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 تغى هللا انشدًٍ انشديى 

 يمذيح 

الحمد هلل حمدًا كثيرًا طيبًا، الذى أنزل القررن  الكرريك كرامً ، مالرامً ، االيرًا مر  
نر   أى تناقض أم إرتياب، م  كل عيب سالمًا، " إ  الذي  كفررما بالرذكر لمرا هراوإك ما 

 (1)نزيل م  حكيك حميد"لكتاب عزيز ال يأتي  الباطل م  بينى يدي  مال م  امف  ت

مالص ة مالس ك عمى رسمل اهلل بعث  اهلل رحمة لمعالمي ، مأيرد  بقرننر  المعهرز 
مك مررر  المبررري ، ممكرررل إليررر  بيانررر  متفسرررير  زقرررال سررربحان ت " مأنزلنرررا إليررر  الرررذكر لتبررري  

 (2)لمناس ما نزل إليهك ملعمهك يتفكرم ".

بيمهك زرررر تب  إرررردى القرررررن  مرضررررى اهلل عرررر  أصررررحاب  مالتررررابعي ، ممرررر  أتبرررر  سرررر
 مصراط  المستقيك إلى يمك الدي .

 أما بعد،،،

بمسررا   –صررمى اهلل عميرر  مسررمك  –زقررد أنررزل اهلل كتابرر  العزيررز عمررى نبيرر  محمررد 
عربررى مبرري ، مأمررر  بتبمي رر  إلررى االس أهمعرري ، متررملى حفظرر  بنفسرر  زقررالت "إنررا نحرر  

نررا لرر  لحررازظم " مامصرري  دازعررما عنرر ، متصرردما بكررل مإيررأ لرر  رهررااًل  (3)نزلنررا الررذكر ما 
المحرررامالت الترررى تهررردي إلرررى تالرررميه ، مبرررذلما ههرررمدًا ايررررة زرررى كالررري زيررري مرررا يثيرررر  

 أعداؤ  عن  م  اباطيل مأكاذيب.

زقررد تسرررب إلررى القرررن  الكررريك أزهرراك سررقيمة، مالررر الكثيررر مرر  نصمصرر  بمررا ال 
ذا بالسرررنة مقررررد تطررررا إليهررررا الررر دايل، مالترررربس يتفرررا مال ررررض الررررذى نرررزل مرررر  أهمررر  ما 

الصرررحين منهرررا بالعميرررل، مكرررا  الررردزاع لهرررذا كمررر  أمراضرررًا سررري ة مأحفرررادًا مررر ت قمرررمب 
 الحاقدي  عمى اإلس ك مالمسممي . 

                                                 

 (14،  14( عٕسج فصهد، اآليراٌ )4

 (11آيح )( عٕسج انُذم، 4

 (9( عٕسج انذجش، آيح )3
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إرررذا ما   أعظرررك الرررنعك الترررى أنعرررك اهلل تعرررالى بهرررا عمرررى  بعرررد نعمترررى اإليمرررا  بررر  
بتفسررير كتابرر  أ  هعمنررى مر  أإررل العمرك الرردينى ممزقنررى إلاتيرار مررا يتعمرا  (1)مالعازيرة.

 العظيك مما يدمر حمل  م  معاري. 

زررالقرن  الكررريك قررد حررمى عمررمك ارملرري  ماباررري ، ممرر  تبعرر  مسررار عمررى نههرر  
 حاز ايرى الدنيا مابارة. 

أ  أكتررب بحثررًا ابرري  زيرر  بعررض ارباطيررل الررماردة زررى كتررب التفسررير  تمقررد رمبرر
 م  تزييفها مبيا  بط نها.

 ما يمىت  –بعد تمزيا اهلل تعالى  -ى إذا الممضمع مقد دعانى إلى الكتابة ز

أ  كتررررب التفسررررير عمررررى كثرتهررررا قررررد حالرررراإا معظررررك مؤلفيهررررا بارباطيررررل،  أواًل:
ى عمرررى التفسرررير الصرررحين لكتررراب اهلل تعرررالى،  رررمالارازرررات ماركاذيرررب الترررى كرررادت تط

قررررن  متافررى الكثيررر مررر  ه لرر  مهمالرر  مإدايتررر  التررى إررى اقرررمك الهرردايات " إ  إررذا ال
  (2)يهدى لمتى إى اقمك".

نسرأل  –معقا د  التى إى أسمى العقا د مأحقها بالقبمل مم  ثك يمزك أإل العمك 
أ  يكتبرما لمنراس مبينري  ملمحقرا ا ممضرحي   –اهلل أ  يحالرنا زى زمررتهك يرمك القيامرة 

 ال ي تر بالدايل م  ال دراية ل  بهذا العمك زيتكمك زى التفسير ب ير حا.

أ  بعررض كتررب العممررانيي  ال تررزال تنالررر برري  النرراس بررل ميعنررى بنالرررإا ثانيااًا:
أكثر م  ميرإا، مزيها م  العبث ما يالمش عمى العقرمل ميرضرى تعصربهك الممقرمت، 

 ميالفى نفمسهك المريضة الحاقدة عمى اإلس ك منبي  مالقرن . 

                                                 

( أخشض اإلياو أدًذ فٗ يغُذِ تغُذ صذيخ إنٗ أٔعػ تٍ اعًاعيم عٍ أٔعػ انثجهٗ لال خطثُا أتٕ تكش فمال: 4

لاو سعٕل هللا صهٗ هللا عهيّ ٔعهى يمايٗ ْزا عاو األٔل ٔتكٗ اتٕ تكش، فمال أتٕ تكش عهٕ هللا انًعافاج أٔ لال 

( سٖٔ أٌ 1سلى  4/3ػ تعذ انيميٍ افعم يٍ انعافيح ٔانًعافاج. )يغُذ اإلياو أدًذ تٍ دُثم انعافيح فهى يؤخ أدذ ل

 (3719سلى  441144ياجح  فٗ عُُّ كراب انذعاء تاب انذعاء تانعفٕ ٔانعافح )

 ( 9( عٕسج اإلعشاء، آيح )4
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مإررررؤالو كررررانما يالررررككم  زررررى ارصررررمل، ميفترررررم  عمررررى ايررررر القرررررم  اصررررحاب 
مرضى اهلل عنهك أهمعي ، زنسب إليهك أنهرك  –صمى اهلل عمي  مسمك  -الكريك الرسمل 

 كانا نذانًا لميهمد نقمما عنهك زى التمراة مأدامم  زى تفسير كتاب اهلل تعالى.

ميط المثاك ع  أحمال إرؤالو ارعر ك مكيري ازتررى زكا  الزمًا أ  نبي  الحا من
 إؤالو الناس عميهك دم  مه  حا.

الحاهررة ماسررة لدراسرررة طميمررة تسررهك مرر  ميرإرررا زررى تمضررين اطرررمرة  أ ثالثااًا: 
الدايل عمى اإلسر ك مالمسرممي  كرى يتسرنى لممسرممي  معرزرة الردايل زرى التفسرير مر  

 مير  ميميزما بي  الصحين مالعميل من . 

هعمنررا ممرر  قرررأ  زمعررا  محفظرر  إرردنا بررالقرن  ماهعمرر  حهررة لنررا ال عمينررا ماالمهررك ا
 معمل ب .

إنررر  لمررردعا  سرررمي  مهيرررب، مصرررمى اهلل عمرررى نبينرررا محبيبنرررا محمرررد عميررر  ياربنرررا 
 أزضل الص ة مأتك التسميك، مالحمد هلل رب العالمي .
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 انفصم األٔل

 ذعشيف انذخيم

قبل التعرض لممضمع البحث مإرم ذكرر ارباطيرل مالررد عميهرا مر  ار ل كترب 
   تالتفسير البد م  معرزة معنى الايل زنقمل

 ة: الدخيل فى المغ

قال اب  منظمر زى معنى الدال مالردايلت الردال مرا داارل اإلنسرا  مر  زسراد 
زرى عقرل أم هسررك مقرد دارل داررً  زهرم مردامل أى زررى عقمر  دارل، مداررل أمرر  داررً  

 زسد داام  مالدال العيب مالريبة.

مالمرداملت المهرزمل مالرداال زررى همزر  الهرزال، مبعيرر مرردامل مزير  دارل برري  
مررردامل إذا كرررا  زرررى عقمررر  دارررل أم زرررى حبسررر ، مرهرررل مررردامل مررر  الهرررزال، مرهرررل 

الحسررب مزرر   دايررل زررى بنررى زرر   إذا كررا  مرر  ميرررإك زترردال زرريهك مارنثررى دايررل، 
مكممررررة دايررررل أدامررررت زررررى كرررر ك العرررررب مليسررررت منرررر  إسررررتعممها ابرررر  دريررررد كثيرررررًا زررررى 

 الهمهرة.

 مالمدالت الدعى رن  أدال زى القمك قالت 
 مههمت منهك نعمة لك تههل  هحدإكزم   كفرت ب وإك م 

 بالمدامي  م  الم يك المدال  لكذا  يمقى م  تكثر ظالماً 

مالرردال ارر ي الارررج، مإررك زررى بنررى زرر   داررل إذا إنتسرربما معهررك زررى نسرربهك 
 مليس أصم  منهك.

مالررردايل مرررا دارررل عمرررى اإلنسرررا  مررر  ضررريعت  اررر ي الاررررج مرهرررل مترررداال 
ض مناقررررة متداامررررة الامررررا إذا ت حكررررت مداررررل ك إمررررا ممرررريظ داررررل بعضرررر  زررررى بعرررر

التد أسرإا. كتنزت ما   (1)ما 
                                                 

 . 414،  414/  44( أَظش نغاٌ انعشب 4
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مقيررلت الرردال كنايررة عرر  الفسرراد مالعرردامة المسررتنبطة معرر  الرردعمة زررى النسررب، 
 ميقال دال داً . 

بمتهرا مترذمقما السرمو ثقال تعالىت "مال تتاذما أيمانكك دارً  بيرنكك زترزل قردك بعرد 
 (1)ك".بما صددتك ع  سبيل اهلل ملكك عذاب عظي

 أى مكرًا ماديعة ممالًا مايانة، مالدال بسكم  الااوت العيب مالريبة.

 قالت عثمة بنت مطرمد ترى الفتيا  كالنال..

 مما يدري  بالدال يضرب زى ذى منظر راير عند 

 (2)ميقال دال ز   زهم مدامل كناية ع  بم  زى عقم  مزساد زى أصم .

ترردمر حررمل معررانى العيررب مالفسرراد مرر  ارر ل مررا سرربا تبرري  أ  كممررة الرردايل 
مال رش مالارداع مالمررر مالايانرة مالرداو مالريبررة الرذى نالررأ مر  دارمل الرر  ارارهى لرريس 

 ل  اصل زى المحيط الذى دامت زي . 

 الدخيل فى اإلصطالح: 

ما نقل م  التفسير ملك يثبت نقم  ام يثبت ملك  عمى ار ي الررط القبرمل إم 
 (3)أم كا  م  قبيل الرأى الفاسد.

 (4)مقيل إمت " تفسير القرن  الكريك ب ير المقبمل م  المنقمل أم المعقمل".

المررراد بقملنررا ب يررر المقبررمل أى بمررا ال أصررل لرر  يرهرر  إليرر  بمعنررى أنرر  منسررمب 
 إلى التفسير مليس من  كما ينسب الرهل إلى القمك مليس منهك. 

 (5)هتهاد سديد.ممير المقبمل م  المعقمل الامل لكل ماال يستند إلى ل ة أم إ
                                                 

 .( 91( عٕسج انُذم، آيح )4

 تيشٔخ. –داس انكرة انعهًيح  – 194،   195نرًييض نطائف انكراب انعضيض نهفيشٔص آتادٖ ( تصائش رٖٔ ا4

 .15ص  ( انذخيم فٗ انرفغيش د/ إتشاْيى خهيفح3

 .1( انًذخالخ فٗ انرفغيش، د/ عثادج انكثيغٗ، ص1

 .1( انًذخالخ فٗ انرفغيش، د/ عثادج انكثيغٗ، ص1
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معنى ذل  أ  الدايل ليس ل  أصل صحين زى التفسير زالدايل أقمال باطمرة، 
مأحاديررث ممضررمعة، مأقررمال مررردمدة رنرر  ال يتفررا مرر  التفسررير الررذى يمازررا كترراب اهلل 

 عز مهل.

 أما الذى ياالي كتاب اهلل عز مهل زهم م  قبيل الدايل أم اإلسرا يميات.

سري  لميهرمد زرى التفسرير مميرر  مرا يقملر  ارسرتاذ أنرمر ممما يدل عمى الترأثير ال
 الهندى زى كتاب  البهات زى الت ريبت 

" كا  لميهمد أثر مير قميل زرى بعرض المرذاإب اإلسر مية مال ريرب أ  م مرن 
المررررؤامرة اليهمديررررة المهمسررررية ماضررررحة زررررى ترررراريو اإلسرررر ك مضررررمحًا تامررررًا، أبررررم لؤلررررؤة 

المرؤامرة اليهمديرة المهمسررية( مر  عبرد اهلل بر  سرربأ الفارسرى ممقترل عمرر برر  الاطراب )
بطال الالمرى، حركات الم حردة مالقرامطرة مالباطنيرة،  مزكرة الحا ابلهى زى الدملة ما 
مالتأميرررررل زرررررى نصرررررمص الكتررررراب مالسرررررنة مالقرررررمل الظررررراإر مالبررررراط ، صرررررناعة البررررردع 

الرررراعة الارازررررات مالقصررررص، إذاعررررة ارسرررراطير اإلسرررررا يمية مال تفسرررريرات مالمحرررردثات ما 
 (1)الباطنية، زمسفة اإلالراي، مسا ل اإلتحاد مالحممل.

                                                 

 ، نألعرار إَٔس انجُذٖ.  33،  34عاليٗ، ص ( أَظش شثٓاخ انرغشية فٗ غضٔ ٔانفكش اإل4
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 انفصم انصاَٗ

 أعثاب انذخيم

إ  التفسررررررير المررررررأثمر يالررررررمل التفسررررررير بررررررالقرن  الكررررررريك أم بالسررررررنة، أم بررررررأقمال 
 الصحابة مالتابعي .

نمررا يررأتى الاطررأ  أمررا تفسررير القرررن  بررالقرن ت زهررم ال مبررار عميرر ، مال إعتررراض ما 
 أ  يفسر الال  بما ليس بتفسير ل  عند التحقيا. م  المفسر ب

مأمررا تفسررير القرررن  بمررا صررن مثبررت عرر  النبررى صررمى اهلل عميرر  مسررمك زهررم عمررى 
العي  مالرأس مليس رحد أ  يرزض  أم يتمقي زي ، بعد ثبمتر  مقرد صرن الحرديث قهرم 
مرررذإبى عررر  ار مرررة ارربعرررة المهتهررردي  زرررى ارحكررراك أ  كرررل ماحرررد مرررنهكت " إذا صرررن 
ذا كرا  إرذا زرى الحر ل مالحرراك  ضرربما بقرملى عررض الحرا ط ما  الحديث زهم مرذإبى ما 
زمررا بالرر  بالتفسررير الررذى ال يتعمررا بررالح ل مالحررراكب إنرر  ماهررب اإلتبرراع مرر  برراب أمل 
 مأما الضعيي مالممضمع الماتما ع  النبى صمى اهلل عمي  مسمك زأحر ب  أ  يرد. 

إررى أكثررر مرر  أ  تحصررىت زفيهررا الصررحين، مأمررا تفاسررير الصررحابة مالتررابعي ، م 
مالحس  مالضعيي مالممضمع، ماإلسرا يميات عمى ارازات بنى إسررا يل مأكراذيبهك مقرد 

مأصرربحت تكررم  ركامررًا، مثررا تدسسررت إلررى الكتررب اإلسرر مية، مال سرريما كتررب التفسررير، 
مهممعررًا مرر  إنررا مإنررا ، مسررماو زررى ذلرر  مررا كررا  ااصررًا بالتفسررير المررأثمر ممررا همرر  
بي  المأثمر ممير  زمت كا  م  إذ  الرمايات صحيحًا أم حسرنًات أارذنا بر ، ممرا كرا  

 ضعيفًا أم ماإيًا، أم ممضمعًا، أم م  اإلسرا يمياتت نبذنا  مال كرامة.
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 مالحظة اآلئمة القدامى ليذه الظاىرة:

مقد تنب  العمماو المحدثم  القدامى إلى إذ  الظاإرة مإىت ممبة الضعي عمرى 
اية بالمأثمر زقد رمى ع  اإلماك الهميل أحمد ب  حنبرل أنر  قرالت " ث ثرة لريس لهرا الرم 

أصررل التفسررير، مالم حررك مالم ررازى" مقررال المحققررم  مرر  اصررحاب اإلمرراكت مررراد ، أ  
ال زقد صن م  ذل  ال  مير قميل كما قمنرا زيمرا  ال الب أن  ليس لها اسانيد متصمة ما 

 ميها المراسيل.سبا محققنا  مقيلت ر  ال الب ع

مرمى عررر  اإلمررراك الكبيرررر الالرررازعى أنررر  قرررالت "لرررك يثبرررت عررر  ابررر  عبررراس زرررى 
التفسير إلى اليب  بما ة حديث" ممهما كا  زى إذ  الكممى م  مبال ة زهرى تردل عمرى 

 كثرة ما مض  عمى اب  عباس مألصا ب  منسب إلي  زمرًا.

 يا: ويرجع الضعف والوضع فى التفسير بالمأثور إلى أسباب أىم

 ما دس  الزنادقة م  اليهمد مالفرس مالرمما  مميرإك زى الرماية اإلس مية. -1

زقرررد دارررل إرررؤالو اإلسررر ك مإرررك يضرررمرم  لررر  الالرررر مالعررردامة مالكيرررد، متسرررترما 
باإلسرر ك، بررل بررالم بعضررهك زررى التسررتر زتظرراإر بحررب نل بيررت النبررى صررمى اهلل عميرر  

سرر ك ال عرر  طريررا الحرررمب مالعرردامة مسررمك ملمررا كررانما ال يمكررنهك مماههررة سررمطا  اإل
مالسازرة مال عر  طريرا الحهرة مالبرإرا  زقرد تمصرمما إلرى أمراضرهك الدني رة عر  طريرا 
المضرر  ماإلاررت ا مالرردس زررى المرميررات اإلسرر مية عرر  النبررى صررمى اهلل عميرر  مسررمك 

كفل م  إذا، مكا  إذا الصرني  –مال ريب  –مع  الصحابة مالتابعي  مكا  لمتفسير 
أابث المضراعي ، زقرد مضرعما عمرى النبرى صرمى اهلل عمير  مسرمك أحاديرث ياالفهرا م  

سررتفازها ممررا ال  المحسررمس أم يناقضررها المعقررمل أم تالررهد أذماا الحكمرراو بسرراازتها ما 
نمررررا ينصرررربم  بررررذل  المكيرررردة لضرررر فاو  يميررررا بررررالعق و، زضررررً  عرررر  أعقررررل العقرررر و، ما 

تتزلررزل مرر  نفمسررهك عقيرردةت أ  اإلسرر ك ارحرر ك مارقرراو الرردي ، حتررى يقعررما زررى ريبررة ز
 تنزيل م  حكيك عميك.
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مقررد كررا  الزنادقررة حممررما الكثيررر مرر  الارازررات مالباطيررل ممررا إررم مسررطمر زررى 
كترربهك، مدسررما زررى الرمايررة اإلسرر مية مزسرررما بهررا بعررض ابيررات القرننيررة منسرربمإا زمرا 

  ال يعمرررك الحقيقرررة إلرررى النبرررى صرررمى اهلل عميررر  مسرررمك أم الصرررحابة مالترررابعي  زهررراو مررر
ثت "عرررمج بررر  عرررما" 4زطعررر  زرررى اإلسررر ك بسررربب إرررذ  المرميرررات الباطمرررة مثرررل حرررد 

مأمثال  مقد نراإض العممراو حركرة الزندقرة بالتنبير  إلرى ضر التهك مدسرهكت كمرا قراممهك 
 الامفاو مارمراو بقتمهك مصمبهك. 

 الا زات السياسية مالمذإبيةت  -2

دي  مضررعفاو اإليمررا  أ  يضررعما أحاديررث زقررد سررملت إررذ  الا زررات ررقرراو الرر
تؤيررد مررذاإبهك مأحاديررث زررى زضررا ل متبررمعيهك مزررى مثالررب ماررالفيهك مذلرر ت كمررا زعررل 
الاليعة مال سيما الرمازض زقد مضعما زى زضل سيدنا عمى منل  أحاديث كثيرة منسربما 
 إلي  كل عمك مزضرل مزيهرا مرا يتعمرا بتفسرير بعرض نيرات القررن  مبأسرباب النرزمل كمرا
مضررررعما أحاديررررث زررررى ذك السررررادة أبررررى بكررررر، معمررررر، معثمررررا ، معمرررررم برررر  العرررراص، 

 ممعامية ب  أبى سفيا  مميرإك.

مكذل ت زعل أنصار العباسيي  زقد مضرعما عمرى أبر  عبراس رمايرات كثيررة، مال 
سررريما زرررى تفسرررير القررررن ، مصرررمرة بصرررمرة العرررالك بكرررل الررر ، مقملرررم  مرررا لرررك يقرررل، كمرررا 

 ارمميي  مذمهك مقابمهك أنصار ارمميي  بالمثل.مضعما أحاديث زى مثالب 

معمى سبيل المثال ال الحصر ما لفق  أصحاب المذاإب المتطرزة زى التفسرير 
تريهًا لتطرزهك ز نهك زسرما القرن  بأنماع ال يقضى لمعالك منها عهبر  زتفسرير الرازضرة 

أالرركت ليحربط   إمات أبم بكرر معمرر، مقملر  "لر   (1)كقملهك "تبت يدا أبى لهب متب"
أى بي  ابى بكر معمر معمى زى الا زة، مقالما زرى قملر ت " إ  اهلل يرأمركك  (2)عمم "

مأمثررال إررذ  الارازرررات  (1)إررى عا الررة، مقملرر  " زقررراتمما أ مررة الكفررر" (3)أ  تررذبحما بقرررة"
 التى تتضم  تفسير المفظ بما ال يدل عمي . 

                                                 

 . (4( عٕسج انًغذ، آيح )4

 . (11( عٕسج انضيش، آيح )4

 . (18( عٕسج انثمشج، آيح )3
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النراس متررمبهك متررإبهك، ملمرا زقد كانت إنا  ز ة بالمساهد، مترذكر  القصاص: -3
كرررا  إرررؤالو ليسرررما مررر  أإرررل العمرررك بالحرررديث مكرررا  مرضرررهك مررر  ذكرررر القصرررص 
إستمالة العماك زقد إاتمقما بعض القصص الباطل مرمهما البعض ابار برذكرإك 

مارباطيل مقد تمفقهرا النراس مرنهك ل  مزى إذا الكثير م  اإلسرا يميات مالارازات 
 لميل إلى العها ب مال را ب.ر  م  طبيعة العماك ا

مر  كرا  يبت رى الالرهرة مالهرا  بري  النراس، ممرنهكت مر   ومن ىؤالء القصاص:
كرررا  يقصررررد التعرررريش ماإلرتررررزاا ممرررنهك مرررر  كررررا  سرررري  النيرررة ابيررررث الطميررررة،  يقصررررد 

 اإلزساد زى الدي  محهب همال القرن  بما يفسر  م  اباطيل مارازات.

فارمات عمرر رضرى اهلل عنر  مقرد كرا  مقد حدثت بدعة القص زى نار عهد ال
ممهما حقًا، حينما أبى أ  يقص قاص زرى المسرهد رنر  زيمرا بعرد صرار حرزرة، مدارل 

 زي  م  ال ا ا ل  زى العمك.

أنهك لك يكمنما م  أإل الحديث مالحفظ، ممالب مر  وقد ساعد عمى اإلختالق:
 يقضى من  العهب. يحضرإك ههال، زهاتمما، مصالما زى إذا الميدا  مأتما بما ال

 مإكذات كا  القصاص مصدر الر مب و عمى اإلس ك مالمسممي .

زقرد إسرتباح إرؤالو رنفسرهك مضر  ارحاديرث مالقصرص بعض الزىااد والمتصاوفة:  -4
زى الترميب مالترإيب منحمإما متأملما زى الحديث المتماتر المعرميت " م  كذب 

ات إنمررا نكرذب لمنبررى مال نكرذب عميرر ، مقرالم  (2)عمرى متعمرردًا زميتبرمأ مقعررد  مر  النررار"
مإم ههل منهك بالم ة مالالرع زكرل ذلر  كرذب عمير ، ر  الكرذب إرم عردك مطابقرة 
ارمررر زكررل ذلرر  كررذب عميرر ، ر  الكررذب إررم عرردك مطابقررة ارمررر لمماقرر  زكررل مرر  
ينسررب إلررى النبررى صررمى اهلل عميرر  مسررمك أم إلررى الصررحابة أم إلررى التررابعي  مررا لررك 

عمرريهك، قيررل ربررى عصررمة نررمح برر  ابررى مررريكت مرر  أيرر  لرر  عرر   يقملررم  زقررد كررذب
عكرمررة عرر  ابرر  عبرراس زررى زضررا ل القرررن  سررمرة سررمرةب  زقررالت " رأيررت النرراس قررد 
                                                                                                                                            

 (44( عٕسج انرٕتح، آيح )4

 .3سلى  45/  4( أخشجّ يغهى فٗ صذيذّ تاب ذغهيع انكزب عهٗ سعٕل هللا صهٗ هللا عهيّ ٔعهى 4
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الت مما بفق  أبى حنيفة، مم ازى محمرد بر  إسرحاا زمضرعت  أعرضما ع  القرن  ما 
 إذا حسبة لمه  اهلل".

