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 بسم اهلل الرحمن الرحیم   

 المقدمة:  

 َوَرْحَمًة َوُهًدى شفَفْي    لِِّلُك ِتْبَياًنا اْلِكَتاَب َعَلْيَك َوَنزَّْلَناالحمد هلل القائل في وصففک اتابه المبين  
ة والسففالم علم من شففرفه اهلل ببيان تنزيله الحويم وهاطبه ه ا  والصففال( 1) .ِلْلُمسفْفِلِميَن َوُبشفْفَرى

وعلم آله ( 2)َيَتَفكَُّروَن  ُهْمَوَلَعلَّ ِإَلْيِهْم ُنزَِّل َما ِللنَّاِس ِلُتَبيَِّن ال ِّْكَر ِإَلْيَك َوَأْنَزْلَناالخطاب الوريم  
العالمين والتابعين لهم من الطيبين الطاهرين وأصففففحابه الهداة المهديين حملة النور والهدی إلم 

حريک تأويل الغالين وتالعفدول لهم من العفدول المویقين ال ين نفوا عن ه ا الدين ايد المفترين و  
 المبطلين.  

 وبعد!

 هليففففة ) عبفففد الفففرحمن محمفففد  إن اتفففاب الفففدهيل ففففي التفسفففير للشفففيه الفففدواتور إبفففراهيم   
، ولهففف ا الوتفففاب مميفففزا  ا يفففرة مفففن هففف ا الففففنهفففـ.( يوفففون مفففن الوتففف  المهمفففة ففففي   4141

ناحيفففة النفففواحم المختلففففة سفففوا  اانففف  مفففن الناحيفففة المفففنه  أو مفففن ناحيفففة الترتيففف  أو مفففن        
 سرد الموضوعا  أو من ناحية العلمي والتحقيقي و... 

وإلجففففل هفففف ه المميففففزا  قففففد رجففففذ ولجففففأ ا يففففر مففففن األسففففات ه والطففففالب فففففي الجامعففففا   
مففففن معارفففففه العاليففففة   ادةسففففتفالبصفففففة هاصففففة فففففي الدراسففففا  العليففففا إلففففم هفففف ا الوتففففاب ل    

 ومعلوماته الدقيقة. 

  أن يبحفففل الطفففالب بحویفففًا فصفففليًا   ومفففن المففففرول ففففي الدراسفففا  العليفففا ففففي الجامعفففا   
فضللللایة اذ لللل       فففففي الموضففففوعا  المختلفففففة المتعلقففففة بتخصصففففهم، ولقففففد أحسففففن إلينففففا   

 القففيمهلل ا الا لل    ب اخللی  )حفظففه اهلل ورعففاه( حففين أشففار لنففا      ه شللم الأحمللد شلل ج یدیللد  
وإن اففففان تلخففففيه مباحففففل هفففف ا الوتففففاب مففففن األمففففور الشففففاقة والصففففعبة  ألن م لففففک هفففف ا  

مفففن رواد الوفففاتبين المعاصفففرين، مفففذ ذلفففص نحفففاول ففففي تلخفففيه هففف ا الوتفففاب   افففان ب الوتفففا
، مسفففتعينًا بفففاهلل تعفففالم إنفففه علفففم الفففم شفففي   الموضفففو حسففف  مسفففتوانا العلمفففي وطاقتنفففا ففففي  

 قدير.

 وقدانتهج  في ه ا التلخيه اما في التالم:

  تخري  اآليا  الواردة مذ ذار اسم السورة والرقم االية.  – 4

حسففف  الجمفففل التفففي ليسففف  لهفففا صفففلة ویيقفففة بالموضفففو       بعفففل العنفففاوين و  حففف ف  - 2
 فهمي واجتهادي.
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وذلفففص  علفففم حروفهفففا التفففي اتبهفففا الشفففيه امفففا هفففي    قفففرا  والجمفففلنقلففف  بعفففل الف – 4
 لعدم الحاجة إلم تلخيصها.  

 .  قامة الرب  بين الفقرا  والجملزد  بعل الولما  إل - 1

 ا في اآلهر.  فهرس  الموضوعا  من جديد والحقته – 5

 حس  اقتضائها. رتب  و نظم  الفقرا  والجمل – 6

 التي جئ  بها في ه ا الملخه. للولما  قم  بتصحيح األهطأ المطبعية  – 7

واففففل ذلففففص حسفففف  بضففففاعتي العلميففففة واسففففتطاعتي ألن اهلل تعففففالم ال يولففففک نفسففففًا إال      
 وسعها.

 .يرالنص ونعم المولى ونعم كيل،الو ونعم حسبنا وهووما توفيقي إال باهلل وعليه توالنا 
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 ف  المب  ئ الع مة –القسم اذول 

 الدخیل:تعریف 

 معدی الدخیل من حیث الاغة:  

  .وبيان المراد منه في هصوص ما نحن بصدده

  علم معاني مختلفة اما في التالي:تأتي ( بمشتقاتها َلَهوالمة )َد( َلَهيل مأهوذ من )َدِهالَد

)َدِهَل( افرح وعنم )ُدِهال(، و)َدَهال( ومن فسفففففففاد في عقل أو جسفففففففم،  ما داهلص )الَدَهل( 
لم إوالشفففجر المتلک والقوم ال ين ينسفففبون  والدا  والخديعة والعي  في الحسففف والغدر والمور 

هيل( فيهم أي د)فسفففد داهله وهو  أمره افرح (َلِهَد)من ليسفففوا منهم، ودا  وح  دهيل داهل و
 في االم العرب وليسففففففف  منه، و)الَدهل(ال المة أدهل   (هيلالد)من غيرهم ويفدهفل فيهم، و  

 ويحرک )الَدَهل(.الدا  والعي  والريبة 

   أي هديعة.   .(1)...(َبْيَنُكْم َدَهًلا َأْيَماَنُكْم َتتَِّخُ وا َوَلاقال اهلل تعالم: )

وی لمحتمن أجله أعني الدهيل في التفسفففففير عن ه ا االبحل  ه ا يخرج الدهيل فيما عقدناال 
اللغوي للولمفة فهو عيف  وفسفففففففاد اجتهفد صفففففففاحبفه غالبًا في دس حقيقته وإهفا  أمره في ینايا      

في دراه والوشک عن عواره إلم ب ل شي  من األصفيل من تفسير القرآن الوريم بحيل تحتاج  
 التأمل يتميز لص من هالله األصيل من الدهيل.  

 الدخیل من حیث االصطالح:

سففففير ولم ي ب  نقله أو یب  ولون علم هالف شفففففرأ القبول أو ما اان  هو:  ما نقل من التف 
 من قبيل الرأي الفاسد .

 الدقل:والدخیل من صیل اذ –أواًل 

  :  الدقل أصیل – 1

 هو: مأیور صالح للحجية من اتاب أو سنة أو قول صحابي أو تابعي بشرطه.  

 الا   :   –أ 

ي ذلص من بنا ففحينما ظفرنا بطلقرآن نفسففه يطل  تفسففير القرآن العظيم أول ما يطل  من ال
 وذلص ألمور أربعة وهي:  عدل عنه إلم غيره بوجه من الوجوه القرآن لم يجز أن ن
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 القول بالتالي هو قائله نفسه. احدها: أن صاح  البي  أدری بال ي فيه، وأن هير من يفسر 

والدعائم الرئيسففية األول علوم من الدين بالضففرورة أن القرآن هو المصففدر  میانيها: أن من ال
 اإليمان به ه الشفففففريعة إال بعدالتي يقوم عليها بنيان شفففففريعة اإلسفففففالم وبحيل ال يمون أن يتم  
 األه  بمستوی ه ا المصدر واإلذعان لجميعه جملة وتفصياًل.  

اإللهية الموجبة لطاعته تعالم فيما  األوامر میال ها: إن ذلص وال ري  هو من جملة مقتضفففففف
 َوَأِطيُعوا اللََّه يُعواَأِط آَمُنوا الَِّ يَن َأيَُّها َياعما اتفقنا عليه من أم ال قوله تعالم: )فيه فضاًل تنازعنا 
 ِباللَِّه ُتْ ِمُنوَن ُكْنُتْم ِإْن ُسوِلَوالرَّ اللَِّه ِإَلى َفُردُّوُه َشْي   ِفي َتَناَزْعُتْم َفِإْن ِمْنُكْم اْلَأْمِر َوُأوِلي الرَّسُفولَ 

 (.  َتْأِويًلا َوَأْحَسُن َهْيٌر َذِلَك اْلآِهِر اْلَيْوِمَو

رابعها: اون القرآن االم رب العالمين أفضففففففل ال قول وأحسففففففن ال حديل، فال يعدل عن  
وتفاصففيله بلفظه ومعناه وهدفه وغايته إلم المفضففول وأنه معجزة بجملته األفضففل ما أمون إلم 

 غير ذلص. 

 السدة الص لحة لاحجیة:   –  

ن لم يتهيأ لهم الظفر بتلص البغية في القرآن اتجهوا مباشفففرة إلم السفففنة، الصفففالحة للحجية   فإ
يقفدمون في ذلص عليها غيرها بحال من األحوال   ال فابتفة بطريص صفففففففحيح أو حسفففففففن ال   أعني 
 منهم في ذلص من مسلما  أربذ: انطالقًا 

في  تفسففيره بعد اهلل تعالممنه أولها: إن هير من يمون أن يفسففر القرآن ومن ينبغي أن يطل  
 .  -صلم اهلل عليه وسلم  –محوم اتابه هو رسوله 

عند ذلص فبيان ذلص الشففي   ن أهم وظائفهَومون أن يفسففر الشففي  من تَوأن هير من يیانيها: 
نقول قد صففففرح اهلل في محوم ذاره بأن أولم غايتي إنزال القرآن وبالتالي أهم وظيفة لنبيه هي 

 ال ِّْكَر َلْيَكِإ َوَأْنَزْلَناقائل ) منال ار للناس علم ما قال جل ذلص  –عليه وسلم  صلم اهلل –تبيانه 
 .  (َيَتَفكَُّروَن َوَلَعلَُّهْم ِإَلْيِهْم ُنزَِّل َما ِللنَّاِس ِلُتَبيَِّن

إن من المعلوم من دين اإلسفففالم بالضفففرورة أن السفففنة هي األصفففل ال اني له ا الدين     یال ها:
 ي جميذ اليا  ه ا الدين وجزئياته.لي للقرآن مباشرة فالتاوالمصدر 

البيان من السففنة ما تيسففر فيها هو من جملة مقتضففم األوامر  رابعها: إن ه ا أعني أن يطل  
واالمتنا  عن مخالفته في ما تأتي ومات ر  –صففففلم اهلل عليه وسففففلم   –اإللهية الموجهة لطاعته 
 ...(.ِمْنُكْم اْلَأْمِر يَوُأوِل الرَُّسوَل َوَأِطيُعوا اللََّه َأِطيُعوا آَمُنوا لَِّ يَنا َأيَُّها َيامن أم ال قوله عز قائله )

 أقوال الصح بة:   –ج 

 – عليهم الرضففوان –اه في أقوال الصففحابة نبلبيان من یاب  السففنة المطهرة تطلا أعيانافإن 
ول بأن اان ق –ه وسفففففلم صفففففلم اهلل علي –فإن ظفرنا من قولهم بما له حوم المرفو  إلم النبي 
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معروفًا باأله  عن بني إسفففففففرائيل أو اان ولون ولم يون قائله أحفدهم فيمفا ال مجفال للرأي فيه    
نا بالمرفو  بال أدنم مما ال صففلة له بما لدي بني إسففرائيل وج  أن نأه  به ا القول أه   مرويه

 م بالمرفو في أه هالحص فرق انطالقفًا في ذلفص من عين المسفففففففلمفا  األربذ التي ينطلص أهل    
   منها.

الشففففففأن بأن اهتل فيه الشففففففرطان اآلنفان  فإن لم يتوفر ال اب  من مأیور الصففففففحابة م ل ه ا
 أحدهما أو االهما لم يخل أمر ذلص المأیور عندهم من إحدی أحوال أربذ: 

 محاًل إلجما  الصحابة وأنه لم يش  عن القول به أحد منهم.  ها: أن يعرف اونه أوال

أن يعرف اونففه مجففااًل الهتالفهم اهتالفففًا تضففففففففل معففه الفورة وال يهتففدي فيففه إلم    یففانيهففا:
 حس  غالبًا الظن طبعًا.  الصواب 

 یال ها: أن يوون اسابقه ولون مذ تبين وجه الصواب منه وترجحه في غال  الظن. 

احد أو رابعهفا: أال يعرف فيفه إجمفا  منهم وال اهتالف، وإنما غاية األمر فيه أنه أیر عن الو   
  .عن أحد من الصحابة ما يخالفه أو يوافقهاالینين م اًل دون أن يبلغا 

ففإن افانف  الحفال األولم فيمفا یبف  من مأیور الصفففففففحابة وج  عند القوم األه  بمقتضفففففففاه        
لم صففلم اهلل عليه وسفف  –اسففوابقه من الوتاب والسففنة المرفوعة وما له حوم المرفو  إلم النبي  

 جل اإلجما .  القرآن المجيد، إلمن أقوالهم في تفسير  –

 ين:  تانطالقًا في ذلص من مسألتين این

من عصفمة أمته أي في ال عصر   –صفلم اهلل عليه وسفلم    –ما اشفتهر واسفتفيل عنه    - 4
 أن تجمذ علم هطأ أو ضاللة. من عصورها من 

ة الصفففففالحأن اإلجما  اما هو معلوم ال بد أن يوون له مسفففففتند من الوتاب أو السفففففنة   – 2
من عين للحجيفة، فاأله  بالمجمذ عليه إذا هو أه  في ذا  الوق  بمسفففففففتند اإلجما ، وانطالق  

المسفففلما  المناسفففبة له أعني أنه إن اان مسفففتند إجما  الصفففحابة هو الوتاب، فاأله  بمقتضفففم 
 فوق اونه انطالقًا من المسففلمة السففابقة هو في ذا  الوق  أه  ا لص بمقتضففم  إجماعهم حينئ  

وانطالق من عين المسفففلما  التي أسفففلفنا لص عند القول فيه وهو ا فقل في السفففنة علم  الوتاب
 .  ما هو في غاية الظهور

  –عليهم الرضوان  -األولم لما ليس له حوم المرفو  من مأیور الصحابة  ةفه ه هي الحال

 ل لص وهي:  وأما الحالة ال انية 

ه الصفففففففواب في قول ه ا أو ذاک فإن أهل أن يقذ منهم االهتالف فيفه علم وجفه ال يتبين مع  
جه و السفنة ال يلتفتون إلم مأیور الصحابة في م ل ه ه الحال لعدم الجدوی بالولية فيما ال يتبين 

 الصواب فيه اما هو جلي.  



 إبراهیم خلیفةالمخلص للجزء األول من کتاب                                                                   سیر في التفخیل الد

 54 من  7 ةحفالص
 

ن وجه الصواب منه أو ي ب  عوأما الحاالن الباقيتان ل لص بأال يصل اهتالفهم فيه إلم هفا  
ف إجما  منهم عليه وال اهتالف فيه فإنه يترجح عند أهل السفففففففنة في أحدهم األیر دون أن يعر

ًا من أيضففف  في تفسفففيرهم انطالقًا منهم في ذلص بمقتضفففم مأیور الصفففحابة هاتين الحالين األه  
 یالث:   مسلما 

 المجيد.   أن هوال  الصحابة ينبغي أن يوونوا أهير الناس به ا التنزيل – 4

حي وشففهدوا وقائذ التنزيل فينبغي أن ينتهم األمر إليهم وأن أا رهم ا لص حضفروا الو  – 2
 أن يوونوا قد حضروه. فيما يمون 

فهم أحص إذًا أن أن لهم فوق ه ا اله من الفهم التام والعلم الصففففففحيح ما ليس لسففففففواهم   – 4
 ي ه  بفهمهم وعلمهم.  

