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 املقديت :
ي ومســـتهفرت    ومعـــوذ بـــا. مـــن إن الحمــد .    محمـــدت ومســـتعيمي ومســـت دي

شرور أمفسما وسيئات أعمالما    من ي د ا. ف و الم تـد    ومـن يلـمل فـبل 
هـــاده لـــي    وأشـــ د أال إلـــي إالا. وحـــدت الشـــري  لـــي    وأن محمـــدا  عبـــدت 

 وبعد :  ورسولي   
والبـاحثين  بـين العممـا  كبيـرا  شـهل حيـزا   فإن مولوع هم مبى ا. يوسـ  

ســـيدما وممـــا الشـــ  فيـــي أن موقـــ  قـــديما  وحـــديثا  ،  دراســـات النرةميـــةفـــى ال
 قصــتي ، وهــو مثــار االلــتبل  الموســع مــن المــرأة أشــ ر مــافى يوســ 

تماول ـا قطـاع عـريض مـن وقـد   والمؤلفات التفسيرية الممثور فى المصمفات 
لتصـاص بصــورة يهمـب عمي ــا العاطفـة ، وعـدم التمييــز فـى األحكــام   أهـل اال
 فريق مم م يسير األدلة الشرعية وفق فكرتي  وكل 

 تأثــر ، بصــورة لاطئــة وامتنمــت هــذت النلــية الشــائكة إلــى العامــة مــن المــاس 
كثــرت بــرزت في ــا و   مباشــرة عمــى أفكــارهم ، وف م ــم لــروح العنيــدة والشــريعة

الــردود الهيــر موثنــة عمميــا  ، والبعيــدة عــن مــم ى المنــاش العممــى الصــحي  ، 
الذه عصب فى الرأه ، والهمو فى النول ، الحنينة بعيدا  عن الت الرامى إلظ ار

ولصوصـا  العامـة مـن ، واليندم ممفعة لمنلية المثارة ، اليلدم البحث العممى 
ع ، ووقـر فـى أذهـام م االماس الذه يتأثرون بكـل مـاهو مكتـوب ممـا شـاع وذ

نيــق دون عمــم أو رويــة ، أو عمــق فــى البحــث والتحميــل ، والتحمــن النــديم 
  والتحرير

ولما كان هذا المولوع م ما  ، يمبهى عمى طبلب العمم الشرعى ، والمتعاممين 
أحببـت أن أشـار  ب ـذا البحـث المتوالـع ل لتجميـة  مع تفسير النرةن معرفتـي ،

الحنينة بصورة مولوعية تحكم ا المم جية العممية ، وقواعـد البحـث العممـى 
شـائية التـى يعوزهـا الـدليل   والُجَمـل اإلم الرصين ، بعيدا  عن الكبلم المرسـل ،
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 وأسأل ا. تعالى السداد فى النول ، واإلعامة عمـى الف ـم ، والبعـد عـن الزلـزل
أن الحمـد  اوباإلجابـة جـدير    وةلـر دعوامـوالشطط ، إمي عمـى مايشـا  قـدير 

 . رب العالمين   
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 يدخم  إىل دراست انبحث 
 أقٕال انعهًاء فٗ عصًت األَبياء

ل ا تعمق وثيق الريب أن مولوع البحث والنلية التى يتم تماول ا فيي 
ل لذا أحببت فى بداية -عمي م السبلم-العصمة الواجبة لؤلمبيا  بمولوع

البحث أن ألنى اللو  عمي ا فى إلماعة لاطفة ، مملصا  موق  العمما  من 
فأقول وبا.  ب ا أمبيا ت الكرام ورسمي العظام  ا. التى التص هذت النلية 

  التوفيق :
مشتنة من عصم ، وكل دالالت ا المهوية ترجع إلى معمى واحد وهو العصمة : 

     (0)الممع والحفظ واإلمسا   :
والمعصوم : من عصمي ا. ، أه : وقات وحمات من الوقوع فى 

 ال بل  
 ىوالمراد بالعصمة هما : حفظ ا. تعالى ألمبيائي من الذموب والمعاص

هى فى حن م بطريق الوجوب ، وفى حق غيرهم بطريق الجواز و   
فتم  العصمة من صفات األمبيا  التى التصوا ب ا دون غيرهمل  (6)

لتحصيل منصود المبوة والرسالة   وعصمة األمببيا  مم ا ماهو 
 مجمع عميي ، ومم ا ماهو ملتم  فيي  

 ومما هو مجمع عميي عمد األمة عصمت م فيما يلبرون عن ا.
تعالى وفى تبميغ رساالتي ل ألن هذت العصمة هى التى يحصل ب ا 

  (4)هذا اإلجماع غير واحد من العمما   ومنل  منصود الرسالة والمبوة
وأما العصمة فى غير مايتعمق بتبميغ الرسالة فممماس فيي مزاع ، هل 

                                                           

 ، ّلغبى الؼشة ّربط الؼشّط هبدح]ػظن[ اًظش : هقبٗ٘ظ اللغخ الثي فبسط ( 1)

 ثزظشف ّرلخ٘ض (11/501اًظش : فزؼ الجبسٓ) ( 2)

( ّهٌِرربط الغررٌخ الٌجْٗررخ الثرري ر٘و٘ررخ 1/349( ّالقشؽجررٔ)3/8اًظررش : ريغرر٘ش الررشاصٓ) ( 3)

 (10/291(  هغوْع اليزبّٓ)2/396)
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هو ثابت بالعنل أو بالسمع ؟ ومتمازعون فى العصمة من الكبائر 
أو من بعل ا ، أم هل العصمة إمما هى فى اإلقرار عمي ا والصهائر 

 ال فى فعم ا ؟ 
   (0)أم اليجب النول بالعصمة إال فى التبميغ فنط ؟ 

ذهب جميع أهل اإلسبلم من أهل السمة ف فأما عصمت م من المعاصى
والمعتزلة واللوارج والشيعة إلى أمي اليجوز البتة أن ينع من مبى أصبل  

واألمبيا  معصومون : "وقال اإلمام المازره  (6) صهيرة والكبيرةمعصية بعمد ال
  وقال ابن الجوزه (4)والتمفوا فى جواز وقوع الصهائر"من الكبائر باالجماع ، 

ن عصموا م ومنل النالى  (3)"ن الكبائر فمم يعصموا من الصهائر: واألمبيا  وا 
أبو جعفر  عياض تجويز الصهائر ووقوع ا عن جماعة من السم  ، ومم م

الطبره ، وجماعة من الفن ا  والمحدثين   وقال فى اإلكمال : إمي مذهب 
جماهير العمما     والملتار امتماع ذل  عمي م ، وأم م معصومون من 

وبين  (5)الكبائر والصهائر جميعا  ، وعميي االسفراييمى وابن فور  وابن حزم 
هو لبل  النول المعرو  ابن تيمية أن النول بعصمة األمبيا  من الصهائر 

عن السم  وعن أكثر عمما  اإلسبلم ، بل ولبل  المعرو  من قول أهل 
، بل لم يمنل عن السم  واألئمة الكبلم ، وأهل التفسير والحديث والفن ا  

ن عن ووالصحابة والتابعين إال مايوافق هذا النول ، وهو أن األمبيا  معصوم
  (2)" الكبائر دون الصهائر 

رفون فى مسألة العصمة عمى طرفى منيض ، كبلهما ملال  لكتاب والممح

                                                           

 ( ّهبثؼذُب ثزلخ٘ض10/171هغوْع اليزبّٓ) ( 1)

 (4/6ُْا  ّالولل الثي ؽضم)اًظش : اليظل فٔ األ ( 2)

 (8/69فزؼ الجبسٓ)(2/481الشيب للقبػٔ ػ٘بع)اًظش :  ( 3)

 (11/101اًظش : فزؼ الجبسٓ) ( 4)

 (4/171اًظش : الجؾش الوؾ٘ؾ للضسكشٔ) ( 5)

 (319-4/194اًظش : هغوْع اليزبّٓ) ( 6)
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ا. تعالى من بعض الوجوت : قوم أفرطوا فى دعوه امتماع الذموب حتى 
ة بما وقع مم م من التوبة من الذموب ، ومهفرة ر حرفوا مصوص النرةن الملب

ن ا. ل م ورفع درجات م بذل    وقوم أفرطوا فى أن ذكروا عم م مادل النرة
عم ا   تعالى عمى برا ت م ممي ، وألافوا إلي م ذموبا  وعيوبا  مزه م ا. 

وهؤال  ملالفون لمنرةن ، ومن اتبع النرةن عمى ماهو عميي من غير تحري  
إذا فالنول الوسط فى هذت المسألة هو : أن   (0)كان من األمة الوسط 

، ويسارعون  ا الصهائر يجوز وقوع ا من األمبيا  ، ولكم م الينرون عمي
وبة مم ا ، واإلمابة إلى ا. تعالى   وب ذا يجاب عمى من احتى بي من بالت

قال بالعصمة المطمنة من أن األمة مأمورة بالتأسى بالمبى ، وأن تجويز وقوع 
وا : أن التأسى إمما هو فيما ُأقر ئر ممي يندح فى التأسى  والجواباالصه
   (6)عميي

ن ينولون بجواز الصهائر عمى األمبيا  ، وهو الجم ور الذيوهذا ماعميي 
الموافق لآلثار الممنولة عن السم  ، ينولون : إم م معصومون من اإلقرار 

لم يذكر عن مبى من األمبيا  ذمبا  إال  -ولي الحمد–عمي ا    وهو سبحامي 
ت ممزلتي ذكر معي توبتي ل ليمزهي عن المنص والعيب ، ويبين أمي ارتفع

، وقربي إليي بما أمعم ا. عميي من التوبة واالستهفار  وعظمت درجتي 
واألعمال الصالحة التى فعم ا بعد ذل  ل وليكون ذل  أسوة لمن يتبع األمبيا  
وينتده ب م إلى يوم النيامة      ومن احتى عمى امتماع ذل  بأن االقتدا  

م فيما أقروا ب م مشروع ، واالقتدا  بالذمب اليجوز   قيل لي : إمما ُينتده ب 
عميي ، ال فيما م وا عمي     وجم ور المسممين عمى تمزي  م من الكبائر 
السيما الفواحش ، وماذكر ا. تعالى عن مبى بكبيرة فلبل  عن الفاحشة ، بل 

                                                           

 ثزلخ٘ض.(150-15/88اًظش : هغوْع اليزبّٓ) ( 1)

شررررررشػ اثرررررري ث ررررررب  ػلررررررٔ  (10/293-150-15/35ٓ)اًظررررررش : هغوررررررْع اليزرررررربّ ( 2)

 (  3/8( ريغ٘ش الشاصٓ)440-10/439الجخبسٓ)
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مايبين أمي يصر  عمي السو  والفحشا  عن عبادت  ذكر فى قصة يوس 
مما ينتده ب م فيما أقروا عميي و     (0)لم يم وا عمي الملمصين ، وا 

: وقد ينع مم م الذمب ، بنولي ( 137الذهبى)ت:اإلمام  يؤكد ذل  وينررتو   
والينرون عمى لطأ أو فسق أصبل  ، ف م ممزهون عن كل مايندح فى مبوت م 
، وعامة الجم ور الذين يجوزون عمي م الصهائر ينولون إم م معصومون 

    (6)من اإلقرار عمي ا ـ
 فٗ سيٍ انعصًت .أقٕال انعهًاء 

وأما فيما يتعمق بزمن العصمة ف ذا من موالع المزاع ، وقد اتفنوا عمى أن 
األمبيا  قبل المبوة معصومون من الكفر ، والتمفوا فى العصمة من المعاصى 

 ا  قبل المبوة ، الجم ور عمى أمي  وقال اإليجى : صدور الذمب من األمبي(4)
  (3) اليمتمع أن يصدر عم م كبيرة (اهـ

ومنل إمام الحرمين وابن النشيره عن األكثرين عدم الوقوع   قال: وأولوا مم  
  (5)اآليات ، وحمموها عمى ماقبل المبوة ، وعمى تر  األولى 

وذكر الرازه أن النول بجواز وقوع الذمب من األمبيا  قبل المبوة هو قول أكثـر 
 مي م الذموب وج ا  واحدا  ل  وقال ابن فور  :  قبل المبوة فجائز ع(2)أصحابما 

ألن قبل المبوة التشريع عميما فى تصدين م ، فإذا بعـث م ا. تعـالى إلـى لمنـي 
   لم يلر ماقد سم  مم م من الذموب وكاموا مأمومين فى األدا  معصومين ،

                                                           

 ( ّهبثؼذُب ثزلخ٘ض2/396(هٌِبط الغٌخ الٌجْٗخ)10/107هغوْع اليزبّٓ) ( 1)

 (50الوٌزقٔ هي هٌِبط االػزذا )ص ( 2)

(هغورررررْع اليزررررربّٓ الثررررري 2/490الشررررريب للقبػرررررٔ ػ٘ررررربع)(3/8( ريغررررر٘ش الرررررشاصٓ)3)

 (11/440(فزؼ الجبسٓ)309-10/292ر٘و٘خ)

 (8/265ششػ الوْاقف لإلٗغٔ)( 4)

 (4/170اًظش : الجؾش الوؾ٘ؾ للضسكشٔ) ( 5)

 (2/455ريغ٘ش الشاصٓ) ( 6)
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    (0)قال النرطبى : وهذا مفيس ، وا. أعمم  
بيا  معصـومون فيمـا يبمهومـي وقال  ابن تيمية : اتفق المسممون عمى أن األم

عن ا.    وأما وجوب كومي قبل أن يبعث مبيا  اليلطئ ، أو اليذمب فميس فى 
المبــوة مايســتمزم ذلــ    وقــول النائــل : لــو لــم يكــن كــذل  لــم تحصــل ثنــة فيمــا 
يبمهومـــي عـــن ا. ، كـــذب صـــري  ل فـــإن مـــن ةمـــن وتـــاب حتـــى ظ ـــر فلـــمي 

 وصبلحي ومبأت ا. بعد
وأيـدت ا. تعـالى بمـا  -أ إلوة يوسـ  ومبـأ لوطـا  وشـعيبا  وغيرهمـاكما مب–ذل  