 وعن طريق ىؤالء دخل التفسير شئ كثير: 

أإل الكتاب الذي  أسممما ككعب ارحبار، ممإب ب  منبر  معبرد اهلل ابر  النقل ع   -5
سرررر ك متمرررريك الرررردارى مأمثررررالهك مقررررد حمررررل إررررؤالو الكثيررررر مرررر  المرميررررات المكذمبررررة 
مالارازات الباطمرة الممهرمدة زرى الترمراة مالررمحها مكتربهك القديمرة الترى تمقمإرا عر  

لرررك تكررر  إرررذ  اإلسررررا يميات أحبرررارإك مرإبرررانهك هررريً  بعرررد هيرررل، مامفرررا عررر  سرررمي م 
مالمرميات مما يتعما بأصمل الردي  مالحر ل مالحرراك مإرى الترى هررى العممراو مر  

نمرررا  الصرررحابة مالترررابعي  زمررر  بعررردإك عمرررى التثبيرررت منهرررا، مالتحررررى عررر  رماتهرررا ما 
مالفرررت  مبررردو  (1)كانرررت زيمرررا يتعمرررا بالقصرررص مأابرررار ارمرررك الماضرررية مالم حرررك.

 حمال يمك القيامة. الاما مأسرار الكم  مأ

مقرد تنبرر  إلرى إررذا بعرض ار مررة القردامى قررال الريو اإلسرر ك ابر  تيميررة المتررمزى 
إرررر زرررى اثنررراو الكررر ك عررر  تفاسرررير الصرررحابة قرررالت مإرررذا مالرررب مرررا يرميررر   728سرررنة 

إسررماعيل برر  عبررد الرررحم  السرردى الكبيررر زررى تفسررير  عرر  إررذي  الرررهمي ت أبرر  مسررعمد 
يررا  ينقررل عررنهك مررا يحكمنرر  مرر  اقاميررل أإررل الكترراب مابرر  عبرراس ملكرر  زررى بعررض ارح

التى أباحها رسمل اهلل صمى اهلل عمي  مسمك حيرث قرالت ) بم رما عنرى ملرم نيرة، محردثما 
ملهرذا  (2)عنى بنى إسرا يل مال حرج، ممر  كرذب عمرى متعمردًا زميتبرمأ مقعرد  مر  النرار(

كترب أإرل الكتراب زكرا  مر   (3)كا  عبد اهلل ب  عمرم قد اصاب يمك اليرمم  زاممتري 
يحررردث منهمرررا بمرررا زهمررر  مررر  إرررذا الحرررديث مررر  اإلذ  زرررى ذلررر  ملكررر  إرررذ  ارحاديرررث 

 اإلسرا يمية تذكر لإلستالهاد ال لإلعتقاد.

                                                 

 نعظيًح.( جًع يهذًح ْٔٗ انًٕالع ا4

 . 3481سلى  4481/  3( أخشجّ انثخاسٖ فٗ صذيذّ كراب األَثياء تاب يا ركش عٍ َثٗ إعشائيم 4

 : انثعيش انزٖ يذًم عهيّ، يعُٗ دًم تعيشيٍ. حه( انضاي3
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 حذف األسانيد وغمبة الدخيل:  -6

د إرذا ا  را كثيررم  ز اتصررما ارسرانيد منقمرما القرمال عرثك ألري زرى التفسرير ب
دارررل الررردايل أكثرررر مررر  ذى قبرررل، مالتررربس  زمررر  ثررركمررر  ميرررر أ  يعزمإرررا إلرررى قا مهرررا 

قررمل يررمرد  ممرر  ياطررر ببالرر  يعتمررد  ثررك الصررحين بالعميررل، مصررار كررل مرر  يسررنن لرر  
ينفل ذل  م  يه  بعد  ظانا أ  ل  أصً  مير ممتفت إلى تحرير مرا مرد عر  السرمي 
ى الصررالن، ممرر  يرهرر  ممرريهك زررى التفسررير، مملرر  المفسرررم  باإلكثررار مرر  ارقررمال حترر
"  (1)رأينرا بعضرهك ذكرر زرى تفسرير قملر  تعرالىت " ميرر الم ضرمب عمريهك مال الضررالي "

عالرررة أقررمال مرر  أ  تفسرريرإا برراليهمد مالنصررارى إررم الررمارد عرر  النبررى صررمى اهلل عميرر  
مسررمك هميرر  الصررحابة مالتررابعي  مأتبرراعهك، حتررى قررال ابرر  أبررى حرراتكت ال أعمررك زررى ذلرر  

   (2)إات زًا بي  المفسري .

د كا  حذي ارسانيد ممرا يسراعد عمرى الريمع القصرص اإلسررا يمى زرى كترب مق
التفسير معمى رماج الرمايات الماإية، مالماتمفة المكذمبة ر  ذكرر ارسرانيد كثيررا ممرا 

 يدل عمى ممض  العمة، ممكم  الداو، مم  إم سبب الب و. 

 تمون كتب التفاسير بثقافة مؤلفييا:  -7

عميهرا التأميرل، مالتفسرير اإلهتهرادى لعممراو برعرما  بعد ذل  كتب ي مب ثك ألفت
زررى بعررض العمررمك مبرررزما زيهررا ممررنهكت مرر  إررك مرر  أإررل السررنة مالهماعررة، ممررنهكت مرر  
إرك أإررل الزيررم ماإلبترداع زصررار كررل ماحررد مرنهك يميررل بالتفسررير إلررى إبرراز مررا برررع زيرر ، 

، منقرل قماعرد النحرم زالنحمى ليس ل  إك إال اإلعراب مذكر ارمه  المحتممرة زرى ابيرة
سرررتذكار القماعرررد  ممسرررا  ت  ما زياتررر ، كرررأ  كترررب التفسرررير مهرررال لمتمرررري  النحرررمى ما 

 مذل  كالزهاج مالماحدى زى البسيط == حيا  زى " البحر المحيط". 

سررتيفاؤإا عمرر  مضررى مرر  ارنبيرراو  ماإلابرارى لرريس لرر  إررك إال ذكررر القصررص ما 
مالم حررك مأحررمال ابارررة مال عميرر  بعررد إررذا إ   مارمررك مالممررمك، مذكررر مررا يتعمررا بررالفترة

                                                 

 .( 8( عٕسج انفاذذح، آيح )4

 .155/  4( اإلذماٌ فٗ عهٕو انمشآٌ، 4
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كانت صحيحة أم باطمة، رنر  لرك يتحرر الصردا ملرك يبحرث عر  الررما ، مكرمنهك ثقرات 
أم ميررر ثقررات، مذلرر  كمررا زعررل الثعمبررى زررى تفسررير  زقررد حالررا  بررالكثير مرر  القصررص 

 اإلسرا يمى مالرمايات المكذمبة الممضمعة.

لفقررر  هميعهرررا، مكثيررررًا مرررا يسرررتطرد إلرررى إقامرررة مالفقيررر ت يكررراد يسررررد زيررر  مسرررا ل ا
اردلررة مبيررا  منالررأ الارر ي إلررى ميررر ذلرر  ممررا ال تعمررا لرر  بابيررة ماردإررى مرر  ذلرر ت 
أن  يفيض زى أدلة مذإبة مالميل بابية ممحاملة إضعاي مذإب مير  مذل  كمرا زعرل 

حكراك الفقهيرة، اإلماك القرطبى زى " تفسير  ز   ما زي  م  التفسير أقل مما زير  مر  ار
 مال سيما عمى مذإب إماك دار الههرة مال  رحمة اهلل تعالى.

مصررراحب العمرررمك العقميرررة قرررد  مررر  تفسرررير  برررأقمال الحكمررراو مالف سرررفة مالررربههك، 
مالرد عميهك ميارج م  ال  إلى الر ، ميسرتطرد، ثرك يسرتطرد حترى ينسرى اإلنسرا  أنر  

كترب الكر ك مالممرل مالنحرل مذلر  كمررا زرى كتراب تفسرير ميايرل إلير  أنر  يقررأ كتابررًا مر  
صن  اإلماك الهميل زار الدي  الرازى زى تفسير  االرباو كثيررة طميمرة ال حاهرة بهرا زرى 

 عمك التفسير، ملذل  قال بعض العمماو " زي  كل ال  إال التفسير".

مزررى الحررات أنررا ال أمازررا إررذا القا ررل زرر   زيرر  تفسرريرًا كثيرررا ملررم أنرر  رحمررة اهلل 
قتصد زى مناقالة نراو الف سرفة مالمتكممري  مسررد أقرمالهك لكرا   أقتصر عمى التفسير ما 
 املى مأهمل.

ممر  العممرراو المترأاري  المحققرري  مرر  أكثرر مرر  اإلسررتطراد مذكرر أدلررة الممازررا 
مالماررالي زررى كررل مسررألة مرر  المسررا ل مقررد يسررر لرر  إررذا تررأار  الزمنررى مسررعة إط عرر  

أنر  ليرذكر زرى بعرض الممضرمعات مالمسرا ل مرا عمى أقمال م  سبقم  ممؤلفراتهك حترى 
يصررل إلررى حهررك رسررالة صرر يرة زمرر  ثرركت هرراو كترراب الررامً  أم ا صررة لكرر ك كررل مررا 

أم إ  الرر ت زقررلت معممررة لمتفسررير مميررر ، مذلرر  كمررا صررن  سرربقم  زررى التفسررير مميررر  
 اإلماك الهميلت ابلمسى زى تفسير  العظيك. 
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 دة: تفسيرات المبتدعة والباطنية والممح

ضرررابهك قررد نحررم بالتفسررير وأصااحاب المااذاىب المبتدعااة ت كالالرريعة مالمعتزلررة ما 
ناحيرررة مرررذاإبهك، مزرررى سررربيل ذلررر  قرررد حرزرررما بعرررض ابيرررات مارهرررما بهرررا عررر  معانيهرررا 

مأصررمل الالررريعة مصررار الماحررد مررنهك كممررا الحررت لرر  الرراردة المرررادة معرر  قماعررد الم ررة 
نرى مهرال إلظهرار بدعتر  متررهين مذإبر  م  بعيرد إقتنصرها أم مهرد ممضرعًا لر  زير  أد

 سارع إلي .

ممرر  إررذ  التفاسرريرت تفاسررير هميمررة ارردمت القرررن  ادمررة هميمررة مذلرر  كتفسررير " 
 الكالاي" لإلماك الزماالرى ملمال ما زي  م  أراو إعتزالية، لكا  أهل تفسير زى باب .

ممنهررررات تفاسررررير باطمررررة ضررررالة مضررررمة، كتازسررررير الباطنيررررة مالرررررمازض مبعررررض 
متصرررمزة مالممحررردي  زقرررد ألحررردما زرررى نيرررات اهلل محرزرررما الكمرررك عررر  مماضرررع ، مارررالفما ال

القماعررد النحميررة مالالرررعية مازترررما عمررى اهلل مررا لررك يرررد  مرر  كتابرر " إنمررا يفترررى الكررذب 
ممر  تفسريرات الباطنيرةت قمهرك زرى  (1)الذي  ال يؤمنم  بآيات اهلل مأمل ر  إرك الكراذبم ".

ما  داممد مقال يا أيها الناس عممنا منطا الطيرر مأمتينرا مر  قمل  تعالىت " ممرث سمي
أ  اإلمررراك عميرررا مرث النبرررى صرررمى اهلل عميررر   (2)كرررل الررر  إ  إرررذا لهرررم الفضرررل المبررري "

 مسمك زى عمم ، ميقملم "ت الكعبة إى النبى صمى اهلل عمي  مسمك مالباب إمت عمى 

 إلى مير ذل  م  أباطيمهك 

البمقينرى عمر  قرال إرذا، زرأزتى بر  ممحرد مقرال اهلل مقد س ل اإلمراك سرراج الردي  
تعالى " إ  الذي  يمحردم  زرى وايتنرا ال يافرم  عمينرا" قرال ابر  عبراست إرم أ  يمضر  

 الك ك عمى مير ممضع  مبحسبنا إذا القدر زى إذا المقاك.

مإى تاريفات متحريفات لمقررن  الرذى أنرزل اهلل بمسرا  عربرى مبري  مصرري لر  
د ل رة الررعًا مإرؤالو أضرر عمرى اإلسر ك مر  أعدا ر ، مالعردم المرداهى ع  ظاإرة المررا

المتسررتر بالتالرري ، أم التصررمي منحررم  الررر مرر  العرردم المكاالرري المسررتعم  مقررد حررامل 
                                                 

 . (451( عٕسج انُذم، آيح )4

 . (41)( عٕسج انًُم، آيح 4
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زررازترما عمررى النبررى صررمى اهلل عميرر  مسررمك صررحابت  إررؤالو ا  يؤيرردما نرا هررك ممررذاإبهك 
 (1)طمة ال  كثير.ارطهار زم  ثكت دال زى تفاسيرإك م  المرميات البا

                                                 

اإلعشائيهياخ ٔانًٕظٕعاخ فٗ كرة انرفغيش يٍ ،  41:  41( أَظش اإلعشائيهياخ فٗ انرفغيش ٔانذذيس، يٍ 4

 .41،  43، يُاْم انعشفاٌ ص  94:  73
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 انفصم انصانس

 عٕايم إَرشاس انذخيم ٔاإلعشائيهياخ فٗ كرة انرفغيش 

اإلسررررا يميات مصرررطمن مالرررتا مررر  لفظرررة بنرررى إسررررا يل ميطمرررا عمرررى القصرررص 
الترررراث مالحكايرررات مارابرررار الدايمرررة عمرررى تفسرررير القررررن  الكرررريك مالحرررديث، ممصررردرإا 

ل مرر  التررمراة، ممررا تبعهررا مرر  تعرراليك، النيهررمدى المتمثررل زررى مررا تبقررى مرر  بنررى إسرررا ي
مالتررراث النصرررانى المتمثررل أيضررًا زررى مهممعررة ارناهيررل مالرررمحها، ميضرراي إلررى إررذا 
أابار القصراص محكايراتهك. يطمرا عمرى إرذا الترراث الردايل هميعر  لفرظ اإلسررا يميات 
مررر  بررراب الت ميرررب، ر  أكثرررر  دارررل عررر  طريرررا اليهرررمد سرررماو مررر  اسرررمك مرررنهك أم مررر  

 بالمسممي . إاتمط

نتالارإا بي  المسممي ، عدة عمامل.   ساعد عمى دامل اإلسرا يميات ما 

أبرزإررا إالررتمال التررمراة ماإلنهيررل عمررى بعررض مررا مرد زررى القرررن  الكررريك، أمال ت 
 اصمصًا ما يتعما بأصل النالأة مقصص ارنبياو مأابار ارمك السابقة. 

مررال، زررى حرري  تضررمنت مقررد عرررض القرررن  الكررريك لهررذ  ارمررمر بالرر  مرر  اإله
ثررل أسررماو أإررل الكهرري، ملررم  الكتررب السررابقة تفصرري ت لبعضررها لررك تاررل مرر  تزيررد، م

كمبهك، ممكا  مهمدإك ، منرمع الالرهرة الترى أكرل منهرا ندك زرى الهنرة ، ممرا الراب  ذلر  
 مما أعرض القرن  ع  ذكر  قصدا .

زرة الري  ممرا ملما كا  العرب ال عمك لهك بأابرار السرابقي  زقرد تالرمقما إلرى معر 
تتالرررما الرررنفس البالررررية إليررر  ، كأصرررل النالرررأة مأسررررار الاميقرررة متفصررري ت عررر  أحرررمال 
ارنبياو م  أممهك ، زصارما يسرألم  مر  أسرمك مر  أإرل الكتراب عر  إرذ  ارمرمر مثرل 
كعب ارحبار ممإب ب  منب  مميرإما مما ال ع قة ل  بأصل الالريعة مارحكراك الترى 

 يحتاط لها زى ارصل .
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انيا ت تساإل بعض المفسري  مالرماة زى إيراد االسرا يميات ، ماالست ناو ع  ث
ارسانيد زى إحدى مراحل التأليي ، حي  اكتفى بعض العمماو ب يراد المت  محد  ، 
ارمر الذى تعذر مع  معرزة الصحين م  مير  بسهملة ، زمهد ذل  المنهج إلى 

كانت ل  نثار سمبية ما   كانت متفامتة ،  ل االسرا يميات دم  رقابة عممية ، ممادام 
 ث ثة أقساك مإى تبسبب طبيعة إذ  االسرا يميات التى يمك  أ  نقسمها

القسك ارمل تما ثبت قطعا أن  باطل ، مإم ما يتعارض م  ما مرد زى الكتاب 
 مالسنة ، مأكثر إذا القسك يتعما بذات اهلل تعالى مبعصمة ارنبياو

لكتاب مبااصة التمراة المحرقة مالتمممد مزاعك مأباطيل مثل زقد تضمنت كتب أإل ا
أ  اهلل تعالى ندك عمى اما الاما ) سبحان  متعالى عما يصفم  ( مأ  إارم  عبد 

العهل مأ  سميما  مات مالركا . مارنبياو مبرؤم  م  إذا كم  عميهك الص ة 
 مالس ك ، مإذا باطل قطعا التحل رمايت  بحال .

ى ت ما ثبت أن  صحين زى هممت  حيث مازا ما مرد زى القرن  الكريك ، القسك الثان
 مثل اما ندك مارمه  م  الهنة ، مقصة أإل الكهي ، مإ   زرعم  .

زهذا القسك ما   كا  صحيحا إال أن  ال زا دة م  ذكر  مرمايت  ع  طريا االسرا يميات 
 مال يزداد القارئ بمعرزت  عمما أم يقينا .

ث ت ما يتعذر تصديق  أم تكذيب  إلمفال الكتاب مالسنة ل  ، مثل أسماو القسك الثال
أإل الكهي مأسماو الطيمر التى هعل إبراإيك عمي  الس ك عمى كل هبل منه  هزوا 

 ماسك المكا  الذى نزل زي  ندك ماسك قتيل بنى اسرا يل .

الذى ال  مأممب االسرا يميات الممهمدة زى كتب التفسير مالحديث م  إذا النمع
 يتضم  أية زا دة ، مال يضيي العمك ب  هديدا ينتف  ب  .

نما  ثالثا ت لك يعتمد المفسرم  زى تفسير ك ك اهلل عزمهل عمى االسرا يميات ، ما 
مال قاطعة ذكرمإا مثاال زى التفسير لبيا  المعنى مليست حاكمة عمى النص القرننى 

بمعنى م  المعانى المحتممة .
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 انفصم انشاتع

 شش انذخيم ٔخطٕسذّ عهٗ اإلعالو ٔانًغهًيٍأ

ال ال  أ  اإلسرا يميات بما حمتر  مر  اباطيرل مارازرات نسرب الكثيرر منهرا إلرى 
تارررذإا بعرررض المالرررت مي  بالتفسرررير  رسرررمل اهلل صرررمى اهلل عميررر  مسرررمك إلرررى صررراحبت ، ما 
مررررادة يالرررررحم  بهررررا بعررررض نصررررمص القرررررن  الكررررريك  مإررررى تالرررركل اطرررررًا بال ررررًا مالرررررًا 

 مذل  إلزضا ها إلى النتا ج ابتيةت مستطيراً 

أنهرررا تفسرررد عقا رررد المسرررممي  بمرررا تنطرررمى عميررر  مررر  تالررربي  متهسررريك اهلل سررربحان   (1)
ممصررف  بمررا ال يميررا له لرر  مكمالرر ، مسررفر التكررمي  يفرريض بررالمنكرات زررى إررذا 

 الالأ .

ممرر  امثمررة ذلرر  مررا أمرد  أبرر  هريررر زررى قصررة ندك زررى سررمرة البقرررة بسررند  إلررى 
الالر  مر  ابرى هعفرر مإرم  –ب  قرالت لمرا اسرك  اهلل ندك مذريتر  أم زمهتر  مإب ب  من

منهرا  عرر  الالرهرة مكانررت الرهرة عصررمنها متالرعب بعضررها  –زرى أصررل كتابرة مذريترر  
زررى بعررض مكررا  لهررا ثمررر تأكمرر  الم  كررة لامرردإك مإررى الثمرررة التررى نهررى اهلل ندك عنهررا 

الحيررة مكررا  لمحيررة أربرر  قررما ك مزمهترر ، زممررا أراد إبمرريس أ  يسررتزلهما داررل زررى هررمي 
كأنهرررا باتيرررة مررر  أحسررر  دابرررة امقهرررا اهلل، زممرررا دامرررت الحيرررة الهنرررة اررررج مررر  همزهرررا 
إبمرريس زأاررذ مرر  الالررهرة التررى نهررى اهلل عنهررا ندك مزمهترر  زهرراو بهررا إلررى حررماو زقررال 

مررا أطيررب ريحهررا مأطيررب طعمهررا مأحسرر  لمنهررا زأاررذت حررما انظرررى إلررى إررذ  الالررهرة 
ذإبررت بهررا إلررى ندك زقالررتت أنظررر إلررى إررذ  الالررهرة مررا أطيررب ريحهررا  زأكمررت منهررا ثررك

مأطيب طعمها مأحس  لمنها زأكرل منهرا ندك زبردت لهمرا سرمنتهما زردال ندك زرى هرمي 
الالهرة زنادا  رب  يا ندك اي  أنتب زقال أنا إنرا يرارب، قرال == تاررج، قرال ت إسرتحى 

يتحررمل ثمرإررا الررمكا قررال ملررك  منرر  يررارب، قررالت ممعمنررة اررض التررى امقررت منهررا لعنررة
يك  زى الهنة مال زرى اررض الرهرة كانرت أزضرل مر  الطمرن مالسردر ثرك قرالت يراحماو 
أنت الذى مررت عبدى ز نر  ال تحممري  حمرً  إال حممتر  كرإرًا زر ذا أردت أ  تضرعى 
مررا زررى بطنرر  أالرررزت عمررى المررمت مرررارًا، مقررال لمحيررةت أنررت التررى داررل المعمررم  زررى 
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برردى ممعمنررة أنررت لعنررة تتحررمل قما مرر  زررى بطنرر  مال يكرر  لرر  رزا همزرر  حتررى مررر ع
إال التراب، أنت عردم بنرى ندك مإرك أعرداؤ  حيرث لقيرت أحردًا مرنهك أارذت == محيرث 

 لقي  الدخ رأس .

 قيل لم إبت مما كانت الم  كة تأكل قال يفعل اهلل ما يالاو. (1)قال عمر 

 (2)مرمى ع  ابى عباس نحم إذ  القصة.

إررذ  القصررة باطمررة مذلرر  أنهررا تصرري اهلل تعررالى بالههررل تعررالى اهلل  مال الرر  أ 
ع  ذل  عمما كبيرًا حيث تقرمل الرمايرة إ  ندك بعرد ابكرل مر  الالرهرة دارل زرى هرمي 

 الالهرة زنادا  رب  يا ندك اي  أنتب قال أنا إنا يارب.

 مأيضًا م  أمه  بط نهرا أنهرا مصرفت الم  كرة باركرل ممعمرمك أ  الم  كرة ال
 تأكل مال تالرب مإذا ال يافى عمى ط ب العمك.

مم  أمثمة كا هاو م  مناكير اإلسرا يميات مما يقردح زرى ارنبيراو مينفرى عرنهك 
 العصمة.

ما هاو زى اإلصحاح التاس  عالر عر  سرفر التكرمي  مر  أ  أبنترى لرمط سرقتا 
ة أم المررنبيي ، أبيهما امرًا، ززنى بهما، محممتا من ، مملدت كرل منهرا ملردات أبر  الكبيرر 

 (3)ماب  الص يرة أبم بنى عمم  إلى اليمك.

مالقررن  الكررريك يصررح بررا  لمطررًا أنكرر عمررى قممر  الفاحالررة زررى لرم  مرر  المانهررا 
 بقمل ت 

" أتأتم  الذكرا  م  العالمي ، متذرم  ما اما لكك ربكرك مر  أزماهكرك برل أنرتك 
 (4)قمك عادم ".

                                                 

 ( ْٕ عًش تٍ عثذ انشدًٍ تٍ يٓش كًا فٗ عُذ اتٍ جشيش نٓزا األشش. 4

 .431/  4( جايع انثياٌ فٗ ذفغيش انمشآٌ نهطثشٖ، 4

 ش انكراب انًمذط عفش انركٕيٍ اإلصذاح انراعع عشش.( أَظ3

 (. 411،  411شاء، اآليراٌ )شع( عٕسج ان1
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عمى الفاحالة زرى اقربن يقر أ   –مك مإم نبى اهلل المعص –زكيي يتصمر من  
 (1)حاالتها مازحش صمرإا.

مزى بعض كتب التفسير مر  اإلسررا يميات الترى تقردك زرى عصرمة ارنبيراو الر  
 كثير ال داعى لذكرإا إنا.

 إنها تصمر اإلس ك زى صمرة دي  ارازى  (2)

ممررر  امثمرررة ذلررر  مرررا ذكرررر  القطربرررى عنرررد تفسرررير  لقملررر  تعرررالى " الرررذي  يحممرررم  
 (  2)ش مم  حمل  يسبحم  بحمل ربهك".العر 

مرررا نصرررر ت أ  حممرررة العرررررش أرهمهرررك زررررى اررض == ، مرؤمسرررهك قررررد ارقررررت 
العرررش" ممررا رما  زررى نفررس الممضررمع عرر  كعررب ارحبررار قررالت " لمررا امررا اهلل تعررالى 
العرش قالت == ياما اهلل امقرًا أعظرك منرى، زر إتزت زطمقر  اهلل بحيرة، === سربعم  

اح سربعم  الري ريالرة، زرى كرل ريالرة سربعم  ألري مهر ، زرى كرل ألي هناح، زى الهنر
مهرر  سرربعم  ألرري زررك، زررى كررل زررك سرربعم  الرري لسررا ، يارررج مرر  ازماإهررا زررى كررل يررمك 
التسبي  عدد قطر المطر معدد الالهر مالمرا معدد الحصى مالثرى، معردد أيراك الردنيا 

حيرررة مإرررى معررردد الم  كرررة أهمعررري ، زرررالتمت الحيرررة برررالعرش، زرررالعرش إلرررى نصررري ال
 (3)ممتمية عمي .

