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ن م مجع يفين هذه دورة يف أصول التفسري ألقاها فضيلة الدكتور حممد طرهو 
نبوية عام ينة اللمدلطالب العلم قدموا من أرض فلسطني ألداء العمرة أثناء زايرهتم 

لحق إايه لو  هللاتور عاصم القريويت هداان وذلك بتنسيق مع الدكهـ تقريبا  1420
هو من و سطيين لفلوبرتتيب مع أحد الطالب وهو أبو عمر العتييب أسامة بن عطااي ا

امسة خن هلا وكا واستغرقت أربع حماضراتطالب الدورة وكان وقتها يدرس ابجلامعة 
مسة وسافر ء اخلالقاإفحال بيننا وبينها جميء فاحل احلريب وبعض اإلخوة فشغلوان عن 

 اإلخوة بعد ذلك 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 الدرس األول                         
تَ غحفِ  َتِعيُنُه َوَنسح د هلِل، ََنحَمُدُه َوَنسح َمح رور أنفسنا ومن سيئات شوذ ابهلل من ونع ،رُهُ إنَّ اْلح

 هللا وحده ال له إالإال د أوأشه ،من يهديه هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي لهلنا، أعما
 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، أمَّا بعد... ،شريك له

 ر  وش-سلمه و صلى هللا علي-وخري اهلدي هدي حممد ،فإن أصدق اْلديث كتاب هللا
  .ارنَّ يف ال ضاللة وكل ضاللة   األمور حمداثهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة  

 ا وأن يتقبلمرحومً  امعً أن جيعل جتمعنا هذا جت-وجل عزَّ -رحب بكم مجيًعا وأسأل هللاأُ 
أن -ىلسبحانه وتعا-و هللادعنعلمنا مبا ينفعنا و يمنا ومنكم صاحل العمل وأن ينفعنا مبا علمنا و 

 ،أوقاتكم ارك يفيب ولطلب العلم وأن ،يتقبل منكم خطواتكم اليت خطومتوها ألداء العمرة
  .اىل تعهللااء شيح واملنهج القومي إن وجيعلكم يف خدمة هذا الدين على الطريق الصح

 "علوم التفسري"أخربين أن هناك رغبة لتدريس شيء يف  ،عاصم /يف اْلقيقة الدكتور
وكان املقرتح أن يكون الكتاب الذي يدرس يف هذه الدورة القصرية مقدمة يف علم التفسري 

لنظر واملشاورة ودراسة ولكن بعد ا ،أتى ابلكتاب اإلخوةابن تيمية وأرى أحد  اإلسالملشيخ 
ألنه كتاب عظيم، وشيخ  ؛األمر بدقة وجدان أن هذا الكتاب ال يصلح هلذه الدورة املختصرة

 ،ألجل االنتهاء سريأفاض يف بعض املسائل حبيث ال نستطيع أن هنملها ونسرع ال اإلسالم
هذه العجالة  ابن تيمية واليت َنن يف حاجة إليها يف اإلسالمولكن اخلالصة اليت ذكرها شيخ 

 أكثر سهولة وليونة من أسلوب سوف جنملها ونضيف عليها بعض األمور اهلامة أبسلوب  
شرحه يف لقاء لولكن إبذن هللا هناك نية  ،واملسائل اليت تعرض هلا يف الكتاب اإلسالمشيخ 

يوم األحد يف مواعيد اللقاء األسبوعي يف امللتقى اخلاص الذي  اإلنرتنتأسبوعي على شبكة 
 !وسيكون ذلك على مدى طويل وفرتة جمزية ملثل هذا الكتاب العظيم .أقوم بعمله كل أسبوع

وإن شاء هللا ستكون كلها مسجلة وميكن االستفادة منها لكم يف أي مكان حتلون فيه إن 
وألجل هذا فقد اخرتت أن يكون الشرح متعلق بوريقات علقتها يف بداية  ؛شاء هللا تعاىل

واملدخل الذي ذكرته يف هذه الرسالة هو ، وهي متعلقة ابلتفسري ابملأثوررسالة املاجستري 



 

 

وعلى الرغم من كونه يتعلق بعلم التفسري ابملأثور إال أنه يف  ،مدخل إىل علم التفسري ابملأثور
يقتصر هذا املدخل على مسألة التفسري ابملأثور  يعين ال ،اجلملة متعلق بعلم التفسري ككل

 ، فقط
للغة ان حيث سري ماملدخل مقسم إىل مطالب واملطلب األول منه هو التفهذا  بدايةً 

 . ومن حيث االصطالح
الفسر هو  :يعين، لسفرمن الفسر وقيل من ا ،يضاح والبياناإل :فالتفسري يف اللغة هو
جل هذا وأل ؛فلكشاالسفر واإلسفار هو  :يقولون ،من السفر :البيان وكشف املغطى، وقيل

يسفر  :قولونكما ي  نهأل ؛اومسي السفر سفرً  ،سافرة :كشفت وجهها يقال هلايقال للمرأة إذا  
ألجل  ؛ار سفرً سففسمي ال ويبني حقائقهم يعين يوضح أخالقهم الرجال ،عن أخالق الرجال

اًل جود السني أو  من و داًل ماذا؟ بيعين  ،الَسفحر وقُِلب ؛ ألنه منافسمي التفسري تفسريً  ،ذلك
 بعض الكلمات يفللغة  ايفوهذا موجود  ،ياالسني اثنً و  الفاء أواًل  بحتوالفاء اثنًيا قلب فأص

شيء جذب الف ،بوجذ بذج :مثل ،كانت مقلوبة أو غري مقلوبة  أتيت بنفس املعىن سواءً 
ة املعىن ن انحيمحدة املادة واالسفر الفسر و ف ،تساوي كلمة جبذ الشيء كالمها مبعىن واحد

  .بلِ من انحية الرتكيب قُ ولكن 
لم ويف ذا العن يف هاستخدام أهل العلم الذين يتكلمو يف يعين  :عناه يف االصطالحم

  :غريه من العلوم الشرعية فمعىن التفسري عندهم هو
 
ُ
انيه وبيان مع-ميه وسللى هللا علص-نزل على نبيه حممدالعلم الذي يفهم به كتاب هللا امل

  ،واستخراج أحكامه وِحَكمه
  .ف يف االصطالحالتعريأو هذا هذا املعىن 

لو  تاب هللاك  به ويفهم :يعين ملا يقول ،ويالحظ فيه كما يقول أهل العلم حمرتزات
 كلها كتب هللفجنيل ابإل ابلتوراة ويتعلقأيًضا، يتعلق  التفسري كذا قد يظن الظان أنتركت ه

 :أي-ميه وسل علهللاى صل-املنزل على نبيه حممد :ولكن احرتز املعرف بقوله ؛سبحانه وتعاىل
 هوولكن هذا  أخرى تيفار وهناك تع ةيتعلق بغريه من الكتب املنزل يتعلق ابلقرآن الكرمي وال

 .املختصراملختار التعريف 



 

 

 ، م الرسموعلءات يتعلق بعلم القرا التفسري ماهذا التعريف أو يدخل يف يدخل يف 
وهو -تعاىلو حانه سب-الذي يتعلق بكيفية قراءة كتاب هللاالقراءات هو العلم  علم 
، فرشال يسمى صيل إىل قسمني مهمني قسم يسمى األصول وقسم  فحيث التينقسم من 

ءة يف القرا-اىلنه وتعبحاس-ا يف كتاب هللااألصول تتعلق مبا أييت دائمً  القراءات أصول وفرش،
كلما فتكرر لشيء مغنة النون املشددة يف التجويد هذا امثال كما نقول ،  أي شيء متكرر

 ذكرإذا فرر وكذلك القراءات هناك أمور تتكن هذه النون، غشددة فأنت تأتت نون م
 اإلمالة :مثل ،تكرريف ابب األصول جتدهم يذكرون األشياء اليت تيف القراءات املصنفون 

م لة أمَّا قسمجلقرآن  اوات الياء يعين أشياء متكررة يفذإلدغام بعض األشياء اليت تتعلق با
 تيعين الكلما لنادر،ل القلييف ا إالاليت اختلف فيها وال تتكرر  الفرش فهو يتعلق ابألشياء

 يفتقرأ  (هنارتها األمن حت جتري) :مثل كلمة (فتثبتوا)هي تقرأ يف قراءة ف (فتبينوا) مثل كلمة:
وتقرأ بضم  الدال سكانإب :تقرأ أحياانً  (القدس) :كلمة(،جتري حتتها األهنار) :قراءة أخرى

 علم لة يفاخدفهي  هذه هلا عالقة بعلم التفسري، تسمى الفرشهذه فوَنو ذلك الدال 
ق ألهنا تتعل؛ لتفسريا علم يت تتعلق ابملعاين فهي داخلة يف حدال التفسري، معرفة القراءات

 ومعرفة معانيه.-سبحانه وتعاىل-بفهم معاين كتاب هللا
ليت ات ااءالقر  علم الرسم يتعلق ابلتفسري كما ذكران يف بعضف ،كذلك علم الرسم

 (،ألهنارتها امن حت) :فيها كلمة أثبتفهناك مصاحف  ،املصاحفبني  هااختلف الرسم في
هذه  اإذً ف (رألهناجتري حتتها ا)وجاءت القراءة  (من) :ثبت فيها كلمةيوهناك مصاحف مل 

 :نآلفإذا قلنا ا ،تفسريال القراءة متعلقة ابلرسم وهي متعلقة بعلم القراءات وهي متعلقة بعلم
ليه صلى هللا ع-هلى نبينزل عالعلم الذي يفهم به كتاب هللا املهو:  علم التفسريْلد يف معرفة ا

ليت ذكرهتا األمور اذه وبيان معانيه واستخراج أحكامه وِحَكمه يدخل فيه مثل ه ،حممد-وسلم
  .من القراءات ومن الرسم

تعرفون أن  ،انيةروي يف املصاحف العثم يتعلق برسم القرآن على ما علم   هو :الرسم
صار وملا كتبت هذه املصاحف روعي فيها أن مأرسل مصاحف إىل األ-رضي هللا عنه-عثمان

فهذه -صلى هللا عليه وسلم-تستوعب اخلالف املوجود يف القراءات الثابتة عن رسول هللا
وهذه  ،موجودة يف مصحف العراق غريت وجدت يف مصحف الشام مثال كلمة القراءا



 

 

يتعلق  وألجل هذا كما ذكرت يدخل يف علم التفسري ما ؛لقراءة أهل الشام الكلمة مستوعبة
 يتعلق ابلقراءات. ابلرسم وما

لعلم اعض أهل ن بأ أننا نالحظ :كلمة التفسري وهييف  نقطة أخرى تتعلق ابلتعريف 
ن وتعرفو  ن،دفاب مرتاألغلالتفسري والتأويل عند السلف يف . ايعرب عن التفسري بكلمة التأويل 

ل أويل فالتأويلم التهللا ع دعا له أن يعلمه-هللا عليه وسلم صلى-أن النيب :حديث ابن عباس
 :لغةمن أهل الدة بو عبيأ قال ن،هنا مبعىن التفسري وهبذا القول يف التفسري والتأويل مرتادفا

 التأويل لقول يفا :لا يقو تالحظون يف تفسري الطربي دائمً يعين حىت وهناك من فرق بينهما 
ني بن فرق م مولكن هناك من أهل العل ،يف قوله تعاىل كذا وهو يقصد بذلك التفسري

  .التفسري والتأويل
قة ب الطاىن حبسهو كشف املع :يف املقدمة هذه أن التفسريا تضبطهوأقرب الفروق 

رق بينهما، فند من علتأويل بني كلمة التفسري وا َندد فارقاأن اآلن أردمت يعين إذا  ،البشرية
-كالم هللاىل  إملفسر ر اقول: التفسري هو كشف املعىن حبسب الطاقة البشرية، يعين اآلن ينظن

يصيب  وقد ال صيبيوحياول أن يصل فيه إىل املعىن حبسب طاقته يعين قد -سبحانه وتعاىل
 ْلقيقة ومرادا ى وجهعلىن يؤول إليه املع هو معرفة مافوأما التأويل  ،هذا حبسب طاقة املفسر

  .تعاىلبحانه و سهللا 
بشري املعىن هده السر جبوافق املف، إذا قد يتفق التفسري والتأويل وقد خيتلفانا إذ  

ملعىن ا إليه يؤول اد به ميرا هبذه اآلية أصبح هذا أتويلها ألن التأويل-وجل عز-الذي أراده هللا
ذلك يب د يصد قجيتههو مَّا املفسر فأ ،من هذه اآليةفعال -عز وجل-أراده هللا حقيقة وما

يت سنة الاب والالكتاألدلة من هذا الفرق قد يدل عليه كما ذكرت لكم يصيبه و  وقد ال
 . مادة التأويل ااستخدمت فيه

اللهم علمه » :البن عباس-صلى هللا عليه وسلم-ملا يقول النيب مادة التأويل
يريد املعىن  والمن هذا القرآن -وجل عز-يعين يريد علمه املعىن الذي أراده هللا ،«التأويل
له يصل إليه وإمنا الدعاء أن قوله ابلتفسري مبعىن اجلهد البشري الذي كل مفسر حياول نالذي 

كذلك إذا أردان أن ننظر يف   ،اآلية هذا معىن التأويل حقيقًة مناملراد  ألجل أن يعلم املعىن



 

 

  األمر كتأويل الرؤايالشيء يف حقيقة ما يؤول إليه القرآن لكلمة التأويل جند أهنا تدور حول 
يعين [، 53]األعراف: ﴾يـَْوَم َيَْيتي ََتْوييُلُه يـَُقوُل الَّذييَن َنُسوهُ ﴿ :-عز وجل-هللا قولك

 .حقيقته وواقعه فهذا هو املراد 
  .الحالصطاإذا انتهينا من املطلب األول وهو معىن التفسري يف اللغة ويف 

 مان:دان قس عنالتفسري، مدارسهماأما املطلب الثاين فهو يتعلق بقسمي التفسري و 
  .التفسري ابملأثورسمى ي قسم   .1

يف و جللسة ذه اهيف وأن هنتم به وسيأيت  أن نركز عليه وهذا القسم هو الذي نريد
 كتاب هللا  تفسرييفمدة هو العأنه يؤكد أمهية هذا القسم و اجللسات القادمة إن شاء هللا ما 

  .سبحانه وتعاىل
 يف مجال  إيه فأييت  قرآنيعين ال ،جاء يف القرآن نفسه ما :يشمل هذا التفسري ابملأثور

 ء وأتىشي بعض اآلايت أتت تتحدث عن ،موضع وأييت له بيان وتفصيل يف موضع آخر
ور هو كل املأث ألن ؛التفسري ابملأثورماذا؟ يف فهذا داخل يف  ،تفصيل ذلك يف آايت أخرى

رآن أول فالق ،له مأثورانه وتعاىل هذا يسمى كهللا سبحان عن جاء كل ماكل ما نقل    ،أثر ما
  .يفسر به القرآن فالقرآن يفسر نفسه ما

؟ ألن ملاذا ملأثورتفسري ابال دخل يفي-صلى هللا عليه وسلم-نقل عن النيب ماوكذلك 
ل عليه ذي أنز و اله-سبحانه وتعاىل-هو املبني لكتاب هللا-صلى هللا عليه وسلم-النيب

 آن ذا القر هلة ومفسر ي إليه به والسنة النبوية شارحة ومفصلة هو الذي أوحو القرآن، 
َ ﴿َوأَنزَ  قال:-عز وجل-هللا َعلَُّهْم زّيَل إيلَْيهيْم َولَ اسي َما نُـ  ليلنَّ ْلَنا إيلَْيَك الذّيْكَر ليتـَُبنيّي

 . لقرآنل ن  الذكر املنزل وهي بيا مننة فالسُ  [،44]النحل:  يـَتَـَفكَُّروَن﴾
عليه  ى هللاصل-لملاذا؟ ألن الصحابة هم تالميذ الرسو  ،صحابةعن ال نقل كذلك ما

نزل  لقرآنا؛ مةألة هاهذه املسألة مسيعين ًة، وهم الذين نزل القرآن خياطبهم أصال-وسلم
 -ه وسلملى هللا عليص-خياطب الصحابة وخياطب اجملتمع الذي كان فيه النيب أصال



 

 

ُنذيرَكُ صالة ﴿وَنن نلحق هبم من ابب اإلْلاق وليس من ابب األ ﴾ َمن بـََلغَ وَ بيهي  مألي
ي الذ مانالز آن ألهل القر أن فنحن بلغنا القرآن فنحن داخلون ولكن األصل [، 19]األنعام: 
هو  :قولونفي ،ورلذكيتكلم بضمري ا القرآن حىت أهل العلم يدققون يف األلفاظ ؛أنزل فيه

 ،ايضً صالة أألاس من ابب انث على سبيل التبعية وليخطاب للذكور وإمنا هو خياطب اإل
حابة اطب الصخأن القرآن املقصود  ،فيه تفصيلو ... وبعضهم أخرج العبيد  بعضهمحىت 

هذا  ن يفهممأوىل و القرآن هذا هم أول من فهم نزل بلغتهم، وألجلهم أصالًة فألجل هذا و 
-وسلميه  علهللاى صل-والرسول-صلى هللا عليه وسلم-القرآن كما هم أيًضا بني يدي النيب

أوا التطبيق ور -سلميه و صلى هللا عل-النيبعنه يعلمهم ويفهمهم وكلما أشكل عليهم أمر سألوا 
 ىل.ه وتعابحانسإذا ما أثر عنهم هو تفسري أيًضا بكتاب هللا فالعملي هلذا القرآن 

س إليهم ب الناوأقر  نقل عن التابعني ألهنم تالميذ الصحابة ويدخل يف هذا أيًضا ما
 :قيل كن إذاول تفسري الصحايب وحجية تفسري التابعي فصيل يف حجيةلك تيأيت بعد ذوس

  :فإمنا عين به هذه األربعة التفسري ابملأثور
  .تفسري القرآن ابلقرآن .1
  .تفسري القرآن ابلسنة النبوية .2
  .تفسري القرآن أبقوال الصحابة .3
  .تفسري القرآن أبقوال التابعني .4

 ، ملأثورهذا ابلنسبة للتفسري اب
ابلرأي هو  لتفسرياكله، وَنذر مشا التفسري ابلرأي وهذا الذي نريد أن ننتبه إليه أمَّا 

ا حاول أهل بط كلممنض يف اْلقيقة غريهذا التفسري ابلرأي أمره تفسري القرآن ابالجتهاد و 
 ذلك.  يؤكد وسيأيت يف كالمي ما فلتيضبطوه كلما ت أنالعلم 

فسر مال املعد اكتابالجتهاد ب القرآن لرأي هو تفسريالتفسري اب :قال أهل العلم
 ليها يف ذلك.إدوات اليت حيتاج لأل



 

 

م آن عظيالقر  ،دفسره ابالجتهاأ: يقولفيفسر القرآن و هو أي واحد أييت  يعين ما
نفهم  نأستطيع ن لغةدمنا نفهم ال ريب مبني وَنن نفهم القرآن ونفهم اللغة وماعوبلسان 
  [،195 عراء:]الش ﴾بيليَساٍن َعَريبيٍّ مُّبينيٍ ﴿: قولي-وجل عز-القرآن هللا