يدل عمى مبوتي ، فإمي يوثق فيما يبمهي ، كما يوثـق بمـن لـم يفعـل ذلـ  ، وقـد 
ــرت   وا. ــي أعظــم مــن غي ــة ب ــدل الســيئات تكــون الثن ــي يب ــر أم ــد ألب ــالى ق  تع

ون مــن بالحســمات لمتائــب     وجم ــور المســممين عمــى أن المبــى البــد أن يكــ
بعـض الـذموب أحيامـا  مـع  وه ، متصفا  بصفات الكمال ، ووجـودأهل البر والتن

 التوبة الماحية الرافعة لدرجتي إلى أفلل مماكان عميي ، اليمـافى ذلـ  كمـي    
واليجـوز أن يعتبـر قـدر    (6)والذموب إمما تلـر أصـحاب ا إذا لـم يتوبـوا مم ـا 

بـل االعتبـار بحـال كمالـي ، ويـومس اإلمسان بما وقـع ممـي قبـل حـال الكمـال ، 
   وغيرت من األمبيا  فى حال الم ايـة حـال م أكمـل األحـوال     واألمبيـا–

كـــاموا اليـــؤلرون التوبـــة بـــل يســـارعون إلي ـــا  -صـــموات ا. وســـبلمي عمـــي م
ـ ر ذلـ  اليؤلرون واليصرون عمى الذمب بل هم معصومون من ذل  ، ومن أل 

، هـذا عمـى  بمـا يبتميـي بـي ، كمـا فعـل بـذه المـون ر ا. ذل زمما  قميبل  كف  
المش ور أن إلنا ت كان بعد المبوة ، وأما من قال : إن إلنا ت كان قبـل المبـوة 

                                                           

. ّالوشِْس ػٌذ الش٘ؼخ اإلهبه٘خ أًَ الٗغْص ( ػٌذ عْسح ؽَ 11/228ريغ٘ش القشؽجٔ) ( 1)

اًظررش : ٌجررْح ّالثؼررذُب . ػلررِ٘ن شرر  هرري الوؼبطررٔ ّالررزًْة كج٘ررشا، أّ طررغ٘شا، ، القجررل ال

( 15/33( . ّقب  اثي ر٘و٘رخ فرٔ اليزربّٓ )15هقذهخ رٌضَٗ األًج٘ب  للغ٘ذ الوشرؼٔ)ص

: ّالٌضاع فٔ ّقْع الزًْة هٌِن قجل الٌجْح لر٘ظ ُرْ قرْ  الوؼزضلرخ فقرؾ ، ثرل ُرْ ثر٘ي 

 أُل الؾذٗش ّأُل الغٌخ .

 ( ّهبثؼذُب ثزلخ٘ض2/396هٌِبط الغٌخ الٌجْٗخ) ( 2)



 

 أ.د/ أثْ ػوش ًبدٓ ثي هؾوْد ؽغي األصُشٓ     -ػلَ٘ الغالم-رؾشٗش الكالم فٔ ُن  ْٗعف

   252          م  6102ابع الثبلثون مجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد الر 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    (0)فبل يحتاج إلى هذا 
يتجمـى بولـوح  وفى لو  هذا الممنـول عـن األئمـة العممـا  فـى هـذا المنـام ،

ا أن عا  لئلتفــاق ، كمـــيكــون مولـــ ل بعــدم العصـــمة قبــل المبـــوة يكــادأن النــو
جماٍع ، اليمازع فيي إال من امتكسـت فطرتـي ، عصمت م بعد المبوة هو مولع إ

  ولُبثت سريرتي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ( ّهبثؼذُب ثزلخ٘ض10/171ْع اليزبّٓ)هغو ( 1)



 

 أ.د/ أثْ ػوش ًبدٓ ثي هؾوْد ؽغي األصُشٓ     -ػلَ٘ الغالم-رؾشٗش الكالم فٔ ُن  ْٗعف

   253          م  6102ابع الثبلثون مجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد الر 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 املبحث األٔل 
 فٗ انتفسري األصيم فٗ رٔاياث اهلى

مـن الروايـات ، وحيـث لـم يثبـت  لمنام سأكتفى بعـرض ماثبـت صـحتيفى هذا ا
ع صـــراحة ، فسأقتصـــر عمـــى ماصـــ  عـــن فـــى تفســـير ال ـــم شـــئ مـــن المرفـــو 

دون الــوارد عــن التــابعين ل ألن الممنــول فنــط  –رلــى ا. عــم م –الصــحابة 
عم م م ما بمهت درجة صحتي ف ـو فـى م ايـة األمـر مراسـيل ، وفـى االعتـداد 
ــا لــبل  معتبــر   والنلــية التــى تمــاقش فــى هــذا البحــث  قلــية شــائكة  ب 

  (0)لمراسيل اليص  االعتماد في ا عمى مثل هذت ا
"  : ابـن تيميـة لي لصوصـية ، كمـا قـال اإلمـام الوارد عن الصحابةثاميا  : أن 

    ومامنل فى ذل  عن الصحابة منبل  صحيحا  ، فالمفس إليي أسـكن ممـا منـل 
، أو مـن بعـض مـن عن التابعين ل ألن احتمال أن يكـون سـمعي مـن المبـى 

الكتاب أقل من منل التـابعين ، هل ممي أقوه ل وألن منل الصحابة عن أسمعي 
ومع جزم الصحابى بما ينولي ، كي  ينـال :إمـي ألـذت عـن أهـل الكتـاب ، وقـد 

  (6)م وا عن تصدين م ؟ " 
لي  عزيزه النارئ ماص  سمدت من األلبار الواردة عن ابن عبـاس فـى هـذا  وا 

  الشأن

ثم  لما همت بي تزيمت ، عن ابن عباس قال : حاتم وغيرتابن أبى  روه-0
استمنت عمى فراش ا ، وهم ب ا ، وجمس بين رجمي ا يحل ثيابي ، فموده من 
السما  : ياابن يعنوب ، التكن كطائر ُمت  ريشي ، فبنى الريش لي   فمم 

                                                           

الوشعل فٔ رؼشٗيَ ّؽكن الؼول ثَ خرالف ثر٘ي ػلورب  الؾرذٗش ّاألطرْل٘٘ي ّاليقِرب  ،   ( 1)

عقؾ هي هٌزِبٍ ركش الظؾبثٔ . اًظش : الوْقظخ فٔ ػلرن بأه ًَأّالوشِْس فٔ رؼشٗيَ : 

هؾوررْد  ( ّثلررْؽ اٙهررب  هرري هظرر لؼ الؾررذٗش لشرر٘خٌب د/ هؾوررذ38الؾررذٗش للررزُجٔ)ص

 ( ّهبثؼذُب .265ثكبس)ص

 ( .58زيغ٘ش)صهقذهخ فٔ أطْ  ال  ( 2)



 

 أ.د/ أثْ ػوش ًبدٓ ثي هؾوْد ؽغي األصُشٓ     -ػلَ٘ الغالم-رؾشٗش الكالم فٔ ُن  ْٗعف

   254          م  6102ابع الثبلثون مجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد الر 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

فى صورة يعنوب  يتعظ عمى المدا  شيئا  ، حتى رأه برهان ربي ، جبريل 
ثب إلى الباب ، ففزع فلرجت ش وتي من أماممي ، فو ، عالا  عمى إصبعيي 

ع يوس  رجمي فلرب ب ا الباب األدمى ، فامفرج لي ، فرففوجدت مهمنا  ، 
واتبعتي فأدركتي ، فولعت يدي ا فى قميصي ، فشنتي حتى بمهت علمة ساقي 

   (0)، فألفيا سيدها لده الباب 
فى قولي :)ولند همت بي وهم ب ا( قال : أسممت لي  عن ابن عباس :و -6

، وقعد بين فلذي ا ، فمادات مماٍد : يايوس  ، التكن كالطائر (6)ان ب  وحل  الت  
ا ذهب ريشي ، فمم يعظ عن المدا  شيئا  !   فموده الثامية ، فمم يعظ مَ إذا دَ 

عن المدا  شيئا  ! ، فتمثل لي يعنوب فلرب صدرت ، فنام فلرجت الش وة من 
  (4)أماممي 

                                                           

ّاللير  لرَ . هري ؽشٗرر   ( ثإعرٌبد ّاؽرذ11494-11492-11474سّاٍ ثري أثرٔ ؽربرن) ( 1)
ّػلخ الخجش صُ٘رش  اثي ػجبط . الْل٘ذ صٌب صُ٘ش ثي هؾوذ ػي ػجذ هللا ثي أثٔ هل٘كخ ػي 

هغرلن القششرٔ أثرْ الؼجربط الذهشرقٔ ، قرب  ، فبلشآّ ػٌرَ الْل٘رذ ثري الزو٘ؤثي هؾوذ 
ُل الجظرشح فإًرَ طرؾ٘ؼ أالجخبسٓ : هبسّٓ ػٌَ أُل الشبم فإًَ هٌبك٘ش ، ّهبسّٓ ػٌَ 

. ّػي اإلهبم  أؽورذ : ّركرش سّاٗرخ الشربه٘٘ي ػري صُ٘رش ثري هؾورذ فقرب  : ٗرشّّى ػٌرَ 
ثغرججِب  أؽبدٗش هٌبك٘ش " ّقب  اثي ؽغش : سّاٗخ أُل الشبم ػٌَ غ٘ش هغزق٘وخ ، ُػرؼف

فرٔ " الرزُجٔ قرب   ُجٔ فٔ عولرخ الؼرؼيب  ، لكريّاثي الغْصٓ ّالز ٔ" .  ّركشٍ الؼق٘ل
ّصاد ًغررجزَ فررٔ الررذس لؼجررذ الررشصا  ّعررؼ٘ذ ثرري هٌظررْس الوغٌررٔ " : صقررخ لررَ غشا ررت " . 

ّالررزٓ ػٌررذ ػجررذ الررشصا  ّعررؼ٘ذ ثرري اليشٗرربثٔ ّاثرري الوٌررزس ّأثررٔ الشرر٘م ، ّالؾرربكن . 
لكري ذ الؾبكن اٙرٔ ثؼذ " هضرل لرَ طرْسح ٗؼقرْة .. الرم " . هٌظْس الٌض الزبلٔ . ّػٌ

. ّهي ؽشٗ  عي٘بى أخشعَ اثي ( 394ن)عي٘بى الضْسٓ فٔ ريغ٘شٍ سق رْثغ صُ٘ش ػٌذ 
( ّهرري ؽررش  أخررشٓ 19039(  ّهرري ؽشٗرر  ػجررذ الررشصا  ثررشقن)19037عشٗررش سقررن)

 (.19047-19035-19034-19033-19032-19027-19021-19020سقن)
. الوؼغررن الْعرر٘ؾ هرربدح : عررشاّٗل قظرر٘شح الررٔ الشكجررخ أّ هبفْقِررب رغررزش الؼررْسح الزجرربى  ( 2)

 ]رجي[
( ػري اثري عرشٗظ ّعربلن أّ أؽرذُوب ػري اثري 394سّاٍ عي٘بى الضْسٓ فٔ ريغ٘شٍ سقن) ( 3)

عربلن ، ُّرْ اثري ػجرذ هللا . ُكزا ػلٔ الشك " أّ أؽرذُوب " ّأثٔ هل٘كخ ػي اثي ػجبط 
ب  ٗؾٔ : الٗغبّٓ فلغرب، ، ّقرب  الٌغرب ٔ : لر٘ظ ثربلقْٓ . الخ٘بؽ الجظشٓ ًضٗل هكخ . ق

-19027. لكررري سّاٍ اثررري عشٗرررش ثرررشقن) (2151( رشعورررخ)10/156رِرررزٗت الكورررب  )
= 



 

 أ.د/ أثْ ػوش ًبدٓ ثي هؾوْد ؽغي األصُشٓ     -ػلَ٘ الغالم-رؾشٗش الكالم فٔ ُن  ْٗعف

   255          م  6102ابع الثبلثون مجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد الر 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ل مابمغ ؟ قال  -السبلمعميي –أمي سئل عن هم يوس   وعن ابن عباس :-4
، فصي  (0)، وجمس مم ا مجمس اللاتن  -يعمى : السراويل–: حل  الِ ْميان 

   (6)بي : يايوس  ، التكن كالطير لي ريش ، فإذا زمى قعد ليس لي ريش 
تمثال لم يعط عمى المدا  حتى رأه برهان ربي ، قال :  عن ابن عباس :-3

: يايوس  ، تزمى مى إصبعي= فنالصورة وجي أبيي = قال سفيان:عالا  ع
  (4)فتكون كالطير ذهب ريشي 

فى قولي )لوال أن رأه برهان ربي( قال : ُمثِّل لي يعنوب ،  عن ابن عباس :-5
  (3)فلرب بيدت عمى صدرت ، فلرجت ش وتي من أماممي 

                                                                                                                                        
= 

غبط ثي هؾوذ ػي اثي عشٗظ أخجشًٔ ػجذ هللا ثي أثٔ هل٘كرخ ػري ؽ( هي ؽشٗ  19038
 اثي ػجبط . ّعٌذٍ طؾ٘ؼ .

