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أو االستدالؿ والمنقوؿ إما عف المعصـو أو ال إلى  بب االختالؼ منو ما مستنده النقؿ( قوؿ الماتف: س5)
 آخر المتف

 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت
 

وعاػػى آلػػو وصػػحبو  ،نبينػػا محمػػد ،الحمػػد هلل رب العػػالميفل والصػػالة والسػػالـ عاػػى أءػػرؼ اسنبيػػا  والمرسػػايف
  والمستمعيف برحمتؾ يا أرحـ الراحميف. لولءيخنا ولاحاضريف لأجمعيفل الايـ اغفر لنا

  :أسباب اختالؼ المفسريف
 :-تعالى رحمو اهلل-قاؿ المؤلؼ 

 أو ال. لالمنقوؿ إما عف المعصـوو  ،أو االستدالؿ لمنو ما مستنده النقؿ سبب االختالؼ
 .صالة والسالـ على رسوؿ اهللوال ،الحمد هلل

هنا يتحدث عف أسباب اخػتالؼ المسسػريف، وهػذأل ااسػباب التػد يريػد أف يتحػدث عن ػا  -اهلل رحمه-شرع المؤلؼ 
أو يشػػػير إلي ػػػا هػػػد أسػػػباب ايخػػػتالؼ الحضيضػػػد، اخػػػتالؼ الت ػػػاد، وأشػػػار مػػػف  بػػػؿ إلػػػى أف أ ثػػػر الخػػػالؼ  ،هنػػػا

 بيػؿ اخػتالؼ التنػوع، ول ػذا إذا أردنػا أف نضسػـ نضػوؿف ايخػتالؼ  أنػه مػف -ر ػد اهلل عػن ـ-المنضوؿ عف السػلؼ 
 ينضسـ إلى  سميفف 

أشػار إلػى ذلػؾ هنػاؾ إشػارة، ومػف أراد أف يرانػر ألينظػر أربػر صػور م مػ   ،وهذا له صور متعددة فاختالؼ تنوع
ػ، ولينظػر مػا ذ"أػد أصػوؿ التسسػير" فأػد رسػالته -رحمػه اهلل-ذ رها شيخ اإلسػالـ ابػف تيميػ   زي  ػرأل أي ػاا ابػف ن 

أو صػوراا  ثيػرة يخػتالؼ التنػوع، وي حانػ   ،، و ذلؾ الشاطبد ذ ر ونوهػاا  ثيػرة"التس يؿ"أد بداي   تابه  دال لب
 .لتسصيؿ ذلؾ، ول ف هذأل إشارة يريد أف يتحدث هنا عف النوع الثاند الذي هو اختالؼ الت اد

 فأو إلى سببيف ،لى أرعيفاختالؼ الت اد هذا مف حيث ااسباب يم ف أف نضسمه إ
وي تػػذ ر أ ػػواؿ هػػؤيص مػػف أصػػحاب  ،وي يلتسػػت إليػػه ،ااوؿف مػػا  ػػاف بسػػبب الن ػػؿ أو ال ػػوع، وهػػذا ي عبػػرة بػػه
 .ااهواص أو الن اؿ، ي تذ ر أد أ اويؿ أهؿ العلـ، وي تعد

أ ػؤيص يختلسػوف بػر أ ػوال ـ، الثاندف وهو الخالؼ المعتبر، اختالؼ الت اد المعتبر، اختالؼ أهؿ العلػـ الػذيف تعت
وهػو ممػا يوسػر النظػر، ويحصػؿ بسػببه سػع  الصػدر،  ،، وطالػب العلػـ بحانػ  إلػى معرأػ  ذلػؾااسباب  ثيرة ند  

نػػه إذا رأع الخػػالؼ  ػػاؿف لمػػاذا يختلسػػوف ط  وي ي ػػيؽ ع   ،وايحتمػػاؿ، والتمػػاس ااعػػذار للعلمػػاص، أػػال ي ػػيؽ ذرعػػاا 
تب أد هذا بالنسب  يختالؼ المسسريف ما  تبػه شػيخ اإلسػالـ ابػف أحسف ما    ومف  ،، هو ي يعرؼ؟والضرآف واحد

لى  المه أشػار هنػا"أصوؿ التسسير"تيمي  أد رسالته أد  ومػن ـ مػف  ،إشػارة مضت ػب ، و تػب أػد هػذا آخػروف ، وا 
تير، أأرد ذلػؾ أػد  تػاب، تونػد رسػامؿ نامعيػ  أػد أسػباب ايخػتالؼ، بػؿ أػد اخػتالؼ التنػوع تونػد رسػال  مانسػ

  .وأد اختالؼ الت اد توند أي اا رسال  علمي  أخرع، مطبوع  أد منلد
 .وند  تابات أخرع مستضل ، ويوند أد  مف بعض  تب علـو الضرآف أسباب اختالؼ المسسريفتو 



 .من ـ مف يسرد ذلؾ سرداا، يعد ااسباب مسرودة، مف غير مراعاة ترتيب معيف
 بػػار تتسػػرع من ػػا، شػػيخ  ـ إلػػى ثالثػػ ، وبع ػػ ـ إلػػى أربعػػ ف، وبع ػػ ومػػن ـ مػػف يرنػػر نميػػر ااسػػباب إلػػى سػػببي

، (1)"منػه مػا مسػتندأل النضػؿ أو ايسػتديؿ"أعػاد ااسػباب إلػى سػببيف اثنػيف، يضػوؿف  -رحمػه اهلل-اإلسالـ ابف تيمي  
 فبمعنى أنه أرنر أسباب اختالؼ الت اد بيف المسسريف إلى سببيف أساسيف

مػا  ف، يعند مػثالا حتػى تت ػل الصػورة مػف غيػر الػدخوؿ أػد التساصػيؿار تحته أسبابا ما مرنعه النضؿ، وذ  فااوؿ
، الضرص يطلػؽ علػى الحػيض ويطلػؽ علػى [228]البضرةف }َثاَلَثَة ُقُروٍ { فمحتمال هنسسالنضؿ  وف يمرنعه النضؿ أحياناا 

 .يختلؼ العلماص ـ  ومف ث   ،الط ر
، [17]الت ػػويرف }َوالاَّْيػػِؿ ِإَاا َعْسػػَعَ {مت ػػادة،  ؾ يحمػػؿ معػػاند  النضػػؿ نسسػػه  ػػاف سػػبباا أػػد ايخػػتالؼ  انػػه مشػػتر 

أحياناا ال مير يحتمؿ الرنوع إلى أ ثر مف مرنر، أيختلؼ العلماص و مت ادة،  لسظ مشترؾ يحمؿ معاند  أعسعس 
ـْ َواَل ُيِحيُ ػوفَ إلى أي شدص يرنر هذا ال ػمير  ـْ َوَمػا َخْاَفُيػ ـُ َما َبػْيَف َأْيػِديِي  [255]البضػرةف ِبَءػْيٍ  ِمػْف ِعْاِمػِو{ }َيْعَا

 .يحتمؿ، أيختلسوف ،ـ ما بيف أيدي ـ وما خلس ـ أو مف علـ اهلل؟ل  ع  مف 
 ن ػػر تحػػت النضػػؿوهػػذا يرنػػر إلػػى  ػػراصة،  ،الوا ػػر أف هػػذا التسسػػير يرنػػر إلػػى  ػػراصة ،تنػػد أحيانػػاا تساسػػير فالضػراصات

   .اب المتعلض  أو العامدة إلى النضؿ، اثنيف، ثالث ، أربع ، خمس ، ست ، مف ااسباواحدا 
تتعلػػػؽ بالنسػػػخ يختلسػػػوف أي ػػػا، تساصػػػيؿ، هػػػؿ هػػػذا ناسػػػخ أو التػػػد ض ػػػايا  الهنػػػاؾ أشػػػياص ترنػػػر إلػػػى ايسػػػتديؿ، و 

))ي وصػػػي  يضػػػوؿف  -صػػػلى اهلل عليػػػه وسػػػلـ-، والنبػػػد [181]البضػػػرةف }اْلَوِصػػػيَُّة ِلْاَواِلػػػَدْيِف َواْسَْقػػػَرِبيَف{، ؟مخصػػػص
أ ػد ي تتحػدث عػف  ؟أ ؿ هذأل أد الوالديف واا ربيف الذيف  اـ ب ـ مانر مف موانػر اإلرث أػال يرثػوف ،(2)((لوارث

{ فأػػال نسػػخ، أو أن ػػا  انػػت  بػػؿ نػػزوؿ آيػػات السػػرامض التػػد بعػػدها ـ  الػػوارثيف ومػػف ث ػػ ـْ ـُ الاَّػػُو ِفػػي َأْواَلِدُمػػ  }ُيوِصػػيُم
ذا  انػػت منسػػوخ  هػػؿ  ،؟، أ انػػت ناسػػخ  ل ػػا[11]النسػػاصف السػػن  أػػد   اتد نسػػختػػا آيػػ  السػػرامض أو ال تد نسػػختػػالوا 
  .، هؿ السن  تنسخ الضرآف بمسردها؟؟أو هما معاا  ،))ي وصي  لوارث((  ولهف

وأػػد  ،أػػد بعػػض الحػػايت ي يحمػػؿ المطلػػؽ علػػى المضيػػد فحػػايت المطلػػؽ مػػر المضيػػد أربػػر فو ػػؿ مثػػؿ ذلػػؾ أي ػػاا 
صورتيف من ا أيه اختالؼ هؿ يحمؿ المطلؽ على المضيد أو بع  ا يحمؿ المطلؽ على المضيد، وأد بع  ا أد 

 .ي، ومف ثـ يختلسوف
  .هؿ يوند أد الضرآف مترادؼ أو ي؟

معنػى آخػر، وه ػذا  ال ػ   يوند أد الضرآف مترادؼ،  ؿ لسظػأبع  ـ يضوؿف معنى  ذا  ذا، وبع  ـ يضوؿف ي، ي
أػػد  واعػػد هػػذا العلػػـ  اينت ػػاد اروايػػات يػػدخل ؼ و بػػوؿ الأػػد أمػػور ومسػػامؿ، وحتػػى   ػػايا التصػػحيل والت ػػعي

أو المػتف المعػػيف،  ػد يسػػلـ  ،وأي ػػاا أيمػا يسػػمى بتحضيػؽ المنػػاط يعنػد أػػد التطبيػؽ علػػى اإلسػناد المعػػيف ،وأصػوله
، وهػذا ي  ،  د يضوؿ هذاف أيػه علػ؟هؿ أيه عل  ،؟بالضاعدة، ل ف هؿ هذا اإلسناد أعالا أو هذا المتف هؿ أيه شذوذ
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(، و اؿ شعيب اارناؤوطف "صحيل لغيرأل، وهذا إسناد  عيؼ"، وصححه 2714مانه، أبواب الوصايا، باب ي وصي  لوارث، بر ـ )
 (.7571االباند أد صحيل النامر، بر ـ )



، هػؿ اإلسػناد ارخػر يع ػدأل أي ػوف حسػناا ؟أو ي يتضػوع هػذا اإلسػناد ، هػؿ يتضػوع؟هؿ أيػه شػذوذ أو ييرع ذلؾ، 
،   ايا تتعلؽ بأصػوؿ السضػه، و  ػايا تتعلػؽ بمصػطلل الحػديث، و  ػايا ا، وهذأل أمور  ثيرة ند  ؟لغيرأل مثالا أو ي

، اخػػتالؼ -عػػز ونػػؿ-ر أػػد  ػػالـ اهلل تتعلػػؽ باللغػػ  العربيػػ ، أ ػػالا عػػف اخػػتالؼ اانظػػار عنػػد التطبيػػؽ والنظػػ
لتت ل الصورة، ودراس  ذلؾ بصورة أ بر   اينت ادات، أ ذأل أسباب ترنر إلى ما يسمى بايستديؿ، هذا إنمايا 

 .أد  تب أ بر مف هذا ال تاب
مػػػػا مسػػػػتندأل النضػػػػؿ أو  المنضػػػػوؿ إمػػػػا عػػػػف معصػػػػـو أو ي،و مػػػػا  ػػػػاف مسػػػػتندأل النضػػػػؿ أو ايسػػػػتديؿ، ثػػػػـ بػػػػدأ يػػػػذ رف 

 ف، مثػػؿ-صػػلى اهلل عليػػه وسػػلـ-النبػػد  فيسػػتديؿ، المنضػػوؿ إمػػا عػػف معصػػـو أو غيػػر معصػػوـ، المعصػػـو مثػػؿا
، أ ػػػذا عػػػف -علػػػي ـ الصػػػالة والسػػػالـ-ال تػػػب السػػػابض   بػػػؿ التحريػػػؼ، أ ػػػو  ػػػالـ اهلل وحػػػد، النضػػػؿ عػػػف اانبيػػػاص 

 .معصوـ
حن  رسالي ، يعند ليس بحنػ  مػف حيػث عف غير المعصوـ عف آحاد الناس، و الـ الناس ليس ب فوالنوع الثاند

وليس بحن   ،إذا لـ يوند له مخالؼ أ و حن  بياني  فهو، ول نه  د يبيف عف حن   ما نضوؿ أد  وؿ الصحابد
ول نػه يبػػيف لنػا عػػف أمػػر  ،، لػػيس مػف مصػػادر التشػرير بنسسػػهاا وحيػ   انػه لػػيسرسػالي ، لػػيس بحنػ  مػػف حيػث هػػو

 . ذا التسصيؿ يضرب ل ـ الصورةأ، -الصالة والسالـعليه -خسد علينا مف  الـ المعصـو 
أسباب اختالؼ المسسريفف إما مف ن   النضؿ، ونعؿ النضؿ عف معصـو وعف غير معصػوـ، هػذا  لػه  ػالـ شػيخ 

نعػػػؿ النضػػػؿ عػػػف المعصػػػـو وعػػػف غيػػػر المعصػػػـو مػػػا يم ػػػف معرأػػػ   -رحمػػػه اهلل-اإلسػػػالـ، ول ػػػف شػػػيخ اإلسػػػالـ 
نػد نعلػت ذلػؾ عػف المعصػوـ  اف غيػر المعصػوـ أصػالا لػيس بحنػ ، وي ي ػر الصواب أيه ومػا ي يم ػف، ول 

ااشػياص المرويػ  عػف  ف ثيراا إذا لـ نستطر أف نصؿ إلى صحته وثبوته، ل ف عف المعصوـ ما يم ف معرأػ  ثبوتػه
ؿ عػػف نػػدرس ااسػػانيد، وهنػػاؾ مػػا ي يم ػػف معرأػػ  ثبوتػػه، مثػػؿ اإلسػػراميليات، ينضػػ -صػػلى اهلل عليػػه وسػػلـ-النبػػد 
عف الزبور أشياص، و امر، تساصيؿ،  ،عف اإلننيؿ ،نضؿ عف التوراة، ي  -عليه الصالة والسالـ-عف عيسى  ،موسى

   .هذأل  يؼ نعرؼ الحؽ والصواب أي ا؟
وي يحصػؿ بسػبب ن ل ػا  ، نستطير، ليس عندنا أسانيد، وهلل الحمد أف مثؿ هذأل اامور ي يتو ػؼ علي ػا ال ػدعي

 -عػز ونػؿ-أ ػؿ مػا تحتػاج إليػه اامػ  بينػه اهلل  ،دينػه، ولػـ ي لسنػا اهلل تعػالى معرأت ػا، أبػداا  رر على العبػد أػد 
، مػا ؟،  ػـ العػدد؟ل ػـ، ل ػف هػد زيػادة أػد التسصػيؿ أػد أمػور ي حانػ  ل ػا غالبػاا، مػا لػوف  لػب أصػحاب ال  ػؼ

، لػػيس هػػذا هػػو ؟أيػػف يضػػر ، النػػودي؟، مػػف أي أنػػواع الخشػػبطابضاػػا؟، سػػسين  نػػوح  ػػـ ؟، مػػا اسػػـ ال لػػب؟أسػػماؤهـ
موطف العبرة، أبيف اهلل لنا ما نحتاج إليه، الذي يؤخذ مف اإلسراميليات هو ما  اف مػف هػذا الضبيػؿ، أ ػذا ي ي ػر 

  الن ؿ به.
دخػػؿ أػػد   ػػي  أخػػرع، أػػال الـ أيػػه ا ت ػػاب شػػديد  ػػد  ذلػػؾ طبعػػاا بعػػد والمنقػػوؿ إمػػا عػػف معصػػـو أو الليضػػوؿف 

مػػا عػػف غيػػر يخػػؿ، يعنػػد هػػذا  ػػالـ شػػيخ ا إلسػػالـ أػػد ااصػػؿ، أشػػيخ اإلسػػالـ لمػػا ذ ػػر النضػػؿ إمػػا عػػف معصػػوـ وا 
ومنػػه مػػا ي  ،أيػػه معصػػـو ذ ػػر بضيػػ  ال ػػالـ ممػػا يت ػػل بػػه هػػذا، أف هػػذا المنضػػوؿ منػػه مػػا يم ػػف معرأػػ  الصػػحيل

طويػؿ، شػيخ اإلسػالـ  ـ،  ػالى اا ؿ مف  الـ شيخ اإلسالـيم ف، أ ذا  اف يحتاج أف يذ ر هنا، هذا السطر عل
  مؿ به هذا ال الـ، حتى تت ل الصورة.ل ف على اا ؿ سطر واحد هو الذي ذ رته آنساا ي  



اا جا  عو  :فالمقصود ومػاا المراسػيؿ إاا تعػددت  رقيػال  لفصػحي  ؤنػو مػف جيتػيف أو جيػات مػف غيػر توا ػا 
 وخبر الواحد إاا تاقتو اسمة بالقبوؿ أوجب العاـ.