ون أن يك شرط هذا الكالم غري صحيح. الذي أجاز التفسري ابالجتهاد أو ابلرأي
عرفة  م: ذلك  ابب ذكر منفمنهم من  ،ليها يف ذلكإاملفسر قد اكتمل أدوات معينة حيتاج 

اآلية كانت ف ؛جلهاأل نزل القرآن أبسباب النزول اليت وإحاطته ،وأشعار العرب ،كالم العرب
 ادثة،ذه اْلتعلق هبة تتنزل يف كثري من األحوال متعلقة بسبب معني حدثت حادثة فنزلت اآلي

  .ي شيءم عن أهذه اْلادثة حىت يستطيع أن يفهم اآلية تتكلأن يعرف فسر للمفالبد 
حكم  ألجلو  عينةفرتة ملهناك آايت نزلت  ،ومعرفة الناسخ واملنسوخ :كذلك قالوا

فسر أن هذا رف امليع البد أن سخا، هذا النبعد فرتة ونزل له انسخ وهذا اْلكم تغري ،معني
 ذلك.  وغري خلط ومل يصل إىل املعىن الصحيح علماْلكم فإذا مل يذلك الشيء نسخ 

ر أدوات فاب تو وجو  ألجل هذه النقطة اليت تكلمنا فيها اآلن من ؛والتفسري ابلرأي
  ،انقسم إىل قسمنير الذي يفسر ابلرأي معينة عند املفس

أو  ،لرأيابتفسري و  ،ورتفسري ابملأث :َنن قلنا يف األول أن التفسري انقسم إىل قسمني
سري ابلرأي ني: تفىل قسمإبدوره انقسم التفسري ابلرأي هو فهذا  ،ابملعقول كما يقولونتفسري 

 احملمود وتفسري ابلرأي املذموم ملاذا؟ 
 بعض فرط يف ات أولتفسري ابلرأي ومل يكتمل عنده هذه األدو يف ا ألن هناك من دخل

مود الذي ي احمللرأا خبالف التفسري ابفمن هنا حدث تفسري ابلرأي مذمومً  ،هذه األدوات
وات اليت م األدديهلبعض املفسرين الذين التزموا بشروط التفسري ابلرأي واكتمل  حصل من

 متكنهم من التفسري ابلرأي. 
 :قالوااًما، متمته حر  فطائفة :ابلرأي على كل حال اختلف يف جوازه أهل العلم والتفسري

افر شروط أو مع تو  اومً ا مذمأبي حال من األحوال سواء كان حممودً ابلري ال يقال يف القرآن 
ل فيه أن يقا إالز ال جيو أي و ألن القرآن ال يقال فيه ابلر  ؛جيوز التفسري ابلرأي مجلة عدمها ال
 ابلنقل. 



 

 

ذلك  انع منمناك هبل جيوز التفسري ابلرأي وليس  :وقالوا ،وهناك طائفة أجازته
ست حكم ليئد و يتكشف للناس فواو  أييت والقرآن يتجدد عطاؤه مع كل زمن ومع كل قرن

ح من أدلة ر وأوض أكثولكل فرقة منهم أدلتهم والواضح أن أدلة املانعنيملن سبقهم، ظاهرة 
قلية أدلة نفنعني ة املاأدل أكثر أمَّاعلى منحصرة يف أشياء عقالنية  ة اجمليزينفأدل ،اجمليزين
 .وفعل السلف يؤكد ذلك  ،وقوية

تطع مل يس ين إذايعْلاجة اعند ولكن خالصة األمر أنه عند اْلاجة الشك يف جوازه 
د أن جيتهد ت فالبآلايابملأثور آلية من ا تفسرياإلنسان أن يصل إىل املعىن وأن يقف على 

 ر الطاقة حىت يصل إىل املعىن املراد. بقد
ري اليت التفس أصول ابن تيمية يف مقدمة اإلسالما لشيخ واْلافظ ابن كثري جزم تبعً 
اثر املدعم ابآل ن الرأيلكي تحرمي تفسري القرآن مبجرد الرأب تكلمنا عنها يف بداية اللقاء جزم

 وسلكه اْلافظ ابن كثري نفسه.  ،هذا سلكه أهل العلم
تفسري  و  دتفسري  حممو  يف انقسام التفسري ابلرأي إىل قسمني:قسيم الذي ذكرته والت
لرأي ابتفسري نع الالذي جزم به أهل العلم يف م من اإلشكالنستطيع أن خنلص به مذموم، 

 . ومن جزم جبوازه 
تفسري ال :لكذيح لتوض ؛أن هناك تفسري حممود وهناك تفسري مذموم :أن يقال التوسط

و ل ،تاب والسنةفق للكملواواهذا شيء مود هو التفسري ابلرأي املوافق لكالم العرب ابلرأي احمل
ا فسريً هذا ت يكون ميكن أن خمالف للكتاب والسنة الهو وافق لكالم العرب و يأتيت تفسري 

  .احممودً 
ة ويف نفس والسن كتابا يف نفس الوقت للا للغة وموافقً البد أن يكون التفسري موافقً 

ن بعض نها اآلكر مللشروط اليت جيب أن تتوافر يف املفسر وسنذ  يايكون مستوفالوقت أن 
 يح.الشروط ونعرف مدى أمهية بعض هذه الشروط حىت تصل إىل التفسري الصح

ا لكالم العرب وسنضرب عكس ذلك إذا مل يكن موافقً  :ا التفسري ابلرأي املذمومأمَّ 
أتيت إىل لغة  ،استوىل :استوى أي ل:يقو  ، أييت(استوى على العرش) :أمثلة الذين يقولون

 فكيف !ا يدل على أن كلمة استوى تساوي استوىلبدً أشيء يف لغة العرب جتد  العرب ال



 

 

يوافق   ألن التفسري ال ؛األمر التفسري مردودجد من أول فن ؟!ايكون هذا التفسري صحيحً 
كالم العرب أو ال يوافق يوافق   ال هو التفسري الذي: املذمومابلرأي فالتفسري ، كالم العرب

 .يتوفر فيه الشروط اليت البد أن تكون متوفرة يف املفسر الكتاب والسنة أو ال
تكون  كاد أنترأي لتفسري ابلليت شرطها أهل العلم فيمن ينربي هذه اآلن الشروط ال

ران نظ إذاو رها ميكن أن تتوفر يف شخص هذا الواقع فنحن سنذك ممنوعة أو ممتنعة وال
ق يف غراإو  حبث جتد عندهم هذه الشروط موجودة بعد لذين فسروا ابلرأي الن اللمفسري
  .البحث

شتقاق ف واالعلوم اللغة والنحو والصر  :من الشروطأو واحدة الشروط  فأول  
فسرين من امل ثريكه ممكن جتدها، أن يتوفر يف املفسر هذا الشيء، ولألسف  والبالغة هذ

البالغة  نباة وجبللغا انبهتموا جبا هتموا هبذا اجلانبهذا اجلانب، وا قوا يفابلرأي أغر 
  !ذلك ية منأمه أهم وأكثر ،النحو والصرف واالشتقاق ومل يهتموا جبوانب أخرىجبانب و 

 ض ا عند البعجتده متامً  علم القراءات هذا جتده عند البعض وقد ال
ملفسرين ا من ريكث  العلم علم التوحيد والعقيدة ويسميه البعض علم أصول الدين وهذا

ب م يف ابأضله بل ابلعكس !علم عقيدة وال علم توحيد لت أقدامهم من هذا الز ابلرأي 
  ،التفسري ابلرأيوابب التوحيد إغراقهم يف العقيدة 

 لك، كذك كذل  علم أسباب النزول، علم القصص كذلكماشي ..  الفقه علم أصول 
  ،االناسخ واملنسوخ أيضً  علم

الفرس   مربطو ذا ههعلم اْلديث ، هذا لتفسري اجململ واملبهم علم األحاديث املبينة
رتكوا لْلديث لم اعلألسف ليس موجود يف كثري من املفسرين ولو كان لديهم  ،يقولون ماك

  .فسروا به كتاب هللا سبحانه وتعاىل خطأ ا مماا كثريً شيئً 
-عاىلنه وتاسبح-منحة من هللا اهبة هذا كما يسميه أهل العلم وهذكذلك علم املو 

  صحيحيفلب البد أن يكون الشخص قد رزقه هللا فهم اثقب كما قال علي بن أيب طا
ب هللا  كتايفرجل لااته ؤ ي اعلم   أو ليس عندان إال ذلك ما يف هذه الصحيفة،)مسلم: 

   .(سبحانه وتعاىل



 

 

 لعلم هل اأخرى هذه ذكرها كثري من أ ا بعلوم  لمً والبد أيًضا أن يكون مُ 
أثور ابمل أن حييط وهو: أمهها البد أن تضاف وهو شيء أساس را منأضفت أمو و 

صلى هللا -النيب تفسريو  ،القرآن ابلقرآنيعين: أنت تفسر ابلرأي وال تعرف تفسري ابلتفسري 
 يف هذه فتنظر ابة للقرآن، البد أن يكون عندك إحاطة،الصحوتفسري  للقرآن،-عليه وسلم

فت لك خالذف تهد وحتاول؛ ألنك لو فسرت خبالاألقوال ويف هذه الرواايت مث بعد جت
 الكتاب والسنة، وهذا شيء اثبت. 

من  ث فكثريمصطلح اْلديو  : علم اْلديث،خرى مثلاألعلوم ال ذاهيضاف إىل و 
جاء  ألنه إذا ؛اهم جد  ذا مذكروا هذا وه ابلرأي ما ممن تكلموا فيما حيتاجه املفسر أهل العلم

يف  أخطأ فسر به القرآنفي اْلديث صحيح أم ضعيف يدر  يفسر وجاءه حديث وهو ال
ْلديث اعرف يفالبد أن وإذا كان اْلديث صحيحا ومل يفسر به القرآن أخطأ التفسري 

ألنه  ؛ث ابطلديحبفسر القرآن  مفنجد أهن، إذا رجعنا لبعض املفسرين الصحيح من الضعيف
  ديث.صول اْلأم ، وعليثا جد ا يف تفسري القرآن وهو علم مصطلح اْلدا هامً فقد علمً 

علم  ن لديهنساب إذا مل يكن اإلئكذلك علم املغازي والسري هذه عجيبة من العجا
ال من ا حبمً ا سليتفسريً  قرآنال ميكن أن يفسر الأنه أتكد  علم املغازي والسرييف قوي 

ة ضع كثري موا يهفرت ذكصحيح السرية النبوية  يف وكتايب ةاألحوال واألمثلة على ذلك كثري 
 ريصل إىل التفسوال ت فسرهاا أن تميكن أبدً  القرآن السرية تفسرها من غري السرية ال من جد ا 

كثرية   مورً سرين أملفعلى ذلك تفسري سورة النجم أشكل على ا مورالصحيح هلا ومن أظهر األ
ُبُكْم َوَما غَ ( َما َضلَّ 1﴿َوالنَّْجمي إيَذا َهَوٰى ) :وجل ملا يقول هللا عز َوَما يَنطيُق  (2َوٰى ) َصاحي
رٍَّة فَاْستَـَوٰى ( ُذو مي 5َمُه َشدييُد اْلُقَوٰى )( َعلَّ 4( إيْن ُهَو إيالَّ َوْحي  يُوَحٰى )3َعني اهْلََوٰى )

أْلُُفقي اأْلَْعَلٰى )6) ( فََأْوَحٰى 9َسنْيي َأْو َأْدََنٰ )( َفَكاَن قَاَب قـَوْ 8 )( ُثَّ َداَن فـََتَدىلَّٰ 7( َوُهَو ابي
هذه حتكي  [،11-1]النجم: (﴾11ا رََأٰى )( َما َكَذَب اْلُفَؤاُد مَ 10ىَلٰ َعْبديهي َما َأْوَحٰى )إي 

ال القصة  ف حصلتم كيوتفهتسمع طرقها ا و واملعراج إذا مل تعرف اْلادثة جيدً  اإلسراءقصة 
  .قصة ،ة اآلية تتكلم عن حال نم الضمائر هذه تعود إىل ماذا؟ ألأن تفه ميكن



 

 

ن مْلُقَوٰى﴾ ادييُد ُه شَ ﴿َعلَّمَ عرفتها مل تعرف الضمائر  طبيق على القصة فإذا مات وهي 
 هو منتَـَوٰى﴾ فَاسْ  ةٍ ﴿ُذو ميرَّ هو شديد القوى املراد؟ الضمري هنا يف علمه يرجع إىل من؟ 

أْلُُفقي اأْلَْعَلٰى﴾ املوصوف هبذا الوصف؟  يرجع ية يف هذه اآلة  ثالثعندان من هو؟ٰ﴿َوُهَو ابي
- عليه وسلملى هللاص-وإما رسول هللا-عليه السالم-جربيل مَّا رب العزة وإماإالضمائر إليهم 

  ؟اهبميكن تعرف هذه اآلايت ماذا يراد  عرفت اْلادثة كيف متت ال ما إذا
ى الرواية من رو  عينيالرواية  نوحصل فيها خالف قدمي حىت بعض الرواة ملا كانوا يروو 

ة وهو ريد آيي ته؛ هذه اآلايت هو نفسه أخطأ دخل آية يف آيةعن عائشة وابن مسعود يف 
واحد  ود علىا تعألنه ظن أن الضمائر كله هذه الضمائر البد أن تكون واحدة؛دخل آية 

-لرسولار إىل مائولكن ضمائر تعود لرب العزة وضمائر تعود إىل جربيل عليه السالم وض
  .ثلةن األمممثال  تفاصيل هذه لكن هذاابلاآلن نريد أن نطيل  وال-صلى هللا عليه وسلم
 العلم بعض أهلو كثرية جد ا يف مواضع  تكلم عن السرية تعرف القرآن وهناك كثري 

 ا الَّذيينَ ثـَبّيُتو ﴿فَـ ماذا: املالئكة قال عن  -عز وجل-ال هللاق ومن املفسرين، عندمااختلف 
املالئكة للتثبيت  :لوافقا ،[12نفال:]األ ﴾بَ آَمُنوا ۚ َسأُْلقيي يفي قـُُلوبي الَّذييَن َكَفُروا الرُّعْ 

م على ، عقلههااألرض كل طريامللك لو قاتل فبجناح واحد ي ، يعين:فقط وليست للقتال
ثـَبّيُتوا الَّذييَن آَمُنوا ۚ﴾أخذ اآلية  التفسري ابلرأي بيت من ابب عتربوا التثيها واك فمسو  ﴿فـَ

أهنم  ل وتركلقتاحىت يصري عندهم قوة للقلب ومن ابب اجلرأة من ابب الشجاعة تثبيت ا
عطاهم أ-عز وجل-هللا دودةقاتلت يف قدرة حمألن املالئكة قاتلت فعاًل، لكنها  ،قاتلوا فعاًل 

يف التثبيت  الئكةور املد ميكن أن حيصر الإايها، فمن يرجع إىل السرية، والذي يعرف السرية 
ومع  -ملسو عليه  هللاصلى -ة مع النيباألدلة واضحة صرحية يف قتال املالئكيجد هناك فقط ف

 ا البد من علم املغازي والسري إذً  .وهكذا األمثلة كثرية املسلمني
يعرف   اتريخ اليهود واليعرف مثاًل  وكذلك علم التاريخ وأخبار األمم السالفة واحد ما

ىل كيف يستطيع أن يصل إوعن األسفار   يف العهد القدمي والعهد اجلديد شيء عن كتبهم وما
برتتيب  ةفهم أمور كثرية جاءت يف القرآن على سبيل اإلمجال وعلى سبيل اإلشارة أو متعلق

 هو املراد منه استطاع أن يفهم ما إذا جاء ينظر يف هذه اآلايت مافيعرفه  اترخيي معني هو ما
  حقيقًة.



 

 

َا حُمَرََّمة  َعَلْيهي  :ملا يقول هللا-عز وجل-هللا َفاَل   اأْلَْرضي َنة  ۛ يَتييُهوَن يفي سَ  بَعينيَ ْم ۛ َأرْ ﴿فَإيَّنَّ
قينيَ   ماهي قصة التيه وهل هذه كانت أربعني أييت امل[، 26]املائدة: ﴾ََتَْس َعَلى اْلَقْومي اْلَفاسي

عرف عما ي وال سرائيلإيعرف اتريخ بين  هي مدة التحرمي إذا ماسنة سنة فقط وال األربعني 
 ، اا صحيحً فهمً  يستطيع أن يفهم هذا الشيء جاء عنهم ما
القرآن ورد  ذكرها اليت علم الدايانت نفس الداينة اليهودية والنصرانية املشاكلأيًضا 

َوقَاَلتي  ﴿ :يهودل البعض الناس أييت يف قوله تعاىل يف قو ، ما يدري عليهم فيها وأفحمهم
ابن هللا،  لون عزيريقو  ليهود ماايقول كيف هذا؟  [،30]التوبة: ﴾َزيـْر  اْبُن اَللَّي عُ  اْليَـُهودُ 

يعرف  نه مل؟ ألملاذا ،قالت ذلك عيسى ابن هللا صحيح ولكن اليهود ما :النصارى قالت
ه لسبب؟ وهل هذوما ا وة فيه؟قصته وملاذا ادعوا البن ومن هو عزير وما ية.اليهودالداينة اتريخ 

ن يفهم يع أستطي ما أصول هذه الدايانت إذا ما عرفطائفة معينة وهل هي زالت أم ابقية، 
 .هم وضالهلمغزيردود القرآن اليت ردت على هؤالء يف 

لم وهو علم هل العض أكذلك علم هام جد ا وهو أصل هذا العلم وهو املوهبة اليت ذكرها بع
من  شيةامل وخمتك عمتكاملة وور تقوى عنده  التقوى واخلشية والورع فإذا كان اإلنسان ما

عنده و ه خشية عند لووجل ولكن  م يف كتاب هللا عزهللا سبحانه وتعاىل يتجرأ على الكال
الم كه  بفسر ي أنحق وصحيح ويصلح  هإال مبا يتأكد أن لن يتكلم-عز وجل-ورع وتقوى هلل

  .الذي يدين الناس هبذا الكالم بناء عليه رب العزة واجلالل
فالقرآن تكلم عن  ،كذلك أمر هام وهو علم اآلداب واألخالق وهتذيب النفوس

يستطيع أن خيرج لك  هذا العلم ال يعرف فالذي اليف آايت كثرية ب وعن األخالق اآلدا
عدم رفع الصوت هذه  :مثاًل وهو دب معني أب ، آية تتعلقالفائدة العظيمة من هذه اآلايت

االستئذان الذي يعرف يف علم اآلداب واألخالق أيتيك أبمثلة وأشياء ب ، آدمن اآلداب 
فعندما يفسر كتاب هللا وأييت عند اآلايت املتعلقة ابآلداب البد  ،تبني على عظم هذا األدب

املطلوب من الشيء أن يكون لديه خلفية مسبقة عن هذا العلم فيعطيك الفائدة ويعطيك 
حقيقة يف   وجتد هذا ،وأما إذا مل يكن عنده علم فتجد أنه مير عليها مرور الكرام ،هذه اآلية

ما  كأهنان مير على هذه اآلايت مرور الكرام وال يفسرها؛  ، فكثري من املفسريكثري من اآلايت
 مرت عليه.