 الخبري : الزٓ ٗقْم ثبلخزبى  ( 1)

كالُوب ػي عي٘بى  ريغ٘ش(-1117-1116عؼ٘ذ ثي هٌظْس) (1299ػجذ الشصا ) سّاٍ ( 2)

ّعرٌذٍ طرؾ٘ؼ . ى ػي اثي أثٔ هل٘كخ ػي اثي ػجبطثي ػٌ٘٘خ ػي ػضوبى ثي أثٔ عل٘وب

-19015)( ّهري ؽشٗر  أخرشٓ 19031سقن)اثي عشٗش سّاٍ هي ؽشٗ  ػجذ الشصا  .ّ

َ سّاٍ اثرري أثررٔ ّهرري ُررزا الْعرر.  ثررَ . –٘بى ثرري ػٌ٘٘ررخ ػرري عرري(19032-19033

( هرري ؽشٗرر  اثرري ػٌ٘٘ررخ 19017-19016) ثررشقن( ّأخشعررَ اثرري عشٗررش 11473ؽرربرن)

-19022) . ّسّاٍ اثري عشٗرش ثرشقنذ هللا ثي أثٔ ٗضٗذعوؼذ اثي ػجبط فزكشٍ .٘ػج ػي

ػري ًربفغ ثري ػورش ػري  -ّؽذصٌب اثي ّك٘غ صٌب أثٔ–ؽذصٌب أثْ كشٗت صٌب ّك٘غ ( 19035

خشعررَ أثررْ ًؼرر٘ن فررٔ . ّأ خطررؾ٘ؾ ؽشٗرر  أثررٔ كشٗررت ّ.اثرري أثررٔ هل٘كررخ ػرري اثرري ػجرربط 

داّد  ؽذصٌب ؽج٘ت ثي الؾغي صٌب ػجذ هللا ثي هؾورذ ثري ػجرذ الؼضٗرض صٌرب ( 1/323الؾل٘خ)

ثرررشقن) هررري ؽشٗرر  أخررشٓ  اثرري عشٗررش ّسّاٍ  ثرررَ .  –ثرري ػوررشّ ػرري ًررربفغ ثرري ػوررش 

عرشٗظ ػري خذصٌب صٗبد ثي ػجذ هللا صٌب هؾوذ ثي أثٔ ػذٓ ػري اثري  قب  : ( 19018سقن)

ّػضاٍ فٔ الذس الثي عشٗش ّأثرٔ الشر٘م  ّعٌذٍ طؾ٘ؼ .اثي أثٔ هل٘كخ ػي اثي ػجبط . 

 ّأثٔ ًؼ٘ن فٔ الؾل٘خ فقؾ .

هي ؽشٗ  اثي ػٌ٘٘خ ػي ػضوبى ثي أثٔ عل٘وبى ػي اثي أثرٔ ( 19033اثي عشٗش)سّاٍ  ( 3)

( هري ؽشٗر  ؽغربط 19038ّعٌذٍ طؾ٘ؼ .ّلَ ؽشٗر  أخرشٓ )هل٘كخ ػي اثي ػجبط . 

 طؾ٘ؼ أٗؼب،   ٍ. ّعٌذ ثَ .–ًٔ ػجذ هللا ثي هل٘كخ ي هؾوذ ػي اثي عشٗظ أخجشث

( 2/346(الؾبكن)11478-11477( اثي أثٔ ؽبرن)19043-19042سّاٍ اثي عشٗش) ( 4)

كلِرن  ( 364ّطؾؾَ ّأقشٍ الزُجٔ . ّهي ؽشٗ  الؾربكن سّاٍ الجِ٘قرٔ فرٔ الضُرذ سقرن)
= 



 

 أ.د/ أثْ ػوش ًبدٓ ثي هؾوْد ؽغي األصُشٓ     -ػلَ٘ الغالم-رؾشٗش الكالم فٔ ُن  ْٗعف

   256          م  6102ابع الثبلثون مجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد الر 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

قال: رأه صورة يعنوب والعا   عن ابن عباس :)لوال أن رأه برهان ربي(-2
 (0) ي يتوعدت ، ففر   أمممتي عمى في

عن ابن عباس فى قولي :)ولند همت بي وهم ب ا لوال أن رأه برهان ربي( -1
قال : حين رأه يعنوب فى سن  البيت   قال : فمزعت ش وتي التى كان 

   (6)يجدها ، حتى لرج يسعى إلى باب البيت ، فتبعتي المرأة "

                                                                                                                                        
= 

ّصاد ًغرجزَ فرٔ ٘ش ػي اثي ػجبط . هي ؽشٗ  اعشا ٘ل ػي أثٔ ؽظ٘ي ػي عؼ٘ذ ثي عج

 الذس ألثٔ الش٘م

ػري اثري أثرٔ  ( هي ؽشٗ  ػجذ هللا ثي ُّت أخجشًٔ اثري عرشٗظ19046سّاٍ اثي عشٗش) ( 1)

 هل٘كخ ػي اثي ػجبط . ّعٌذٍ طؾ٘ؼ .

ٗؾٔ ثي ػجبد صٌب عشٗش ثي ؽبصم ػي أث٘رَ ػري اثري ( هي ؽشٗ  19047سّاٍ اثي عشٗش) ( 2)

ّعرررٌذٍ طرررؾ٘ؼ . ّلرررَ ؽشٗررر  أخرررشٓ ػٌرررذ اثررري أثرررٔ  أثرررٔ هل٘كرررخ ػررري اثررري ػجررربط

ثرَ . ّعرٌذٍ  –( هي ؽشٗ  ُّت ثي عشٗش صٌب أثٔ عوؼذ اثري أثرٔ هل٘كرخ 11478ؽبرن)

 طؾ٘ؼ .



 

 أ.د/ أثْ ػوش ًبدٓ ثي هؾوْد ؽغي األصُشٓ     -ػلَ٘ الغالم-رؾشٗش الكالم فٔ ُن  ْٗعف

   257          م  6102ابع الثبلثون مجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد الر 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 املبحث انثاَٗ 
 سريفٗ انتف اندخيم فٗ رٔاياث اهلى 

فى قولي:)ولند همت بي وهم ب ا( قال : طمعت  عن عمى بن أبى طالب : -0
، فنامت إلى صمم (0)فيي وطمع في ا ، وكان من الطمع أن هم أن يحل التِّكة 

مكمل بالدر والياقوت فى ماحية البيت ، فسترتي بثوب أبيض بيما وبيمي ، فنال 
رامى عمى هذت الصورة : أه شئ تصمعين ؟   فنالت : أستحى من إل ى أن ي

: تستحين من صمم اليأكل واليشرب ،  -عميي السبلم–  فنال يوس  
والأستحى أما من إل ى الذه هو قائم عمى كل مفس بما كسبت ؟!   ثم قال : 

   (6)التماليم ا ممى أبدا    وهو البرهان الذه رأه 
رة أبيي فى قولي:)لوال أن رأه برهان ربي( قال: رأه صو  عن ابن عباس :-6

يعنوب فى وسط البيت ، عالا  عمى إب امي ، فأدبر هاربا  ، قال : وحن  
   (4)ياأَبي ، الأعود أبدا  

 (3)قال:ةيات ربي،ُأره تمثال المم   )لوالأن رأه برهان ربي(عن ابن عباس:-4

 عن األوزاعى قال : -3

                                                           

 الزكخ : ركخ الغشاّٗل   ( 1)

أؽورذ ثري ػ٘غرٔ فرٔ عرٌذٍ ّ.( ّػضاٍ لَ فقؾ فرٔ الرذس .3/181سّاٍ أثْ ًؼ٘ن فٔ الؾل٘خ)( 2)

هزرشّ  الؾرذٗش .ّقرب   ٔ : كزاة ، ّأثرٍْ قب  الذاس ق ٌ، ػي أثَ٘  ثي ػجذ هللا الِبشؤ 

 (6578-509اثي ؽجبى : ٗشّٓ ػي آثب َ أش٘ب  هْػْػخ  الو٘ضاى)

( هي ؽشٗ  ثشش ثي ػوبسح ػي أثٔ سّ  ػي الؼؾب  ػري 11479اثي أثٔ ؽبرن) سّاٍ ( 3)

 .اثي ػجبط . ّػضاٍ لَ فقؾ فٔ الذس 

ػجبط ؛ لؼؼف ثشرش ، ّالؼرؾب  لرن ٗغروغ هري  ُّزٍ ال شٗ  هي أُّٔ ال ش  ػي اثي      

  اثي ػجبط ، فِٔ هٌق ؼخ أٗؼب، .

لؼررْفٔ ػررؼ٘ف . ( هرري ؽشٗرر  الؼررْفٔ ػرري اثرري ػجرربط ، ّا19089سّاٍ اثرري عشٗررش) ( 4)

 الغْ٘ؽٔ فٔ الذس الثي عشٗش فقؾ . .  ّػضاٍ 
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ة من )لوال أن رأه برهان ربي( قال : رأه ةي كان ابن عباس ينول فى قولي
  (0)كتاب ا. م تي

[ قال : هو 56عن ابن عباس : )ذل  ليعمم أمى لم ألمي بالهيب(]يوس :-5
 (6)قول يوس  لمميكي ، حين أراد ا. عذرت ، فذكر أمي قد هم ب ا وهمت بي  

" قرأ هذت اآلية : )وماأبرئ مفسى إن المفس ألمارة )عن أمس مرفوعا   :-2
:يا    قال جبريل  ا قال ا يوس  [ ، قال : لم54]يوس : بالسو (

 (4)يوس  ! اذكر ه م  ، قال )وماأبرئ مفسى( "
ثــبلث عثــرات   حــين هــم ب ــا  وعــن ابــن عبــاس قــال : عثــر يوســ  -1  

فسجن ، وقولـي لرجـل:)اذكرمى عمـد ربـ  فأمسـات الشـيطان ذكـر ربـي فمبـث فـى 
ال أعمم إال قـال السجن بلع سمين( ، وقولي إللوتي:)إمكم لسارقون(، والثالثة 

:وال حـين هممـت ؟  : )ذل  ليعمم أمـى لـم ألمـي بالهيـب(، فنـال لـي جبريـل 

                                                           

 ( هي ؽشٗ  هؾوْد ثي خبلرذ ػري  ػورش ثري ػجرذ الْاؽرذ11481ثٔ ؽبرن)سّاٍ اثي أ ( 1)  

 هؼؼل سعبلَ صقبد لكٌَّػي األّصاػٔ . 

( هي ؽشٗ  الؼْفٔ ػي اثي ػجبط . 11695(اثي أثٔ ؽبرن)19445سّاٍ اثي عشٗش) (2))( 

 ّالؼْفٔ ػؼ٘ف .

( ّصاد ًغرجزَ للؾربكن فرٖ 2/1255( ّاإلرقربى )4/53سّاٍ اثي هشدَّٗ كوب فٔ الرذس ) (3))( 

ّسّاٍ 0( ػري الؾربكن 315سقرن )ربسٗخَ ّالرذٗلوٖ . ّأخشعرَ الجِ٘قرٖ فرٖ كزربة الضُرذ 

الؼررؼ٘يخ  ( ّأّسدٍ األلجربًٖ فرٖ  الغلغرلخ4/28اثري ؽرضم فرٔ اليظرل ّاألُرْا  ّالولرل)

ّقذ ّقيذ ػلٔ اعٌبد الؾبكن . أخشعرَ هري ؽشٗقرَ الرذٗلؤ فرٖ  ( ّقب  : )هٌكش(1991)

( ثغٌذٍ ػي الوؤهل ثي اعروبػ٘ل ؽرذصٌب ؽوربد ػري صبثرذ ػري 2/81/1هغٌذ اليشدّط )

ذ : ُّررزا اعررٌبد ػررؼ٘ف ، ػلزررَ الوؤهررل ُررزا . قررب  الؾرربف  فررٖ) الزقشٗررت( :  أًررظ . قلرر

طذّ  ع٘  الؾي  . ّقذ أّسدٍ الزُجٖ فٖ ) الو٘ضاى( ّؽكرٖ أقرْا  األ ورخ ف٘رَ . ّركرش 

لَ ؽذٗش اعزٌكشٍ ، ّأػزقذ أى ُزا الؾذٗش هي هٌبك٘شٍ أٗؼب، ، ألًَ هغ ػؼيَ قرذ خربلف 

هغلن ّصٗرذ ثري ؽجربة فقربال : ػري ؽوربد ثري عرلوخ  الضقبد فٖ سفؼَ ، فقذ سّاٍ ػيبى ثي

ػي صبثذ ػي الؾغي : فزكشٍ هْقْفب، ػلَ٘ هق ْػب، . ّالؾغري ُرْ الجظرشٕ .   أخشعرَ 

شربكش (أخشعرَ ًؾرٍْ ػري عرؼ٘ذ ثري عج٘رش ّأثرٖ الِرزٗل  -16/145اثي عشٗش ال جرشٕ )

  القظرخ ًؾٍْ هْقْفب، . ُّزا ُْ الظْاة : الْقف ، ّسفؼرَ ثبؽرل ، فإًرَ هخربلف لغر٘ب

فٖ القشآى الكشٗن فقْلَ:)ّهب أثرش  ًيغرٖ( ُرْ هري روربم كرالم اهرشأح الؼضٗض،ُّرْ الرزٕ 

 سعؾَ ش٘م االعالم اثي ر٘و٘خ،ّرجؼَ اثي كض٘ش فٖ ريغ٘شٍ(أُـ 
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  (0)فنال :)وماأبرئ مفسى(
لمــا جمــع الممــ  المســوة ، فســأل ن : هــل راودتــن  عــن ابــن عبــاس قــال :-7

يوس  عن مفسي ؟ )قمن حاش . ماعممما عميي من سـو  قالـت امـرأة العزيـز 
ودتي عن مفسي(   قال يوسـ  :)ذلـ  لـيعمم أمـى لـم اآلن حصحص الحق أما را

ألمــي بالهيــب( اآليــة ، فنــال لــي جبريــل : وال يــوم هممــت بمــا هممــت بــي ؟    
 (6)فنال :)وماأبرئ مفسى(

عن أمس بن مال  :ُأوحى إلى يوسـ  : مـن اسـتمنذ  مـن النتـل حـين هـم -9
جــب إذ إلوتــ  أن ينتمــو  ؟   قــال : أمــت يــارب   قــال : فمــن اســتنذ  مــن ال

ألنو  فيي ؟   قال : أمـت يـارب   قـال : فمـن اسـتمنذ  مـن المـرأة إذ همممـت 
ب ا ؟   قال : أمت يارب   قال : فمال  مسيتمى وذكرت ةدميا  ؟   قـال : جزعـا  
، وكممة تكمم ب ا لسامى   قال : فوعزتى ، أللمدم  فى السجن بلع سـمين   

 (4)فمبث فيي سبع سمين  
 

                                                           

( الجِ٘قررٔ 2/346(الؾرربكن )11643-11587(اثرري أثررٔ ؽرربرن)13/149اثرري عشٗررش) (1))( 

كشهررخ ػرري اثرري ػجرربط . كلِررن هرري ؽشٗرر  خظرر٘ف ػرري ػ  (362-361الضُررذ سقررن )

ّطؾؾَ الؾبكن ّرؼقجَ الزُجٖ فقب  : خجرش هٌكرش، ّخظر٘ف ػرؼيَ أؽورذ ّهشربٍ غ٘رشٍ 

ثغ٘خ الجبؽرش( ّقرب  : ُرزا اعرٌبد الٗظرؼ ، فرإى -715ّأخشعَ الؾبسس)ّلن ٗخشعب لَ " 

فَ٘ خظ٘يب، ُّْ ػؼ٘ف عذا، ... ّالٗلزيذ الرٔ هربسّاٍ خظر٘ف ، ّالعر٘وب ف٘ورب سّاٍ فرٔ 

، ( ّػجذ ثي ؽو٘ذ ّاثري الوٌرزس 4/543ّسّاٍ أثْ الش٘م كوب فٔ الذس ). ؽ  األًج٘ب  " 

الغولرررخ ػٌرررذ اثررري أثرررٔ  دّى الغولررخ األخ٘رررشح " فقرررب  لرررَ عجشٗرررل ...الرررم"  . لكرري ُرررزٍ

 (4/550غٌذ طؾ٘ؼ . ّاثي هشدَّٗ)ث(7290الجِ٘قٖ الشؼت )(11698ؽبرن)

( 11698-11693( ّاثرري أثررٔ ؽرربرن)19430-19429-19428سّاٍ اثرري عشٗررش) (2))( 

هي سّاٗخ عوب  ػي ػكشهخ ػري اثري ػجربط . ّسّاٗرخ عروب  ػري ػكشهرخ هؼر شثخ ، 

 فبلغٌذ ػؼ٘ف .