 أقوال ال  بعین:   –  

یب  عن التابعين فيه شفففففففي  فإن ففإن لم يجفدوا البيفان من قول الصفففففففحابة ا لص نظروا إن    
في ذلص من عين المسففلمتين اللتين ذارنا بالنسففبة  أجمعوا عليه أه وا به ألجل اإلجما  انطالقًا 

 أيضًا. إلجما  الصحابة بل قل ذلص بالنسبة لول إجما  

 فإن لم يون إجما  نظروا فإن توفر في قول أحدهم شرطان: 

بأن اان فيما ليس للرأي فيه مجال ولم يون قائله  أحدهما أن يوون له حوم المرفو  المرسل
 ا ...يا لص معروفًا باأله  عن اإلسرائيل

 رمةوعك كمجاهد: الصحابة عن لتفسيرهم اآله ين التفسفير  أئمة من إماًما يكون أن ویانيهما:
 لتابعيا قول في توفر إن: نقول، ذلك نحو أو م لهم آهر بمرسففل قوله يتأيد أو جبير، بن وسففعيد
 . به األه  القوم عند يترجح الشرطان ه ان

 فه ا هو األصيل في التفسير من حيل النقل.  

 م  تحرر من أصیل الدقل:  

 أولها: ما اان تفسيرًا للقرآن بالقرآن. 

 یانيها: ما اان تفسيرًا للقرآن بالسنة الصالحة للحجية. 

من  –صفففلم اهلل عليه وسفففلم  – یال ها: ما اان تفسفففيرًا للقرآن بما له حوم المرفو  إلم النبي
 . -عليهم الرضوان  –أقوال الصحابة 

 رابعها: ما اان تفسيرًا له بما أجمذ عليه الصحابة أو التابعون.  
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علم هفف ا  ايجفف  عنففد أهففل الحص أهفف هففا والتعويففل عليهفف  من التفسفففففففيراألربعففة فهفف ه األلوان 
ي فإن فيه الجمذ مذ المعقول القطعأي منها تعارضففًا حقيقيًا يتع ر الترتي ، بشفرأ أال يتعارل  

  تأويل المنقول إلجل المعقول في جميذ ه ه األلوان. وقذ وج  

 هامسها: ما اهتلک فيه الصحابة اهتالفًا ال يخفم معه وجه الصواب. 

 تالف.  مأیور الصحابة ا لص إجما  وال اه سادسها: ما لم يعرف فيه من

واعتضد مذ ذلص بمرسل آهر مأیور التابعين  سفابعها: ما اان له حوم المرفو  المرسفل من  
 ة. عن الصحابأو نحوه من شاهد أو تابذ أو تحقص في قائله شرأ اإلمامة واأله  ألغل  تفسيره 

سففف   التنزيل المجيد، ترجيحًا فحوه ه ال الیة األهيرة يترجح عند القوم األه  بها في تفسفففير  
يففًا وإال طرحفف  بففالوليففة أو طرحفف  امففا عرففف  لون يشفففففففترأ أال يتعففارل مذ معقول ولو ظن

 ألجل المعقول أيضًا.ظواهرها علم األقل تقدير 

  خیل الدقل: - 2

 ما اان تفسير بسنة غير صالحة للحجية ويدهل تح  ه ا اللون من التفسير:   – 4

 باألحاديل الموضوعة.  التفسير  –أ 

خرام اأن اان باننجبر التفسففير باألحاديل الضففعيفة، ال سففيما إذا اان ضففعفها مما ال ي    –ب 
 شرأ العدالة. 

 ما لم ي ب  مأیور الصحابة بأن اان موضوعًا عليهم، أو مرويًا عنهم بسند ضعيک.   – 2

ما اان من مأیور الصحابة فيما ليس للرأي فيه مجال، ولون عرف عن أیر عنه باأله   – 4
ة بشرأ أال تعرف موافق اان ذلص المأیور مما له صفلة بما لدی بني إسفرائيل  من اإلسفرائيليا   

وإال اان من األصفففل وهرج عن اونه  ذلص المأیور لما هو متقرر في القرآن، أو السفففنة ال ابتة
 دهياًل بالمرة.  

 ويشتمل ه ا اللون من التفسير الدهيل:  

 اإلسرائيليا  المخالفة للوتاب أو یاب  السنة.  –أ 

لفة للوتاب والسفففنة بأن اان حدي ها في ال تعرف لها موافقة وال مخااإلسفففرائيليا  التي  –ب 
 قرآن وال في السنة عين وال أیر. في شي  ليس له 

تضفففففففل فيه الفورة وال يهتدي إلم ما وقذ فيه االهتالف من مأیور الصفففففففحابة اهتالفًا  – 1
 الصواب. 
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مفا لم ت بف  روايتفه عن التفابعين بفأن اان موضفففففففوعًا عليهم ا لص أو اان ضفففففففعيک        – 5
 اإلسناد. 

إن وافق  الوتاب أو السففنة ال ابتة ما وما اان من اإلسففرائيليا  من مرسففال  التابعين،  – 6
لم تعتضففففد تلص الموافقة للوتاب أو السففففنة بما يرفعها إلم درجة الحسففففن لغيره علم أقل تقدير  

 لضعک المرسل علم الصحيح اما تعرف.  

األه  به من األربعة األول ما تعارل تعارضففًا حقيقيًا يتع ر معه الجمذ مما اان يج   – 7
 السابقة لص في األصيل.

 لو ال ه ا التعارل نقول:  

توون من  ظواهرها فإنمفا يتعفارل تعارضفففففففًا حقيقيًا من ه ه األمور مذ المعقول القطعي   
 الدهيل وإنما األصيل تأويلها اما عرف . 

 ال الیة األهيرةمفا يتعفارل تعارضفففففففًا حقيقيًا ا لص مذ المعقول ولو ظنيًا من األمور    – 8
 السابقة لص في عد األصيل.  

يتع ر معه الجمذ ا لص مذ ما هو أقوی منه من األقسفففففام مايتعارل تعارضفففففًا حقيقيًا  – 9
السفابقة أي في أصفيل المنقول بأن عارضف  السنة القرآن أو تعارل قول الصحابي مذ القرآن    

نة أو تعارل ما يترجح األه  به أو السفففنة أوقول التابعي مذ قول الصفففحابي أو الوتاب أو السففف
 ترجيحًا فحس  مذ ما يج  األه  به.  

 اذصیل والدخیل من الرأي:  –ث نیً  

 أصیل الرأي:   –أ 

 هو: رأي صحيح ناش  عن االجتهاد بعد استيفا  شروطه وتوفر ملواته.  

تة وال بن ما يقصفففدون إلم بيانه ال في الوتاب وال في السفففنة ال افإن لم يظفروا بشفففي  من بيا
 وذلص:   في المأیور الصالح للحجية من أقوال الصحابة أو التابعين اجتهدوا رأيهم

  ،العلومبعد تحصيل  - 4

 ،الملوا  الالزمة االجتهاد طبعًا توفر - 2

 ،أن يحملوا مفردا  النظم القرآن الوريممتوهين في ذلص  - 4

رائن معتبرة عن تلففص صفففففففرف قتبففاعففدة منهففا لغففة مففا لم ت  موترايبففه علم ظواهر ال – 1
   ،الظواهر
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 فال ح ف عندهم ما ساغ ال ار، – 5

 ،أولم في منطص العقال  مما يحتاج إلم تقديرإذ ما ال يحتاج إلم تقدير  - 6

وال مجفاز في اعتبفارهم مفا أمونف  الحقيقفة لمفا أن العدول عن الظاهرمذ إموانه طرح        - 7
 الدليل لغير شي .

الح ف مذ استقامة ال ار أو المصير إلم المجاز مذ إموان وأيضفًا فإن في الحمل علم   – 8
 ومعاني الوالم. الحقيقة إلغا  لجميذ مجاري الخطاب 

  خیل الرأي:  –  

واما أن قسم الدهيل من المنقول قد انتظم أمور متعددة فو لص ينتظم ه ا الضرب من دهيل 
عليها، وذلص أن منشففففففأ الخطأ في  مختلفة تبعًا الهتالف منشففففففئها والباعل الحاملالرأي ألوانًا 

 الرأي: 

أدوا  االجتهاد، ترت  عليه عدم رعاية جان  المنقول ما أن يوون نقصفففففففًا في بعل إ – 4
 ه ا الخطأ سو  قصد بالمرة.  من غير أن يبعل علم أو المعقول أو اليهما حص رعايتها

منحرفة والسففير به  عليه هو توجيه المعقول وجهةما أن يوون منشففأ الخطأ والباعل وإ – 2
أو يظن  ليس الحوم فيه للعقلر مسفففففتقيم عليه بأن يحوم العقل أو يتحاام إليه فيما علم درب غي

لمقتضم العقل في ول النه ويطرح ظاهره ألجل ه ا هطأ أن في ظاهر منطوق النه مخالفة 
ضففففففم العقل ، أنه ال مخالفة أصففففففاًل بين الظاهر ومقتالظن الخاط  مذ أن الحقيقة ورافذ األمر

 وبالتالي ال حاجة بالمرة إلم التأويل.  

نقول: يوون إذًا منشأ ذلص الخطأ والباعل عليه هو ما سمع  اآلن من تحريک المعقول عن 
مواضفففففففعه اما يم ل ه ا التفري  والتعطيل لو ير من الظواهر فرقة المعتزلة وبعل فالسففففففففة 

 من أم ال ابن سينا والفارابي وابن رشد. المسلمين 

ما أن يوون الخطأ والباعل عليه هو اإلفراأ والجمود اللفظ علم ما تنطص به ظواهر إو – 4
لمقتضففم المعقول دون أدنم مباالة بما قد يوون قائمًا بالفعل  بالويةالتام والنصففوص مذ الطرح 

بعل الظواهر وما يقتضفففففيه العقل من امتناعها ووجوب المصفففففير إلم   منافرة بين منطوقمن 
 م ل ه ا االتجاه المشبهة والمجسمة.  تأويلها وي

المتنطذ في تطل  ما ما أن يوون منشفففففأ والخطأ والباعل عليه ا لص هو التفلسفففففک إو – 1
بين السففطور أو ماورا  السففطور اما يقولون واالسففتنباأ أو االسففتيطان من ذلص معاني غريبة  

الحال وتشفففففتمل ه ا لمقتضفففففم  عن العقل والسفففففياق والمطابقةيال فضفففففاًل والختعز علم الوهم 
 االتجاه شطحا  التصوف الفلسفي. 
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هو التقعر والتعسفففففففک في وإما أن يوون منشفففففففأ الرأي الخاط  والباعل عليه ا لص  – 5
اسفففففففتعرال المقفدرة اللغويفة أو اإلعرابية واالتيان من ذلص بالبد  والغرائ  ويم ل ه ا اللون   

 بعل متنطعة اللغويين.  

إلم إبراز المزيد من أوجه إعجاز القرآن عل عليه هو القصد وإما أن يوون منشفأ والبا  – 6
فن ولون وال سيما األعجاز العلمي مذ الجهل القبيح أو التجاهل السخيک بأهداف القرآن في ال 

علم أم ال ه ه سففففباق النه وسففففياقه ولحاقه مما يسففففاعد االعليا وغاياته السففففامية وبما إذا اان 
 عل المنتسبين إلم العلوم المعاصرة. األوجه أواًل ويم ل ه ا اللون ب

اهلل والويد إمفا أن يوون منشفففففففأ الفسفففففففاد والبفاعفل عليفه هو اإللحفاد المتعمفد في آيا          – 7
  آهر حسفففالمجنون لشفففريعة اإلسفففالم ونبيه بطرح معاني الفاآ القرآن بالولية واهترا  معان  

هائية الباطنية والب ل ه ا اللون الهوی والتشهي، وطو  العصبية والجاهلة أو العقيدة الزائغة ويم
والبابية والقاديانية ومن إليهم من ال زاغ والحد بتحريک القرآن عن مواضفففففففعه قديمًا أو حدي ًا 

 فه ه ألوان سبعة من دهيل الرأي: 

الفهم الخاط  النات  عن نقه في بعل أدوا  أو شففففروأ االجتهاد لون  هما اان منشفففأ  –أ 
 ير عند عامة المفسرين قديمًا وحدي ًا.  مذ حسن القصد وه ا اللون ا 

 لمعتزلة وبعل الفالسفة. وه ا لتحريک المنقول وتعطيل الظواهر  هرأي منشأ –ب 

 ا للمشبهة و المجسمة.رأي منشأة الجمود عند الظاهر مذ طرح المعقول وه  –ج 

  ما منشأه التفلسک المتنطذ في استيطان المعاني وهو ألهل التصوف الفلسفي. –د 

متنطعة اللغوية أو اإلعرابية وهو لبعل  ةالتعسففک في اسففتعرال المقدر  هما منشففأ – هـفففففففف
 اللغويين وجهلة النحويين.  

والغري  من أوجه اإلعجاز وال سفففففففيما العلمي وهو لبعل إبراز المتولک  هما منشفففففففأ –و 
 المعالمين بالعلوم المعاصرة. 

وأم الهم من البهائية   لبفاطنية م وهو للإلسفففففففالاإللحفاد في آيفا  اهلل، والويفد     همفا منشفففففففأ  –ز 
 والبابية والقاديانية.  

وبها وبنظائرها التسفعة السوابص في دهيل النقل يتم  ه ا هو الدهيل الرأي بألوانه السفبعة ه ه  
 .  لنا القول في تعداد صنوف الدهيل

 الدخیل وتطورج وبی ن أ ب به:  نشأة 

  بإیارة الشبها موا القرآن العظيم وآياتهمشراو قريش اانوا أول من أسس الدهيل حيل هاج
 والشووک حوله للنيل إلم الهدفين التالين: 
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 االنتصار لعبادة األویان.   –أ 

   إلم إسقاأ حجية القرآن بإظهار التخالک بين نصوصه.القصد  –ب 

 والشووک:  واستخدموا أنماطًا مختلفة من الشبها  

 الدمط اذول: 

 َكاَن َلْو * َواِرُدوَن َهاَل َأْنُتْم َجَهنََّم َحَصُ  اللَِّه ُدوِن ِمْن َتْعُبُدوَن َوَما نَُّكْمِإ: )ذاره اهلل تعالمما  -أ
 .(1)(وَنَيْسَمُع َلا ِفيَها َوُهْم َزِفيٌر ِفيَها َلُهْم * َهاِلُدوَن ِفيَها َوُكلٌّ َوَرُدوَها َما آِلَهًة َهُ َلاِ 

 ومن حقه إذنقتضي العموم موصولة ي ي ه ا النهفشبهة المشراين في ه ه اآلية بأن )ما( 
 . أن يوون شاماًل لجميذ المعبودا  والمعبودين من دون اهلل

 ألن اليهود تعبد عزير والنصاری تعبد عيسم وا لص بعل العرب اان يعبد المالئوة.  

 حيل قالومذ ذلص أجاب اهلل عنها  ةدقيق ةشفبهة ال تمشي علم أصول علمي وإن اان  ه ه ال
 .(2)(ُمْبَعُدوَن َعْنَها ُأوَلِئَك اْلُحْسَنى ِمنَّا َلُهْم َسَبَقْ  الَِّ يَن ِإنَّ)

من وهو الرحبالجمذ بين االسمين من أسما  اهلل تعالم شفبهة علم دعائه )عليه السالم(   –ب 
 المجيد مرا  عديدة. مذ اسم الجاللة )اهلل( وبما تقرر وتورر في التنزيل 

احفدهما هو اهلل واآلهر هو الرحمن وبالتالي يوجد  ين اینين ال إلهفًا واحفدًا   إله وقفالوا إنفه يعبفد   
 تناقل في دعوته ورسالته.  