 إنها كادت تذإب بالثقة زى بعض عمماو السمي م  الصحابة مالتابعي ت  (3)

زقررد أسررند مرر  إررذ  اإلسرررا يميات المررذكرة الرر  لرريس بالقميررل إلررى نفررر مرر  سررمفنا 
الررررتهرما برررري  المسررررممي  بالتفسررررير مالحررررديث،  الصررررالن الررررذي  عرزررررما بالثقررررة مالعدالررررة، ما 

نيرررة الهامررررة عنررررد المسرررممي ، زرررر تهمما مرررر  اهرررل نسرررربة إررررذ  مأعتبررررا مرررر  المصررررادر الدي
اإلسرا يميات إليهك بأبال  اإلتهامات، معدإك بعض المستالرقي  مم  مالى زرى ركرابهك 
مررر  المسرررممي  مدسمسررري  عمرررى اإلسررر ك مأإمررر ، ممررر  أكثرررر إرررؤالو السرررمي نررريً  منررر  

                                                 

 .34( اإلعشائيهياخ فٗ انرفغيش ٔانذذيس نهزْثٗ، ص 4

 . (8( عٕسج غافش، آيح )4

 .491/  41( ذفغيش انمشغثٗ، 3
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ب بر  منبر ، ممر  متهامً  عمي ت أبم إريرة، معبد اهلل ب  سر ك، مكعرب ارحبرار، ممإر
 (1)لهك زى اإلس ك قدك راساة

 اإلسرا يميات سبب لحم ت المستالرقي  مأذنابهك عمى اإلس ك. (4)

عمرل المستالررقم  عمرى تالرمي  اإلسر ك حتررى يصردما النراس عر  أتباعر ، معرر  
 التفكير زي  تفكيرًا صحيحًا قد يقمد  لمهداية.

ستالررقي  زرى معظرك قال صاحب الكالاي الفريردت تعررض اإلسر ك لمطراع  الم
عمرررررممهك مااصرررررة عمرررررك التفسرررررير مالحرررررديث مالتررررراريو، مقرررررد إتارررررذ إرررررؤالو الدساسرررررام  
تاررررذما عرررردة سرررربل لتحقيررررا إرررردزهك  اإلسرررررا يميات مطبررررة لتالررررمي  اإلسرررر ك محضررررارت  ما 

 ارسمى مإم سمو المسممي  ع  دينهك محضارتهك متتسك بحمثهك بالظماإر التاليةت 

 ك زى أإداز  مقاصد .سمو الظ  بكل ما يتصل باإلس  -1

 سمو الظ  برهال المسممي  معمما هك معظما هك. -2

مااصرررة زرررى عهرررد   –تصرررمير المهتمررر  اإلسررر مى زرررى عصرررمر  الماتمفرررة  -3
 بمهتم  متفك  تسيطر عمي  ارنانية مالتعصب. –ارمل 

حتقار تم  ابثار . -4  تصمير حضارة اإلس ك بأسمأ صمرة ما 

حسرررب الررهماتهك مالررتحكك بمرررا  إاضرراع  النصررمص لمفكررررة التررى يفرضررمنها -5
ترتضرررري  أإررررما هك مالتحريرررري لمنصررررمص كمررررا تمميرررر  أطمرررراعهك، مميررررزانهك 
المحيررد زررى نفمسررهك مأبحرراثهك إررم إرضرراو أطمرراعهك ممبرراد هك ممررا تسررتقيك 

(2)مع  ماططاتهك مأإدازهك الممتمية.
 

                                                 

 . 33( اإلعشائيهياخ فٗ انرفغيش ٔانذذيس، ص 4

غ داس  478،  471/  4انٓذو َٔمائط انرٕديذ ذأنيف خانذ يذًذ عهٗ انذجاض  ( انكشاف انفشيذ عٍ يعادل4

 . إدياء انرشاز اإلعاليٗ تذٔنح لػ
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 ال ل المسممي  بتماز  ارممرت   (5)

المسرممي  بتمازر  ارمرمر عر   مما يدل عمى اطمرة اإلسرا يميات أنها قد الر مت
 ع  ارالياو المهمة زى حياتهك.

قال المذإبى ع  اإلسرا يمياتت " كادت تصري الناس ع  ال رض الذى أنرزل 
القرررن  مرر  أهمرر  متمهرريهك عرر  الترردبر زررى نياترر  ماإلنتفرراع بعبرررة معظاترر  مالبحررث عرر  

ل البعررردما أ  أحكامررر  محكمررر  إلرررى تمازررر  ال ايرررر زيهرررا مصررر ا ر ال مز  لهرررا متفاصررري
يكرررم  اإلالرررت ال بهرررا مالبحرررث عنهرررا عبثرررًا محضرررًا ممضررريعة لممقرررت زيمرررا ال زا ررردة مررر  

 معرزت . 

مم  أمثمة ذلر  الكر ك عر  لرم  كمرب أإرل الكهري مأسرم ، معر  عصرا ممسرى 
الاضررر، معرر  طررمل سررفينة نررمع مرر  أى الالررهر كانررت، معرر  اسررك ال رر ك الررذى قتمرر  

رتفاعهررا ماسررماو الحيمانررا ت التررى حممررت زيهررا، مميررر ذلرر  ممررا طررما  القرررن  معرضررها ما 
 (1)الكريك مسك  عن  لعدك زا دة تعمد عمى المسممي  م  ذكر  لهك ممعرزتهك ب ".

مبعد إذا العرض الممهز لمنترا ج الترى أزضرت إليهرا اطرمرة اإلسررا يميات عمرى 
 اإلس ك نستطي  أ  نقملت

مرررررك تترررررل مررررر  التالرررررري  أ  اإلسرررررا يميات مكالرررررمزة رمرررررك إتقرررررا  حبكهرررررا مدسررررها ز
 اإلس مى مأحكام  ملك تستطي  أ  تنال م  صميك الدي .

                                                 

 .31،  33اإلعشائيهياخ فٗ انرفغيش ٔانذذيس، ص  (4)
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 انفصم انخايظ

 أيصهح يٍ األتاغيم ٔانشد عهيٓا

لقررد تحرردثنا عرر  الرردايل زررى الفصررمل السررابقة بصررمرة مهممررة متعرضررنا لرربعض 
 النقاط المتعمقة بالدايل 

 مي  ممير ذل .زذكرنا اسباب ، مأإداز ، مأثر اطمرت  عمى اإلس ك مالمسم

مزى إذا الفصل نريد أ  نتنامل أمثمة م  ماتمي أنماع الدايل، ثرك نقرمك برالرد 
عميها مأبطالها.. لتكم  س حًا لممسمك يتسمن ب  زى الردزاع عر  دينر  معقديتر  ممباد ر  
الصررررحيحة التررررى تمقاإررررا مرررر  النصررررمص القرننيررررة الثابتررررة مارحاديررررث النبميررررة الصررررادقة 

الصرريحة التررى هرراوت عرر  ابرررة مرميررة زررى ديرر  اهلل تعررالى مزررى دنيررا مارزكررار العمميررة 
 الناس.

 -ماهلل الممزا مالمسدد مالمعي ،، مإذ  ارمثمة نفصمها عمى التفصيل التالىت

 زى العقيدة ابلهية (1

 زى النبمة مارنبياو (2

 زى ارحكاك الالرعية (3

 زى المبادئ مارسر الدينية (4

 زى المفردات مارلفاظ ممعانيها (5
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 ذس األٔل انًث

 يا جاء يٍ انذخيم فٗ انعميذج اآلنٓيح

 المثال األول:

أدعررررى اليهررررمد أ  عزيررررز ابرررر  اهلل، مادعررررى المسرررريحيم ت أ  المسررررين ابرررر  اهلل، 
 مأدعى المالركم  أ  هلل ملدا،.

مقررد حكررى القرررن  الكررريك إررذ  الرردعمى عررنهك هميعررًا زررى قملرر  تعررالىت " مقالررت 
رى المسرين ابر  اهلل ذلر  قرملهك برأزماإهك يضراإ م  اليهمد عزيرز ابر  اهلل مقالرت النصرا

 (1)قمل الذي  كفرما م  قبل قاتمهك اهلل أنى يؤزكم "

 يقمل ارستاذت أحمد المرامى زى تفسير  ما نص ت 

) بعرررد أ  ذكرررر سررربحان  زرررى اربيرررات السرررابقة أنهرررك ال يؤمنرررم  بررراهلل مال بررراليمك 
المهمرل زرى إرذ  ابيرات زنقرل  ابار عمرى المهر  الصرحين قفرى عمرى ذلر  بالررح ذلر 

 (2)عنهك أنهك أثبتما هلل أبنًا مإذا بمنزلة الالر  باهلل ز   طرا الالر  ماتمفة(

   -مالرد عمي  م  مهم  إىت

تكررررذيب القرررررن  لهررررذ  القضررررية زررررى قملرررر  تعررررالىت " مررررا كررررا  هلل أ  يتاررررذ ملرررردا  -1
 سبحان  إم ال نى ل  ما زى السممات مما زى اررض"

بدي  السرممات ماررض أنرى يكرم  لر  ملرد ملرك تكر  لر  صراحبة مقمل  تعالىت " 
(3)ماما كل ال  مإم بكل ال  عميك"

 

مقملر  تعرالىت " قرل إرم اهلل أحمرد اهلل الصرمد لرك يمرد ملرك يملرد ملرك يكر  لر  كفررمًا 
(1)أحد"

 

                                                 

 ( عٕسج انًائذج، اآليح) (4

 . 45/97( ذفغيش انًشاغٗ 4

 . (454( عٕسج األَعاو: آيح )3
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   -ثانيًا: العقل يرد ىذه الفرية من عدة أوجو:

 الوجو األول:

يسرى معزيرز مر  همرس اهلل، مإرل اليهرمد أ  الملد يكم  م  هرنس أبير ، زهرل ع
مالنصررارى رأم اهلل تعرررالى، حترررى يحكمرررما ببنرررمة عيسرررى معزيرررز، برررل كيررري مقرررد قرررال اهلل 

 تعالىت " ليس كمثم  ال  مإم السمي  البصير".

 الوجو الثانى:

أ  الملد يطمب  م  يتمذذ ب ، متقر عين  برؤيتر ، ميحتراج الير  عنرد عهرز ، زهرل 
مالد ذكررررمرًا مأناثررررًا، مإررررل يتطرررررا العهررررز إلررررى اهلل تعررررالى زيحتررررراج يتمررررذذ اهلل برؤيررررة ار

 ل مالدببب إذا ما ال يقر  عقل مال عقل مقا م  كاذب كاذب.. ال محالة...

 الوجو الثالث:

تكذيب اهلل تعالى لهذ  الفرية بالنصمص الصريحة الماضحة زى القرن  الكرريك، 
 كثير.مقد ذكرتها زى المه  ارمل مميرإا زى القرن  

 المثال الثانى: 

ارحبار مالرإبا  اربابًا م  دم  اهلل تعالى،،، ملقد حكرى القررن  ذلر  زرى  إتااذ
 (2)قمل اهلل تعالىت " إتاذما أحبارإك مرإبانهك أربابًا م  دم  اهلل مالمسين اب  مريك"

 مإذا مردمد بالنقل مالعقل...

 اما النقل:

حكايرة معتقردإك " ممرا أمررما إال ليعبردما زقد قرال اهلل تعرالى زرى الررد عمريهك بعرد 
 ( 3.)إلهًا ماحدًا ال إل  إال إم سبحان  عما يالركم "

                                                                                                                                            

 .( عٕسج اإلخالص 4

 انًائذج، آيح )    (( عٕسج 4

 (34( عٕسج انرٕتح، آيح )3
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مإم مردمد بقمل  تعالىت " لقرد كفرر الرذي  قرالما إ  اهلل ثالرث ث ثرة ممرا مر  إلر  
إال اهلل ماحررد مأ  لررك ينتهررما عمررا يقملررم  ليمسرر  الررذي  كفرررما مررنهك عررذاب ألرريك ، أزرر  

 (1) ميست فرمن  ماهلل مفمر رحيك".يتمبم  إلى اهلل

ميالرررح الالرريو البيضررامى إررذ  ابيررة زيقررمل رحمرر  اهلل مأثابرر ت ) لقررد كفررر الررذي  
قررالما أ  اهلل ثالررث ث ثررة(، أىت أى ث ثررة مإررم حكايررة عمررا قالرر  االسررطمرية مالمكانيررة 

  إلير  إال الر  منهك بارقاليك الث ثة مما سبا قمل اليعقمبيرة القرا مي  باإلتحراد، " ممرا مر
ماحد" مما زى الممهمدات ماهب مستحا لمعبادة م  حيث أن  مبدا لهمي  الممهرمدات 
إال إلرر  ماحررد ممصررمي بالمحدانيررة متعررال عرر  قبررمل الالررركة ممرر  مزيرردة لإلسررت راا " 
ما   لررك ينتهررما عمررا يقملرررم "، ملررك يمحرردما، " ليمسرر  الرررذي  كفرررما مررنهك عررذاب ألررريك... 

 (2)إلو"

   -ل زيرد  م  مهم  إىتمأما العق

أ  ارحبار مالرإبا  م  همس البالرر مإرك مامقرم  ك يررإك مالمامرما ال يكرم   (1
 االقًا قط. 

ارحبار مالرإبرا  مابلهرة الث ثرة متعرددم  مارلهرة ال يكرم  إال ماحرد زقرط " لرم  (2
 كا  زيهما نلهة إال اهلل لفسدتا".

 ممت ال يكم  إلهًا. ارحبار مالرإبا  قد زسدما مماتما مالذى يفنى مي (3

إذا كررا  ارحبررار مالرإبررا  قررد مرراتما مرر  قررديك الزمررا  أم عمررى ارقررل مرر  مقررت  (4
اهلل عمرررا يقملرررم  إتارراذإك نلهرررة زهرررل الكرررم  اب  محكرررمك بررردم  إلررر بب " تعرررالى 

 عمما كبيرًا". 

 المثال الثالث: 

                                                 

 (   83( عٕسج انًائذج، آيح ) 4

  485/  3( داشيح انشٓاب عهٗ انثيعأٖ 4
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يقررمل الطمسررى مإررم مرر  أ مررة الطا فررة ارماميررة ارنثررى عالرررة زررى معنررى قملرر  
 (1)عالىت " اهلل ال إل  إال إم الحى القيمك"ت

أ  القيررمك بمعنررىت الممهررمد مهرراعً  صررفة الحررىت القيررمك، صرري ة ماحرردة يقررمل " 
زمصي باهلل تعالى بالحى القيمك يتضم  أن  يستحا العبادة م  حيرث أ  إرذ  الصرفة 
دلرررت عمرررى أنررر  القرررادر عمرررى مرررا يسرررتحا بررر  العبرررادة دم  ميرررر  ر  صرررفة قيرررمك صرررفة 

بال رررة ال تهرررمز إال هلل عمرررى المعنيررري  معرررًا زرررى معنرررى المهرررمد أم القرررا ك عمرررى عمرررمك م
 (2)الاما بالتدبير"

مأقرررمل ردًا عمرررى الطمسرررىت أ  كرررم  اهلل يصررري نفسررر  برررالحى ثرررك يصررري نفسررر  
بررالقيمك دليررل كامررل عمررى ا  اهلل ممصررمي بكررل منهمررا مإررم دليررل أيضررًا عمررى أ  كررل 

ممعنرررى الحرررى ياتمررري عررر  معنرررى القيرررمك، زمعنرررى ماحررردة منهمرررا صرررفة مسرررتقمة بنفسرررها 
 الحى الذى ال يممت مال يزمل"

ممعنى القيمكت القا ك الذى ال بدو ل ، مزرى إرذا يقرمل الالريو مامرمي رحمر  اهلل 
 (3)تعالى الحى الدا ك ب  زمال مالقيمك الدا ك القياك بتدبير امق  محفظهك"

الممهررمد ي رراير مياررالي مقررد هعررل الطمسررى الفقيررمك بمعنررىت الممهررمد، ممعنررى 
معنررى القيررمك، زررالممهمد قررد ال يكررم  قيممررًا كمررا زررى مهررمد اإلنسررا  مميررر ، زررالمهمدج 

 محقا لك  ال يمهد قيمك.

مماية ما اقصد  مر  إرذا الرردت أ  كرل صرفة أم أسرك مر  إرذ  ارسرماو مسرتقل 
مد مال بذاترر  ملرر  معنررى يرردل عميرر  ارر ي ابارررة، مكررل إررذ  أسررماو هلل تعررالى زرراهلل ممهرر

 ي يب حتى ال يممت، قيمك ال ي فل ع  امق  مال يناك سبحان 

                                                 

 .( أٔل عٕسج آل عًشاٌ 4

 . 495/  4( انرثياٌ نهطٕعٗ 4

 .31( كهًاخ انمشآٌ، ص 3
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 انًثذس انصاَٗ

 فٗ انُثٕج ٔاألَثياء

 لقد قال بعض الناس

" أ  النبرررمة بالكسرررب" ممعنرررى ذلررر  أ  الماحرررد منرررا لرررم قررراك بالررر  مررر  الرياضرررة 
 النفسية متعمك بعض العممك الدينية رمك  أ  يكم  نبيًا.

   -فريةت أ  إذ  الفرية مكذمبة م  عدة مهم تمأقمل ردًا عمى إذ  ال

  اهلل أصرطفى ندك منمحرًا منل إكذ ب القرن  إذ  الفرية زقال اهلل تعرالىت "  أواًل:
 (2)مقال سربحان ت " اهلل أعمرك حيرث يهعرل رسرالت "(1)إبراإيك منل عمرا  عمى العالمي " 

هتباو م  اهلل تعالى  ال مير . مإذا يدل عمى أ  النبمة أنما إصطفا  ما 

أ  اهلل تعررالى قررد اررتك النبررمات برسررالة محمررد صررمى اهلل عميرر  مسررمك قرررر  ثانيااًا:
ذل  زى كتاب  المحكك، زقال تعالىت " مرا كرا  محمرد أبرًا أحرد مر  رهرالكك ملكر  رسرمل 

 (3)اهلل مااتك النبيي ".

ملك يحدث أ  هاو بعرد  نبرى، مقرد كرذب اهلل تعرالى مر  أدعرى النبرمة زرى عهرد  
  عمي  مسمك بظهمر ارإانات عمى أيديهك كما إم معرمي زى كتب العقا د.صمى اهلل

مإررذ  المعمممررة أمل مررا يهررب معرزترر  مرر  الرردايل بالنسرربة لمنبررمة، أمررا بالنسررربة 
 ل نبياو زناتار بعض ارمثمة الدالة عمى مهمد الدايل زى قصص ارنبياو...
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 المثال األول: فى قصة نوح عميو السالم:

ض المفسري  ع  السفينة، متكمينها مأعردادإا مالرراكبي  زيهرا كر  مرا يتحدثة بع
ارازيًا كاذبًا ال يدل عمي  القرن  ملك يؤثر زي  ال  مر  السرنة الصرحيحة.. مإرذ  بعرض 

 أقاميمهك.

" محكرى الثعمبرى مأبرم نفرر القالريرى عر  ابر  عبراس قرال إتارذ نرمح السرفينة زررى 
يررري صرررفة الفمررر ، زرررأمحى إليررر  أ  اصرررنعها سرررنتي  زاد الثعمبرررى مذلررر  رنررر  لرررك يعمرررك ك

كهؤهرررؤ الطيرررر، مقرررال كعرررب بناإرررا زرررى ث ثررري  سرررنة ماهلل أعمرررك، مهررراو زرررى الابرررر أ  
اتمفررما زررى طملهررا معرضررها زعرر  ابرر  عبرراس  الم  كررة كانررت تعممرر  كيرري يصررنعها، ما 
رضى اهلل عنهما كا  طملهرا ث ثما رة ذراع معرضرها امسرم  ذراعرًا، مسرمكها ث ثرم  

 ، مكانت م  االب الساج...ذراعاً 

مقال الحسر  البصررى أ  طرمل السرفينة الفرا ذراع مم ترا ذراع معرضرها سرتما ة 
 (1)ذراع... إلى نار ".

 -ب م  مهم  متعددةتذمإذ  الرمايات ي مب عميها الك

اإلات ي الحادث بي  الرماة زى تقدير الطرمل مالعررض، مالسرم ، ملريس زرى  -1
 حياتنا ما يسامى ث ثي  ذراعًا، كما قيل.سم  الاالب الذى رأينا  طمال، 

أن  لك تكم  إنا  أابار صحيحة مردت ع  رسمل اهلل صمى اهلل عمي  مسرمك  -2
 زى السفينة مطملها معرضها مسمكها زى كتب الصحاهن زيما أعمك.

لقد تعرض المحدثم  بالنقد لهذ  الرمايات زقال اإلماك اب  كثيرر بعرد ذكرر  لهرا  -3
(2))مإذ  أقمال مريبة(

 

 (3)مقال اإلماك اب  عطية، مرمى مير إذا مما لك يثبت ز اتصرت ذكر .
                                                 

 . 44/  9( انجايع ألدكاو انمشآٌ، 4

 .4/111( ذفغيش انمشآٌ انعظيى 4
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معميررر ت زمثرررل إرررذا الكررر ك مررر  الترإرررا  مارباطيرررل الممهرررمدة زرررى بعرررض كترررب 
 التفسير مينب ى أ  ننتب  لها عدد ذكرإا. 

 المثال الثانى: فى قصة الخميل إبراىيم عميو السالم: 

 ب  إسماعيل عمير  السر ك ميقملرم  زير  يتحدث الناس ع  الفداو الذى زدى اهلل
قملرر  ك مررًا مررا أنررزل اهلل برر  مرر  سررمطا ، ممرر  إررذا الكرر ك الباطررل مررا هرراو زررى تفسررير 

 تعالىت " مزدينا  بذبن عظيك"، زى تفسير الرازىت 

) إاتمفرما زرى ذلر  الكرربش زقيرل أنمر  الكرربش الرذى تقررب برر  إابيرل بر  ندك إلررى 
تعالى ب  إسماعيل، مقال ناررم  هنة يرعى حتى زدى اهلل اهلل تعالى زقبم  مكا  زى ال

أرسل اهلل كبالا م  الهنة مقد رعرى أربعري  اريفرًا، مقرال المردىت نرمدى إبرراإيك زالتفرت 
 ز ذا إم بكبش أممن انحط م  الهبل زقاك عن  إبراإيك زأاذ  زذبح (

   -مإذا الك ك يرد عمي  بما يأتىت

د أكمترر  النررار متقبمرر  اهلل تعررالى أ  القربررا  الررذى تقرررب برر  قابيررل قرر -1
 بقبمل حس  زمك يعد حيًا بعد إلى مقت إبراإيك عمي  الس ك.

أ  اهلل تعرررالى ال يعهرررز  ا  يفررردى إسرررماعيل بكررربش يامقررر  مبترررداو  -2
 حتى يأتى بقربا  إابيل اب  ندك، مإذا رد عقمى.

إرررذ  الرمايرررات لرررك تررررد مررر  طررررا ممثرررما بهرررا، مي مرررب عمرررى رمايرررة  -3
رنها مقبملة عقً ، لكر  ميرإرا مر  الرمايرات ي مرب السدى الصحة 

 عمي  المض  مالكذب.

 ملقد تعرض لهذ  الرمايات بالنقد ماربطال ارماك اب  هزى الكمبى زقالت 

 (1))مقد أكثر الناس زى قصص إذ  ابية متركنا  لعدك صحت ( 

                                                 

 .481/  3( انرغٓيم نعهٕو انرُضيم، 4
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محكرى مأيضًا قال اليهمدت أ  الذبين إم إسحاا مليس إسرماعيل عمير  السر ك،  
 ذمل  زى كتبهك.

مقررد تررملى الرررد عمررى إررذ  الفريررة الم فررمر لرر  اإلسررتاذ الرردكتمر محمررد محمررد أبررم   
 البيب، زقال رحم  اهلل ماثاب  حاكيًا زريتهك أماًلت 

) قد رمى كثير م  المفسرينة مرنهك أبر  هريرر الطبررى مالب رمى مصراحب الردر  
حابة مالترابعي  مكعرب ارحبرار المنثمر السيمطى زى إذا رمايات كثيرة ع  بعض الص

أ  الررذبين إررم إسررحاا ملررك يقرري ارمررر عرردد الممقررمي عمررى الصررحابة مالتررابعي ، بررل 
 رزعما ذل  إلى النبى صمى اهلل عمي  مسمك. 

زع  العباس ب  عبرد المطمرب عر  النبرى صرمى اهلل عمير  مسرمك، قرالت ) الرذبين  
 سحاا(ا

 قال الاليو زى الردت 

 يصررن اإلحتهرراج برر  زالحسرر  ابرر  دينررار مترررم  مإررم حررديث ضررعيي سرراقط ال
ماليا  عمى ب  زيد بر  هردعا  منكرر الحرديث ثرك قرال بعرد ذلر  أيضرًات مإرى أحاديرث 

   (1)ال تصن مال تثبت –يقصد مما ذكر  زى إذ  المناسبة  –

 المثال الرابع: فى قصة سيدنا يونس عميو السالم:

زن ررزاإك ممرر  مسرربى ذكررر ابرر  عبرراس أنرر  كررا  يسررك  مرر  قممرر  زررى زمسررطي  
منهك تسعة أسباطًا منصفًا، مبقى سربطا  منصري مكرا  اهلل تعرالى قرد أمحرى إلرى بنرى 
مسرا يل إذا اسركك عدمكك أم اصابتكك مصيبة زرأدعمنى اسرتهب لكرك، زممرا نسرما ذلر  
ماسرررما، أمحررى اهلل تعررالى بعررد حرري  إلررى نبررى مرر  أنبيررا هك أ  أذإررب إلررى ممرر  إررؤالو 

ى يبعررث إلررى بنررى مسرررا يل نبيررًا ز اتررار يررمنس عميرر  السرر ك لقمترر ، االقررماك مقررل لرر  حترر
مأمانترر  قررال يررمنس اهلل أمررر  بهررذا، قررالت ال، ملكرر  أمرررت أ  ابعررت قميررًا أمينررًا مأنرررت 

 كذل .
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زقررال يررمنست ممرر  بنررى إسرررا يل زعرر  إررم أزرردى منررى زمررك ال تبعثرر ، زررألن الممرر  
فينة مالررحمنة زحممررم  زيهررا، نرر  مارررج حتررى أتررى الرررمك ممهررد سررعميرر  ز ضررب يررمنس م

ال لرك  زمما دامت لهة البحر أالرزت عمى ال ررا، زقرال الم حرم ت أ  زريكك عاصريًاب ما 
يحصررل زررى السررفينة مررا نرررا  مرر  ميررر ريررن مال سرربب ظرراإرب مقررال التهررارت مقررد هربنررا 
== إررذا زرر ذا رأينررا  نقترررع زمرر  ارررج سررهم  ن رقرر ، زرر   ي رررا ماحررد ايررر مرر  مرررا 

 الكل.