 

 

 الفائدة أعطاان امو ه مث جتده يف مواضع أخرى يغرق يف النحو وإعراب اآلية بعشرين وج
  ،طلتفرينوع من أنواع اإلفراط واكما قلنا اليت نزلت من أجلها اآلية فهذا  

صري يف يها تقكثر وففيها تفصيل ألعلم ا من هذا جمموعة من أهل اطرفً  ذكرفنقول أنه 
 . موغريه لسيوطيي واوالزركش "أصول التفسرييف  الكافييجي يف كتابه :بعض املواضع منهم

 يفألمور اهذه  من أصعب األمور أن جتتمعوكما ذكرت يف أول الكالم يف اْلقيقة 
ذه هيه فحىت تعرف شخص من املفسرين ابلرأي  ،تكون منعدمة تكاد شخص واحد بل

ذا السبب هو  ، لومالع يفسر ابلرأي جتتمع فيه هذه اأان ال أعرف مفسر األشياء جمتمعة ... 
 يفويقع  يف ابب جتده يصحح األمور مزالق،مفسري ابلرأي يف أغلب الذي أدى إىل وقوع 

 ، هللاشاء  إناملفسرين ابلرأي  الكالم عن مزالقوسيأيت مزالق يف ابب آخر 
لرأي له فسري ابس والتالتفسري ابملأثور له مدار ،  له مدارس كل قسم من قسمي التفسري

 . مدارس
ارس مبعىن اهي مدم ،ةمدرسة التفسري مبك :التفسري ابملأثور له مدارس عدة وأمهها
م علماء رج هبمة ختأو أئمة وهؤالء األئ إمامالفصول والطالب وكذا ولكن مبعىن أن هلا 

  ،ا هبؤالءوطً ثور منملأبرزوا فيها وأصبح التفسري ابجهابذة هم الذين قادوا هذه املدرسة و 
-نهعاىل عت هللارضي -مدرسة التفسري مبكة إمامها ورأسها هو ابن عباس :شيءفأول 

-به النيبلذي أدا وصاحبه-صلى هللا عليه وسلم-وابن عباس كما تعلمون ابن عم رسول هللا
 هصلى هللا علي-رسول هللات خالته ميمونه كانت حتوتعلمون أن -صلى هللا عليه وسلم

هم ومن العقل وأويت من الف-ه وسلمصلى هللا علي-خمرجه على نيب هللاوكان مدخله و -وسلم
له -لمه وسصلى هللا علي-لنيبابلدعاء من ا-عز وجل-وأكرمه هللا-وجل عز-منحة من هللا

رب األمة س حبن عباي اومن أجل ذلك مس ؛أبن يفقهه هللا يف الدين وأن يعلمه أتويل الكتاب
-ول هللاعوة رسد ةبربكألنه  ؛وترمجان القرآن وإن أاتك التفسري عن ابن عباس فحسبك به

 .-صلى هللا عليه وسلم
 ،سعيد بن جبري :أشهرهمأمة ابلبنان  إليهموتالميذ هذه املدرسة الذين يشار 

ن وم ،وعطاء بن أيب رابح ،وطاووس بن كيسان ،وعكرمة موىل ابن عباس ،وجماهد بن جرب



 

 

الضحاك رمحه هللا تعاىل وهؤالء الذين ذكرانهم هم عمدة مدرسة التفسري يف كأخذ عن هؤالء  
بعضهم   إنا حىت ا ابلغً بن عباس مباشرة واهتموا به اهتمامً عن اوقد أخذوا التفسري  ،مكة

عرضت القرآن على ابن عباس ثالث عرضات كنت أوقفه عند كل  :كمجاهد بن جرب يقول
ملا واحد جيلس مع ابن عباس كل آية  واختيلمعناها؟  زلت؟ وأين نزلت؟ وماآية أسأله فيما ن

معناها وأين نزلت ويف أي شيء، ثالث مرات، فمن أين سيأيت بعد  رفيوقفه عندها! يعن
  .إذا قال بعد ذلك جماهد يف التفسري معناها ابن عباس مباشرة اهمعنذلك بتفسري؟ 

ايب ن الصحعدرك فسري كاْلاكم يف املستأن الت :وألجل ذلك ذهب بعض أهل العلم
عتربه هو عضهم يبد فمجاه أرأيتم؟! تفسري مرفوع وابلتايل عن التابعي يعترب عن الصحايب

فهم يالذي  ذاوألجل ه ؛وسعيد بن جبري على وجه اخلصوص إذا فسروا فهو عن ابن عباس
لكنه ليس بعي؛ و عن ات يقول هذا تفسري يقدر التفسري عن هؤالء من التابعني ال هذه األمور
، هل ره كلهعلى ابن عباس يفس القرآن ثالث عرضاتعرض هذا جماهد الذي أي اتبعي 

فإذا  ا،در جد  ا ان؟ هذمث أييت ابلتفسري من رأسه أو من أحد آخرسيرتك تفسري ابن عباس 
باس ابن ع نه عنبن جبري وعن عكرمة فتأكد أجماهد وعن سعيد اجتمع التفسري عن حصل و 

 .، فإذا صح عنهم صح عنهألهنم تالميذهرًة؛ مباش
 )وممن استفاد من هذه املدرسة اإلمام قتادة بن دعامة( .

أيب بن كعب وهو الذي  من؟ على مدرسة التفسري ابملدينة قامت على :املدرسة الثانية
ذ أعو -حىت يتعلم منه الرسولأبمر من هللا ملاذا؟ -صلى هللا عليه وسلم-قرأ عليه القرآن النيب

ن يقرأ أبا فخصه إمامً ليكون اختاره -عز وجل-ألنه إمام وهللاليس هذا املراد، ولكن -ابهلل
وتعرفون أن  ،ا لهوإكرامً  يتعلم منه مباشرةً لو  ،ميزة له-صلى هللا عليه وسلم-عليه الرسول

 «أاب املنذر أتدري أي كتاب هللا أعظم؟ اي» :وقال هعندما سأل-صلى هللا عليه وسلم-النيب
فمن شدة  مباشرةً  [،255]البقرة: ﴾اَللَُّ اَل إيلََٰه إيالَّ ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّومُ  فقال: ﴿ ،تارهفاخ

 «ليهنك العلم أاب املنذر»: ضرب صدره وقال وابهجب-صلى هللا عليه وسلم-النيب إعجاب
أن أقرأ هللا أمرين  إن» :عليه القرآن قال-صلى هللا عليه وسلم-هذا أيب بن كعب ملا قرأ النيب

فبكى  ،أو مساين لك؟ قال: نعم. قال: أو ذكرت هنالك؟ قال: نعم :قال ،عليك القرآن



 

 

َّا ََيَْمُعوَن﴾: من شدة الفرح وقال ْليَـْفَرُحوا ُهَو َخرْي  ّمّي ليَك فـَ  ﴿ُقْل بيَفْضلي اَللَّي َوبيَرمْحَتيهي فَبيذَٰ
ء وقراءتنا تكاد تكون سيد القراأيب بن كعب يسمى عند أهل العلم  هذا، «[58]يونس:

 ةة حفص عن عاصم وقراءات أخرى متجهإىل قراءة أيب بن كعب فقراء ةسند معظمها متجه
  .وقمة مدرسة التفسري يف املدينة النبوية إمامإىل نفس السند فهو 

كعب   مد بنوحم ،همن تالميذالرايحي أبو العالية  :وأشهر مفسري هذه املدرسة هو
كعب القرظي   مد بنحمعن  ملا أيتيين تفسريعين أان ملا أعرف هؤالء ي ،وزيد بن أسلم ،القرظي

، يذكر يةالعال يبكذلك عن أ  ،فأعرف أن هذا من مدرسة املدينة فهو من طريق أيب بن كعب
تلوا  ملدينة الذين يف التفسريا من أئمة إمامفهو وقال أبو العالية ... وقال أبو العالية،  عندان

  .هذه املدرسة أيب بن كعب الذي هو رأس
إذا  عالية،ن أيب العبن أنس، دائًما الربيع يروي الربيع ك  :هؤالء عنمن أخذ كذلك 

 ن اببملرواية نفسه فيه ضعف، اهو _ ن أسلم عبد الرمحن بن زيد بالتفسري عن جاءك 
مثل  عظيمم  إما التفسري لكن من ابب التفسري يف علم _ شيء هذا ورواية اْلديث اْلفظ

هذا اْلكم :  يث،َنن ما نقرأ قراءة حفص بن سليمان األسدي مرتوك يف اْلد فص، يعينح
 ولكن الشاطيب يف الشاطبية ماذا يقول:مرتوك 

 وحفص  وابإلتقان كان مفضال  
ز ع-هللا ال!يث اْلديف أمَّا يف القراءات هو مفضل إمام؛ لشدة ضبطه وحفظه، و   

لوم يف ع ربزاألرزاق، جتد إنسان مم ا يعطي كل شيء لواحد، قسم العلم كما قسم-وجل
 قتهو جهده وكل مفرغ ان ك-محه هللار -معينة لكنه أييت ليقول بيت شعر ال يعرف، حفص

ته ضاعكانت بث فال  اْلدي لمأمَّا يف ع ،وللقراءة فقط هللا كتابوذهنه وقدراته كلها لإلقراء ول
لطرق تقن اي الفكذلك عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عنده ضعف يف الرواية مزجاة، 
  .وعلم إماملتفسري اولكنه يف عنده وهم وأخطاء،  حيصل؛ والرواايت

إذا عندان مدرسة مكة ومدرسة  :املدرسة الثالثة ابلتفسري هي مدرسة التفسري ابلعراق
ابن مسعود   .ابن مسعود  من؟ قامت علىاملدينة ومدرسة العراق، مدرسة التفسري ابلعراق 

 إالنرى  لقد مكثنا زماان ما قال: بو موسى األشعري ملا جاء املدينةأ هو وأمه ، ما تعلمونك



 

 

-حيسبونه من أهل الرسول-صلى هللا عليه وسلم-بيت النيبابن مسعود وأمه إال من أهل 
وابن -صلى هللا عليه وسلم-لكثرة دخوهلم وجلوسهم عند رسول هللا-عليه الصالة والسالم

صلى هللا عليه -رسول هللا إنحىت - عليه وسلمصلى هللا-ا لرسول هللامسعود كان مالزمً 
ماله إذن ابن  ،«أن ترفع احلجاب وتسمع سوادي حىت أَّناك إذنك عليَّ »قال: -وسلم

  .أحد يستطيع أن مينعه هذا هو إمام مدرسة التفسري ابلعراق مسعود يدخل كيفما شاء ما
سن ْلاو  ،وعامر الشعيب ،ومسروق ،علقمة :ومن أشهر مفسري هذه املدرسة

شهر ا هو أهذ بن مسعوداالتفسري عنهم فاعلم أهنم مدرسة  كفهؤالء إذا جاء ،البصري
  .مدارس التفسري ابملأثور

 ظيم لهع مامإوهو  ككل  : مجع، مبعىنهذه املدارس أخذ التفسري عنوهناك من 
الثالثة  ملدارسا يه، السدي له تفسري مجع فالسدي إمساعيلتفسري من أعجب التفاسري وهو 

ك مال يبأن طريق يروي به عن ابن عباس م اإلسنادوخلط هذا بذاك وهذا واحد  إسناديف 
انس ن أُ يروي عو  ،ويروي عن ابن مسعود من طريق مرة اهلمداين ،وأيب صاحل عن ابن عباس

  .من الصحابة
ب ذا كذاهغري السدي الص ،تاج أن نفرقَنهذا السدي الكبري وليس السدي الصغري 

الكبري سدي ا الأمَّ  ،ةكرام  ال يؤخذ بتفسريه والروان، فالسدي الصغري كذاب حممد بن ممتهم 
 ؟!هذا عمن يتبني فلم يف بعضها يف التفسري األسانيدمفسر لكن عيب عليه أنه أدخل  فإمام  

ابن  رة عنمصاحل عن ابن عباس أم عن أيب مالك عن ابن عباس وال عن أيب هذا عن 
 مسعود وال ماذا؟ 

 تفسري عن مجاعة غري هؤالء. ال نقلأيًضا 
دارس هلا إمام وتالميذ ولكن نقل التفسري عن مجاعة آخرين أيًضا غري الذين املهذه 

وليس  سري التفشيء من نه نقل ع-رضي هللا عنه-تقدموا فمن الصحابة عمر بن اخلطاب
صحابة ، ومن الا عن عائشةوأيضً -عنهم أمجعني تعاىل رضي هللا-كثريًا، وكذلك ابنه عبد هللا

وعروة  ،وعن القاسم بن حممد ،ومن التابعني عن عروة بن الزبري ،عبد هللا بن الزبري أيًضا عن
وعن أيب مالك وعن بعض من أسلم من أهل الكتاب ككعب  ،أكثر واحد نقل عنه يف هذا



 

 

معينة هلا  رسةيعترب هلم مد وعن وهب بن منبه هؤالء كلهم روي عنهم ولكن ال ،األحبار
 ا.تالميذ وإمنا نقل عنهم التفسري مأثورً مسات وهلا 

 :ا ومهاليهمإ شرانأجنملها يف القسمني اللذين  :وأما مدارس التفسري ابلرأي فهي
يها ملذموم دخل فالرأي اب التفسري ، ومدرسةوالتفسري ابلرأي املذموم ،التفسري ابلرأي احملمود

-يعتقدون أن هللاو لوجود دة ابوح :ولوناْللولية الذين يق :تزندقة مثلواملكبرية املبتدعة طائفة  
ها الذي توىل كرب و  ،مومملذحيل يف خملوقاته وهذه أقبح مدارس التفسري ابلرأي ا-سبحانه وتعاىل

ب خاص له كتاو كية وله الفتوحات امل اْلكمابن عريب الطائي االحتادي الصويف له نصوص 
  يف التفسري وليس كتااًب واحًدا. له عدة كتب، ابلتفسري
د قو -عز وجل-كتاب هللا  فيهاحرفوا  :كذلك الشيعة هلم كتب كثرية يف التفسريو 
 الظاهر متامً اا عن يصرفوهنكما تعلمون أيتون إىل اآلية فو من تفاسريهم وأقواهلم بعًضا درسنا 

علي  :﴾ قالوايَن آَمُنوالَّذي  اإيالَّ ﴿ :فإذا جاء وأعداء علي   ويعتقدون أن القرآن كله نزل يف علي  
قية ر وعائشة وبكر وعمبا أبو هذ: قالوا، ﴾َوالَّذييَن َكَفُروا﴿، وإذا جاء: شيعة وآل بيتهوال

جلْيْبتي َوالطَّاُغوتي ﴿ ،الصحابة ُنوَن ابي قال:  ،أبو بكر وعمر :قالوا [،51]النساء: ﴾يـُْؤمي
  .وهكذا كل آية ،ةعائش :قالوا  [،67: البقرة]﴾  بـََقَرة   ْذََبُواتَ  نْ أَ  ُمرُُكمْ َيَْ  َللََّ ا إينَّ  ﴿

 هيْم أَأَنَذْرهَتُمْ اء  َعَليْ وا َسوَ ذييَن َكَفرُ إينَّ الَّ ﴿ :-عز وجل-هللا يف قول أييتوهذا ابن عريب 
ْيهيْم ﴿َسَواء  َعلَ وا حمبتهم يف سرت  :أيا﴾ َفُرو كَ يَن  إينَّ الَّذي ﴿ :﴾ يقولَأْم َلَْ تُنذيْرُهْم اَل يـُْؤميُنونَ 

وجعل القرآن  ،هم حمبةوكل إميانم م كلهك ألهنحيتاج إنذار  ال يعين: تُنذيْرُهْم﴾ أَأَنَذْرهَتُْم َأْم َلَْ 
 مافيه كفر .

 يفوارج  اخلسريالهم تفسري ولألسف طبع تفسري من تفاسريهم وتففوأما اخلوارج 
  .... جد ا وليس هلا وجود حقيقيقليلة اْلقيقة 

ديث يف اْل هتمقبل روااي هم يتحرجون من الكذب؛ ألجل هذا أهل العلم...نعم ...
فاخلارجي  دون،ألهنم يشد، ملاذا؟ أيضاألهنم يتحرجون من الكذب أكثر من أهل السنة 

 كفر، فهم يتحرجون من الكذب. ت كبريةال عنده أن



 

 

-عز وجل-ن هللاأ،  وعد من هللالالزيغ يف اآلايت اليت تتعلق اب ولكن اإلشكال فيهم
تقاد اليت ل االعسائآلايت ويصرفوهنا،  وكذلك بعض ميغفر الذنوب وكذا، هم حيرفون هذه ا

 فمن أراد أن خلوارجام هور تتعلق ابمليزان وابلصراط وابلبعث واألشياء هذه، طبًعا عندهم قص
 ا كتابوهذ "ريهلود بن حمكم اهلواالقرآن تفسري كتاب طبع وهو "من   كمَنذر  يطلع

لكتاب اش وهذا طفيا حديثا امسه لرجلاآلن، وهناك كتاب املطبوع التفسري الوحيد للخوارج 
السلف   وه منيعترب  كم املشكلة أنه، وهود بن حمهو متداول  ما مطبوع ولكن ًضاموجود أي

ه  في سرق هكتابدمني و تقاثرًا، ويذكر أحاديث، ويهتم هبذا وهو من املكتاب سلفي ألنه يذكر آ
اليت على  عتقاداال مسائل املغريب، هو سرق كتابه ونقله وحرَّف فيه،بن سالم  حيىي كتاب

 منهج أهل الُسنة واجلماعة وحرفها على منهج اخلوارج.
بهم كثر كتأء ما هؤالفاملدارس اخلطرية من مدارس الرأي مدرستهم و  :أما املعتزلة

ا ومنه مجاعة د عليهر االعتزال وقد  إماموهو  "ابلكشاف"وأشهرها كتاب الزخمشري املسمى 
كشاف العليها و  له وردَّ تزا الكشاف وذكر مسائل كثرية من مسائل اعالذي تتبعه يف ابن املنريِ  

 .. العتقاداابب  الكتب يف زيغأمن  واليت أيخذ منها الناس التفسري وهأشهر الكتب من 
 استخدم اللغة يف نصرة مذهبه.... يف اللغة ف.. نعم ...

