتبوار ،أي اعتبوار؟بوو ىذا وج  ي   ،سورة براءة ،وبراءة ،هخره الماِدةو قال: 
نزل حينموا بعوث أبوا بكور  وي السونة التاسوعة صدرىا  ،لكن ىي آخر ما نزل  ي الجياد ،يوجد نسخ  ي سورة براءة

وال يطووف  ،ينوادي  وي الموسوم: أن ال يحوج بعود العوام مشورك -ر ي اهلل تعال  عنو- اوبعث  ي أثره عمي   ،لمحج
وكثيوور منيووا نووزل  ووي  ،[2]التوبووة: }َبددرَاَءٌة ِمددَن الشَّددِح َوَرُسددوِلِح ون صوودر ىووذه السووورة ءوكووانوا يقوور  ،(34)بالبيووت عريووان

 تبوك.هزوة 

                                                 

(، ومسمم، كتاب اإليمان، باب 5:67، برقم )[4]العمق: }اْقَرْأ َوَربهَك اَاْبَرُم أخرجو البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قولو:  - :2
 (.271، برقم )-صم  اهلل عميو وسمم-بدء الوحي إل  رسول اهلل 

هفر لو  يآمين  وا قت إحداىما اطخر  :مين والمضمكة  ي السماءأحدكم: آأخرجو البخاري، كتاب بدء الخمق، باب إذا قال  - 31
 (.272، برقم )-صم  اهلل عميو وسمم-(، ومسمم، كتاب اإليمان، باب بدء الوحي إل  رسول اهلل 4349ما تقدم من ذنبو، برقم )

ه: "إسناده صحيح"، والحاكم (، وقال محققو 36658(، وأحمد  ي المسند، برقم )22184أخرجو النسامي  ي الكبري، برقم ) - 32
 (، وقال: "ىذا حديث صحيح عم  شرط الشيخين ولم يخرجاه".4321 ي المستدرك، برقم )

(، 4174، باب ومن سورة المامدة، برقم )-صم  اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، أبواب تفسير القرآن عن رسول اهلل  - 33
ديث صحيح عم  شرط الشيخين ولم يخرجاه"، و عف إسناده اطلباني  ي (، وقال: "ىذا ح4322والحاكم  ي المستدرك، برقم )

 (.:69 عيف الترمذي، برقم )
(، ومسمم، كتاب الحج، باب ال 2733أخرجو البخاري، كتاب الحج، باب ال يطوف بالبيت عريان، وال يحج مشرك، برقم ) - 34

 (.2458، برقم )يحج البيت مشرك، وال يطوف بالبيت عريان، وبيان يوم الحج اطكبر



قال:  -ر ي اهلل عنيما-ابن عباس  ،[2]النصر: }ِإَنا َجاَء َلْصُر الشَِّح َواْلَفْتُح  ،ماذا يقصد بالفتح؟ ،يقول: والفتح
 ،وموون أىوول العمووم موون يحموول ذلووك عموو  أنيووا آخوور سووورة نزلووت كاممووة ،(35) الشَّددحِ  }ِإَنا َجدداَء َلْصددرُ  :آخوور سووورة نزلووت
  وىذا توجيو جيد.
الحديث  ي صحيح مسمم  ييا ذكر آية الكضلة التي سبق  ،ينوالدَّ  ،والربا ،وهية الب لةا يات قال: و يما يتعمق ب
))أمووا تكفيوك آيووة الصوويف التوي  ووي آخوور سووورة : -ر ووي اهلل عنووو-لعمور  -صوم  اهلل عميووو وسوومم-لموا قووال النبووي 

  .لكن ىل ىي آخر ما نزل؟ ،((؟النساء
والمقوام  ،ما نسوخت ،آية الكضلة ،آخر ما نزل  ي مو وع خاص وىو الفرامضالعمماء يوجيون ىذا باعتبار أنيا 

قود  ،: ىوذه آخور موا نوزل-ر وي اهلل عونيم-يعني حينما يقول صحابي من الصوحابة  ،أحياناع ىو الذي يبين المراد
نووزل  وال يقصود آخور موا ، يقوول: ىوذه آخور موا نوزل ،عون المواريوث ،الحوديث عون الفورامض  وييكوون المقوام أصوضع 

لكوون هايووة مووا ىنوواك أن يقووال: ىووذه ربمووا قيمووت ب وورب موون  ،لكوون قوود ال تنقوول لنووا ىووذه المضبسووة  يشووكل ،بووإطضق
 االجتياد.

آخور القورآن عيوداع بوالعرش آيوة "الزىوري يقوول:  ،وكوضم ابون المسويب ،وم و  كوضم الزىوري ،ينوالددَّ  ،يقول: والربا
  .(36)"الربا آية"وابن المسيب يقول:  ،"ينوآية الد   ،الربا
وآيوة  ،[392:]البقورة }َواتَُّقوا َيْوم ا ُتْرَجُلوَن ِفيدِح ِإَلد  الشَّدِح  :وآية ، يما أظن أن آية الربا -واهلل تعال  أعمم-اطقرب و 
يقووول:  ،وذلووك ال إشووكال  يووو ،وأنووو عبوور بع وويم عوون ذلووك بووذكر واحوودة منيووا ،ين أن ىووذه ا يووات آخوور مووا نووزلالوود  

دا :وآيوة ،ينوكان معيوا أي واع آيوة الود   ،الرباآخر آية نزلت آية  دا أو يقوول: آخور موا نوزل  ، }َواتَّقُدوا َيْوم  }َواتَّقُدوا َيْوم 
 تكوون ىوذه  ، وض يمنوا أن يكوون نوزل معيوا شويء آخور ،ينأو يقول: آخر ما نوزل آيوة الود   ،ُتْرَجُلوَن ِفيِح ِإَل  الشَِّح 
 .(37)-رحمو اهلل-ض المحققين كالحا ظ ابن حجر وىذا الذي ذىب إليو بع ،ا يات آخر ما نزل

 وآلو وصحبو. ،وصم  اهلل عم  نبينا محمد ،واهلل تعال  أعمم
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 يسما منو".
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