سررهك يررمنس زقررال التهررار، نحرر  أملررى بالمعصررية مرر  نبررى اهلل ثررك عررادما زارررج ل
ثانيرًا مثالثررًا يقترعررم  زيارررج سررهم  زقررالت يراإؤالو أ  العاصررر متمفرري زررى كسرراو مرمررى 
بنفس  ز بتمع  السم ، زأمحى اهلل تعرالى إلرى الحرمتت ال تكسرر منر  عظرا مال تقطر  لر  

إليرررى بحرررر زرررارس، ثرررك إلرررى بحرررر مصرررً  ثرررك أ  السرررمكة أارهتررر  إلرررى نيرررل مصرررر ثرررك 
البطررا ن ، ثررك دهمررة زصررعدت برر  مرمترر  بررأرض نصرريبي  بررالعراو مإررم كررالفرخ المنتررمي 
الالرررعر، مال لحرررك، زأنبرررت اهلل عميررر  الرررهرة مررر  يقطررري ، زكرررا  يسرررتظل بهرررا ميأكرررل مررر  
ثمارإررا حتررى تالرردد ثررك ا  اررض أكمتهررا زحررز  مرر  أهمهررا يررمنس لررذل  حزنررًا الررديدًاً  

أستظل تحت إذ  الالهرة مر  الالرمس مالررين مأمرص مر  ثمرإرا مقرد  زقالت يارب كنت
قتمعررت زررى سرراعة مال  سررقطت زقيررل لرر ت يررايمنس تحررز  عمررى الررهرة أنبتررت زررى سرراعة ما 

 (1)تحز  عمى ما ة ألي أم يزيدم  تركتهك، إنطما إليهك

يعمرا الررازى عمرى إررذا الابرر بعرد ذكرر  زيقررملت )ماهلل أعمرك بحقيقرة الماقعرة( زررى 
 زو مالصفحة.نفس اله

 مأقملت أ  إذا الهزو زي  ما يرد  مإمت 

إاتيار سيدنا يرمنس مر  قبيرل البالرر لمنبرمة مإرم ال يعمرك برذل ، زكيري يعمرك قممر   -1
بنبمت  قبم ، مإم النبىت المرسل إل عهرز اهلل تعرالى عر  مااطبتر  برالنبمة حترى 

 يهعل قمم  إك الذي  يابرمن  بذل .

                                                 

 .411/  43( انرفغيش انكثيش، 4
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ثرك إلرى ميرر ... نيل مصرر ثرك إلرى بحرر زرارس  ارابار بأ  السمكة أارهت  إلى -2
إذا يكذب القرن ، زقد ارج إلى العرراو مإرم مكرا  ماحرد زقرط، ملرك يررد أ  سريدنا 

 يمنس هاو مصر أم ذإب إلى العراا. 

ارابار بأن  ظل يأكرل مر  الهالررة مردة طميمرة ثرك ارابرار برأ  الالرهرة قرد نبترت  -3
قتمعت زى ساعة، إذا كم  يرد إذا  الابر ماهلل أعمى مأعمك.  زى ساعة ما 

 المثال الخامس: فى قصة سيدنا أيوب عميو السالم: 

يتحرردث النرراس مرررض سرريدنا ايررمب مينسرربم  إلررى سرريدنا أيررمب مررا ال يصررن أ  
ينسررب مرر  المرررض زيقملررم ت أ  الرردمد قررد أكررل لحمرر  مهمررد  ملررك يبررا منرر  إال العظرراك 

ستملى الدمد عمى بدن .  المنارة، ما 

ي بعررض المفسررري  زيقررمل أبرر  هريررر مابرر  أبررم حرراتك هميعررًات ميررذكر ذلرر  ل سرر
حدثنا يمنس ب  عبد ارعمى أابرنا أب  مإب أابرنى ناز  ب  زيد بر  عقيرل بر  إالراك 
ع  أنس ب  مال  رضى اهلل عن  قالت أ  رسمل اهلل صمى اهلل عمير  مسرمك قرالت " أ  

مالبعيرد إال رهمري  كانرا  نبى اهلل ايمب لبث زرى بر ؤ  ثمرانى عالررة سرنة زرزضر  القريرب
م  أاص أصحاب  ب  كانا ي دما  عمي  ميرمحا ، زقال أحدإما لصراحب ، تعمرك مبراهلل 

 لقد أذنب ايمب ذنبًا، ما أذنب  أحد م  العالمي .

قرررال لررر  صررراحب ت ممرررا إرررم ذا ب، قرررالت منرررذ ثمرررانى عالررررة سرررنة لرررك يرحمررر  اهلل 
لرهل حتى ذلر  لر  زقرال أيرمب عمير  تعالى زيكالي ما ب ، زمما راحا إلي  ملهك يصير ا

السررر كت ال أدرى مرررا نقرررمل ميرررر أ  اهلل عرررز مهرررل يعمرررك انرررى كنرررت أمرررر عمرررى الررررهمي  
يتنازعا  زيذكرا  اهلل تعالى زأره  إلى بيترى زرأكفر منهمرا كراإيرة ا  يرذكر اهلل إال زرى 

 حا. 

ا قرال مكررا  يارررج إلررى حاهتر  زرر ذا قضرراإا أمسرركت أمرأتر  بيررد  حتررى يبمررم، زممرر
كانرررت ذات يرررمك أبطرررأت عميررر  زرررأمحى اهلل إليررر  أ  اركرررض برهمررر  إرررذا م تسرررل برررارد 
مالراب، ز ستبطأت ، زالتفتت تنظر زأقبل عميهما مقرد أذإرب اهلل مرا بر  مر  الرب و مإرم 
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عمى أحس  حال زمما رأت  قالتت أى بار  اهلل زي  إل رأيت نبى اهلل إذا المبتمرى زمرما 
 رهً  االب  ب  من  إذ كا  صحيحًاب. اهلل القدير عمى ذل  ما رأيت

قررالت زررأنى أنررا إررم، قررال مكررا  لرر  أدرا  )أى هرمرراك مرر  القمررن مالالررعير( أنرردر 
القمن مأنردر الالرعير زبعرث اهلل سرحابتي  زممرا كانرت أحرداإما عمرى أنردر القمرن أزرمرت 

 من  الذإب حتى زاض مازرمت ارارى زى أندر الالعير حتى زاض(

 رد زأقملتأ

مإررذ  الرمايررة زررى إررذا الررنص ماضررن مإررم منررى عرر  التعقيررب عميرر   أ  الرردايل
   -م  اإلسرا يميات الداامية المنكرة، بسبب ما يأتىت

إتهرراك سرريدنا أيررمب عميرر  السرر ك مرر  أحررد اصررحاب  بأنرر  أذنررب ذنبررًا لررك يذنبرر  أحررد  -1
مرر  العررالمي  مإررم برررئ مرر  ذلرر  زرراهلل تعررالى لررك يررذكر ذنبررًا كررا  سررببًا زررى برر و 

 مرض أم مير .أيمب بال

مصرري الررب و بأنرر  مرر  الررب و المنفررر، مإررذا ال يصررن مقمعرر  زررى ارنبيرراو عمرريهك  -2
الس ك، ر  اهلل عصمهك م  ارمراض المنفرة التى ترؤدى إلرى بعرد النراس عرنهك 

 مكراإيتهك لهك ر  ذل  يال برساالتهك عميهك الس ك.

ص ياررررل يقررررمل الالرررريو حسرررري  مكررررىت )يسررررتحيل عمررررى الرسررررل إهمررررااًل كررررا نقرررر
برساالتهك أم يؤدى إلى نفرة النراس مرنهك كقسرمة القمرب، مدنراوة ارصرل مالهرب  مالظمرك 

 (1)مال در مالهرب مالبرص مسا ر المنفرات(
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 المثال السادس: فى قصة يوسف عميو السالم: 

تحررردث النررراس كثيررررًا زرررى إرررذ  القصرررة ماسررررزما زرررى ممقررري سررريدنا يمسررري عميررر  
نهك يتحرردثم  عرر  الرراب مراإررا، ال يرردرى كيرري يتصررري السرر ك مرر  أمرررأة العزيررز، مكررأ

زى الرهرت  الهنسرية، ال عقرل يردعر ، مال يرد  يمنعر ، مال قريك تحكمر ،،، محاالرا لسريدنا 
 يمسي أ  يكم  كذل .

 ملنستم  إلى حديث اهلل تعالى زى إذا الممقي، يقمل اهلل تعالىت 

إيررت لرر  قررال " مرامدترر  التررى إررم زررى بيتهررا عرر  نفسرر  مممقررت اربررماب مقالررت 
معاذ اهلل أن  ربى أحس  مثماى أنر  ال يفمرن الظرالمم ، ملقرد إمرت بر  مإرك بهرا لرمال أ  
رأى برإررررا  ربرررر  كررررذل  لنصررررري عنرررر  السررررمو مالفحالرررراو أنرررر  مرررر  عبادنررررا المامصرررري ، 
مأستبقا الباب مقدت قميصر  مر  دبرر مألفيرا سريدإا لردى البراب قالرت مرا هرزاو مر  أراد 

 (1)أم عذاب أليك". بأإم  سموا إال أ  يسه 

 قال السدىت 

" لما أرادت إمرأة العزيز مرامدة يمسري عر  نفسر  هعمرت ترذكر محاسر  نفسر ، 
متالمق  إلرى نفسرها زقالرتت يايمسري مرا أحسر  الرعر ب قرالت إرم أمل الري  يتنراثر مر  

قالررتت يايمسرري مررا أحسرر  عينيرر ب قررالت إمررا أمل مررا يسرريل زررى اررض مرر  هسرردى، 
 مهه ب. قالت التراب يأكم ،، ملك يقبل إم كل ذل (هسدى، قالتت ما أحس  

 مع  اب  عباس زى قمل  تعالىت " ملقد إمت ب  مإك بها" 

زقرررالت ارررل سرررراميم  مقعرررد منهرررا مقعرررد الرهرررل مررر  إمرأتررر  زررر ذا بكررري بررردت زيمرررا 
بينهمررا لرريس لهررا عضررد مال معصررك، مكتررمب زيهررات ما   عمرريكك لحررازظي  كرامررًا كرراتبي  

قرراك إاربررًا مزررارًا، زممررا ذإررب عنهررا الررزمج مالرعررب عررادت معرراد.... يعممررم  مررا تفعمررم  ز
 إلى نار . 
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 مأرد زأقملت 

ممررا إررذا إال كررذب مفترررى مازرر  ماتمررا ممررا كررا  لمسرريدنا يمسرري عميرر  السرر ك 
مإررم الالررريي ابرر  الالررريي ابرر  الالررريي أ  يقرراري مثررل إررذا ملمرراذا يقررمل دعرراو الفتنررة 

عنر  السرمو مالفحالراو أنر  مر  عبادنرا المامصري " زى قمل اهلل تعالىت " كذل  لنصري 
مإل م  يقمل، " معاذ اهلل أن  ربى أحس  مثرماى أنر  ال يفمرن الظرالمم "بب،، يقعرد مر  

 المراة مقعد الرهل م  زمهت .

ثرررك أنرررى أقرررمل كرررل إرررذا ارزررر  مالرررزمر ينقالررر  ظ مررر  مينسرررب  دا ررررة بقرررمل إمررررأة 
عرر  لمرر  الصررادقي ، ذلرر  لرريعمك أنررى لررك أانرر  العزيررز بقملهررات " أنررا رامدترر  عرر  نفسرر  مأن
 بال يب مأ  اهلل ال يهدى كيد الاا ني ". 

ملقد تمسعت زى الرد عمى إذ  القضرية زرى كترابى )قصرة يمسري عمير  السر ك 
زررى القرررن  الكررريك( مقمررت مررا قمررت زررى الرردزاع عرر  سرراحة سرريدنا يمسرري الظرراإر ابررر  

 ارطهار مالطاإرات صمى اهلل عمي  مسمك.

 ال السابع: فى قصة رسولنا الكريم وزواجو من السيدة زينب بنت جحش:المث

ذ تقرررمل لمرررذى أنعرررك اهلل عميررر  مأنعمرررت عميررر  أمسررر  عميررر   قرررال اهلل تعرررالىت " ما 
تررا اهلل متافررى زررى نفسرر  مررا اهلل مبديرر  متاالررى النرراس ماهلل أحررا أ  تاالررا ،  زمهرر  ما 

مرررؤمني  حررررج زرررى أزماج زممرررا قضرررى زيرررد منهرررا مطررررا زمهناكمرررا لكررري  يكرررم  عمرررى ال
 (1)أدعيا هك إذا قضما منه  مطرا مكا  أمر اهلل مفعماًل"

يقمل الطبرىت )يقمل اهلل تعالى ذاكرا لنبير  صرمى اهلل عمير  مسرمك عتابرًا مر  اهلل 
 –لرر ت مأذكررر يررا محمرررد إذ تقررمل لمررذى أنعررك اهلل عميررر  بالهدايررة، مأنعمررت عميرر  برررالعتا 

زمه  مأترا أمس  عمي   –هلل صمى اهلل عمي  مسمك يعنى زيد ب  حارثة مملى رسمل ا
اهلل، مذل  أ  زينب زيما ذكرر رنإرا رسرمل اهلل صرمى اهلل عمير  مسرمك زأعهبر  مإرى زرى 
حبال ممال  زألقى زى نفس زيد كراإيتها لما عمك اهلل مرا مقر  زرى نفرس النبرى صرمى اهلل 
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ميرر  مسررمك زيررد. زقررال لرر  عميرر  مسررمك مررا مقرر  زررأراد زراقهررا زررذكر لرسررمل اهلل صررمى اهلل ع
رسمل اهلل صمى اهلل عمي  مسمكت أمس  عمي  زمه  مإرم صرمى اهلل عمير  مسرمك يهرب 
ترررا اهلل متافرررى زرررى نفسررر  مرررا اهلل مبديرررة يقرررملت  أ  تكرررم  قرررد بانرررت منررر  ملينكحهرررا، ما 
متافررى زررى نفسرر  محبتهررا لتتزمههررا أ  إررم زارقهررا ماهلل مبررد مررا تافررى زررى نفسرر  مرر  

ماهلل أحررا أ  تاالررا  يقررمل تعررالى ذكررر ت متارراي أ  يقررمل النرراس  ذلرر . متاالررى النرراس
أمررر رهررً  بطرر ا إمرأترر  منكحهررا حرري  طمقهررا ماهلل أحررا أ  تاالررا  مرر  النرراس... إلررى 

 أ  يقملت

قال أب  زيد كا  النبى صمى اهلل عمي  مسمك قد زمج زيد اب  حارثة زينرب بنرت 
مسمك يممًا يريد  معمرى البراب سرتر هحش أبنة عمت ، زارج رسمل اهلل صمى اهلل عمي  

مرر  الررعر زرزعررت الرررين السررتر ز نكالررفت مإررى زررى حهرتهررا حاسرررة زمقرر  إعهابهررا زررى 
قمب النبى صرمى اهلل عمير  مسرمك زممرا مقر  ذلر  كرإرت إلرى ابارر زهراو زقرال يارسرمل 
اهللت إنى أريد أ  أزارا صاحبتى قالت ما ل  أراب  منها الري ب قرالت ال ماهلل مرا رابنرى 
منهررا الرر  يررا رسررمل اهلل، مال رأيررت منهررا إال ايرررًا، زقررال لرر  رسررمل اهلل صررمى اهلل عميرر  

تا اهلل.  (1)مسمكت أمس  عمي  زمه  ما 

مإرررذا التفسرررير مرررردمد، رنررر  ال يراعرررى حرمرررة النبرررى صرررمى اهلل عميررر  مسرررمك، مال 
ذا امقرر ، إذا ينسررب إلررى النبررى صررمى اهلل عميرر  مسررمك كتمررا  الرر  أمررر  الرر   بب مرر ، إرر

مرر  ناحيرررة... ممررر  ناحيرررة أاررررىت ينسرررب إلرررى النبرررى صرررمى اهلل عميررر  مسرررمك مررريً  إلرررى 
زينرررب إلرررى النبرررى صرررمى اهلل عميررر  مسرررمك الارررمي مررر  النررراس دم  اهلل، تعرررالى محاالرررا 

 لمرسمل الكريك أ  يكم  كذل .

مإرررذ  القصرررة قرررد تعقبهرررا برررالرد عميهرررا اإلمررراك ابررر  كثيرررر زقرررالت عررر  إرررذ  ابثرررار 
ب  نهى حاتك ماب  هريرإا إذا نثارًا ع  بعض السرمي رضرى اهلل عرنهك المرمي  ذكر ا

 أحببنا أ  نضرب عنها صفحًا لعدك صحتها ز  نمردإا
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ميقررمل ارسرررتاذ/ محمرررد حسرري  إيكرررلت مالعهرررب مرر  إرررؤالو الطررراعني  إذ مقعرررما 
عمى مرا يالري ممريمهك مر  الرمايرات الباطمرة متعرادما زرى قمرب الحقرا ا مأنكررما عقرملهك 

مما الظرررمي مالم بسررات مالبي ررة مأحكامهررا، مالعررادات مسررمطانها ممررى ميررر ذلرر  متهرراإ
ممرررا يتفيقهرررم  بررر ، بينمرررا يطيالرررم  زرررى الحكرررك عمرررى رمايرررات مايرررة زرررى الصرررحة بأنهرررا 

 ممضمعة، مال حامل لهك زى الحالي  اال الهمى مالتعصب.

 مبعدت 

ل اهلل تكرذبها محيراة رسرم ز ذا كانت القصة كما رأيت ال سند لها م  ههة النقل 
 مطبيعة البي ة التى تهمت أصملها زمك يبا إال أنها ممضمعة

 المثال الثامن: اإلسرائيميات فى قصة ىاروت وماروت:

زررى تفسررير قملرر  تعررالىت " ممررا أنررزل عمررى  (1)رمى السرريمطى زررى الرردر المنثررمر،
 (2)الممكي  ببابل إارمت ممارمت".

ر، مأبر  مسرعمد، معمرى ، مابر  نيات كثيرة مقصصًا عهيبة رميت ع  ابر  عمر
، (3)عبراس، ممهاإرد، مكعررب، مالربير ، مالسرردى، رماإرا أبرر  هريرر الطبرررى زرى تفسررير .

برررر  مرمديرررر ، مالحرررراكك، مابرررر  المنررررذر، مابرررر  ابررررى الرررردنيا، مالبيهقررررى، مالاطيررررب زررررى  ما 
 تفاسيرإك مكتبهك ما صتهات

الكفر باهلل، قالت أن  لما مق  الناس م  بنى ندك زيما مقعما زي  م  المعاصر م 
الم  كررة زررى السررماوت أى رب، إررذا العررالك إنمررا امقررتهك لعبادترر ، مطاعترر ، مقررد ركبررما 
الكفر، مقتل النفس الحراك، مأكل المال الحراك، مالسرقة، مالزنا، مالرب الامرر، زهعمرما 
يررردعم  عمررريهك، مال يعرررذرمنهك زقيرررل لهررركت إنهرررك زرررى ميرررب، زمرررك يعرررذرمإك، مزرررى بعرررض 

  اهلل قال لهكت لم كنتك مكانهك لعممتك مثل أعمالهك، قالمات سربحان  مرا كرا  الرمايات أ
زقيل لهكت إاترارما مرنكك ممكري  نمرإمرا برأمرى، ينب ى لنا، مزى رماية أارىت قالمات ال. 
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مأناإمررررا عرررر  معصرررريتى، ز اتررررارما إررررارمت، ممررررارمت، زأإبطررررا إلررررى اررض، مركبررررت 
ال يالررركا برر  الرري ًا، منهيررا عرر  قتررل الررنفس الحررراك، زيهمررا الالررهمة، مأمرررا ا  يعبرردا اهلل، م 

مأكل المال الحراك، مالسرقة، مالزنا، مالرب الامر، زمبثرا عمرى ذلر  زرى اررض زمانرًا، 
بحكمررا  برري  النرراس بررالحا، مزررى ذلرر  الزمررا  إمرررأة حسررنها زررى سررا ر النرراس كحسرر  

يكمنررا عمررى أمرإررا  الزإرررة زررى سررا ر الكماكررب، مأنهمررا أراداإررا عمررى نفسررها، زأبررت إال أ 
مدينهررا، مأنهمررا سررأالإا عرر  دينهررا، زأارهررت لهمررا صررنمًا، زقالررتت إررذا أعبررد ، زقرراال ال 
حاهة لنا زى عبادة إذا، زذإبا زصبرا ما الاو اهلل، ثك نتيا عميها، زاضعا لهرا برالقمل، 
ماراداإررا عمررى نفسررها، زأبررت إال أ  يكمنررا عمررى دينهررا، مأ  يعبرردا الصررنك الررذى تعبررد ، 

يرررا، زممرررا رأت أنهمرررا قرررد أبيرررا أ  يعبررردا الصرررنك، قالرررت لهمرررات إاترررارا إحررردى الاررر ل زاب
الث ثت إما أ  تعبردا إرذا الصرنك، أم تقرتً  الرنفس، أم تالرربا إرذا الامكرر، زقراالت إرذا 
ال ينب ى، مأإم  الث ثة الرر  الامرر، مسرقتهما الامرر، حترى إذا أارذت الامرر زيهمرا 

مررا زررى ذلرر ، زاالرريا أ  يفالررى عميهمررا، زقررت  ، زممررا أ  مقعررا بهررا زمررر بهمررا إنسررا ، مإ
ذإب عنهما السركر، عرزرا مرا قرد مقعرا زير  مر  الاطي رة مأرادا أ  يصرعد إلرى السرماو، 
زمك يستطيعا مكالي ال طاو زيما بينهما ، مبي  أإل السماو، زنظررت الم  كرة إلرى مرا 

ل االرية زهعمرما بعرد قرد مقعهرا زير  مر  الرذنمب، معرزرما أنر  مر  كرا  زرى ميرب زهرم أقر
ذل  يست فرم  لم  زى االرض، زمما مقعا زيما مقعا زي  م  الاطي ة، قيممهمرات أاترارا 
عررذاب الرردنيا، أم عررذاب ابارررة، زقرراالت أمررا عررذاب الرردنيا زينقطرر  ميررذإب، مااك عررذاب 
رابارررررة زرررر  إنقطرررراع لرررر ، ز اتررررارا عررررذاب الرررردنيا زهعرررر  ببابررررل زهمررررا يعررررذبا  معمقرررري  

 بأرهمهما.

، مأبرر  ابررى حرراتك، (2)مررا رما  ابرر  هريررر (1)ميررذكر السرريمطى أيضررًا ت زررى كتابرر 
مالحاكك مصحح ، مالبيهقى زرى سرنن ت عر  عا الرة، أنهرا قردمت عميهرا أمررأة مر  دممرة 
الهنردل، مأنهررا أابرتهررا أنهررا هر  لهررا بكمبرري  أسررمدي  زركبرت كمبررا، مركبررت أمرررأة أارررى 

قفترررا ببابرررل، زررر ذا إمرررا بررررهمي  معمقررري  الكمرررب ابارررر، ملرررك يمرررض ميرررر قميرررل، حترررى م 

                                                 

 .411/  4( أَظش انذس انًُصٕس 4

 . 115/  4أَظش ذفغيش انطثشٖ  (4



                                                                           4941 

 

بأرهمهما، مإما إارمت ممارمت، مأسترسمت المررأة الترى قردمت عمرى عا الرة زرى ذكرر 
 قصة عهيبة مريبة.

مكل إذا م  ارزات بنى إسرا يل، مأكاذيبهك الترى ال يالرهد لهرا عقرل، مال نقرل، 
الصرحابة  مال الرع، ملك يقي بعض رماة إذا اتمقصص الباطل عنرد رمايتر  عر  بعرض

زألصررقما إررذا الررزمر إلررى النبررى مالتررابعي  ملكررنهك أمممررما برراب اإلثررك، مالتهنررى الفاضررن، 
 (1)صمى اهلل عمي  مسمك مرزعم  إلي .

زقد قرال السريمطىت أاررج سرعيد، مابر  هريرر، مالاطيرب زرى تراريو، عر  نراز ، 
ل طمعرت قالت سازرت م  اب  عمر، زمما كا  م  نرار الميرلت قرالت يانراز / أنظررت إر

الحمرررراوب قمرررتت ال ، مررررتي  أم ث ثرررًا، ثرررك قمرررتت قرررد طمعرررت، قرررالت ال مرحبرررا بهرررا، مال 
أإررر ت قمرررتت سررربحا  اهللخخ نهرررك مسرررار، سرررام ، مطيررر خخ قرررالت مرررا قمرررت لررر  إال مرررا 
سررمعت مرر  رسررمل اهلل صررمى اهلل عميرر  مسررمك قررالت " ما   الم  كررة قالررتت يررارب كيرري 

نمببقالت إنرى إبتميرتهك معرازيتكك، قرالمات لرم كنرا صبر  عمرى بنرى ندك زرى الاطايرا مالرذ
مكانهك ما عصينا ، قالت ز اتارما ممكي  مرنكك،/ زمرك يرألم ههردًا أ  ياترارما ز اترارما 
إررارمت ممررارمت، زنررزال، زررألقى اهلل عمرريهك الالرربا، قمررتت ممررا الالررباب قررالت الالررهمرة، 

ماحررد منهررا يافررى عرر  زهرراوت أمرررًا يقررال لهررات الزإرررة زمقعررت زررى قمبيهمررا، زهعررل كررل 
صراحب  مررا زررى نفسرر ، ثررك قررال أحرردإما لىاررت == مقرر  زررى نفسرر  مررا مقرر  زررى قمبررىب 
قالت نعك، زطمباإا رنفسها، زقالرتت ال أمكنكمرا حترى تعممرانى اإلسرك الرذى تعرهرا  بر  
إلى السماو، متهبطا ، زأبيا، ثك سأالإا ايضًا زأبت زفعً ، زمما أسرتطيرت طمسرها اهلل 

قط  أهنحتها، ثك سأال التمبة م  ربهما، زايرإمرا بري  عرذاب اباررة، زرأمحى كمكبًا، م 
الممررر  إليهمرررات أ  ا تيرررا "ببابرررل" زانطمقرررا إلرررى بابرررال، زاسررري بهمرررا، زهمرررا منكمسرررا  بررري  

 (2)السماو ماررض، معذبا  إلى يمك القيامة.