م ، ت لـ عف النضؿ إما عف معصوـ وا  حتاج إلي ا ليت ل ال الـ، شيخ اإلسالـ أد ترؾ ت مل  ي  و ا عف غير معصـو
أػػد المرسػػؿ، لمػػا ت لػػـ عػػف النضػػؿ، والمرويػػات،  فأثنػػاص ال ػػالـ أػػد هػػذأل المسػػأل  اسػػتطرد اسػػتطراديف طػػويليف، ااوؿ

 ػوع المراسػيؿ وما يعتورها مف ال عؼ، المرويات أد التسسػير، وأف أ ثرهػا مراسػيؿ، بػدأ يػت لـ باسػتطراد عػف مو 
ذا لـ يحصؿ التواطومتى يت ،وهؿ يحتج بالمرسؿ بحر مف  -رحمه اهلل-، استطراد، شيخ اإلسالـ ؤضوع المرسؿ، وا 

  .العلـ، إذا ت لـ عف مسأل  نسد نسسه، أدخؿ أد مو وع المراسيؿ وبدأ يسصؿ أي ا
بػت بػه الحنػ ، ومػا يسيػد العلػـ ومػا ي وبدأ يت لـ عف   ي  أخبػار ارحػاد ومػا تث ،ثـ بعد ذلؾ  اؿف وأخبار ارحاد
ف المعتبر  وله أد اإلأادة، هؿ هـ أهؿ ايختصاص مف أهؿ الحديث أو مف أهؿ يسيد العلـ مف هذأل ااخبار، وم  

نػاص بأشػياص مبتسػرة  -رحمػه اهلل-ال الـ الذيف ين لوف الحديث أصالا، أبػدأ يػت لـ عػف هػذأل الض ػايا، المؤلػؼ هنػا 
ونظم ا أد سلؾ واحد مػر ال ػالـ الػذي  بلػه و ػاف يم ػف ايسػتغناص عػف هػذا النضػؿ المبتسػر  مف ايستطراد أي اا،

،و أف النضػؿ عػف معصػـو  فوي مػؿ ال ػالـ ااوؿ بمػا ذ ػرت ،مف ايسػتطراد ي عػف معصػـو ذوالػ عػف غيػر معصػـو
ي داعػد ل ػذا ومنه مػا ي يم ػف، لػو و ػؼ علػى هػذا  ػاف ال ػالـ أتػـ وأو ػل و  ،منه ما يم ف معرأ  الصحيل منه

اا جػػا  عنػػو مػػف جيتػػيفل، ثػػـ  ػػاؿف فالمقصػػودايسػػتطراد، ل نػػه  ػػاؿف   ،ي، هػػو ارف بػػدأ يػػت لـ عػػف المرسػػؿ وا 
 .هو استطراد أد ااصؿ لشيخ اإلسالـ بعيد، ما هو بعد هذا مباشرة، أناص به أألصضه ب ذا ،انتب وا
اا جػػا ل  ػػاؿف  ارةف المضصػػود أنػػه إذا نػػاص الحػػديث مػػثالا عػػف العبػػتتسػػؽ ي، علػػى اا ػػؿ نضػػوؿ حتػػى فالمقصػػود: وا 
يعنػد مػف غيػر  ؤأصػحيل، مػف غيػر تواطػؤ أو ن ػات مػف غيػر تواطػ ،مف ن تيف -صلى اهلل عليه وسلـ-النبد 

ث بحادثػ  مسصػل ، والثػاند مػا رآأل ومػا سػمعه حػد  اتساؽ، مػف غيػر تواأػؽ علػى ال ػذب، أيضػوؿف هػذا صػحيل، هػذا ي  
أف هذا يصل  ،س التساصيؿ، أ ذا يدؿ على أن ا حؽ، وأف هذا يسيد العلـ إلى آخرألوما عرأه وما لضيه ويحدث بنس

ومػاا أصػحيل،  ػاؿف  ؤؿف مف ن تيف أو ن ات مف غير تواطػبه دعنا مف إأادة العلـ ستأتد أد خبر الواحد، يضو 
يضػوؿف أف ا يحتػاج استطراد شػيخ اإلسػالـ هػذا أػد المراسػيؿ، أمػو ، هو أصالا ال الـ على المراسيؿ ارف، المراسيؿ

      .، ي، ما  اف ل ذأل النمل  حان وماا المراسيؿو ذا المراسيؿ، أخذ مف  المه أد المراسيؿ وو عه هنا،  اؿف 
المش ور عنػد  فدخؿ أد مو وع خبر الواحد، تعرأوف المرسؿ ذلؾ وبعد وماا المراسيؿ إاا تعددت  رقياليضوؿف 

 ،، يعنػدف سػػضط منػه الواسػط  وهػو الصػػحابد-صػػلى اهلل عليػه وسػلـ-بػد أهػؿ الحػديث أنػه مرأػػوع التػابعد إلػى الن
-إذا  ػػاؿ التػػابعد مثػػؿ ع رمػػ  أو مناهػػد أو  تػػادة، إذا  ػػاؿف  ػػاؿ رسػػوؿ اهلل  ،عنػػد أهػػؿ الحػػديث، مرأػػوع التػػابعد

، هػو مػا عاصػر أسػباب ؟، أو ذ ر سبب نػزوؿ، سػبب نػزوؿ لػه ح ػـ الرأػر، أػأيف الواسػط -صلى اهلل عليه وسلـ
أشػيخ  ، والرانل أف المرسػؿ مػف أنػواع ال ػعيؼ،هناؾ واسط  سا ط ، أيسمى مرسال فوما شاهدها، أإذ ،زوؿالن

  .ي أد  تب التسسير هد مراسيؿ، أ ذأل المراسيؿ  د تأتد مف أ ثر مف طريؽ أتتضوعذاإلسالـ يضوؿف أ ثر ال
إاا تاقتػو اسمػة بػالقبوؿ ختصػار الشػديد، هػذا ايسػتطراد الثػاند نػاص بػه مباشػرة هنػا ب ػذا اي وخبر الواحدليضوؿف 

تلضته اام  بالضبوؿ، هذا خبر الواحد يعند ما لـ يبلغ حد التواتر، التواتر معناألف أف يرويه نمػر عػف  أوجب العاـل
حيؿ العادة تواطؤهـ على ال ذب أد  ؿ طبض  مف طبضات اإلسػناد، مػا لػه حػد بعػدد معػيف، ارف لػو سػألتؾ نمر ت  



، حػددها ارف حتػى ؟يضػؼ عنػدها العػداد تضػوؿف أنػا شػبعترز أ ػـ حبػ   ،؟هػذا الطعػاـ فمػ به تشبر ما الضدر الذي
ػ يحصػؿ بػه الػري بالنسػب   انعطيؾ إياها تضوؿف ما أدري، الشبر ينػدأل اإلنسػاف أػد نسسػه، لػو  لػت لػؾف  ػـ ملينراما

أنػد الػري مػف نسسػد،  ػذلؾ  ذلػؾ أنػا أشػرب وبعػد ،نعطيؾ علػى  ػدر الػري، تضػوؿف مػا أدري انؿ أف، حدد ؟إليؾ
ذلػؾ إنمػايا  ضػوؿ  ، التواتر يسيػد العلػـ، ل ػف خبػر الواحػد هػؿ يسيػد العلػـ؟ أيػه تسصػيؿ، رد  ؟ااخبار متى تسيد العلـ

إنػػه ي يسيػػد العلػػـ، هػػذا باطػػؿ، ل ػػف يبضػػى التسصػػيؿ، هػػؿ خبػػر الواحػػد الػػذي يسيػػد  فالمت لمػػيف أو طوامػػؼ المت لمػػيف
بالضبوؿ  المخرج أد الصحيحيف أو أحدهما مثالا، أو الذي تتابعوا على العمؿ أيه، هنػاؾ  العلـ هو ما تلضته اام 

نمػا يضػاؿف  ػد يسيػد  -واهلل تعػالى أعلػـ-أشياص يذ رها العلماص أػد هػذا، والػذي أظنػه أ ػرب  أنػه ي يضيػد ب ػذا الضيػد، وا 
احاديػػث المشػػت رة، وذلػػؾ ل ػػؿ أحػػد العلػػـ ولػػو لػػـ ي ػػف أػػد الصػػحيحيف، ولػػو لػػـ يحصػػؿ تلضػػد اامػػ  لػػه بػػالضبوؿ، ا
وهػػػو يعػػػرؼ الرنػػػاؿ وعدالػػػ  الػػػرواة  ،بحسػػػبه، أضػػػد يضػػػـو إنسػػػاف مػػػف أهػػػؿ العلػػػـ مػػػف أهػػػؿ الحػػػديث ويػػػدرس اإلسػػػناد

  .أيحصؿ عندأل مف العلـ ما ي يحصؿ عند الناهؿ
اتر، وه ػذا أيمػا أإذا ناص مف إسناد مف طريؽ آخر، أإف ذلؾ يضويه، أإذا ناص مف ثالث يضويه ولػـ يبلػغ درنػ  التػو 

ينضله الناس، إذا ناصؾ مف تثؽ به و اؿ لؾف أالف  دـ مف السسر، أالف توأد  ريبه، مباشرة تتصؿ وتعزي  انؾ 
ي أخبػرؾ، و ػاؿ لػؾف أػالف ذآخػر واتصػؿ عليػؾ مػا يعػرؼ ااوؿ الػنػاص لػو أنػه تثؽ بخبرأل، هػذا خبػر واحػد ارف، 

شخص آخر ما يعرؼ ايثنيف، العلػـ يزيػد حتػى ي ػوف يضينػاا، أو  توأد  ريبه، بعد د امؽ ناصت رسال  بالنواؿ مف
ي؟ مػػر أنػػه لػػيس بتػػواتر، أ ػػذأل الض ػػايا ينػػدها اإلنسػػاف مػػف نسسػػه، ولػػو أنػػؾ خرنػػت وونػػدت النػػاس  ػػد تنم ػػروا 

 .أيزداد العلـ عندهـ للعزاص ونحو ذلؾ يحصؿ لؾ يضيف،
يضولػوفف العلػـ ي  ـ  اإليمػاف ي يزيػد وي يػنضص، ومػف ث ػأعنػدهـ  ،أهؿ ال الـ ي يدر وف هذأل الض ػي ، علمػاص ال ػالـ

   .بناص على عضيدة أاسدة، هذا مزلؽ ينبغد التنبه له عند دراس  هذا الباب ،يزيد وي ينضص
ين ػػر، أ ػػذا وي يم ػػف أف  ،واإليمػػاف يزيػػد ويػػنضص، وهػػذا شػػدص ننػػدأل مػػف نسوسػػنا ،نحػػف نضػػوؿف العلػػـ يزيػػد ويػػنضص

، وهنػاؾ حػايت أخػرع يػذ رها إاا تاقتو اسمة بالقبوؿ أوجػب العاػـبخبر الواحد، يضوؿف ما يتعلؽ باختصار شديد 
صػػل سػندأل بنضػػؿ العػػدؿ ال ػػابط الػػذي  أف الحػػديث المتصػػؿ اإلسػناد -مثلمػػا ذ ػرت-أهػؿ العلػػـ، ومػػن ـ مػف يػػذ ر 

ض النػاهليف عف مثله إلى منت ػاأل مػف غيػر شػذوذ وي علػ   ػد يونػب عنػدي العلػـ بسػبب معرأتػد، ولػذلؾ تنػد بعػ
هػذا الحػديث أخرنػه البخػاري،  ػاؿف  فلػه ري العلمػاص أػد نضل ػا و ػبط ا تضػوؿوي يعػرؼ تحػ ،الذي ي يعرؼ السن 

س ػػـ هػػذا تعطيػػه دورات حتػػى ت  أف ، تحتػػاج ؟دخلػػوأل أػػد صػػحيل البخػػاري وأػػد المطبعػػ أمػػا  ـيػػدرينا أن ػػ مػػا الػػذيو 
ذا فاردمد أف هذا اامر ي يم ف، ل ف هو ب ؿ بساط  دخلػه أػد أإذا نػاص واحػد و ما يػدرينا  اف رواأل البخاري،  وا 

   صحيل البخاري.
 والمعتبر في قبوؿ الخبر إجماع أىؿ الحديث.

هػػو يػػت لـ شػػيخ اإلسػػالـ عػػف  ،أنػػه ي يضبػػؿ الخبػػر إي إذا أنمػػر أهػػؿ الحػػديث عليػػه، ي هنػػا ي يضصػػد أف المعتبػػر
أف هػذا مضبػوؿ أو غيػر مضبػوؿ، أو ينمعػوف علػى  بولػه أو   ي  أخرع، هو يضوؿ بأف ذلؾ حينمػا يػت لـ العلمػاص بػ

  .أو يت لموف أد هذأل اابواب مف المعتبر  وله أد هذا؟ ،على ردأل



هـ أهؿ الحديث، أما علماص ال الـ أػال عبػرة ب ػـ  ان ػـ ي يعرأػوف الحػديث أصػالا، ولعلػد ذ ػرت ل ػـ أػد بعػض 
أو ػػعوا لػػه  ،ااصػػب اند فبالمصػػحؼ عػػالـ يضػػاؿ لػػه المناسػػبات  ػػالـ شػػيخ اإلسػػالـ عػػف أحػػدهـ الػػذي نػػدص لػػه

 ،(3)ألؼ يـ ميـ صادحتى  يؿ لهف  يضوؿف المص، [1]ااعراؼف }المص{المصحؼ ناص يضرأ سورة ااعراؼ ويضرأف 
 يعرأػػوف إي المنطػػؽ والسلسػػس ، ول ػػذا بعػػض أهػػؿ العلػػـ يضػػوؿف مػػا ونػػدت لسػػالف مػػن ـ مػػف ي يعػػرؼ يضػػرأ، هػػـ ي

إنمػا المعتبػر حينمػا  ،أحاديث أد  تابه، و ل ػا ي تصػل، أ ػـ أبعػد النػاس، أ الم ػـ غيػر معتبػر أ ابرهـ إي ثالث 
 مػػا أف أهػػؿ اللغػػ  هػػـ  ،هػػـ أهػػؿ السػػف لػػـ علػػى الضبػػوؿ والػػرد أػػد ااحاديػػثيضػػاؿف اإلنمػػاع مػػثالا أو اتسػػاؽ أهػػؿ الع

سضػػه، أمػػا شػػأف علمػػاص أهػػؿ ال ػػالـ مػػف تعتبػػر أ ػػوال ـ أػػد ال فيذوأهػػؿ السضػػه هػػـ الػػ الػػذيف تعتبػػر أ ػػوال ـ أػػد اللغػػ ،
     ، هذا هو المضصود.؟، ما شأن ـ أد التصحيل والت عيؼ؟مف ي اشتغاؿ ل ـ بالحديثو المعتزل  وااشاعرة 

ولػػو  ػػاف اإلنمػػاع علػػى تصػػديؽ الخبػػر مونبػػاا للضطػػر "حتػػى تس ػػـ هػػذا نيػػداا عبػػارة شػػيخ اإلسػػالـ ااصػػلي  يضػػوؿف أ
أو أنمعػوا علػى  بولػه، أشػيخ  ،بالضبوؿ  المخرج أػد الصػحيحيفتلضته ت وف اام   أفالطرؽ  عحدإهذأل  ،(4)"..به

ذا  اف اإلنماع على تصديؽ الخبر مونباا للضطر به أد إأادة العلػـ أايعتبػار أػد ذلػؾ بإنمػاع "اإلسالـ يضوؿف  وا 
 .(5)"أهؿ العلـ بالحديث