 اْلَأسففْفَماُ  َلُهَف َتْدُعوا َما َأيًّا الرَّْحَمَن اْدُعوا َأِو اللََّه اْدُعوا ُقِلفأجاب اهلل تعالم عنها حيل قال: )
  .(3)(َسِبيًلا َذِلَك َبْيَن َواْبَتِغ ِبَها ُتَخاِفْ  اَوَل ِبَصَلاِتَك َتْجَهْر َوَلا اْلُحْسَنى

 الدمط الث ن :  

آهر:  ال، وقايک تنب  في النار شففجرة والنار تأال الشففجرالزقوم إنه حول أیاروا شففبهة  -أ 
 . ما الزقوم إال التمر بالزبد وأنا اتزقه

 * ِللظَّاِلِميَن ْتَنًةِف َجَعْلَناَها ِإنَّا * الزَّقُّوِم ُةشفففَفَجَر َأْم ُنُزًلا َهْيٌر َأَذِلَك)في جوابهم:  قال اهلل تعالم
 َفَماِلُئوَن ِمْنَها َلآِكُلوَن ُهْمَفِإنَّ* الشففََّياِطيِن ُرُ وُس َكَأنَُّه َطْلُعَها * اْلَجِحيِم َأصفْفِل ِفي َتْخُرُج شفَفَجَرٌة ِإنََّها
   .(4)(ْلَجِحيِما َلِإَلى َمْرِجَعُهْم ِإنَّ ُیمَّ*  َحِميم  ِمْن ْوًباَلَش َعَلْيَها َلُهْم ِإنَّ ُیمَّ * اْلُبُطوَن ِمْنَها

                                                           
 (. 011 - 89: األنبيا سورة  –(  1
 (. 010: األنبيا سورة  –(  2
 (. 001: اإلسرا سورة  –(  3
 (. 29 - 26: الصافا سورة  –(  4
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 ِتْسَعَة اَعَلْيَه) :إن اهلل تعالم أهبر بأن عدد هزنة جهنم تسعة عشر، حيل قال اهلل تعالم –ب  
فاتخ وا من ذلص العدد مجااًل فسيحًا لسخريتهم واستهزائهم حتم قال قائلهم: أال يقدر ، (1)(َعشَفرَ 

ل عشففرة منوم أن يقوموا بشففأن واحد منهما وقال آهر: أنا أافيوم سففبعة عشففر منهم فاافوني     ا
 أنتم اینين.  

 َوَما َلاِئَكًةَم ِإلَّا النَّاِر َأصفففْفَحاَب َجَعْلَنا َوَما: )الحويم من العليم الخبير حيل قالوهنا جا  الرد 
 َوَلا ِإيَماًنا آَمُنوا الَِّ يَن َيْزَداَدَو اْلِكَتاَب ُأوُتوا الَِّ يَن ِلَيسففففْفَتْيِقنَ  واَكَفُر ِللَِّ يَن ِفْتَنًة ِإلَّا ِعدََّتُهْم َجَعْلَنا
 اللَُّه َأَراَد َماَذا َواْلَكاِفُروَن َمَرٌل ُقُلوِبِهْم ِفي الَِّ يَن َوِلَيُقوَل َواْلُمْ ِمُنوَن اْلِكَتاَب ُأوُتوا الَِّ يَن َيْرَتاَب
 ِإلَّا ِهَي َوَما ُهَو ِإلَّا َكَربِّ ُجُنوَد َيْعَلُم َوَما َيشففَفاُ  َمْن َوَيْهِدي َيشففَفاُ  َمْن اللَُّه ُيضففِفلُّ َكَكَ ِل َمَ ًلا ِبَهَ ا

 .(2)(ِلْلَبَشِر ِذْكَرى

 في حياته )صلم اهلل عليه وسلم(:  استمرار ه ا النم  

 –عليه وسففلم  صففلم اهلل –وه ا النم   من الشففبها  والشففووک اان مسففتمرًا في عهد النبي  
 اما ذارها األجال  من االعلما  في اتبهم.  

 ما تال ه ين النمطين في الظهور:  

 ظهور لون آهر من الدهيل في عهده )صلم اهلل عليه وسلم(:  

لون  ،من المشراين العاندنوار اإلألنهما اانا بسفب  اإللحاد و تمامًا وه ا اللون ليس اسفابقيه  
 : حدث ذلصللنصوص اما اط  ه ا اللون اان بسب  الفهم الخ

قوله تعالم: معنم المراد من المتي األبيل واألسفففففود في ألحد الصفففففحابة في ما حدث  –أ 
نزل اهلل تعالم یم أ (3)(...اْلَأسففْفَوِد اْلَخْيِ  ِمَن اْلَأْبَيُل اْلَخْيُ  َلُكُم َيَتَبيََّن َحتَّى َواشففْفَرُبوا َوُكُلوا... )

 هيطي األسفففود واألبيل المراد منبأن  والخفا  عن معنم اآلية لة اللبسإلزا( اْلَفْجِر ِمَن) المة
يعنم بهمفا مفا فهم الصفففففففحابي وهو نفس الخي  األبيل و األسفففففففود حيل    ال  أي الليفل والنهفار  

 .جعلهما تح  وسادته

من المة الظلم الواردة في قوله تعالم لمراد معنم افهم في حابة الصفففففف ما حدث لبعل –ب 
، حيل قالوا واينا لم يظلم (4)(ُمْهَتُدوَن َوُهْم اْلَأْمُن َلُهُم ُأوَلِئَك ِبُظْلم  ِإيَماَنُهْم َيْلِبسفُفوا َوَلْم ُنواآَم الَِّ يَن)

 وا قولتسفففمع ليس ال ي تعنون ألمفأجابهم  –صفففلم اهلل عليه وسفففلم  –نفسفففه ورجعوا إلم النبي 
 َلُظْلٌم الشففِّْرَ  ِإنَّ ِباللَِّه ُتشفْفِرْ  َلا ُبَنيَّ َيا َيِعُظُه َوُهَو ِنِهِلاْب ُلْقَماُن َقاَل َوِإْذالبنه ) لقمانالعبد الصففالح 

 بالظلم الشرک. ن المرادلهم إیم قال ، (5)(َعِظيٌم

                                                           
 . (01: المدیرسورة  –(  1
 . (00: المدیرسورة  –(  2
 . (091: البقرةسورة  –(  3
 . (96: األنعام سورة –(  4
 . (00: لقمان سورة –(  5
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حيل أهرج  –رضففم  اهلل تعالم عنها  –ما حدث لسففيدة الصففديقة عائشففة أم الم منين    –ج 
 تسمذ ال كان : وسلم عليه اهلل صفلى  بيالن زوج عائشفة،  أن مليكة، أبي ابنالبخاري بسفنده عن  

 حوسفف  نم: »قال وسففلم عليه اهلل صففلى النبي وأن تعرفه، حتى فيه راجع  إال تعرفه، ال شففيئا
: نشففقاقاال{ ]يسففيرا حسففابا يحاسفف  فسففوف: }تعالى اهلل يقول أوليس فقل : عائشففة قال  «ع ب
 . لكيه الحساب نوقش من: ولكن العرل، ذلك إنما:   فقال: قال [ 8

  وله ا اللون أم لة ا يرة ورد  في ات  الحديل والسير. 

 : –صلم اهلل عليه وسلم  –وفاته  دوه ا األمر اان مستمرًا بع

 َمُنواآ الَِّ يَن َعَلى َلْيَسفي إباحة الخمر من ه ه اآلية: )لبعل المسففلمين  وذلص م ل ما حدث 
 ُیمَّ َوآَمُنوا اتََّقْوا مَُّی الصففَّاِلَحا ِ  َوَعِمُلوا َوآَمُنوا اتََّقْوا َما ِإَذا َطِعُموا ِفيَما ُجَناٌح الصففَّاِلَحا ِ  َوَعِمُلوا
قائاًل:  –رضي اهلل تعالم عنه  –، ولون رد عليهم عمر (1)(اْلُمْحِسِنيَن ُيِح ُّ َواللَُّه َوَأْحَسُنوا اتََّقْوا

 أهطأ  التأويل، أن  إذا اتقي  اهلل اجتنب  ما حرم اهلل. 

   الدهيل بوافة صنوفه:  شيو

وال فيما تعلم طعند ه ا اللون من هطأ الفهم لم يتخطه وإن الفدهيفل في التفسفففففففير افان واقفًا    
 –العهود المباراة الخلفا  الراشفدين ال الیة )أبي بور وعمر وع مان( و صدرًا من هالفة علم  

يعة والشفففالخوارج المعروفة ونجوم فرقة  التحويم قصفففة حدی حتم  –رضفففي اهلل تعالم عنهم 
ير فدهل  في التفسذ قا إلم جميذ ذلص مما اتسذ فيه الخرق علم الرا. موالمرجئة والقدرية و..
 .اافة الصنوف الدهيل

 ال بد عده  قبل الشروع ف  تف صیل صدوف الدخیل:  تحقیق أمور  –ث لثً  

 شرط من ی صدی ل فسیر القرآن: - اذمر اذول

  لتفسير اتاب اهلل تعالم.  ال بد منه من شرأ الصالحية أن يتوفر في المفسر ما  – 4

 والجماعة. عقائد أهل السنةأن يعتقد ب – 2

 وتشتمل عقائد أهل السنة علم األراان اآلتية:  

 إیبا  الحقائص والعلوم علم الخصوص والعموم.  أول: 

 ن أعراضه وأجسامه.ال اني: هو العلم بحدوث العالم في أقسامه م

 . ذاتهصانذ العالم وصفاته  ال الل: معرفة

                                                           
 . (00: لقمان سورة –(  1
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 معرفة صفاته األزلية. الرابذ: 

 الخامس: معرفة أسمائه وأوصافه. 

 عدله وحومته.  السادس: معرفة 

 السابذ: معرفة رسله وأنبيائه.  

 في معرفة معجزا  األنبيا  واراما  األوليا . ال امن: معرفة 

 سالم. التاسذ: معرفة ما أجمع  األمة عليه من أراان شريعة اإل

 معرفة أحوام األمر والنهي والتوليک.   العاشر:

 معرفة فنا  العباد وأحوامهم في المعاد. الحادي عشر: 

 وشروأ الزمامة.  ال اني عشر: الخالفة واإلمامة 

 أحوام اإليمان واإلسالم في الجملة. ال الل عشر: 

 أحوام األوليا  ومرات  اإلئمة واالتقيا .  الرابذ عشر: معرفة 

 معرفة أحوام األعدا  من الوفرة وأهل األهوا .  امس عشر: الخ

 – 4النحو.  – 2اللغة.  – 4 : علمًاوهي همسففة عشففر  العلوم التي يحتاج إليها المفسففر – 4
 – 9علم القرا ا .  – 8والبديذ.  المعاني والبيان – 7و  6و  5االشفففتقاق.  – 1التصفففريک. 
الناسه والمنسوخ.  – 42النزول والقصه.  أسفباب  – 44أصفول الفقه.   – 41أصفول الدين.  

 علم الموهبة.   – 45األحاديل المبينة لتفسير المجمل والمبهم.  – 41الفقه.  – 44

 تنبيه مهم في ه ا المقام:  

: ه ه الشففففروأ إنما هي هالصففففته هم قال الشففففيه عبد العظيم الزرقاني بعد ذار ه ه العلوم
تي يسفففتشفففعر منها المر  عظمة موال  والتي  العامة ال لتحقيص أعلم مرات  التفسفففير  أما معاني

ي قدر يواد يوون مشففففففتراًا بين عامة الناس وهو يفهمها اإلنسففففففان عند إطالق اللفظ الوريم فه
 المأمور به للتدبر.

 وقال الشيه محمد عبده ما هالصته:  

 للتفسير مرات :  

صفففففرف النفس عن الشفففففر و  أدناه أن يبين باإلجمال ما يشفففففرب القل  عظمة اهلل وتنزيهه وي
 ح يها إلم الخير. ي
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 وأما مرتبة العليا فهي ال تتم إال بأمور:  

 أحدها: فهم حقائص األلفاآ المفردة التي أودعها القرآن. 

 یانيها: المعرفة والفهم الدقيص لألسالي  القرانية المتنوعة.

 یال ها: علم أحوال البشر. 

 لقرآن. رابعها: العلم بوجه هداية البشر الهم با

وأصفففحابه وما اانوا عليه من علم  –صفففلم اهلل عليه وسفففلم   –هامسفففها: العلم بسفففيرة النبي  
 وعمل وتصرف في الشئون دنيويها وأهرويها.  

مما ص لمن التفسفففففففير وبالجملة يتحصفففففففل   مرتبة العلياالوال يخفم عليص إن االمنا هنا في 
 قرأ  شروأ أربعة:  

 لدين. صحة االعتقاد ولزوم سنة ا –أولها 

 صحة المقصد.  –یانيها 

 االعتماد علم المنقول ال اب  إن وجد طبعًا.   –یال ها 

 االمتال  من العلوم العديدة والمفيدة.   –رابعها 

 الدزاع ف  الصف ت الخبریة:   -اذمر الث ن  

 اسباب دهل الرأي والنقل جميعًا النزا  في الصفا  الخبرية.من أعظم  - 4 

تحقيص في ه ا القول، وبيان وجه الحص ال ي يج  التعويل عليه إن شففففففا   أنه ال بد من  – 2
 اهلل في ه ه المسألة. 

وم ال ذلص األهبار الواردة في إیبا  الصفففا  المخلوقية المحضففة هلل تعالم، ألن الناس في  
 : ه ه المسألة

م الظواهر وه ين جفامد عند الظواهر قائل بإرادة الحقائص اللغوية المفهومة بأعيانها من تلص ب
 المشبه والمجسمة أما تشبيهًا حقيقيًا أو بطريص اللزوم.

 وبين مصروف عن الظواهر رافل إلرادة الحقائص اللغوية المفهومة منها.  

 ومن ه ا األنوا  الصفا  الفعلية االخلص والرزق واإلماتة و...  - 4

ي الصففا  السبذ الت يا  وصفک الرب سفبحانه لنفسفه    آومن ه ه األنوا  التي تتضفمنها   – 1
 عرفناها تح  عنوان صفا  المعاني.  
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 ق نون ال ع رض:  من أعظم أ ب   الدخیل ف  المأثور والرأي ک لک عدم اتق ن  - اذمر الث لث

وفي هفف ا نقول واهلل نسفففففففتعين ال يخلوا أمر التعففارل من أن يقذ إمففا بين منقولين أو بين   
عقلية حاصففرة دائرة بين النفي واإلیبا  منحصففرة  معقولين أو بين معقول ومنقول فه ه القسففمة 

 عًا.مها ال الیة ه ه ال تحمل معها رابأقسال لص في 

 وأما تعارل بين المعقولين فخارج عن نطاق البحل هنا.

  نتعرل للتعارل بين المنقولين وبين معقول ومنقول.  وأما اآلن 

 ق نون ال ع رض بین المدقولین:

 منهما.  لمتأهر من المتساويين في درجة ال بو  للمتقدم إذا عرف التاريه نسه ا – 4

وأن لم يوجفد التفاريه وافان اإلجمفا  علم اسفففففففتعمفال أحفدی اآليتين علم بإجماعهم أن        – 2
 الناسه ما أجمعوا علم العمل بها.  

 :  وجوه الترجيح - 4

 تقديم الموي علم المدني.   – 4

أحوال أهل علم غفالف    ة، واآلهر أن يوون أحفد الحومين علم غفالف  أحوال أهفل موف      – 2
 المدينة.  دينة، فيقدم الحوم بالخبر ال ي فيه أحوال أهل الم

أن يوون أحد الظاهرين مستقاًل بحومه، واآلهر مقتضيًا لفظًا يزاد عليه، فيقدم المستقل  – 4
 بنفسه عند المعارضة والترتي .  