مال ينب ررى أ  يالرر  مسررمك عاقررل زضرر  عرر  طالررب حررديث زررى أ  إررذا ممضررمع 
نبررى صررمى اهلل عميرر  مسررمك مهمررا بم ررت اسررانيد  مرر  الثبررمت زمررا بالرر  إذا كانررت عمررى ال
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أسرررانيدإا ماإيرررة، سررراقطة، مال تامرررم مررر  م ضررراع، أم ضرررعيي، أم مههرررملبخخ منرررص 
 (1)عمى مضع  أ مة الحديثخخ

، منررص الالررهاب (2)مقرد حكررك بمضر  إررذ  القصرة اإلمرراك أبررم الفررج إبرر  الهرمزى
ارمت ممارمت أنهمرا ممكرا  يعرذبا  عمرى اطي تهمرات العرازى عمى أ  م  أعتقد زى إ

 (3)زهم كازر باهلل العظيك.

مكذل ت حكك بمض  المرزرمع مر  إرذ  القضرية الحرازظت عمراد الردي  ابر  كثيرر، 
مأمرررا مرررا لررريس مرزمعرررًات زبررري  أ  منالرررأة رمايرررات إسررررا يمية عررر  كعرررب مميرررر ، ألصرررقها 

 زنادقة أإل الكتاب باإلس ك.

تفسرررير  بعرررد أ  تكمرررك عمرررى ارحاديرررث الرررماردة زرررى إرررارمت قرررال رحمررر  اهلل زرررى 
ممارمت، مأ  رمايات الرز  مريبة هدًت، ماقرب ما يكم  زى ذل  أنر  مر  رمايرة عبرد 
اهلل برر  عمررر، عرر  كعررب ارحبررار، كمررا قررال عبررد الرررزاا زررى تفسررير  عرر  الثررمرى، عرر  

ثررل إررذ  ممسررى برر  عقبررة، عرر  سررالك برر  عبررد اهلل برر  أبرر  عمررر، عرر  كعررب، مرزرر  م
ات ا الصق  زنادقة اإل الكتاب، زمرا مبهتانا"  (4)اإلسرا يميات إلى النبى كذب ما 

أقررملت مإررذا الررذى قالرر  الع مررة أبرر  كثيررر إررمت الحررا الررذى ال ينب ررى أ  يقررال 
ملرريس أدل عمررى إررذا مرر  أ  ابرر  هريررر رماإررا بالسررند الررذى ذكررر  أبرر  كثيررر،  (5)ميررر .

، ملكر  بعرض الررماة ممطرا، أم سرمو نيرة، (6)حبار.مب ير  ع  أب  عمرة، ع  كعب ار
رزعهررا منسرربها إلررى النبررى صررمى اهلل عميرر  مسررمك، مكررذا ردإررا المحققررم  مرر  المفسررري  
الررذي  مهرررما زررى معرزررة أصررمل الرردي ، مأبررت عقررملهك ا  تقبررل إررذ  الارازرراتت كاإلمرراك 

 الرازى، مأبى حيا ، مابى السعمد، مابلمسى.
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ل ميرررر مسرررممة، زالم  كرررة معصرررممم  عررر  مثرررل إرررذ  ثرررك إرررذ  مررر  ناحيرررة العقررر
الكبرررا ر، الترررى ال تصررردر مررر  عربيرررد،ة مقرررد أابرررر اهلل عرررنهك برررأنهك ال يعصرررم  اهلل مرررا 
أمرررإك، ميفعمررم  مررا يررؤمرم ، كمررا مرد زررى بعررض الرمايررات التررى أالرررت إليهررا ننفررًا رد 

بتميررت برر  بنررى ندك لكرر ك اهلل، مزررى رمايررة أارررىت أ  اهلل قررال لهمررات لررم إبتميتكمررا بمررا ا
لعصيتمانى، زقاالت لم زعمت بنا يارب ما عصينا خخ مرد ك ك اهلل كفر، ننز  عنر  مر  

 ل  عمك باهلل مصفات ، زضً  ع  الم  كة.

ثرررك كيررري ترزررر  الفررراهرة إلرررى السرررماو، متصرررير كمكبرررًا مضررري ًا، ممرررا الرررنهك الرررذى 
 زررى مكانرر ، مرر  يررمك أ  يزعمررم  أنرر ت " الزإرررة" مزعمررما أنرر  كررا  أمرررأة ، زمسررات إال

 اما اهلل السممات ماررض.

مإذ  الارازات التى ال يالهد لها نقل صحين، مال عقل سميك إى كرذل  ماالفرة 
لمررا صررار عنررد العممرراو المحرردثي  أمرررًا يقينررًا، مال أدرى مرراذا يكررم  ممقفنررا أمرراك عممرراو 

 أم إنتصرنا لهابخخ الفم ، مالكمنيات، إذا نح  لك نزيي إذ  الارازات، مسكتنا عنها،

ذا كررا  بعررض العممرراو المحرردثي  مررال إلررى ثبررمت مثررل إررذ  الرمايررات التررى ال  ما 
التمس  بالقماعد، م  مير نظرر  إلرى مرا يمرزك مر  نال  زى كذبها، زهذا من  تالدد زى 

الحكرررك بثبرررمت ذلررر  مررر  المحظرررمرات، مأنرررا ال أنكرررر أ  بعرررض أسرررانيدإا صرررحيحة أم 
لتابعي ، ملك  مرهعها مر  إسررا يميات بنرى مسررا يل، حسنة، إلى بعض الصحابة أم ا

مارازاتهك مالرامى قد ي مط ، مبااصة زى رز  الممقرمي، مقرد حققرت إرذا زرى مقردمات 
البحرررث، مأ  كمنهرررا صرررحيحة زرررى نسررربتها ال ينرررازى كمنهرررا باطمرررة زرررى ذاتهرررا، ملرررم أ  

مثرل ذلر ، اإلنتصار لمثل إرذ  ارباطيرل يترترب عمير  زا ردة مرا ل ضضرنا الطرري عر  
ملما بذلنا ماية الههد زى التنبي  إلى بط نها، ملكنها زتحرت عمرى المسرممي  براب الرر 

 كبير، يهب أ  ي ما. 

زميرحك اهلل اإلماك الحازظ الناقد البصيرت إبر  كثيرر زقرد نبر  عمرى اصرل الرداو، 
 (1)ممصي ل  الدماو، مبي  الحا مالصماب زى ممقي المسمك م  إذ  الارازات.
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القمل زرى ذلر ت أ  مرا ذكرر  أإرل ارابرار منقمر  المفسررم  زرى قصرة ما صة 
إرارمت ممررارمت لررك يررد منرر  الرر  ال سرقيك مال صررحين عرر  رسرمل اهلل صررمى اهلل عميرر  

   (1)بالقياس. مسمك مليس إم الي ًا يؤاذ

 ما التفسير الصحيح لآلية؟

 ملررريس مررر  الرررأنى زرررى إرررذا الكتررراب مهررررد الهررردك ماإلبطرررال لهرررذ  اإلسررررا يميات
مالارازررات زحسررب، ملكنررى إلررى ذلرر  سررأعنى بتفسررير بعررض ابيررات التررى حرزررت عرر  
مماعهررا، تفسررريرًا عمميرررًا صررحيحًا، يالرررهد لررر  النقرررل الصررحين، مالعقرررل السرررميك ، مالسرررابا 

 مال حا م  ابيات.

ليرررر  التفسرررررير  حتررررى يررررزداد القرررررارئ يقينررررا أنهرررررا دايمررررة عمرررررى القرررررن  الكرررررري ، ما 
 الصحين. 

وما أنزل عمى الممكين ببابال ىااروت ومااروت وماا يعمماان مان قمل  تعالىت "
أحد حتى يقوال إنما نحن فتنة فاال تكفار فيتعمماون منيماا ماا يفرقاون باو باين المارء 
وزوجو وما ىم بضارين باو مان أحاد إال بااذن ات ويتعمماون ماا يضارىم وال يانفعيم 

 (2)ولقد عمموا لمن إشتراه ما لو فى اآلخرة من خالق".

س زرى ابيرة مرا يرردل ملرم مر  بعرد عمرى إررذ  القصرة المرذكرة، ملريس السرربب ملري
 زى نزمل ابية ذل ، 

نما السببت أ  الالرياطي  زرى ذلر  الرزم  السرحيا كرانما يسرترقم  السرم  مر   ما 
ما سمعما أكاذيب يمفقمنهرا، ميمقمنهرا إلرى كهنرة اليهرمد مأحبرارإك، السماو، يضمم  إلى 

ؤمنهررا، ميعمممنهررا النرراس، مزالررا ذلرر  زررى زمرر  سررميما  دمنهررا إررؤالو زررى كتررب يقر مقررد 
عمير  السر ك حترى قرالمات إرذا عمرك سرميما  ممرا ترك لسرميما  ممكر  مر  بهرذا العمرك، مبرر  

 يسار اإلنس، ماله ، مالرين التى تهرى بأمر .
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مإذا م  إزتراوات اليهمد عمى ارنبيراو، زأكرذبهك اهلل بقملر ت " ممرا كفرر سرميما  
 كفرما يعممم  الناس السحر". ملك  الالياطي 

ثررك عطرري عميرر  بقملرر ت " ممررا أنررزل عمررى الممكرري " زررالمراد بمررا أنررزل إررمت عمررك 
السررحر الررذى نررزال ليعممررا  النرراس، حتررى يحررذرما منرر ، زالسرربب زررى نزملهمررا إررمت تعمرريك 
النرراس أبمابررا مرر  السررحر، حتررى يعمررك النرراس الفرررا برري  السررحر مالنبررمة، مأ  سررميما  لررك 

ًا، ممنما كا  نبيرًا مرسرً  مر  ربر ، مقرد إحتراط الممكرا  عميهمرا السر ك مايرة يك  ساحر 
اإلحتيرراط، زمررا كانررا يعممررا  أحررد الرري ًا مرر  السررحر حتررى يتحررذرا ، ميقررمال لرر ت إنمررا نحرر  
اتبار، ز  تكفر بتعمم  مالعمل ب ، مأما م  تعممر  لمحرذر منر ، ملريعمك  زتنة أى ب و ما 

لمعهزة، زهذا ال الي  زير ، برل إرم أمرر مطمرمب، مرمرمب زير  الفرا بين  مبي  النبمة ما
إذا دعت الضرمرة إلي ، ملك  الناس ما كانما يأاذم  بالنصيحة، برل كرانما يفرقرم  بر  
برري  المررررو مزمهرر ، مذلررر  برر ذ  اهلل ممالررري ت ، مقررد دلرررت ابيررةت عمرررى أ  تعمررك السرررحر 

يررر ، مأيضرررًا تعممررر ، إلزالرررة لتحرررذير النررراس مررر  المقرررمع زيررر  مالعمرررل بررر  مبررراح، مال إثرررك ز
نمرا الحررك ماإلثرك زرى تعممر  أم  اإلالتبا  بين  مبي  المعهزة، مالنبمة مباح، مال إثك زي ، ما 

 تعميم  لمعمل ب ، زهم مثل ما قيلت

 لك  لتمقيع    عرزت الالر ال لمالر 

 م  الناس يق  زي    مم  ال يعري الالر

 صرررمى اهلل عميررر  مسرررمك مكرررا  ماليهرررمد عمررريهك لعرررا   اهلل لمرررا هررراوإك رسرررمل اهلل
يعممم  أن  النبى الذى بالرت ب  التمراة حترى كرانما يسرتفتحم  بر  عمرى المالرركي  قبرل 
مررري د  مبعثتررر ، زممرررا هررراوإك مرررا عرزرررما كفررررما بررر ، منبرررذما كترررابهك الترررمراة، مكتررراب اهلل 
  القررررن  مراو ظهرررمرإك، مبررردل أ  يتبعرررما الحرررا المبررري  أتبعرررما السرررحر الرررذى تمارثرررم  عررر

السرحر، ميحرذرما  نبا هك مالرذى عممرتهك إيرا  الالرياطي ، مكرا  الماهرب عمريهك أ  ينبرذما
النررراس مررر  الرررر ، مذلررر  كمرررا زعرررل الممكرررا ت إرررارمت ممرررارمت مررر  تحرررذير النررراس مررر  
الرمر ، مالعمل ب ، مإرذا إرم التفسرير الصرحين لىيرة، ال مرا زعمر  المبطمرم  الارزرم  

كرم  ابيرة متآايرة متعانقرة، مال أدرى مرا الصرمة مبذل ت يحصل التناسا بي  ابيرات مت
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برررري  ابيررررات متكررررم  ابيررررة متآايررررة متعانقررررة، مال أدةرى مررررا الصررررمة برررري  مررررا رمم  مرررر  
 (1)إسرا يميات، مبي  قمل ت " مما يعمما  م  أحد حتى يقمال إنما نح  زتنة ز  تكفر"

ثرك لرك أ   مالعهبت إ  اإلماك أبر  هريرر حرمك حرمل مرا ذكرنرا  زرى تفسرير ابيرة
 (2)ذكر ما ذكر.

مالا صرررةت عمرررى القرررارئ أ  يحرررذر مررر  إرررذ  اإلسررررا يميات، سرررماو مهررردإا زرررى 
   (3)كتاب تفسير، أم حديث أم تاريو أم مماعظ، أم أدب أم ...

زميحررررذر مرررر  مثررررل إررررذ  القصررررص المكذمبررررة مالمفترررررا  عمررررى ديرررر  اهلل مأنبيا رررر  
 مم  كت .
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 انًثذس انصانس

 ششعيحانذخيم فٗ األدكاو ان

يمهررد دايررل زررى ارحكرراك الالرررعية كمررا يمهررد زررى القصررص القرننررى، منالررأ إررذا 
الدايلت الهمى مال رض ال مير مأصحاب إرذا الردايل مر  المسرممي  الترابعي  لربعض 
الفرا الضالة معمرى راس إرؤالو هماعرة الالريعة ارمامايرة اإلثنرا عالرربة، مإرا  بعرض 

   -ارمثمةت

 المثال األول: فى الرضاع: 

أ  الرضراع ال يحررك إال إذا كرا  ى اإلمراك الطمسرى مإرم مر  زقهراو الالريعةت ير 
امسة عالرة مضعة متمالية ال يفصل بينه  رضاع إمررأة أاررى أم رضراع يرمك مليمرة، 

 أم ما أنبت المحك مالد العظك زيقملت

) مأمرا ارمضراع زر  يحررك عنردنا إال مرا كرا  امرس عالررة رضرعة متماليرات ال 
 أمرأة أارى، أم رضاع يمك مليمة أم ما أنبت المحك مالد العظك. يفصل بينه  برضاع

أاررى ’ مزى أصحابنا م  حرك بعالرر رضرعات حترى بري  الرضراع رضراع أمررا
 (1)بطل حكك ما تقدك.

 مأقمل زى الرد عمي ت

أ  إذا الكر ك مارالي لالرريعة اهلل الحقرة ممارالي لمرذإب أإرل السرنة المعتمرد 
 هلل عميهك، زالمالكيةتعند الفقهاو ارربعة رضما  ا

يحرمم  بالرضاع ملم كا  قطرة مصمت ع  طريا الفك ام ارنري ام ميرر  مرا 
 دامت زى مقت الرضاع.

 مالالازعية يقملم ت
                                                 

 .411/  3( انرثياٌ 4
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سررررتدلما عمررررى ذلرررر   أ  الرضرررراع المحرررررك مررررا كررررا  امررررس رضررررعات مالرررربعات ما 
بحرررديث عا الرررة رضرررى اهلل عنهرررا ) نرررزل القررررن  بعالرررر رضرررعات معمممرررات يحررررم  ثرررك 

إلى امس رضعات يحرم  زكا  ال يدال عمرى عا الرة إال مر  إسرتكمل امرس حرم  
 رضعات(

 معمي ت زرأى الاليعة باطل لعدك إستناد  إلى نص م  القرن  أم م  السنة. 

 المثال الثانى: فى التحريم:

يرم  أن  يهمز الهم  بي  المرأة معمتها أم االتها زى مقت ماحد بالررط رضرا 
 العمة أم الاالة.

 دًا عمي ت مأقمل ر 

أ  إذا القمل ماالي لما عمي  اإلهماع، زقد أهمعت ارمة عمرى حرمرة الهمر  
بي  المرأة معمتها ماالتها زى النكاح زقرط، مبنرت أايهرا مبنرت أاتهرا مر  ههرة النسرب 

 ال زى المم .

 مالقعدة زى ذل ت

 يحرك الهم  بي  كل إمرأتي  لم قدرت أحداإما ذكر لحرمت عمي  ارارى

الصحينت ) ال تنكن المرأة عمى عمتها مال عمرى االتهرا مال عمرى ابنرة مالحديث 
   (1)أايها مال عمى أبنة أاتها زأنكك أ  زعمتك ذل  قطعتك أرحامكك(

                                                 

 .494، ص  9( صذيخ يغهى، ض4
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 المثال الثالث: فى النكاح:

أهررراز الالررريعة النكررراح ملرررك يتقيررردما برررأرب  نسرررمة زقرررط برررل أبررراحما النفسرررهك ثمرررانى 
لىت " زأنكحما ما طاب لكك م  النساو مثنى مثر ث عالرة أمرأة ،، مزسرما قمل اهلل تعا

 مرباع"، بتفسير يتمالى م  أإماة هك الفاسدة. 

مأيضررًا أهرراز الالرريعة نكررا  المتعررة منكرراح امررة ال يررر، مميررر ذلرر  ممررا ال يحمرر  
 الالرع..

 مإا  بعض أقمالهك زى ذل ت

   -يقمل الطمسى زى كتابة النهايةت

ك مإم ما قدمنا ذكر  م  عقد الرهل عمرى )نكاح المتعة مباح زى الريعة اإلس 
 إمرأة مدة معمممة بمهر معممك(. 

ملقررد رددت عمررى إررذا الكرر ك زررى رسررالتى لمرردكتمرا  زقمررتت أ  قملرر  بحررل نكرراح 
هماع ارمرة زقرد أهمعرت ارمرة عمرى حرمرة  المتعة قمل باطل لماالفت  لمقرن  مالسنة ما 

هلل عميرر  مسررمك الررذى رما  عمررى برر  النكرراح المتعررة ناررذًا مرر  حررديث رسررمل اهلل صررمى ا
ابى طالب رضى اهلل عن  مكرك اهلل مهه ت ) أ  رسمل اهلل صمى اهلل عمير  مسرمك نهرى 

 ع  نكاح المتعة مع  لحمك الحمر ارإمية زم  لحمك الحر ارنسب ( متفا عمي 

ثررك إ  إررذا النررمع مرر  النكرراح لررم كررا  حررل ال لمررا أدى حكمررة النكرراح التررى الرررع 
زمقد الرع  اهلل تعالى لسكم  سكنًا مرحمرة ممرمدة بري  الرزمهي ، مكيري يرتك م  أهمها، 

سرتههر  بعرد  السك  مالزمهة مهددة بارهل، مكيري يرنعك الرزمج بزمهتر  مإرم يعمرك أنهرا
 حي ، زهذا النكاح حراك ال يحل بحال م  ارحمال ماهلل أعمك.
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 المثال الرابع: فى الطيارة: 

 الي ي تيقمل الطمسىت الهنابة تكم  ب

 أحدإمات 

 إنزال الماو الدازا زى النمك ماليقظة معمى كل حال.

 مابارت

 التقاو الاتاني ، سماو كا  مع  انزال أم لك يك .

مإذا  الحكما  يالتر  زيهما الرهال مالنساو ز   هام  إمرأتر  زيمرا دم  الفررج 
يضًا ال سرل، مأنعزل مهب عمي  ال سل، مال يهب عميها ذل  ز   لك ينزل زميس عمي  أ

زرر   إحررتمك الرهررل أم المرررأة زررانزال مهررب عميهمررا ال سررل زرر   لررك ينررزال لررك يهررب عميهمررا 
 ال سل.

 مأقمل ردًا عمى إذا الك كت

أ  إذا الك ك زير  امرط متعرارض، زقرد أمهرب ال سرل عمرى الرهرل دم  المررأة، 
لرهررل أم ثررك أنرر  هعررل انررزال المرراو الرردازا عمررى كررل حررال مرر  الهنابررة، زهررل لررم أنررزل ا

المرأة الماو الدازا مإرم مرريض معمرى ميرر لرذة يعتبرر هنابرة، ذلر  مرا لرك يقرل بر  أإرل 
السنة، مإذا الك ك ماالي ل حاديث الصحيحة، زقد قال النبى صمى اهلل عمي  مسرمكت 
)إنما الماو م  المساو(، مقال عمي  الص ة مبالسر كت ) إذا إلتقرى الاتانرا  زقرد مهرب 

 ال سل(

 زى اإلمتسال. مإذا الرط

معميررررر ت زقملررررر  بمهرررررمب ال سرررررل باررررررمج المنرررررى عمرررررى كرررررل حرررررال قرررررمل مرررررردمد 
مالصرررحين أ  ال سرررل يهرررب ب لتقررراو الاتررراني  بررر نزال مب يرررر إنرررزال عمرررى الرهرررل مالمررررأة 

 سماو" ماهلل أعمك".
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 المثال الخامس: فى الضوء: 

   -يقمل الاليعةت أ  زرض الرهمي  المسن ال ال سلت

مسررررن عمررررى الرررررهمي  بررررالكفي  مرررر  رؤمس االصرررراب  إلررررى يقررررمل الطمسررررىت " مال
الكعبي ، زر   بردأ مر  الكعبري  إلرى رؤمس ارصراب  زقرد أهرزأ  زر   اقتصرر زرى المسرن 

 عميهما بأصب  ماحدة لك يك  ب  بأس إال أ  ارزضل ما ذكرنا ". 

   -مإذا الك ك مردمد بما يأتىت

صررمى اهلل عميرر  مسررمك  أ  الثابررت زررى السررنة ال سررل ال المسررن، مقررد قررال النبررى
عنرردما رأى أ  بعررض الصررحابة مسررل رهمرر  إال قمرريً  منهررا زررى العقررب )ميررل ل عقرراب 

 .م  النار(

مأيضرررًا رد أسرررتاذنا الررردكتمرت محمرررمد بسررريمنى زرررمدة، مقرررالت إرررذا ال يهرررمز مررر  
 مهم ت 

   -أحدإمات

نما يهرمز ذ لر  ما قال  الزهاجت أ  ارعراب بالمهامرة الت يهمز زى القرن ، ما 
 بضرمرة الالعر مالك ك. 

 مالثانىت

 أ  االعراب بالمهامرة ال يكم  م  حرمي العطي. 

 مالثالثت 

أ  االعراب م  المهامرة إنما يهرمز مر  إرتفراع المربس ز مرا مر  حصرمل المربس 
زررر  يهرررمز، مال يالرررتب  عمرررى أحرررد أ  )ضررررب( مررر  صرررفة، ال الضرررب، زأمرررا مررر  قرررال 

 لمسن مير ال سل. الره   مسممحا  زقمل  باطل ر  ا
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ستالاإدإك بقمل  )تمسحت لمص ة( مأنهك سرعما ال سرل مسرحًا، مقملر  تعرالىت  ما 
" زطفا مسحا بالسرما مارعنراا"، مأنر  أراد مسرمهما باطرل، رنر  لرم كرا  ذلر  محمرً  

مف ررررة لمررررا أحتمررررل الرررررعًا ر  الالرررررع زرررررا برررري  المسررررن مال سررررل، ملررررذل  زرررر   برررربعض ل
ها ممسرررمحة مزررر   يررررى مسرررل الررررهمي  مزررر   يررررى اعضررراو الطهرررارة م سرررملة مبعضررر

كررك ح مسررحهما، رنرر  ال ارر ي أ  الرررأس ممسررمح مسررحًا لرريس ب سررل، ز بررد أ  يكررم 
 (1)الرهمي  حكمهما لكمنهما معطمزي  عمي .

                                                 

 .349( َشأج انرفغيش ٔيُاْجّ فٗ ظٕء انًزاْة اإلعالييح، ص 4
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 انًثذس انشاتع

 انذخيم فٗ انًثادئ ٔاالعظ انذيُيح

اإلسرر ك  مأمنررى بهررذات مررا قالررت برر  بعررض الطما رري المسررممة مإررم معررا ياررالي
   -عقيدة مالريعة،، مم  إذ  المبادئ ما يأتىت

 قالت المعتزلة:  (1

 بمهمب الص ح، مارصمن عمى اهلل تعالى، زقال قا مهك زى ذكر مباد هكت 

" قرررال أبرررم الهرررذيل العررر ي ال يمصررري إال لررر  باإلسررراوة إلرررى ماممقاتررر  برررل إرررم 
ا إرم أصرفن لعبراد  ممرا يفعل ارصمن لهك، ملهذا منر  أ  يقرالت يقردر اهلل عمرى زعرل مر

زعل، رن  لم قدر  عمى ذل  كا  زعل ما إرم اصرمن أملرى، ماهلل سربحان  ال يردع زعرل 
نمررا امقهررك ر   مررا إررم أصررمن رنرر  أملررى برر  مال رر  لررك يامررا الامررا لحاهررة برر  إلرريهك، ما 
نمررا أراد منفعررتهك تبررار  متعررالى، زمرر  ثررك لررك يهررز أ  يرردع مررا إررم  امقرر  لهررك حكمررة، ما 

 (1)ل ما إم دم  ذل ".أصمن مي ف

   -مإذا القمل مردمد م  عدة أمه ت

 اهلل تعالى زعال لما يريد.أ  إذا المبدأ زي  تحكيك مقسر إلرادة اهلل تعالى، ر   -1

أ  مهرمب مثررل إررذا عمرى اهلل تعررالى ينسررب العهررز إلرى اهلل عررز مهررل، ر  ميررر   -2
د عمررى اهلل الررذى أمهررب عميرر ، البررد مأ  يكررم  لرر  سررمطا  عميرر  مال سررمطا  رحرر

 تعالى.

أ  الحكمة ابلهية قد تقضى ا ي ذل ، زمم زعم  لكرا  زعمر  ماالفرًا المحكمرة،  -3
مإررذا نقررص زررى أزعررال اهلل تعررالى ممحررال أ  تتسررك أزعررال اهلل سرربحان  هررل معرر ، 

 بالنقص مالامل.