، ومػف سػأل ـ عػف هػذا؟ أنػتـ ؟طلػب مػن ـ المواأضػ ضوؿف أصػالا ومػف نى هذا، ي نواأض ـ عليضوؿ أهؿ ال الـف نحف 
 ،ي وف مف شرط  بوؿ خبػر الواحػد، أبػداا  اإلنماع مف هذا أد  ليؿ وي  ثير، أ ذا  الـ شيخ اإلسالـ، ي أف ـلست

 .ولـ يضؿ ب ذا أحد مف علماص أهؿ السن ، ات ل السرؽ
ذا  ػاف اإلنمػاع "عبارة شػيخ اإلسػالـ يضػوؿف  أايعتبػار أػد ذلػؾ بإنمػاع ، بػاا للضطػر بػهعلػى تصػديؽ الخبػر مونوا 

، يعند متى يسيد العلـ؟ نضوؿف ما تلضته اامػ  بػالضبوؿ  ػالمخرج أػد الصػحيحيف، المتػواتر يسيػد "أهؿ العلـ بالحديث
إنمػاع  وهػذا ،  الػه -صػلى اهلل عليػه وسػلـ-العلـ، ما أنمعػت اامػ  علػى  بولػه أإنػه يونػب الضطػر بػه أف النبػد 

هػد أػد ااصػؿ عبػارة يبػف تيميػ  و ا  الـ شيخ اإلسالـ، أالعبارة التد هنا  د ي يس ـ من ا هػذا، أهؿ الحديث، هذ
 .رحمه اهلل-

 ولو أدلة يعرؼ بيا أنو صدؽل وعايو أدلة يعرؼ بيا أنو مابل مما في تفسير الثعابي.
ناؾ أمارات يعرؼ أنه صدؽ، أيه ا ت اب شديد مخؿ، انتضلنا مف إأادة العلـ، يضوؿف الحديث والخبر ه وهنا أي اا 

، أحاديػػث أخػػرع أػػد البػػاب، يعػػرؼ أنػػه صػػدؽ، -ر ػػد اهلل تعػػالى عػػن ـ-مثػػؿ مواأضتػػه للضػػرآف، عمػػؿ الصػػحاب  
 .؟مثؿ ماذا ،وعايو أدلة يعرؼ بيا أنو ماب

عليػػه صػػلى اهلل -النبػػد ي ػػوف أحيانػاا لر ا ػػ  اللسػػظ، أحيانػػاا لمخالستػػه لثحاديػػث الثابتػػ  الصػػحيح ، أو ي يم ػػف أف 
منػا ض لػه، هنػاؾ عالمػات ذ رهػا أهػؿ العلػـ يعػرؼ ب ػا الحػديث المو ػوع  ، اله  مخػالؼ لصػريل الضػرآف -وسلـ
  .مثالا 

                                                 

 (.4/96منموع الستاوع ) - 3
 (.352/ 13) المصدر السابؽ - 4
 ظرف المصدر السابؽ.ان - 5



بػػدأ يمثػػؿ أل ، أػػدخؿ مباشػػرة هنػػا، وشػػيخ اإلسػػالـ ت لػػـ ب ػػالـ مسصػػؿ، ثػػـ بعػػدممػػا فػػي تفسػػير الثعابػػيأ نػػا يضػػوؿف 
 ،الواحػػدي فمثػػؿ"المو ػػوع  والم ذوبػػ ،  ػػاؿف  بعػػض الروايػػات أصػػحاب ا أدخػػؿ تػػدال تػػب أػػد التسسػػير البػػبعض 

نػه  ػذب  مػا أػد تسسػير أضوؿف عليه أدل  يعػرؼ ب ػا يا ناص بالثعلبد مباشرة، أتستغرب ، هن"والثعلبد ،والزمخشري
 مػػا أف علػػى الحػػديث أدلػػ  يعلػػـ ب ػػا أنػػه  "الثعلبػػد، مػػا هػػو وا ػػل، ل ػػف أنػػا أعطػػي ـ عبػػارة شػػيخ اإلسػػالـ يضػػوؿف 

ػ، لؾ، أعليه أدل  يعلـ ب ا أنه  ذب، ويضطر بذلؾصدؽ، و د يضطر بذ اعوف مػف مثلما يضطر ب ذب مػا يرويػه الو  
حديث يػـو عاشػوراص، يعنػد التوسػع  علػى ااهػؿ أػد يػـو عاشػوراص وأمثالػه  فمثؿ ،والغلو أد الس امؿ ،أهؿ البدع

 فلمو وعات  طع   بيرة، مثػؿ، وأد التسسير مف هذأل ااه  أنر  ذا و ذا نبي  مما أيه أف مف صلى ر عتيف  اف ل
مثػػؿ الحػػديث الػػذي يرويػػه الثعلبػػد والواحػػدي " ،؟هنػػا مػػف أيػػف نػػاص الثعلبػػد عػػرأتـ "الحػػديث الػػذي يرويػػه الثعلبػػد

والثعلبػد "ت لػـ علػى الثعلبػد  ثػـ، "والزمخشري أد أ امؿ سػور الضػرآف سػورة سػورة أإنػه مو ػوع باتسػاؽ أهػؿ العلػـ
 ف، يعنػد ي يميػز بػيف الصػحيل وال ػعيؼ والمو ػوع، إذ(6)"حاطب ليػؿ هو أد نسسه  اف أد خير وديف، و اف

 نضؿ، أايختصار مخؿ.رانر أيه أصؿ  الـ شيخ اإلسالـ أد المضدم  وي  ال الـ هنا يحتاج أف ي  
ممػػا فػػي تفسػػير الثعابػػي والواحػػدي والثمخءػػري وأمثاليػػال وىػػو قايػػؿ فػػي تفاسػػير السػػاؼل ومػػا نقػػؿ عػػف بعػػ  

 ًا فالنف  إليو أسمف مما نقؿ عف بع  التابعيف.الصحابة نقاًل صحيح
اع يعنػد مثػؿ هػذأل ااشػياص الم ذوبػ ، هػذأل تنػدها أػد مثػؿ الثعلبػد  انػه نم ػ وىو قايؿ في تفاسير الساؼيضوؿف 

وعبػد  ،وابػف أبػد حػاتـ ،تسسير ابف نرير فمولر بالضصص وااخبار، ل ف مثؿ هذأل  ليل  أد  تب المتضدميف، مثؿ
 وأمثاؿ هؤيص، هذا الذي يضصد. ،المنذروابف  ،الرزاؽ

 واإلسرائيايات تامر لالستءياد ال لالعتماد.
، هػذا يتعلػؽ وما نقؿ عف بع  الصحابة نقاًل صحيحًا فالنف  إليو أسػمف ممػا نقػؿ عػف بعػ  التػابعيفيضػوؿف 

  أ ثػػر ممػػا الػػنسس تطمػػمف إلػػى المنضػػوؿ عػػف الصػػحاب ؾفعػػؿ هنػػابتسسػػير الصػػحابد وتسسػػير التػػابعد، ولػػو أنػػه ن  
 .تطممف للمنضوؿ عف التابعيف، وعرأتـ التسصيؿ أد تسسير الصحابد والتابعد متى ي وف حن 

مػا مػف واإلسرائيايات تامر لالستءياد ال لالعتمػاد ، اإلسػراميليات هػد المنضولػ  عػف بنػد إسػراميؿ إمػا مػف  تػب ـ وا 
اهلل بػف   ضػؿ  مػا ونػد عبػد ن، أ نػاؾ مػف يـب بف منبه، وأمثػاؿ هػؤيص ممػف أسػلووه ، عب ااحبار فعلمام ـ مثؿ

صػلى -، أ ػاف يضػرأ أي ػا  اف النبػد -يعنػد علػى الدابػ -عمرو بف العاص يوـ اليرمػوؾ  تبػاا مػف  تػب ـ زاملتػيف 
 .لإلباح  ،(7)(())وحدثوا عف بند إسراميؿ وي حرج اؿف  -اهلل عليه وسلـ

باختصػار ل نػه توسػر  شيخ اإلسالـ ينبه على معنػىو  ن ا،أ ذأل اإلسراميليات  اف أولى أف تنرد  تب أهؿ العلـ م
، وهػو أف السػلؼ "عمدة التسسير أد اختصار تسسير ابف  ثير"أد أوؿ  تابه  -رحمه اهلل-أيه الشيخ أحمد شا ر 

وي يسسروف الضػرآف ب ػا  انػه  ،حينما يوردون ا إنما يذ روف ذلؾ لالستمناس ي لالعتماد، ي يعتمدون ا أد التسسير
، عرأنػػػا أف النضػػػؿ إمػػػا عػػػف ؟ي يم ػػػف أف نعػػػرؼ أصػػػالا هػػػد صػػػحيح  أو غيػػػر صػػػحيح  أ يػػػؼ يسسػػػر ب ػػػا الضػػػرآف

ما عف معصـو و   أن ا مف  بيؿ النضؿ الذي ي يم ف معرأ  صحته.و غير معصوـ، ا 
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عاػـ حممػو فػي ءػرعنا ال عتقػد مابػول ومػا لػـ يُ امػت صػحتو ممػا ءػيد لػو الءػرع فصػحي ل ومػا خالفػو فيُ وما عُ 
 بل وغالبو ال فائدة فيو.ماَّ ؽ وال يُ صدَّ يُ 

 هذا بالنسب  ارف لإلسراميليات نعل ا ثالث  أنواع، ما ح ـ اإلسراميليات؟ 
 فتضوؿف ثالث  أنواع

ال عبػ  مػر  ىهو الػذي بنػ -عليه الصالة والسالـ-إبراهيـ  ضول ـف إف ضبؿ، النوع ااوؿف ما واأؽ ما عندنا، أ ذا ي  
 ظالمنطبضػ  عليػه، لػيس بسػ -صػلى اهلل عليػه وسػلـ-، وه ذا أد أوصاؼ النبد -السالـعليه الصالة و -إسماعيؿ 
 .وي ينزي السيم  بالسيم .. إلى آخرأل، أ ذا يضبؿ ،اب أد ااسواؽوي صخ  

-ف الػذبيل هػو إسػحاؽ ولػيس إسػماعيؿ، أو يصػسوف النبػد إالنوع الثاندف ما يخالؼ ما عندنا،  ػأف يضولػوا مػثالاف 
عليػػه -بأوصػػاؼ أخػػرع ت ػػليالا أػػد  تػػب ـ المحرأػػ ، يندونػػه مػػثالا ربعػػ  متوسػػط الطػػوؿ  -وسػػلـ صػػلى اهلل عليػػه
والضام ، يضولوفف إنه طويؿ بامف مثالا، أبيض مشرب بحمرة، يضولوفف آدـ، يعند أسمر، وه ػذا،  -الصالة والسالـ

 .أ ذا مردود
 اذا نتو ػػؼ ي نصػػدؽ وي ن ػػذب،  ػػد ي ػػوف حض ػػالثالػػثف مػػا لػػـ يػػرد عنػػدنا مػػا يصػػد ه وي ي ذبػػه، ي نػػدري، أ ػػ النػػوع

النػوع مػر النػوع الػذي يواأػؽ مػا عنػدنا هػو  اباطالا مختلضاا، أنتو ؼ أيػه، هػذ أن ذب بشدص مف  الـ اهلل، و د ي وف
ذا النػػوع ، أمػا ال ػذب أػال، أ ػ))حػدثوا عػف بنػد إسػراميؿ وي حػػرج((ف -صػلى اهلل عليػػه وسػلـ-الػذي  ػاؿ أيػه النبػد 

ْنَسػاِف ف -تبػارؾ وتعػالى-وا أػد تسسػير  ولػه صله أمثلػ ، ا ػر  ندنا أيه شدصالذي ليس ع }َمَمثَػِؿ الءَّػْيَ اِف ِإْا َقػاَؿ ِلْنِ
أشػياص أي ػا أحيانػاا عبػرة، أربعػ  رنػاؿ إخػوة أرادوا الػذهاب إلػى و ، [16]الحشػرف اْمُفْر َفَامَّا َمَفَر َقاَؿ ِإنِّػي َبػِريٌ  ِمْنػَؾ{

، اعتػذر،  ػالواف نبنػد ل ػا عنػدأل ىب ػا إلػى ديػر راهػب، أو صػومعته، أطلبػوا منػه أف تبضػالغزو، عندهـ أخت ذهبوا 
أو ػػعوها عنػػدأل، أ ػػاف ي ػػر الطعػػاـ عنػػد بػػاب صػػومعته هػػو  ،صػػومع  بنانبػػؾ  ان ػػـ يبضػػوف مػػدة طويلػػ ، أضبػػؿ

الطعػاـ، لمػاذا ي ويغلؽ الباب، أتأتد وتأخذ، ثـ ناصأل الشيطاف و اؿف هذأل أمان  وامػرأة وعػورة تخػرج ثػـ تأخػذ هػذا 
ت ػعه أنػت عنػػد عتبت ػا وأنػػت رنػؿ، أصػػار ي ػر الطعػػاـ عنػد عتبت ػػا، ثػـ نػػاصأل الشػيطاف و ػػاؿف ارف هػذأل امػػرأة 

صػػيب ا مػػا يصػػيب ا مػػف الوحشػػ ، ألػػو آنسػػت ا بالحػػديث مػػف خػػارج البػػاب، أصػػار يوحيػػدة ومػػا اعتػػادت اينسػػراد، و 
    .وأحاديث وأشياصمواعظ  ا بينلس عند العتب  خارج الباب ويت لـ، يحدث

عنػد البػاب مػف الػداخؿ  ت، ألػو نلسػاثـ ناصأل الشيطاف و اؿ لهف ارف هذأل المرأة مس ين  مستوحش  ي تػرع إنسػانا 
أحملػػت، أضتل ػػا ودأن ػػا، أنػػاص  ،ث علي ػػا حتػػى و ػػر ب ػػاتراهػػا وتػػراؾ، تػػأنس بػػؾ، أصػػار يػػدخؿ عنػػد البػػاب ويحػػد  

يػ ، ناصهػا مػرض ألػـ ب ػا وصػبرت ثػـ ماتػت أػدأنت ا أػد هػذا الم ػاف، صػالح  تض ،إخوت ا أسألوا،  ػاؿف نعػـ المػرأة
أترحموا علي ا وش روأل، و ػالواف عػورة سػترها اهلل، وذهبػوا، ألمػا أصػبحوا، أصػبل أحػدهـ أو أصػبحوا متغيػريف،  ػاؿ 

ذا   ػذلؾ، والثالػػث والرابػر، أػػذ روا اؿف ولضػػد رأيػػتالثػػاند  ػو أحػدهـف واهلل لضػػد رأيػت شػػيماا ي أدري مػػا هػو،  رؤيػػاهـ وا 
هد متواأض ،  الواف ي ي وف هذا إي عف شدص، أذهبوا إلى الراهب، وما زالوا به حتػى أخبػرهـ، وأراهػـ م ػاف الضبػر 

ألمػا  ػدـ للضتػؿ نػاصأل الشػيطاف و ػاؿف أنػا صػاحبؾ،  ،راأعوأل وحا موألأن ـ الحضيضد، وأن ا حملت ودأن ا، أالحاصؿ 
ل الرهباف هذأل اايػاـ، مثؿ أ ام ماا،باف، وي يضبؿ الناس مف الديف شيوالرهوهذا ي يرنر إليؾ بؿ يرنر إلى الديف 

  .د  بل ا،  ساوس ، نسأؿ اهلل العاأي تأ يح  أ بر مف ال ظ ر ؿ يـو ت ون ا،صلعل ـ تضر 



أيػػه حربػػاا علػػى اإلسػػالـ، ول ننػػا  في ػػرب أي ػػا ديػػن ـ  ػػرب  مونعػػ  أػػد هػػذا الو ػػت الػػذي يشػػنو أف وهػػذأل مم ػػف 
،  ب ػت (8)بضغسل ، الشاهد أنه  اؿ لػهف أنػا صػاحبؾ، ي أخلصػؾ حتػى تسػند لػد سػندة، أسػند أض ػلثسؼ أد 

ػا َمَفػَر َقػاَؿ ِإنِّػي َبػِريٌ  ِمْنػَؾ{روحه أمات على هذا،  ْنَسػاِف اْمفُػْر َفَامَّ ، هػذا [16]الحشػرف }َمَمَثِؿ الءَّْيَ اِف ِإْا َقػاَؿ ِلْنِ
 .ا ي ذبه، ل ف ي نسسر به الضرآفخبر إسراميلد، ي نصدؽ به وليس عندنا م

ػ من ـ أالسلؼ  ثير ردت يذ رونه عند تسسػير هػذأل اريػ  مػف بػاب ايسػتمناس ي مػف بػاب التسسػير، انتب ػوا، ولػو ن 
 .، وأيه عبرة))وي حرج((ف -صلى اهلل عليه وسلـ-النبد  هال تب مف هذا أ و أأ ؿ، ل ف هذا مما  اؿ أي