في الظاهر عند االجتهاد، أن يوون ال واحد من العمومين محمواًل علم ما قصفففففففد به  – 1
 علم تخصيه ال واحد منهما من المقصود باآلهر.   فيقدم ذلص

 أن يوون تخصيه أحد االستعمالين علم لفظ تعلص بمعناه واآلهر باسمه.  – 5

 ترجيح ما يعلم بالخطاب ضرورة علم ما يعلم منه ظاهرًا.  – 6

 أ ب   االخ الف:  

األسفباب التي ينشأ عنها االهتالف   –الم عنهم أجمعين رضفوان اهلل تع  -وقد بين لنا علما نا 
 .  الظاهري ال ي ال يعسر حله علم من أنصک الحص 
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السفففففب  األول: وقو  المخبر به علم أحوال مختلفة وتطويرا  شفففففتم اقوله تعالم في هلص  
 ِمْنومرة ) (3)(لفَفاِزب  ِطين  ِمْنومرة ) (2)(َمسففففففْفُنون  َحمفَفإ  ِمْن)ومرة  ( 1)(ُتَراب  ِمْنآدم إنففه: )
   .(4) (َكاْلَفخَّاِر َصْلَصال 

غير  ألن الصفففففففلصفففففففال غير الحمأ والحمأ وهف ه األلففاآ مختلفة ومعانيها في أحوال مختلفة   
 ومن التراب تنوع  منه األحوال.  التراب إال أن مرجعها الها إلم جوهر وهو التراب 

، وقوله تعالم: (5)(َمسففْفُئوُلوَن ِإنَُّهْم َوِقُفوُهْم)السفففب  ال اني: الهتالف الموضفففو  اقوله تعالم  
 ِبِهَذْن َعْن ُيسفْفَأُل َلا َفَيْوَمِئ  مذ قوله تعالم: )، (6)(اْلُمْرسفَفِليَن َوَلَنسفْفَأَلنَّ ِإَلْيِهْم ُأْرسفِفَل الَِّ يَن َفَلَنسفْفَأَلنَّ)

 .(7)(َجانٌّ َوَلا ِإْنٌس

وتصفففديص الرسفففل وال انية علم ما  الحليمي: فتحمل اآلية األولم علم السففف ال عن توحيدقال 
ن في أليسففففتلزم اإلقرار بالنبوا  من شففففرائذ بالدين وفروعه حمله غيره علم اهتالف األماان 

آهر يرحم ويلطک به، وموضفففذ آهر القيامة مواقک ابيرة فموضفففذ يسفففأله ويناقش، وموضفففذ   
 .-وهم الم منون  –وموضذ آهر ال يعنک  –وهم الوفار  –يعنک ويوبه 

 .(8)...( َقَتَلُهْم اللََّه نََّوَلِك َتْقُتُلوُهْم َفَلْمالهتالفهما في جهتي الفعل اقوله تعالم: )ال الل: السب  

عنهم باعتبار التأیير وله ا قال أضفففففففيک القتفل إليهم علم جهة الوسففففففف  والمباشفففففففرة ونفاه   
 يعارضه جهتين المخلوقة هلل تعالم موتسفبة لددميين فنفي الفعل بإحدی ال  فعالاألالجهمور: إن 

    إیباته بالجهة األهری.  

 ُهْم َوَما َرىسففُفَكا النَّاَس َوَتَرىالسفففب  الرابذ: الهتالفهما في الحقيقة والمجاز اقوله تعالم: )
 .(9)(... ِبُسَكاَرى

وهو يرجذ لقول المناطقة: االهتالف باإلضفففففافة أي وتری الناس سفففففواری باإلضفففففافة إلم   
  ما هم بسواری باإلضافة إلم الخمر حقيقة.  مجازًا، وأهوال القيامة 
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 َكاَن ْوم َي ِفي... لوجهين واعتبارين وهو الجامذ للمفتريا  اقوله تعالم: )السفففففب  الخامس: 
 .  (2)...(َسَنة  َكَأْلِکوقوله تعالم: )...، (1)(َسَنة  َأْلَک َهْمِسيَن ِمْقَداُرُه

 .  (3)(ِسيًراَع اْلَكاِفِريَن َعَلى َيْوًما َوَكاَن)... باعتبار حال الم من والوافر بدليل وأجي  بأنه  

 اخ الف القراءتین ک خ الف اآلی ین:

أنوا  تعارل الحقيقي بين القرا ا  علم یالیة العلمفا  به ا الشفففففففأن وجدوا   بعفد اسفففففففتقرا  
 أقسام: 

 اللفظ والمعنم واحد، الفظ الصراأ والسراأ. أحدها: اهتالف 

مذ جواز اجتمففاعهمففا في شفففففففي  واحففد، اقولففه تعففالم: )ننشفففففففرهففا   ًاا جميعففمف یفانيهففا: اهتالفه 
  وننشزها( بالرا  والزا . 

ال ا جميعفًا مذ امتنففا  اجتمففاعهففا في شفففففففي  واحففد بففل يتفقففان من وجففه آهر  مففیفال هففا: اهتالفه 
  وظنوا أنهم قد ا بوا( قرئ بالتخفيک والتشديد.  يقتضي التضاد، اقوله تعالم: )

 دقول والمعقول:ق نون ال ع رض بین الم

 فال يخلو أمر ه ا التعارل من إحدی حالتين:  

أن يوون ه ا التعارل هو في ظاهر النظر فحسففففف  وهو ما ال يسفففففتأهل أن يسفففففمم   – 4 
في الحقيقة بل هم مجرد اهتالف ظاهري ال أیر لها في رد مقتضففم منقول وال معقول تعارضففًا 

لم اهلل عليه صفف –امًا ببعل أفراده اتفسففيره لفظًا ع –صففلم اهلل عليه وسففلم  –اما يفسففر النبي 
 . قوله تعالم: )غير المغضوب عليهم وال الضالين( باليهود والنصاری –وسلم 

أن يوون التعففارل بين ظففاهر المنقول ال ففابفف  والمعقول هو في الحقيقففة ونفس األمر  – 2 
 أن يوون ظنيففًا أو قول منبحففال فحينئفف  نقول: ال يخلو هفف ا المع بحيففل ال يمون الجمذ بينهمففا  

فإن اان األول واان المنقول مذ ذلص اتابًا أو سفففففففنة مرفوعة أولهما حوم المرفو  من قطعيًا  
التابعين بشفففففففرطه أو مجمعًا عليه بأنهم يردون المعقول حينئ  ألجل مأیور لصفففففففحابة أو مأیور 

رل ا هو حوم التعافه   علم الصففحابةفهمها  أم لته: المة الظلم في اآلية والتباسمن ، المنقول
 حين يقذ بين المعقول القطعي وبين المنقولفففأمففا   ن المعقول المظنون وبين المنقول،إذا وقذ بي

اتابه أسفففففففاس التقديس في  –رحمه اهلل تعالم  –ففإن األمر فيفه هو علم مفا قاله اإلمام الرازي    
 قال: 
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 من أحد أمور أربعة:  و الحال اعلم أن الدالئل القطعية العقلية اذا قابلتها أدلة نقلية ال يخل

 أما أن يصدق العقل والنقل فيلزم تصديص النقيضين وهو محال.   – أ

 وأما أن يبطل فيلزم تو ي  النقيضين وهو محال.   – ب

 أن يصدق الظواهر النقلية ويو ب الظواهر العقلية وذلص باطل.وأما  – ج

هو امففا تری حوم آهفف  بففأقوی  المعقول والمنقول، و فهفف ا هو حوم القوم في التعففارل بين 
اتزانًا واسففففتقامة علم جادة أسففففباب احترام المعقول والمنقول جميعًا وهو ال يتضففففرر أامل منه 

 .  -رحمهم اهلل تعالم رحمة واسعة  –الصواب 

 قول الشيه ال هبي في التعارل بين التفسير بالمأیور وبالرأي:  

 التفسير بالرأي قسمان: 

 م.  م مو –قسم ممدوح. ب  –أ 

 أما األول ال يعقل أن يوون متعارضًا مذ المنقول ألنه ساق  ابتداً . 

 فهو ال ي يعقل التعارل مذ المنقول.  وأما ال اني 

ه ا وأن الصففور العقلية التي يحصففل فيها التعارل بين التفسففير العقلي والتفسففير النقلي هم  
 ما يأتي:  

 في الشر . يمون يوون االهما قطعيًا ا لص، فأما ه ا الأن  –أواًل 

 ظنيًا، وال شص أن القطعي مقدم علم غيره.أن يوون أحدهما قطعيًا واآلهر  –یانيًا 

ا، وإن هموج  حمل النظم الوريم علياالهما ظنيًا، فإن أمون الجمذ بينهما  أن يوون –یال ًا 
 . النقلي علم العقليتع ر الجمذ، فيقدم 

   : ي المحمو  من الدخیللیس تفسیر القرآن ب لرأ -اذمر الرابع  

 معدی ال فسیر ب لرأي:   –أواًل 

 :في اللغة الرأي معنم -أ 

 والمراد هنا: االجتهاد.  القياس.  – 4االجتهاد.  – 2االعتقاد.  – 4

 تفسير بالرأی اصطالحًا:معنم ال -ب 
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 ولومناحيهم في الق عبارة عن تفسففففير القرآن باالجتهاد بعد معرفة المفسففففر لوالم العرب  هو
بالشفففففففعر الجاهلي ووقوفه علم ومعرفتفه لأللففاآ العربيفة ووجوه داللتها واسفففففففتعانته في ذلص    

تاج حأسباب النزول ومعرفته بالناسه والمنسوخ من آيا  القرآن وغير ذلص من األدوا  التي ي
 إليها المفسر. 

 :  ال فسیر ب لرأي وام د عهالخالف ف  یواز  -ث نیً   

 إلسالم في جواز التفسير بالرأي وامتناعه.  اهتلک القدامم من علما  ا

 اذ لة الم نعین والمجیزین:  

 أ لة الم نعین:   – 1

 َوَلَعلَُّهْم ِإَلْيِهْم َلُنزِّ مفَفا ِللنففَّاِس ِلُتَبيَِّن الفف ِّْكَر ِإَليفْفَك َوَأْنَزْلنفَفاقففال اهلل تعففالم: )... الوتففاب:  –أ 
 . -صلم اهلل عليه وسلم  –ئک النبي ظاوفإن تفسير القرآن من . (1)(َيَتَفكَُّروَن

 َفْلَيَتَبوَّْأ م ،ِعْل ِبَغْيِر اْلُقْرآِن ِفي َقاَل َمْن»: -صففففلم اهلل عليه وسففففلم  –قال النبي السففففنة:  –ب 
 فإنه لمتم،ع ما إال عني الحديل اتقوا  : -صففلم اهلل عليه وسففلم   –وقال النبي  «النَّاِر ِمَن َمْقَعَدُه
 من قعدهم فليتبوأ علم، بغير القرآن في ك ب ومن النار، من مقعده فليتبوأ متعمدا، علي ك ب من
 . «َأْهَطَأ َفَقْد اَبَفَأَص ِبَرْأِيِه اهلِل ِكَتاِب ِفي َقاَل َمْن»: -صلم اهلل عليه وسلم  –وقال النبي    النار

علم منهم ر يعلم اهلل بغالتفسفففففففير بالرأي قول علم اهلل بغير علم، والقول بغير  القياس: -ج 
 عنه، فالتفسير بالرأي منهم عنه.

تحرج جماعة من السففلک عن تفسففير ما ال علم به اما روي  مأیور الصففحابة والتابعين:  –د 
تقلني وأی سفففما  تظلني إذا قل  في اتاب : أي أرل  -رضفففي اهلل تعالم عنه  –عن أبي بور 
   اهلل ما ال أعلم. 

 :  المجیزین أ لة - 2 

 نقه والمعارضة: وتتم ل في ال 

 الدقض: –أواًل 

 نقل ما استبدل به المانعون من الوتاب:  –أ  

وقال مجاهد  –صلم اهلل عليه وسلم  –ما انحصر  البيان للنبي ( ِللنَّاِس ِلُتَبيَِّن)إن اآلية  – 4
 يتعلص بالمشول والمجمل ال غيرهما من النه والظاهر.  –صلم اهلل عليه وسلم  –بيان النبي 
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ه ه  (1)(...وِلَوالرَّسفُف اللَِّه ِإَلى َفُردُّوُه شفَفْي   ِفي َتَناَزْعُتْم َفِإْنوأما االسففتدالل به ه اآلية ) – 2
  لوم  ألن ه ه االية صريحة في حجية القياس. عليوم في الحقيقة ال 

 نقل ما استدلوا به من السنة:  –ب 

 ي ين.  فإنه ال حجة لوم ا لص فيما استندتم إليه من ذينوم الحد

 فألن في سند ال واحد منهما مقااًل. –أما أواًل 

من امتنا  القول في القرآن بالرأي فإن المعنم المقصفففففففود بهما ليس اما زعمتم  –وأما یانيًا 
بأم ال ه ه الفنون رواية ودراية قد فسفففففروا لنا المراد بول منهما بالولية بل وإن العلما  المهرة 

  شبل.  لوم بعده متتفسيرًا ال يبقم 

 به من من القياس:نقل ما استدلوا  –ج 

االستدالل  م( قولوم فيبالرأي قول علم اهلل بغير علالتفسيری )الصغرفإنا نمنذ منه مقدمتوم 
ذلص يسفففتطيذ المفسفففر  المفسفففر بالرأي أن يظن الصفففواب... قلنا ممنو    مسفففتطا أقصفففم في 

   بالرأي أن يجزم علم سبيل العلم. 

 إليه من مأیور الصحابة والتابعين:   نقل ما استندوا –د 

فإن ال ذلص محمول علم فرأ الور  والتهي  من اتاب فإنه بعد قطذ النظر عما في سفففنده 
 أومظنونًا ظنًا غالبًا يقرب من درجة العلماهلل والتحرج من القول فيفه بمفا ال يوون معلومًا لقائله   

 ي التهجم علم القرآن بمجرد رأيةورسفففففففوله حجة فأو أن يتخف  ذلص ذو هوی وجرأة علم اهلل  
  المبنم علم الهوی. 

 :  المع رضة –ث نیً  

أما وظيفة المعارضة فإن من أجاز تفسير بعل القرآن بالرأی المحمود قد عارضوا األولين 
المانعين ل لص بأوجه متعددة ت ب  دعواهم التي هي اما قلنا سلفًا نقيل دعوی المانعين وتتم ل 

  هری في الوتاب والسنة والقياس ومأیور الصحابة والتابعين.   ه ه األوجه هي األ

 الوتاب:أما  –أ 

 فمن وجهين:  

علم الت ار أو التدبر أو إعمال العقل و ما إلم ذلص من ال  تحلأحفدهمفا: أن افل آيفة منفه      
في محل النزا  علم صدق دعوی المجيزين وبطالن  حجة بالغةما يحتاج إلم فور ونظر فإنها 

   نقضيها.
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 الَِّ يَن َلَعِلَمُه ِمْنُهْم اْلَأْمِر ُأوِلي َوِإَلى الرَّسفُفولِ  ِإَلى َردُّوُه َوَلْوقول اهلل عز من قائل: )... یانيهما:
. ووجه الداللة أن ه ا النه الوريم ناطص بحجية االسفففففففتنباأ ال ي هو (1)..(ِمْنُهْم َيسففففففْفَتْنِبُطوَنُه

أتاح اهلل لصاحبه من االجتهاد وال ي هو أعم من أن  الرأي وإمعان للنظر بمابالضفرورة إعمال  
 يوون في اتاب اهلل أو غيره.  