                                                 

 .484( ذاسيخ انفشق اإلعالييح، ص 4
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مقد رد أإل السرنة إرذا القرمل زقرال المقرائت " مقرملهك أ  الصر ح ماهرب، عمير  
 إلل  ماهب.زمرإا عمى ا

بمهررمد المنزلررة برري  المنررزلتي ، بمعنررىت أ  العاصررى لرريس  قالاات المعتزلااة: ( 2
بمررؤم  يسررتحا الهنررة، ملرريس بكررازر يسررتحا النررار، مقررال قررا مهك زررى ذلرر  مإررم ماصررل 

 (1)(ب  عطاوت ) أ  صاحب الكبيرة زى منزلة بي  المنزلتي 

لى " زريرا زرى الهنرة مإذا القمل مرردمد مباطرل بصررين القررن  زرى قرمل اهلل تعرا
 مزريا زى السعير". 

 مبقمل  تعالىت

زررذكر داريرر  زقررط، ملررك يررذكر (2) اصااحاب النااار وأصااحاب الجنااة" ال يسااتو " 
 الي ًا بينهما.

 مصرين السنة المطهرة يرد ذل  ايضًا ع  رب ...

زقررد رمى أ  رسررمل اهلل صررمى اهلل عميرر  مسررمك قررالت " الهنررة لمرر  أطرراعنى ملررم 
 يا، مالنار لم  عصانى ملم كا  الريفًا قراليًا".كا  عبدًا حبال

 معمي  زقمل المعتزلة إذا باطل مال منزلة بي  المنزلتي . 

بكفرررررر مرتكررررررب الكبيرررررررة، يقرررررمل صرررررراحب ترررررراريو الفرررررررا  ( قالاااااات الخااااااوارج:3
 اإلس ميةت

) أنهررك حررد أم عميررا رضررى اهلل عنرر  زررى رضررا  بررالتحكيك بينرر  مبرري  معاميررة برر  
 هعمما إذا الاطأ كفرًا( ابى سفيا ، ثك أنهك

 اقملت

                                                 

 .97( ذاسيخ انفشق، ص 4
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مإذا القمل مردمد بظاإر القرن  مالسنة، أما القرن  زهاو زي  قرمل اهلل تعرالىت " 
 إ  اهلل ال ي فر أ  يالر  ب  مي فر ما دم  ذل  لم  يالاو". 

ممعنى ابيةت إ  اهلل ي فر كرل ذنرب مر  الرذنمب ميرر الالرر  زر   اهلل ال ي فرر  
 يهب ما قبم .إال باإلس ك، ماإلس ك 

قرالت هراو مايضًا مردمد إرذا الكر ك بصررين السرنة، زعر  هرابر رضرى اهلل عنر  
أعرابى إلى النبى صمى اهلل عمي  مسمك زقرالت يرا رسرمل اهلل مرا الممهبترا ، قرالت ) مر  

 (1)مات ال يالكر باهلل الي ًا، دال الهنة، مم  مات يالر  ب  الي ًا دال النار(

 مرة، مأنهرك أزضرل مر  ارنبيراو، مقرد ذكرر قرملهك بعصرمة ار( قالات الشايعة: 4
إررذا اإلمرراك الطمسررى عنرردما تعرررض لقملرر  تعررالى زررى قصررة إبررراإيك عميرر  السرر ك " إنررى 

 (2)  لمناس أماما قال مم  ذريتى قال ال ينال عهدى الظالمي "عمها

سررتدل أصررحابنا بهررذ  ابيررة  –الطمسررى  –زقررال  ذ إبتمررى إبررراإيك  –ما  يقصررد " ما 
ى أ  االمرراك ال يكررم  إال معصررممًا مرر  القبررا ن، ر  اهلل تعررالى نفررى أ  ينررال عمرر ربرر "

عهررد  ) الررذى إررم االمامرر ( ظررالك زررى حررال كمنرر  كررذل ، زرر ذا ثرراب مأنرراب زرر  يسررمى 
 ظالمًا ز  يمتن  ا  ينال.

ماسرتدلما بهرا أيضرًا عمرى أ  منزلرة ارمامرة مفضرمة عمرى النبرمة ر  اهلل ااطررب 
ك إم نبى زقال ل  أن  سيهعم  أمامًا هزاو لر  عمرى إتمامر  مرا إبرت   إبراإيك عمي  الس 

ب  م  الكممرات، ملرم كرا  إمامرًا زرى الحرال لمرا كرا  لمكر ك معنرى، زردل ذلر  عمرى أ  
 (3)منزلة ارمامة مفضمة عمى النبمة.

 مأقمل ردًا عمي ت 

بنررم   أ  إسررتدالل الالرريعة بهررذ  ابيررة عمررى عصررمة ار مررة إسررتدالل زاسررد رنهررك
 عمى أ  معنى العهد ارمامة مإم ليس كذل .

                                                 

 .147انذيٍ، دذيس سلى سياض انص( 4

 . (441( عٕسج انثمشج، آيح ) 4
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زالعهرردت النبررمة عنررد السرردى مميررر  مرر  المفسررري ، معنررد الرربعض مرر  المفسررري  
ارمامررررة، لكنهررررا ارمامررررة الحقررررة التررررى تقررررمك عمررررى الرررردي  الصررررحين ماإلارررر ص هلل رب 
 العررالمي ، مليسررت ارمامررة التررى يقصررد الالرريعة إليهررا ميرردعم  أنهررا منصررمص عميهررا،
مممررا يؤيررد قملنررا زررى أ  العهررد إررم النبررمة أ  اهلل تعررالى قررال " مهعمنررا زررى ذريترر  النبررمة 

كرامًا ل  عمي  الس ك.مالكتاب"، مذل    إستهابة لطمب  ما 

يقمل اإلماك اب  كثير مقمل ت " ممر  طريقرى قرال ال ينرال عهردى الظرالمي " لمرا 
بعرد  مر  ذريتر  زأهيرب إلرى ذلر   هعل اهلل إبراإيك امامرا سرأل اهلل ا  تكرم  ار مرة مر 

مأابررر أنرر  سرريكم  مرر  ذريترر  ظررالمم  مأنرر  ال ينررالهك عهررد اهلل مال يكمنررم  أ مررة يقترردى 
 (1)بهك.

 قال البيضامىت 

)ماإلماكت اسك لما يؤثك ب ، مأمامت  عامة مؤيدة، إذ لك يبعث بعد  نبرى إال كرا  
المي " إهابرة إلرى طمبتر  متنبير  م  ذريت  مأممرًا ب تباعر ... مقرال " ال ينرال عهردى الظر

عمى أن  قرد يكرم  مر  ذريتر  ظممرة مأنهرك ال ينرالم  ارمرامة رنر  مر  اهلل تعرالى معهرد، 
نمرررا ينالهرررا البرررررة ارتقيررراو مرررنهك، مزيررر  دليرررل عمرررى عصرررمة  مالظرررالك ال يصرررمن لهرررا، ما 

 (2)ارنبياو م  الكبا ر قبل البعثة، مأ  الفاسا ال يصمن ل مامة(.

البيضررامى دليررل عمررى أ  العصررمة ال تكررم  إال ل نبيرراو ممرر  يفهررك  مزررى كرر ك
 بط   قمل الاليعة بعصمة ار مة 

مارنبيرراو مالرسررل إررك ازضررل النرراس مإررك ثبتررت لهررك العصررمة ملررك تثبررت ل يرررإك 
مثبمتها لهك دليً  ال زضميتهك عمى ميرإك معمي ت زميس اإلمراك أزضرل مر  النبرى بحرال 

 مل الاليعة. م  ارحمال مب  يبطل ق

 بالرهعة ممعناإات " رهمع أ متهك إلى الدنيا بعد ممتهك"  قالت الشيعة ايضًا: (5

                                                 

 . 418/  4( ذفغيش اتٍ كصيش 4

 .15/ 4( إَٔاس انرُضيم نهثيعأٖ 4
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 ارستاذت إحسا  الهى ظهر ت  يقمل

) مرر  العقا ررد المدسمسررة عقيرردة الرهعررة، زالالرريعة عمررى بكرررة ابرريهك يعتقرردم  بهررا 
امرة أحرد زكل م  قرأ كتبهك معرري مرذإبهك يعرري ميعمرك إرذا عرنهك، زر نهك مرا قرالما ب م
عتقدما رهمع  بعد ممت (   م  عمى إلى اب  الحس  العسكرى الممإمك، إال ما 

 مأقملت 

إررذ  العقيرردة عقيرردة باطمررة بصرررين نررص القرررن  الكررريك، قررال اهلل تعررالىت " حتررى 
إذا هرراو أحرردإك المررمت قررال رب الرهعررم  لعمررى أعمررل صررالحا زيمررا تركررت" كرر  أنهررا 

   (1)إلى يمك يبعثم ".كممة إم قا مها مم  مرا هك برزخ 

 الدي  أ  ال رهعةب.  -مالمعنى كما يقمل اإلماك الرازى مإا إنا سؤاالتت

مالهمابت أن  ما   كا  كذل  ز  يمتنر  أ  يسرألم ، ر  اإلسرتعانة بهرذا الهرنس 
مرر  المسررألة تحسرري ، مأ  عمررك أنرر  ال يقرر  زأمررا إرادترر  لمرهعررة زرر  يمتنرر  أيضررًا عمررى 

 نى. سبيل ما يفعم  المتع

 قك يقمل زى قمل  تعالىت " مم  مرا هك برزخ إلى يمك يبعثم "

زالبرزخت إم الحاهز مالمان ، كقمل  زى البحري  " بينهما بررزخ ال يب يرا " أىت 
زهررؤالو سررا رم  إلررى حالررة مانعررة مرر  الت قررى حررا زة عرر  اإلهتمرراع مذلرر  إررم المررمت، 

 (2)رة(مليس المعنى أنهك ال رهعة يمك البعث إال إلى ابا

 مم  إذا الك ك يفهكت مبط   قمل الاليعة بالرهعة زى الدنيا... ماهلل أعمك. 

ميقصررردم   –" أ  لمقررررن  ظررراإر نعممررر  نحررر  ميعممررر  العامرررة قالااات الشااايعة:  (6
 مل  باط  ال نعمم  إال نح ".  –بالعامة أإل السنة 

 ع  إذ  القضية الطمسى زقالت مقد تحدث 
                                                 

 (  455، 99)  اآليراٌ( عٕسج انًؤيٌُٕ، 4

 .43/445)( انرفغيش انكثيش 4
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ثك قال زأما مرا رمى عر  النبرى صرمى اهلل عمير  مسرمك )أ  لمقرن  ظهرًا مبطنًا، ز 
أنرر  قررال مررا نررزل مرر  القرررن  مرر  ابيررة إال ملهررا ظهررر مبطرر  مقررد مرما  أيضررًا أصررحابنا 

 ع  ار مة عميهك الس ك ز ن  يحتمل مهمإات 

 أحدإات 

مررا رمى زررى أابارنررا عرر  الصررادقي  عمرريهك السرر ك، محكررى ذلرر  ابررم عبيرردة أ  
مارابار به   ارملي ، مباطنها عظة لىاري ، ثك ذكرر أمههرا  المراد بذل  القصص

 أارى بعضها مقمبمل. مبعضها مير مقبمل....إلو(

 مأقمل ردًا عمى إذت 

أ  الحررديث الررذى إستالررهد برر  الطمسررى إاتمرري زيرر  عممرراو الحررديثت زمررنهك مرر  
ضرعف  زممرنهك مر  صرحح ، مممر  ضررعف  السريمطى رحمر  اهلل تعرالى ر  زير  يررمنس 
ب  عبيد مإرم مر  المدلسري ، لكر  الطمسرى إستالرهد بالحرديث لتأييرد مذإبر  زرى ظراإر 

 القرن  مباطن .

محمد حسي  الرذإبى رحمر  اهلل تعرالىت )محرصرًا عمرى أ  تكرم   يقمل ارستاذت
دعماإك زى تأميل القررن  مقبملرة لردى مر  يسرتافمن  قرالما ا  اال مرة الرذي  أمدعهرك اهلل 

ماررزم  مكالرري لهررك بررماط  إررذ  الظررماإر ماسرررار إررذ  ارمثمررة، سررر  المكنررم ، مدينرر  ال
مأ  الرالرررد مالنهررراة مررر  الضررر ل برررالرهمع إلرررى القررررن  مأإرررل البيرررت ملرررذل  قرررال عميررر  

 الس ك لما قيل مم  اي  يعري الحا بعد ب.

ألك أتر  زيكك القرن  معترتىب. مأراد ب  إعقاب  زهك الذي  يطمعرم  عمرى معرانى 
 ( 1)القرن (

 ي الحديث. ضعأميل إلى رأى القا مي  بمأنا 

                                                 

 . 435/  4( انرفغيش ٔانًفغشٌٔ، 4
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معمرررى زررررض صرررحت  زمرررس المقصرررمد برررالظهر مالررربط  مرررا يقرررمل بررر  الطمسرررى 
مالررا ر الالرريعة، ملكرر  المقصررمد بظرراإر القرررن  ألفاظرر  ممبانيرر  مبرراط  القرررن  معانيرر  
ممراميررر  متمررر  قضرررية مقتهرررا الرررراح الحرررديث زرررى كتررربهك، مالمفسررررم  زرررى تفاسررررإك أترررك 

 ها ما ذكرنا  إنا، معمى اهلل الكفاية منرهم  الحسنى مالزيادة.تمضين ميكفينا من

   -تنبيو:

أ  إررذ  ارقررمال التررى قررال بهررا الالرريعة زررى ظرراإر القرررن  مباطنرر  قالمإررا ليفتحررما 
اربررماب رنفسررهك عمررى مصرراريعها زررى تفسررير القرررن  بررالهمى مالرمبررة زيهمررما مررا يحمررما، 

ينسرربما بحهررة أنهررك محرردإك إررك الررذي  يعممررم  ميحرمررما مررا يحرمررما، مينسرربما ال مررتهك مررا 
برررماط  القررررن ، مإرررذا ميرررر اإلعترررداو عمرررى اهلل مكتابررر  مرسرررمل  مدينررر  مإرررم مررر  أكبرررر 

 الكبا ر رن  قمل عمى اهلل مرسمل  بدم  عمك.

 زيحذر كل مسمك م  مؤلفات الاليعة مميرإك مم  نحا نحمإك مسم  تدربهك.

 ( قالوا الشيعة: 7

د اب  زى ايدى المسممي  لريس إرم المصرحي الحقيقرى " إ  المصحي الممهم 
الررذى نررزل عمررى الرسررمل صررمى اهلل عميرر  مسررمك، ر  إررذا المصررحي زيرر  زيررادة منقررص 

 مت يير متبديل محكى إذا عنهك بعض المتحدثي  ع  عقا دإك ماباط لهك..

قال محس  الكاش المفسر الاليعىت" المستفاد م  مهممع إرذ  ارابرار مميرإرا 
مر  طريرا أإرل البيرت عمريهك السر ك  –يقصد ما ذكرر زرى إرذا الالرأ   –ايات م  الرم 

أ  القرررن  الررذى برري  اظهرنررا لرريس بتمامرر  كمررا أنررزل عمررى محمررد صررمى اهلل عميرر  مسررمك 
منل  بل من ، ما إم ا ي ما أنزل اهلل ممن  ما إرم م يرر محرري مأنر  قرد حرذي منر  

  (1)مرضى عن  عند اهلل معند رسمل ".أالياو كثيرة.. مأن  أيضًا ليس عمى الترتيب ال

 أقملت مإذا الك ك باطل كاذب ال اساس ل  م  الصحة م  عدة مهم ت 

                                                 

 . ذيح انغادعح( ذفغيش انصافٗ انًم4
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 أوليا: 

تكذيبهك لمعد باهلل تعالى بحفظر  لكتابر  زرى عكزلرة عرز هاإر ت " أنرا نحر  نزلنرا 
 الذكر مأنا ل  لحازظم " 

 ثانييا: 

أنزلر  اهلل تعرالى لرك يحردث ماالفتهك ال همراع المسرممي  زرى أ  القررن  إرم كمرا 
 زي  ت يير مال تبديل منذ ترك  رسمل اهلل صمى اهلل عمي  مسمك إلى اب .

 ثالثيما:

قياك اردلة الكثيرة عمى بط   قمل الالريعة إرذا زفرى السرنة الصرحيحة أحاديرث 
كثيرة تتحدث ع  ترتيب السمر مابيات، مأن  كا  بأمر م  رسمل اهلل صمى اهلل عمير  

  الصررحابة لرريس لهررك داررل زررى إررذا بالرر  مأ  الرسررمل صررمى اهلل عميرر  مسررمك مأمسررمك 
كررا  يرتبرر  حسرربما يأتيررر  الررمحى بررذل ، مأ  المصررحي الرررذى تركرر  الرسررمل صرررمى اهلل 
عمي  مسمك إم المصحي الممهرمد اب  بردم  زيرادة أم نقصرا  مإرم الرذى تمقتر  ارمرة 

يً  بعررد هيررل، مسرريظل كررذل  بررالقبمل معممررت عمررى الحفرراظ عميرر  متناقمترر  ارهيررال هرر
بمالري ة اهلل تعررالى إلررى أ  يرررث اهلل اررض ممرر  عميهررا، متمرر  عقيرردة أإررل السررنة التررى 

 نعتقدإا مندي  هلل بها ال نحيد، مال نزيم عنها إ  الاو اهلل تعالى. 

   -مإذ  بعض اردلة نسمقها عمى سبيل المثال ال الحصر مإىت

سًا عند رسمل اهلل صمى اهلل عمير  مسرمك ع  عثما  ب  أب  العاص قالت كنت هال -1
، إذ الاص ببصر  ثك صمب  ثك قرالت ) أترانى هبريرل زرأمرنى أ  أضر  إرذ  ابيرة 

 إذا الممض  م  إذ  السمرةت " إ  اهلل يأمر بالعدل ماإلحسا ". 
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مرررا أارهررر  البارررارى عررر  ابرررى الزبيرررر قرررالت " قمرررت لعثمرررا  " مالرررذي  يتمزرررم  مرررنكك  -2
سراتها ابيرة اراررى زمرك نكتبهرا ام نردعهاب قرال يراب  أارى ال ميذرم  أزماهًا" قد ن

(1)أمير الي ًا من  م  مكان .
 

قمتت  ميفهك م  إذي  الحرديثي  أ  ترتيرب ابيرات ممضر  كرل نيرة مكانهرا مر  
سمرتها إنما كا  بتمقيي مر  اهلل تعرالى مقرمل سريدنا عثمرا  )يراب  أارى ال أميرر الري ًا 

ثبات ل  بالماق  العممى مإم دليل عمرى عردك اإلهتهراد م  مكان ( نسمى زى التمقيي م  ا 
 مم  الصحابة زى إذا ارمر.

                                                 

 . 14/  4( اإلذماٌ، 4
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 انًثذس انخايظ 

 انذخيم فٗ يعاَٗ األنفاظ انمشآَيح 

إذا كررا  الرردايل ممهررمدًا زررى القصررص مارابررار مالمبررادئ، مارحكرراك زهررم زررى 
مرم  مر  الردايل ارلفاظ أكثر داماًل مزى إذا الفصل سنتنامل بعض ارمثمة زر  إرذا ال

   -ممنها ما يأتىت

 زى قمل  تعالىت "حمعسا"ت  -1

قررررال بعررررض المفسررررري  بررررأ  )الحرررراو( حرررررب عمررررى ممعاميررررة، م )المرررريك( ماليررررة 
المرمانيررررة، م )العرررري ( ماليررررة العباسررررية، م )السرررري ( ماليررررة السررررفيانية،  م)القرررراي( مرررردة 

مالقراي قرمك يقرذزم  المهدى، مأيضًا قالمات أ  العي  عطذاب، مالسي  السرنة مالهماعرة 
 نار الزما . 

الكررازرانى زررى ممثررل إررذا القررمل مقرر  زررى "كهرريعص" قررال المررملى عبررد المطيرري 
 مالكاة ارنمار ع  الحهة القا مة أن  س ل ع  تأميل )كهيعص( زقالت 

أ  إذ  الحرمي م  ابناو ال يب أطم  اهلل عميها عبرد  زكريرا، ثرك زصرمها عمرى 
ل  أ  زكريا سأل رب  ا  يعمم  اسرماو الامسرة زرأإبط محمد صمى اهلل عمي  مسمك، مذ

اهلل عميرر  هبريررل عميرر  السرر ك زعممرر  أياإررا زكررا  زكريررا إذا ذكررر محمررد معميررا مزاطمررة 
ذا ذكررر الحسرري  انقترر  العبرررة ممقعررت عميرر   مالحسرر  سرررى عنرر  إمرر  مانهمررى كربرر ، ما 

يت بأسرررما هك عررر  البهيررررة، زقرررال ذات يرررمك الهرررى مرررا برررالى إذا ذكررررت أربعرررًا مرررنهك تسرررم
ذا ذكرت الحسي  تدم  عينى متثمر ززرتىب زأنبرأ  تعرالى عر  قصرت  زقاترل  إمممىب ما 
" كهيعص" زر )الكاي( أسك كرب " م)الهراو( إر   العتررة، م)اليراو( يزيرد لعنر  اهلل مإرم 
ظررالك الحسرر  م)العرري ( عطالررى، م)الصرراد( صرربرة، زممررا سررم  زكريررا بررذل  لررك يفررارا 

 ممن  زيها الناس م  الدامل عمي . مسهد  ث ث اياك 
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 أقملت

مإذا مما تبع  م  ك ك باطل ممكذمب ال تحتممر  الم رة مال يمهرد منر  الر  زرى 
القرن  الكريك ملم إالارة زضً  ع  عبارة مكذل  لك يتفم  رسملنا الكريك صرمى اهلل عمير  

حريفرررًا مسررمك بررر ، ملررك ينقرررل عرر  أحرررد مررر  أصررحاب  مثرررل ذلرر ، زمرررك يبررا إال أ  يكرررم  ت
 نابي ًا م  تاريي، متهريي م  مير تعريي. 

يقررمل الرردكتمر الررذإبىت ) مإررذا ماررالي مررا عميرر  همهررمر المفسرردي  مرر  معررانى 
الحرررمي المقطعررة زررى أما ررل السررمر مالرمررمز بررالحرمي المررذكمرة زررى مطمرر  سررمرة مررريك 

ارثنرى  إلى ما ذكرر  الكرارزانى، عر  القرا ك لريس لر  مهرمد إال زرى عقرمل مر ة ارماميرة
 (1)عالرية.

 قالت الامارجت  -2

زى قمل اهلل تعالىت " مهلل عمى الناس حرج البيرت مر  إسرتطاع إلير  سربيً  ممر  
 كفر ز   اهلل منى ع  العالمي ". 

 قالمات زهعل تار  الحج كازرا. 

مإذا قمل مردمد.. ر  تار  الحج قد يترك  لعدك اإلستطاعة، مقرد يتركر  لهرذر 
ازرًا مررا داك عمررى ممررة اإلسرر ك، مال يعررد تررار  الحررج كررازرًا إال مررذا مرران  لرر ، زرر  يتعررد كرر

نكارًا ل  ملفرضيت .   ترك  حهمدًا ما 

مقررالما أيضررًات " إررم الررذى امقكررك زمررنكك كررازر ممررنكك مررؤم "، مإررذا يقتضررى أ  
 م  ال يكم  مؤمنًا يكم  كازرًا مالفاسا ليس بؤم ، زمهب أ  يكم  كازرًا. 
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 قملت أ

يرر  تعصررب متعنرري دزرر  الاررمارج إليرر  إتفرراقهك عمررى تكفيررر مرتكررب مإررذا كرر ك ز
 الكبيرة مإم مبدأ باطل، كما سبا ردنا عمي . 

لهرك إرذ  ارزهراك الترى   زقالت ) ملك  إمى نسرمك يمايضًا رد الدكتمر الذإبى عم
قرالما زررى إررذ  ابيررات منظا رإرراب.... ال، زرر  يسرم  الررذى يعررري الرري ًا مرر  إررذ  ابيررات 

 –يقصرررد بسرررياقها ممضرررمعها منظمهرررا مسرررياقها مرررا تقررردمها مررر  إرررذ  ابيرررات مسرررابقها 
ميعررري الىيررات مارحررايا الررماردة زررى حررا مرتبكررى الكبيرررة معصرراة المررؤمني ، ميتأمررل 
قميً  زى إذ  التاريهات ماإلستنتاهات الترى يقملمنهرا... ال يسرع  بعرد إرذا كمر  إال أ  

لعقيردة مسرمطا  المرذإب... ملسرنا نعرري يحكك با  القمك متعصبم  ممندمعم  بداز  ا
  (1)م  زرا الامارج زرقة باقية إلى اليمك مير زرقة ارباضية مإى اعدلها

مقرررد أدارررل بعرررض الالررريعة كممرررات زادمإرررا زرررى القررررن  الكرررريك مررر  عنررردإك  -3
 متداملمإا زيما بينهك

يرمى محمد ب  يعقمب الكينى ع  هابر ع  ابى هعفر عمي  الس ك قال قمرت 
 سمى عمى ب  ابى طالب امير المؤمني ب. ل  لك 

ذ أاررذ ربرر  مرر  بنررى ندك مرر  ظهررمرإك  قررال اهلل سررما ، مإكررذا أنررزل زررى كتابرر  ما 
ذريرررررتهك ماالرررررهدإك عمرررررى أنفسررررررهك السرررررت برررررركك مأ  محمرررررردًا رسرررررملى مأ  عميرررررا أميررررررر 

 المؤمني ". 