لألسف ه بخرجت  اأهن هلا تفاسري وهي كثرية املهموهناك فرق أخرى ضالة يف االعتقاد 
 ،بهشر مذهين عن مقاييس اللغة من األساس يعين بعضهم أصبح حيرف يف اللغة من أجل

نه األخري أ يف نه قالأة ا لدرجوكتب فيه شعرً  قيامًة يف كتابه، وأبو حيان قام على الزخمشري
على  لغةاليف  سائلمورد عليه  مرافًقا،مل يتب عما قال يف كتابه لسوف يرى للكافرين إن 

يان أيًضا حن أبو لك الرغم من أن الزخمشري أعلم من أيب حيان وأتقن منه يف مسائل اللغة
  .عبث هبا ألجل نصرة مذهبه ؛استنكر عليه مسائل يف اللغة

ل فبعضهم السلف الصاحل بل عن العق فسريوقد خرجوا عن مقاييس اللغة فضال عن ت
﴿ُقْل َمْن : قوله تعاىل أييت عند همسري ايف تف اإلمساعيليةبعض الشيعة  ،خرج عن العقل مجلة 

﴾  هذا اجلاهل: فيقول  [،32]األنعام: َحرََّم زييَنَة اَللَّي الَِّتي َأْخَرَج ليعيَباديهي َوالطَّيّيَباتي ميَن الرّيْزقي
فيؤدهبا وهي مجيلة  تربيتها يتعب يف ةيكون عنده ابنهذا اجلاهل   _ يقصد طبعا السين _



 

 

 أعطاهافذهب  نضارهتاوأصبحت امرأة متكاملة اخللقة يف أوج البلوغ سن  فإذا وصلت إىل
 يريد يتزوج ابنته .. ﴿ُقْل َمْن َحرََّم زييَنَة اَللَّي﴾ :لغريه وحيتج بقوله

فسري ابلرأي  التيفها هذه املدارس اليت ذكران :وأما مدرسة التفسري ابلرأي احملمود
تفسري  مدارس ًضاأي هناك ،ومدرسة اخلوارج ،ةومدرسة الشيع ،مدرسة االعتزال :املذموم

م ومنه ،مدرسة ية هذهللغو انواحي لاب اهتم كثريا بعضهاابلرأي احملمود لكن غري واضحة املعامل 
وهذه  األعجازو ان ومنهم من اهتم بقضااي البي ،هتم ابلنواحي الفقهية وهذه مدرسةامن 

وقع   نهأ قصود، امللسور وهذه مدرسةومناسبات ا اآلايت مبناسباتومنهم من اهتم  ،مدرسة
معرفة رط ش سيماالها ذكران اليتعدم االلتزام ابلشروط  أساسها ؛كثري من أصحاهبا يف مزالق

سيوطي القله يما نفالطربي  فهذا مفقود لألسف وقد عرب عنه أبو طالب ابملأثورالتفسري 
ده على اعتما يكون أن _ املفسر الذي يفسر ابلرأي احملمود_ يعين وجيب أن يكون  :بقوله

 .عن أصحابه وعمن عاصرهم و -لى هللا عليه وسلمص-النقل عن النيب
ميع ملا  اجلهللاووفق  يف جلسة أخرى هللا تعاىل شاءن إوهذه املزالق سوف نتكلم عنها 

 وأار الستفسن امحيب ويرضى، ونكتفي هبذا القدر يف هذا اللقاء، إذا كان لديكم شيء 
  :ااألسئلة فتفضلو 

 : سائل يسأل عن تفسري سيد قطب؟ 1س
 مساه ماطب أول شيء سيد ق "يف ظالل القرآن"ابلنسبة لتفسري سيد قطب  :1ج

التفاسري  يعينة حملدثا هي املدارسوهو ذكر ذلك بنفسه وهذه  ،يف ظالل القرآنمساه ا تفسريً 
لرأي ابلتفسري يف ا كبال ش داخلوهو  ةصنفما هي م ، يعينواجليل السابق عاصرينملاْلديثة 

 ابلرأي لتفسريه ابويف بعض املواضع كان يصنف يف كتاب ،يف مزالق التفسري ابلرأي ووقع
 سائل،عض امل، يعين: زلت قدمه يف بقضية وحدة الوجودمثل: املذموم يف بعض أمور 

 له رد يجل لغو ر ع أنه مالشيخ حممود شاكر  ، وقبله تتبعهقد تتبعهالشيخ ربيع ... نعم 
 ، هعلي قدمي

الواحد اإلنسان ما حيتاج األمر أن يتحيز  أن أفضل شيءوهللا  احنا يعين عموما ..
ولكن الشيخ ربيع يف اْلقيقة تكلم يف للشيخ سيد وال ألي أحد ، للشيخ ربيع وال  ألمساء ال



 

 

هذا من ابب الغرية على الدين؛ النتشار الكتاب بني الناس، وكثري من الذين يستفيدون منه 
هذه املزالق، فإذا اعتذر الشخص عن سيد قطب ال يغين هذا عن بيان اإلشكال  ما يعرفون

الذي هو موجود؛ ألن الذي يقرأ ما هو عامل، إذا كنا نقرأ مثاًل الظالل؛ لنستفيد ال لنرى هذا 
يف ابب العقيدة حوايل مخسني سنة ابرز خطأ أو صواب، فكالم الشيخ فيه بصفته رجل 

هو ينتقد عن علم ومعرفة قوية يف هذا الباب بغض النظر ف ا ينتقدتقريبا يف القضااي هذه مل
قد ال يروق لكثري من الناس؛ ألنه كان شديد، وأان مسعت الشيخ ربيع يف فسلوب األعن 

حىت على  اْلقيقة بنفسي، يقول: أان ال أكفر سيد قطب، وهذه املسألة لكثرة الكالم فيها
ن ما حيرص على إضاعة الوقت يف هذا األمر، لكن يعين اإلنسا الشبكة كثر الكالم فيها ،

د، وأن هذه كلها اْلق، إذا جاءان واحد وقال: وهللا هذا يدل على أن الكون كله واح يهمه
 ذا الكالم كالم ابطل وليس صحيًحا .ل، فالن أو فالن، فنقول هئقاالن صور بغض النظر ع

 س :
  ...هو رجل و لعلماء فيه، قوال األشريط يف السوق يف طارق السويدان وهللا  

ن مي حال اص أب: أان ال أحب الكالم يف األشخ يل نهجالكن أريد أن أعطيكم م
ربعة من ة أو أالثثاألحوال مبعىن: ميكن أن أتكلم اليوم يف طارق السويدان يكون هناك 

ت تكلمعه فإذا لتقي مأرة ماإلخوة اْلاضرين حيبون الرجل ويعرفونه أكثر مين، فأان اليوم أول 
اطئ خمل الرجل الشخص الذي جلس وحيبه سيغضب وسيأخذ كالمي على حم نقد ذاكيف 

له ن مشاكعلمو ي، كذلك إذا أثنيت على الرجل واْلضور ه وأان ما قصدت ذلك وال أريد
ن أان ال لسويداارق اهذه املشاكل، فنحن أسلوبنا وطريقنا اْلق، ط هأين أوافقيب فيظنون 

 هل ليت ذكرهااسائل امل مسألة من تعال قل يلمسه يف اتريخ حيايت لكن أعرفه، كأين مل أمسع ا
 ؟ هذه أكلمك فيها علمي ا.  صحيحة أم غري صحيحة

يعين ليس طعًنا فيه لكن الذي قرأته ومسعته نقاًل من ابب الكالم وأما طارق السويدان 
الشيعة وبني  عنه وعمن ردَّ عليه، أن الرجل عنده مشاكل خطرية يف االعتقاد خيلط بني

اإلنسان يتبسط مع الشيعة أن الصحابة وهؤالء أسوة فاملسألة خطرية، السنة، وال يعرف منزلة 



 

 

هذا أسلوب ومن ابب كذا ... حىت يقرهبم ليفتح الباب لسب الصحابة، ومن ابب التيسري 
ا أجازه، وال شهادًة علمية. و ال نرضاه، 

ً
 اخلالصة أن الرجل ال نعرف له عامل

فيد م افالكثري منه ودهم إن شاء هللا أننا نقول: على نياهتم،جهثال هؤالء فمثل أم
 بسبب عدم التخصص ... لكن خيشى من املزالق اليت يقع فيها

  قصةيفقط ف يسهذا األسلوب يسمونه األسلوب القصصي، وهذا أسلوب غري دقيق ل
يل كتاب يف  ، يف السرية ياْلسني، أان مسعت له بعض األشرطة يف السرية وأان ختصص

فسرها لوقت يافس صحيح السرية إذا كان بعضكم يعلم، فالرجل يذكر رواايت ساقطة ويف ن
  .صص ابلتخ رفتههذا يتبني معا... امههدقق يف الرواية وال هو فمتفسري خاطئ، ال هو 

 س :
إلعداد؛ حتت ا الثالثو ومطبوع يف جملدين الذهبية صحيح السرية النبوية امسه: السرية 

 أان منقطع.  ... نه له فرتة طويلةأل
 س :

رجة إىل د هبا رت هلا عدة طرق يف صحيح السرية تنتهضأما قصة العنكبوت فقد ذك
 ية ضعيفة، ااْلسن وأما قصة اْلمامتني فال ليست بصحيحة، هلا رو 

 س:
 طلع البدر علينا رواية ضعيفة ال تصح مطلًقا، 

 ال تصح، ..قصة تبوك ال 
كون يف تكن أن  مياليعين لو كانت  ه ابن القيم على سبيل التنزلد ذكر هذا الكالم ق

صاًل غري لقصة أك، فاعلى طريق تبو هي هلجرة! هذه ثنيات الوداع ما هي على طريق اهلجرة ا
 ا، د  صحيحة، من انحية املعىن ومن انحية السند هي منقطعة انقطاع شديد ج

 س :
ه إشكال، ولكن قصة ابن مسعود هذا على خلقتهم فهذا في رؤيةالرؤية اجلن مبعىن 

الذي ذكر هذا الكالم فانظر هذا من اخللط الذي أكلمكم عنه، ما هو انحية رؤية اجلن 



 

 

فهناك حديث عن  وعدم رؤية اجلن لكنه كما يقول بعض الناس: أدخل شعبان يف رمضان،
فقال: أين كان ربنا؟ -صلى هللا عليه وسلم-العقيلي، سأل الرسول رجل يسمى أبو رزين

 ، هذا اْلديث ضعيف. «كان يف عماء ما فوقه هواء وما حتته هواء»
صلى -ع النيبو رج فهو ما حيسن العلم، فالذي ذكره اآلن يف موضوع اجلن، أول شيء:

ا له اء سفهاء الطائف طائف وإيذمن ال-هللا عليه وسلم الم ن قضية إسعهذا متأخر جد 
  ذاك،يف افهو أدخل هذ . بعد أايم من نزول الوحي اجلن، فاجلن أسلموا يف أول البعثة يعين:

لم لى هللا عليه وسص-نيباثين شيء: ما هو يف اْلادثة هذه إطالقًا وال فيها جن وال شيء، ال
 يق آخرر سن بطه حمملا نزل حتت الشجرة وجاء اْلديث الذي فيه وبعض الناس يضعفونه لكن

، ...«الناس على ة حيلِت وهوايناللهم إين أشكو إليك ضعف قويت وقل»قال هو فيه: 
 هذا إن شاء هللا حديث حسن، لكن بعض أهل العلم ضعفه.

يف قصة الطائف وأصاًل كان أصلها بعدما مات أبو طالب خرج  فهذا الذي حصل
يطلب النصرة وهذا الكالم كان بعد اإلسراء واملعراج وبعد السنة -صلى هللا عليه وسلم-النيب

كانوا أسلموا من زمان فهذا طبًعا من اخللط الذي ذكران، أما قصة   التاسعة من اهلجرة، اجلن
بعد إسالمهم أصاًل بفرتة وفد أتى لإلسالم؛ ليتعلم -صلى هللا عليه وسلم-للنيب ااجلن فقد أتو 

الدين فهذه قصة أخرى، قصة حضور ابن مسعود ليلة اجلن فهي كانت ليلتني، ليلة ما 
-صلى هللا عليه وسلم-الصحابة وظنوا أن النيب حضرها ابن مسعود وما حضرها أحد من

: آاتين داعي اجلن فقالعنه يف شعاب مكة إىل أن وجدوه  اغتيل فيها، وخرجوا يبحثون
طلبوا كذا وكذا الذي هو الطعام، واملرة الثانية اليت حضرها ابن مسعود فهذه كانت ليلة قال 

صلى هللا عليه -هللا، فأخذه النيبمن حيضر معي ليلة اجلن؟ قال ابن مسعود: أان اي رسول 
وانطلق -صلى هللا عليه وسلم-واْلديث يف الرتمذي وهو حديث حسن، أخذه النيب-وسلم

-جتماع وخطَّ له خط ا وأمره أال يفارق هذا اخلط وإال ُأصيب، فيقول: جاء النيباالكان ملبه 
من  جنسالطوال،  .، يقول: رأيت رجااًل أشباه الزطوجلس وأتى..-صلى هللا عليه وسلم

شيء ساترهم قليل، وكأهنم  يعين كأنه ليس على سوءاهتم شيء، فقطالسودان طوال، ويقول: 
واجتمعوا عليه -صلى هللا عليه وسلم-النيب اخياالت، فمروا جبواري فرعبت رعًبا شديًدا، فأتو 

بعًضا  حىت كادوا يكونون عليه لبًدا، كما ذكر، يعين أصبحوا ماذا؟ يتكوموا ويركب بعضهم



 

 

، فهو وهو يف وسطهم، يتلو عليهم القرآن ويعلمهم-صلى هللا عليه وسلم-النيب واحىت يسمع
صلى هللا عليه -تشبيه، ورجعوا كما كانوا، ورجع النيبالذا رأى خياالت ابن مسعود شبهها هب

وصلوا -صلى هللا عليه وسلم-وكذا، ورجع إليهم النيب متعب من كثرة ما أرهقوه وركبوه-لموس
صلى هللا -لصبح يف ذلك اليوم هو وابن مسعود يف ذلك املكان، بعد أن انم واراتح الرسولا

 من التعب.-عليه وسلم
قصة،  طائفهذه قصة أخرى فقصة إسالمهم قصة، وقصة ابن مسعود قصة، وقصة ال

 ....فأدخل الكالم يف بعضه 
 س:

زي له ابن جالكليب امسه حممد بن السائب وإن كنت تقصد ابلكليب ابن جزي ف 
 تفسري جيد ال أبس به خمتصر

 س :
وهذا التفسري  اجلواهر فيها رجل له تفسري  برزهذا من مدارس التفسري ابلرأي املذموم 

أرسل التفسري للملك عبد العزيز امسه طنطاوي جوهري عبد العزيز والرجل  يف أايم امللككان 
والكتاب أان اطلعت عليه  متاما ،منعه  ،مساًعا فمنع دخول الكتاب اململكةه سيلقى نيظن أ

تركيب الكيمياء ودرجات  : تكلم يفينم يع اآلن، هذا الكتااملمنوعات ال يسمح به إىل يف
يف كتاب  ، وعبثشيء ال ميت للتفسري بصلة املاء واْلرارة ونسبة الفسفور ونسبة املنجنيز، 

عين فائدة لبعض األشياء لكن إذا كان من ابب فقط ي. فاإلغراق فيه ... ا عجيًبا هللا عبث
النظرايت العلمية اْلقائق العلمية، فال  ، واليت توافق اْلقائق العلمية الالواضحة املتفق عليها

 ابب اإلعجاز واإلعجاز أبس يعين اإلشارة إىل هذا لكن ال تدخل يف ابب التفسري تدخل يف
 هذا قسم من أقسام من علوم القرآن فاإلعجاز العلمي هذا ماله عالقة ابلتفسريقسم آخر 

علوم القرآن، اإلعجاز العلمي ما يفسر، اإلعجاز العلمي يثبت صحة كون هذا القرآن من 
األمواج الداخلية مثاًل، كما يف  رفأن يع-صلى هللا عليه وسلم-عند هللا، ألنه من أين للنيب

ۚ   َأْو َكظُُلَماٍت يفي ََبٍْر جلُّّييٍّ يـَْغَشاُه َمْوج  مّين﴿قوله تعاىل:  فـَْوقيهي َمْوج  مّين فـَْوقيهي َسَحاب 
 ﴾بـََلى قَاديرييَن َعَلى َأْن ُنَسوّيَي بـََنانَهُ ﴿[، و 40]النور:﴾ ظُُلَمات  بـَْعُضَها فـَْوَق بـَْعضٍ 



 

 

اليت تستخدم  فوائدوال ومثل هذه األشياء هذه من ابب امللح جاء[، مثل هذا إذا 4]القيامة:
 تفسري كتاب هللا هي يف التفسري ما يف الدعوة ولكن 

 نقطة هامة :
يف   واضح مثاًل ا معىنهلية اآلن أقول: هذه النقطة من التفسري ابلرأي املذموم أنه أييت آب

 ََيُْكُم اَل ْطَرافيَها ۚ َواَللَُّ أَ ُصَها ميْن نَنقُ  َرْوا َأانَّ ََنْيتي اأْلَْرضَ َأَوَلَْ يَـ ﴿: -سبحانه وتعاىل-قوله
ُْكميهي ۚ وَ  ، هذه اآلية تتكلم عن انتشار اإلسالم  [41]الرعد: ﴾ُهَو َسرييُع احلْيَسابي ُمَعقّيَب حلي

وأن -عز وجل-دءوا يدخلون يف دين هللايعين الناس ب-ه وسلمصلى هللا علي-يف عهد النيب
صان الكفر ا؟ بنقاذاإلسالم بدأ ينتشر وابلتايل رقعة الكفر تقل فنقصان األرض متعلق مب

حقة واآلية ايت الوآ لناس يف دين هللا، واآلية هلا آايت سابقةوظهور املسلمني، ودخول ا
ي العلم عجازقضااي اإليف مكية ونزلت ختاطب الصحابة، أييت واحد من ابب اإلغراق 

 ابسة، كل يوملى اليعطي يقول: أثبت العلم اْلديث أن اليابسة تنقص وأن املساحة املائية تغ
آلن ماهلا ااآلية فاها، الكفار إذا كان هذا معنيف كذا، هذه اآلية اآلن نزلت خاصة   مبقدار

﴾ افيَهانُقُصَها ميْن َأْطرَ نَ اأْلَْرَض  يتي  َنَْ َأَوََلْ يـََرْوا َأانَّ ﴿معىن ال ميكن هللا خياطب الكافرين يقول: 
-سلمو  هصلى هللا علي-والرسولوما فائدة نقصان األرض وزايدة املاء فيما يتعلق يف مكة 

 خول اإلسالم؟ فهذا من التفسري ابلرأي املذموم. الناس إىل د يدعو
 س:

 لكتاب واللنب وهللا ما مر علي  اْلديث أين هو؟ اب
 يعين أنه ضعيف، ا، ....ال 

 ْلديث أين هو؟ 
صحة جلزم بقصد اأصحيح أيتينا مبكانه وخترجيه، ابلكمبيوتر سهل، يعين الذي قال 

ة ث غريبدييقول: أحا يتاديث اليعين: ابلذات األح من صححه هل تذكرهذا اْلديث،
بد من حذر رك، والستدوليست بكتب العلم املشتهرة مثل: الكتب الستة املسند الطرباين امل