ت ولػػو  انػػت إسػػالمي  وهػػذا ي تػػب وهػػذأل تمػػدح، وهػػذأل ت تػػب وهػػذا يمػػدح، ويشػػيد الػػذيف يسػػ روف الليػػؿ أػػد منتػػدياو 
مػف علػؽ علػى مضالػه ومػف مدحػه ومػف شػ رأل، ومباشػرة ي تػب  ينظػرب تابت ا، و ؿ خمس د امؽ وهو أػاتل المو ػر 

يػػدخؿ، يعنػػد طالػػب  لحظػػاتأشػػ رؾ علػػى المػػرور، و ػػؿ  ،-واهلل إنػػد أسػػتحد-أشػػ رؾ علػػى المػػرور، أ ػػرأ أحيانػػاا 
  يشػػ رأل، علػػى  تابػػانػػؿ أف مػػف  تػػب ومػػف علػػؽ عليػػه  أف ينظػػريػػدخؿ أػػد النػػت يريػػد لحظػػات   ػػؿ متسػػرغلػػـ ع

، وأتأمؿ بع  ا اليػـو أ ػوؿ أػد نسسػدف واهلل لػو سػألنا بع ػ ـ -بعض العبارات-أحياناا هزيل ، عبارات أهؿ العلـ 
أشػ رؾ  د ي تػب أحػد إي بعػد تعضيػب منػهي ػاوهػو داخػؿ ي  د يضػ د يعبػر ب ػا، و ػؿ تما يعرؼ هذأل االساظ ال ربما

 .المو وع ما أعنب ـ؟ أتن  ،؟ما بال ـ؟ لماذا ي تعلضوف أ تبف على المرور، وأحدهـ ما أحد علؽ،
  تتحوؿ إلى عال ات. ذلؾ ثـ بعد ،أأ وؿف هذا يمدح المرأة وهد تمدحه وه ذا  تابات

  ىـ.والخ أ الواقع في االستدالؿ مف جيتيف حدثتا عمف تقدـ امر 
نمػا  ،انت ى مف النضؿ ارف بدأ بايستديؿ، السرع الثاند عند ـ، ما ذ ػر أسػباب ايخػتالؼ مػف ن ػ  ايسػتديؿ، وا 

عبارة أخػرع هػو انحػراؼ أػد تحميػؿ أو بت لـ على و وع الخطأ أيه، والوا ر أف مثؿ هذا هو خطأ، يعند بااحرع 
 أو أد غير ذلؾ. ،السضه أو أد ،النصوص ما ي تحتمؿ لتعصب مذهبد أد ايعتضاد

والخ أ الواقع في االستدالؿ مف جيتيف حدثتا عمف تقػدـ امػرىـ مػف المبتدعػة بعػد تفسػير الصػحابة والتػابعيف 
 حماوا ألفاظ القرآف عاييال أو فسروه بمجرد ما يسوغ أف يوردوه. وتابعييـل اعتقدوا معانيَ 

، المسػػروض أف يضػػاؿف ااوؿ، أو الصػػنؼ ف وتػػابعييـبعػػد تفسػػير الصػػحابة والتػػابعيخلػػؿ، يحػػظ  هال ػػالـ هنػػا أيػػ
حملػػوا ألسػػاظ  اعتضػػدوا معػػاند  "، عنػػدأل مضػػررات سػػابض ، اعتضػػاد سػػابؽ، ااوؿ، أو السريػػؽ ااوؿف  ػػوـ اعتضػػدوا معػػاند  

 .لت وف حن  ودليالا على  وله ومذهبه وعضيدته، أ ذا انحراؼ  أعناؽ النصوص ي، يريد أف يلو (9)"الضرآف علي ا
أف "، يحظ  اتػب الفريؽ الثاني: قـو فسروه بمجرد ما يسوغ لي، هذا الثاند ،أو فسروه بمجرد ما يسوغيضوؿف 
بمنػرد مػا يسػوغ "ي، هذا  الـ شيخ اإلسالـ أد ااصؿ، أأنا أعطي ـ ت مل   الـ شػيخ اإلسػالـ، يضػوؿف  ،"يوردوه

والمخاطػب  ،والمنػزؿ عليػه ،المػت لـ بػالضرآفأف يريدأل ب المه مف  اف مف الناطضيف بلغ  العرب مف غير نظر إلػى 
ليػػدلؿ علػػى   عنػػدأل اعتضػػاد معػػيف أراد أف يحمػػؿ نصػػوص الضػػرآف عليػػه، ف، معنػػاأل باختصػػار، السريػػؽ ااوؿ(11)"بػػه

 .مذهبه
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، دوف النظػر إلػى مالبسػات النػزوؿ، نػص تالسريؽ الثاندف  وـ أسروأل بمنرد ما يسوغ أد اللغػ   ػنص عربػد بحػ
،  ػنص بػالنص حينمػا نػزؿ، عػرؼ المخػاطبيف، ي أسػباب النػزوؿ، مػا نظػروا إلػى مػا يحتػؼ  عربد، ما نظػروا أػد 

بحتاا، أ ذا انحراؼ، هذا و ر أيه بعض طوامؼ مف أهؿ البػدع  ػأبد عبيػدة معمػر بػف  اعربد، أسروأل تسسيراا لغوي  
أػال يصػل أف يسسػر )مناز الضرآف(، وبعض أصػحاب  تػب المعػاند يضعػوف أػد مثػؿ هػذا،  فالمثنى له  تاب اسمه

الضرآف بمنرد اللغ ، بؿ يبد مف النظر إلى أسباب النػزوؿ، والو ػامر التػد حصػلت، وعػرؼ المخػاطبيف، إلػى غيػر 
{بنػػزوؿ الػػنص، أحػػواؿ العػػرب، يعنػػد  ذلػػؾ ممػػا يحتػػؼ    }َمػػا َجَعػػَؿ الاَّػػُو ِمػػْف َبِحيػػَرٍة َواَل َسػػاِئَبٍة َواَل َوِصػػيَاٍة َواَل َحػػاـٍ

 .؟ما معنى هذا ال الـ ،ى آخرألإل [113]المامدةف
، يعنػػد ت يسسػػر بمنػػرد المعنػػى اللغػػوي البحػػيهػػذا يبػػد مػػف معرأػػ  الحػػاؿ التػػد  ػػاف علي ػػا العػػرب أػػد الناهليػػ ، 

{لو ناص إنساف و ػاؿف ف بسصله عف البيم ، أيضر الخطأ، مثؿ ـْ ِبُظْاػـٍ ـْ َيْاِبُسػوا ِإيَمػاَنُي  [82]اانعػاـف }الَّػِايَف آَمُنػوا َوَلػ
 -صػلى اهلل عليػه وسػلـ-انت ػى، دوف النظػر إلػى التسسػير بالسػن  مػثالا أف النبػد  ،دف لػـ يخلطػوا إيمػان ـ بظلػـيعن

  أف يأخذ النص بمنردأل دوف النظر إلى اعتبارات أخرع. ،، أ ذا ي يسوغ(11)أسرها بالشرؾ
ـْ َفاْسَتَجاَب  اؿ أد و ع  بػدرف  -عز ونؿ-اهلل و  ـْ ِبػأَْلٍؼ ِمػَف اْلَماَلِئَمػِة ُمػْرِدِفيَف }ِإْا َتْسَتِغيُثوَف َربَُّم ـْ َأنِّي ُمِمػدكُم َلُم
ـْ َوَمػا النَّْصػُر ِإالَّ ِمػْف ِعْنػِد الاَّػِو ِإفَّ الاَّػ * -9]اانسػاؿف َو َعِثيػٌث َحِمػيـٌ{َوَما َجَعَاُو الاَُّو ِإالَّ ُبْءَرى َوِلَتْ َمِئفَّ ِبِو ُقاُػوُبُم

ـْ ِرْجػػَث  }ِإْا ُيَغءِّػػيُمـُ ، ثػػـ  ػػاؿف [11 ـْ ِبػػِو َوُيػػْاِىَب َعػػْنُم ـْ ِمػػَف السَّػػَماِ  َمػػاً  ِلُيَ يِّػػَرُم ُؿ َعَاػػْيُم النكَعػػاَ  َأَمَنػػًة ِمْنػػُو َوُيَنػػثِّ
} ـَ ـْ َوُيَثبَِّت ِبِو اْسَْقػَدا ، أػإذا أسػرت ا بتسسػير لغػوي بحػت، تضػوؿف ويثبػت بػه [11]اانسػاؿف الءَّْيَ اِف َوِلَيْرِبَ  َعَاى ُقُاوِبُم

صحيل أد اللغ ، ثبتت  دمه أد المعر ػ   هذا معنى  داـ إذا ربط على الضلوب ثبت الضدـ أد المعر   أال يسر،اا
، ل ف معرأ  المالبسات التد  انت أد الغزوة وأن ـ  انوا أد أرض دهس  تسوخ أي ا اا داـ أنزؿ  ،يعند لـ ين ـز

  ، هذا يبد مف معرأته.(12)أثبتت أ دام ـ ،المطر ألبدها
 وتبعيـ مثير مف المتفقية لضعؼ آثار النبوة والعجث والتفريؽل حتى مانوا يرووف ما ال يعاموف صحتو.

يعنػػد صػػاروا أحيانػاا يضعػػوف أػػد هػػذا وهػذا، يعنػػدف إمػػا أنػػه يػأتد ويريػػد أف يلػػوي عنػػؽ  تػػبعيـ مثيػػر مػػف المتفقيػػةل
د لثسػػؼ، بػػؿ  يػػؿ أ ثػػر مػػف هػػذا، يحػػتج باريػػ  علػػى تصػػحيل مذهبػػه وهػػذا مونػػو أف  يريػػدالػػنص ليواأػػؽ مذهبػػه، 

مػػا  ػػعيؼ، وآخػػر نعػػؿ اإلسػػالـ  بعػػض  بػػار المتعصػػب   ػػاف يضػػوؿف  ػػؿ نػػص يخػػالؼ مػػذهبنا أ ػػو إمػػا منسػػوخ وا 
 أد المذهب. داخال

قد و وقد يموف االختالؼ لخفا  الدليؿ والاىوؿ عنول وقد يموف لعدـ سماعول وقد يموف لاغا  في فيـ النصل 
 يموف العتقاد معار  راج .

هذأل ااسباب المعتبرة أد اختالؼ الت اد، أعذار العلماص، وهذا ال ػالـ أػد رسػال  شػيخ اإلسػالـ )رأػر المػالـ عػف 
اامم  ااعالـ(، أذ ر ذلؾ بالتسصيؿ، أسباب الخالؼ بيف العلمػاص، يضػوؿف  ػد ي ػوف لخسػاص الػدليؿ والػذهوؿ عنػه، 

 ػػاف يستػػد مػػف لػػـ ينػػد المػػاص أنػػه ي  - تعػػالى عنػػهر ػػد اهلل-عمػػر  فهػػذا واحػػد، خسػػاص الػػدليؿ والػػذهوؿ عنػػه، مثػػؿ
                                                 

ف والمعانديف و تال ـ، باب إثـ مف أشرؾ باهلل، وعضوبته أد الدنيا وارخرة، بر ـ أخرنه البخاري،  تاب استتاب  المرتدي - 11
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رأل  ػاؿف حينمػا  نػا أػد اإلبػؿ أو ػر لنػا ، ذ   مارأل بما و ر ل ذ    -ر د اهلل عنه-يتيمـ وي يصلد، أعمار بف ياسر 
 ت تمعؾ أما أنا أتمع  "، يضوؿف -ر د اهلل تعالى عنه-نناب ، و عت نناب  يعند احتلـ عمار واحتلـ أي اا عمر 

مػػه أنػػه  ػػاف ي سيػػه أف يضػػوؿ ه ػػذا، وعل   -صػػلى اهلل عليػػه وسػػلـ-، أػػذ روا ذلػػؾ للنبػػد "وأمػػا أنػػت ألػػـ تصػػؿ   ، الدابػػ
إف شػمت " اؿ لعمارف اتؽ اهلل، هذا أمر و ر ل ـ ونسيه عمر، أعمػار  ػاؿف  -ر د اهلل عنه-يعند التيمـ، أعمر 
 . (13)نوليؾ ما توليت"لـ أحدث به،  اؿف 

 .، يعند أصالا وقد يموف لعدـ سماعو، عرأه ل نه نسيه، غاب عنه، ؿ والاىوؿ عنوقاؿ: لخفا  الدليأ نا 
ػ -ر د اهلل عنػه-أبو ب ر و   وي أنػد لػؾ   ،مااأػد  تػاب اهلل شػي ي أنػد لػؾ  "ة أػد أيػاـ خالأتػه  ػاؿف د  لمػا نػاصت الن 

ر ػد -مػد بػف مسػلم  ، حتى شػ د عنػدأل المغيػرة بػف شػعب  ومح"مااشي -صلى اهلل عليه وسلـ-أد سن  رسوؿ اهلل 
 .لـ يبلغه هذا -ر د اهلل عنه-أأبو ب ر  ،(14)أعطاها السدس -صلى اهلل عليه وسلـ-أف النبد  -اهلل عن ـ

، والضصػ  مشػ ورة (15)أراد أف يػذهب إلػى الشػاـ أػاختلسوا عليػه -ر ػد اهلل عنػه- صػ  الطػاعوف لمػا عمػر  فومثؿ
 .ومعروأ 

ـُ اْلَخػْيُ  اْسَْبػَيُ  ِمػَف اْلَخػْيِ   فحديث عدي بف حاتـ فمثؿ قاؿ: وقد يموف لاغا  في فيـ النصل }َحتَّى َيَتَبػيََّف َلُمػ
و ر عضاليف أبيض وأسود، ونلس ينظػر ويأ ػؿ ويشػرب ويظػف أف الخػيط ااسػود واابػيض  [187]البضرةف اْسَْسَوِد{

نما هما بياض الصبل مف سواد الليؿ  .، أأخطأ أد أ مه(16)هما هذاف العضايف، وا 
))ي يصػػليف أحػػد ـ اصػػحابهف  -صػػلى اهلل عليػػه وسػػلـ-د يختلػػؼ الصػػحاب  أػػد معرأػػ  المػػراد، لمػػا  ػػاؿ النبػػد  ػػ

اختلسوا ما المراد، بلغ ـ النص نميعاا، ل ف هؤيص أ موا التعنيؿ مر الصالة أد  ،(17)((العصر إي أد بند  ريظ 
 .أد و ت ا، وأولمؾ أخذوأل على ظاهرأل وأخروها حتى غابت الشمس

، مثػػؿ مسػأل  النمػر بػػيف ااختػيف بملػػؾ يتػرؾ هػػذا انػه يعتضػد أف هنػػاؾ دلػيال يمػػوف العتقػاد معػػار  راجػػ لوقػد 
{اليميف، بعض الصحاب  أنازها باعتبار أف اهلل  اؿف  ـْ مػن ـ مػف منػر  ػاؿف اف و ، [3]النسػاصف }َأْو َما َمَاَمْت َأْيَمػاُنُم
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 (.497أد  عيؼ أبد داود، بر ـ ) االباند
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 (.2219وال  ان  ونحوها، بر ـ )
، باب  وؿ اهلل تعالىف  - 16 ـُ الَخْيُ  اَسْبَيُ  ِمَف الَخْيِ  اَسْسَوِد ِمَف }َوُمُاوا َواْءَرُبوا َحتَّى َيَتَبيَّ أخرنه البخاري،  تاب الصـو َف َلُم

ـَ ِإَلى الاَّْيِؿ{ َيا َـّ َأِتمكوا الصِّ (، ومسلـ،  تاب الصياـ، باب بياف أف الدخوؿ أد الصـو يحصؿ 1916، بر ـ )[187]البضرةف الَفْجِر ُث
، ودخوؿ بطلوع السنر، وأف له اا ؿ وغيرأل حتى يطلر السنر، وبياف صس  السن ر الذي تتعلؽ به ااح اـ مف الدخوؿ أد الصـو

 (.1191و ت صالة الصبل وغير ذلؾ، بر ـ )
يماص، بر ـ )أخرنه البخاري، أبواب صالة الخوؼ، باب صالة الطالب والمطلوب را با  - 17 (، ومسلـ،  تاب الن اد 946ا وا 

 (.1771بر ـ )والسير، باب المبادرة بالغزو، وتضديـ أهـ اامريف المتعار يف، 



إذاا أحرم ا بع  ـ وأباح ػا  ،، أأطلؽ حتى لو  انت بملؾ اليميف[23]النساصف ِف{}َوَأْف َتْجَمُعوا َبْيَف اْسُْخَتيْ اهلل  اؿف 
 بع  ـ، الذي حرم ا يعتضادأل ونود المعارض الرانل.