 المعارضة بالسنة: –ب 

 .  «ُوُجوِهِه َأْحَسِن َعَلى َفاْحِمُلوُه ُوُجوه  ُذو َذُلوٌل اْلُقْرآُن»فمنها حديل 

 تهمألسففففففن به تنطص لحامليه مطيذ أنه أحدهما معنيين يحتمل  ذلول قوله قال السففففففيوطي: 
 .  المجتهدين أفهام عنه تقصر ال حتى لمعانيه موضح أنه وال اني

 التأويل من وجوها يحتمل ما ألفاظه من أن أحدهما: معنيين يحتمفل   وجوه ذو:  وقولفه 
 .والتحريم والتحليل والترهي  والترغي  والنواهي األوامر من وجوها جمذ قد أنه وال اني

 معانيه أحسففففن على الحمل أحدهما: معنيين تمليح  وجوهه أحسففففن على فاحملوه:  وقوله
 على ظاهرة داللة وفيه االنتقام دون والعفو الرهه دون العزائم من فيه ما أحسفففففن وال اني
 .  تعالى اهلل كتاب في واالجتهاد االستنباأ جواز

 المعارضة بالقياس: -ج 

 د إذفقال بع –تعالم  رحمه اهلل –وفم بها الشاطبي وأما القياس أو المعقول فمن أوجه أربعة 
مفاد أحدهما إعمال الرأي في  –رضففي اهلل تعالم عنه  –سففاق أیرين متعارضففين عن الصففديص  

 فه ان قوالن اقتضيا إعمال الرأي وتراه في القرآن وهما ال يجتمعان. القرآن ومفاد اآلهر تراه 

 الكتاب ةوموافق العرب كالم موافقة على جار أحدهما: ضفففففففربان الرأي إن: فيه والقول
 :ألمور بهما، لعالم م له إهمال يمكن ال فه ا والسنة،

 ولم. مراد وفهم لفظ وتفسير حكم واسفتنباأ  معنى ببيان فيه القول من بد ال الكتاب أن: أحدها
 يرغ وذلك أك رها، أو كلها األحكام فتتعطل ذلك دون يتوقک أن فإما. تقدم عمن ذلك جميذ يأ 
 .يليص بما فيه القول من بد فال. ممكن

 هكل ذلك مبي نا وسفففففل م عليه اهلل صفففففل ى الرسفففففول يكون أن للزم ك لك كان لو أنه: وال اني
 على دلف. ذلك يفعل لم السففف الم عليه أنه والمعلوم. قول وال نظر فيه ألحد يكون فال .بالتوقيک

 مام ك يرا وتر . به إال علمه إلى يوصففففل ال ما منه بي ن بل. الوجه ذلك على به يكل ک لم أنه
 .التوقيک القرآن تفسير جميذ في يلزم فلم. باجتهادهم االجتهاد أرباب يدركه
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 لىع القرآن فسروا أنهم علم وقد. غيرهم من االحتياأ به ا أولى كانوا الصفحابة  أن: وال الل
 والمنذ بالتوقيک القول فإطالق .ه ا ينافي والتوقيک. معناه تفسفففير بلغنا جهتهم ومن. فهموا ما
 .يصح ال الرأي، من

 األمور جهفففة من: جهتين من القرآن في النظر ألن. يمكن ال الفرل هففف ا أن: والرابذ
 بية،العر المآه  جهة ومن. جدال والنظر الرأي وتر  فيه بالتوقيک القول يسفففلم فقد الشفففرعية،

. له م عنه فالالزم. باطل وهو. األولين السففففلک في ذلك لزم وإال. التوقيک فيه يمكن ال وه ا
 .فيه إطناب من أوضح فهو بالجملة

 المعارضة مأیورة الصحابة والتابعين: –د 

هاص فأما العام فيشفففففتمل وأما مأیور الصفففففحابة والتابعين فمن وجهين: أحدهما عام واآلهر 
 في أمرين:  

ما سففففففعم  اآلن یالل أوجه التي نقلنا عن الشففففففاطبي في القياس من أن الصففففففحابة  أحدهما:
 بلغنا ... أی وا لص فعل من بعدهم من التابعين.  وا القرآن ومن حجتهم أنفسهم قد فسر

ممن هو أهل للرأي وأمفا یفانيهمفا ففأنار ناطقه عنهم في صفففففففراحة ووضفففففففوح بأن لول أحد      
هلل تعالم فمن ذلص أیر واالجتهفاد أن يعمل رأيه علم حسففففففف  ما أتاح اهلل له من فهم في اتاب ا 

     فقه حتم يری للقرآن وجوهًا ا يرة.  أبي الدردا  ال يفقه الرجل ال ال

 م  نخ  رج نحن من ه ا الخالف:  

 ما يستفاد من ه ا البحل وصفوة القول في حوم من فسر القرآن بالرأي:و

 . أشيا  الموضذ ه ا من يستفاد فال ي

 دوا باأل العلم في الناس، فإن. بينة على إال تعالى اهلل كتاب في القول من التحفظ: منها
 :طبقا  یالث التفسير، في إليها تاجالمح

 ذم قالوا وه ال  .يليهم ومن والتابعين كالصفففحابة الراسفففخين مبلغ ذلك في بلغ من: إحداها
 العلم في ناأ بأنفسنا ظنن ا إن منهم ب لك أولى فنحن. الهجوم من والخوف والهيبة والتحفظ التوقي
 .وهيها . م لهم والفهم

 يمتحر في إشفففكال ال طرف فه ا. داناهم وال مبالغهم يبلغ لم هأن نفسفففه من علم من: وال انية
 .عليه ذلك

 .بعل دون علومه بعل في ذلك ظن أو االجتهاد، أهل مبلغ بلوغه في شفففك  من: وال ال ة
 أو كشفف له يبقى ما فعند. العلم عدم األصففل ألن. فيه القول من المنذ حكم تح  داهل أيضففا فه ا
 وكل. إشفففكال بال باق عليه األول الحكم فانسفففحاب الراسفففخين، العلما  مدهل الدهول في تردد
 ظنه فحسففف ن طوره، الطبقة ه ه أصفففحاب بعل تعدى وربما. المجال ه ا في نفسفففه فقيه أحد



 إبراهیم خلیفةالمخلص للجزء األول من کتاب                                                                   سیر في التفخیل الد

 54 من  14 ةحفالص
 

 في ظهرو النحل، وتباين  الفرق، افترق  هنا ومن. الراسففخين مذ فيه الكالم في ودهل بنفسففه،
 .الخلل القرآن تفسير

 يه،ف النظر إليه ووكل تقدمه، من على ذلك في واعتمد القرآن، في ظرالن تر  من أن: ومنها
 .الضرورة حكم وعلى منه، بد ال فيما إال. سعة ذلك في وله. ملوم غير

 ال فيما القياس من يتحرجون الصالح السفلک  زال وما. القياس في النظر يشفبه  فيه النظر فإن
 .واحد فيهما المحظور فإن. القرآن في القول في وجدناهم وك لك. فيه نه

. ظرالنا نظر إلى يرجذ القياس فإن. أشفففد  القرآن في القول بل. اهلل على التقو ل هوف وهو
 .الخطر عظيم وه ا المنزل، بكالمه ك ا، عنى أو ك ا أراد اهلل أن إلى يرجذ القرآن في والقول

 منه تقصفففففيد هيقول ما أن عليه، والمتكلم والمفسفففففر، الناظر، من بال على يكون أن ومنها
 يسأله أن فليت ب . الكالم ه ا من اهلل مراد ه ا: بيانه بلسفان  يقول فهو. اهلل كالم والقرآن. للمتكلم
 الاالحتم فمجرد وإال،. الشفففواهد ببيان إال ذلك له يصفففح فال ه اا عني قل  أين من: تعالى اهلل

 .  وك ا ك ا المعنى يكون أن يحتمل: يقول بأن يكفي

 إلى رجذت ال التي فاالحتماال  وإل ا،. العلم صففل  في االحتماال  تلك صففحة على أيضففا بنا 
 هديشففف شفففاهد من يحتمل، أو به يجزم قول، كل في بد ال تقدير، كل فعلى معتبرة، غير أصفففل
   .أعلم واهلل الم موم، الرأي أهل تح  صاحبه ودهل. باطال كان وإال. ألصله

 مصادر التفسير بالرأي المحمود:

 ه  بمطلص اللغة، فإن القرآن نزل )بلسان عربي مبين(.  األ – 4 

 التفسير بالمقتضي من معنم الوالم والمقتضي من قوة الشر . – 2

  المتعددة والمتنوعة التي تحتاج إليها في التفسير. العلوم  – 4

 أن يفعله وما عليه أن يدعه: رأيالما علم المفسر ب

فسفففر أن يتحری في التفسفففير مطابقة المفسفففر وأن   قال السفففيوطي: قال العلما  يج  علم الم
من ومن نقه عما يحتاج إليه في إيضفففففففاح المعنم أو زيادة ال تليص بالغرل.يتحرر في ذلفص  

 .  اون المفسر فيه زيغ عن المعنم وعدول عن طريقه

 جازي.  عليه بمراعاة المعنم الحقيقم والم - 4

 . مراعاة التأليک والغرل ال ي سيص له الوالم - 2

 أن ي اهي بين المفرادا . - 4
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 البدا ة بالعلوم اللفظية . يج  عليه  – 1

 البدا ة به منها تحقيص األلفاآ المفردة فيتولم عليها من جهة اللغة.  – 5

 التصريک.تحقيص األلفاآ من جهة  – 6

 تحقيص األلفاآ من جهة االشتقاق.  – 7

 التولم علم األلفاآ بحس  التراي . – 8

 ة باإلعراب. البدا  – 9

 بالمعانم . یم ما يليص  – 41

 والبيان.  – 44

 والبديذ.   – 42

 یم يبين المعنم المراد.  – 44

 یم االستنباأ.   – 41

 یم اإلشارا .  – 45

 االبتدا  ب ار أسباب النزول.   – 46

 .  ذار المناسبة – 47

 ذار فضائل القرآن في أول السورة.  – 48

 تساهل. فإنه الحواية بمعنم اإلهبار ذار لفظ أن يتجن  من  – 49

 القول بالتورار في القرآن. عليه التقليل حس  اإلموان  – 21

 .نظر المفسر مراعاة نظم القرآنليون مح   – 24

أن مجمو  المترادفين يحصففففففففل معنم ال يوجففد عنففد انفراد أحففدهمففا فففإن   أن يعتقففد  – 22
 زائدًا. التراي  يحدث معنم 

 الم ال ي سيص له. مراعاة نظم الو – 24

بها الترادف والقطذ بعدم الترادف مراعاة مجازي االسففتعماال  في األلفاآ التي يظن  – 21
 ما أمون.  
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 ذار علل النحو.   – 25

 دالئل مسائل أصول الفقه.  – 26

 دالئل مسائل الفقه . – 27

 أصول الدين. دالئل  – 28

 . االجتناب من ذار ما ال يصح من أسباب النزول – 29

 االجتناب من ذار أحاديل الموضوعة.   – 41

 االجتناب من ذار الحوايا  التي ال تتناس  اِلآيا .  – 44

 االجتناب من ذار اإلسرائليا  التي ال تصح.  – 42

  ا  ماذا يفعل المفسر بالرأي عند تعدد االحتماال  في معنم النه

 يعامله ااآلتي:  

 ام إلى اللفظ صفففرف وهو التأويل إطالق عليه يغل  ال ي وهو العلما  اجتهاد إلى يرجذ ما
 يهوتخصففف المجمل وبيان األحكام اسفففتنباأ وذلك مسفففتنب  والم ول ناقل فالمفسفففر إليه يئول
 العموم

 لعلما ا وعلى فيه االجتهاد العلما  لغير يجوز ال ال ي فهو فصففاعدا معنيين احتمل لفظ وكل
 ظلف وكل بيانه تقدم ما على فيه رأيهم مجرد وايعتمد أن لهم وليس والدالئل الشففففواهد اعتماد
 :قسمان فهو معنيين احتمل

 على دليل يقوم أن إال الظاهر على الحمل فيج  اآلهر من أظهر أحدهما يكون أن: أحدهما
 . عليه فيحمل الجلي دون الخفي هو المراد أن

 :ضربين على وه ا حقيقة فيهما واالستعمال جليين يكونا أن: ال اني

 لغوية حقيقة أحدهما في هو معنيين بين اللفظ فيدور فيهما الحقيقة أصفففل تختلک أن: ماأحده
: تعالى هقول نحو اللغوية إرادة على قرينته تدل أن إال أولى فالشرعية شفرعية  حقيقة اآلهر وفي
 أولى فالعرفية والعرفية اللغوية بين دار إذا وك لك{ لهم سفففففكن صفففففالتك إن عليهم وصفففففل}

 . ألزم الشر  ألن أولى فالشرعية والعرفية الشرعية بين دار ولو اللغة ىعل لطريانها

 في وأ اللغة في فيهما اسففففتعمل المعنيين كال بل الحقيقة أصففففل تختلک ال: ال اني الضففففرب
 :ضربين على أيضا وه ا سوا  حد على العرف أو الشر 
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 الحيل في حقيقة لقر كا الواحد باللفظ إرادتهما يمكن وال اجتمفاعا  يتنفافيفا   أن: أحفدهمفا  
 وه كان إليه وصففل فإذا عليه الدالة باألمارا  منهما المراد في يجتهد أن المجتهد فعلى والطهر
 اهلل مراد ذلك كان اآلهر المعنى إلى اجتهاده فأدى آهر مجتهد اجتهد وإن حقه في اهلل مراد
 فقد ا األمار لتكاف  مريناأل أحد يترجح لم فإن .به كلک وما اجتهاده نتيجة ألنه حقه في تعالى
 بأعظمهما يأه  قال من ومنهم شففا  أيهما على الحمل في يخير قال من فمنهم العلم أهل اهتلک
 .  المفتين جواب كاهتالف باألهک يأه  أن وهو یالل وجه اطراد يبعد وال حكما

 في بلغأ ذلك ويكون المحققين عند عليهما الحمل فيج  اجتماعا يتنافيا أال: ال اني الضفففرب
 أيضففففا وه ا أحدهما إرادة على دليل يدل أن إال المكلک حص في وأحفظ والفصففففاحة اإلعجاز
 :ضربان

   .لإلرادة عليه المدلول فيتعين اآلهر المعنى لبطالن مقتضية داللته تكون أن: أحدهما

 يهعل المدلول حكم ي ب : قال من فمنهم فيه العلما  اهتلک وه ا بطالنه يقتضفففي أال: ال اني
 هعلي يدل لم وإن أيضففا مرادا يكون أن يجوز بل اآلهر المعنى بسففقوأ يحكم وال مرادا ويكون
 هارج من بدليل أحدهما ترجح وإن حكمه في فاسففتويا عليهما اللفظ موج  ألن هارج من دليل
 .  اآلهر الدليل بمظاهرة لقوته اآلهر من حكما أیب  هارج من بدليل ترجح ما: قال من ومنهم

 .أعلم واهلل المحتمل اللفظ في التفسير وجوه في معتبر نافذ أصل فه ا

فسیر ال ف  ث بت السلدة لجمیع القرآن وال ذکثر ح ی یاون یمیع  ال بی ن  –اذمر الخ مس 
 أو اکثرج من غیره  من الدخیل:

صففففففلة ویيقة باألمر  ل وهو ما لهيوأما هامس ه ه األمور التي يترت  علم اإلهالل بها الده
النقيل فيه أعم من الفدعوی في هف ا أهه من الفدعوی في سفففففففابقفه وبفالتالي       نک وإن افان اآل

 النقيل في سابقه فهو أن نجلو لص الحص في القدر ال ي بينته السنة من القرآن.

ال  غأهو جميذ القرآن فيوون ال تفسفففففير ال يسفففففتند إلم السفففففنة دهياًل أم هو أا ره فيوون   
ن ملسفففنة من الدهيل أم هو شفففطره فيوون شفففطر تلص التفاسفففير    التفاسفففير التي ال تسفففتند إلم ا 

 الدهيل.  

ا لص أم هو أقله فيوون غال  التفسففير بسففواها صففالحًا ألن يوون من األصففيل إذا توفر فيه  
 شرطه ويوون القليل ال ي ال يستند إلم السنة مذ وجدان الطلبة فيها هو الدهيل فحس .  

علتها حاصفففففففرة تدور علم النفي واإلیبا  بحيل ال تتمة القسفففففففمة وجفهف ه احتمفاال  أربعة   
 يتصور في العقل المزيد علم ه ه االحتماال .  

 لیس تخصی  القرآن بخبر الواحد من الدخیل خالفً  لمن زعم  لک: -الس  س اذمر

القرآن بخبر الواحد أما سففففادس ه ه األمور فهو أن نحقص لص القول في مسففففألة تخصفففففيه   
 النزا  من عديدين.وهي مسألة طالما فيها 
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مهور أهل اإلسفالم يقولون بم ل ه ا التخصيه، تری الخوارج ومن علم  ُجفعلم حين تری 
من يقول يصفففلح تخصفففيه العام من القرآن بممنوعه وتری جماعة يتوسفففطون فمنهم شفففاالتهم 

بدليل قطعي متصفففففاًل اان ذلص الدليل أو بخبر الواحد إن اان قد سفففففبص تخصفففففيصفففففه من قبل   
 منفصاًل.  

ذلص  قطعيًا اانومنهم من يقول إنما يصفلح ذلص إن اان قد سفبص التخصيه بدليل منفصل   
 الدليل أو ظنيًا.  