ى لذي رو ااب شديد يف التصحيح قد يكون اإلسناد ظاهره الصحة وقد يكون صاحب الكت
 الكتاب 



 

 

ثت حبجيه قد مر علي حديث قبل حوايل ثالث أسابيع أحد الطلبة قد طلب ختر 
ه قال ظر فيمن نواإلسناد الذي يروي به ظاهره الصحة ابن بطة وجدت اْلديث رواه 

ذ ص أيخمضعف صاحب الكتاب قد أييت شخ ابن بطةمباشرة وهو يف اْلقيقة صحيح 
روى  م الذيمااألحاديث من الكتاب ويبحث يف السند والسند صحيح والراوي أصاًل اإل

 اْلديث هو نفسه ضعيف، 
 س: 

دة تشم ل الور : مثأهل العلمكما يقول   هؤالء يء عبد الرزاق نوفل واجلماعةنفس الش
 . وهلكتفركتها ذهبت رائحتها رك، إذا أخذت وردة تشمها لكن إذا وال تف

 س :
 ...دعي النبوة ي نطالع اآلخمرف هناك واحد اإلعجاز العددي  

 س:
سري ن التفمصبح أ إذا أغرق فيهيهتم بقضااي اإلعجاز العلمي ابلقرآن و الزنداين 

وًما عمن الزنداين لككذا  و ، أما من ابب الداللة على قدرة هللااملذموم، إذا أدخله يف التفسري 
ليس من أهل لدين و  ااجتاهه فيه مشاكل، يعين ينبغي لإلنسان ينتبه كما ذكرت من يتكلم يف

 له كالم كثري-هللارمحه -يعين، والشيخ مقبل ثقيلةالعلم أتكد إنه البد أن يكون عنده زالت 
ذا كان ، إ خص الشيعينمانبغى وَنن كما ذكران منسك الكلمة بكلمتها  يف الشيخ الزنداين

ودخول  ربملانااي القضمشاكل يف  فمن كالمه . ولهحيتاج إىل استفسار فيه شيء معني يعين 
 . محه هللار - الشيخ مقبلكثريا   استنكرهااملرأة الربملان وأشياء مثل هذا هذه 

 
    
 
 

 



 

 

 الدرس الثاين
 بسم هللا الرمحن الرحيم

تَ غحفِ  َتِعيُنُه َوَنسح د هلِل، ََنحَمُدُه َوَنسح َمح أنفسنا ومن سيئات  رورشعوذ ابهلل من نو  ، رُهُ إنَّ اْلح
ال  وحده هللا إاله لإ ال أنهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد  هأعمالنا من يهد

  ...أمَّا بعد، بده ورسولهع اله وأشهد أن حممد شريك
وشر -لمه وسصلى هللا علي-فإن أصدق اْلديث كتاب هللا وخري اهلدي هدي حممد

  ،اراألمور حمداثهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف الن
ر فسري ابملأثو ية الت أمهبيتعلق  ثالثهبا البارحة واملطلب ال بدأاننستكمل املطالب اليت 

 منل ن القسم األو تحدث عن اىلهذه الليلة املباركة إن شاء هللا تعويف ، تفسري ابلرأيومبزالق ال
  .هذا املطلب وهو أمهية التفسري ابملأثور

نه وتعاىل  سبحام هللاألنه تفسري لكال ؛األمهية مبكانمن أن التفسري ابملأثور  ال شك
يت صل وأيس واألاألساوهذا هو  -صلى هللا عليه وسلم-وبكالم رسوله-جل وعال-بكالمه

و التفسري شك أن هذا ه الو -ل وعالج-تفسري الصحابة والتابعني لكتاب هللاوفرعا ا له تبعً 
لقرآن كران اا ذ كم  هألن ؛آخر خيتلف عن هذا التفسري ميكن أن يصح تفسري   الصحيح وال

 عليه هللا ن أنزل ممميكن أن يكون هناك أحد أعلم بتفسري كتاب هللا يفسر بعضه البعض وال
هنم زل بلساون يف األصل نزل القرآن ليخاطبهم همأو من تالمذته الذين  ،هذا الكتاب

 . والعربية سليقتهم اليت تربوا عليها ونشأوا يف أحضاهنا
 القرآن ى تفسرير علابلنسبة لتفسري القرآن ابلقرآن ال أعلم من سلف األمة من اقتص

ة نة هي املبينن السُ أل ؛آن على تفسري القرآن لهميكن أن يقتصر يف تفسري القر  ابلقرآن، وال
قتصار على فاال ،بني القرآن أمت بيان قدما سيأيت ك-لى هللا عليه وسلمص-ا والنيبأساسً 

-ه تعاىلسبحان-هللاالقرآن فقط يف تفسري القرآن لن يكفي ولن يعطي الفهم التام لكتاب 
يعطينا  أن ، ولكنآلخرل يف البعض ايف بعض املواضع، ويفصل ما أمج مجلأ وإمنا قد يبني ما

 ميكن أن يكون.  ا للقرآن فهذا ال شافيً  وبياانً ا متكاماًل تفسريً 



 

 

صنف  لعلم ممنهل امن أقتصر امل يوجد من  ؛لعل هذا هو السببألجل هذا و و    
بري الشيخ ح التعصذا إابلتفسري ابملأثور على تفسري القرآن ابلقرآن، ولكن من املعاصرين 

أضواء " ومساه رآناألمني صنف كتابه يف تفسري القرآن ابلق حممد -رمحه هللا-يالشنقيط
تفسري  شيخ علىال تصرذا وحقيقة األمر مل يقهبوهذا الكتاب فيما أعلم مل يسبق  "البيان

وَنو  ْلديثابستدالل اإىل و  لغوية قضااي يف إىل الدخولأيًضا اضطر إمنا القرآن ابلقرآن و 
لقرآن اود يف موج من اآلايت مل يتعرض لتفسريها ألن تفسريها غري اكما ترك كثري   ،ذلك

كرت ذ كما ت  ض اآلايعلى بعفيه أنه اقتصر  إالمع جودة كتابه أنه  قد ذكرت هناالكرمي، و 
اب هللا اين كتمع يتضح لطالب العلم عدم كفاية هذا املنهج يف توضيح أنه دون بعض كما

َ  ا إيلَْيكَ َوأَنَزْلنَ  ﴿ :-بحانه وتعاىلس-المس قكما ذكران اآلية اليت تعرضنا هلا ابألو   الذيّْكَر ليتـَُبنيّي
لينا، إنزل أُ  ال الذكر حىت يتبني لنا ماالبد من اكتمف[، 44]النحل: ﴾ ليلنَّاسي َما نُزّيَل إيلَْيهيمْ 

 السنة.كتاب و ل الإمنا الذكر يشمو والقرآن ليس هو فقط الذي أنزل وليس هو فقط الذكر 
هل العلم، أبعض  وبني أن ننتبه هلا وقد حصل نزاع فيها بيين أحبة جدًّا نقطة هام

صلى هللا -هللاآن يقولون: إن رسول مل يفسر القر -ه وسلمصلى هللا علي-مسألة أن النيب :وهي
ي هللا رض-ائشةعن يف ذلك رواية عن ذكرو  من القرآن، ويقلياًل  مل يفسر إال-عليه وسلم

فسر ه نأفواقع األمر -ه وسلمصلى هللا علي-صحيحة وأما النيبغري وهي رواية ابطلة -عنها
 فسرقولنا:  لى معىنع زيا مل يفسره، ولكن البد من الرتك، ومل يرتك منه شيئً القرآن كاماًل 
 .القرآن كاماًل 

التفسري  :ذا قلناإىل موضوعات، فإ: مفردات و القرآن من حيث التفسري ينقسم إىل
ملراد هذا هو ا، كاماًل -صلى هللا عليه وسلم-ذا مل يفسره النيبفردات القرآن فهملمبعىن شرح 

 أتيت عند آية فتجد فيها كلمة فتقول: ما-صلى هللا عليه وسلم-املأثور عن النيببقلة التفسري 
من  د قلياًل جت ، جتد معىن هذه الكلمة فيما ورد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ ال

جتد  .ا هنر  :أي (راي)سجتد كلمة ،  مفرداهتامبعىن -ليه وسلمصلى هللا ع-اآلايت فسرها النيب
هتم هبذا بعض أهل العلم ومن احملدثني أحد املشايخ الفضالء من اوقد  بعض الكلمات
صلى هللا -املاجستري والدكتوراه يف تفسري النيب رسالته يف ،عواد بالل العويف /مشاخينا الشيخ

يف  -رمحه هللا-وجتد من ذلك اْلاكم يف مستدركه ،واهتم جبمع هذه املفردات-عليه وسلم



 

 

 ،عدة رواايت يف تفسري املفردات-صلى هللا عليه وسلم-كتاب تفسري القرآن يذكر عن النيب
مل يفسر إال القليل -صلى هللا عليه وسلم-إن رسول هللا :ا من أهل العلم يقولفإذا مسعنا أحدً 

أما تفسري القرآن ، ك على تفسري املفرداتذليف ، فإمنا قصدهم بذلك وخيرج قوهلم من القرآن
أميا تفسري ووضحه أميا -صلى هللا عليه وسلم-املوضوعي فهذا قد فسره النيب مبعىن التفسري

  .توضيح
 د ابهللاالعتقا العقيدة؛عن ماذا؟ آايت القرآن كثري منها يتحدث عن : أنيت هنا 

ذت هذه ماذا أخ إلميانااي القدر، وقضا اليوم اآلخر،و  ،والكتب املنزلة ،واألنبياء ،واملالئكة
تاج حي توضيحه ومن بيانه؛ هل هذا ومن شرحه ومن-ه وسلمصلى هللا علي-من حديث النيب

  يفا كاماًل تفسريً  ن مفسرةاليت تكلم عنها القرآكلها ؟ أمور العقيدة   إىل معىن كلمةأن أنيت 
  .ايف تطبيقه ملا ورد فيهو -لى هللا عليه وسلمص-أحاديث النيب

-د فسرها النيبقكلها   هذه أنيت لقضااي العبادات اآلايت املتعلقة ابلصالة ابلزكاة واْلج
كون قد ي يف الفك ،تطبيق عملي يف مواضع عدةب أحاديث كثرية، و يف-صلى هللا عليه وسلم

ألحكام جميع اة ففسرها؟ أنيت ألمور املعامالت الطالق البيع النكاح األحكام الشرعي
صلى -رها النيبقد فس لهاكذلك اليت وردت يف القرآن الكرمي ك  ،علقة ابملعامالتالشرعية املت

  .حاديث كثريةأيف -هللا عليه وسلم
ظيم. بل  عآن: هذا خطأ مل يفسر القر -ه وسلمصلى هللا علي-النيب إن :ا إذا قلنافإذ  
 نا هذاليشرح ل-عز وجل-هللا رسلهأ ،ن يفسر لنا القرآنأ-لى هللا عليه وسلمص-كان دوره

قرآان -سلمو  هصلى هللا علي-الكتاب ويطبقه لنا عمليا ليكون أسوة لنا، وألجل هذا كان النيب
كيف ف ،«نكان خلقه القرآ»قالت: -رضي هللا عنها-ميشي على األرض، وعن عائشة

سري تف نو ك أن يبيق تفسري وليس شرط التفسريالتطألن نه مل يفسره؟ هذا خطأ. إ :يقال
  .نواعفسري ألتفسري، فالتل خاطئ. هذا فهم اىل كذا معناه كذا فردات. قال تعامل

عن طريق األحاديث قد فسر كل ما أتى يف القرآن -صلى هللا عليه وسلم-النيبفإًذا 
وكذلك اآلايت املتعلقة ابلغزوات، وتفسريها كله تطبيق، وكلها  ،القولية واألحاديث الفعلية



 

 

صلى هللا عليه وسلم رية النبوية، وكذلك عالقته اآلايت اليت تتعلق ابلغزوات والس تفسري
  .صلى هللا عليه وسلم أثر عنه ابملشركني وأبهل كتاب ليس هلا أي تفسري إال ما

نزلت  ا اليتفسر اآلايت أيضً يأسباب النزول ، كذلك اآلايت اليت نزلت مسببة 
القرآن قد  ه فجليعلا، و ا صحيحً ألجلها اليت البد منها حىت نستطيع أن نفهم اآلايت فهمً 

جيب أن  ة رمحه هللا:ا، وقد قال ابن تيميا وعمليً ا قوليً تفسريً -لى هللا عليه وسلمص-فسره النيب
هذه  ،لفاظهعاين القرآن كما بني هلم أمبني ألصحابه -ه وسلمصلى هللا علي-يعلم أن النيب

أقوله و اآلن ه بلف يل فيما أجزم س-اْلمد هلل-تكتب مباء الذهب وهذا اإلسالمقولة شيخ 
قليل لا إالمل يفسر -ه وسلمصلى هللا علي-ألن هذا الذي يتبىن القول أن النيب ؛وأحث عليه

م لنا أن يهد يريده أنيقول، وإما  يعي بدقة ما مَّا أن يكون الإمن القرآن صاحب حالني 
 حىت يغرقنا يف مزالق التفسري ابلرأي.  ؛التفسري ابملأثور

يقصد   فإنهذكران األول فإننا َنمله على مااْلال الذي يقول هذه الكلمة يف 
جلانب اهو من فجلانب ايقول، وإن مل يكن من هذا  يعي ما أصر فإنه الأىب و  ناملفردات، فإ

زالق ممة وتقع يف لك األ هتاآلخر الذي يريد أن يفقدان ويفقد األمة قيمة التفسري ابملأثور حىت
 ا فيما بعد. وإن شاء هللا سنتطرق هل ابلرأيالتفسري 

كرت ذ : الصحابة تفسري يةأبمه أما التفسري مبا أثر عن الصحابة والتابعني فنبدأ أوال  
الذي شهد  لصحايباري لكم أن أاب عبد هللا اْلاكم النيسابوري يف املستدرك يقول: إن تفس

زاده و أوضحه و ث، الوحي والتنزيل حديث مسند وفصل ذلك يف كتابه يف معرفة علوم اْلدي
 كان يف سبب النزول وَنو ذلك.إذا  ان أبن املراد يف ذلك بيا

زول أنه سبب الن ه اترةاد ب: قوهلم نزلت اآلية يف كذا؛ ير كذلك قال ابن تيمية رمحه هلل
 ية كذا.ذه اآلين هبعكما تقول ،  وإن مل يكن السبب  رة يراد به أن هذا داخل يف اآليةوات

 هذا سبب أنل تفصيل؛ كيف يعرف نالحظ أن أهل العلم عندهم يف سبب النزو  
تعقيبها بنزول اآلية؟ يقولون: إذا قال الصحايب أو ذكر قصة معينة مث قال: فنزلت آية كذا ل

هذا فسبب نزول اآلية. كذلك إذا قال: نزلت اآلية يف كذا  أبن ذلكابلفاء فهذا تصريح 
 ،ية تشمل هذا املعىنية. لكن حيتمل أن يراد به أن اآلاآلنزول لسبب أنه أيًضا داللة على 



 

 

ا من التعارض يف ذكر أسباب النزول ننظر يف فإذا وجدان شيئً  ،وهذا حصل يف كالم الصحابة
اللفظ الذي ذكره الصحايب؛ ويؤخذ اللفظ الصريح ويرتك اللفظ احملتمل كما ذكر اآلن شيخ 

ة يف كذا هل نزلت يف هذه اآلي حباابن تيمية يقول: لقد تنازع العلماء يف قول الص اإلسالم
السبب الذي أنزلت ألجله؟ أو جيري جمرى التفسري منه الذي يذكر جيري جمرى املسند كما 

 ليس مبسند؟
هذا  علىد ملسانير اثكوأ ،يدخله يف املسند فالبخاري يدخله يف املسند وغريه ال"قال: 

 ثل هذام دخلونإنه يا نزلت عقبه؛ فسببً  ذكرإذا  ما خبالف، االصطالح كمسند أمحد وغريه
 ايعترب حديثً  ،ملسنداء يف يعين كما ذكران اللفظ الصريح ابالتفاق، يدخله العلما" يف املسند 

سند يدخله يف امل ماء منلعلا، وأما إذا كان بصيغة االحتمال اليت ذكرانها فمن اا مرفوعً مسندً 
يكون يف  صل أناأل يدخله يف املسند، وكما ذكران ل البخاري رمحه هللا؛ ومنهم من المث

يف  لصحايبن ااملسند، فإن حصل تعارض اعترب ذلك من ابب الفتوى وأن هذا اجتهاد م
 اْلادثة وَنوها. هلذه مشول اآلية 

ى ائييَل َعلَ ْسرَ  إي َوَشهيَد َشاهيد  ميْن َبيني كما يقولون مثال يف قوله تعاىل: ﴿
ْثليهي  د عب سالمإية نزلت قبل آلهذه ا، عبد هللا بن سالم يفيقولون: نزلت  [10]األحقاف:﴾مي

د هللا بن عب سالمإهو  سبب النزولأن وليس املراد  يف هذه اآليةهللا بن سالم، ولكنه داخل 
  .سالم

 الاليت  لغيبياتأو من ا ،ما كان من الصحايب يف أسباب النزولأن شك  والأقول : 
ا مم ة، شيءناجل أمر غييب يتكلم عن شيء يف النار، شيء يف، تقال من جهة االستنباط 

، والثالثة الثاين رقمهذه الف، حيصل من عالمات الساعة، شيء حيصل يف املستقبل أمور غيبية
ين اث ،لنزولسباب اأن يكون يف أأول شيء يعين ، اليت ال ميكن أن تتلقى من أهل الكتاب

 ث مرفوعثه حديحديففهذان األمران إذا تكلم فيهما الصحايب  ،شيء أن يكون يف الغيبيات
كن أن يكون ال مي باطولكن يشرتط يف أمر الغيبيات أنه ال يقال من جهة االستن ،بال جدال

هل ذ من أيؤخ يعين قد فهمه من مجلة نصوص فقال به، أو ميكن أنمن جهة االستنباط 
 الكتاب وقد عرف أنه أيخذ من أهل الكتاب. 