 :التفسير
 التفسير: مءؼ معاني القرآف وبياف المراد منو.

ػػهػػذا تعريػػؼ  ريػػب وسػػ ؿ ووا ػػل، التسسػػير مػػف الس    ، وذ ػػر هػػذا ر وهػػو ال شػػؼ والبيػػاف، هػػذا أصػػله أػػد اللغػػس 
علـ يس ـ به  تاب اهلل المنػزؿ علػى نبيػه ف لبع  ـ  الزر شد االتعريؼ ايصطالحد له، وأد ال امش ذ ر تعريسا 

 .(18) مه، وبياف معانيه واستخراج أح امه وح  -صلى اهلل عليه وسلـ-محمد 
تعػػػالى بضػػػدر الطا ػػػ  وبع ػػ ـ يضػػػوؿف علػػػـ يبحػػػث أيػػػه عػػػف أحػػػواؿ الضػػػرآف ال ػػػريـ مػػػف حيػػػث ديلتػػػه علػػػى مػػػراد اهلل 

ال ريـ مػف حيػث ديلتػه الضرآف   انه ي أحد يحيط بمعاند  الـ اهلل إي اهلل، علـ يبحث أيه عف أحواؿ (19)البشري 
 على مراد اهلل تعالى بضدر الطا   البشري ، أ ذأل التعريسات  ريب .

رجي  بعػ  االحتمػاالت عاػى بػؿ تػبؿ اسلفاظ الػوجيثةل ومءػؼ معانييػال وبعضػو مػف قِ قيؿ: بعضو يموف مف قِ 
 بع .

أف التسسػػير هػػو  شػػؼ المعػػاند، أمػػا التػػرنيل أ ػػو درنػػ  وراص ذلػػؾ، التػػرنيل لػػيس هػػو  -واهلل أعلػػـ-الػػذي يظ ػػر 
  . شؼ المعنى، ارف العلماص ت لموا أد المعنى، ل ف ما الرانل هذا الضوؿ أو هذا الضوؿ

ويػػرنل بين ػػا،  -أ ػػواؿ أهػػؿ العلػػـ-يتعامػػؿ مػػر المنضػػويت أػػالترنيل هػػد  ػػدرة وراص ذلػػؾ يسػػتطير أي ػػا اإلنسػػاف أف 
 أالترنيل ليس هو التسسير، التسسير هو  شؼ المعنى.

 وأجمعوا عاى أف التفسير مف فرو  المفايات.
ي  ينػػب عليػػه أف يعػػرؼ مػػف التسسػػير مػػا يصػػل بػػه اعتضػػادأل، أأنػػه مػػف أػػروض ال سايػػات يعنػػد مػػف حيػػث هػػو، وا 

إله إي اهلل، ويعرؼ مف معاند الضرآف ما تصل به عبادته ومعاملته، أالسن  هد شرح اإليماف يعند، يعرؼ أنه ي 
، أالتسسػير مػف حيػث هػو يعتبػر مػف (21)-رحمػه اهلل-للضرآف، وما يضوله العلماص هو شرح للسن   ما يضػوؿ الشػاأعد 

 أتسضط التبع  عف البا يف. ،أروض ال ساي ، يعند ينب أف يوند أد اام  مف يعرؼ
 العاـو الءرعيةل وأءرؼ صناعة يتعا اىا اإلنساف. جؿّ وىو أ

وال الـ أد ذلؾ يطوؿ، وي سد أف يعرؼ أف شرؼ العلـ بشرؼ متعلضه، أ ػذا  ،إلماح  لس ؿ التسسير ومنزلته ألهذ
أشػػرؼ صػػناع  يتعاطاهػػا -، أ ػػو أشػػرؼ مػػا يشػػتغؿ بػػه، وهػػذأل العبػػارة التػػد ذ رهػػا -عػػز ونػػؿ-يتعلػػؽ ب ػػالـ اهلل 

هنػػاؾ  تابػػات و ، وعبػػارات أهػػؿ العلػػـ  ثيػػرة أػػد بيػػاف شػػرؼ التسسػػير، (21) اندسبػػارة الراغػػب ااصػػهػػد ع -اإلنسػػاف
 ثيػرة أػػد هػذا البػػاب، الزر شػػد أػد البرهػػاف ت لػـ علػػى هػػذا ونػاص ب ػػالـ أهػؿ العلػػـ، السػػيوطد أػد اإلتضػػاف  ػػذلؾ، 

   وبع  ـ أأردأل بالتأليؼ. ،وآخروف
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  والمعتني بغريبو البد لو مف معرفة الحروؼ.
يعند مثالا ارف )أد(  البد لو مف معرفة معاني الحروؼلوليست حروؼ المباند، يضوؿف  ،حروؼ المعاند يضصد

ـْ ِفػي ُجػُاوِع النَّْخػِؿ{ ،وتأتد بمعنػى )علػى( ،تأتد للظرأي  أـ  ػؿ سػيدخله أػد داخػؿ النػذع أ ،[71]طػهف }َوَسَُصػاَِّبنَُّم
   النذع. على ،على النذع؟

 ؟)أد(لماذا  اؿف ل ف ى )على(، أبع  ـ يضوؿف بمعن
مػؤلـ، شػدة الػربط والشػد إلػى النػذع  ،وأشػد مػا يصػلب عليػه اإلنسػاف هػو نػذع النخػؿ ،بع  ـ يضوؿف لشػدة الػربط

   أنه يدخله أد داخؿ النذع، يعند أي ا معنى بالغد لطيؼ.
أذ ػر أف ل ػف مم ػف  ، ثيػرة ألسػت أػد معػاند الحػروؼ  تػبهنػاؾ و أيحتاج اإلنساف إلػى معرأػ  معػاند الحػروؼ، 

الحػروؼ العاملػ  أػد الضػرآف ال ػريـ ) فهو مف أحسف ما و ست عليه أي ا، هذأل رسال  علمي  نيدة اسػم ا ال ـ واحدا 
هػػادي ال اللػػد، هػػذا  تػػاب نيػد، ونعلػػه علػػى ثالثػػ  أ سػػاـف  فوذ ػػر المسسػػريف، المؤلػؼ (بػيف النحػػوييف والبالغيػػيف

يػيف، عنػد المسسػريف، أػإذا نظػرت إلػى واحػد من ػا أػال تظػف أف هػذا هػو معاند الحروؼ عند النحوييف، عند البالغ
ن اي  المطاؼ، ي، سيعيد ال الـ علي ا عند البالغييف، وسيعيدأل عند المسسريف، أطالعػه أػد ثالثػ  موا ػر، نمػر 

 (مغند اللبيػب) فال الـ المتسرؽ،  الـ هؤيص  اف الذيف يؤلسوف أحياناا يؤلسوف الناحي  اللغوي  أضط، تند أد  تاب
للمػالضد، منلػد مطبػوع، بػػؿ  (رصػؼ المبػػاند أػد شػرح حػروؼ المعػػاند) فمػثالا أشػياص  ثيػرة أػد هػػذا البػاب،  تػاب

بع ػػػ ـ ألػػػؼ  تابػػػاا أػػػد حػػػرؼ واحػػػد، وبعػػػض البػػػاحثيف أػػػد رسػػػال  مانسػػػتير أو د تػػػوراأل ألس ػػػا أػػػد حػػػرؼ واحػػػد، 
{لغػػػ ، وبع ػػػ ـ  تػػػب  تابػػػاا أػػػد حػػػرأيف، حػػػروؼ المعػػػاند، يحظػػػوا سػػػع  ال نَّػػػَؾ َلَتْيػػػِدي ِإَلػػػى ِصػػػرَاٍ  ُمْسػػػَتِقيـٍ  }َواِ 

{ف -تبارؾ وتعالى-، مر  وله اهلل [52]الشورعف  ، )على( أيه معنى ايستعالص.[39]اانعاـف }َعَاى ِصرَاٍ  ُمْسَتِقيـٍ
  ل واسسما  واسفعاؿ.-وأمثر مف تماـ فييا النحاة- البد لو مف معرفة الحروؼ

التنػدد، تسيػد سمي  يسيد الثبوت، والنمل  السعليػ  مثالا التعبير بالنمل  اييعند تحتاج أف تعرؼ ااسماص وااأعاؿ، 
}َسػػػاَلًما{ ان ػػػـ  ػػػالوا لمػػػا دخلػػػوا عليػػػهف   والمثػػػاؿ الػػػذي تسػػػمعونه داممػػػااف تحيػػػ  إبػػػراهيـ أبلػػػغ مػػػف تحيػػػ  المالم ػػػ 

}َقػػاَؿ بػػروا بالنملػ  السعليػ ، سػلمنا سػػالماا، هػو عبػر بنملػػ  اسػمي   ػـ عأوانت ػى،  ،، يعنػدف سػلمنا سػػالماا [69]هػودف
والسعليػ  تػدؿ علػى التنػػدد،  ،، النملػ  ايسػمي  تػدؿ علػى الثبػوت}َسػاَلـٌ َقػػْوـٌ{، [25]الػذارياتف َسػاَلـٌ َقػْوـٌ ُمْنَمػُروَف{

 [69]هػودف }َقاُلوا َساَلًما{المالم   سالـ ثابت دامـ علي ـ، أضالواف تحي  إبراهيـ أبلغ مف تحي  المالم  ، تضدير تحي  
 سمي  والسعلي .سالـ ثابت، التعبير بالنمل  اي ،سلمنا سالماا، هو  اؿف سالـ دامـ علي ـ فأي

 وفل ومنو معرفة ما وضع لو الضمير وما يعود عايو.وأمثر مف تماـ فييا الاغويل واسسما  واسفعاؿ
عػف عيسػى  -تبػارؾ وتعػالى-اصػؿ اتحػاد مرنػر ال ػمامر،  ولػه   ي  ال مامر ومرنر ال مامر، يعند مػثالا ا

{مف؟  [157]النساصف }َوَما َقَتُاوُه{ف -صلى اهلل عليه وسلـ- ـْ عليه -عيسى  [157]النساصف }َوَما َصَاُبوُه َوَلِمْف ُءبَِّو َلُي
فَّ الَِّايَف اْخَتَاُفوا ِفيِو{، -الصالة والسالـ ـْ ِبػِو ِمػْف ِعْاػـٍ  -عليه الصالة والسالـ-عيسى  }َواِ  }َلِفي َءؾٍّ ِمْنُو َما َلُيػ

صػلى -عيسػى  فيعنػد ،[158]النسػاصف }َبػْؿ َرَفَعػُو الاَّػُو ِإَلْيػِو{ ،عيسػى يضينػاا  [157]النسػاصف ِإالَّ اتَِّباَع الظَّفِّ َوَما َقَتاُػوُه{
فَّ ِمْف َأْىِؿ اْلِمتَاِب{، إلى أف  اؿف -اهلل عليه وسلـ  }ِإالَّ َلُيػْؤِمَنفَّ ِبػِو{يعندف وما مف أهؿ ال تاب  ،[159]النساصف }َواِ 

 -ر د اهلل عنه-موت مف؟ ابف عباس  [159]النساصف }َقْبَؿ َمْوِتِو{، -عليه الصالة والسالـ-بعيسى  [159]النساصف



بد  اؿف يرب بالسيؼ لحظ ؟ يعندف  بوؿ موت ال تابد، حتى  الوا لهف لو واحد مات أنأة     }َقْبَؿ َمْوِتِو{يضوؿف 
 بلمػا يمػوت  ،أي  تػابد ارف أو أػد أي زمػف مػف اازمػافمػوت يعنػد  بػؿ  }َقْبػَؿ َمْوِتػِو{يؤمف  بؿ ما يموت،  أف
 .لب، هذا  وؿيؤمف أف عيسى عبد هلل ورسوؿ، وأنه ليس بإله، وأنه ما ص   بد أفي

أػػد آخػػر الزمػػاف إذا نػػزؿ  -عليػػه الصػػالة والسػػالـ- بػػؿ مػػوت عيسػػى  َقْبػػَؿ َمْوِتػػِو{ }ِإالَّ َلُيػػْؤِمَنفَّ ِبػػوِ الضػػوؿ ارخػػرف 
فَّ ِمػػويضتػػؿ الخنزيػػر، وي يضبػػؿ النزيػػ ، وي يضبػػؿ إي اإلسػػالـ  ،ي سػػر الصػػليب وي مػػف أحػػد مػػف أهػػؿ ال تػػاب  {فْ }َواِ 

، أ يػؼ }َقْبػَؿ َمْوِتػِو{يؤمنف به  بػؿ موتػه،  بػؿ مػوت عيسػى أيعرأػوف حضيضتػه وأنػه عبػد هلل ولػيس بإلػه، لآنذاؾ إي 
-، ااصؿ اتحاد مرنر ال ػمامر، أبػديا مػف أف تضػوؿف بعػض ال ػمامر يرنػر إلػى عيسػى ؟مرنر ال مير نرنل

ػ ،يرنػر إلػى ال تػابد -أحػد ال ػمامر-وبعض ال ػمامر  ،-صلى اهلل عليه وسلـ د مرنػر ال ػمامر، نضػوؿف ي، وح 
ُروُه{ صػلى اهلل -النبػد  [9]السػتلف }َوتُػَوقُِّروُه{، -صلى اهلل عليه وسلـ-النبد  [9]الستلف }ِلُتْؤِمُنوا ِبالاَِّو َوَرُسوِلِو َوُتَعثِّ

أر ػػت ال ػػمامر، لػػو أرنعػػت ال ػػمامر  ل ػػا إلػػى اهلل بنػػاصا علػػى  فاهلل، إذ }َوُتَسػػبُِّحوُه ُبْمػػَرًة َوَأِصػػياًل{، -عليػػه وسػػلـ
ُنػػػوا ِبالاَّػػػِو َوَرُسػػػوِلِو }ِلُتْؤمِ الضاعػػدة، وسػػػيرد عليػػؾ إشػػػ اؿ آخػػر أف ااصػػػؿ أف ال ػػمير يرنػػػر إلػػػى أ ػػرب مػػػذ ور، 

ُروُه{ ، أ ػػذا يحتػػاج إلػػى طريضػػ  أػػد التعامػػؿ معػػه، معرأػػ  -صػػلى اهلل عليػػه وسػػلـ-أ ػػرب مػػذ ور هػػو النبػػد  َوُتَعػػثِّ
  ف، ذ ر أشياص أد هذا الباب.يأد النوع الثاند وااربع "اإلتضاف"ال مامر، أرانعوا مثالا أد هذأل الض ايا  تاب 

  تعريؼ والتنمير.وال ،والتامير والتأنيث
}َيػػػْوـَ أي ػػػاا، مػػػف المسيػػػد معرأػػػ  التػػػذ ير والتأنيػػػث، ذ ػػػرت ل ػػػـ أػػػد بعػػػض المناسػػػبات،  تػػػهمعرأمػػػف التػػػذ ير يبػػػد 

ػػا َأْرَضػػَعْت{ ،السػػاع  فأي [2]الحػجف َتَرْوَنَيػػا{ ، مػػا  ػػاؿف )تػذهؿ  ػػؿ مر ػػر(  ػػاؿف [2]الحػجف }تَػػْاَىُؿ ُمػػؿك ُمْرِضػػَعٍة َعمَّ
يعنػد  "مر ػع "اص، لمػاذا؟  ػالواف إف دخػوؿ التػاص علػى أوصػاؼ اإلنػاث يػدؿ علػى المباشػرة، أدخلت التػ {ُمْرِضَعةٍ }

ومػر ذلػؾ تتخلػى عنػه  ،نالس  تر ر ارف، وهذأل الحاؿ ت وف المرأة أد غاي  الحنػو والحنػاف والعطػؼ علػى الولػد
 .إذا  امت الساع  مف شدة هول ا

وؽ، تضػػوؿف هػػذأل مر ػػر، يعنػػد عنػػدها ولػػد تر ػػعه، أػػد السػػ راهػػااإلر ػػاع، ت اصػػست  تأمػػا مر ػػر أ ػػد مػػا  انػػ
مػا  ؟مػا  ػاؿف  ريبػ  مػاذال [56]ااعػراؼف }ِإفَّ َرْحَمَت الاَِّو َقِريػٌب ِمػَف اْلُمْحِسػِنيَف{ فيحظ التذ ير والتأنيث، مثؿ هذا

، لػيس هػذا هػو {يػبٌ }ِإفَّ َرْحَمػَت الاَّػِو َقرِ ، تضػوؿف هػذأل امػرأة  ريبتػد،  ػرب النسػب، و؟السرؽ بيف  رب النسػب وغيػرأل
 هؿ هو الحيض أو الط ر؟  ،[228]البضرةف }َثاَلَثَة ُقُروٍ { ف رب نسب، مثالا 
ذا  ػاف العػدمؤنػث، و  {}َثاَلَثةَ مم ف تضوؿ هناف  أ ػذا معنػاأل أف المعػدود مػذ ر  اف العػدد يخػالؼ المعػدود  اد مؤنثاػا 