(هري ؽشٗر  881( ػجذ هللا ثي أؽورذ "صّا رذ الضُرذ")ص11642سّاٍ اثي أثٔ ؽبرن) (3))( 

عالم ثي أثٔ الظِجب  صٌب صبثذ ػي أًظ هْقْفب، . ّصاد ًغرجزَ فرٔ الرذس الثري أثرٔ شر٘جخ 

زس ّأثٔ الشر٘م . ّعرالم ػرؼيَ ٗؾرٔ ، ّقرب  الجخربسٓ : هٌكرش الؾرذٗش . ّقرب  ّاثي الوٌ

 (3350اثي ؽجبى : الٗغْص االؽزغبط ثَ ارا اًيشد . الو٘ضاى)
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 املبحث انثانث
 .ال انعهًاء فٗ املزاد بٓى يٕسف أقٕ

معرض فى هذت اإلطبللة التبلفات العمما  فى هذت النلية المطروحة ، والتى 
وتؤكد  يمتمس كل فريق مم م عددا  من الشواهد واألدلة التى تدعم رؤيتي ،

وتباين األقوال فى ، قبل أن مدل  إلى معتر  اآلرا  و عمى ماتبمات من رأٍه   
: مصدر هممت  هوم ال م  و و يحسن بما أن مبين مف    المراد ب م يوس

بالشئ إذا أردتي ، وحدثت  مفس  بي وقاربتي من غير دلول فيي ، كل ذل  
فسي فمعمى ال م بالشئ فى كبلم العرب : حديث المر  ميكون هما  بالشئ ، 

 (0)ال م هو المناربة من الفعل من غير دلول فيي بمواقعة مالم ُيواقع  وقيل :
رادة و  اتفنــت كممــة العممــا  وةراؤهــم عمــى أن هــم امــرأة العزيــز كــان هــم قصــد وا 

ــوال مال الرتكــاب الفاحشــة ،لكــن ــارات م  تمفــت أق ــالمراد ب ــم وعب ــق ب فيمــا يتعم
 األول : ة أقوال :، عمى ستفى هذا المنام  يوس 

لى هذا المعمى  أمي كان من جمس هم ا ل فموال أن ا. تعالى عصمي لفعل ، وا 
الموثـوق بعمم ـم المرجـوع إلـى روايـت م عامـة المفسـرين المتنـدمين ،    ذهب

ومســبي النرطبــى إلــى معظــم المفســرين وعــامت م ، فيمــا  كمــا ينــول الواحــده  
 (6)ذكــرت النشــيره أبــو مصــر ، وابــن األمبــاره والمحــاس ، والمــاورده وغيــرهم 

  واحـتى مـن والتارت من المتألرين جماعة مم م ابن جريـر ، وابـن األمبـاره  
مصــر هــذا النــول بأمــي مــذهب األكثــرين مــن الســم  والعممــا  األكــابر ، ويــدل  

من أمر البرهان الذه رةت   قالوا : ورجوعي عما هم بي مـن ذلـ   ُيذكرعميي ما
                                                           

اثرري أثررٔ  (4/231الجغررْٓ) (72-12/71الجغرر٘ؾ للْاؽررذٓ )16/42اًظررش :ال جىررشٓ) ( 1)

 (4/206صاد الوغ٘ش) (330-3/321) صهٌ٘ي

( األػرذاد 3/411( هؼبًٔ القرشآى للٌؾربط)72-12/71للْاؽذٓ)اًظش : ريغ٘ش الجغ٘ؾ  ( 2)

 (312-11/311( القشؽجٔ)3/25(الٌكذ ّالؼْ٘ى للوبّسدٓ)412الثي األًجبسٓ )ص
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  (0)لوفا  من ا. تعالى يمحو عمي سيئ ال م ، ويوجب لي عمو الممازل 
  ، ولم يذكرا بماورد عن السم الجبللين تفسير ال م والبرهانوارتلات صاحب 

    (6)غيرت 

النول الثامى : أم ا همت بي أن يفترش ا ، وهم ب ا ، أه : تمماها أن تكون 
 زوجة لي ، روات اللحا  عن ابن عباس   

لطور الشئ بارة عن  حديث المفس و ع النول الثالث: أن هم يوس  
وبي قال نيق   بالبال أو ميل الطبع ، حكات البهوه عن بعض أهل التح

قالوا  وغيرهم  ، وأبو السعود والنرطبى ، ، الرازه و ،  ابن عطيةو الزملشره ، 
فإن األمبيا  ليسوا  ل : فاتل  أن الشب ة في ا عمى عصمة يوس  

بمعصومين من حديث المفس ، ولواطر الش وة الجبمية ، ولكم م معصومون 
 ( 4)اد إلي ا يمن طاعت ا ، واإلمن

ابن عباس موقوفا  و ماجا  فى رواية أمس مرفوعا   ى تعمينا  عمىوقال األلوس 
حمل ال م فيي عمى الميل الصادر عن طريق الش وة البشرية : وهو إن ص  يُ 

  (3)ال عن طريق العزم والنصد 
فإن قيل : إن النرةن سوه بين ال مين فمم فرقتم ؟ أجاب ابن الجوزه عمى 

اية ال مة ثم ترقت همت ا إلى العزيمة ، هذا قائبل  : إن اإلستوا  وقع فى بد

                                                           

 .(4/206ّصاد الوغ٘ش الثي الغْصٓ) 16/42)اًظش : ريغ٘ش ال جىشٓ ( 1)

 (238ريغ٘ش الغالل٘ي)ص ( 2)

 الج٘ؼررربّٓ (8/120) الرررشاصٓ (3/268) الكشررربف (4/228) الجغرررْٓاًظرررش: ريغررر٘ش  (3)  )(

ّدقررررب    (9/3530( القبعررررؤ)3/267) أثررررٔ الغررررؼْد(11/314القشؽجررررٔ) (3/80)

 (  15/148)هغوْع اليزبّٓ  (4/271) الزيغ٘ش الثي ر٘و٘خ

 (13/2ريغ٘ش سّػ الوؼبًٔ) (4))( 
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بدليل مراودت ا واستمنائ ا بين يديي ، ولم تتعد همتي منام ا ، بل مزلت عن 
رتبت ا وامحل معنودها ، بدليل هربي مم ا ، وقولي)معاذ ا.( ، وعمى هذا 

   (0)تكون همتي مجرد لاطر لم يلرج إلى العزم (اهـ
ديما  وتأليرا  ، تنديرت : ولند همت بي ، ولوال أن : أن فى الكبلم تن النول الرابع

رأه برهان ربي ل م ب ا ، ، فمما رأه البرهان لم ينع ممي ال م ، فُندِّم جواب " 
لوال" عمي ا ، كما ينال : قد كمت من ال الكين ، لوال أن فبلما  لمص  ، لكمت 

لى هذا النول ذهب قطرب ،  أبو حيان  وارتلاتوابن حزم ، من ال الكين   وا 
   (6)، وابن الممير فى اإلمتصا  فى البحر

: أمي هم أن يلرب ا ويدفع ا عن مفسي ، فكان البرهان الذه  النول اللامس
رةت  من ربي أن ا. أوقع فى مفسي أمي إن لرب ا كان لربي إياها حجة عميي 

الفلر يي ومال إل ل ألم ا تنول : راودمى فممعتي فلربمى ، ذكرت ابن األمباره  
 (4) الرازه ، وصاحب الممار

وارتلات ابن العربى كما   : أمي هم بالفرار مم ا ، حكات الثعمبى النول السادس
  (3)يظ ر من كبلمي فى أحكامي 

م كل مَ سْ يَ ، ولم   هذت هى جممة اآلرا  التى قيمت فى المراد ب م يوس 
 رأه مم ا من المند والرفض ، كما يتل  بعد  

                                                           

 (4/205ريغ٘ش صاد الوغ٘ش) (1))( 

 (5/295الجؾررش الوؾرر٘ؾ)(3/24ريغرر٘ش الٌكررذ ّالؼ٘ررْى) (4/28الثرري ؽررضم) اليظررل (2))( 

 (3/296ؽبش٘خ ريغ٘ش الكشبف)

( ّالوٌرررربس 8/122( ّريغرررر٘ش الررررشاصٓ)412اًظررررش : األػررررذاد الثرررري األًجرررربسٓ)ص (3))( 

(12/280) 

 (207-4/206( ّصاد الوغ٘ش)3/1082اًظش : أؽكبم القشآى الثي الؼشثٔ) (4))( 
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 عاملبحث انزاب
قم يٍ اآلراء

ُ
 اعرتاضاث انعهًاء فيًا َ

 فى  المـراد ب ـم يوسـ المعتبرين العمما  المفسرين و عن  ةهذت اآلرا  الممنول
  فـى هـذا الشـأن ،   ملم تلل من اعترالـات ، سـاقوها فـى معـرض حـديث

لي  ماأمكن الوقـو  عميـي مم ـا أمـا الـرأه األول : المتـألرين  فنـد ردت جـل   وا 
وأفرط حيان والنرطبى وابن كثير وغيرهم ،  كابن الجوزه وأبى ،من المفسرين 

وزعــم ابــن الجــوزه : أمــي اليصــ  صــاحب الكشــا  فــى التشــميع عمــى قائمــي   
مايروه عن المفسرين من أمي حل السراويل وقعد مم ا منعد الرجل ل فإمي لـو 

   (0)كان هذا دل  عمى العزم ، واألمبيا  معصومون من العزم عمى الزما(اهـ 
ولعــل بعــض أصــحاب النصــص وأصــحاب األلبــار ولــعوت عمــى ابــن عبــاس ، 

  قالي وكذل  ماروه عن مجاهد وغيرت أيلا  ، فإمي اليكاد يص  بسمد صحي  
   (6)الرازه فى التفسير

أيلا  : والحشوية يذكرون أمي لما قال يوس  هذا الكبلم ، قـال جبريـل  وقال-
  : " روايــات م اللبثيــة ، وماصــحت هــذت   وهــذا مــن " ؟ وال حــين هممــت

الروايــة فــى كتــاب معتمــد ، بــل هــم يمحنوم ــا ب ــذا المولــع ســعيا  مــم م فــى 
  (4)تلري  ظاهر النرةن 

، ومص كبلمي فى المروه عن السم  مسم  الرازه فطعن  سم  أبو حيانو -
يص  عن أحد مم م شئ من ذل  لألم ا عتند أمي الم: وأما أقوال السم  ف

، ، مع أم ا قادحة فى فساق المسممينيماقض بعل ا بعلا   ذبة،أقوال متكا
 (3)(اهـ فلبل  عن المنطوع ل م بالعصمة
                                                           

 (3/269ّسدٍ الضهخششٓ فٔ ريغ٘شٍ) (4/205ريغ٘ش صاد الوغ٘ش) (1) )

 (16-3/15( ّهبثؼذٍ ّريغ٘ش الخبصى)8/118اًظش : ريغ٘ش الشاسٓ) (2))(

 (18/159ريغ٘ش الشاصٓ) ( 3)

   (5/2295ريغ٘ش الجؾش الوؾ٘ؾ) (4))(
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لرافات وأباطيل تمج ا اآلذان ، وتردها العنول  اعتبر أبو السعود  كل ذل و -
   (0)ا  واألذهان ، ويل لمن الك ا ولفن ا ، أو سمع ا وصدق

لم تنع ممي الفاحشة ، ولكن بعض   وقال ابن تيمية : اتفق الماس عمى أمي-
الماس يذكر أمي وقع ممي بعض مندمات ا ، مثل مايذكرون أمي حل السراويل ، 
وقعد مم ا منعد اللاتن ، ومحو هذا ، ومايمنمومي فى ذل  ليس هو عن المبى 

 والمستمد ل م فيي إال المنل عن بعض أهل الكتاب ، وقد ُعر  كبلم الي ود ،
ماقالوا ، فمو لم يكن   م مم م ، كما قالوا فى سميمانفى األمبيا  وغل

معما مايرد منم م ، لم مصدق م فيما لم معمم صدق م فيي ، فكي  مصدق م فيما 
من   قد دل النرةن عمى لبلفي ؟!   والنرةن قد ألبر عن يوس 

 االستعصام والتنوه والصبر فى هذت النلية مالم يذكر عن أحد مظيرت (
  (6)اهـ
ماهلـين لممـروه عـن ابـن عبـاس المو أبرز عمما  التفسـير العصـريين  ومن-

، حيث رأه أن ماورد فى ألبار ابـن عبـاس وغيـرت فـى  صاحب الممار،  وغيرت
تفسير البرهان إمما هـى مـن الصـور التـى رسـمت ا أليمـة بعـض رواة التفسـير 