 

 

عله أخذه لقوله:  يفل : أن كثريا من أهل العلم يتساهاونالحظ هنا مسألة هامة جدًّ 
طيب ابن  باس،عخاصة لو جاء هذا الشيء من تفسري ابن و هذا الشيء من أهل الكتاب، و 

ن عخذون أتتم عباس يف صحيح البخاري يستنكر على من أيخذ عن أهل الكتاب يقول: أن
وهو -تعاىلو بحانه س هللا-هؤالء وهؤالء كتاهبم حمرف، وترتكون كتابكم الذي أنزل عليكم من

فسري تتينا ا أيعندمابن عباس على اآلخذين من أهل الكتاب مث أنيت  فكيف يستنكر غض،
يدلل  هعناري لبخاابلعكس هذا األثر الذي رواه  ؟عنه ونقول لعله أخذه من أهل الكتاب
  .على أنه ال يقبل األخذ عن أهل الكتاب

قبل ن ال مفإذا جاءان شيء من أمور الغيبيات عن ابن عباس وال ميكن أن يق
ى من أيخذ نعى علي ألنه ممن ؛لعله أخذه من أهل الكتاب :االستنباط فال نستطيع أن نقول

 ؛رفوعاملديث اْل بيلقهذين اجلانبني، فهو من الصحايب من كالم   كانإذا   . من أهل الكتاب
شيء من ب من أين أيتون-ه وسلمصلى هللا علي-املصدر الوحيد هلم يف ذلك هو النيب ألن

-لنيبا عهد ه يفتون بشيء من أسباب النزول هذا شيء حاصل أمامهم يذكرونلغيب أو أيا
 ،علم لى هللا بغريعيتقولون  أيتيهم الوحي والال ا فهم ا غيبيً إذا كان أمرً و -صلى هللا عليه وسلم

ن م إن مل تكن لغيبيةاور  فكيف أيتون هبذه األمودينهم مينعهم من أن يفرتوا على هللا كذابً 
 ني من قبيلكالمهم من هذين اجلانب  ألجل هذا يعتربف-لى هللا عليه وسلمص-عند رسول هللا

 اْلديث املرفوع.  
ل مة أصو مقد وأما يف غري ذلك فقد قال ابن كثري نقال عن شيخه ابن تيمية يف

نه مل تفسريه، ولك  يفه هللابن كثري رمحاا منها اْلافظ ا كبريً التفسري، وقد نقلها أو نقل جزءً 
يف  الماإلسخ ن شي، وقد اعتذر البعض عنه يف ذلك. ألاإلسالما من كالم شيخ يصرح أبهن

وهي يف  السيماو ان ا فلعله مل يصرح ابمسه يف هذا املك ومضطهدً ذلك الوقت كان مسجوانً 
 يرد الناس عن الكتاب.  مقدمة تفسريه حىت ال

عوا امسه أو ا وعليه دائرة فكثري من الناس إذا مسالشخص مضطهدً  إذا كانوتعلمون 
ويف ، حيصل عندهم شيء من اْلذر والوجل، ولكن قد صرح ابمسه يف وسط التفسري قرؤوه

اجلزء األول يف بداية تفسري البقرة وكناه وذكره ابلثناء اْلسن، وألجل هذا ال يعترب فعل ابن  
 . كثري من عدم الوفاء لشيخه يف هذا األمر



 

 

ق حسن طر أما ف: فإن قال قائل: " هذا كالم ابن تيمية وقد نقله عنه ابن كثري
مكان  مجل يفأ مافأن يفسر القرآن ابلقرآن،  ذلك الطرق يف صح: إن أاجلوابالتفسري؟ ف

موضحة و لقرآن حة لقد فسر يف موضع آخر، فإن أعياك ذلك؛ فعليك ابلسنة فإهنا شار إنه ف
 ا يف ذلك إىل، رجعنسنة اليفتفسري يف القرآن، وال الوحينئذ إذا مل جند قال :  ،خلإله....... 

م هلملا ا هبا، و اختصو  يتال والأقوال الصحابة فإهنم أدرى بذلك ملا شاهدوا من القرائن واألح
 األربعة ألئمةكاهم  ؤ ربامل الصاحل، السيما علماؤهم وكمن الفهم التام، والعلم الصحيح والع

كما ذكران   مسعود  بنهللاعبد قال : و  دهممث ذكر بع... اخللفاء الراشدين واألئمة املهديني 
ة مث ذكر رسة مكمد إماموهو إمام مدرسة العراق، ومنهم اْلرب البحر عبد هللا بن عباس، 

 ا كثرية يف هذا الباب. آاثرً 
ل يف مجأن فما يفسر القرآن ابلقرآ أنلتفسري ا: أحسن طرق  قال الزركشي أيضا

إن خر، فآيف موضع  سطبقد إنه اختصر يف مكان فمكان فقد فصل يف موضع آخر وما 
 يف وجدفإن مل ي ل:أن قا إىل..أعياك ذلك فعليك ابلسنة فإهنا شارحة للقرآن وموضحة له.

من  أعطاهم هللا ن وملارائالسنة يرجع إىل أقوال الصحابة فإهنم أدرى بذلك ملا شاهدوه من الق
  .الفهم العجيب

 ن فالاللسا م أهلغة فهتفسري الصحايب فإن فسره من حيث الليف : ينظر اوقال أيض  
  . شك يف اعتماده

ر أذك، قولأأدري ماذا  ألن البعض ما؛ هذه دقة يف القول ...  لتفصيلانظر ا
ع زلت قدمه واسال لمهعلى سبيل املثال على سلفيته وعلى سعة علمه وع-رمحه هللا-الشوكاين

وسع من للغة أن اأبوتعلل  ؛عن بعض الصحابة ا من التفسريستنكر شيئً ايف هذا الباب فقد 
أو ثالثة  ر قرانً عش اللغة هم أهلها، وأييت من جاء بعد أربعة !ذلك. انظروا إىل العجب؟

 أييت ويقول: اللغة أوسع من ذلك. عشر 
مدلول و  معىن ضيق حيصرون كالم هللا يف أهل اللغة، وهؤالء أهل لسان، والهم فهؤالء 

من أجل هذا رد على تفسري الصحايب  ،ضيق وهم يعلمون أن اللغة أوسع من هذا املعىن



 

 

ا أبن اللغة تفتح اجملال عً تذر -سبحانه وتعاىل-الذي هو أعلم منه ابللغة، وأعلم منه بكتاب هللا
 لتوسيع التفسري.

للسان م أهل افإن فسره من حيث اللغة فهقال : كالم عجيب كالم الزركشيهنا  و 
 رائن فالب والقألسباا شاهدوه من اعين إذا فسره مبيهدوه اأو مبا ش ،شك يف اعتماده فال

وإن  ،اكمع فذن اجلتعارضت أقوال مجاعة من الصحابة فإن أمك إن ا، وحينئذ  شك فيه أيضً 
-كة دعوة النيبه وبرب مألنه حرب األ ذكران ابألمس ملاذا يقدم ابن عباس ؛تعذر قدم ابن عباس
-سبحانه وتعاىل-د هللرا املقد علمه هللا التأويل الذي هو حقيقة املعىن-صلى هللا عله وسلم

التأويل  علملذي اف طاقتهم البشرية خبالبخبالف غريه من الصحابة لعلهم فسروه جبهدهم و 
  .سبحانه وتعاىل وهو حقيقة املعىن املراد عند هللا

يف  تعارض يوجد أجزم أنه ال علق بتعارض تفسري الصحابة وأكاديتفكالم الزركشي 
لصحة اد من هناك تعارض فأول شيء أتك إن :ظرت وقلتالصحابة، مبعىن إذا نتفسري 

ولة، فإذا ري مقبة غ عن ابن عباس وحده ضعيفة وواهيفكثري من الرواايت اليت رويت مثاًل 
 رتادف،ب الابمَّا أنه من إكل الذي روي عنه يف ماروي عن ابن عباس وجدت أن  نظرت 

  .صحيحة  وإما أنه من ابب رواية ضعيفة ورواية
 احد مناية و رواية ابن عباس ختالف رواية ابن مسعود تنظر جتد رو  نتكو كذلك 

تالف اخ مناإاد رواية ضعيفة، أو جتد الشيء الذي حصل بينهم ليس اختالف تض االثنني
 الصحابة  تفسريختالف يفيوجد يف اْلقيقة ا ال إذافاجلميع اآلية تشمل تنوع والتنوع تشمله 

حو كالم وبن، اانهابن عباس ألجل امليزة اليت ذكر  وعلى فرض الوجود قال الزركشي يقدم
 ا. الزركشي قال السيوطي رمحهم هللا مجيعً 

ميكن تلقيه عن أهل الكتاب حجة إن مل  ال اتفسري الصحايب ممف :تقدم على ما وبناء  
ألنه ال يوجد _ انظروا إىل اْليثية _  حد بعدهم أليكن له خمالف من مثله، ألنه ال يوجد 

 نريد هللا تابفنحن إذا أردان أن نفهم كالم هللا أو نفسر كما هلم، من املؤهالت  محد بعدهأل
 انقشدكتوراه يف التفسري والثاين عنده ذا نظران يف املؤهالت فالن إأعلم الناس هبذا الكتاب ف

فقد يظن اإلنسان أنه  هذه مؤهالت عشرين دكتوراه يف التفسري، والثالث عنده كذا وكذا 



 

 

هللا فمن لديه مؤهالت الصحابة؟  يف هذه املؤهالت هو أعلم بكتاب اإلنسانكلما ارتقى 
يفهم مثله؟ إذا املؤهالت اليت أن ؟ من بعده يستطيع يكون تفسري الصحايب حجةال كيف 

لفهم كتاب هللا جتعل تفسريهم للكتاب -صلى هللا عليه وسلم-هي عند صحابة رسول هللا
َنن نفسر ابللغة ما عندهم ، ال  :جل اآلن ويقولحجة، وال ميكن أن ختالف، ال أييت ر 

كما ذكرت لكم عن الشوكاين   قلنا لهالقرآن بلسان عريب مبني ! حجة إال الكلمة هذه! 
اي أخي  :ولعلين كنت نوعا ما أخذين اْلماس ألنه صحايب كيف نرد كالمه ونقول اللغة قلت

أو ثالثة  شيخ أو شيخني دعلى يتعلمت من علمك اللغة أنت تعلمت اللغة على يد من؟ 
كتاب أو كتابني أو عشرة فهل يكون هؤالء مثل من رضع   اللغة منوهم تعلموا  أو عشرة 

يرتىب الرجل يف وسط هذه اللغة  هؤالء كانوا يرضعون اللغة مع حليب األم، سليقة  ؟اللغة
-عليه وسلم صلى هللا-حياهتم هبذه اللغة وتربوا حتت كنف رسول هللاو كالمه كله هبذه اللغة 

-صلى هللا عليه وسلم-يعترب من أهل بيت النيب الذي كانوابن مسعود  ،ابن عباس :مثل
ألن اللغة حتتمل كذا  ؛غري صحيح فالن وفالن فهل آيت أان اليوم وأقول: هذا التفسري :ومثل

 فمؤهالت الصحابة ال توجد عند غريهم.  !وحتتمل كذا فكالم غري معقول
مَّا ضعف إران: مه أمر اخلالف الوارد يف تفسري الصحابة سببحقيقة األ :وكما ذكرت

ختالف ا ة المله اآليالتنوع الذي تشاختالف ، وإما كون االختالف  املخالف إىلاألسانيد 
قض هذا يف نم تكليالتضاد فاملمنوع هو اختالف التضاد يتكلم يف شيء وأييت صحايب آخر 

شمله تصح أن ذي يملوجود اختالف التنوع ال، اموجود بضده هذا غريويفسر اآلية  الشيء
  .مجيعا اآلية 

 ْلقيقةهو يف اقد يظنه الظان اختالفا و أن هناك شيء  :وهي ةكذلك مالحظة مهم
ناك د هجتتفسري حسب اختالف القراءات،  من مورد عنه ليس ابختالف ومن ذلك ما

لى للفظ عذا اهسر البعض ف أنتفسري يف بعض املواضع، فإذا أتملت وجدت يف الاختالف 
من  إمناو تالف، الخقراءة، والبعض اآلخر فسره على القراءة األخرى، فليس هذا من ابب ا

 متعددة كلها معان   نهاملنستفيد  ؛القراءات إنزالابب التوسعة من هللا تعاىل على األمة يف 
 تندرج حتت هذه اآلية.

 



 

 

  :أما تفسري التابعني ففيه تفصيل
ي فهو ن اتبعوقع م املسند من الصحايب إذا قبيلم من أنه من تقد : ماقال السيوطي

 .  ا، ولكنه مرسلمرفوع أيضً 
ر من يف أم تكلميالذي الصحايب  هذه النقطة أشرت إليها ابألمس ؛ اآلن إذا قلت :

بعي؟ فهو  عن ات ا جاءيعترب مسند مرفوع. طيب إذقلنا أمور الغيبيات أو من أسباب النزول 
صلى هللا -هللا سولر مل يذكر لنا من الذي حدثه عن  كأنه  ملاذا؟ ألنه ،كذلك، لكنه مرسل

ر غييب أمان يف كو ن أهل الكتاب ع يكنذلك التابعي من أين أييت به؟ إذا مل ك-عليه وسلم
لى هللا ص-ل هللارسو  عن إالأخذه  عدل وهو علم من األعالم وكذا وكذا فمعناه ما وهو رجل  

بعي عن اه التارو  رسل: ماأصبح تعريف املرسل فامل ؟ تابعيللالذي بلغه  منف -وسلمعليه 
هذا الذي و . قد تكون الواسطة صحايب  دون ذكر الواسطةب-لى هللا عليه وسلمص-رسول هللا

 . أيًضاتكلمنا فيه 
شك  ال ؟ه هباي حدثفمن الذمثل هذه جماهد وذكر رواية  :مثاًل  ان اآلنقلنا إذا جاء

فيم  يسأله آية ، كلرض القرآن على ابن عباس ثالث عرضاتألنه عملاذا؟ انه ابن عباس 
ابن  كره لهلذي ذ لشيء غييب ويتكلم به ويرتك اأييت نزلت وكيف نزلت ومىت نزلت فكيف 

  .مستحيل ؟ صلى هللا عليه وسلم عباس عن رسول هللا
جتد  . قيمتهشعر بيألنه مهمة جد ا عند الذي يدرس التفسري ابملأثور  نقاطهذه ال

حسبك فاهد جم عن قال: إذا جاءك التفسريالتفسري عن جماهد  مإذا جاءهعلماء الكبار ال
الأييت اهد جم أن علمهممن يقينهم و  إالقالوها  قالوا هذه الكلمة من فراغ، وما به. وهم ما

  .أويل وقد علمه هللا التألمة اوابن عباس حرب  ابلتفسري إال عن ابن عباس
جبري  يد بنابلك إذا جاءك عن سعما د فحسبك به فإذا جاءك التفسري عن جماه

  .وتفسريه فظ كتابهْل-ز وجلع-األمة الذين هيأهم هللا وعكرمة وقتادة وكذا وكذا من سلف
انظروا كيف وكان من أئمة التفسري  ،ليهإقد يقبل إذا صح السند ففيقول: لكنه مرسل 

كالم راقي جد ا ملاذا؟   هولكنالتساهل  مع أن السيوطي عنده شيء منهذا كالم السيوطي و 
، وتعلمون أبنه الفن  ألن السيوطي أفىن عمره يف مجع التفسري ابملأثور وأكثر الناس انربى هلذا



 

 

شاه ابألسانيد مجيعها، ومساه ترمجان القرآن، مث اختصره يف الدر املنثور يف ا ح كبريً صنف كتاابً 
صح السند وكان من أئمة إذا قد يقبل ماذا يقول: ولكنه مرسل فملأثور. فانظر ابالتفسري 

مبرسل آخر  ضدأو اعت التفسري اآلخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبري
 وَنو ذلك.

أن  ية قبلالبدااملرسل ابملرسل وهذا فن املصطلح ولكن يف  ضاددخل اآلن يف اعت
  من؟  د إليهاملسن نكاو قال: يقبل إذا صح السند إىل املسند إليه،  ضاديدخل يف قضية االعت

يب وتعلمون الصحا عن يكون قد أخذه ألنه املتوقع واملظنون أن ؛كبار اآلخذين عن الصحابة
على  ي يغلبالذو أن عمدة الدين أننا أنخذ بغلبة الظن كأخذان للحديث الذي صح سنده 

ن لى الظعغلب أن اْلافظ حفظه والذي يالذي يغلب على الظن الظن أن الضابط ضبطه و 
ن نقول أستطيع نهل  لكن، ال السند وخلوه من العلة والشذوذ وكذا مادام مل تظهر لنا اتص

 عن يقني؟ ال هذا يغلب عليه الظن. 
ه خذه عنأمن  وكذلك هذا تفسري التابعي الكبري الذي أخذ عن الصحابة وأتكدان

 . ه يقولو  فاألوىل قبول ما إذا صح السند إليه التفسري
لتفسري يف ا جتد ذا ملإ: اإلسالمقال عن شيخه ابلنص عن شيخ وقال ابن كثري أيض ا ن

ىل أقوال إ ذلك ة يفعن الصحابة فقد رجع كثري من األئم هالقرآن وال يف السنة وال وجدت
د بن جبري وكسعي _بري _ انظر إىل التعالتابعني كمجاهد بن جرب فإنه كان آية يف التفسري 

 . وعكرمة موىل ابن عباس
قال: واملراسيل إذا تعددت طرقها وخلت من  ،يف قضية املراسيل إلسالماوقد قال شيخ 

ملاذا؟ ألن  انظر للكلمة : قطعا ، . اا أو االتفاق بغري قصد كانت صحيحة قطعً قصدً  طأةاملوا
 املرسل علته علة ضعيفة ألجل هذا بعض أهل العلم قَِبل املراسيل، وتزداد ضعفا يف مواضع

قبول املرسل، إذا كان من كبار التابعني كسعيد بن  لىلعلم عمعينة اليت نص فيها أهل ا
سعيد بن  ترمجة إذا رجعنا إىل ؟ ؛ ملاذا نص بعض أهل العلم على قبول مراسيلهاملسيب مثاًل 

رسل؟ أخذ من صحابة إذا  إذا أ أخذ من أين إذنف ، كلهم صحابه  ؟ املسيب من مشاخيه
أخذه عن إمنا ي مرسل سريسله سعيد أ أنا معىن ذلك كلهم صحابة. فإذً   كان شيوخه



 

 

من أو  أيخذ العلم من رجل واه   ذهبلو له شيوخ من التابعني فهل سعيد يوحىت صحايب. 
من  إالمن كذا؟ الذي يغلب على الظن أنه لن أيخذ الرواية  أومن الضعفاء  أوالكذابني 

لهم من الصحابة، ما فإذا نظران يف ترمجته وجدان مشاخيه ك، علم املتقنني له من أهل الرجل 
هناك احتمال أن يكون أخذ هذا  :رجل اتبعي أو اتبعي ضعيف حىت نقولفيهم وجدان 

  . املرسل ذه هي علةهعن اتبعي ضعيف و اْلديث 
 ما: هو قال؟ ملرسلانقول له ما هو  اخاطئً  اوألجل ذلك بعض أهل العلم عرفه تعريفً 

يف  ل مرسلكان كذلك لصح كلو   هو صحيح. ألنه سقط منه الصحايب. وهذا تعريف ما
رسل املصبح أ ،سقط منه الصحايب ، إذا جزمت أبن املرسل هو مافالصحايب ثقة ؛الدنيا

  .ألن كل الصحابة عدول فهذا التعريف غري مقبول اصحيح
سالة ذه الر هدادي لستة من التابعني للخطيب البغاوقد ذكرت يف رسالة حققتها جزء 

بعي. اتروي عن من التابعني كل اتبعي يبعضهم عن بعض  ستة من التابعنيرواية فيها 
اتبعي  خذ عنأيتابعي أيخذ عن اتبعي والتابعي أيخذ من اتبعي والقد التابعي  أنفمعناها 

أو  اثنني أو سقط منه الصحايب قد يكون هناك اتبعي ام آخر، فليس صحيح أن املرسل
ر كعمرو بن الكبا عنيضرمني من التابثالثة ساقطني لكن ابلنسبة لسعيد بن املسيب أو املخ

 هم الفرة كلصيب ميمون أو أبو رجاء العطاردي أو أبو عثمان النهدي، أو املهلب بن أ
ن أن ينا َنيكفبعض أهل العلم و  اإال عن صحايب. فألجل هذا مراسيلهم يقبله نأيخذو 

 تعضد بشيء ولو يسري حىت ترتفع إىل درجة الصحة.
 ا أودً أة قصسيل إذا تعددت طرقها وخلت من املواطاملرا :اإلسالمقول شيخ ف

واطأة فيه م ذا حصلهنعلم أن املرسل  أنقد جتد مرسل ونستطيع يعين  قصد.ابالتفاق بغري 
ا، شيئً  ستفاداما قق حملاا عند النظر فمعناها أن و اتفاق على اخلطأ أو املخرج أصبح واحدً أ

ن كو تذه ة فهوتعددت الطرق حقيق الكن إذا مل يكن املخرج واحدألن املخرج واحد. 
 .امتالشيا ألن الظن غلب عليه الصحة وأصبح ظن الضعف صحيحة قطعً 

مجاعة من مفسري التابعني مث  ما ذكر عن ابن تيمية بعد كذلك قال ابن كثري نقاًل 
من التابعني قتادة  اآلن أتينا إىل آية فوجدان يعين نفرتض_ أمجعوا على الشيء  وإذاقال: 



 

 

والسدي وأبو مالك كلهم أمجعوا أن تفسري هذه اآلية كذا وكلهم اتبعني ما فيهم وال  وعكرمة
قال: إذا أمجعوا على الشيء فال يراتب  ؟ _ واحد صحايب وال فيه حديث ماذا يكون العمل

:ال يراتب يف   قال _ ومل حيصل بينهم خالف دام اتفقوااحىت التابعني م_يعين يف كونه حجة 
بعضهم حجة على بعض  ال يكونففإن اختلفوا حجة قال : اليراتب .. كونه حجة ماقال 
  . وال على من بعدهم
 ألقوالاح أحد ينظر يف ترجيو  قوهلمفينظر يف  أصبح األمر غريخالف  مادام حصل
 على القول اآلخر. 