، الضػػرص إذا أسػػر بػػالط ر أػػالط ر مػػذ ر أو َة قُػػُروٍ {}َثاَلثَػػتػػذ يراا وتأنيثػػاا تضػػوؿف ثالثػػ  رنػػاؿ، وثػػالث نسػػوة، أ نػػا 
ذا أسػر بػالحيض الحي ػ  مؤنثػ  أو مػذ ر  ،مؤنػث؟ الضػرص هػو الحػيض أيصػػير  ى؟ مؤنثػػ ، أػإذا  ػاف معنػةمػذ ر، وا 

ذا  اف معناأل الط ر ثالث   روص، هذا ليس بضاطر  انه أيما يتعلؽ بالتػذ ير والتأنيػث أحيانػاا يراعػى  ثالث  روص، وا 
  .حتاج إليه، مؤنث غير حضيضد، مؤنث حضيضد، ل ف أنا أ رب الصورة باامثل  أضط، أ ذا مما ي  اللسظ

{وأد مو ر آخر نضوؿف  ،[2]الستلف }َوَيْيِدَيَؾ ِصرَاً ا ُمْسَتِقيًما{ ذلؾ التعريؼ والتن ير،  ـَ رَاَ  اْلُمْسػَتِقي  }اْىِدَنا الصِّ
أتونه العبد إلى مويأل و اؿف هذا الصراط  لصراط اشرأبت النسوس إليهر لنا اناصت معرأ ،  أنه لما ذ  [6]الساتحػ ف
رَا َ أتنا اهدنا إليه، الذي عر    .الذي ذ رته لنا {}اْىِدَنا الصِّ



 ف، وأػد المو ػر ارخػر[126]البضػرةف }َربِّ اْجَعػْؿ َىػَاا َبَاػًدا آِمًنػا{ اؿ أد مو ػرف  -عليه الصالة والسالـ-إبراهيـ 
 لماذا؟  [35]إبراهيـف َبَاَد آِمًنا{}اْجَعْؿ َىَاا الْ 

، لمػا نػاص {َىَاا َبَاًدا }اْجَعؿْ بلد،  ػاؿف  ه الواف أد المو ر ااوؿ يوـ ناص ما  اف أيه شدص، ما بند البيت، وي أي
ذا أناس   ،المرة ااخرع ـْ  }َىػؿْ ، مػف أيػف نػاصت هػذأل؟ مػف التعريػؼ والتن يػر، }اْجَعػْؿ َىػَاا اْلَبَاػَد آِمًنػا{ اؿف  وا  َأُدلكُمػ

ـْ ِمْف َعَااٍب{ {يسيػد التعظػيـ، تنػارة عظيمػ ،   رن  ػ [11]الصػؼف َعَاى ِتَجاَرٍة ُتْنِجيُم ـْ  }َوَسػارُِعوا ِإَلػى َمْغِفػَرٍة ِمػْف َربُِّمػ
ـْ َنارًا{}التن ير يسيد التعظيـ هنا، مغسرة عظيم ،  ،[133]آؿ عمرافف ـْ َوَأْىِايُم  عظيم . فديعن [6]التحريـف ُقوا َأْنُفَسُم

 والخ اب باالسـ والفعؿ.
 سمي  والسعلي .الخطاب بايسـ والسعؿ  ما سبؽ أد النمل  اي

 ودواويف العرب. لإلى تفسير ابف عبا  وغيره ووأولى ما يرجع في غريب
ثنػى، هنػاؾ  تابػات أخػرع  ثيػرة لؼ أيه ما  تبه أبو عبيدة معمر بػف ممف أوؿ ما أ   ،هناؾ  تب أد غريب الضرآف

المتوأى سن  ثالثمام  وثالثػيف، هػذا نلػس  ،)غريب الضرآف( للسنستاند فمف أحسن او ، ل ف مف هذأل ال تابات اند  
 (العمػدة)، ومف هذأل ال تب أي اا  تاب -رحمه اهلل-ابف اانباري  هسن  يؤلؼ أيه، ويضرأأل على شيخ ةخمس  عشر 

يف، هػػذا  تػػاب مسيػػد نيػػد، هػػذا يسسػػر ال لمػػ  وثالثػػ المتػػوأى سػػن  أربعمامػػ  وسػػبر ،المنسػػوب لم ػػد بػػف أبػػد طالػػب
ي يريد أف يحسظ، ل ف غالب  تػب غريػب الضػرآف يػذ ر التسسػير، يعنػد تسسػير ذلاغالباا بلسظ ، هذا يصلل للحسظ، 

نما يسسر ذلؾ بنمل ، أضد يصعب الحسظ  .اللسظ  ي يراعد أف ي وف بلسظ ، وا 
، وم ػد (تػذ رة ااريػب) فأي ػاا ابػف النػوزي لػه  تػاب اسػمهوتسسيرأل، و  (غريب الضرآف)وهناؾ  تاب اليزيدي أي اا 

 (.تسسير المش ؿ مف غريب الضرآف) فله  تاب آخر اسمه
بػف أبػد المروي عف ابف عبػاس أو عػف ا (معنـ غريب الضرآف)نمر  -رحمه اهلل-ااستاذ محمد أؤاد عبد البا د و 

مسيػد نػاأر،  ،مطبػوع ،ري، نمعػه أػد منلػدي أػد تػرانـ اابػواب أػد صػحيل البخػاذطلح  عف ابف عبػاس، هػذا الػ
لعبػػد العزيػػز السػػيرواف نمػػر أيػػه أربعػػ   تػػب،  (المعنػػـ النػػامر لغريػػب مسػػردات الضػرآف) فوهنػاؾ أي ػػاا  تػػاب اسػػمه

  .من ا  تاب )العمدة( المنسوب لم د
تػاب ابػف  تيبػ  ومن ا ال تاب هذا الذي نمعه ااستاذ محمد أؤاد عبد البا د مف تسسير ابف عباس، ونمر أي اا  

  .ورتب ا على حروؼ المعنـ ،أربع   تب ،و تاب أبد حياف
علػى حػروؼ المعنػـ، تضػوؿ مػثالاف أػد اللسظػ  نػؾ تنظػر إمثؿ  تػاب المسػردات للراغػب بحيػث  هناؾ  تب مطول و 

إف  ،ا أػد الضػرآفحرؼ الراص، أيأتد ب ػؿ مػا يتعلػؽ ب ػ ، لم  )راؽ( أريد معرأ  معناها [27]الضيام ف }َوِقيَؿ َمْف رَاٍؽ{
نمػا  اف ل ا نظامر، ويسسر  ؿ واحدة، ل ػف هػذا  ػد ي تحتػاج إليػه أػد  راصتػؾ ووردؾ،  تحتػاج إليػه إذا أردت أف وا 

، ل ػػف ااأ ػػؿ أػػد الػػورد أف يضػػرأ اإلنسػػاف أػػد البػػدايات أػػد ال تػػب هػػذأل التػػد تػػذ ر تعػػرؼ هػػذأل اللسظػػ  أػػد الضػػرآف
السػػورة أضػػط هنػػا أػػد هػػذا  تػػذ ر لػػؾ المعػػاند الغريبػػ  أػػد نسػػس السػػور أو علػػى الحػػروؼ، هػػذأل التػػد تػػذ ر السػػور

مػر بعػض  ا، ويشػب ه نػد  (المسػردات للراغػب) ف يشػغلؾ بالموا ػر ااخػرع، أ ػذا ال تػاب موسػر  تػابيالمو ر، 
) نز الحساظ أد تسسير أشرؼ االساظ( للسميف الحلبد، مطبوع، ومف عندأل  فالزيادات وايستدرا ات  تاب الحلبد



ل نػه اسػتدرؾ  ،ضد يغنيه عف ارخر، يعند هذا يغند عػف  تػاب المسػردات، و تػاب المسػردات ي ػاد يغنػد عنػههذا أ
  بعض ايستدرا ات، أ اؼ أشياص وحذؼ أشياص مستدر اا على الراغب.

  بحث عف موف اآلية ممماة لما قبايا أو مستقاة.ويُ 
أػد  -صػلى اهلل عليػه وسػلـ-إف إبراهيـ  فيضوؿ -ونؿ عز-يعند هؿ هذأل اري  متصل  بما  بل ا، يعند مثالا اهلل 

ـْ ُسػْا َ المحان  مر  ومه  ػاؿف  ْؿ ِبػِو َعَاػْيُم ـْ ُيَنػثِّ ـْ ِبالاَّػِو َمػا َلػ ـْ َأْءػَرْمُت ـْ َواَل َتَخاُفوَف َأنَُّم اًنا }َوَمْيَؼ َأَخاُؼ َما َأْءَرْمُت
ـْ  ـْ ِبُظْاػـٍ ثػـ  ػاؿ اهللف  ،[81]اانعػاـف َتْعَاُمػوَف{َفَأيك اْلَفِريَقْيِف َأَحػؽك ِبػاْسَْمِف ِإْف ُمْنػُت ـْ َيْاِبُسػوا ِإيَمػاَنُي }الَّػِايَف آَمُنػوا َوَلػ

ـْ ُمْيَتُدوَف{ ـُ اْسَْمُف َوُى ـ بػيف   ػـ اهلل ح  أو مػف  ػال -السالـ يهعل-، هؿ هذا مف  الـ إبراهيـ [82]اانعاـف ُأوَلِئَؾ َلُي
  .هذا يحتمؿ ،السريضيف؟

لمػا ذ ػر اهلل ااسػوة أػد سػورة  [5]الممتحنػ ف }َربََّنػا اَل َتْجَعْاَنػا ِفْتَنػًة ِلاَّػِايَف َمَفػُروا{ف -تبػارؾ وتعػالى-لػه  ػذلؾ أػد  و 
}َوَبَدا  فوالذيف معه حينما هنروا  وم ـ هلل وأد اهلل، و الوا ل ـ ما  الوا -عليه الصالة والسالـ-الممتحن  بإبراهيـ 
ـُ اْلعَ  }َربََّنػا َعَاْيػَؾ ثػـ  ػاؿف  [4]الممتحن ف {...َداَوُة َواْلَبْغَضاُ  َأَبًدا َحتَّى ُتْؤِمُنوا ِبالاَِّو َوْحَدُه ِإالَّ َقْوَؿ ِإْبرَاِىيـَ َبْيَنَنا َوَبْيَنُم

َلْيػػَؾ اْلَمِصػيُر{ َلْيػػَؾ َأَنْبَنػا َواِ  و هػو مػف بضيػػ  أ أف يضولػوا ذلػػؾهػػؿ هػذا تعلػيـ مػػف اهلل للمػؤمنيف  ،[4]الممتحنػ ف َتَومَّْاَنػا َواِ 
 وا مف  وم ـ؟ يحتمؿ، وه ذا أد أمثل  ليست  ليل .ص الم ـ حينما تبر 

  وما وجو مناسبتيا لما قبايال وماا السور.
أو أوؿ  ،أو اريػ  واريػ  ،المناسب  هػد المضاربػ ، وونػه ايرتبػاط بػيف السػورة والسػورةو ، هذا أيما يتعلؽ بالمناسبات

أو اريػػػ  مػػػر  ا، أو المضطػػػر والمضطػػػر، أو السػػػورةمت ػػػتلسػػػورة صػػػدر السػػػورة وخاالسػػػورة وآخػػػر السػػػورة، يعنػػػد أوؿ ا
ـْ َفِهنَّػػَؾ َأْنػػَت ف -صػػلى اهلل عليػػه وسػػلـ-خاتمت ػػا، لمػػاذا  ػػاؿ مػػثالا عيسػػى  ْف َتْغِفػػْر َلُيػػ ـْ ِعَبػػاُدَؾ َواِ  ـْ َفػػِهنَُّي }ِإْف ُتَعػػاِّْبُي

ـُ{   .رحيـ، ما المناسب  هنا؟ما  اؿف الغسور ال [118]المامدةف اْلَعِثيُث اْلَحِمي
 لناف إف  اف الترتيب غيػر تػو يسد أػال اعتبػار بػذلؾ، والمناسػبات بػيف  حتاج، ل ف المناسبات بيف السوري   هذا  له

 .ي وف بت لؼ  لمال يضوؿ اإلنساف على اهلل بال علـ، بال ت لؼ ياريات ي بأس بشرط أ
ى عن ػػد ت  تػػى بالمناسػػبات بػػيف اريػػات، مػػف التساسػػير العن ػػتػػب ت  ى بالمناسػػبات بػػيف السػػور، وهنػػاؾ  عن ػػوهنػػاؾ  تػػب ت  

 .، ل ف أيه ت لسات أد موا ر  ثيرةاأد نحو اثنيف وعشريف منلدا  (نظـ الدرر)ا  تاب البضاعد ب ذا ند  
 ػاد تضلػب تأن ػروأل  الشػو اند الوا ػر أنػه ي عنػوف بالتسسػير البالغػد حتػى أولمػؾ الػذيف ويعتند ب ذا آخروف ممف ي  

  للمناسبات دوف أف يصرح ب ا. اسح  مف تسسيرأل إي وتند أي ا تضريرا ص
 وماا الءااةل فهنيا تفسر المءيورة وتبيف معانييا. ،وعف القرا ة المتواترة المءيورة واآلحاد

ولػػو بونػػه، مواأضػػ   افف صػػح  اإلسػػناد، مواأضػػ  العربيػػ الضػػراصات المتػػواترة المشػػ ورة هػػد التػػد اسػػتنمعت ثالثػػ  أر ػػ
ر رسـ العثماند ولو احتمايا، أما انتمر أيه هػذأل اار ػاف الثالثػ  هػذا الػذي اصػطلل الضػراص علػى تسػميته بػالمتواتال

هـ يختلسوف أد تضسػيـ الضػراصات، بع ػ ـ يضسػم ا إلػى سػت  أ سػاـ،  حادي  أو الشاذةوالمش ور، وبالنسب  للضراصة اا
ف إنضػػوؿف أف د توصػػيؼ هػػذأل اا سػػاـ، ل ػػف مم ػػف وبع ػػ ـ إلػػى ثالثػػ ، وبع ػػ ـ إلػػى غيػػر ذلػػؾ، ويختلسػػوف أػػ

أو  انػػت مخالسػػ   ،لػػـ ت ػػف مواأضػػ  للرسػػـ ،حاديػػ  هػػد مػػا ثبتػػت باإلسػػناد الصػػحيل ل ػػف اختػػؿ من ػػا شػػرطالضػػراصة اا



، وعلػى أي شػدص ؟لعربيػ لإذا ثبتػت باإلسػناد الصػحيل  يػؼ ت ػوف مخالسػ   اللعربي ، وهػذا يحتػاج إلػى تأمػؿ  ان ػ
 .؟يبنى هذا أصالا 

نمػػػا تؤخػػػذ  واعػػػد العربيػػػ  مػػػف مثػػػؿ هػػػذا حػػػا   العربيػػػ  ي ت   إذا صػػػل اإلسػػػناد  وأمثالػػػهـ إلػػػى المنضػػػويت الصػػػحيح ، وا 
 الحديث النبوي، وأما الشاذة أبع  ـ أسرها بأن ا ما اختؿ أي ا أحد اار اف الثالث  مطلضاا، ه ذا أطلؽ بع ػ ـ، 

راصة بعػػض التػػابعيف أو  ػػراصة التػػابعد، مثػػؿ الضػػراصة وبع ػػ ـ حػػددها بنػػوع مػػف الضػػراصة وهػػد مػػا لػػـ يشػػت ر مػػف  ػػ
ػػاأ وف  يعنػػد ل ػػـ هيبػػ  ومنزلػػ  وشػػأف أػػد بنػػد إسػػراميؿ، هػػذأل  ػػراصة } فالمنسػػوب  للشػػعبد و ػػاؿ رنػػالف مػػف الػػذيف ي خ 

 .أو منضول  عف الشعبد ، رأ ب ا الشعبد ،شاذة
بأف القرا ة الءااة تفسر  يضوؿ هنا  ا لثعمش والحسف، ل ف نسب بعيوند  راصات عف بعض التابعيف توه ذا 

هػػذا  المػػه بػػأف الضػػراصة  -رحمػػه اهلل-، نضػػوؿف إذا صػػل سػػندها، هػػذا  ػػالـ أبػػو عبيػػد الضاسػػـ بػػف سػػالـ المءػػيورة
  عمػػػؿ ب ػػػا أػػػد ااح ػػػاـ تنػػػزيالا ل ػػػا منزلػػػحاديػػػ  إذا صػػػل سػػػندها ي  شػػػاذة تسسػػػر المتػػػواترة، الضػػػراصة ااحاديػػػ  أو الاا

حػػػاأظوا علػػػى الصػػػالة والصػػػالة } فف تسسػػػر ب ػػػا الضػػػراصة المتػػػواترة، يعنػػػدارخػػػراامػػػر و ، هػػػذا أمػػػرالحػػػديث النبػػػوي، 
 تسسر المتواترة، ما هد الصالة الوسطى؟  ،حادي ، وبع  ـ يسمي ا شاذةأ، هذأل  راصة  الوسطى صالة العصر

عمػؿ ب ػا أػد المتػواترة، ي  العصر، ل نه ي يضرأ ب ا  ان ا ي تنطبؽ علي ا الشروط التد ذ رها العلمػاص، أ ػذأل تسسػر 
حػػتج ب ػػا أػػد ااح ػػاـ، )وصػػياـ ثالثػػ  أيػػاـ متتابعػػات(،  ػػراصة ابػػف مسػػعود، أالصػػياـ أػػد  سػػارة اليمػػيف بالتتػػابر، وي  

 اللغ .
ف ماف ال يجوث القرا ة بالءااة إجماعًا.  وا 

 :التالوة
 تستحب تالوة القرآف عاى أممؿ اسحواؿ.