وال الشـرع المأثور ، بما اليدل عميي دليل مـن المهـة ، وال العنـل ، وال الطبـع ، 
 (4)فى الصحاح وال فيما دوم ا   ، ولم يرو فى لبر مرفوع إلى المبى

بشــر بــن روايــة ت أمــي مـن ردِّ االعتــراض عميــي و فيكفــى فـى   النـول الثــامى : -
اللـحا  عـن ابـن عبـاس ، وهـى مـن أوهـى الطـرق  عمارة عن أبى روق عن

                                                           

 (3/267ريغ٘ش أثٔ الغؼْد) (1))(

ّثٌؾرْ ُرزا قرب  طربؽت ( 150-15/138)( ّاًظرش 149-15/148)هغوْع اليزربّٓ (2))(

 (12/284الوٌبس)

 (12/279الوٌبس) ريغ٘ش ( 3)  
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حممـي المـتن عن ابن عباس ، كما أشـار السـيوطى فـى اإلتنـان  كمـا أن فيمـا 
مظر ، فمجرد التممى اليدلل بي المر  دائرة الحرج ، التى دفع ا ا. تعالى عن 

  يوس  بنولي :)كذل  لمصر  عمي السو  والفحشا (  
 كما أن تممى الحبلل بعد امفصام ُعره الزوجية ليس بحرام  

كـــان مـــن جممـــة مااســـتمكرت واســـتهربي بعلـــ م ، فنـــال ابـــن  النـــول الثالـــث :
( : " يســتوحش كثيــر مــن المــاس أال يمحنــوا باألمبيــا  ذموبــا  ، 612ت:قتيبــة)

 –عمى ملالفـة كتـاب ا.  -صموات ا. وسبلمي عمي م–ويحمم م التمزيي ل م 
ــى أن يمتمســوا أللفاظــي الملــارج البعيــدة واســتكرات التأويــل ،  -جــل ذكــرت  عم

 ـا ليسـت لتمـ  بالحيل اللعيفة التى الُتِليُل عمي م أو عمـى مـن عمـم مـم م أم
   (0)األلفاظ بَشْكٍل ، وال لتم  المعامى ِبْمٍق (اهـ 

إلـى  : ألـرج قـوم هـم يوسـ   ض العصـريين مـن عممـا  التفسـيروقال بع
غرائــب الينبم ــا ســياق اآليــة ، ومــاحمم م عمــى ذلــ  إال دعــوه العصــمة التــى 

  (6) عمـي مأثبتـي ا.  أثبتوا أمورها بعنول م ، فأولوا كـل مايلـال  مـاقررت ممـا
ــى أصــل ولــعي  ــد ل ألن ال ــم ف ــى غيــر بعي واســتمكار مــن اســتمكر هــذا المعم

ترجي  قصد الفعل ، تنول هممت بكذا ، أه : قصدتي ب متى ، وهـو  المهوه :
  (4)فوق مجرد لطور الشئ بالنمب ، كما ينول ابن حجر 

جـواب "  ابـن األمبـاره ، وقـالوا : تنـديمالزجـاج و أمكرت قـوم مـم م : النول الرابع
  (3)لوال " عمي ا شاذ مستكرت ، اليوجد فى فصي  كبلم العرب 

وقال البهوه : وزعم بعض المتألرين أن هذا اليميق بحال األمبيا  ، وقال : -

                                                           

 ( ّاللي  : الوال هخ . 402رأّٗل هشكل القشآى)ص ( 1) 

 ( ؽ: اثي الغْص529ٓالزيغ٘ش اللغْٓ للقشآى  د/هغبػذ ال ٘بس)ص ( 2) 

 (11/323فزؼ الجبسٓ) ( 3) 

صاد ( 412اًظررررررش : هؼرررررربًٔ القررررررشآى للضعرررررربط)/( ّاألػررررررذاد الثرررررري األًجرررررربسٓ)ص (4))

 (207-4/206الوغ٘ش)
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فنال :)وهم بي   تم الكبلم عمد)ولند همت بي( ثم ابتدئ اللبر عن يوس  
ال أن رأه برهان ربي لوال أن رأه برهان ربي( عمى التنديم والتألير   أه : لو 

ل م ب ا   وأمكرت المحاة وقالوا : إن العرب التؤلر)لوال( عن الفعل وهذا التأويل 
وأمثالي غير مرلية ل لملالفت ا أقاويل الندما  من العمما  الذين يؤلذ عم م 

   (0)الدين والعمم 
وقــال ابــن كثيــر : فــى هــذا النــول مظــر مــن حيــث العربيــة ل ذكــرت ابــن جريــر -
 رت   وغي

وينول ابن النيم :وأمـا مايـدعى مـن التنـديم والتـألير     ف ـذا اليجيـزت المحـاة 
  (6)واليندح فى العمم بالمراد(اهـ ، والدليل عمى دعوات 

واعتبر الشوكامى هذا النول من شـط  أهـل العمـم فـى تفسـير اآليـة بمـا فيـي -
  (4)موع تكم  

 ي جمع مـن المفسـرين ، مـم مياعترض عم، النول الرابع : وهو ال م بلرب ا 
فنـال : ويفسـد هـذين ، هذا النول والـذه قبمـي بالفسـاد  ابن جرير ، الذه معت

النولين : أن العرب التندم جواب " لوال " قبم ا ، والتنول : لنـد قمـت لـوال زيـد 
  ، وهــى تريــد : " لــوال زيــد لنــد قمــت"   هــذا مــع لبلف مــا جميــع أهــل العمــم 

  (3)ن عم م يؤلذ تأويمي( بتأويل النرةن ، الذي
قول مرذول ، قال امس : أمي هم بالفرار مم ا ، واعتبرت ابن الجوزه النول الل

   (5): أفترات أراد الفرار مم ا ، فمما رأه البرهان ، أقام عمدها ؟! 
 

                                                           

 ( .4/228جغْٓ)ريغ٘ش ال ( 1) 

 (2/716الظْاػ  الوشعلخ) ( 2) 

 (3/17فزؼ القذٗش) ( 3) 

 (16/47ريغ٘ش ال جشٓ) (4))

 (207-4/206صاد الوغ٘ش) (5))
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 املبحث اخلايس
 . ٍ انسهف فٗ املزاد باهلىيُاقشت االعرتاضاث عهٗ املُقٕل ع

المفتـرض فـى شة االعترالات أحب أن أموت هما إلى أن قبل أن أدل  إلى مماق
الباحث الذه يلـوض فـى مولـوع مـن المولـوعات أن يلـوض فيـي بأسـموب 

مــن النواعــد المنــررة : الحكــم عمــى الشــئ فــرع عــن و األمــين   المتجــرد الماقــد 
تصــورت   فــبل محكــم عمــى شــئ إال بعــد أن متصــورت تصــورا  تامــا    حتــى يكــون 

ال حصل لمل كبيـر   إذا  هـو األمـر بالتـأمى والتثبـت ، الحكم مطابنا  لم واقع ، وا 
وعـــدم المبـــادرة إلـــى الحكـــم عمـــى الشـــئ ، حتـــى ُيعـــر  مـــايراد ممـــي ، ومـــاهو 
المنصود   وبما  عمى ذل  يمبهى لمن أراد أن يعـر  حنينـة مولـوع مـا ، أال 

د عممـى يكتفى بالتنميد واأللذ عن الهيـر ، أو إرسـال الكـبلم إرسـاال  دون مسـتم
مما ينوم الذه يمشد الحق ويبحـث عمـي ،  أو دليل قطعى ، أو حجة ظاهرة ، وا 
بإجرا  دراسة متعمنة لممولوع ، وتحميل لكل أبعادت ، ثم بعد ذل  يحق لي أن 

بعد هذا العـرض يصدر حكما  منروما  باألدلة ل ألن الكبلم المرسل اليعتد بي   و 
كتفى بمماقشـة االعترالـات عمـى سأ  لؤللبار واألقوال فى شأن هم يوس 

ـــات الســـم  ـــى –رواي ـــاساأعم ـــن عب ـــام ل ألم ـــا إذا  -ب ـــى هـــذا المن ســـنطت ف
واليصــ    أحــره وتوجيــي مافي ــا أولــى ، االعتمــاد عمي ــا كــان  االعترالــات ،

تــــوهين الحــــق واالعتــــراض عميــــي بتــــأويبلت متكمفــــة ، واحتمــــاالت مفتعمــــة   
 وتتملص هذت االعترالات فيما يمى :

الواقع والثابت من  ، لملالفت ا ةتص  ، وهى دعوه مردود: أم ا لم أوال  
يكاد عن ابن عباس من طرق عدة بمهت حد  ت المروهح  صِ و دراسة األساميد 

    (0)ا  تواتر يكون م
                                                           

ّلر٘ظ ألقرل هبسّاٍ عوغ ػي عوغ الٔ هٌزِربٍ ٗرؤهي رْاؽرؤُن ػلرٔ الكرزة . الوزْارش :  (1) 

لؼرذد ، ّأى الؼجرشح ّالوؾققْى ػلرٔ أى الظرؾ٘ؼ ػرذم رؼ٘ر٘ي ا، ػذد الزْارش ػذد هٌؼجؾ

فرال هؼٌرٔ لزؼ٘ر٘ي اًوب ُٔ ثإفبدح الؼلن ثٌيغَ ، فأٓ ػذد ٗي٘ذ الؼلن ثٌيغَ فِرْ الوؼزجرش ، 
= 
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ةلر  بيد أمي أقام إشكاال  ، اإلمام ابن حزم بصحة المروه عن ابن عباس  وأقر  
فإن قيل : إمي قد روه عن ابن  : لمند هذا المروه وردت ، ومص كبلمي

من طرق جيدة اإلسماد   قمما : معم ، والحجة فى قول أحد إال  عباس 
إمما هى ببل ش  فنط ، والوهم فى تم  الرواية  فيما ص  عن رسول ا. 

عمن دون ابن عباس،أو لعل ابن عباس لم ينطع بذل ،إذ إمماألذت عمن 
لم يحلر ذل  ،  ألمي ذكرتلاليدره من هو،والش  فى أمي شئ سمعي ف

، ومحال أن ينطع ابن عباس بما العمم لي بي والذكرت عن رسول ا. 
  (0)(اهـ

   بأن الوهم هو عمن دون ابن عباس؟أقول : من أين حصل البن حزم الجزم 
الممنول عمي فى هذا الشأن  من طـرق متعـددة كمـا هـو الجمـى  ةح  والثابت صِ 

 إليي    من دراسة األساميد والطرق
هــل هــذت االفترالــات واالحتمــاالت التــى بمــى عمي ــا ابــن حــزم كبلمــي ثاميــا  :  

 تكفى فى رد الثابت عمي ؟   
ــا  : ــم فــى رســل ا.  ثالث ــي تكم ــ  يُمســب لمصــحابى أم ــي م الســبلم–كي بمــا -عم

هـذا فـى الحنينـة ذل  بين الماس دون أدمى تمبيي ؟  اليجوز اعتنادت ، ثم يبث
  م لمموا األمة   مسبة لمصحابة أم

أن العبرة فى المنل عـن الصـحابة صـحة السـمد ، فـإذا صـ  السـمد عـن  -رابعا  
ابن عباس فحسب  بي   فـإن كـان األمـر المـدلل لمـرأه فيـي ، فمـي حكـم الرفـع 
كما قررت العمما    فند جعموا مـن النـرائن التـى تـدل عمـى رفـع الحـديث : قـول 

سرائيميات ، أو فعمي فيما المجال لمـرأه الصحابى الذه لم يعر  باأللذ عن اإل
فيي والمدلل لبلجت اد ، مثل : اإللبـار عـن األمـم المالـية مـن بـد  اللمـق ، 
                                                                                                                                        

= 
( ّالْع٘ؾ فرٔ ػلرْم 34الظؾ٘ؼ كوب ٗقْ  اثي ؽغش . " ًضُخ الٌظش " )صالؼذد ػلٔ 

 .(،  189الؾذٗش ألثٔ شِجخ)ص

 ث٘شّد . –ل ؽ: داس الغ٘ (4/27اليظل فٔ األُْا  ّالولل ّالٌؾل) ( 1) 



 

 أ.د/ أثْ ػوش ًبدٓ ثي هؾوْد ؽغي األصُشٓ     -ػلَ٘ الغالم-رؾشٗش الكالم فٔ ُن  ْٗعف

   269          م  6102ابع الثبلثون مجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد الر 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  (0)وقصص األمبيا  ومحوت 
ممــا كــان لــي حكــم الرفــع ل ألن إلبــارت بــذل  ينتلــى ملبــرا  لــي ، وماالمجــال  وا 

، أو بى إال المبـى لبلجت اد فيي ينتلـى موقفـا  لمنائـل بـي ، والُمَوقِّـ  لمصـحا
بعــض مـــن يلبـــر عـــن الكتـــب النديمــة ، كأهـــل الكتـــاب الـــذين أســـمموا ، وقـــد 

وقـد عمـق اإلمـام   احترزما عن الثامى ، فمـم يبـق ملبـرا  أو موقفـا  إال المبـى 
 السلاوه عمى قول الحافظ ابن حجر : 

ن الصحابى الذه يكون كـذل   " إن أبا هريرة لم يكن يألذ عن أهل الكتاب ، وا 
   (6)، إذا ألبر بما المجال لمرأه واالجت اد فيي ، يكون لمحديث حكم الرفع " 
عـن  قال السلاوه : وهذا ينتلى تنيد الحكم بالرفع ل لصـدورت عمـن لـم يألـذ

أهل الكتاب ، وقد صرح بذل  ، فنـال فـى مسـألة تفسـير الصـحابى المالـية ، 
بى المفسِّـر ممـن عـر  مامصي : " إال أمي يستثمى مـن ذلـ  مـاإذا كـان الصـحا

مــن مســممة أهــل وغيــرت ،  بــالمظر فــى اإلســرائيميات ، كعبــد ا. بــن ســبلم 
، فإمـي كـان حصـل لـي فـى وقعـة الكتاب ، وكعبد ا. بن عمـرو بـن العـاص 

اليرمو  ، كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب     فمثل هذا اليكـون حكـم مـايلبر 
  (4)حتمال (اهـ بي من األمور المنمية الرفع ل لنوة اال

وقال ابن تيميـة تعمينـا  عمـى لبـر روات ابـن مسـعود موقوفـا  فـى وصـ  أحـوال 
أهل الجمة  : وهذا الذه ألبر بي ابن مسعود أمر اليعرفي إال مبى أو من ألذت 

                                                           

( 1/28(رْػر٘ؼ األفكربس للظرٌؼبًٔ)2/531اًظش : الٌكذ ػلٔ اثري الظرالػ الثري ؽغرش)( 1) 

(الْعررر٘ؾ فرررٔ ػلرررْم هظررر لؼ الؾرررذٗش ألثرررٔ شرررِجخ 1/147وغ٘رررش للغرررخبّٓ)فرررزؼ ال

ّالٗؼضثٌررب ػرري ثبلررك أِٗررب ( .211الْعرر٘ؾ فررٔ ػلررْم الؾررذٗش ألثررٔ شررِجخ)ص(211)ص

ب، هررغ طررؾخ الغررٌذ خلررْ الوررزي هرري الشررزّر القرربس  الؼضٗررض أى الؼلوررب  اشررزشؽْا أٗؼرر

ّأؽ٘بًب، ٗكْى الؾكن ثبلشزّر أّ الٌكبسح غل ب، هري هرذػِ٘ب ، الغل رب، فرٔ ًيرظ  ّالٌكبسح .