من يتوقک في المسففففألة ويقول توافأ  البينتان فما أری بأي األمرين أقول بجواز م ل ومنهم 
 ه ا التخصيه أو بامتناعه.  

ال ما سفففوا  من الدهيل في ه ه فالحاصفففل أن األصفففيل ال ي عليه المعول هنا وال ي يعتبر  
عموما  القرآن ال ي هو قطعي ه بهما اآلحاد وإن اان  ظنية ال بو  تخصالمسألة أن أهبار 

ال بو  من قبفل أن الظنيفة والقطعية إنما هما من ال بو  وهو ما ال االم لنا فيه وال نظر لنا إليه   
 حتم نقول أن المظنون به ا المعنم يخصه المقطو  أواًل.  

إنمفا المقطو  ال ي فيه الوالم وإليه وحدة النظر هو الظنية والقطعية من حيل الداللة أعنم  و
 ومظنون الخاص. داللة ال من المقطو  العام 
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 القسم الث ن 

 ال فصیا  عن صدوف الدخیلالحدیث 

 الب   اذول:  

 : خیل المأثور

 : اآلح  یث الموضوعة ف  ال فسیر –الفصل اذول 

 ؟  الموضوعث م  هو الحدی

 قال الحافظ العراقي: 

 شر الضعيک الخبر الموضو  *** الو ب المختلص المصنو 

 الموضو :  الخبر تعريک 

 في اللغة:  –أ 

 ك ا، فالن على فالن وضففذ: يقال الملصففص،: - دحية ابن قاله كما - لغة وهوقال السففخاوی: 
 .شيخنا قاله كما ،الحي ية  هبه أليص األول لكن واإلسقاأ، الح  أيضا وهو به، ألصقه: أي

 في االصطالح:  –ب 

 نسفف ي ال ال ي الالم، بفتح( المختلص) - وسففلم عليه اهلل صففلى - اهلل رسففول على( الك ب)هو 
 في تأكيدلل المتقاربة ال الیة األلفاآ به ه تعريفه في وجي  واضففعه، من( المصففنو ) بوجه، إليه

 .الزوائد من منها واألول منه، التنفير

 وبی ن أ ب به:أة الوضع نش

نشففأة الوضففذ في الروايا  التفسففيرية هي نفس نشففأة الوضففذ في الحديل، ألن التفسففير      - 4
 .  اان جز  من أجزائه

 اهتلک في تحديد التاريه الوضذ بين العلما  المعاصرين:  – 2

له يوبه قال داتور أحمد أمين ودل – صففلم اهلل عليه وسفففلم  –نشففأته اان  في عهد النبي   –أ 
من ا ب علم متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار. لو لم يون  –صففففلم اهلل عليه وسففففلم  –قوله النبي 

 صلم اهلل عليه وسلم.  –النبي  هيو ب عليه لما قال

 منهانشفففففففأته اان  في سفففففففنة أربعين وبعدها وذلص بسفففففففب  اهتالف األمة علم فرق  –ب 
حتم بلغ ما بلغ، واان وضففذ الحديل من ف الخوارج والشففيعة والجمهور یم امتد  دائرة الخال
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 ونقيتعل واطرق االنتصار لما عندهم من األفوار السياسية والم هبية آن اک إال أن الجمهور اان
 بال واب  من الوتاب والسنة. 

 وبه قال مصطفم السباعي و شيه عبد الوهاب فائد و...  

ي بأن اسففتحالة الو ب فاهيم هليفة إبرونوقش هوال  العلما  األجال  من قبل الشففيه الداتور 
فيه يوهم عصففمة الصففحابة وذلص قول لم  وعدم وقوعها  –صففلم اهلل عليه وسففلم   –عهد النبي 

اما  –صففلم اهلل عليه وسففلم   –علم النبي منهم يقله أحد من أهل السففنة بل يمون وقو  الو ب 
 الجهاد في تبوک، تخلک عنالومعاصففففي أهری االوقو  في حادیة األفص، هم وقذ في زمنه من

   والزني وشرب الخمر و...

استحالة المعصية عن الصحابة بين فرق يوجد هناک ذلص إذ  وعدالة الصفحابة ال تتنافي مذ 
احترازًا  همعادًا عنه وأشفففد اانوا أشفففد الناس ابت الصفففحابة  مذ ذلص وعنهم،  وبين إموان وقوعه

 منه.

 غیرجوف  ال فسیر  – صای اهلل عایه و ام –أ ب   الوضع عای ر ول اهلل 

اما حدد العلما  تاريه الوضفففذ فو لص قد فصفففلوا أسفففبابه الحاملة ألصفففحابه قبحهم اهلل علم 
 ارتوابه ف اروا في ذلص أمورًا:  

 السب  األول:  

الموفائدة لإلسفففففففالم بإظهاره في مظهر المجافاة المنطص السفففففففليم أو السففففففف اجة المفرطة    هو
من مليها من ال من يسمعها، اما وقذ من الزنادقة وغيرهم سفتجلبة للسفخرية بها والزراية ع  الم
أهله وبغية المويد له حيل لم يجدوا سففففبياًل إلم بغيتهم الخبي ة يدهل في اإلسففففالم إال تقية من لم 

 الو ب في تأويل اتابه العظيم.إال في الوضذ علم نبي اإلسالم واهتالق 

 نسأ عن حميد عن روى فقد بالزندقة، المصلوب الشفامي  سفعيد  بن كمحمد: الحاكم يقولاما 
 إليه دعوي كان لما االست نا   ه ا وضذ  اهلل يشا  أن إال بعدي نبي ال النبيين هاتم أنا:  مرفوًعا

   .التنب  إلى والدعوة والزندقة، اإللحاد من

 السب  ال اني: 

د يدفذ هو اتبفا  الهوی وموافقفة البفدعفة، وذلفص أن التعصففففففف  للهوی والنزو  إلم البدعة ق     
سفففبيل تأئيد هواه أو بدعته حتم لو اان ما يرتوبه في سفففبيل صفففاحبه إلم ارتواب أي شفففي  في 

شد ي نذلص هو محل الباطل واالفترا  وله ا لما رأ  الفرق المختلفة أن أعظم تعضيد يمون أ
لو  –صففلم اهلل عليه وسففلم  –هو اتاب اهلل وسففنة رسففوله ر بدعها ويج ب إليها قلوب العامة زإ
وسففنة رسففوله من بدعهم برا  وإنهم ب لص سففتطاعوا إليهما سففبياًل ورأوا مذ ذلص أن اتاب اهلل ا

 صلم اهلل عليه –نصير عمدوا من اجتراح الو ب علم رسول اهلل سفيفقدون أعظم ظهير وأعز  
إلم ما هو صفففففريح في م ازرة بدعهم بل ما هو إلم ذلص بيان لنه قرآني في ا ير  –وسفففففلم 
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يوون یبو  تلص البد  في قلوب الدهما  بالوتاب والسففففنة فال يسففففتطعون لها  من األحيان حتم
 دفعًا وال عنها انفوااًا.

 السب  ال الل: 

هو النزعا  السففياسففية المتعصففبة: فإنه لما اسففتت  األمر للدولة األموية رأينا بعل الحمقم    
ن إلم وضفففففففذ لخلفا  ه ه الدولة علم علم حسفففففففاب الديوالتقري  يفدفعهم الجهل والتعصففففففف   

 في فضلها واإلشادة بخلفائها.األحاديل 

ولما ذال  األمويين وأسففففلم  اللوا  راغمة إلم الدولة العباسففففية انعوسفففف  اآلية فوضففففع     
أيديهم  علم ةر من بني أمية وبيان أن هالک األمبدولة آل العباس والتنفاألحاديل في التبشففففففير 

   م ال أولئص السفها . لم لها إال أال يقذ إلم آهر ه ه المهازل التي 

 السب  الرابذ:

جهلة المتم هبين بالم اه  هو التعصففففف  الم هبي: وذلص أن ه ا التعصففففف  قد يحمل بعل 
ذم و إلم وضففذ أحاديل في االنتصففارإلمام أو لرأي في م هبهأو الفرق الضفالة  الفقهية والعقدية 

هلل صفالحًا ألن ينسفف  لرسول ا ما يخالفه بل ربما بالغ بعضفهم فجعل ال رأي ي دي إليه القياس  
  علم أنه قول قاله بالفصل.  –صلم اهلل عليه وسلم  –

 السب  الخامس: 

هو الشففففففعوبية أو التعصفففففف  للجنس: وذلص أن الدولة العباسففففففية اما هو معروف في ات     
قام  علم أاتاف الفرس، فوان الفرس فيها صفولة وجاه علم هالف ما اان من شأنهم  التاريه 

ودولففة، وتففاريه، األموي، فهنففالففص ذاروا أعنم الفرس مففا اففان لهم من حضفففففففارة  إبففان الحوم
في فضففففففل جنس الفرس تارة، وحاقديهم والمتزلفين إليهم األحاديل فوضففففففذ طائفة من جهلتهم 

 من بلدانهم.  في فضل أشخاص معينين منهم ویال ة في فضل بالد بأعينها وأهری 

 السب  السادس: 

 ا الخلف لبعل يتقربون وصفففنک:  يوافص هواهم. قال السفففخاوي هو اسفففترضفففا  الخلفا  بما 
 بن كغياث;  وأرادوه أتوه فيما لهم كالع ر ليكون;  وآرا هم فعلهم يوافص ما بوضففففذ واألمرا 
 يدالرش هارون والد العباسفي  اهلل عبد المنصفور  بن محمد للمهدي وضفذ  حيل;  النخعي إبراهيم

  . جناح أو:   فيه فزاد ، «هک أو نصل في إال سبص ال: »حديل في

 :قال قفى فلما درهم، آالف عشفففرة يعني ببدرة له فأمر بالحمام، يلع  ذا  إذ المهدي وكان
 ذكرها ذلك، على حملته أنا: وقال ب بحها وأمر الحمام، تر  یم ك اب، قفا أنه قفا  على أشففهد
     .هي مة أبو

 السب  السابذ: 
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ب ار الغرائ  فإن مما ال ري  فيه أن النفوس مجبولة  هو ح  الشهرة واستمالة قلوب العامة
فاسففففتغل جهلة القصففففاص علم ح  الشففففهرة ومولعة بسففففما  غرائ  الوقائذ، وعجائ  األمور 

في قلوب العامة سعيًا ورا  الشهرة ال ين ال حظ لهم من هشية اهلل، استغلوا ه ه النزعة الفطرية 
رائ  من الغمه الناس إليهم افا  ما يسفففففففمعون منهم بما يقدوالغرا  الرهيه فيهم والتقدم بينهم 

التي لم يجدوا إليها سففففففبياًل، مضففففففمونة تنقلبها القلوب، وت عن لها النفوس إال في افترا  الو ب 
 .  -صلم اهلل عليه وسلم  –علم رسول اهلل 

 السب  ال امن: 

فيحمله ما يجهل ل ما من غضفف  أو حرج في اسففتفتائه عهو أن يعرل لمن ال دين له عار
 .  - صلم اهلل عليه وسلم –ذلص مذ هفة دينه علم افترا  الو ب عليه 

بسففنده الو ب  معلموا صففبيانوم شففرارام أقلوم رحمة لليتيم وأغلظوم اقول سففعد بن طريک 
 علم المسوين .  

 السب  التاسذ: 

ل ين اف الوضاعين من أصنا –الصنک ال الل عنه صفاح  تنزيه الشفريعة فقال   هو ما عبر 
ليسففهر ورسففوله حتم أن أحدهم  وضففذ صففناعة وتسففوقًا جرا ة علم اهلل قوم اتخ وا ال –ذارهم 

عامة ليله في وضفذ الحديل اأبي البختري وه  بن وه  القاضفي وسليمان بن عمرو النخعي   
ابن حبان في مقدمة لطي ذار ذلص اإلمام أبو حاتم بن علوان وإسفففففحاق بن نجيذ الموالحسفففففين 

 مجروحين.  اتابه الضعفا  وال

 السب  العاشر:

لناس مذ السففف اجة والجهل لسفففبيل  للخير لخفائه التطرف في ح  ااألسفففباب جميعًا أضفففرهو 
إلم اهلل امفا وقذ لطفائفة من جهلة المتورعة حين رأوا الناس قد قل إقبالهم    الصفففففففحيحفة الفدعوة  

أن في ذلص وا علم ا رة العبادة وقرا ة القرآن فوضففعوا لهم أحاديل تحملهم علم شففدة الرغبة 
   قال صاحبا التقري  وشرحه التدري . )الغاية تبرر الوسيلة( لهم فلسفة ميوافل المعروفة 

 السب  الحادي عشر: 

أن يحمل ح  الشففهرة والظهور علم وضففذ أسففانيد لبعل األحاديل غير أسففانيدها الحقيقية    
 وتطل .لتستغرب 

وضفففذ فجعل بعضفففهم ل ی اإلسفففناد   قال ابن عراق: قوم حملهم الشفففر ومحبة الظهور علم ال
الضفعيک إسفنادًا صحيحًا مشهورًا وجعل بعضهم للحديل إسنادًا غير إسناده المشهور ليستغرب   

 ويطل .   

 أم رات الوضع:  
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 ذإ بالقطذ  ال الغال ، الظن بطريص هو إنما بالوضففذ عليه والحكم .الموضففو  قال الحافظ:  
 منهم ب لك يقوم وإنما ذلك، بها يميزون قوية ملكة بالحديل العلم ألهل لكن، الك وب، يصففدق قد
 .متمكنة ذلك على الدالة بالقرائن ومعرفته قويا، وفهمه یاقبا، وذهنه تاما، اطالعه يكون من

 .  تستشهد من الراوي )السند( أو من المروی نفسه )المتن(وقرائن الوضذ إما 

 أم رات تریع إلی الراوي:

قال الحافظ ابن حجر:  وقد يعرف الوضفففففففذ بإقرار  ، اماأن يقر الواضفففففففذ بوضفففففففعه – 4
 واضعه .

لم ما هو عبارة إقراره عومن القرائن التي ترجذ إلم حال الراوي ا لص ما هو بمعنم  – 2
الح ن الصففبالنووي في التقري  أو قل ما ينزل منزلة إقراره يعنم بالوضففذ علم ما هو عبارة ا

 في مقدمته.  

ي ار تاريخًا ال يوافص عنه عن مولد الشفففففيه ووفاته و اأن يحدث بحديل عن شفففففيه ويسفففففأل 
 . الواقذ

ا  الجرح والتعفديل بحيل ال  لفدی علمف  أن ينفرد بروايفة الحفديفل راو معروف بفالوف ب       – 4
 رة قوية علم أن ه ا الحديل موضو .أحد من ال قا ، فتلص أمافي رواية ه ا الحديل يشاراه 

ديل في فضفففففففائل آل البي  أو في األرجا  رافضفففففففيًا والحمن ذلفص أن يوون الراوي   – 1
من المرجئة أو في القدر والراوي قدري أو في التشففبيه والراوي مشففبه إلم غير ذلص والراوي 

تد  المبمبتفدعفًا والحفديفل فيمفا ي يد بدعته إذا لم يعرف عن ذاک      من افل مفا يوون فيفه الراوي    
ارج ال ين روي لهم أهل التشفففففففدد في لزوم الصفففففففدق والبعفد عن الوف ب ابعل متورعة الخو   

 .الصحيح

  أو حرج في مناظرة أو اضفففطيرار في أن ي ذن عارل من حال الراوي من غضففف  – 5
 فتيا أو تعص  إلمام أو رأي وما إلم ذلص من العوارل بأنه وضذ الحديل لوقته.  جواب 

 أم رات تریع إلی المروي:  

راااة اللفظ أيضفففففففًا المعنم أن يوون الخبر رايوًا في معناه سففففففوا  اجتمع  مذ راة   – 4
 أواًل.  

ومن القرائن التي تدل علم الوضذ وهي ترجذ إلم حال متن ا لص ما نقل عن الخطي   - 2
أن يوون مخففالفففًا للعقففل بحيففل ال يقبففل  عن أبم بور بن الطيفف  أن من جملففة دالئففل الوضفففففففذ  

 التأويل.