 .أد هذا المو وع -رحمه اهلل-للنووي  "تبيافال"هذا أد آداب التالوة، تندوف  تاب 
نماعػػ  مػػف أهػػؿ العلػػـ وصػػنسوا أيػػه، تنػػدوف أػػد  - مػػا سػػيأتد هنػػا-واحتػػراـ المصػػحؼ  ،وت لػػـ عػػف آداب الػػتالوة

أػػد أ ػػامؿ الضػػرآف ذ ػػر أشػػياص مػػف احتػػراـ المصػػحؼ ومػػا يتصػػؿ  -رحمػػه اهلل- تػػاب أبػػد عبيػػد الضاسػػـ بػػف سػػالـ 
أشػياص مػف هػذا الضبيػؿ  ثيػرة أػد هػذأل ارداب، و ػذلؾ بعػض  (اإلتضػاف)و (البرهػاف) فبذلؾ، وتندوف أد مثػؿ  تػاب

 ،لما ت لـ عف اإليماف بالضرآف ت لـ عف  ثير مف ارداب ، تب ااذ ار،   تاب النامر أد شعب اإليماف للبي ضد
  وتعظيـ المصحؼ.

 وىو أفضؿ مف سائر الامر. لواإلمثار منيا
))ي حسػد إي أػد يضوؿف  -صلى اهلل عليه وسلـ-، والنبد -عز ونؿ- الـ اهلل أأ ؿ مف سامر الذ ر  اف هذا 

))والمػاهر بػالضرآف مػر ، (22)(())الرنػؿ الػذي آتػاأل اهلل الضػرآف أ ػو يضػـو بػه آنػاص الليػؿ وآنػاص الن ػار فوذ ػر ،((اثنتيف
 إلى آخرأل. ،(24)((. ..ن  ر  ت  ))مثؿ المؤمف الذي يضرأ الضرآف  مثؿ اا  ، (23)((السسرة ال راـ البررة

                                                 

 (، ومسلـ،  تاب صالة المساأريف 5126أخرنه البخاري،  تاب أ امؿ الضرآف، باب اغتباط صاحب الضرآف، بر ـ ) - 22
 (.815و صرها، باب أ ؿ مف يضـو بالضرآف، ويعلمه، وأ ؿ مف تعلـ ح م  مف أضه، أو غيرأل أعمؿ ب ا وعلم ا، بر ـ )

وِر َفَتْأُتوَف َأْفَواًجا{، باب أخرنه البخاري،  تاب تسسير الضرآف - 23   (، 4937ف ز م راا، بر ـ )[18]النبأف }َيْوـَ ُيْنَفُخ ِفي الصك



والترتيؿ أفضؿ مف السرعة مع تبييف الحروؼل وأءد تأثيرًا في القابل وينبغي إع ا  الحروؼ حقيػال وترتيبيػا 
 وتا يؼ الن ؽ بيا.

يضوؿف الترتيؿ أأ ؿ مف السرع  مر تبييف الحروؼ، ما هو الترتيؿ مر تبييف الحروؼ  اف الترتيػؿ يبػد أيػه مػف 
مضابػػؿ الترتيػػؿ تبيػػيف الحػػروؼ بالسػػرع   ،يضػػوؿف أأ ػػؿ مػػف السػػرع  مػػر تبيػػيف الحػػروؼ ، ل ػػف هػػو؟تبيػيف الحػػروؼ

ين ا، أ ذأل يضاؿ ب  أي ما أأ ؿ؟ الترتيؿ  اف السرع  مر عدـ تبييف الحروؼ ي تنوز، ال ذرم ، يأ ؿ الحروؼ ي ي  
  أد الضلوب  اف هذا هو المطلوب. ؿ" التمر الرديص، وأشد تأثيراا    "نثر الد   ،عر"الش     ذ   ا"هذ   ،ل اف ال ذرم 

وتا يؼ الن ؽ بيػا مػف غيػر إسػراؼ وال تعسػؼ وال تماػؼل ويسػف تحسػيف الصػوتل والتػرنـ بخءػوع وحضػور 
 قاب وتفمر وتفيـ.

 . (25)"ي ي وف إي بالصوت إذا حسنه الضارئ وطر ب به"ف -رحمه اهلل-الترنـ  ما  اؿ ابف نرير 
ي شؾ أف النسوس تميؿ إلى سماع الضرآف بالترنـ أ ثر مف ميل ا لمػف "ف -ه اهللرحم-وه ذا  اؿ الحاأظ ابف حنر 

نراص الدمر  . (26)"ي يترنـ  اف للتطريب تأثيراا أد ر   الضلب وا 
وتحسػيف الصػوت بػه والتطريػب بضراصتػه أو ػر  "وه ذا أي اا ابف الضػيـ نعػؿ ذلػؾ عونػاا علػى التػأثر بػالضرآف، يضػوؿف 

للسظػػه إلػػى ااسػػماع، ومعانيػػه إلػػى الضلػػوب، وذلػػؾ  ى ايسػػتماع واإلصػػغاص إليػػه، أسيػػه تنسيػػذ  وأدعػػى إلػػ ،أػػد النسػػوس
يه والطيػب او  أ  نسذأل إلى مو ر الداص، وبمنزل  اا  نعؿ أد الدواص لت  عوف على المضصود، وهو بمنزل  الحالوة التد ت  

لتحلد وتنمؿ المرأة لبعل ػا لي ػوف أدعػى وبمنزل  الطيب وا ،الذي ينعؿ أد الطعاـ، لت وف الطبيع  أدعى له  بوي
  .، أتحسيف الصوت أدعى إل باؿ النسوس على الضرآف والتأثر به(27)"إلى مضاصد الن اح

مػف يضبلػوف علػى سػماع بعػض الضػراص  -يعند مػف أدبػاص النصػارع- ثيراا ما رأينا "يضوؿف  -رحمه اهلل-ورشيد ر ا 
، أدباص النصارع، وهذا ي شؾ أف الضرآف مػؤثر (28)"لؾ، وهـ نصارعويذ روف أن ـ يتأثروف بذ ،المتضنيف المنوديف

 مػػا أػػد حػػديث  ،(29)(())زينػػوا الضػػرآف بأصػػوات ـثبػػت عنػػه أنػػه  ػػاؿف  -صػػلى اهلل عليػػه وسػػلـ-أػػد الضلػػوب، والنبػػد 
  .ورواأل غيرأل موصويا  ،البراص عند البخاري تعليضاا 
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، أ ػذا أمػر (31)((بػالضرآف ))لػيس منػا مػف لػـ يػتغف  يثف وه ػذا حػد يقوؿ: فهف الصػوت الحسػف يثيػد القػرآف حسػنًال
وي يخػػرج بتحسػػينه عػػف حػػد "ل نػػه  يػػدأل  ػػاؿف  -رحمػػه اهلل-مطلػػوب شػػرعاا،  مػػا  ػػاؿ نمػػر مػػف أهػػؿ العلػػـ  ػػالنووي 

الص الػذي بلينػا ، يضوؿف مف غير مراعاة  وانيف الػنغـ، يعنػد هػذا الػب(31)"الضراصة إلى التمطيط المخرج له عف حدودأل
ل ف ارف صار بلوع عام  أو مما عمػت بػه البلػوع مػا يسػمى بالمضامػات، هػذأل  ػوانيف  ديـ هو  د هذا الزمافبه أ

-وي ينػوز أف يػدرس، وينػزأل  ػالـ اهلل  ،ضػرأ بػه الضػرآفالنغـ،  واعد أو لحوف أهؿ السسؽ، أمثػؿ هػذا ي ينػوز أف ي  
مؿف أنت تضػرأ علػى دراس ، إنساف يضرأ أضاؿ له  اعف ذلؾ، بخالؼ مف و ر له ذلؾ اتسا اا مف غير  -تبارؾ وتعالى
ػ  يدري، أ ذا ي إش اؿ أيه، أو  اف يضلد أحػد الضػراصي، هو المضاـ السالند  امعيناػ اأتبػيف أف ذلػؾ الضػارئ يواأػؽ مضاما

غير مؤاخذ، ل ف أف يدرس اإلنساف لحوف أهؿ السسؽ مػف أنػؿ أف يضػرأ ب ػا الضػرآف أػال، وهػذا  ،أ ذا ي إش اؿ أيه
ف -رحمػػه اهلل-مسيػػد أػػد هػػذا المو ػػوع وهػػو نػػص أيػػه، يضػػوؿ  "زاد المعػػاد"أػػد  -رحمػػه اهلل-وردأل يبػػف الضػػيـ  ػػالـ أ  

   فوأصؿ النزاع أف يضاؿف التطريب والتغند على ون يف"
د وطبعػه واسترسػلت طبيعتػه ل ػااوؿف ما ا ت ته الطبيع  وسمحت به مف غير ت لؼ وي تمريف وتعلػيـ، بػؿ إذا خ  

ف أعػاف طبيعتػه  ناصت س ػؿ تػزييف وتحسػيف  مػا  ػاؿ أبػو موسػى للنبػد ببذلؾ التطريب والتلحيف، أذلؾ نامز، وا 
، يعنػػدف نتضصػػد تػػزييف الصػػوت، أ ػػذا ي (32)"لػػو علمػػت أنػػؾ تسػػمر لحبرتػػه لػػؾ تحبيػػراا "ف -صػػلى اهلل عليػػه وسػػلـ-

ه دأػػر التحػػزيف والتطريػػب أػػد والحػػزيف ومػػف هانػػه الطػػرب والحػػب والشػػوؽ ي يملػػؾ مػػف نسسػػ"إشػػ اؿ أيػػه، يضػػوؿف 
ي  ؼ  و ل ػػ ،أ ػػو مطبػوع ي متطبػر ،وتسػتحليه لمواأضتػه الطبػػر، وعػدـ الت لػؼ والتصػنر ،الضػراصة ول ػف النسػوس تضبلػػه

مت لؼ، أ ذا هو الذي  اف السلؼ يسعلونه ويستمعونه، وهو التغند الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به السامر 
    الواف ينوز أف يضرأ بالتطريب. فيذال ،(33)"حمؿ أدل  أرباب هذا الضوؿ  ل اوالتالد، وعلى هذا الونه ت

بػػه، بػػؿ ي يحصػػؿ إي بت لػػؼ  الونػػه الثػػاندف مػػا  ػػاف مػػف ذلػػؾ صػػناع  مػػف الصػػنامر، ولػػيس أػػد الطبػػر السػػماح   "
وأوزاف  ،تعلـ أصػػوات الغنػػاص بػػألواف االحػػاف البسػػيط  والمر بػػ  علػػى إيضاعػػات مخصوصػػ وتصػػنر وتمػػرف،  مػػا ي ػػ

، أ ذأل هد التد  ره ػا السػلؼ وعابوهػا وذموهػا ومنعػوا -يعند المضامات-مخترع  ي تحصؿ إي بالتعلـ والت لؼ، 
و ؿ مف له علـ بػأحواؿ "وت لـ على هذا وأف هذا أيه أصؿ النزاع،  اؿف  ،(34)"الضراصة ب ا وأن روا على مف  رأ ب ا

ف الموسػػػيضى المت لسػػػ  التػػػد هػػػد إيضػػػاع وحر ػػػات موزونػػػ  معػػػدودة السػػػلؼ يعلػػػـ  طعػػػاا أن ػػػـ بػػػرآص مػػػف الضػػػراصة بألحػػػا
نوف س  وف بالتحزيف والتطريب ويحصوا يضر  طعاا أن ـ  انغوها، ويعلـ و  سوا ب ا ويصوأن ـ أتضى هلل مف أف يضر  ،محدودة
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ػ ،وبطرب تارة ،وف بشنى تارةصأصوات ـ بالضرآف، ويضر   ، ولػـ ينػه  هيوبشوؽ تارة، وهذا أمر مر وز أػد الطبػاع تضا  
  إلى آخر ما ذ ر.  ،(35) ..."عنه الشارع مر شدة تضا د الطباع له، بؿ أرشد إليه وندب إليه

ند أ وؿ إأتحدث عف هذا  انه يوند مف يضوؿف و وأنا حرصت أف أورد هذا النص أي اا  ، الـ نيد أد زاد المعاد
الضػراصة ب ػا، حػراـ، ولحػوف أهػؿ السسػؽ ي ينػوز  ،بنواز الضراصة بالمضامات، ومػا  لتػه  ػط، بػؿ أ ػوؿف هػذا ي ينػوز

  وف.مول ف هلل أد خلضه ش
ىػػو التحسػػيف  ل))ثينػػوا القػػرآف بأصػػواتمـ(( :والمعػػاني إلػػى القاػػوبل قػػاؿ الءػػيخ فػػي ،ا الافػػظ إلػػى اسسػػماعنِفػػيُ 

  والترنـ بخءوع وحضور قاب.
ف رواأل أػد الحاشػي   ػاؿ الضػرآف بأصػوات ـ(())زينوا ، ل ف حديث -رحمه اهلل-يعند شيخ اإلسالـ ابف تيمي   الءيخ

 تعليضاا.  ذ رأل د  البخاريو البخاري، 
  جب بو أمثر النا  مف الوسوسة في خروج الحروؼ. ال صرؼ اليمة إلى ما حُ 

ل ف ي ي وف ذلؾ بحيث يس ػد إلػى لػوف مػف الوسوسػ   ،-تحسيف الصوت- يعند يضوؿف يبد مف تزييف الصوت
والنظر، ول ذا ذ ر شيخ  ذلؾ صارأاا عف المضصود مف تدبر الضرآف  اف الضلب يتبر اللساف أي وف ،والتد يؽ الزامد

 .ذهب ح ور الضلب والخشوععرب الدعاص أف ذلؾ ي  أف الذي يحاوؿ أف ي  اإلسالـ 
 أػال ، يلحػف، أإنػه بػذلؾ ي ػوف  لبػه تابعػاا للسػانهماللػ  ل ف الخطيب يالحظ لسانه االخطب   د ي وف المو وع مؤثرا 

ي يتػػأثر السػامعوف، وه ػػذا مػا يتصػػؿ بضػراصة الضػػرآف، إذا  انػت ال مػػ  مصػروأ  إلػػى إ امػ  التنويػػد  ـ  يتػأثر، ومػػف ث ػ
، ومسأل  التنويد هؿ هو وانب أو ليس بوانب؟ هو أيه تسصيؿ، منه علخشو ل والتنضير أيه بد   أ ذا ي وف مذهب ا 

بإطالؽ، وي يضػاؿف إنػه غيػر وانػب بػإطالؽ، أمثػؿ هػذأل ومنه ما هو مستحب، وي يضاؿف إنه وانب  ،ما هو وانب
و ػدر منػه مػف المحسػنات  ،اإلطال ات وال الـ المنمؿ هو سبب  ثير مف ايختالؼ بيف النػاس، أضػدر منػه ينػب

، أشػيخ اعنػد بعػض الضػراص، ولػيس الح ػـ عام ػمنه  د ي وف على سبيؿ الت لؼ والتنطر، يوند هذا  ري ينب، و د
   عف الذيف يت لسوف، والوا ر أف هذا  الـ شيخ اإلسالـ.اإلسالـ يت لـ 

مالتيا لوترقيقيا وتفخيميا  والن ؽ بالمد ال ويؿ والقصير والمتوس ل وءغاو بالوصؿ والفصؿ. لوا 
 ػػوف ال مػػ  مضصػػورة علػػى هػػذا، ي تالضػػراص، ل ػػف هػػو يضصػػد الت لػػؼ، أف مػػف  ايعنػػد هػػذا ال ػػالـ  ػػد ي يعنػػب  ثيػػرا 