األهرررش، ُّرررزا ٗكرررْى رررربسح ُّورررب، ، ّررررشح ُرررْٓ .اًظش:رؾشٗرررش ػلرررْم الؾرررذٗش لؼجرررذ هللا 

 (698الغذٗغ)ص

 (6/353فزؼ الجبسٓ)اًظش : ( 2) 

ّاًظررش : الٌكررذ ػلررٔ كزرربة اثرري الظررالػ الثرري ( ثزلخرر٘ض ٗغرر٘ش 1/148فررزؼ الوغ٘ررش)( 3) 

 (2/532ؽغش)
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، واليجـوز أن يكـون عمم بذل  أن ابن مسعود ألـذت عـن المبـى عن مبى ، فيُ 
 لوجوت :ل ألذت عن أهل الكتاب 

أن الصحابة قد م وا عن تصـديق أهـل الكتـاب فيمـا يلبـروم م بـي ، ا : أحده 
تعمـيم بما ألبر بي الي ود عمـى سـبيل ال فمن المحال أن يحدث ابن مسعود 

 ( 0)ويبمى عميي حكما    الخ
ن يات التـى تمناهـا ابـن عبـاس عـم: دعوه أم ـا مـن االسـرائي االعتراض الثامى

  وهى دعوه مرسمة تحتاج إلى إثبات  ! ، وقد اشت ر ألذت عم م أهل الكتاب
وهـذت منطـة يهفـل يلص هذت الحادثة أن حبر األمة تمناها عـن أهـل الكتـاب   

عم ا كثير ممن يبحث فى هذت المسألة ، ترات يجزم بـأن هـذا اللبـر إسـرائيمية 
  كبلم أهل العمـم فـى اإلسـرائيميات دومى أدمى دليل عمى ذل  ، ثم يمزل عمي ا 

ــَ  ابــن كثيــر)ت: ومــن المبلحــظ ــا موق ــى 113هم ( فــى تفســيرت حــين أشــار إل
المــروه عــن ابــن عبــاس أو حاكيــا  لــي ، مــن غيــر أن يمبــي إلــى زيفــي ، وهــو 
ــ  إال لكوم ــا مشــكمة  ــى تفســيرت  وماذل الماقــد لئلســرائيميات ، والمتعنــب ل ــا ف

 عمدت   
 ولكن مص فى تاريلي : عمى أن أكثر أقـوال المفسـرين مم ـا متمنـى مـن كتـب
أهـــل الكتـــاب ، فـــاإلعراض عمـــي أولـــى بمـــا ، والـــذه يجـــب أن يعتنـــد : أن ا. 

وبــرأت ومزهــي عــن الفاحشــة ، وحمــات عم ــا ، - يعمــى يوســ  –عصــمي 
  (6)وصامي مم ا (اهـ 

يي بمن تمنات كذا قال الحافظ ابن حجر دون أن يصرح أيلا  بمنصودت ومايعمو 
ى بذل  المروه عـن ابـن عبـاس   وقد ينال : لعمي يعم(4)من كتب أهل الكتاب 

أيلا  ، وأن ماص  عمي فى هذا الصدد اليعدو أن يكون من اإلسرائيميات التى 
                                                           

 (6/243هغوْع اليزبّٓ) ( 1) 

 (1/204الجذاٗخ ّالٌِبٗخ) ( 2) 

 ( .267رؾيخ الٌجال  هي قظض األًج٘ب  الثي ؽغش)ص ( 3) 
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 تمناها من أهل الكتاب ، فأقول :
هــذا يمــزم ممــي التوقــ  فــى كــل لبــر غيبــى يرويــي ابــن عبــاس ، إذ ســينال :  

يتوقـــ  فـــى هـــذا المنـــل ل ألن ابـــن عبـــاس يـــروه عـــن بمـــى إســـرائيل ، وعمـــد 
  (0)نيق التجد األمر كذل  التح

وابن عباس ص  عمي بعض األمور الهيبية ، فمو ُعمل ب ذت الناعدة لمـا ُقِبـل 
  (6)قولي في ا ، ولكن األمر عمى لبل  ذل  ، فند ُقبل قولي وألذ بي 

فالجزم بأن تمـ  األلبـار الهيبيـة إسـرائيمية يحتـاج إلـى دليـل ، ولـيس كـل لبـر 
بأمي )إسرائيمى( ل والهرض من ذل  دفع اللبر   صو يُ غيبى تكمم فيي صحابى 

وردت   ثم إمما مأمورون بعدم تصديق بمى إسرائيل أو تكذيب م ، فكيـ  يـروه 
وألم  إلى هذا ابن تيمية ، بنولي الصحابى مااليجوز تصديني جازما  بي ؟ !   

ومــع جــزم الصــاحب فيمــا ينولــي ، فكيــ  ينــال : إمــي ألــذت عــن أهــل : "     
   (4)قد م وا عن تصدين م ؟" الكتاب و 

وهــذا يعمــى أن جــزم الصــحابى بمــا ينولــي اليتصــور معــي أمــي منمــي عــن بمــى 
    إسرائيل
أن ابـن عبـاس لـم يكـن يعتمـد عمـى  أل  إلى ذلـ  مـاقررت ابـن حجـر -ثاميا  

أهل الكتاب ، فنال تعمينا  عمى الحديث الذه روات البلاره عن سعيد بن جبيـر 
مـن أهـل الحيـرة ، أه األجمـين قلـى موسـى ؟   قمـت : قال : سـألمى ي ـوده 

الأدره ، حتى أقدم عمى حبر العـرب فأسـألي ، فنـدمت ، فسـألت ابـن عبـاس ، 
قــال ابــن    (3)فنــال : قلــى أكثرهمــا وأطيب مــا ، إن رســول ا. إذا قــال فعــل "

حجر : وهو فى حكم المرفوع ل ألن ابن عباس كان اليعتمد عمـى أهـل الكتـاب 
                                                           

( ّاًظش : هقبالد فٔ ػلْم القشآى ّأطرْ  الزيغر٘ش د/ 58هقذهخ فٔ أطْ  الزيغ٘ش)ص( 1) 

 (204ذ ال ٘بس)صهغبػ

 (206-205هقبالد فٔ ػلْم القشآى ّأطْ  الزيغ٘ش د/ هغبػذ ال ٘بس)ص ( 2) 

 هقذهخ فٔ أطْ  الزيغ٘ش)ص( ( 3) 

 (2684الجخبسٓ كزبة الشِبداد) ( 4) 
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    (0)يأتى بيامي فى الباب الذه يميي "، كما س
" يامعشـر المسـممين ، كيـ   ويعمى بي ماروات البلاره عن ابن عباس قـال : 

ــزل عمــى رســول ا. حــدث  ــابكم الــذه أم تســألون أهــل لكتــاب عــن شــئ ، وكت
يامعشــر المســممين ، كيــ  تســألون  -أه لــم يلمــط–تنر ومــي لالصــا  لــم ُيشــب

أمـزل عمـى مبـيكم أحـدث األلبـار بـا. تنر ومـي لـم أهل الكتاب ، وكتابكم الـذه 
ُيشــب ؟ وقــد حــدثكم ا. أن أهــل الكتــاب بــدلوا ماكتــب ا. ـ وغيــروا بأيــدي م 

[ ، أفـبل 19الكتاب ، فنالوا :)هـذا مـن عمـد ا. ليشـتروا بـي ثممـا  قميبل (]البنـرة:
جـبل  قـط يم اكم ماجا كم مـن العمـم عـن مسـا لت م ؟   وال وا. مارأيمـا مـم م ر 

ــيكم "(اهـــ فــالنول بــأن اللبــر ممــا تمنــات ابــن   (6) يســألكم عــن الــذه أمــزل عم
قـد اشـت ر ألـذت عـم م ، تأكيـد ذلـ  بـالنول : إمـي ، و  عباس عن أهـل الكتـاب

يظ ر ممكبلم ابن  وفيي مجامبة لمصواب ، ويحتاج إلى تحرير وتحنيق ، كبلم 
ل الكتــاب وتمنيــي اإلســرائيميات عــم م ، رجــوع ابــن عبــاس إلــى أهــ حــزم رفلــي

وذكــر أن أصــ  إســماد عــن ابــن عبــاس  قولــي : " يامعشــر المســممين ، كيــ  
    (4)    "الخ  شئ  لكتاب عناتسألون أهل 

 –لصوصا  الصحابة –أل  إلى هذا  أن رواية السم  اإلسرائيمية -ثالثا   
واليصدقون كل  قميل جدا ، وقد ورد عم م أم م يميزون كذبي ويعرفومي ،

ينول ابن النيم : وأما كعب األحبار     فإمي   (3)مايروه ل م من اإلسرائيميات 
رلوان ا. –كان أوسع م عمما  بما فى كتب األمبيا  ، وقد كان الصحابة 

 (5)بما يعرفون صحتي فيعممون صدقي   يمتحمون مايمنمي ، ويزمون -عمي م
، ويمظر ماكان -كما ينول ابن تيمية–وهذا باب يمبهى لممسمم أن يعتمى بي 

                                                           

 (13/370ّكزا قبلَ الؼٌ٘ٔ فٔ ػوذح القبسٓ) (5/343فزؼ الجبسٓ) ( 1) 

 (2685الجخبسٓ كزبة الشِبداد) ( 2) 

 (1/320ل فٔ األُْا  ّالولل ّالٌؾل)اليظ ( 3) 

 (193هقبالد فٔ ػلْم القشآى ّأطْ  الزيغ٘ش د/ هغبػذ ال ٘بس)ص ( 4) 

 (138ُذاٗخ الؾ٘بسٓ )ص  (5))
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، الذين هم أعمم الماس بما جا  بي ، وأعمم عميي أصحاب رسول ا.  
   (0)فإن هذا أصل عظيم  يلال  ذل  من دين أهل الكتاب ، الماس بما

 : االعتراض الثالث-
 رد المروه عن ابن عباس بزعم أمي تلمن مايمافى العصمة !    
 يتطمب اإلجابة عميي فى محورين : ض االعتراهذا مماقشة و 

 هو الزما أو مندماتي ؟     مبى ا. يوس المحور األول : هل ماوقع فيي 
قبل المبوة  عن ابن عباس لمحور الثامى : هل وقع  ال م كما هو فى المروها

   ؟ أم بعدها 
 أقول : ، المحور األول  ولئلجابة عن 

ارتكـاب مبـى ا. يوسـ  ب و تممـي تصـري  أ المروه عن ابن عباس ليس فيـي
  .ممـا تشـير الروايـة إلـى الت يئـة لفعمـي ، وقـد عصـمي ا جريمة الزمـا ، وا 

 تعالى بما رةت من البرهان  
ــن أن يصــم  فــى دائــرة الفــواحش أ  ــا وقــع اليمك ممــا يمكــن فم ــائر ، وا  و الكب

اإلثــم ســمات ا. تعــالى فــى كتابــي بــالممم )الــذين يجتمبــون كبــائر  إدراجــي فيمــا
عن ابـن  فى الحديث، و [ 46والفواحش إال الممم إن رب  واسع المهفرة(]المجم:

إن : "  و هريرة عن المبى أيت شيئا  أشبي بالممم مما قال أبعباس قال : مار 
ا. تعالى كتب عمى ابن ةدم حظي من الزما ، أدر  ذل  المحالـة ، فزمـا العـين 

َمم ى وتشت ى ، والفرج يصـدق ذلـ  أو المظر ، وزما المسان المطق ، والمفس تَ 
    (6)يكذبي " 

                                                           

 (ثزلخ٘ض.15/88اليزبّٓ الثي ر٘و٘خ ) (1))

أػربدٍ فرٔ ّ (6343سّاٍ الجخبسٓ كزبة االعزئزاى،  ثربة : صًرب الغرْاسػ دّى اليرشط ) ( 2) 

هغررلن  كزرربة القررذس،  ثرربة : قررذس ػلررٔ اثرري آدم ؽظررَ هرري الضًررب ( 6612كزرربة القررذس)

( ػري اثري ث رب  قْلرَ : 11/26ًّقل الؾبف  فٔ اليزؼ) (2/317( أؽوذ)2657ّغ٘شٍ)

ّقرب  الؾربف  فرٔ هْػرغ عؤ الٌظش ّالٌ   صًب ؛ ألًرَ ٗرذػْ الرٔ الضًرب الؾق٘قرٔ (اُرـ .