ا لص ما يخالک الحس ومن األمارا  الدالة علم الوضفففذ مما يرجذ إلم حال المروی  – 4
 مخالفة صريحة ويوون الخبر مذ ذلص مما ال يقبل التأويل اسابقه.  والمشاهدة 
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ومن تلفص األمفارا  الراجعفة إلم المتن اف لفص أن يوون الحديل مخالفًا للقرآن مخلفة       – 1
 صريحة ال تقبل التأويل ا لص.

بر معارضفففففة ال تقبل ومن القرائن التي ترجذ إلم حال المروی ا لص أن يعارل الخ – 5
ة ديد بين االحتماال  األربعالتأويل أيضففففًا السففففنة المتواترة یم اعمل هنا بعين ما سففففبص من التر 

فسفففففتجد أن لن يبقم منها إال احتمال وحيد متعين هو وجوب طرح المعارل والحوم بوضفففففعه 
 واأله  بمقتضم السنة المتواترة.  

صالحية للحجية من األهبار معارضة  ه والما ال یبا  لومن تلص القرائن أن يعارل  – 6
إن لم و –صفففلم اهلل عليه وسفففلم  –ال تقبل التأويل ا لص ما هو یاب  صفففالح للحجية من سفففنته 

يتواتر ذلص ال اب  بل جا  من طريص األحاد صفففففحيحًا اان أو حسفففففنًا یم أجر الترديد عينه بين 
ضففففرورة األه  باألقوی وطرح منه طبعًا تجد االحتماال  مذ يسففففير من التصففففرف ال يعوزک 

 األضعک.  

ن أن يخالک الخبر مخالفة ال تقبل التأويل أيضففففففًا لمن عقد عليه إجما  األمة من القرائ – 7
نعقد عليه اعلم  من حدي نا عن األصفففففففيل في أول ه ه الدراسفففففففة أن األه  بمقتضفففففففم ما  فقد 

ة لمسففألة األولم وهي اسففتفاضفف فبحوم ااإلجما  واج ، انطالقًا المسففلمتين اللتين أنبأناک هناک 
الصحيحة بحجية اإلجما  واستحالة أن تطبص األمة أي عصر  –صلم اهلل عليه وسلم  –أهباره 

ضففاللة يعتبر الخبر المخالک لإلجما  إذا في الوق  نفسففه معارضففًا لجملة   من عصففورها علم 
  .  في حجتيهه ه األهبار المستفيضة 

 لم حفال المتن ا لص أن يوون الخبر مخالفًا لل اب  ترجذ إ ومن القرائن أيضفففففففًا والتي – 8
ال محالة المسفففففففلم بفه من حقفائص التفاريه ففإنفص إذا أعملف  قانون االحتماال  السفففففففابقة أه          

بمقتضففم ال اب  من حقائص التاريه وطرح  ال ما يعارضففه مما ال يقبل التأويل وحوم  عليه  
 بالوضذ. 

من األهبار ما اقتضفففففففته حومته تعالم من   لفه  ومن تلفص القرائن أن ينفافر مفا ال یبفا     – 9
سفففنن والنواميس التي يسفففير سفففبحانه عليها الوون دوم ما داعية من الدواعي السففف  المعروفة ال

 لخرق العادة.

ومن القرائن الراجحة إلم المروی أيضفًا ما عبر عنه شفيخنا فقال من القرائن اشتمال    – 41
م والتي تقلل من قيم األعمال تصففففدر من عاقل حوي الفا  والمبالغا  التي الحديل علم المجاز

المظيمة وتعزی للناس علم المعاصففي و ذلص باإلفراأ بالوعيد الشففديد علم األمر الصففغير أو   
 اليسير وأا ر ما يوجد ذلص في حديل القصاص والمتوصفة. الوعد العظيم علم الفعل 

 –رحمه اهلل  –شففيخنا أيضففًا   ومن األمارا  الراجعة إلم المروی ا لص ما عبر عنه – 44
 سک يصان عنها الفضال  فضاًلامن القرائن أن يوون الحديل مشتماًل علم سماجا  وسففقال: 

 عن سيد األنبيا .
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ومن القرائن الشاهدة علم الوضذ مما يرجذ إلم المروی أيضًا أن ينفرد الراوي غير  – 42
نقله وروايته من الجم الغفير إما لوونه يتضففففففمن من األمور ما تتوافر الدواعي علم ال قة بخبر 

فيما يلزم المولفين عليه وقطذ الع ر فيه أي لوونه أصففففاًل من أصففففول الدين اما قرره الخطي  
 في أول الوفاية، نقله عنه السخاوي.

نهم إال موإما لوونه هبرًا عن أمر جسفيم تتوفر الدواعي علم نقله بمحضر الجمذ یم ال ينقله  
 تزعم الرافضة أنه دل علم إمامة علم.  واحد االنه ال ي

 –صففلم اهلل عليه وسففلم  –وإما لوونه في غري  من العجائ  التي لو وقع  أو تحدث النبي 
وتحدیوا بها في ال ناد لغرابتها وعجي  شفففففففأنها، یم وجدنا مذ ذلص لم ينقله بهفا لتناقلها الناس  
 عنه إال واحد.  

  خه واحد اان ذلص آية بينة علم وضعه.  هبر تفرد بروايته شفإذا وجدنا في ذلص 

ومما يرجذ إلم المروی ا لص مناديًا علم وضفففففعه أن يوون مما أطبص علم تو ي   – 44
تهمته أو تقليد بعضفففففففهم روايفه في روايتفه له جمذ متواتر يسفففففففتحيل تواط هم علم الو ب في   

 بعضًا فيها.

نطص العقل السففليم تملم علم ال معااسففة لمفإن رد شففهادة عدد التواتر لمجرد رواية الواحد 
    تناقلها بالو ب واالهتالق.  عاقل أن يرد م ل ه ه الرواية ويحوم عليها بالوضذ وعلم 

تلص األمارا  ا لص أن ينق  عن الخبر فال يوجد عند أهله من صفففدور الرواة ومن  – 41
      وبطون الوت . 

 کامة عن الوض عین:  

بول شففاردة وواردة من تاريه علما  السففنة قديمًا وحدي ًا من ال ما سففبص تبين  مدی عناية ال
 صففلم –علم ه ا المسففتوی الحاب  المرتوس في حمأة الو ب عليه الرواة وتاريه من هم منهم 

بخاصفففة حتم ميزوا أولئص الوضفففاعين وأحصفففوهم واحدًا واحدًا وقسفففموهم    –اهلل عليه وسفففلم 
 منهم علم الوضذ. أصنافًا علم السب  أو األسباب الحاملة لول صنک

د وألک وا لص السيوطي قحتم ذار ابن عراق في اتابه أسفمائهم وبلغ عددهم نحو سبعمائة  
والمجروحين اإمام البخاري وابن أبي حاتم ات  في ذلص وأيضففففًا بعل العلما  في الضففففعفا   

   وال هبي وابن حجر و...

 نَّاِإحقيقة قول اهلل تعالم )م وبعفد هف ه المحاوال  التي ال يوجد لها نظير في العالم نصفففففففل إل  
 .  (1)(َلَحاِفُظوَن َلُه َوِإنَّا ال ِّْكَر َنزَّْلَنا َنْحُن
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 خطورة الوضع وأثرج القبیح:

بوجه هاص یم  –صفففففلم اهلل عليه وسفففففلم   –مما ال ري  فيه أن الوضفففففذ علم رسفففففول اهلل  
آن سففيمًا في تفسففير القر الصففحابة والتابعين ومن له الشففأن الرفيذ من أعالم األمة بوجه عام وال
 العظيم اان له أسوأ اآلیار علم أمة اإلسالم ولو لم يون من ذلص إال: 

أنه قد أفقد الو ير ممن لهم انتساب إلم المدارس الغربية وعلومها من المفورين واألدبا   –أ 
أبو  مدالنابهين في نظر الجمهور من أم ال األسفتاذ أحمد أمين والداتور طه ياسفين واألستاذ مح  

 رية وأشباههم.

ومن يعج  بإفوارهم وينخد  بشفففففففهرتهم نقول لو لم يون من ذلص إال أنه أفقد أم ال ه ال  
تعمًدا ممن أنصاف المتعلمين ال قة بوت  الحديل والتفسير جميعًا ظننا منهم حينًا وزعمًا للباطل 

  ن اله. في الدين تفريًطا حيًنا آهر أن أي مما ي ار فيها يمون أن يوون مو وًبا وه ا يواد يوو

أعمم للتراث من البسفففففففطا  واإلعجاز وفي جفانف  اآلهر يبلغ اإلفراأ مداه من طائفة    –ب 
  في أحد ات  الحديل اأنه  ين ال درايفة لهم بالحديل وعلومه، فيحسفففففففبون أن ال حديل جا الف 

 أوب فالن الحديل موضفففففففوعًا قال لص قد جا  في اتاه ا  جدمن حويم حميد، فإذا قل  ألنزل 
فالن وال سيمًا إذا اان من ينس  إليه الوتاب من أولم األقدار في العلم أو التقوی فهل أن  أعلم 

   من صاح  ه ا الوتاب!!!

ة والمسففتشففرقين بل ولو لم يون من ذلص أيضففًا إال أن أعدا  اإلسففالم وأمته من المالحد –ج 
فل  ا الدين ونفي ه ريعة للتشففويصمن أم ال جولدزيهر في اتبه قد اتخ وا من الموضففوعا  ذ

 ونة في أمله. سموم أحقادهم المجن

 :السيئة الوضذ آیار فيبحروفه وإليص اآلن قول أبم شهبة 

 انك ما وم هبية سففياسففية فرق ظله في ترعرع  أن الحديل في السففيئة الوضففذ آیار من -4
 كان لما وضعوه ما لوال شيعةفال األحاديل، من السند ه ا لها يكن لم لو قدميها على تقوم أن لها

 وضففذ ما لوال ،وأضففرابهم والخوارج، والقدرية، المرجئة، وك ا والبقا ، االنتشففار ه ا لم هبهم
 لباألحادي لهم معرفة ال ال ين العامة سففففيما وال الناس من قبوال م اهبهم لقي  لما تأييدهم في

 .ونقدها

 المسففتشففرقين من والمتعصففبين وسففةالقسففا من الدين ألعدا  الموضففوعا  ه ه فتح  قد - 2
 ةالباطل الروايا  على اعتمادهم وجل رسفففوله، وفي اإلسفففالم في الطعن إلى منه ينف ون منف ا

 نم ليسففوا ممن شففاكلتهم على ومن والم رهون المفسففرون ذكرها التي الزائفة واإلسففرائيليا 
 اباحج يجعلوا أن باطيلاأل ه ه بم ل أمكنهم وقد وسفففمينه، غ ه بين يميزون ال ين الحديل أهل
 ال ين لبع حظيرتهم يدهلوا أن أمكنهم كما الغربيين، من يعتنقه أن يريد من وبين اإلسففالم بين
 نهجهم ىعل فسففاروا اإلسففالم على الدهيلة الروايا  ه ه وحقيقة الدين حقيقة بمعرفة يتسففلحوا لم
 يناح العلم باسفففم الفرى ه ه ورد  النبوية، األحاديل شفففأن من والغل بالدين االسفففتخفاف في

 ه ا في مشففكور بجهاد وغيرهم الشففريک األزهر علما  بعل قام وقد آهر، حينا البحل وحرية
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 نأ العتيد األزهر شففئون على القائمين من نود وكنا المقل جهد فهو بلغ مهما جهاد أنه إال الباب
 .لبابا ه ا في القيمة والرسائل الكت  بنشر ه ا في إيجابية هطوا  لهم تكون

 حتى قوم بهابسب ضل فقد ،والتشبيه التجسفيم  كأحاديل بالعقيدة الضفرر  السفيئة  اآلیار من - 4
 هب تعلص فقد ، لنفذ بحجر ظنه أحدكم أحسفففن لو:  وكحديل األجسفففام، من جسفففم اهلل أن زعموا
 الجمادا  بعل إلى وانصفففففففرفوا باهلل، ال قة من قلوبهم فنفضفففففففوا األغبيفا   الجهفال  بعل

 .المبين الضالل في فوقعوا الضر دفذ أو النفذ يرجون  والمخلوقا

 األحاديل من منشففأها تجد البد  من فك ير سففوقها وتنفيص البد  تك ير السففيئة اآلیار من - 1
 وااعتمد فقد عندهم المتعارفة الهيئة على الصفففوفية عند الخرقة بدعة م ل وذلك الموضفففوعة،

 دعةب وك ا ،السما  عند والرقه التواجد بدعة وك ا قاطبة، العلم أهل أنكرها أحاديل على فيها
 ياموص والليالي األيام وصلوا  مشروعة غير بطريقة شفعبان  نصفک  وصفالة  الرغائ ، صفالة 
 يوم والبكا  النوح بدعة وك ا ،المك وبة األحاديل أسفففاسفففها   كلها رج  من مخصففففوصفففة  أيام

 .  فيه والسرور الفرح وبدعة عاشورا 

 ارتكاب من التحرج وعدم ،عنها والتكاسففل الصففالحة باألعمال التهاون ةالسففيئ اآلیار من - 5
 لتيا وكاألحاديل القليل، العمل على جدا الك ير ال واب ترت  التي كاألحاديل وذلك ،اآلیام
 اسقاف كان وإن اهلل حبي  الكريم:  وم ل ، الجنة حشو مكة سفها :  م ل والمجان الفسفاق  تغري

 والسفففنة للقرآن ومناقضفففان قطعا ك بان وهما ، بخيل عابد من اهلل إلى أح  السفففخي والفاسفففص
 .المستفيضة

 في السفففر أو ك ا وق  في العمل أن بإيهامهم النافذ العمل عن الناس تعطيل المفاسففد من - 6
 بنيكت فال حبيبتيه أو كريمتيه أح  من:  ك با روي ما م ل ذلك ونحو شففف م أو مضفففر ك ا يوم
 ،بعده لكتابةا بعدم ك يرا هيرا نفسففه على فيفو  يعرف ال من بعل به ريغت فقد ، العصففر بعد
 الناس بعل باعتقاده يتشفففففا م فقد ، مسفففففتمر نحس يوم األربعا  يوم:  ك با روي ما وم ل

 .الدنيوي أو الديني الخير فيفوتهم فيه، حاجاتهم وقضا  أسفارهم عن فيعرضون

 لىإ ينتبهوا لم له والمتفرغين الحديل أهل من ليسفففوا ممن ك يرين أن اآلیار أسفففوأ من - 7
 وما ،ومناظراتهم واحتجاجاتهم ورسفائلهم  كتبهم في وأوردوها بها واغتروا الموضفوعا   بعل
 اإلسفففالم على الخطورة بالغ هو ما منها وإسفففرائيليا  موضفففوعا  كتبه في ونجد إال علم من

 فيو بل واألهالق، فوالتصففو الوعظ كت  وفي موضففوعا ، الفقه كت  بعل ففي ورسففوله،
 نونالف من لك ير عرضفف  التي  المعالم  سففيما وال واألدب واللغة والصففرف النحو كت  بعل
 -يقال والحص- أنها إال موضفففوعا  الحديل كت  بعل وفي األرب، ونهاية األعشفففى، كصفففبح
 .األهرى العلوم كت  من لغيرها بالنسبة جدا قليلة

 التي التخاري  كت  فألغوا الكت  ه ه في ما هطر إلى -هللا أیابهم- األوائل علماؤنا هتنب وقد
 الكت  ه ه من طبع  التخاري  كت  أن ولو ،الباطل من والحص الضفففعيک من الصفففحيح تميز
 ي التخار ه ه بدون نشفففر  ولكنها ،العلمية الكت  ه ه لقارئ الك ير الخير ذلك ورا  من لكان

 الموضفففوعا  ه ه بيان في العلمي الجهاد إال آلنا أمامنا وليس واألفكار العقول بها فتسفففمم 
 .وإيجاز باهتصار سأعالجه ما وه ا ،إليها والتنبيه



 إبراهیم خلیفةالمخلص للجزء األول من کتاب                                                                   سیر في التفخیل الد

 54 من  39 ةحفالص
 

 حام روایة الموضوع ومظ نه  ف  ک ب السدة وال فسیر:  

 حام روایة الموضوع:   –أواًل 

ن اإلمفام النووي قفد حوم إجمفا  من يعتفد بفإجماعه من األمة علم حرمته وأنه من الوبائر      إ
بي محمد الجويني الشففافعي وأبا الفضففل الهمداني شففيه بن عقيل من الحنابلة قد بلغا فوفر   وأن أ

وأن الحافظ ال هبي قد رأی افر مقترفي ذلص  –صفففففلم اهلل عليه وسفففففلم   –متعمد الو ب عليه 
 حالل إلم أهر ما عرف . فيما يتعلص بتحليل حرام أو تحريم 

 مظ نه ف  ک ب ال فسیر والسدة:   – ث نیً 

ا ر مظانه من ات  السففنة الوت  المصففنفة في الضفففعا  وفي العلل فضففاًل عما صففنک في     أ
 هصوص الموضوعا . 