نما أضط صناع  لسظي ، الضرآف ما أنزؿ ل ػذاتدبر وي ح ور  لب ونضػؼ عنػدأل، هػذا هػو المضصػود ي الت ػويف  ،، وا 
أيػأثـ اإلنسػاف إذا  ػاف  ا ػد ي ػوف اللحػف نلي ػمف  در التنويد، الذي يضرأ بتنويد أأ ؿ مف الػذي ي يضػرأ بتنويػد، و 

 و اف ذلؾ بسبب التضصير والتسريط. ،يستطير أف يضيـ لسانه
  رجاع والت ريب وغير الؾ.واإلضجاع واإل 

 ،يرنػػر ويػػأتد بطريضػػ  معينػػ  مػػدةاإل ػػناع  اإلمالػػ ، اإلرنػػاع يعنػػد اإلعػػادة والترديػػد، تسػػمر بعػػض الضػػراص  ػػؿ 
 ويطرب مف عندأل ويضولوفف زيد اهلل يزيدؾ.
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ومف قا ع ليا عف فيـ مراد الرب مف مالمول  ،والتالعب بول حائؿ لاقاوب لما ىو مفٍ  إلى تغيير متاب اهللم
قػػراره أىػػؿ مػػؿ لسػػاف عاػػى قػػرا تيـ تبػػيف لػػو أف التن ػػع  -صػػاى اهلل عايػػو وسػػاـ-تأمػػؿ ىػػدي رسػػوؿ اهلل  وا 

 .بالوسوسة في إخراج الحروؼ لي  مف سنتو
وقاؿ: يمره التاحيف الػاي يءػبو الغنػا ل واسػتحب بعضػيـ القػرا ة فػي المصػحؼل ويسػتحب الخػتـ مػؿ أسػبوعل 

 والدعا  بعده.
، ونضؿ  الـ شيخ (36)لتلحيف ت لمنا عليه، وذ ر هنا أد ال امش  راه  اإلماـ أحمد و اؿف بدع ارف أيما يتعلؽ با

  .اإلسالـ أد الضراصة باالحاف
باعتبار النظر أد المصحؼ عبادة، أف البصر ينظر، وي وف ذلؾ  قاؿ: واستحب بعضيـ القرا ة في المصحؼل

لػيس داممػاا، أػذلؾ يختلػؼ بػاختالؼ  ،ذلػؾ لػيس علػى إطال ػهغالباا أدعى للتر يز يشتراؾ أ ثر مف حاسػ ، ول ػف 
د خل ػػالنػاس، أالػػذي ي ي ػوف لػػه ح ػور  لػػب إي إذا  ػػرأ عػف ظ ػػر  لػب أضراصتػػه عػػف ظ ػر  لػػب أأ ػؿ، ل ػػف ي ي  

د  لبػػه أػػد الضػػراصة بالمصػػحؼ أػػذلؾ أأ ػػؿ، ومػػف اسػػتوع د المصػػحؼ ولػػو  ليػػؿ، وأمػػا الػػذي ينػػنظػػرأل مػػف نظػػر أػػ
ب ػذا  -واهلل تعػالى أعلػـ-د المصحؼ أأ ؿ إلشغاؿ النظر أيه، أي وف ذلؾ مزيد عبػادة، ه ػذا اامراف أالضراصة أ

 التسصيؿ.
صػػلى اهلل عليػػه - ػػاؿ لػػه النبػػد  -ر ػػد اهلل عنػػه-بنػػاصا علػػى أف عبػػد اهلل بػػف عمػػرو  ليسػػتحب الخػػتـ مػػؿ أسػػبوع

يختمػوف  ػؿ  -هلل تعػالى عػن ـر ػد ا-الحديث المش ور، و اف  ثير مف السػلؼ  ،(37)))ا رأأل أد سبر((ف -وسلـ
 .سبع  أياـ

ف  اف دوف  ،-ر د اهلل عن ما-يبف عمرو  -صلى اهلل عليه وسلـ-ولو ختـ أد ثالث  أياـ أضد رخص النبد  وا 
 ،واإلماـ الشاأعد أف ذلؾ ليس للمنر والتحريـ ،وبعض التابعيف ،ذلؾ أضد أ ـ  ثير مف أهؿ العلـ  البخاري وغيرأل

صػػلى اهلل عليػػه -، ه ػػذا أ مػػوا، وأف النبػػد  د مػػف الضػػراصة ولػػو خػػتـ  ػػؿ يػػـو ختمػػا ػػل  بمزيػػأتسػػتغؿ ااو ػػات الس
نمػا  ػاؿف  -وسلـ أػال ي ػوف عػادة لػه، ل ػف مزيػد انت ػاد أػد  ،(38)(())لػـ يسضػه الضػرآفلـ يذ ر هذا على أنه محػـر وا 

س  و ؿ سبع  طوؿ السػن ، و ؿ خم ،وف يختموف  ؿ ثالث  أياـصالعشر ااواخر، هؤيص الناس يضر  رم اف أو أد
يخػػتـ أػػد  اأػػإذا نػػاص رم ػػاف  ػػاعسوا الن ػػد، أ  ػػذا أ ػػـ أ ثػػرهـ، أػػإذا ونػػدتـ أػػد ارثػػار المنضولػػ  عػػن ـ أف أالناػػ

، أ ـ لـ يضصدوا المخالس  ولـ يروا أف ذلػؾ مػف  وأد الليل  ختم  ، أو يختـ أد الن ار ختم ليل  ختم رم اف  ؿ
  سامغ أد ااو ات الشريس  استغاليا ل ا، ل ف لـ ي ف ذلؾ عادة ل ـ. إنما رأوا أف ذلؾ ، بيؿ المخالس 
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ر ػد اهلل -عػف أنػس  صػلأيه شدص، ل ف  -صلى اهلل عليه وسلـ-لـ يصل عف النبد  والدعا  بعد ختـ القرآف
، وأن ػػـ (41)، و ػػذلؾ نػػاص عػػف  تػػادة(41)، وه ػػذا أي ػػاا مناهػػد(39)أنػػه  ػػاف إذا خػػتـ نمػػر أهلػػه وعيالػػه ودعػػا -عنػػه

ػ ػ انوا يروف أف الدعاص يستناب عنػد خػتـ الضػرآف، أ ػاف الواحػد يػدعو م  أو مػف أهلػه أيػدعو  ،ف أصػحابهف حولػه م 
ونػاص هػذا عػف نماعػ  مػف  ،-ر ػد اهلل عنػه-ويؤمنوف على دعامه، أمثؿ هذا إذا ثبػت عػف صػحابد مثػؿ أنػس 

حينمػػا يضولػػوفف إف الػػدعاص  -وسػػلـ صػػلى اهلل عليػػه-التػػابعيف أػػإف هػػذا السعػػؿ يم ػػف أف ي ػػوف مػػأخوذاا عػػف النبػػد 
أمثػػػؿ هػػػذا يضػػػاؿف إذا دعػػػا أػػػال بػػػأس، أو هػػػذا حسػػػف، ل نػػػه يػػػدعو خػػػارج  ؟يسػػػتناب، مػػػف أيػػػف عرأػػػوا أنػػػه يسػػػتناب

ف دعا أد الصالة أإنه يدعو أد الوتر،  ذا صلى وحدألو الصالة، وا  ثـ يدعو أد سنودأل  ،نعؿ الختـ أد ر عتيف ا 
  .مثالا، يدعو أد السنود

)مػػػػػف خػػػػتـ الضػػػػرآف ألػػػػه دعػػػػػوة )عػػػػاص معػػػػيف للخػػػػػتـ أ ػػػػذا لػػػػيس لػػػػه أصػػػػػؿ، أمػػػػا الحػػػػديث الػػػػوارد أمػػػػا تخصػػػػيص د
 أال يصل. ،(42)((مستناب 

 وال يخالؼ خ  مصحؼ عثماف في واو أو يا  أو ألؼ.
وال يخػالؼ خػ  مصػحؼ عثمػاف فػي واو وهػذا مػف إناللػه وتعظيمػه،  ،تحسيف  تاب  المصحؼ هذا أمر مطلوب

 يخالسه أد شدص، يلتـز الرسـ العثماند، وهذا الػذي عليػه عامػ  أهػؿ العلػـ سػلساا وخلسػاا  إلى آخرأل، يعند ي أو يا 
مدعاة للتبديؿ والتحريؼ والتغيير،  واعػد اإلمػالص تختلػؼ مػف عصػر إلػى عصػر،  -أعند الضرآف-لمال ي وف ذلؾ 

يعند مػا هػو مػأخوذ عػف  ،بتو يسد يضاؿف يلتـز الرسـ العثماند، نعـ ليس ،ستل هذا البابالمشار   والمغارب ، أال ي  
لباب التبديؿ والتغيير، وهذا الذي مشى عليه اامم  مف أهؿ العلـ، و الػه  ال ف سد   -صلى اهلل عليه وسلـ-النبد 

  .أحمد، وسمؿ مالؾ هؿ ي تب المصحؼ على ما أحدثه الناس مف ال ناص؟
  . (43) اؿف ي، إي على ال تب  ااولى

 مف أهؿ العلـ هذا المعنى. ةوه ذا ذ ر نماع   ثير  ،(44)"لؼ له مف علماص اام ي مخا"دف نو اؿ الدا
صػػلى اهلل - ػػاف النبػػد  ،،  ػػراصة الضػػرآف بالنسػػب  للمحػػدث ي إشػػ اؿ أي ػػاويحػػـر عاػػى المحػػدث مسػػومسػػأل ف  ػػاؿف 

رأ متط ػراا، النبػد ، وااأ ػؿ أف يضػ(45)-عليه الصػالة والسػالـ-يضرأ الضرآف على  ؿ أحواله أو أحيانه  -عليه وسلـ
 .هذا أد رد السالـ ،(46)(())أإند  رهت أف أذ ر اهلل إي وأنا على ط ر اؿف  -صلى اهلل عليه وسلـ-
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   .ل ف ي ينب ،أااأ ؿ أف ي وف متط راا 
مػا ورد أػد هػذا مػف ااحاديػث ت لػـ العلمػاص أػد أسػانيدها،  ،(47)(())ي يمػس الضػرآف إي طػاهرأيما يتعلؽ بػالمس و 

و اؿ بع  ـف هػذا مػف  بيػؿ المنمػؿ  انػه يحتمػؿ أف ي ػوف  ،ب أن ا ثابت ، ول ن ـ أي اا ت لموا أد معناهاواا ر 
أػػد  وهػػذا هػػو الػػرانل أػػد اريػػ  -عػػز ونػػؿ- مػػا  ػػاؿ اهلل  [79]الوا عػػ ف }اَل َيَمسكػػُو ِإالَّ اْلُمَ يَّػػُروَف{المػػراد المالم ػػ  

}ِفػي ُصػُحٍؼ ُمَمرََّمػٍة * َمْرُفوَعػٍة ف -عز ونػؿ-أيف المالم  ،  الواف  ما  اؿ اهلل  {}اَل َيَمسكُو ِإالَّ اْلُمَ يَُّروفَ  ولهف 
 .، أال يمسه أد السماص إي المط روف وهـ المالم  [16-13]عبسف ُمَ يََّرٍة * ِبَأْيِدي َسَفَرٍة * ِمرَاـٍ َبَرَرٍة{

ي أػد السػماص ي يمسػه ذإذا  اف ال فري، إشارةسسير يسمونه اإلشال ف  اؿ بعض أهؿ العلـف هذا أيه إشارة، هذا ت
صػلى اهلل -إي المط روف أينبغد أف ي وف الذي أد اارض ي يمسه إي المط روف، أ ػذأل لستػ ، ل ػف  ػوؿ النبػد 

 تػب اهػؿ  ،لعمػرو بػف حػـز  -صػلى اهلل عليػه وسػلـ- تػاب النبػد  ،))ي يمس الضػرآف إي طػاهر((ف -عليه وسلـ
؟ ))ي يمس الضرآف إي طاهر((ومف المسلميف، أما معنى  ،ومف أهؿ ال تاب ، ا مف المنوساليمف، اليمف  اف أي

طػاهر مػف الحػدث اا بػر، ويحتمػؿ أف ي ػوف طػاهراا أف المراد مسلـ، ويحتمؿ ي يمسه إي يحتمؿ أف ي وف المراد 
لمنمػؿ يحتػاج إلػى بيػاف، مػؿ، وامف الحدث مطلضاا، أ ذا هػو اإلنمػاؿ الػذي ذ ػرأل بعػض أهػؿ العلػـ،  ػاؿف هػذا من

سػعد بػف أبػد - الو بضينا مر هذا أضط لربما نضوؿف منمؿ، ل نه ناص عػف بعػض الصػحاب  وي نعلػـ ل ػـ مخالساػ ل ف
أن ـ يروف الو وص لمػس المصػحؼ، ول ػذا يضػاؿف ي ينبغػد لإلنسػاف أف يمػس المصػحؼ إي وهػو  -و اص وغيرأل
أ ثػر مػف الضػرآف،  ،أو ي وف التسسير هو الغالػب ،تسسير مثالا ، بحامؿ، أو ي وف المصحؼ أيه هامشمتط ر، إي 

 أال بأس وي ي ر يدأل على المربر الذي أيه الضرآف، أ ذا ي إش اؿ أيه. 
   بو لدار حربل ويجب احترامو. وسفرٌ 

احتػراـ المصػحؼ وتعظػيـ  ويجػب احترامػولي يساأر به إلػى دار الحػرب مػف أنػؿ أي يضػر أػد يػد العػدو أيمػت ف، 
ت لمػوا  -رحم ـ اهلل-، وي يت ئ عليه، وي ي ر ال تب أو ه، بؿ العلماص ألنؿ إليه وي يتوسدلمصحؼ، ي يمد الر  ا

عػػف ال تػػب  يػػؼ يرتب ػػا، مػػا الػػذي يو ػػر أػػوؽ، ومػػا الػػذي يو ػػر تحتػػه، ولثسػػؼ نحػػف نػػرع  ثيػػراا مػػف ايبتػػذاؿ 
ي ػر  ،مصػحؼ إذا نلػس أػد التػراويل؟للمصاحؼ لدع بعض طلبػ  العلػـ، تنػدأل أػد الحػـر يصػلد وأيػف ي ػر ال

على نعليه، ي ر نعليه منمػوعتيف ثػـ ي ػر المصػحؼ  -سلمؾ اهلل، اهلل يعز ـ ويعز  تابه  بؿ ذلؾ-المصحؼ 
 ينظػػػروف إلػػػى اارض أثنػػػاص ي ينػػػوز، أو ي ػػػر المصػػػحؼ علػػػى اارض والنػػػاس تػػػذهب وتنػػػدص يعلي ػػػا، هػػػذا 

، هػػذا ي ؟لػػذلؾ ألمػػاذا ت ػػعه ب ػػذا المضػػاـ يػػب إذا  ػػاف مظنػػ ا أل، طؤ صػػالة التػػراويل وهػػذا ي ػػربه برنلػػه وهػػذا يطػػ

                                                                                                                                                                  

(، 594(، وابف مانه، أبواب التيمـ، باب ما ناص أد  راصة الضرآف على غير ط ارة، بر ـ )266الننب مف  راصة الضرآف، بر ـ )
 (.31و عسه االباند أد  عيؼ أبد داود، بر ـ )

(، و اؿ 19134(، وأحمد أد المسند، بر ـ )17، بر ـ )؟أخرنه أبو داود،  تاب الط ارة، باب أيرد السالـ وهو يبوؿ - 46
 (.2472(، وأد صحيل النامر، بر ـ )13محضضوألف "حديث صحيل"، وصححه االباند أد صحيل أبد داود، بر ـ )

(، وصححه االباند أد صحيل النامر، بر ـ 13217ر ـ )ال بير، بو (، 1162أخرنه الطبراند أد الصغير، بر ـ ) - 47
(7781.) 



يلتصػؽ،  ،يستدبرونه تمامػاا  ـوينب تعظيمه واحترامه، بع  ـ ي عه أد م اف بحيث إذا ر ر الناس أإن  ،ينوز
   يليؽ، ينب أف يعظـ المصحؼ و تب العلـ. يهذا 

شػعب )وابد عبيد، ت لـ عف هذا،  (لضرآفأ امؿ ا) فأد مثؿ -مسأل  تعظيـ المصحؼ-أد هذا  اوتندوف  الما 
 .غير ذلؾ، و (التبياف)للسيوطد، أي اا  تاب النووي  (اإلتضاف)وللبي ضد،  (اإليماف

   .وصحبه ،وآله ،وصلى اهلل على نبينا محمد