ٌظش ّغ٘شُوب ث شٗر  الوغربص ؛ ( : اؽال  الضًب ػلٔ اللوظ ّال11/504آخش هي اليزؼ)

 ألى كل رلك هي هقذهبرَ (اُـ . 
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وروه ابـــن جريـــر عـــن ابـــن مســـعود موقوفـــا  : " زمـــا العيمـــين المظـــر ، وزمـــا 
الشفتين التنبيل ، وزما الرجمين المشى ، وُيصـدِّق ذلـ  الفـرج أو ُيكذِّبـي ، فـإن 

ــدم  ال ف ــو المتن ــا  ، وا  ــان زامي ــم " بفرجــي ك ــالمراد   (0)م ــم( ف ــذه يمــم ا ب)المم ل
   (6)بالذمب ثم يدعي ، كما قال مجاهد 

وعمــى هــذا يكــون الممــم منارفــة الــذموب الصــهار ، كمــا قيــل   وقــال الراغــب : 
  وقـال اللطـابى : المـراد (4)الممم : منارفة المعصية ، ويعبر بي عن الصـهيرة 

 بــالممم مــاذكرت ا. فــى قولــي تعالى:)الــذين يجتمبــون كبــائر اإلثــم والفــواحش إال
[ ، وهـو المعفـو عمـي   وقـال فـى اآليـة األلـره :)إن تجتمبـوا 46الممم(]المجم:

[ ، فيؤلذ من اآليتين أن 40:كبائر ماتم ون عمي مكفر عمكم سيئاتكم(]المسا 
  (3)الممم من الصهائر ، وأمي يكفر باجتماب الكبائر 

يكـن مـن م لمصـرا  بعـد النـدرة عميـي،أتبعي اال  عمى أن ال م بالزما إذاهذافدل  
أن الـذين  مـعالفواحش وال من الكبائر،كما قال الواحده ، واستطرد بعـد فنـال: 

عمــد ا. كاموا أعــر  بحنــوق األمبيــا  وارتفــاع ممــازل م أثبتــوا ال ــم ليوســ    
وقـال الشـوكامى: وقـد ذهـب جم ـور المفسـرين    (5)ـمن الذين مفوا ال م عمـي 

ظ عمــى معمـات المهـوه ، ويــدل مـن السـم  واللمــ  إلـى ماقـدمما مــن حمـل المفـ
 [56]ةيـــة:عمـــى هـــذا ماســـيأتى مـــن قولـــي:)ذل  لـــيعمم أمـــى لـــم ألمـــي بالهيب(

، ومجــرد ال ــم اليمــافى العصــمة ، فإم ــا قــد  [54]ةية:وقولــي:)وماأبرئ مفســى(
  (2)وقعت العصمة عن الوقوع فى المعصية ، وذل  المطموب(اهـ 

إيناع ا ليس بكبيرة ، فبل وقرر ابن عاشور أن ال م بالسيئة مع الك  عن 
                                                           

 (27/65ريغ٘ش اثي عشٗش) ( 1) 

 (27/66ريغ٘ش اثي عشٗش) ( 2) 

 الويشداد للشاغت األطجِبًٔ هبدح]لون[ ( 3) 

 (11/504الجبسٓ) فزؼ ( 4) 

 (77-12/76ريغ٘ش الجغ٘ؾ) ( 5) 

 (9/166( ّالقشؽجٔ)3/25)( ّاًظش الٌكذ ّالؼْ٘ى3/18ريغ٘ش فزؼ القذٗش) (6))



 

 أ.د/ أثْ ػوش ًبدٓ ثي هؾوْد ؽغي األصُشٓ     -ػلَ٘ الغالم-رؾشٗش الكالم فٔ ُن  ْٗعف

   275          م  6102ابع الثبلثون مجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد الر 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

يمافى عصمة األمبيا  من الكبائر قبل المبوة ، عمى رأه من رأه عصمت م 
ز ابن عباس مم ا قبل المبوة ، وهو قول الجم ور ، وفيي لبل  ، ولذل  جو  

  (0)(اهـ  ذل  عمى يوس 
 يبنى الجواب عن المحور الثامى : -

                                ها ؟  كـــــــــان قبـــــــــل المبـــــــــوة أو بعـــــــــدهـــــــــل مـــــــــاوقع مـــــــــن يوســـــــــ  
ــى هــذا الســؤال فــى كــبلم العبلمــة ابــن عاشــور  ولعــل النــارئ يجــد اإلجابــة عم

وسبني إلى تنريرت بصورة جمية اإلمام ابن عطية األمدلسـى فـى السابق ذكرت ، 
مبيـا  فـى وقـت هـذت المازلـة لـم يصـ  ،  إن كون يوسـ    : تفسيرت ، فنال

ذا كان ذل  كذل  ف و مؤمن قـد أوتـى حكمـا  وعممـا  ،  والتظاهرت بي رواية ، وا 
واعتمــد اإلمــام  (6)(اهـــ الــذه هــو إرادة الشــئ دون مواقعتيويجــوز عميــي ال ــم 

 (4) ثعالبى فى تفسيرت ماقررت ابن عطيةال
وقد ذكر بعل م : مازال المسا  يممن إلى يوس  ميـل شـ وة حتـى مبـأت ا. ، 

  (3)همت هيبتي كل من رةت عن حسمي فألنى عميي هيبة المبوة ، فش
[ يدل عمى أمي كان مبيا  05]ةية:إن قولي قبل ذل  :)وأوحيما إليي(وقد ينال : 

وردت الفلر الرازه ، وذكر أن الوحى هما  ، وهو قول جماعة من العمما   
زالة الوحشة ، وليس وحى المبوة  ن قولي كما أ  (5)وحى إل ام ل لئليماس وا 

ع هذت إلى ةلر ماقصي ا. عميما من وقائ ي التى هو فى بيت ا(وراودتتعالى :)
[ ، وهذا 66الحادثة ، جا  بعد قولي :)ولما بمغ أشدت ةتيمات حكما  وعمما(]ةية:

حصول المبوة ، وقد أجاب عمى هذا العبلمة بعد يدل عمى أن الحادثة وقعت 

                                                           

 (12/254ريغ٘ش الزؾشٗش ّالزٌْٗش) (1))(

 (9/278ريغ٘ش الوؾشس الْع٘ض) (2) )

 (3/319ريغ٘ش الضؼبلجٔ الوغؤ ثبلغْاُش الؾغبى فٔ ريغ٘ش القشآى  ) (3) )

 (312-11/311ريغ٘ش القشؽجٔ) ( 4)  

 (18/100ريغ٘ش الشاصٓ) ( 5)  
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مى قصة ، عط  قصة ع " قولي )وراودتي التى (اآلية ، ابن عاشور بنولي :
فبل يمزم أن تكون هذت النصة حاصمة فى الوجود بعد التى قبم ا   وقد كان 

ى سن هذا الحديث قبل إيتائي المبوة ل ألن إيتا  المبوة غمب أن يكون ف
ى المبو ة والرسالة بعد دلول أهمي إلى مصر وبعد األربعين ، واألظ ر أمي أوت

 وفاة أبيي (اهـ 
وعصمتي من الوقوع فى الفاحشة :  تماع يوس وقال أيلا  تعمينا  عمى ام

وفى هذا الكبلم عبرة عظيمة من العفا  والتنوه ، وعصمة األمبيا  من 
   (0)الكبائر قبل المبوة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (252-12/249ريغ٘ش الزؾشٗش ّالزٌْٗش) ( 1)
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 املبحث انسادس
 .انزاجح يٍ األقٕال ٔاآلراء بياٌ 

 مـن يوسـ وبعد هذا العرض والمماقشة لما قيل فى معمى ال م والمراد بـي 
 ر صحت ماذهب إليي جم ور السم  ، وهـو مـاُأرات راجحـا  عمـى غيـرت مـن يظ

: إمي  -كما يذكر العبلمة األلوسى–والمامع من الحمل عميي ، وينال األقوال ، 
قبـل المبـوة ، ويمـزم أمــي  -عمـي م السـبلم–وهـى تجـوز عمـى األمبيـا  ، صـهيرة 
   (0)لم يكن إذ ذا  مبيا  

وقـد زعـم النـول ماقـال متنـدموا هـذت األمـة     : " بنولـي  وامتصر لي أبو عبيد
وابـن عبـاس ومــن لـم ي ـم ب ـا     مـن يـتكمم فـى النـرةن برأيـي أن يوسـ  
عمم با.، وبتأويل كتابي، وأشد تعظيما  دومي اليلتمفون فى أمي هم ب ا ، وهم أ

   (6)، من أن يتكمموا في م بهير عمم " لؤلمبيا 
م أبى عبيد هذا كبلم حسن بيٌِّن لمن لم يمل إلـى قال أبو جعفر المحاس : وكبل

وقد اعتبر ابن جرير بمـا روات ابـن عبـاس جازمـا  بـي ، ولـم يمتفـت   (4)ال وه 
إلــى ماالتفــت إليــي مــن وصــف م بــأم م لــالفوا أقــوال الســم  ، وتــأولوا النــرةن 
بــارائ م ، مــن أن ذلــ  ممكــر يمــزت عمــي األمبيــا  ، والبــد أن يكــون ابــن عبــاس 

 عن أهل الكتاب ومحو ذل     ألذت
 ، فنال : أيلا  واعتمد ابن األمباره ماورد عن السم  فى هذا المنام 

والذه مـذهب إليـي فـى هـذت اآليـة مـايروه عـن الصـحابة والتـابعين مـن تثبيـت 
ال م ليوس  غيـر عـائبين لـي والطـاعمين ، بـل منـول : إن امصـرافي بعـد ثبـات 

لمـرأة مجمـس الرجـل ، تعظيمـا  . ومعرفـة ال م وحل السراويل ، وجموسي مـن ا
لحنــي ، أدل عمــى محافظتــي عمــى مــذهب ةبائــي ، وعمــى وفــور الثــواب وتكامــل 

                                                           

 (13/2ريغ٘ش سّػ الوؼبًٔ) (1) )

 (4/228ّريغ٘ش الجغْٓ) (3/413هؼبًٔ القشآى للٌؾبط)اًظش :  ( 2) 

 (3/413هؼبًٔ القشآى للٌؾبط) ( 3) 
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األجر لـي عمـد إيثـار الطاعـة عمـى المـذة ل ألمـي امكشـ  عـن المـرأة فـى الحـال 
التى اليمكش  في ا إال َبرٌّ ملمـص ، فكـان امكشـافي وصـبرت ماحيـا  عمـي سـيئة 

ــ ــا  ل ــى ال ــم ، وموجب ــذه روه ف ي حســمات ملــاعفات ، بالحــديث الصــحي  ال
حــديث الهــار وهــو : " أن ثبلثــة لجــأوا إلــى غــار ، فــامطبق عمــي م ، فــذكر كــل 
رجل أفلل عممي ، فذكر أحـدهم أمـي قـام عـن امـرأة بعـدما قـدر عمي ـا ، ففـرج 

      (0)ا. عم م " ، والحديث طويل معرو  
أهـل العمـم ، مع عميي أصـحاب الحـديث و أيلا  : والذه مذهب إليي ما أج وقال 

أن يوس  هـم همـا  صـحيحا  عمـى مـامص ا. عميـي فـى وصحت بي الرواية    
ا وقعـت ، كمـ مـن يوسـ  يـا وقعـت كتابي ، فيكون ال م لطيئة مـن اللطا

قـدم ا. ، ومنـدم مـاألر ا. ، وال وجـي ألن مـؤلر مااللطايا مـن غيـرت األمبيـا 
عن أمبيائي بالمعاصى التى غفرها ، وتجاوز عم م في ا  ر ا. تعالىوقد لب     

[ ، ولبــر بمثــل هــذا عــن يــومس 060، فنــال :)وعصــى ةدم ربــي فهوه(]طــي:
إال يحيـى بـن  " مـامن مبـى إال قـد عصـى أو هـم  : (6)، وقال المبـى  وداود 

                                                           

 (2743( هغلن الشقب  ثبة : قظرخ أطرؾبة الغربس)3465سّاٍ الجخبسٓ كزبة األًج٘ب )( 1)  

ًكيبف ػي الؾشام هرغ القرذسح ، ّأى ّقب  الؾبف  فٔ اليزؼ: ّفٔ الؾذٗش فؼل الؼيخ ّاال

.. ّطبؽت الورشأح أفؼرل رش  الوؼظ٘خ ٗوؾْ هقذهبد ؽلجِب ، ّأى الزْثخ رغت هبقجلِب .

الضالصخ ؛ ألًَ أفربد أًرَ كربى فرٔ قلجرَ خشر٘خ سثرَ ، ّقرذ شرِذ هللا لوري كربى كرزلك ثرأى لرَ 

ٌرخ ُرٔ الغٌخ ، ؽ٘ش قب  :)ّأهرب هري خربف هقربم سثرَ ًِّرٔ الرٌيظ ػري الِرْٓ فرإى الغ

 [(اُـ ثزلخ٘ض40الوأّٓ(]الٌبصػبد:

(أثررْ 320-301-295-292-1/254( أؽوررذ)11/562الوظررٌف)سّاٍ اثرري أثررٔ ش٘جخ (2) )

( ّف٘ررَ ػلررٔ ثرري صٗررذ 18/93(اثرري ػغرربكش)12933) ( ال جشاًررٔ الكج٘ررش2544ٗؼلررٔ)

( ّأّسدٍ 8/209ػررؼيَ الغوِررْس ّقررذ ّصرر  ، ّث٘ررخ سعبلررَ سعررب  الظررؾ٘ؼ . الوغوررغ)

( ّقب  : الٗلضم هي ػؼف اعرٌبدٍ ػرؼف هزٌرَ ؛ لشرْاُذٍ 2984لظؾ٘ؾخ)األلجبًٔ فٔ ا

الزٔ أششد الِ٘ب ، ُّرٔ خبل٘رخ ػري الؼرؼف الشرذٗذ ، ثرل اى أعربً٘ذ ثؼؼرِب طرؾ٘ؼ ... 