فيقع  قال: ،كثري  ابن يف التفسري فهو يف الغالب كما قال وابلنسبة الختالف التابعني
ك  وليس كذلاًل أقوا اكيهفيحا اهتم تباين يف األلفاظ حيسبها من ال علم عنده اختالفً يف عبار 

 ...بنظريه  أوالشيء بالزمه  نمنهم من يعرب عإن ف
لثاين يف االقول و ة كذا يعين يقول يف تفسري اآلي أقواالجتد البعض يذكر  أحياانً يعين 

 كما  األمر نأ أيضاد جت األقوالظرت يف ، فاذا نتفسري اآلية كذا ويذكر عن التابعني أقوااًل 
 ،ه بالزم لشيءاتعبري عن هذا ذكران يف الصحابة ليس من ابب االختالف اْلقيقي ولكن 

إذا  وهفعيم اجلنة ا من نشيئ واآلخر يذكرنعيم اجلنة فواحد يذكر اجلنة  عن يعين ملا يتكلم مثاًل 
فاألمر نة يف اجل ء مماسر اآلية بشيوفأاآلية ابجلنة ذا فسر إدخل اجلنة حصل هذا النعيم ف

يس ظريه لن بشيء   فسرتكلم عن شيء فتجد التابعي اآلخر : إذا نظريه أو بكذلك و  ، واحد
 .مثله ولكن من نظائره 

ن ن األماكمكثري يف  نص على الشيء بعينه والكل مبعىن واحد يومنهم من ... 
 .وهللا اهلاديلذلك فليتفطن اللبيب 

 ونقله اْلافظ ابن كثري.  الماإلسهذا كالم شيخ 
وابجلملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعني  :-رمحه هللا-ا قال ابن تيميةوأخري  

ا، وإن  ا يف ذلك بل مبتدعً كان خمطئً   _ انظروا إىل الكالم _ وتفسريهم إىل ما خيالف ذلك
، وأهنم  م عون واتبعوهه الصحابة والتابأ، وَنن نعلم أن القرآن قر  هؤ ا له خطا مغفورً كان جمتهدً 

صلى هللا عليه -كانوا أعلم بتفسريه ومعانيه كما أهنم أعلم ابْلق الذي بعث هللا به رسوله



 

 

.  االدليل واملدلول معً يف القرآن خبالف تفسريهم فقد أخطأ  فمن خالف قوهلم وفسر-وسلم
 .نفيس جد ا  ونقل هذا السيوطي ابختصار وقال: وهو

 يفء كان يح سوامد هلل منهجنا السلفي هو املنهج الصحفنحن واْل،  وهو كما قال
 ، جة واحدةن اْلأل دين؛االعتقاد، أو يف الفقه أو يف التفسري أو يف أي أمر من أمور ال

 هرسول وبسنة-ىلسبحانه وتعا-لن جند من هو أعلم من الصحابة بكتاب هللا اْلجة واحدة
القرون  ملفضلةاقرون تابعني وهذه هي المن ال بعدهم، ولن جند أعلم صلى هللا عليه وسلم 

من ف مجاعابإل وزكاها األمة-لى هللا عليه وسلمص-وزكاها النيب-عز وجل-األوىل اليت زكاها هللا
: سالماإليخ ل شخالف ذلك فقد ضل الطريق وقد زاغ وحاد عن اجلادة وزلت قدمه كما قا

أن أتيت   ميكنه فالليس من ماألنه يريد أن حيدث يف الدين  ؛اا فقط بل مبتدعً ليس خمطئً 
 أي فالدين من،   ميكنالليوم اا ويعترب دينً دينا يف عهد الصحابة وال التابعني  مبا مل يكناليوم 

األحوال  ال منحبالفه فهذا هو املنهج الذي نسري عليه وال خن ، من الكتاب والسنة؟ مكان 
 ي قضيةة وهخطري  مسألة يفالكالم الذي تكلمناه اليوم سيأيت التعرض له وسيأتينا 

ن أان أريد اآلو اضرة خر حمتقريًبا يف آ عنها يف أمراض التفسري ابملأثورسنتكلم  اإلسرائيليات
ليت ايليات رائفقد ذكرت هذا حىت حيصل ربط بني األمرين عندما نتحدث عن قضية اإلس

-ذا وأسأل هللاه يوم،ال قلناهذكرت يف التفسري؛ ألهنا ذات ارتباط وثيق جد ا بكالمنا الذي 
 وعلى آله ا حممد  بينسبحانه وتعاىل أن يتقبل مين ومنكم صاحل األعمال، وصلى هللا على ن

 وصحبه وسلم، وإن كان هناك سؤال تفضلوا: 
 تفسري بقي بن خملدس: ...

 ا وجدتمال، ج: وهللا ما حصل أنه وقفت على أحد ذكر له نسخة حبال من األحو 
ن أ هذا معىن ؟ إن وجد تعرف معىن هذاضخم جدا و اب هذا أي إشارة للكتاب هذا، الكت

ن جيمع عرف اآلت،  طارت بهبن محيد وتفسري ابن املنذر، هذا كانت األمة فيه تفسري عبد 
كتت سجد ما و لو  اأيب حامت، هذابن ابن املنذر جزء صغري موجود على حاشية  ، جتميعات

 األمة.
 س:....



 

 

 تفسري ل هوكنه يقول: تفسري الشعراوي، هج: جزاك هللا خري هذا سؤال طيب ل
ل حتت وم يدخذمسلفي أو ماذا؟ هو ليس أشعري فقط، تفسري الشعراوي تفسري ابلرأي امل

الرتحم على رتام و الحمسمى التفسري ابلرأي وليس ابلرأي فقط وإمنا ابلرأي املذموم، مع ا
ن ابللغة وي فسر القرآه الرمحة واملغفرة، لكن الشيخ الشعرال-ز وجلع-الرجل نسأل هللا

ا، وقد ه رأسً ع بوأضرب صفًحا عن األحاديث والنصوص الشرعية، ومل يهتم بذلك ومل يرف
أيًضا  اللغة الفخمسعته بنفسي وقرأت بنفسي عجائب، فهو أعجوبة من األعاجيب كما أنه 

 عيندَ  ء  اَبْل َأْحيَ ﴿ :-سبحانه وتعاىل-وكما ذكرت من أعجب ما يكون أنين مسعته يفسر قوله
 هو عند... قرب ونظرت حت الإذا فت...[، فيقول: امليت 169]آل عمران: ﴾َرِبيّيْم يـُْرزَُقونَ 

صبح لقرب أقت اا أغللكن إذ، كن إذا فتحت القرب أصبح امليت عندك هللا وليس عندك ل
أصبح  د هللاعن فهو حيٌّ عند هللا، لكن إذا فتحت ونظرت أصبح ما هو امليت عند ربه

لقرب ااآلن  تحتفنه يريد أن يرد على ماذا؟ على استشكال البعض... كيف إذا عندك؛ أل
!  الرأي ف يعملكي  وجدت امليت يف قربه، انئم مسدح ال طعام وال حياة وال كذا، انظروا

معه  طيعخذ وين أيعقل يستطيع أ ذرةمن السهل الرد عليه، يعين عقاًل فأي واحد عنده و 
ه صلى هللا علي-يبث النهذا مفسر يف حدي، ىل مفارقة املأثور ويبطل له حجته لكن، انظروا إ

« مثارها ضر تعلق يف اجلنة َتكل منخأرواح الشهداء يف حواصل طري »قال: -وسلم
نة يتنعم ح ابجلسر ا يف كائن حي   معني طري يجيعلهأيخذها و -عز وجل-هللا، واضح! األرواح 

 وعن لصحيحني اقًا، مع أنه حديث يفوأيكل وخيدم ؟! فهو مل يتعرض هلذا اْلديث إطال
دأ شيء عقلي وب إطالقًا ودخل إىل هيف تفسري اآلية مل يذكر و -لى هللا عليه وسلمص-رسول هللا

و قنا القرب هلغأفمعناه إذا  إذا فتحنا القرب، (عندك )إذا أغلقنا القرب ( عند رهبم )يتكلم عن 
لعندية اقل من نتاه احاولت أن تر  حي داخل القرب أيكل ويشرب لكن أنت ال تراه لكن إذا

عت منه ه بل مسقرأأاليت هي عند هللا لعندك وهذا مسعته بنفسي مل حيدثين به أحد! ومل 
 .مباشرة، خال القضااي العقدية اخلطرية يف مسألة القدر 

مسلك أهل السنة  هو يسلك يف مسألة القدر له كتاب يف القدر يسلك مسلك غري
لقدر مبعىن العلم، أما القدر مبعىن خلق األفعال فهذا ال يسلم به وال يسلم ابواجلماعة متاًما 

 مجيلة له نكات  و -رمحه هللا-اي كثرية وعلى أي حاليتعرض له أبي حال من األحوال، فقضا



 

 

تفسريه تفسري صحيح  ل: الفوائد واألشياء هذه أما كونكر، مثجدا يف التفسري هذه ال تن
 جلملة. ذموم يف اريه من التفسري ابلرأي املفتفس

 س :
ريًبا، يعين ثري تقبن كهذا تفسريه ممتاز جيد، هو مبين على تفسري ا الشيخ ابن سعدي؟

وهو طبًعا  رآلاثابري ملخص فيه تفسري ابن كثري على منهج السلف يف االعتقاد، وعلى التفس
ىل ذا حيتاج إه ة؛ ألنئائة يف املام على تفسري بصورة شاملة أنه صحيح مال ميكن اإلنسان جيز 

ض ناك بعن هتتبع لكن ما حيضرين شيء من املخالفات يف تفسري الشيخ، لكن قد يكو 
ألة: ا أذكر يف مسمت على لذااملواضع مثاًل رجح فيها شيًئا واألوىل ترجيح غريه وهللا أعلم، اب

 ِ﴿ َ ي َلُه تيْسع  َوتيْسُعوَن نـَْعَجة  َويلي َذا َأخي َدة  ْعَجة   نَـ إنَّ هَٰ نيت يف مسألة بو [، 23]ص: ﴾  َواحي
وجد يو ال؟ يب أهي بنت شعهل شعيب يف قضية موسى وزواجه من املرأة اليت تزوجها هذه 

 نهج السلفي. امللكن ما خرج عن مسمى يف كالمه بعض املشاكل 
 قد يكون اخلطأ مين أان، 

 .يء نعم تقرأ فيه كتاب ممتاز جد ا خمتصر وعقيدة صحيحة هذا أهم ش
 س :

 وهو ال بن كثريفسري اتالذي هو خمتصر و  نالصابوين طبًعا له كتاابول شيء ...وهللا أ 
شياء مث عض األبلى أبس به ولو أنه كأنه مسك تفسري ابن كثري وأخذ قلًما وأصبح يشطب ع

طأ فيه لسند خن اقال: اطبعوا الباقي! فألجل هذا جتد فيه من املشاكل قد يسقط جزء م
لصحيح كما ار على تصأنه قال: اق ند االختصار، األمر الثاينأشياء واضحة كثرية، اخللل ع

يف، مث و الضعيح أهو ال ينظر ال يف الصحيح وال يعرف يف الصحو ذكر يف املقدمة وكذا أ
خذ أفإذا  تبع لهتأخرج رسالة فيها  الشيخ حممد مجيلو .  يف قضااياختار بعض األقوال 

  يستفيد منه اإلنسان هذه الرسالة مع الكتاب فإن شاء هللا
لكن وىل، و أثري كالرفاعي وهو خمتصر تفسري ابن   نسيب َنن نقول: عندك كتاب حممد

 على أي األحوال يعين 



 

 

لعلم اطلبة  السلف، ومن عندان اْلمد هلل كتبصح ، ، هللا يغنينا عنه : كلمة متام  ... 
 .متيسر كونيولكن ال أبس إذا أراد اإلنسان أن يستفيد من كتاب  من ابب هذا قد 

إذا تكلمنا  ، فنحنلعاملاوزع ابآلالف بل ماليني النسخ يف  : مثاًل ،أنيت هذه النقطة  
فيد ليت فيه ويستاشكلة امل عنه أصبح اآلن يف املتناول فإذا أراد اإلنسان أن يستفيد منه يعرف

ه عنروف رجل معمنا اله، وإيف انتقاده يف أخطائ زينومد مجيل الشيخ حم ألفهامن الرسالة اليت 
 وأشياء طبًعا غري قضااي االعتقاد،  أن له موالد

رة يف سو  يس فقطولزينو له أتويالت وانتقدها كما ذكرت لكم الشيخ حممد مجيل له 
 آلن.اران ه كما ذكرى، فيؤخذ الكتاب مع التنبيه على أخطائمواضع أخيف القلم، 

  ول: إنعين يقييح، القباالعتزال  : ال خيلو منه بيت طالب علم مع ما فيه منالكشاف
تزال؟! خطري  االعة يفكان هناك إله خيلق الشر فهذا ليس إبله إمنا هو شيطان، إىل أي درج
ما ذكرت لك ا وكجد   ومع ذلك نستفيد منه ومثله كتاب الرازي مفاتيح الغيب فيه علم واسع
وائد ولكنها فمن  يهفا ملابن كثري أخذ منه شيًئا كثريًا؛ ألنه وقف عليه بعدما صنف الكتاب 

 .كما ذكرت   فوائد غري أثرية
 
 

 س :
 االعتقاد، ال رفة يفملنحهذا الكالم ال يقبل على األطالق إذا وافق العامل بعض الفرق ا

و غريه ألنووي و اأينقل؛ ألن األشاعرة هلم منهج وهلم أصول إذا نظرت للحافظ ابن حجر 
م عمدة ألن ه ال؛حبال من األحو  ندهممن العلماء هؤالء جتد هذه األصول غري موجودة ع

 مبينهو  نيبصول، ولكن قد حيصل ن يرد على هذه األصول وعمدة من حيارب هذه األم
فات عض الصبيف  يف تصحيح التأويلتوافق يف بعض األمور يف أتويل شيء من الصفات أو 

  وال،! وال ينسب إليهم حبال من األحهذا ما معناه أنه أصبح أشعرايًّ 



 

 

 ككما أيتي  عتقادهايف  شعري ال يقال: أشعري حىت يكون مؤصاًل أتصياًل أشعرايً أما األ
هو من  ل نقولهل، رجل يوافق أهل السنة واجلماعة يف مسألة وخمربط يف كل املسائ اآلن

 .أهل السنة واجلماعة؟ ال ميكن 
  السنة ري أهلرة غوأما قضية األشاعرة هل خيرجون من أهل السنة؟ ال شك أن األشاع

 كيف يكون أشعري ومن أهل السنة وخمالف ألهل السنة؟! 
بن الْلياة انبوع ييف مناقشة الرسالة كنت أتكلم عن رجل له تفسري يسمى ذكرتين : 

ية! والرجل اظ انبلففيه ابن ظفر أهل السنة واجلماعة أب ظفر، فتفسري ينبوع اْلياة يلمز
نة هل السأمز عري العقيدة ويلأشعري وأان ملا تكلمت عن هذا الرجل فقلت الرجل أش

 يني. زهر أواجلماعة أبلفاظ  قبيحة وانبية وكذا، فلما جئت للمناقشة املشايخ 
قال: كيف  ،هللا: أان عندي إشكال كبري جد ا، قلت خري إن شاء فالشيخ قال يل

يف يكون بيحة كقاظ أمجع بني قولنا: هو أشعري العقيدة ويلمز أهل السنة واجلماعة أبلف
ألشاعرة ماعة ااجلو ي ويلمز أهل السنة واجلماعة يعين يريد أن يقول هم أهل السنة أشعر 

ألة، ه املس هذيف كخالص الدكتور يناقش قال: أه جيت على اجلرح فقال الثايناملناقش 
،  ةدهناك واو زائ ...خر اْلمد هلل انشغل وشرد هو من املوضوع . فلما جئت للدكتور اآل

 كة. حت معر  أصبومرت املسألة بسالم وإالوأشياء كهذه صحيح،  وهناك رقم اآلية ما هو
 ال ملسلمنيمن ا هم، ال ميكن  رة يدخلون يف أهل السنة واجلماعةاألشاع مسألة أن

نهم؟ مون شك لكن أهل السنة واجلماعة خالف األشاعرة يف أصول عدة، فكيف يكون
احدة و وت كل لتفاكن عملية اال شك أن هذه كلها فرق، ل فيها تفصيل ،هل العلم ألفهذه 

يته حىت  أشعر لغ يفيعترب مبامن تكون فيها مبالغة يف بعض اجلوانب، حىت األشاعرة منهم 
كما   ألصولال كاالتفاق من   عدممن التوسط أو قارب االعتزال، ومنهم من فيه شيء 

لذين ن اني ولكلسبعستطيع أن جنزم على كل األشاعرة أهنم من الثالثة وانذكرت يعين ما 
ن الثالثة ني، أيسبعاكتملت لديهم األصول أصول األشاعرة إذا مل يكونوا من الثالثة وال

 وسبعني؟ 
 س : رجوع أيب اْلسن األشعري ..