مإرررذا باطرررل، رنررر  لررريس مررر  القررررن  بهرررذ  الزيرررادة الترررى زادمإرررا زرررى قرررملهكت مأ  
 د رسملى مأ  عميا أمير المؤمني . محم

ضرازة لررك يررأذ  بهررا  مإرذا مرر  أكبررر ألرما  الكفررر، رنرر  إزترراو عمررى اهلل تعررالى، ما 
 اهلل زى كتاب . 
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 مم  ذل ت 

أ  الالررريعة دزعرررتهك كرررراإيتهك رإرررل السرررنة، أ  يحرزرررما القررررن  ب ضرررازة كممرررات 
السرر ك قررال نررزل تطعرر  زررى أإررل السررنة... زرررمى عرر  ابررى حمررزة عرر  ابررى هعفررر عميرر  

هبريل عمي  الس ك بهذ  ابية إكذا زأبى أكثر الناس بمالية عمى إال كفرمرًا، قرال منرزل 
هبر يررل عميرر  السرر ك بهررذ  ابيررة إكررذا، مقررل الحررا مرر  ربكررك زررى ماليررة عمررى زمرر  الرراو 

 زيؤم  مم  الاو زميكفر أنا إعتدنا لمظالمي  نل محمد نارا. 

كيي يدال عمرى كتراب اهلل تعرالى مرا لريس منر  زانظر إلى إذا الظالك الممعم  
م  ارلفراظبب. مكيري يرتهك نل البيرت ارطهرار الكرراك البرررة برالظمك، ميهعرل النرار لهرك 

   (1)مصيرًا.. إال ساو ما يحكمم .. مساو ما يفترم 

مم  تأمي ت الباطني  الفاسدةت زعمهك أ  م  عبد اهلل حا العبرادة مسرقط  -4
ك التعسفى لقمل  تعالىت " مأعيرد ربر  حترى يأتير  عن  زرضا، مذل  بتأميمه

 اليقي ". 

مرر  أ  المررراد أ  اإلنسررا  يعبررد اهلل تعررالى حتررى تتحقررا لرر  معرزترر  أم إلررى أ  
مرر  سرربيل ملرريس بعررد الكفررر ذنررب، إذ قررد يمررمت متنتهررى حياترر ، لكرر  مررا عمررى السررفهاو 

إللرر  الحررا مالنبررى مصررل الحررال بهررؤالو القررمك كمررا يقررمل الرردكتمر زررمدة إلررى نفررى مهررمد ا
دعررراو المإيرررة محمرررد بررر  إسرررماعيل بررر  هعفرررر  المرسرررل محمرررد صرررمى اهلل عميررر  مسرررمك ما 

 (2)الصادا مران  إم الذى كمك ممسى بقمل ت " إنى أنا رب  زأام  نعمي "

 مم  تأمي ت البها يةت  -5

قرررالما " الالرررمس كرررمرت"ت ذإرررب ضرررموإا أى الالرررريعة اإلسررر مية ذإرررب زمانهرررا 
سرررتبدلت بالرررريعة ا ذا الهبرررال سررريرت( أى أ  الدسررراتير الحديثرررة قرررد ظهررررت ما  لبهررراو )ما 

ذا المحرررمش حالررررت)(ت أنالررر ت  ذا العالرررار عطمرررت( إسرررتعيض عنهرررا بالقررراطرات، )ما  )ما 
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ذا النفررمس زمهررت(  ذا البحررار سررهرت( أنالرر ت زيهررا البررماار )ما  صررانعة لمحيمانررات، )ما 
  الميررزرا حسرري  إهتمرر  اليهررمد مالنصررارى مالهررمس عمررى ديرر  ماحررد زرر متزهما مإررم ديرر

ذا المرمؤمدة سر مت( مإرى الهنري  يسرقط زرى إرذ  أال يمرك زيمرمت زيسرأل عنر   البهاو، )ما 
ذا الصرررررحي نالررررررت( تثررررررب الهرا رررررد  مررررر  قبرررررل القرررررماني  رنهرررررا تمنررررر  اإلههررررراض، )ما 
ذا السررماو كالررطت( إنقالررعت أى أ  الالررريعة اإلسرر مية لررك يعررد يسررتظل  مالمهرر ت )ما 

ذا الهحرريك سررعرت  ذا الهنررة أزلفررت( ارملررى لمرر  عررارض الميرررزا حسرري  لهررا أحررد (ما  ما 
 (1)تباع  مالمؤمني ". مالثانية ال

مإررررذ  تررررأمي ت سررررامهة سررررايفة.. ال يقرإررررا الرررررع، مال يقبمهررررا عقررررل، مال يظرررر  
بأصررحابها إال الهنررم  مالهررمس، مال يحكررك عمرريهك إال بررالكفر الصرررين إلنكررارإك الررريعة 

 اب  باطً  م  القمل مزمرا..اإلس ك ملقملهك عمى اهلل مرسمل  مكت

زيقمل الدكتمرة زمدةت )مالحا أنى عندما كنت أقرأ إذا الك ك الذى يقملم  عن  
بأن  تأميل لمقرن  كنت أهد نفسرى أمراك كر ك إرم مر  التفاإرة بمكرا ، ممرا إرم إال قرمل 

  (2)يذكر م  باب الضح  مالسارية، كما نفعل م  ادعا  مسيممة الكذاب(

الصمزية زى مثل إذ  الترأمي ت الباطمرة الترى لرك تقرك عمرى مقد مق  بعض  -6
اسرراس مرر  العمررك مالفهررك، إنمررا قامررت عمررى الفمسررفة مالعقررل الحررر، الررذى ال 
يتقيد بقيد مال يضرن إلحترراك كتراب اهلل تعرالى حردًا يقري عنرد  ميفسرر  عمرى 

 مرار .

زررى  -ممرر  إررذ  السررقطات مررا هرراو عرر  ابرر  عربررى مقيررل أنرر  نسررب إليرر  كررذباً 
الحرمي المقطعة )ارلي م  الك إالارة إلى التمحيد مالميك لمممر  الرذى ال يهمر  مالر ك 
بينهما ماسطة لتكم  رابطة بينهما، زأنزر إلى السطر الذى يق  عمي  الاط مر  الكر ك 
زتهد االلي إل  ينتهى أصمها متهد الميك من  يبتدئ نالموإا تك تنرزل مر  أحسر  تقرميك 

 زمي  منتهى تفريا الميك. مإم السطر إلى أسفل سا
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 أقملت 

 مإذا ك ك باطل ال دليل عمي  م  عقل مال نقلت 

ثك يقمل اب  عربى ايضًا زى تفسير قمل  تعالىت " أ  الذي  كفرما سرماو عمريهك 
 أأنذرتهك أك لك تنذرإك ال يؤمنم ". 

أنظر كيي أاص سبحان  أملياو  زى طبقة أعدا   مذل  لما ابردع ارمنراو مر  
المطيي متهمى لهك زى اسم  الهميرل، زرأحبم  تعرالى مال يررة مر  صرفات المحبرة  أسم 

زرررى المحبرررمب مالمحرررب برررمههي  ماتمفررري  زسررررترما مهي رررة ميررررة مرررنهك عميررر  كالالرررربمى 
مأمثال  مسترإك بهذ  ال يرة ع  أ  يعرزرما زقرال تعرالىت " أ  الرذي  كفررما"، أىت سرترما 

مة زقرال البرد أ  احهربكك عر  ذاترى بصرفاتى ما بدا لهك زى مالاإدتهك م  اسرار المص
زتأإبما لذل  زما سراتعدما زأنرذرتهك عمرى السرنة أنبيراو الرسرل زرى ذلر  العرالك زمرا عرزرما 
التفصرريل زمررك يسررتعدما مكررا  الحررب قررد إسررتملى عمررى قمررمبهك سررمطان  ميررر  مرر  الحررا 

ب الررذى عمرريهك زررى ذلرر  المقررت زررأابر نبيرر  صررمى اهلل عميرر  مسررمك رمحررا مقرننررا بالسررب
أصمهك ع  إهابة ما دعاإك إلير  زقرال ارتك اهلل عمرى قمرمبهك زمرك يسرمعها ميرر ، معمرى 
سرررمعهك زررر  يسرررمعم  سرررمى ك مررر  عمرررى السرررنة العرررالك زيالرررهدمنى زرررى العرررالك متكممرررا 
ذا === الهرررر ل  بم ررراتهك معمررررى ابصررررارإك مالررررامة مرررر  سررررناو، أذ إررررم النررررمر مبهرررراؤ  ما 

زيهرررا المتقدمرررة ز تقرراإك مرقرررى زرررى بحرررمر المرررذات  مالهيبررة يريرررد الصرررفة الترررى تهمررى لهرررك
بمالرراإدة الررذات زقررال لهررك البررد لكررك مرر  عررذاب عظرريك زمررا زهمررما مررا العررذاب، إلتحرراد 

 (1)الصفة عندإك زأمهد لهك عالك الكم  مالفساد".

زرررأنظر إلرررى إرررذا الكررر ك المعمرررى ال رررامض الرررذى يهعرررل الكفرررر إيمانرررًا، ميهعرررل 
كرامة م  اهلل تعالى ميهعرل ال الرامة عمرى اإلبصرار  ارنطماس عمى القممب ماإلبصار

بسبب النمر اإللهى، ميهعل اإلسرتمرار عمرى الكفرر مررا زرى بحرر ذات اهلل... مرا إرم 
إال أزرر  مفترررى ممررا سررمعنا بهررذا عرر  سررمفنا الصررالحي  الررذي  زسرررما كترراب اهلل الكررريك 
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درا  عمررى ضررمو مررا عرزررما مرر  العمررمك النازعررة مالتفاسررير ال صررادقة، باعررد اهلل بررمعى ما 
 بيننا مبي  الكذب عمي  معمى دين . 

 مم  تفاسير الصمزية ايضًات -7

ما هاو زى حقا ا التفسير لمسممى زى قمل  تعالىت " الك تررى أ  اهلل أنرزل مر  
السرررماو مررراو زتصررربن اررض ماضررررة" يقرررملت قرررال بعضرررهكت أنرررزل ميرررا  الرحمرررة مررر  

مرر  مسرراو الرحمررة، زأنبتررت زأاضرررت  سررحا ب الفقربررى مزررتن إلررى قمررمب عبرراد  عيمنرراً 
بزينرة المعرزرة مأثمررت اإليمرا  مأينعرت التمحيررد ماضراوت بالمحبرة، زهامرت إلرى سرريدإا 
الررررتاقت ممرررررى ربهررررا، زطرررررارت بهمتهررررا، مأناارررررت برررري  يديررررر  معكفررررت زأقبمرررررت عميررررر ،  ما 

نقطعررت عرر   اركررما  أهمرر  ذلرر  أماإررا الحررا إليرر  مزررتن لهررا اررزا   أنررمار  مأطمررا لهررا ما 
 زى بساتي  ارنس مرياض الالما مالقدس".  الايرة

 مقال زى تفسير قمل  تعالىت 

" ملم أنا كتبنا عميهك أ  أقتمما أنفسكك أم أارهما مر  ديراركك مرا زعمرم  إال قميرل 
 منهك.... ابية( 

يقررملت قررال محمررد برر  الفضررل أقتمررما أنفسرركك بماالفررة إماإررا، أاررم أارهررما مرر  
مرر  قمررمبكك مررا زعمررم  إال قميررل مررنهك زررى العرردد كثيررر  ديراركك أى أارهررما مرر  حررب الرردنيا

  (1)زى المعانى مإك أإل التمزيا مالماليات الصادقة". 

 أقملت 

ممثل  إذ  التفاسير زيهرا أمرراب مبعرد مر  المعرانى الظراإرة لكتراب اهلل الكرريك، 
سرير بل زيها بعد ع  ما يفهك م  الفاظ القررن  الكرريك الماضرحة البينرة ملريس لهرذ  التفا

ذ  زرر  نقبررل إررذ   مررا يؤيرردإا مرر  ل ررة العرررب أم مرر  صررحين السررنة مأقررمال التررابعي  ما 
التفاسرررررير لبعررررردإا منكارتهرررررا، مزرررررى التفسرررررير الصرررررحين مرررررا ي نينرررررا عررررر  إرررررذ  الترإرررررات 

 مارباطيل.
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ممرر  امثمررة الرردايل زررى معررانى ارلفرراظ ايضررًا مررا ذكررر  المفسرررم  زررى قملرر   -8
 تعالىت 

 الحات طمبى لهك محس  مآب". " الذي  نمنما معممما الص

زررذكرمات " زررى طررمبى معررانى ماتمفررة منهررا مررا رما  ابرر  هريررر بسررند  عرر  مإررب 
ب  منب  قال أ  زرى الهنرة الررة يقرال لهرا طرمبى يسرير الراكرب زرى ظممهرا ما رة عراك ال 
يقطعها زإرتها ربراط ممرقهرا بررمد، مقضربانها عنبرر، مبطحاؤإرا يراقمت، مترابهرا كرازمر 

ياررررج مررر  اصرررمها انهرررار الامرررر مالمرررب  مالعسرررل، مإرررى مهمرررس رإرررل  ممحمهرررا مسررر ،
الهنة، زبينما إك زى مهمسهك إذا أتتهك الم  كة م  ربهك يقرمدم  نهبرا )أى أب كرامرا( 
مذمممررة بس لسررل مرر  ذإررب مهمإهررا كالمصررابين حسررنًا.. ممبرإررا كاررز المرعررزى مرر  

سرتبرا، لين  عميها رحال ألماحهرا مر  يراقمت، مدزمزهرا مر  ذإرب م  ثيابهرا مر  سرندس ما 
زيفتحمنها يقملم ت أ  ربنا ارسمنا إليكك لترزمزم  متسرممما عمير  قرال زيركبمنهرا زرى اسررع 
م  الطا ر، مأمطأ م  الفرراش نهبرا مر  ميرر مهنرة يسرير الرهرل إلرى هنرب أاير  مإرم 
يكممرر  ميناهيرر  ال تصرريب إذ  راحمرر  منهررا مررذ  ارارررى مال بررر  راحمررة بررر  ارارررى، 

 إ  الالهرة لتتنحى ع  طريقهك ل   يفرا بي  الرهل مأاي .حتى 

قررالت زيررأتم  إلررى الحرررم  زيسررفر لهررك عرر  مههرر  الكررريك حتررى ينظرررما إليرر  زرر ذا 
ممنر  السرر ك محررا لرر  الهر ل ماإلكررراك قررال زيقررمل تعررالى رأم  قرالما المهررك أنررت السرر ك 

ممحبترررى، مرحبررررًا  عنرررد ذلررر  أنررررا السررر ك ممنرررى السرررر ك معمررريكك السررر ك حقررررت رحمترررى
 بعبادى الذي  االمنى ب يب مأطاعما أمرى. 

قررالت زيقملررم ت رنررا لررك نعبررد  حررا عبادترر  ملررك نقرردر  حررا قرردر  زررأذ  لنررا زررى 
 السهمد قدام .

لررى  قررالت زيقررمل اهلل أنهررا ليسررتبد أم نصررب مال عبررادة، ملكنهررا دار ممرر  منعرريك ما 
رهررل مررنكك أمنيررة زيسررألمن   قررد رزعررت عررنكك نصررب العبررادة زسررممنى مررا الرر تك، زرر   لكررل

حتررى إ  أقصرررإك أمنيررة يقررمل ربررى تنررازس أإررل الرردنيا زررى دنيرراإك زتضررايقما زيهررا رب 
زررآتنى مثررل كررل الرر  كررانما زيرر  مرر  يررمك امقتهررا إلررى أ  أنتهررت الرردنيا، زيقررمل اهلل تعررالى 
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لقرد قصررت بر  أمنيتر ، ملقررد سرألت دم  منزلتر  إرذا لر  منررى رنر  لريس زرى عطررا ى 
 د رب . نكد مال قص

قرالت ثررك يقرملت أعرضررما عمرى عبررادى مرا لررك يبمرم أمررانيهك ملرك ياطررر لهرك عمررى 
بررال، قرررالت زيعرضرررم  عمررريهك حرررت تقصرررر بهررك أمرررانيهك الترررى زرررى أنفسرررهك زيكرررم  زيمرررا 
يعرضرم  عمرريهك برراذي  مقرنررة عمررى كرل أربعررة منهررا سررير مرر  ياقمتررة ماحردة عمررى كررل 

يهرا زررش مر  زررش الهنرة متظراإرة زرى سرير منها زية م  ذإب مفرمة زى كل قيمرة ز
كل قبة منها هاريترا  مر  الحرمر العري  عمرى كرل هاريرة مرنهك، ثمبرا  مر  ثيراب الهنرة 
مليس زى الهنة لم  إال مإرم زيهرا، مال ريرن مال طيرب إال قرد عبرا بهرا ضرمو مهمإهمرا 
ممطة القبة، حتى يظ  م  يراإما أنهما دم  القبة يرى ماها م  زما سمقها كالسرم  
اربرريض زررى ياقمتررة حمررراو يريررا  لرر  مرر  الفضررل عمررى صرراحب  كفضررل الالررمس عمررى 
الحهرارة أم أزضرل ميررى إرم لهمرا مثرل ذلر  ميردال إليهمرا زيحييانر  ميقب نر  ميتعمقررا  
برر  ميقررمال  لرر ت ماهلل مررا ظننررا أ  اهلل يامررا مثمرر ، ثررك يررأمر اهلل الم  كررة زيسرريرم  بهررك 

 نهك إلى منزلت  التى أعدت ل صفا زى الهنة اتى ينتهى كل رهل م

 أقملت 

مإرررذا اثرررر مرررردمد ع مرررات المضررر  زيررر  ظررراإرة مركاكرررة التعبيرررر زيررر  ماضرررحة، 
مإبررمط اإلسررممب عرر  الب مررة زيرر  ال يافررى زمقررد نقررد  ارمرراك ابرر  كثيررر زقررال زيرر ت أنرر  

 مريب عهيب. 

مإررم أثررر ماررالي لىثررار الصررحيحة الررماردة عرر  السررمي الصررالحي  زررى معنررى 
طرررمبى زقرررد زسررررمإا برررالفرح مقررررة العررري  مزسررررمإا بالنعمرررة الكبيررررة المعررردة لهرررك، الرررهرة 

مزسرمإا بالاير مالكرامة، مزى الحديث الصحينت ) إ  زى الهنة الرهرة يسرير الراكرب 
 زى ظمها ما ة عاك ال يقطعها(. 

 مزى بعض رمايات الباارى مأحمد اقرؤا أ  ال تكت " مظل ممدمد". 
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ال ننكررررر إحتمررررال أ  تكررررم  إررررذ  رحمرررر  اهللت منحرررر  يقررررمل االسررررتاذ أبررررم الررررهب  
الالررهرة المررذكمرة زررى الحررديث الصررحين ملكرر  الررذى ننكررر  منقررمل أنرر  مرر  اإلسرررا يميات 

مإررب ممرر  أاررذ عنرر  منحر  زررى منيررة عرر  إررذا بمررا ثبررت زررى إرذ  الزيررادات التررى زادإررا 
ي ت ارحاديررث الصررحاح مإررا نحرر  نرررى أنهررا هرراوت االيررة مرر  إررذ  التحريفررات مالتهررم 

 (  1)التى ننز  عنها الرماية اإلس مية

 ممنها ما ذكر  المفسرم  زى قمل  تعالىت  -9

" يا بنى ندك اذما زينتكك عند كل مسرهد مكمرما ماالرربما مال تسررزما أنر  ال يحرب 
 المسرزي "

ذكرررر صررراحب الكالررراي الزماالررررى متابعررر  النسرررفى أ  الرالررريد كرررا  لررر  طبيرررب 
سي  بر  ماقردت ألريس زرى كترابكك مر  عمرك الطرب الر  نصرانى حاذا زقال لعمى ب  الح

 مالعمك عمما  عمك ارديا  معمك اربدا .

زقرالت قرد همر  اهلل الطررب كمر  زرى نصرري نيرة مر  كتابر ، زقررال ممرا إرىب قررالت 
 قمل  تعالىت " مكمما ماالربم مال تسرزما"

 زقال النصرانىت مال يؤثر ع  رسملكك ال  زى الطبب

 ب زى الفاظ يسير ، زقال مما إىب زقالت قد هم  رسملنا الط

قرالت زررى قملر ت ت ) المعرردة بيرت الررداو، مالحميررة راس الردماو مأعررط كرل بررد  مررا 
 عمدت (

 قال النصرانىت ما تر  كتابكك مال نبيكك لهالينمس طبًاب

يقمل ارستاذت أبم الهبةت ) ملر   اصراب زرى ابيرة زقرد أاطرأ زرى الحرديث ز نر  
نمرا إرم مر  كر ك الحرارث بر  كمردة طبرب ليس م  ك ك النبى صرمى اهلل  عمير  مسرمك ما 

ات ا عمي .  العرب، زنسبت  إلى رسمل اهلل كذب ما 
                                                 

 . 433( اإلعشائيهياخ ٔانًٕظٕعاخ 4
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نعررك إنررا  مرر  قررمل النبررى صررمى اهلل عميرر  مسررمك مررا إررم أدا مأمزررى مرر  إررذا، 
مإم قمل  صمى اهلل عمي  مسمك ) ما م  أبر  أدك معراو الررا مر  بطنر  بحسرب ابر  ندك 

صرررمب  زررر   كرررا  مالبرررد زررراع  زثمرررث لطعامررر  مثمرررث لالرررراب  يقمررر   –لقيمرررات  –أكررر ت 
 (1)مثمث لنفس (

زتنرامل كتراب اهلل تعرالى مإنا  بعض التفاسير العصرية تميل إلى اإللحراد  -9
عمى مير تأميم  متأميم  عمى مزا إما  مرمبت  ميرذكر لنرا ارسرتاذ الرذإبى 

 مثال م  إذا النمع زيقملت 

مقررررال تحررررت عنررررما  " التالررررري  العصرررررى )قرأنررررا زررررى مهمررررة السياسررررة الالرررررعية 
مصررمت  بالفقرر  اإلسرر مى " مقرراال حررمى أزكررارًا أثررارت زررى نفررس الرررأى مررا كنررت أريررد أ  

ه إلى حي  ز   النفمس لك تتهيأ، لعرد لفرتن براب اإلهتهراد حترى إذا ظهرر إطرل \أره 
المهتهررررد زررررى إررررذا العصررررر برررررأى هديررررد كتمرررر  ابراو التررررى كررررا  يررررذإب إليهررررا اال مررررة 

تقابرل بر  تمر  ابراو مر  تهدم  زى عصمر اإلهتهاد قابمهرا النراس بمثرل مرا كانرت المه
الهررردمو مالسررركم  مأ  بررردا عميهمرررا مرررا بررردا مررر  ال رابرررة مالالرررذمذ، ر  النررراس زرررى تمررر  
العصمر كانما يألفم  اإلهتهاد، مكانما يألفم  الرذمذ ، ماطرأ  الفهرك لصرماب ، متمزيقر ، 

بعررد بهررك العهررد باإلهتهرراد حتررى صررار كررل هديررد أمررا زررى إررذا العصررر زرر   النرراس قررد 
يظهررر زيرر  الرراذا زررى نظرررإك ما   كررا  زررى الماقرر  صررمابًا ك ممررا اسرررعهك زررى ذلرر  إلررى 
التالني  مالطع  زى الدي  مالمحاربة زى الرزا ز  يهد مر  يررى الري ًا مر  ذلر  إال أ  

 يكتم  أم يظهر  بي  أصاا   مم  يأم  الرإك مال يااي كيدإك.

عمررى ارمررة نراو نازعررة زررى دينهررا مدنياإررا ملكنررى سررأقدك عمررى مررا متضرري  بهررذا 
كنت اريد إافاو  م  ذل  إلى حي  مسأهتهد ما أمكنى زى أ  ال أدع مهرااًل زرى ذلر  

 التالني  الذى يقي عقبة زى سبيل كل هديد...

 ثك قال كاتب المقالت 

                                                 

 . 334( اإلعشائيهياخ ٔانًٕظٕعاخ، ص 4
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حررث زررى ملكرر  يبقررى بعررد إررذا زررى تمرر  الحرردمد ذلرر  ارمررر الررذى سررنثير  زيهررا ليب
إدمو مسكم  زقد زصل زي  إلى تذليل تم  العقبة التى تقرمك زرى سربيل ارارذ بالتالرري  

 اإلس مى م  ناحية تم  الحدمد بمه  نار هديد...

مسيكم  إذا ب عادة النظر زرى النصرمص الترى مردت زيهرا تمر  الحردمد لبحثهرا 
 م  هديد بعد إذ  ارحداث الطار ة. 

ر مررا مردج زررى تمرر  الحرردمد ممرر  النصررمص مساقتصررر زررى ذلرر  اب  عمررى ذكرر
 القرننية مذل  قمل  تعالى زى حد السرقةت 

" مالسررارا مالسررارقة زرر قطعما أيررديهما هررزاو بمررا كسرربا نكرراال مرر  اهلل ماهلل عزيررز 
 حكيك، زم  تاب م  بعد ظمم  مأصمن ز   اهلل يتمب عمي  إ  اهلل مفمر رحيك"

 مقمل  تعالى زى حد الزنات 

 الزانى ز همدما كل ماحد منهما ما ة همدة.. ابية" " الزانية م 

زهررررل لنررررا أ  نهتهررررد زررررى ارمررررر الررررمارد زررررى حررررد السرررررقة مإررررم قملرررر  تعررررالىت " 
ز قطعما"، مارمر المارد زى حد الزنا مإم قمل  تعالىت " ز همردما"... زنهعرل كرً  منهمرا 

" يررابنى ندك اررذما لإلباحررة ال لممهررمب ميكررم  ارمررر زيهررا مثررل ارمررر زررى قملرر  تعررالىت 
 زنيتكك...". 

زررر  يكرررم  قطررر  يرررد السرررارا حررردًا مفرمضرررًا ال يهرررمز العررردمل عنررر  زرررى هميررر  
حاالت السرقة بل يكرم  القطر  زرى السررقة إرم أقسرى عقمبرة زيهرا ميهرمز العردةل عنر  
زررررى بعررررض الحرررراالت الررررى عقمبررررات أارررررى رادعررررة ميكررررم  الررررأن  زررررى ذلرررر  الررررأ  كررررل 

لررى ارمررر متقبررل التررأثر بظرررمي كررل زمررا  ممكررا  المباحررات التررى تاضرر  لتصرررزات م 
 مإكذا

مإكررذا ارمررر زررى حررد الزنررا سررماو أكررا  رهعررًا أك همرردًا مرر  مراعرراة أ  الرررهك زررى 
 زى القرن  الكريك.الزنا ال يقمل ب  زقهاو الامارج لعدك النص عمي  
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مإررل لنررا أ  نررذلل بهررذا عقبررة مرر  العقبررات التررى تقررمك زررى سرربيل اراررذ بالتالررري  
نمرا مسرعنا اإل س مى م  أننا زرى إرذ  الحالرة ال نكرم  قرد أبطمنرا نصرًا مال ال ينرا حردًا ما 

ارمررر تمسرريعًا يميررا بمررا إمتررازت برر  الالررريعة اإلسرر مية مرر  المرمنررة مالصرر حية لكررل 
 (1)زما  ممكا  مبما عري عنها م  إيثار التيسير مالتافيي عمى التالديد".