ّخالطخ القْ  فٔ ُزا الؾرذٗش أًرَ طرؾ٘ؼ ثرال سٗرت ، ػلرٔ األقرل ثوغورْع ؽشقرَ ؛ألى 

ػٌذ الجضاس ّغ٘شٍ ، فزؼرؼ٘ف أكضشُب ل٘غذ شذٗذح الؼؼف ، ثل اى ثؼؼِب طؾ٘ؼ لزارَ 

الٌّْٓ اٗبٍ هشدّد ، ّكزا اػال  اثي كض٘ش لجؼغ ؽشقَ فرٔ الزربسٗم ّالزيغر٘ش ، فإًرَ لرن 

ٗقف ػلٔ أكضش ال ش  الزٔ ركشرِب ، ّثخبطخ ؽشٗ  الجضاس ، ّلزلك فال ٌٗجغرٔ أى ٗلزيرذ 

شرؼش :)ّؽظْسا،(، هوب ْٗلَ رؼبلٔ  فٔ ٗؾٔ الٔ هبركشٍ ػي القبػٔ ػ٘بع فٔ ريغ٘ش ق

 سدٍ لِزا الؾذٗش ، ّهللا عجؾبًَ ّرؼبلٔ أػلن" . 
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مـد عميـي ومن أقـوه مايعتوهذا الحديث مص فـى هـذت النلـية،  (0)(اهـ زكريا" 
بعـد تنريـرت أن قتيبـة  وقـد اسـتدل بـي ابـنعبـاس   ابن  الرواية عن فى ترجي 

كــان همــا  عارلــا  بعــد طــول المــراودة ، وعمــد حــدوث الشــ وة  يوســ   هــم
  (6)التى أتى أكثر األمبيا  فى هفوات م مم ا 

: " إذا أراد عبده أن يعمل سيئة فبل تكتبوا عميي حتى يعمم ا ،  وفى الحديث
ن ترك ا من أجمى فاكتبوها لي حسمة " فإن عمم ا فاكتبوها    (4)لي بمثم ا ، وا 

الزما ،  لم يصاحب همي الفعل ولم ينار  والثابت من األلبار أن يوس  
  كما فى الحديث اآللر :، كاممة حسمة لي ، بل كتبت وبذا لم تكتب عميي سيئة

  (3)ديثالح"عمدت حسمة كاممة         من هم بسيئة فمم يعمم ا كتب ا ا. لي"
    (5)هم  وماتم  ل ألن العماية من ثم  ، كما قال بعض العارفين  فيوس  

ئر كان من الصهاوب ذا يترج  قول بعل م : إن الندر الذه فعمي يوس  
مما ابتبلهم بذل  ليكوموا -عمي م السبلم–، والصهائر تجوز عمى األمبيا  ل وا 

صف  عم م ل وليجعم م أئمة عمى لو  ممي ل وليعرف م مواقع معمتي فى ال
        (2)ألهل الذموب فى رجا  الرحمة 

 وا. أعمى وأعمم ، وهو من ورا  النصد وهو ي ده السبيل  
 

                                                           

 (333( ػٌذ الزؼل٘  ػلٔ سقن)412كزبة األػذاد الثي األًجبسٓ)ص (1) 

 (404رأّٗل هشكل القشآى)ص (2))

 (7501سّاٍ الجخبسٓ كزبة الزْؽ٘ذ) ( 3) 

يرزؼ : ّقرب  الؾربف  فرٔ ال (6491زبة الشقب  ثبة : هي ُن ثؾغٌخ أّ عر٘ئخ)كالجخبسٓ  ( 4) 

ّطف الؾغٌخ ثكًِْب كبهلخ ، ّكرزا قْلرَ " ػٌرذٍ " ، فِ٘ورب ًْػربى هري الزأك٘رذ : فأهرب 

الؼٌذٗخ فإشبسح الٔ الششف ، ّأهب الكوب  فإشبسح الٔ سفغ ررُْن ًقظرِب ؛ لكًِْرب ًشرأد 

ػي الِن الوغشد ، فكأًَ ق٘ل : ثل ُٔ كبهلخ الًقض فِ٘ب . قرب  الٌرّْٓ : أشربس ثقْلرَ " 

 . رؼظ٘ن الؾغٌخ ّرأك٘ذ أهشُب (اُـ ذ االػزٌب  ثَ ، ّثقْلَ " كبهلخ " الٔػٌذٍ " الٔ هضٗ

 (11/316( ّريغ٘ش القشؽجٔ)3/1070اًظش : أؽكبم القشآى الثي الؼشثٔ) ( 5) 

صاد  (3/25الٌكذ ّالؼْ٘ى للوبّسدٓ)( 4/228الجغْٓ)(16/46ال جشٓ)ريغ٘ش اًظش :  (6) 

 (207-4/206الوغ٘ش)
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 اخلامتت .
 الصبلة والسبلم عمى رسول ا. وعمـى ةلـي وصـحبي ومـن واالت   و الحمد . 
ل إليــي يجــدر بــى بعــد هــذت النلــية الشــائكة أن أســجل أهــم ماتوصــ   وبعــد : 

البحـث مـن متــائى :  أوال  : المصـوص الكثيــرة الـواردة فـى النــرةن بشـأن الرســل 
واألمبيا  تلفى عمي م من الط ارة والمزاهـة والنداسـة مايجعـل مـم م الممـوذج 
الحــى والصــورة المثمــى لمكمــال اإلمســامى   ومثــل هــؤال  اليمكــن إال أن يكومــوا 

الوقـــوع فـــى كبـــائر اإلثـــم  اإلثـــم ، وممـــزهين عـــن معصـــومين مـــن التـــورط فـــى
  والفواحش  

أن التــراث التفســيره الــذه حفظــي لمــا أصــحاب التفســير المنمــى اليمثــل -ثاميــا  
كمي تفسيرا  لكتاب ا. تعالى ل ألن فيي الهث والسمين والصحي  والسنيم ، لـذا 

 عميما أن ممظر إليي كمادة مستلمص مم ا مايصم  لمتفسير   

ذ كبلم المفسرين وةرا هم كنوالب جامدة ، وأقوال اليجوز لما أن مأل-ثالثا  
مسم مة ، فإن ا. تعالى تعبدما بألفاظ كتابي الكريم ، ولم يتعبدما بألفاظ 
مما  المفسرين وأقوال م ، فعميما أال منبل كل ماقالوت ، والمرد كل ما ذكروت ، وا 

اآلية قبممات متعامل مع ماقالوت بمظر وتأمل ، فما كان أولى بالنبول فى تفسير 
 ، وال مكون منمدين   

أن مف ــوم العصــمة مــن األمــور التــى تبايمــت في ــا اآلرا  ، والتمفــت  -رابعــا  
في ا األقوال    وهذا المولوع يحتاج إلى بسط فـى غيـر هـذا المحـل   فـَرْفض 
بعض الماس ماجا  عن ابن عباس وردت بدعوه ملالفة الشرع ليس صحيحا  

بي إلى الشرع قد اليكون صحيحا  ، بل هو رأه عنمـى فى الحنينة ل ألن مايمس
محض ، وقع فيي شبي عمـدت أمـي مـن الشـرع ، ويظ ـر ذلـ  جميـا  فيمـا يتعمـق 
بعصــمة األمبيــا  ، إذ معرفــة حــدود هــذت العصــمة قــد دلمــي التلــريى العنمــى ، 
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والتأويل الممحر  بـدعوه تمزيـي األمبيـا  ، فظ ـر بـذل  ملالفـة ظـاهر النـرةن 
(0)  

أن الذين ردوا الوارد عن السم  ومعتوت بالباطل الذه يجب تمزيي كتب -سا  لام
التفسير ممي ، لم يندموا برهاما  عمميا  عمى قول م سوه أمي يمافى العصمة 
الثابتة بالدالئل النطعية لؤلمبيا  ، ولم يبيموا هذت الدالئل النطعية ، هل حددت 

هى العصمة من الكبائر أم زمن هذت العصمة قبل المبوة أم بعدها ؟ وهل 
الصهائر ؟   وردهم هذا عاطفى لطابى ، والحنائق والمماقشمت العممية الترد 

  ب ذا األسموب  
مايوجب التشميع عميي فى مبوتي ، وال  ليس فى وقوع ال م ممي  -سادسا  

أن فى ذل  لمبل ممي ، بل كان ذل  ممي سببي الطبيعة البشرية التى هى جز  
تمف  عمي ، ولكن ا. عصمي من الوقوع فى المعصية ، ال من من المبى ال 
  (6)ال م ب ا 

ــل  ــال هــذت النلــايا التفســيرية أن مزي ــى دراســة أمث ــا ف ــوجسســابعا  : عميم  الت
والرهبــــة العمميــــة المظمومــــة ، ســــوا  بــــالمظر إلــــى العامــــة أو الماقــــدين مــــن 

نة لـن يجـده كما أن الدلول فى بحث هذت النلايا بمنررات ساب  الملتصين 
  فى البحث العممى المولوعى  

وأقرر فى لاتمة البحث : أن ماتوصمت إليي هو ج ـد بشـره قابـل لممنـد بـذات 
المــم ى المبمــى عمــى الممظــور العممــى الــذه تؤيــدت األدلــة وتماصــرت الحجــة ، 
ليـي أميـب  والحق أردت ، واللير قصدت ، وماتوفينى إال با. ، عميـي توكمـت وا 

  عواما أن الحمد . رب العالمين عمى البشير المذير    وةلر د  وصل الم م 

 

                                                           

 (192القشآى ّأطْ  الزيغ٘ش د/ هغبػذ ال ٘بس)صهقبالد فٔ ػلْم  ( 1) 

 ( ؽ: اثي الغْص530ٓاًظش : الزيغ٘ش اللغْٓ للقشآى  د/هغبػذ ال ٘بس)ص ( 2) 



 

 أ.د/ أثْ ػوش ًبدٓ ثي هؾوْد ؽغي األصُشٓ     -ػلَ٘ الغالم-رؾشٗش الكالم فٔ ُن  ْٗعف

   282          م  6102ابع الثبلثون مجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد الر 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أْى يصادر انبحث
 الطبعة المؤل  الكتاب م
 الرسالة أبو بكر بن العربى أحكام النرةن  0
 المكتبة العصرية ر بن األمباره بكأبو  األلداد 6
 دار الكتب العممية أبو حيان األمدلسى البحر المحيط 4
 دار الكتب العممية ابن قتيبة الديموره النرةن تأويل مشكل 3
ـــــن  التحرير والتموير 5 محمـــــد الطـــــاهر ب

 عاشور
 الدار التومسية

 مؤسسة قرطبة عماد الدين بن كثير تفسير النرةن العظيم 2
ال يئـــــــة المصـــــــرية  محمد رشيد رلا تفسير الممار 1

 لمكتاب
ــــــ   7 ــــــان ف جــــــامع البي

 تأويل النرةن
محمـــــــد بـــــــن جريـــــــر 

 يالطبر 
ــــــــــــــــــــة  -دار المعرف

 والمعار 
 مركز هجر لمبحوث أبو عبد ا. النرطب  الجامع ألحكام النرةن 9

فــــــ   الممثــــــورالــــــدر  01
 التفسير المأثور

 مركز هجر لمبحوث جبلل الدين السيوط 

ــــــــام  00 ــــــــ   روح المع ف
 تفسير النرةن

محمـــــــــــــود اإلمـــــــــــــام 
 األلوس 

 األميرية

ـــم  06 ـــى عم زاد المســـير ف
 التفسير

 المكتب اإلسبلمى ج بن الجوزهأبو الفر 

سمســـــــمة  األحاديـــــــث  04
 الصحيحة

ــــــــار   ماصر الدين األلبامى ــــــــة المع مكتب
 الرياض

ــــــــث  03 ــــــــار   ماصر الدين األلبامىسمســــــــمة األحادي ــــــــة المع مكتب



 

 أ.د/ أثْ ػوش ًبدٓ ثي هؾوْد ؽغي األصُشٓ     -ػلَ٘ الغالم-رؾشٗش الكالم فٔ ُن  ْٗعف

   283          م  6102ابع الثبلثون مجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد الر 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الرياض اللعيفة
 الحــافظ ابــن حجــر فت  الباره                         05

 العسنبلم 
 السمفية

د بـــــــن عمـــــــى محمـــــــ فت  الندير  02
 الشوكامى

 دار المعرفة

شــــــــــــــمس الــــــــــــــدين  فت  المهيث 01
 السلاوه

 دار الكتب العممية

الفــــص فــــى األهـــــوا   07
 والممل والمحل

 بيروت –دار الجيل  ابن حزم األمدلسى

 المجده –الوفا   أحمد بن تيمية مجموع الفتاوه 09
المحــــرر الــــوجيز فــــى  65

 تفسير الكتاب
عبــد الحــق بــن عطيــة 

 ىاألمدلس
 دار الكتب العممية

معالم التمزيـل )تفسـير  62
 البهوه(

ـــن مســـعود  الحســـين ب
 البهوه

 دار طيبة

ـــــى  61 ـــــب ف مفـــــاتي  الهي
 التفسير

 دار الفكر فلر الدين الرازه

ـــــــة  مم اج السمة المبوية 67 ـــــــن تيمي أحمـــــــد ب
 الحرامى

 دار قرطبة

 دار المعرفة شمس الدين الذهبى ميزان االعتدال 69
 

                                   



 

 أ.د/ أثْ ػوش ًبدٓ ثي هؾوْد ؽغي األصُشٓ     -ػلَ٘ الغالم-رؾشٗش الكالم فٔ ُن  ْٗعف

   284          م  6102ابع الثبلثون مجمة كمية أصول الدين بأسيوط ،العدد الر 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 فٓزس املٕضٕعاث
 

 الصفحة المولوع
 655 المندمة

 مدلل الدراسة  
 651 -عمي م السبلم–أقوال العمما  فى عصمة األمبيا  

 المبحث األول  
 624 األصيل فى مرويات ال م فى التفسير

 المبحث الثامى                         
 621 ى مرويات ال م فى التفسيرالدليل ف                   

 المبحث الثالث                          
 611 عرض ألقوال العمما  فى المراد ب م يوس                 

 المبحث الرابع                      
 614  اعترالات العمما  عمى ماُمنل من األقوال واآل را        

 لامسالمبحث ال                     
 611 مماقشة االعترالات عمى الممنول عن السم  فى هم يوس  

 المبحث السادس                     
 671 بيان الراج  من األقوال واآلرا              

 691 اللاتمة : أهم متائى البحث
 696 أهم مصادر البحث  
 693 ف رس المولوعات

 
 