من سفائر المصفنفا  التي لم يلتزم أصحابها الصحيح وال عدم   وقد يوجد في غير ه ه الوت  
ما يعلمون وضفففففففعه بل قد يوجد بعل ما التزم أصفففففففحابه ذلص أيضفففففففًا باسفففففففت نا  نحو  إيراد 

 جميذ ما فيها بالقبول.  وم طأ مالص وما إليها تلق  األمة الصحيحين 

ذ أحد الحفاآ بالوضففففتنبيه في ه ا المجال أنه ليس ال حديل قد حوم عليه ومما هو جدير بال
ه ه بذاره في اتاب صففنک في هصففوص الموضففوعا ، نقول ليس ال حديل   بل حتم قد جا  

 الم ابة يصح عليه الحوم بالوضذ بالفعل.  

ون من ذلص ما ال يصففففح عليه ه ا الحوم، بل ما هو صففففحيح مقطو  بصففففحته من بل قد يو
من حوم عليه بالوضففذ قد وقذ لصففاحبه سففهوًا أو عن قلة اطال ، وإذا قبل الح اق ويوون حوم 

نولص في ه ا األمر حتم تجليته إلم المتخصفففففففصفففففففين من علمائنا األعالم في ه ا  افان لنا أن  
 .المضمار

صففلم اهلل عليه وسففلم( فضففاًل صففحابته والتابعين من الموضففو  هالفًا  ليس ال المأیور عنه )
 زعم ذلص: لمن 

 –رضفففففي اهلل عنه  –من قول إمام السفففففنة أحمد ابن حنبل  –رحمه اهلل  –وما نقل ابن تيمية 
یالیة أمور ليس لها إسفففناد، وفي رواية: ليس لها أصفففل التفسفففير والمالحم والمغازي وأن مراد  

ا قال المحققون من أصفففحابه أن غال  المرويا  في ه ه األمور ال الیة ليس اإلمام من ذلص ام
أسففانيد صففحاح متصففلة إذ الغال  عليها المراسففيل، اما أفاده ال من شففيه اإلسففالم وصففاح   له 

 .  -رحمهما اهلل  –البرهان 

  ونزيدک هنا في تفسففففففير ه ا القول من اإلمام طي  اهلل یراه وجهًا آهر هو ما ذاره الخطي
حيل يقول في جامعه تعقيبًا علم ه ه المقالة: وه ا محمول علم ات   –رحمفه اهلل   –البغفدادي  

 ناقليها وزيادة القصاص فيها. مخصوصة في ه ه المعاني ال الیة غير متعمد عليها لعدم عدالة 
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ن والفتفففأمففا اتفف  المالحم فجميعهففا بهفف ه الصففففففففففة وليس يصفففففففح في ذار المالحم المرتقبففة  
ة غير أحاديل يسفيرة، وأما ات  التفاسفير فمن أشهرها اتابا الولبي ومقاتل بن سليمان،   المنتظر

في تفسففففففير الولبي: من أوله إلم آهره ا ب، قيل له فيحل النظر فيه ا قال وقد قال اإلمام أحمد 
 ال.  

وقال أيضفًا: اتاب مقاتل قري  منه، وأما المغازي فمن أشفهرها ات  محمد بن إسحاق واان   
 عن أهل الوتاب.   يأه 

 نم  ج من الموضوع ف  ال فسیر:  

واآلن يحسفففن بنا أن نسفففوق بين يدي قارئنا الوريم أم لة من تلص األحاديل الموضفففوعة في  
 مجالنا ه ا أعني التفسير هاصة مذ رأي بعل العلما  السنة فيها. 

 الدمو ج اذول: 

 ِهَعَلْي َأسففْفَأُلُكْم َلا ُقْل... ری )فمن ذلص ما روي من أنه لما نزل قوله تعالم من سفففورة الشفففو 
قيل يا رسول اهلل من قرابتص هوال  ال ين  نزل لما روي أنها  (1)(...اْلُقْرَبى ِفي اْلَمَودََّة ِإلَّا َأْجًرا

 وجب  علينا مودتهم. قال:  علي وفاطمة وأبناهما .  

رضفففففففي اهلل  –من رواية طاووس عن ابن عباس ويعفارل هف ا الحفديفل مفارواه البخفاري       
  فقال ابن عباس عجل –صفلم اهلل عليه وسلم   –قربم آل محمد فقال سفعيد بن   –تعالم عنهما 

  لم يون بطن من قريش إال اان له فيهم قرابة ... –صلم اهلل عليه وسلم  –أن النبي 

وإارامهم فإنهم من ذرية صفاة بأهل البي  واألمر باإلحسان إليهم واحترامهم  اومو ال شفص ال 
 ة من أشرف بي  وجد علم وجه األرل. طاهر

موضفففففو  ومختلص وتقوم علم وضفففففعه  ولون ه ا الحديل ال ي روي في تفسفففففير ه ه اآلية 
 واهتالقه قرينتان:  

 . ، والحديل في فضائل أهل البي إحداهما: اون الراوي رافضيًا

لم زواج ع اآلية موية وما اان آن اک ، إذالصفففحيح ال اب یانيهما: مناقضفففة الحديل التاريه 
 .  –رضي اهلل تعالم عنهم  –بفاطمة وال أبناهما 

 ودافذ الوضذ هنا هو اتبا  الهوی وموافقة البدعة. 

 الدمو ج الث ن :  

 امق»قال: ومن ذلص ما أهرجه الترم ي في تفسففير سففورة القدر بسففنده عن يوسففک بن سففعد  
 وهوج مسود يا أو لم منين،ا وجوه سود : فقال معاوية، بايذ ما بعد علي، بن الحسن إلى رجل
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 منبره لىع أمية بني أري وسففلم عليه اهلل صففلى النبي فإن اهلل، رحمك ت نبني ال: فقال الم منين
 ُهَأْنَزْلَنا ِإنَّا): ونزل  الجنة، في نهرا يعني محمد، يا (1)(الكویر أعطينا  إنا): فنزل  ذلك، فسا ه
 بنو بعد  يملكها (2)(ر شففَفْه َأْلِک ِمْن َهْيٌر اْلَقْدِر َلْيَلُة * اْلَقْدِر َلْيَلُة اَم َأْدَراَ  َوَما * اْلَقْدِر َلْيَلِة ِفي
 .  «تنقه وال يوما تزيد ال شهر ألک هي فإذا فعددناها القاسم، قال» محمد يا أمية

 . الفضل بن القاسم حديل من الوجه ه ا من إال نعرفه ال غري  حديل ه اوقال الترم ي: 

 جاج المزي هو حديل منور.وقال أبو الح

ومما يدل علم ضعک ه ا الحديل أنه سيص ل م بني أمية ولو أريد ذلص لم يون به ا السياق، 
 شريفة جدًا والسورة الوريمة إنما جا   لمدح ليلة القدر. فإن ليلة القدر 

 ةیم ال ي يفهم من اآلية أن األلک شففففففهر الم اور في اآلية هي أيام بني أمية والسففففففورة موي 
فويک يقال علم ألک شفففهر هي دولة بني أمية وال يدل عليها لفظ اآلية وال معناها، والمنبر إنما 

 الهجرة فه ا ال ما يدل علم ضعک الحديل ونوارته. واهلل أعلم.صنذ في المدينة بعد مدي من 

ليلة القدر علم ألک شفففففففهر رايص  ومن ذلص أنه يجعل النه القرآني الوريم في تفضفففففففيل
ان من االلف ين يعلم ال عاقل أن القرآن في قمتها، وإذا  جفافيفًا البالغفة ومنطص الحومفة     المعنم م

بحيل ال يستقيم في منطص المتقرر لدی علما  السفنة أن من أمارا  وضذ الحديل راااة معناه  
 فما ظنص بما يترت  عليه راااة –صلم اهلل عليه وسلم  –الحومة صدور م له عن رسول اهلل 

اما تری يرجذ إلم یالل ما قلناه من األسفففففففباب أعني ذاتفه والفدافذ إلم وضفففففففعه    معنم القرآن
 .النزعا  الساسية المتعصبة

 الدمو ج الث لث:  

وم ل ه ا الخبر في عين ما هدف إليه من سفففو  القصفففد وما الح عليه من أمارة الوضفففذ ما   
 الَِّتي االرُّْؤَي َجَعْلَنا َماَو... حواه ه ا الحافظ ا لص عند تفسفففير قوله تعالم من سفففورة اإلسفففرا  )

حيل قال طي  اهلل یراه: وقيل المراد  (3)(... اْلُقْرآِن ِفي اْلَمْلُعوَنَة َوالشََّجَرَة ِللنَّاِس ِفْتَنًة ِإلَّا َأَرْيَناَ 
 بالشجرة الملعونة بنو أمية وهو غري  ضعيک.

ل ب  حيل يقتضففففي هو بنزوفأمارة الوضففففذ ه ا الخبر ا لص بينة وهي مجافاته للتاريه ال ا
لم اهلل صففف –بل في أهريا  حياته  –صفففلم اهلل عليه وسفففلم  –اآلية بالمدينة وبعد إذ اان منبره 

حسبما يستفاد من قوله فما استجمذ ضاحوًا حتم ما  علم حين أن اآلية الوريمة  –عليه وسلم 
 .بل سورتها الها موية بال نزا 
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لعبففاس والتبشفففففففير بففدولتهم وارد  فعففل  يففة ومففدح آل اوهفف ان القوالن امففا تری في ذم بني أم
أنصفففار بني أمية يعوسفففون اآلية فيضفففمون بدورهم أحاديل في ذم العباسفففيين عوسفففي فقد رأينا 

  وهراب دولتهم.  واإلن ار بسو  مصيرهم 

 الدمو ج الرابع: 

 ی ابن جرير الطبرعن الشفففففففوری في تفسفففففففيره لفاتحة  –رحمه اهلل  –الحافظ بن ا ير  ذار
 ح يفة وعنده- له فقال عباس ابن إلى رجل جا قال: المن ر التي أهرجه بسفففنده عن أرطاة بن  

 كرر یم عنه، أعرل یم فأطرق: قال{ عسففففص حم: }اهلل قول تفسففففير عن أهبرني: -اليمان بن
 فقال. ئاشفففي إليه يحر فلم ال ال ة كررها یم مقالته، وكره بشفففي  يجبه فلم عنه، فأعرل مقالته
 -  هاإلل عبد  له يقال بيته أهل من رجل في نزل  كرههاا لم عرف  قد بها، أنبئك اأن: ح يفة
 فإذا قا،ش بينهما النهر يشفص  مدينتان، عليه تبنى المشفرق  أنهار من نهر على ينزل - اهلل عبد: أو
 ودا س فتصبح ليال نارا إحداهما على اهلل بعل ومدتهم، دولتهم وانقطا  ملكهم زوال في اهلل أذن

 إال وه فما أفلت ا كيک: متعجبة صففاحبتها  وتصففبح  مكانها، تكن لم كأنها احترق ، وقد مظلمة
  لكف جميعا، وبهم بها اهلل يخسفففک یم منهم، عنيد جبار كل فيها يجتمذ حتى ذلك، يومها بيال
 ه،من عدال يعني: عين{ حم: }حم وقضفففا  وفتنة تعالى اهلل من عزيمة: يعني{ عسفففص حم: }قوله
 .المدينتين بهاتين واقذ يعني: ق سيكون، نييع: سين

 فه ا الخبر ال ي توهي فيه صاحبه قصدًا لتروي  بضاعته:  

 أن يوون ما يتضمن ه ا الخبر مما ال مجال الرأي فيه لوونه من أمور الغي .  –أ 

وأن يوون المختار للتحدث به من الصفففففحابة ممن لم يعرف باأله  عن بني إسفففففرائيل   –ب 
 .  -صلم اهلل عليه وسلم  –ا الخبر حوم المرفو  إلم النبي حتم يعطي ه 

وأن يوون فوق اونه بيانًا لنه قرآني ليعطي قداسفففة هاصفففة ال تتوافر لغيره مما ليس   –ج 
علم م ل صففته أن يوون فوق ذلص من قبيل الحديل عن الفتن عن صحابي مخصوص عرف  

 لحديل عنها وهو ح يفة بن اليمان. وس  الصحابة بوونه المرجذ الرئيسي في العلم بها وا

 نقول ه ا الخبر ال ي توهي غيه واضعه ه ا تلوح علم وضعه أمارا  بينة أبرزها یالث:  

فففإن من البين أن هفف ه الحروف المقطعففة )حم عسفففففففص( ليس من  عربيففة القرآن، تعوي   –أ 
ب من المعاني ال مففاداهفا في لغفة العرب البتفة بفل في أي لغفة افان  ما ذاره ه ا الخبر المو و       

وال تلميًحا ال من قبل الحقيقة وال علم سففففبيل المجاز بال أدنم شففففبهة وهو ما يترت   تصففففريًحا 
 أن ال يوون القرآن قد نزل باللسان العربي المبين.  عليه ال محالة 

إن ه ا الخبر يلزمه سففففقوأ ما هو مجمذ علم یبوته من أول األمة وأهرها وهو عدالة  –ب 
 )ابن عباس(.   حبر ه ه األمة

منففاقضفففففففة هف ا الخبر اف لففص للتففاريه ال فابفف  حيففل أن المففدينتين اللتين عنم هف ا الخبر      -ج 
وال ما افة لم يصبهشفص بينهما شفقًا وهما: بغداد والرص  واللتين بنيتا عل نهر من أنهار المشفرق ي 
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وال قبل ذلص ما ذار في ه ا الخبر أصاًل ال حين أذن اهلل بزوال ملص آل عباس اما قال  أهلهما
 وال بعده.  

 الدمو ج الخ مس:

وهو ما يرجذ إلم ومن ذلص الحديل الطويل ال ي ي ار في فضفففائل السفففور سفففورة سفففورة    
عاشففر األسففباب التي قدمنا من قبل وال ي وال ي هو التطرف في ح  الخير للناس مذ السفف اجة 

   والجهل وأمارة وضعه ما تقدم لم من إقرار من وضذ.

 : الدمو ج الس  س

... م ل  ومن ذلص مما يرجذ إلم أول ما ذارنا من أسففففباب الوضففففذ أعني موائدة اإلسففففالم  
د واتخ  منها المسففتشففرقون فيما بعقصففة الغرانيص العلم التي وضففعها الزنادقة وأوليا  الشففيطان 

وقرآنه ال ي جا  به  –صفففففلم اهلل عليه وسفففففلم   –ذريعة قوية في زعمهم للطعن في نبوة محمد 
 أصل شرعه ومعجزة رسالته العظمم بإجما  من آمن به.  وال ي هو 

 تدبیه ت تخ م بهم  البحث ف  ه ج الدم  ج: 

 اذول:  

أنه ليس ال ما جا  في التفسفير وغيره من الحديل عن فضفائل السفور أو فضائل أهل البي     
 موضوعًا.  

   الث ن :

يس ضعيک ل عضهاورد في فضفائل السفور مفرقة أحاديل بعضفها صحيح وبعضها حسن وب   
  بموضو .  

 اقه محمد وآله وأصح به أیمعین اهلل تع لی عای خیر خوصای 
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