. الذى تالدا صاحب  ب  مزعرك أنر  يريرد ا  ماقمل ردًا عمى إذا الك ك الكاذب.
   -ييسر عسير أم أ  يمس  ضيقًات

   -أ  إذا الك ك مير صحين م  مهم  عدة إىت

إزتررراؤ  عمررى هميرر  العممرراو السررابقي  لرر  بكررمنهك لررك ينظرررما إلررى الالررريعة نظرررة  -1
ممسعة مدعما  أن  إم الناظر إليها نظرة ممسعة مإى زى الماق  نظررة معرادة، 

 لى التممص م  الالريعة.تهدي إ

ههمرر  الفاضررن الررذى لررك يميررز برري  ارمررر زررى حررد السرررقة مالزنررا، مارمررر بأاررذ  -2
الزينررة عرردد الررذإاب إلررى المسرراهد مكررا  عميرر  أ  يعررري قبررل أ  يهرردي، ملررم 

 عري لعمك ا  ارمر زى الحديث لممهمد مارمر بأاذ الزينة لإلستحباب.

دح بررر  الالرررريعة بالمرمنرررة مالسرررهملة لررردعما  الكاذبرررة بكررر ك معسرررمل يمرررت طيتررر   -3
مالسعة ليتمصل إلى ما يريد.. مالالريعة زيها م  اليسر مالسرهملة مالمرمنرة مرا 
زيهررا، لكرر  إررذا زيمررا يسررتدعى اليسررر مالمرمنررة مزيمررا لمعقررل زيرر  مهررال مىيررات 

لذل  ر  اليسر مالمرمنة زيهرا يرؤدى إلرى ضرياع الحقرما  الحدمد ليست مهاالً 
نتهرررا  الحرمرررات مميبرررة الررردي  مررر  المهرررمد.. مإرررذا لررر  يحررردث إ  الررراو اهلل  ما 

 تعالى ماداك الدي  محفمظًا بأصمل  ممباد   مرهال . 

   -أ  ارمر زى حد السرقة محد الزنا لممهمب ال مير ماردلة عمي  كثيرة منهات -4

نرررص ابيرررة نفسررر ، زقرررد هررراو بصررري ة ارمرررر مإرررى زعرررل ارمرررر زرررى قملررر  تعرررالىت " 
 مل  تعالىت " زأهمدما كل ماحد منهما ما ة همدة"ز قط  أيديهما" مق

                                                 

 .ٔيا تعذْا  4/149( انرفغيش ٔانًفغشٌٔ، 4
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ممنهات التعقيب الرذى هراو زرى ابتري ، مالرذى يفيرد التالرديد زرى العقمبرة مالنكرال 
 بالسارا مالزانى

 مبعد إذا الرد المبسط الذى رددت  مقت كتابتى لمبحث 

 أقملت 

سرنتهك الحمد هلل الذى إيأ لإلس ك رهراال يردازعم  عنر  زرى كرل مقرت حري .. بأل
 1937زبرايررر  5أحيانررًا مبسرريمزهك أحيانررًا أارررى، مإررذا المقررال الكرراذب الررذى نالررر زررى 

=== اهلل ل  م  يرد عمي  زى حين  مر  رهرال ارزإرر الالرريي المعمرمر دممرًا إ  الراو 
اهلل مكا  ذلكك الرهل إم الاليو محمد الاضر حسي  زى مهمة الهداية اإلس مية زرى 

ملك يتيسر لى العثمر عمى المهمة لك  قررأت حرمل  ك..1937مارس  9ص  7عددإا 
 إذا الممضمع... معممت الكثير م  الدعامى الهدامة" مردمد العمماو عميها...

مممررا يحمررد ل زإررر الالررريي أ  تنبرر  رهالرر  إلررى إررذا ارزرر  المفترررى زررى مقترر  
 ميسررنى أ  انمقرل لمقرارئ الكررريك –كمرا قرال الالريو الرذإبى  –مهرمزى صراحب المقرال 

   -الي ًا م  ك ك الدكتمر الذإبى زى رد  عمى إذا المقال الكاذب... زأقملت

يقرررمل الررردكتمر الرررذإبى رحمررر  اهلل ممفرررر لررر ت ) زأنرررت تررررى زرررى إرررذا المقرررال مرررا 
مصل إلي  صاحب  م  الهرأة عمى كتاب اهلل إذ أمل نية السرقة منية الزنرا ترأميً  ميرر 

 مقبمل بأى حال م  ارحمال(

نيررة السرررقة منيررة الزنررا ال يفهررك منهررا إال أ  ارمررر لممهررمب...  ممرر  ينظررر إلررى
زمررريس رحرررد أ  يعررردل عنررر  مطمقرررًا، مذلررر  االمرررر زرررى قملررر  تعرررالىت " زررر قطعما" مقملررر  

 تعالىت " زأهمدما"

مأراد زررى المهررمب القرراط  زرر   بنرراو ارمررر بررالقط  زررى ىيررة السرررقة عمررى قملرر  " 
زى نية الزنا عمى قمل  " الزانيرة مالزانرى" يصررز   مالسارا مالسارقة" مبناو ارمر بالهمد
 ع  إحتمال اإلباحة إلى المهمب. 
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مإررذا ر  تعميررا الحكررك عمررى الرراص ممصررمي بمصرري يررؤذ  بررأ  المقتضررى 
ذا كررا  ذلرر  المصرري هنايررة مثررل  لمحكررك إررم الررذى المصرري الررذى قرراك برر  الالرراص، ما 

يرذكر حكمرًا ميرر  ال يصرن  الرقة مالزنا ممض  الالارع لهما حكما زى صي ة ارمر ملك
أ  يقرررال أ  إرررذا ارمرررر يحتمرررل لإلباحرررة كمرررا إحتممهرررا ارمرررر زرررى قملررر  تعرررالى " ارررذما 

 زينتكك عند كل مسهد ... ابية"

ت ثك أ  قمل  زى نية السرقةت " هزاو بما كسبا نكاال م  اهلل" مقمل  زى نية الزنرا
د عررذابهما طا فررة مرر  المررؤمني " " مال تأاررذكك بهمررا رأزررة زررى ديرر  اهلل"، مقملرر ت " مليالرره

 يؤكدت أ  ارمر زى ابيتي  لممهمب ال لإلباحة.

ثك أ  إنا  م  سنة الرسمل صمى اهلل عمي  مسمك القمليرة مالعمميرة مرا يؤكردم  
 ارمر لممهمب زى ابيتي 

زهرررل يهرررمز لمكاترررب بعرررد إرررذا كمررر  أ  يرررتههك عمرررى نيرررات الحررردمد بمقرررمل ذلررر  
 مال تقر  السنة، مال يتفا محكمة التالري ..... التأميل الذى تنكر  الم ة

مفمرررة مررر  عقرررمل المهرررك إ  إرررذا التأميرررل ال هرررمز.... ملهرررذا ز نررر  لرررك يصرررادي 
 (1)العمماو مأق مهك... زقاك كثير منهك بالرد عمى صاحبة متفيد ما ذإب إلي 

 مأقملت

أ  إرررذا المقرررال ممثمررر  كثيرررر مأعرررداو اإلسررر ك زرررى يقظرررة تامرررة مإرررك مسرررتعدم  
ههمك عمي  زى كل لحظة ملهك بي  الحي  مالحي  زقاقي  تظهرر عمرى السراحة كرالقرح لم

زمررررة ينرررادم  بتحريرررر المررررأة، مأاررررى ينرررادم  بالحريرررة، مثالثرررة زرررى الهمرررد اربررريض... 
ينررررادم  بالمسرررراماة، مرابعررررة ينكرررررم  ارديررررا  ميرررردعم  أنهررررا نزيررررم  الالررررعب  ماامسررررة 

أمربررا إلررى ميررر ذلرر  مرر  الرردعامى الباطمررة يقملررم ت أ  الرردي  مرهالرر  إررك سرربب تررأار 
 التى ال تعتمد عمى أساس مال يالهد لها دليل. 

                                                 

 . 135/  4( انرفغيش ٔانًفغشٌٔ، 4
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مماهبنرررا نحررر  المسرررممي  مالعممررراو منرررا ااصرررة إرررم التنبررر  إلرررى إرررذ  اركاذيرررب 
تتهررا زررى مهرردإا يررمك مملرردإا... ملرر  يحرردث ذلرر  إال إذا مهرردت حرررارة اإليمررا  زررى مأما

الررذى نبررذل زررى سرربيم  الررنفس، مالنفرريس مبال ررالى قممبنررا مكرر   اإليمررا  مايتنررا مإرردزنا 
مالرررررايص... متسررررمحنا بالعقيرررردة اليقينررررة الصررررمبة التررررى ال تمرررري ... مبررررالقممب المؤمنررررة 

 المامصة الصادقة المتمكمة عمى اهلل محد  ال مير...

مبالعمك الناز  الرالريد الرذى يهردى مر  الضر ل ميحمرى مر  الكرذب مالبهترا ... 
عى الرذى يردرس مرا يردمر حملر  ميتنبر  لمرا يردبر لر  زرى المحظرة مبالعقل الحصيي الرما

 ارملى زيكر عمى عدمة كارسد البصمر البصمر عمى زريست 

مزما كل ذل  مقبم  مبعد ... الثقة بمعرد اهلل سربحان  لعبراد  المرؤمني  بنصررإك 
 منصر دينهكت " مكا  حقًا عمينا نصر المؤمني ". 

 لقمى عزيز"  ملينصر  اهلل م  ينصر  أ  اهلل

المهك أنهز لما ما معدتنا مأنعك عمينا بفرحة النصر عمرى عردمنا... أنر  العزيرز 
 الذى ال ي مب مالقهار الذى ال يذل.... نمي ..
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 انخاذًح 

 نرجو ات حسنيا

الحمرررد هلل الرررذى ترررتك بنعمتررر  الصرررالحات، مالصررر ة مالسررر ك عمرررى مررر  ارررتك بررر  
 ب  أزضل الصممات مأذكى التسميمات الرساالت سيدنا محمد معمى نل  مأصحا

زكثيرا مرا نقررأ زرى كترب التفسرير بعرض ارقرمال الترى ليسرت إال أسراطير كاذبرة، 
معقا رررد ميرررر إسررر مية، نقمهرررا إلرررى الررردي  اإلسررر مى اليهرررمد الرررذي  إتنقرررما اإلسررر ك ميرررر 
مامصرري  أم مامصرري  ملكرر  عمقررت بأذإررانهك إررذ  ارسرراطير عنرردما كررانما عمررى ديرر  

ة زنقممإرررا عررر  كترررب أنبيرررا هك الترررى دامهرررا التحريررري مالت ييرررر، متقبمهرررا بعرررض اليهمديررر
المسممي  عمى أنهاصحيحة مإذا ما يسمى بالدايل زرى تفسرير القررن  الكرريك مقرد مزرا 
اهلل تعرررررالى عممررررراو المسرررررممي  إلرررررى تمحررررريص إرررررذا الررررردايل متنبيررررر  المسرررررممي  ضرررررد ، 

السرر ك مرضررى حتررى ظهررر  اصمصررًا مررا يضررر بالعقيرردة، كاإلابررار بررأ  أيررمب عميرر 
الرردمد عمررى هسررد ، مكنسرربة المعاصررى إلررى بعررض ارنبيرراو، زقررد زعمررما أ  دامد عميرر  
الس ك عالرا إمررأة بعرض هنرمد  ثرك أرسرل زمههرا لربعض المماقر  الحربيرة لقتمر ، زقتترل 
متزمهها كما زعمما أ  يمسري عمير  السر ك إرك بر مرأة العزيرز إرك زحرش مسرمو، ملفقرما 

محكايررات ال تميررا بمقرراك الرسررل الكررراك، الررذي  عصررمهك اهلل مرر  كررل زررى ذلرر  قصصررًا 
 سمو مزاحالة.

زالماهرررررب عمرررررى كرررررل مسرررررمك نبرررررذ إرررررذ  ارباطيرررررل، ماإلعتمررررراد عمرررررى المصرررررادر 
 اإلس مية الصحيحة الالهيرة.

مالحمد هلل زى النهاية كما حمدنا  زرى البدايرة، مصرمى اهلل متبرار  متعرالى عمرى 
لردي ، مماررج النراس مر  الظممرات إلرى النرمر سريدنا مممالنرا إماك الهدى مالتقى ممعمك ا

منبينرررا محمرررد معمرررى نلررر  مصرررحاب ، ممررر  تررربعهك ب حسرررا  إلرررى يرررمك الررردي  مأعنرررا معهرررك 
 بفضم  مكرم  يا ارحك الراحمي  مياأكرك اركرمي ... المهك نمي .
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 البحث هرتبت حسب احلروف اهلجائي هراجع

 أوال : هراجع التفسري وعلوم القرآن 

 القرآن الكريم جل من أنزلو . – 1

 اإلتقا  زى عممك القرن  لمحازظ ه ل الدي   عبد  .1

 الرحم  ب  ابى بكر السيمطى

 -اإلسرا يميات زى التفسير مالحديث أ . د / محمد حسي  الذإبى  .2
 ط . مكتبة مإبة .

اإلسرا يميات مالممضمعات زى كتب التفسير د / محمرد بر  محمرد  .3
 السنة .  ط.مكتبة –ابم الهبة 

البحررررر المحرررريط لإلمرررراك محمررررد برررر  يمسرررري الالررررهير بررررأبى حيررررا   .4
 ارندلسى 

البرإرررا  زرررى عمرررمك القررررن  ل مررراك بررردر الررردي  محمرررد  بررر  عبرررد اهلل   .5
تحقيا.محمررد أبررم الفضررل  –ط.دار المعرزررة .بيرررمت  –الزركالررى 
 إبراإيك .

بصا ر ذمى التمييز زى لطا ي الكتاب العزيز لإلماك  مهد الردي   .6
 ب  يعقمب الفيرمز ابادى  محمد

تفسررررير القرررررن  العظرررريك لمحررررازظ أبررررى الفررررداو اسررررماعيل برررر  كثيررررر  .7
 ط.دار الفكر.بيرمت.  –الدمالقى " تفسير ب  كثير" 
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ط .مكتبرررة  -التفسرررير مالمفسررررم  أ . د / محمرررد حسررري  الرررذإبى  .8
 مإبة

ا.د/عبدال فمرمصررررطفى  –التفسررررير مالمفسرررررم  زررررى ثمبرررر  الهديررررد  .9
 ك .ط.دار الس  –هعفر 

هام   البيا  زى تفسير القرن  لإلمراك محمرد بر  هريرر الطبررى  .11
 ط . دار الفكر.بيرمت . -

الهررررام  رحكرررراك القرررررن  مالمبرررري  لمررررا تضررررمنت  مرررر  السررررنة منى  .11
القررررن   " تفسرررير القرطبرررى " إلمررراك عبرررد الررررحم  محمرررد بررر  احمرررد 

تحقيرررا  –الطبعرررة الثانيرررة  –ط .دار الالرررعب .القررراإرة  -القرطبرررى 
 عبد العميك البردمنى . .أحمد

 حاالية محيى الدي  زادة عمى تفسير القاضى البيضامى   .12

الدايل زرى التفسرير أ . د إبرراإيك عبرد الررحم  محمرد اميفرة ط   .13
 . دار  لبنا  مصر . 

ترررأليي عبررردالرحم  بررر   –الررردرر المنثرررمر زرررى التفسرررير المرررأثمر  .14
 ط.دار الفكر.بيرمت . –الكمال ه ل الدي  السيمطى 

المعانى زرى تفسرير القررن  العظريك مالسرب  المثرانى لمع مرة رمح  .15
ط  -أبررى الفضررل الررهاب الرردي  السرريد محمررمد ارلمسررى الب رردادى 

 .دار إحياو التراث العربى .بيرمت .

زاد المسير زى عمك التفسير لإلماك أبى الفررج همرال الردي  عبرد  .16
ط.المكتررررب االسرررر مى  –الرررررحم  برررر  عمررررى برررر  محمررررد الهررررمزى 

 الطبعة الثالثة .  –.بيرمت 
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 دار الالرمازى ظ ل القرن  لمالهيد سيد قطب ط .  .17

الكالررراي عررر   حقرررا ا مرررمامض التنزيرررل معيرررم  ارقاميرررل زرررى  .18
 مهم  التأميل لإلماك هار اهلل محممد ب  عمر الزماالرى ط 

ط. دار العمررك  –مباحررث زررى عمررمك القرررن  د / صرربحى الصررالن  .19
 لمم يي  . بيرمت .

 ير د / عبادة الكبيسى .المدا ت زى التفس .21

مفرررراتين ال يررررب لإلمرررراك محمررررد برررر  عمررررر الحسرررر  الرررررازى التفسررررير .  21
 ط . دار الكتب العممية. بيرمت . -الكبير

مقدمرررررة التفسرررررير لمع مرررررة الحسررررري  بررررر  محمرررررد المفضرررررل الممقرررررب . 22 
 مطبمع زى كرانش بباكستا  . -بالرامب ارصفهانى 

مالريو محمرد عبرد العظريك الزرقرانى مناإل العرزا  زى عمرمك القررن  ل. 23
تحقيرررررا .مكترررررب البحرررررمث –الطبعرررررة ارملرررررى  –ط.دار الفكر.بيررررررمت  –

 مالدراسات .
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 ثانيا : هراجع احلديث الشريف وعلوهه 
الباعررث الحثيررث الرررح ااتصررار عمررمك الحررديث لمحررازظ ابرر  كثيررر  

 ط. دار التراث .  -تأليي الاليو احمد محمد الاكر

 ب النمامى لمحازظ ه ل الدي  السيمطى تدريب الرامى الرح تقري 

الهام  الصحين لإلماك أبى الحسي  مسمك ب  الحهاج القاليرى "  
تحقيررا  –ط.دار إحيرراو التررراث العربررى بيرررمت  –صررحين مسررمك " 

 .محمد زؤاد عبد الباقى .

صحين البحارى لإلماك محمد ب  إسرماعيل أبرم عبرد اهلل البارارى  
 –الطبعرررة الثالثرررة  –ليمامرررة،بيرمت ط.دار ابررر  كثير.ا –الهعفرررى 

 تحقيا .د/مصطفى ديب الب ا . 

دال ل النبمة ممعرزة أحمال صراحب الالرريعة لإلمراك ابرى بكرر بر   
 –تحقيرا د / عبرد المعطرى قمعهرى  –احمد ب   الحسري  البيهقرى 

 ط. دار الكتب العممية .

سن  اب  ماهة لمع مة محمد ب  يزيد ب  ماهة القزمينرى ط.دار  
 تحقيا .محمد زؤاد عبد الباقى . –فكر .بيرمت ال

سررررن  ابررررى دامد لمحررررازظ ل مرررراك سررررميما  برررر  االالررررعث أبررررم دامد  
تحقيا .محمد محيى الردي   –ط.دار الفكر  –السهستانى ارزدى 

 عبد الحميد .

سرررن  الترمرررذى لإلمررراك أبرررى عيسرررى محمرررد بررر  عيسرررى بررر  سرررمرة  
تحقيرا .أحمرد  –مت ط.دار إحيراو الترراث العربرى .بيرر  –الترمذى 

 محمد الاكر منارم  .
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عمررردة القرررارئ الررررح صرررحين البارررارى لمع مرررة بررردر الررردي   أبرررى  
 ط .  دار الفكر . -محمد محممد ب  أحمد العينى 

زرررتن البرررارى بالررررح صرررحين البارررارى لمحرررازظ الرررهاب الررردي  أبرررى  
ط.دار  –الفضرررل أحمرررد بررر  عمرررى بررر  حهرررر العسرررق نى الالرررازعى 

قيرررا .محمررد زررؤاد عبرررد الباقى،محررب الررردي  تح –المعرزررة .بيرررمت 
 الاطيب . 

زرررتن الم يرررث الررررح  ألفيرررة الحرررديث لمعراقرررى ترررأليي الرررمس الررردي   
تحقيررررا الالرررريو  –محمررررد برررر  عبررررد الرررررحم  برررر  محمررررد السرررراامى 

 ط. دار الكتب العممية .  –ص ح محمد محمد عميضة 

المفما رررد المهممعرررة زرررى ارحاديرررث الممضرررمعة لإلمررراك محمرررد بررر   
 ط . دار الكتب العممية. بيرمت . -لالمكانى عمى ا

زيض القدير الرح الهام  الص ير لمع مة عبرد الررؤمي المنرامى  
 ط. دار الكتاب العربى .بيرمت .  –

الكفايرررة زرررى عمرررك الرمايرررة لمحرررازظ أبرررى بكرررر بررر  أحمرررد بررر  عمرررى  
 -تحقيررا د / احمررد عمررر إاالررك  –المعرررمي بالاطيررب الب رردادى 

 ربى . بيرمت .ط . دار الكتاب الع

ط .  -الىلرررى المصرررنمعة زرررى ارحاديرررث الممضرررمعة لمسررريمطى  
 دار المعرزة . بيرمت .

المهرررمحي  مرر  المحرردثي  مالضررعفاو مالمترررمكي  لمحررازظ محمررد  
 ط. دار الباز . –ب  حبا  ب  أحمد البستى 
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 –مهمر  الزما ررد ممنبر  الفررماد ل مرراك عمرى برر  أبرى بكررر الهيثمررى  
 متراث،دار الكتاب العربى )القاإرة.بيرمت( . ط.دار الريا  ل

المسرررتدر  عمرررى الصرررحيحي  زرررى الحرررديث لمحرررازظ أبرررى عبرررد اهلل  
ط. دار الكترررب العمميرررة  -محمرررد  المعررررمي بالحررراكك النيسرررابمرى 

 تحقيا.مصطفى عبد القادر عطا . –الطبعة ارملى  –.بيرمت 

 – المسررررررند ل مرررررراك أحمررررررد برررررر   حنبررررررل أبررررررم عبررررررد اهلل الالرررررريبانى 
 ط.مؤسسة قرطبة . مصر.

المصرررنمع زرررى معرزرررة الحرررديث الممضرررمع  لممررر  عمرررى القرررارى .  
ط. مكترب الممضرمعات ارسر مية  –حقق  / عبد الفتاح أبم مردة 

 . حمب .

المنار المنيي زى  الصحين مالضرعيي لإلمراك الرمس الردي  أبرى  
تحقيرررا . د  –عبرررد اهلل محمرررد بررر  أبرررى  بكرررر الالرررهير بررراب  القررريك 

 ط. مكتب المطبمعات اإلس مية حمب . –الفتاح أبى مدة  /عبد

 ط. دار الكتب العممية . –الممضمعات الكبرى الب  الهمزى  

مطبررمع زررى كراتالررى .  –الممضررمعات الكبرررى لممرر  عمررى القررارى  
 باكستا  .

ط .  -المضررررر  زرررررى الحرررررديث د / عمرررررر حسررررر  عثمرررررا  ز نررررر   
 مؤسسة مناإل العرزا . بيرمت .
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 : هراجع العقيدة والثقافت اإلسالهيت .ثالثا
ط.  –د/ مصرررطفى السرررباعى  –السرررنة ممكانتهرررا زرررى التالرررري  االسررر مى   

 المكتب اإلس مي . 

 البهات الت ريب زى مزم الفكر اإلس مي ل ستاذ أنمر الهندى . 

ترأليي االرد محمرد  –الكالاي الفريد ع  معامل الهردك منقرا ض التمحيرد 
 إحياو التراث العربى بدملة قطر . ط . دار –عمى الحاج 

ط. المكتبرررة  –المقدمرررة لمع مرررة عبرررد الررررحم  بررر  محمرررد بررر  امررردم   
 التهارية بمكة المكرمة .

ترررأليي الررردكتمر مصرررطفى  –المطالعرررات اإلسررر مية زرررى العقيررردة مالفكرررر 
 ط.دار الكتب اإلس مية . –الالكعة 

سسرررة ناصرررر ط.مؤ  –ممسرررمعة الممرررل مالنحرررل ربرررى الفرررتن الالهرسرررتانى 
 لمثقازة .

 خاهسا : اللغت واملعاجن 

الررردار  –تهرررذيب الم رررة ربرررى منصرررمر محمرررد بررر  أحمرررد ارزإررررى 
تحقيررررا د/عبررررد الحمرررريك النهررررار ،  –المصرررررية لمتررررأليي مالترهمررررة 

 مراهعة االستاذ محمد عمى النهار . 

ط. دار إحياو الترراث العربرى.  –بادى نالقاممس المحيط لمفيرمز 
 بيرمت .
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العرررب لمع مررة همررال الرردي  أبررى الفضررل محمررد برر  مكرررك  لسررا  
ط .دار صرررررادر.  -ربررررر  عمرررررى بررررر  أحمرررررد الالرررررهير بررررراب  منظرررررم 

 الطبعة ارملى.  -بيرمت
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 البحثحمتوياث 
 

 رقم الصفحة الموضوع

 المقدمة

 الفصل ارمل

 الدايل تعريي

 الفصل الثانى

 أسباب الدايل

 الفصل الثالث

 يميات زى كتب التفسيرالدايل ماإلسرا عمامل انتالار 

 الفصل الراب 

 اثر الدايل ماطمرت  عمى االس ك مالمسممي 

 الفصل الاامس

 أمثمة م  ارباطيل مالرد عميها
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 الممضمع                          

 المبحث ارمل 
 ماهاو م  الدايل زى العقيدة االلهية

 المبحث الثانى 
 اتزى النبمة مالنبم 
 المبحث الثالث

 الدايل زى ارحكاك الالرعية
 المبحث الراب 

 الدايل زى المبادئ مارسس الدينية
 المبحث الاامس

 الدايل زى معانى ارلفاظ القرننية
 الااتمة

 مراه  البحث
 البحثمحتميات 

  

 
  
 

 
24 
 
28 
 
46 
 
52 

 
61 
77 
78 
85 
 



                                                                           4914 

 

 