 

 

 آلن.اأنه رجع لكن أصحابه مل يرجعوا إىل هذا الذي يذكره أهل العلم 
 س : القول بفناء النار ..

ر الذي واألث تفىن صحيح النار ال لكن فناء النار غريهذا يذكر عن شيخ اإلسالم 
ب ذعقية ياب احتج به بعض أهل العلم يف ذلك عن اْلسن البصري ليس بصحيح، والنار

 ال هللا حممدإ إله البه فيها الكفار الذين هم أهلها، وخيرج منا املوحدون كل من كان يف قل
وا قشفأما الذين ﴿ : يةرسول هللا خيرج منها وتبقى على أهلها ال تفىن وأما االحتجاج ابآل

اَء ْرُض إيالَّ َما شَ اَواُت َواأْلَ لسَّمَ اتي َخاليدييَن فييَها َما َدامَ ففي النار هلم فيها زفري وشهيق * 
: آلية الثانية يف أهل اجلنة قال، ويف ا [107 ، 106]هود: ﴾رَبَُّك ۚ إينَّ رَبََّك فـَعَّال  لّيَما يُرييدُ 

ألن  ى فناء النار غري صحيح؛فاالحتجاج هبذه اآلية عل[108]هود:  ﴾َغرْيَ جَمُْذوذٍ  طَاء  عَ ﴿
والنصوص  ،يفين النار س أنه : ال تعين﴾َك فـَعَّال  لّيَما يُرييدُ رَبَّ ﴿ِإنَّ  :-عز وجل-قول هللا

جد ا إذا  ص واضحبن الشرعية من الكتاب والسنة صرحية يف ذلك وال يلجأ إىل أتويلها إال
 ﴾اُهْم َسعيري  َبْت زيْدانَ لََّما خَ كُ ﴿ يقول:-ز وجلع- اآلية هللاوجد، وصحيح جد ا فعندان

آية تقول: تفىن يف ك[،  30أ:]النب ﴾ َفُذوُقوا فـََلن نَّزييدَُكْم إيالَّ َعَذااب  ﴿[، 99]اإلسراء:
﴾  اعيري  ْت زيْداَنُهْم سَ ا َخبَ مَ ُكلَّ ﴿يقول:  -لعز وج–، هللا ﴾َفُذوُقوا فـََلن نَّزييدَُكْم إيالَّ َعَذااب  ﴿

ْلَناُهْم جُ   ﴿؟ ىن كيف تف َجْت ُجُلوُدُهم َبدَّ  ﴾ُذوُقوا اْلَعَذابَ َها لييَ ريَْ ا غَ ُلود  ُكلََّما َنضي
ن فيها ميوتو  فإهنم ال وأما أهل النار الذين هم أهلها... "وكذا  ونصوص عامة [56]النساء:
 هكذا يف اْلديث فال ميكن فناء النار.  "وال حييون

 س :
صلى -هللا ويف سنة رسول-عز وجل-لى عذاب القرب موجود يف كتاب هللااالستدالل ع

ذكره يف  -عز وجل-من الفرق الضالة، عذاب القرب هللا عذاب القربنفاة و -هللا عليه وسلم
َها ُغُدوًّا َوَعشي ﴿القرآن قال:  َعْوَن ُلوا آَل فيرْ ُم السَّاَعُة َأْدخي ْوَم تـَُقو  َويَـ  ۖيًّاالنَّاُر يـُْعَرُضوَن َعَليـْ
 َويـَْومَ ﴿، يف القرب هذه  ؟ ايعرضون عليها غدًوا وعشيً  مىت[ ، ف46]غافر: ﴾َأَشدَّ اْلَعَذابي 

ُلوا آَل فيْرَعْوَن َأَشدَّ اْلعَ   .﴾بي َذاتـَُقوُم السَّاَعُة َأْدخي
 س :



 

 

اس يكاد بن عبحيح الوإال فالتفسري الص االتفسري ابملأثور جيدرب هذا القائل مل خي
سالة ألحد ر  عندكة، و كاماًل، يعين قد يدخل يف اآلالف قد يتعدى األلف روايقرآن  يشمل ال

 لقصيماس يف  در ن يد اآلاإلخوة الفضالء امسه الدكتور/ أمحد عايش أخ سوري وهو موجو 
بن عباس احة عن  طل، رسالته يف املاجستري هي يف رواية علي بن أيبأظن يف كلية البنات 

ام أمحد، ا اإلمليهبخاري يف الصحيح يف التفسري، وأثىن عفقط، وهذه النسخة اعتمدها ال
اية هذه رو و أمة وحسنها اْلافظ ابن حجر و  النحاسوصححها مجاعة من أهل العلم منهم: 

و أ جماهد اإم بن أيب طلحة وابن عباس يك يف صحتها فإن الواسطة بني علصحيحة ال ش
  . سعيد بن جبري

ه و كالم وهالواسطة فالن أو فالن إال والذي ذكر ذلك حفاظ جهابذة ال يقول:
ذكر كم  ال أيعين بن أيب طلحة وحدها تتعدى املئاتجة يف هذا الباب فهذه رواية علي ح

  ابن أيب حامت تفسري يف رواية أوصلها يعين ال تكاد آية ختلو من رواية يف تفسري الطربي أو
 .كالمها أخرج هذه النسخة، هذا تفسري ابن عباس، ويعترب صحيح 

عيد سأو مة ن عكر بن أيب حممد علة وكبرية جد ا وهي رواية حممد نسخة أخرى، طوي
د يف بو داو ا أابن جبري عن ابن عباس هذه الرواية حسنة وحسنها السيوطي وسكت عليه

ط مها فهذه فقربي كالالطو السنن واعتمدها كثري من أهل العلم وأخرج هلا أيًضا ابن أيب حامت 
 طريقني، يعين حبر. 

بن أيب اية سعيد بن جبري من رواية جعفر مثاًل من رو  الذي قال بضع .. لعله قصد
يكون هذا  ممكنالبخاري مثاًل،  الذي أخرج له الذهبيعين إسناد كعن سعيد  ةوحشي

اثر مثل األحاديث حتسن ابإلضافة إىل أهنا كما تعلم اآلرواية مثاًل، أما الباقي فكثري  عشرين
 ارواية العوفيني عن ابن عباس هذه نسخة لكنها نسخة ضعيفة؛ ألهنفعندك  مبجموع الطرق

مسلسلة ابلضعفاء، لكن رواية العوفيني إذا جاءت معها رواية الضحاك أيًضا رواية الضحاك 
رواية اثنية رواية السدي مثاًل، عن أيب مالك وأيب أيضا منقطعة عن ابن عباس وجاء معها 

عن وأيب صاحل هذه رواية السدي عن أيب مالك  . ايسالم .. خالص صاحل عن ابن عباس،
فيها، ففيها شيء من اإلشكال إذا جاء شيء  لطابن عباس تعترب رواية صحيحة لكن هو خ

 كما قلت التفسري عنه حبر .سندها انتهى املوضوع، فكيف؟  



 

 

 س :
صلى هللا -نيبد التدوين التفسري مثل تدوين اْلديث؛ ألن التدوين كما نعلم يف عه

ن أب-رضي هللا عنه- هم عمرمثيف التدوين، -لى هللا عليه وسلمص-بدأ بعد إذنه-ه وسلمعلي
بدأت و لعزيز د ابن عبلتدوين الرمسي للسنة يف عهد عمر يدون اْلديث مث أحجم، وبدأ ا

ث القرن الثال وين هولتدااملدوانت، واملدوانت فيها آاثر كثرية يف التفسري لكن عصر ازدهار 
يب شيبة، أ ابن تفسري: و وبدأت تظهر املصنفاتالتدوين ازدهارًا عجيًبا  دهر فيهالذي از 

ل تدوين من خال الث القرن الثبن محيد، وتفسري عبد الرزاق، كل هذه دونت يفوتفسري عبد 
 فيه حديث يث أييتحاداثر متعلقة ابلتفسري، تدوين اْلديث يعين فيه أاآلاثر أييت فيها آ

 متعلق ابلتفسري وهي كثرية 
 س:

قرآن على نزل الأسبع أول شيء أنزل القرآن على سبعة أحرف ال عالقة له ابلقراءات ال
راءات بع القلسابسبعة أحرف؛ حىت بعض أهل العلم نص على ذلك قال:  من ظن أن املراد 

لسبعة ارف هي األحرف السبعة فهو إنسان جاهل؛ ألن القراءات السبع هي من األح
ابن  بع هو:يف س أول من حصر القراءات... منا هذه السبع وليست القراءات سبع فقط وإ
 ملتواترة اليتاءات القر سبعة واوهذا هو أول من عدَّ القراءات  جماهد يف كتاب مساه السبعة،

 من القراءات ت أكثرتهر يقرأ هبا ابتفاق األمة هي القراءات العشر ولكن القراءات السبع اش
ل  ا أقواهلماء  العلفسريحرف اليت نزل هبا القرآن ويف تالعشر، وأما األحرف السبعة فهي األ

  كثرية جد ا وهناك من صنف كتااًب خاًصا بشرح حديث األحرف السبعة.
والذي يظهر والذي عليه أكثر أهل العلم، أن األحرف السبعة هي: أن الكلمة ميكن 

ناك من يقرأ أن تقرأ بسبعة أوجه كلغات للعرب فهناك من العرب من يقرأ ابإلمالة، وه
ومنهم من يقول: ابلفتح، منهم من يقول: )الُضِحى(، ومنهم من يقول: )الُضَحى( 

بني الفتح وبني اإلمالة فهذه ثالثة أحرف تعترب ثالثة من السبع، ملاذا  )الُضحى( ابلتقليل
فالسبع هلجات من هلجات العرب منهم يدغم ، ألهنا ثالث هلجات من هلجات العرب 

غم إذا قال مثاًل: لقد جاء، ومنهم من يقول: لقجاء، فمن قرأ )لقد جاء(، ومنهم من ال يد



 

 

هلجة من هلجات العرب إبدغام الدال يف اجليم، وهلجة من ، ومن قرأ )لقجاء(: هذه حرفان 
الدال يف اجليم، )فمن زحزح عن النار( إدغام اْلاء يف العني لغة إدغام هلجات العرب بعدم 

غام لغة من لغات العرب، منهم من يسهل اهلمزة مثل: من لغات العرب وعدم اإلد
 )السموات واالرض( ومنهم من يقول: )السموات واألرض( ومنهم من يقول: )السموات وال

 هذه ثالث هلجات من هلجات العرب فهذه هي األحرف السبعة. يسكت ،أرض( 
  عليهصلى هللا-ولكن القراءات هي من األحرف السبعة وقد تواترت وثبتت عن النيب

عليه لى هللا ص-تعبد هبا، وهي من القرآن الذي أنزل على رسول هللاويقرأ هبا وي-وسلم
 املتممة للعشر،  ءات الثالثوكذلك القرا-وسلم

اْلسن صني و بن حمأما أكثر من العشر فهي قراءات شاذة، يوجد أربع قراءات أخرى ا
 ،لكرمياالقرآن  إىلتنسب هذه القراءات شاذة ال يقرأ هبا وال جيوز أن  كذاو 

 ينفعنا. لمنا ماا علمنا وأن يعأن ينفعنا مب-عز وجل-نكتفي هبذا القدر ونسأل هللا
 اء هللا تعاىلا إن شغدً  وصلى هللا على نبينا حممد  وعلى آله وصحبه وسلم، وإىل اللقاء

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
  

 
 
 

 الثالثةاضرة احمل
د هلِل، ََنح  َمح تَ غحِفرُهُ إنَّ اْلح َتِعيُنُه َوَنسح نا، أنفسنا ومن سيئات أعمال هلل من شرورنعوذ ابو  ،َمُدُه َوَنسح

وحده ال   هللاإال من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله
، وخري تاب هللاكيث  شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، أمَّا بعد: فإن أصدق اْلد

 عة، وكل بدعة  األمور حمداثهتا، وكل حمدثة  بد وشرَّ -لى هللا عليه وسلمص-هدي حممد  اهلدي 
 ضاللة، وكل ضاللة يف النار.



 

 

الذي بدأان  ثاين يف املطلب السابقعن القسم ال -عاىلتإن شاء هللا -نتحدث يف هذا اللقاء 
ن هر ما يكون مأي، أظر لاباْلديث عنه يف الليلة املاضية، وهذا القسم يتعلق مبزالق التفسري 

ام الفقهية األحك  ابهذه املزالق اليت تتعلق ابلتفسري ابلرأي يف ابب العقائد، مث يف ب
 ك، وأخطر هذهغري ذلو ا هباملستنبطة من اآلايت، مث يف الوقائع التارخيية واآلايت املتعلقة 

د فقد فسد العتقااسد فاملزالق هو ما كان متعلًقا بباب االعتقادات ألنه كما تعلمون إذا 
ثريًا إن كان هلا أتو أهون  رهاالدين، أمَّا األمور اليت تكون يف املسائل اخلالفية، والفروع فأم

، وإىل حدوث السنن من عظيًما يف األمة يؤدي أيًضا إىل الشقاق واخلالف، وإىل ضياع كثري  
على  ح، أوصت ال الشحناء والتعصبات املقيتة، وجتد األمر كله قد بين على رواايت  

  .عن املأثور مجلًة وتفصياًل  اجتهادات  بعيدة
أيًضا -يه وسلم على هللاكذلك الوقائع التارخيية وعلى وجه اخلصوص ما يتعلق بسرية النيب صل

ق ؤدي إىل مزالصحيح يال عدم التحرير فيها، وعدم االهتمام ابلرواايت الواردة والصحيح وغري
ريًا ركية فإن كثابْلا سموهنإذا صح التعبري أو كما ييتعلق  خطرية يف أمور تدرج يف الدعوة وما

ن ل  عز هنا مبعصحة ألال ال جمال هلا من من اْلركيني يستنبطون أمورًا ويقعدون قواعد، وهذه
أو ما تالها -وسلم هصلى هللا علي-ا سواًء يف سرية النيبيالنصوص الشرعية الصحيحة اترخيً 
 لفة.اإلسالمية، أو حىت يف األمم السامن مراحل اترخيية يف حياة األمة 

اتبعيهم و ابعني التو وأكثر ما أدى إىل هذه املزالق من جهتني حدثتا بعد تفسري الصحابة 
- تقدوا معان  وم  اعا قإبحسان وقد ذكر هاتني اجلهتني شيخ اإلسالم ابن تيمية وقال: أحدمه

يء أراد عتقد هذا الشافإذا  رهعليه فك ميليه عليه عقله، وميليه ئاانظروا البداية أن يعتقد هو شي
ه النصوص فسر هذأ يأن ينزل عليه الكتاب، يبحث عن نصوص حمتمله هلذا االعتقاد، مث يبد

و هإمنا الكتاب لسنة و اب و عتقد هو، إذا فاعتقاده ليس مبنًيا على الكتااعلى ما أراد هو وما 
 على اعتقاده، فهذه أول نقطة. الذي انبىن

 دوا محل ألفاظ القرآن عليها.م  اعتقدوا معان  مث أراأحدمها قو  - 1
من الناطقني بلغة العرب  من كان قوم  فسروا القرآن مبجرد ما يسوغ أن يريدهوالثاين  – 2

، من غري نظر  إىل املتكلم ابلقرآن واملنزل عليه، واملخاطب به، هذه كما تعرضنا هلا  بكالمه
يقول هذه الكلمة معناها يف اللغة كذا، إذا  التفسري دائرةيف اجللسة املاضية واليت قبلها يوسع 



 

 

معناها كذا؛ َنن اآلن ال نتكلم يف تفسري القرآن مبعزل  عن اآلايت السابقة واآلايت الالحقة، 
 عن رسولخاطبه القرآن، وال مبعزل   عمنوال مبعزل  عن اجلو الذي نزل فيه القرآن، وال مبعزل  

  .نالذي أنزل عليه القرآ هللا
 مور، كما قالذه األه لملثفإذا أراد الشخص أن يفسر القرآن ابللغة العربية ال بد أن ينظر 

ال بد أن -عز وجل-ق ابهلليشيخ اإلسالم إىل املتكلم ابلقرآن رب العزة واجلالل ما يل
 ون هذا املعىنأن يك كنيالحظ، ما هو أي معىن يف القرآن، أو أي كلمة هلا معىن يف اللغة مي

تابه ك  أن يذكرها يف-عز وجل-ين ال تليق ابهلليف بعض املعا-عز وجل-الذي أراده هللاهو 
ه صلى هللا علي-نيباطب الخي حتها، مث املنزل عليه، القرآن نزلابفتها، لقتها، لسخاكا كمثاًل لر 
َقاَل َذرٍَّة َخرۡي  }-وسلم ثـۡ ويقول ق ذلأييت واحد متح [7زلزلة: { ]ال7ۥ يـََرهُ  ا  َفَمن يـَۡعَمۡل مي

ذرة لااي أخي هذه  ان،الذرة ذكرت يف القرآن قبل ما يكتشفها الناس خبمسة عشر قراًن وفرح
ة رة تعين الذر ن الذ ألمسيت ابللغة، مسيت اآلن ذرة ألن الذرة هي أقل ما ذكر يف اللغة، ال

 هصلى هللا علي-نيبتون اليت هي أقل وحدة، كيف خاطب هللا الو االلكرتون والرب اليت هي 
معناه، هذه  ال يفهمعلم ما أنزل عليه و يما كان  يعين النيب صلى هللا عليه وسلمهبذا -لموس

لذرة واحدة لذر، ااسمى يمَّا النمل الصغري وهذا معروف الذي إالذرة هلا معنيان يف اللغة: 
} قال: -ز وجلع-النمل الصغري فأقل خملوق، وأضعف خملوق، وأحقر خملوق الذرة، فاهلل

َقاَل َذرٍَّة َخرۡي َفَمن يـَۡعمَ  ثـۡ باء، إذا جاء ضوء قال الذرة واحدة اهل [7: ]الزلزلة {يـََرُهۥ  ا  ۡل مي
ة، هذا سمى ذر تنه باء، والواحدة ممى اهلأشياء تتحرك، هذه األشياء تس الشمس جتد فيه

 هوهذا ما فهم سيحصيه عليك،-عز وجل-املراد ابآلية أقل ما ميكن أن تتخيله فإن هللا
تون كيف و والرب  ة، اآلن تقول الذرة اإللكرتونوفهمه الصحاب-هللا عليه وسلمصلى -النيب

 ؟-لى هللا عليه وسلمص-فهمه النيب 
، هب مث املخاطرة ، لقرآن ما ال حيتمللري صحيح، وحتميل هذا كالم غري صحيح، وتفسري غ

ذا القرآن  هب ةخياطب الصحاب-عز وجل-اآلايت ال بد أن تراعي فيه املخاطب به، هللا نزيلفت
ريُوْا يفي ٱأۡلَۡرضي َفٱنظُُروْا َكيۡ  :تعاىل كما قال ئُ  ٱخۡلَۡلقَۚ  َدأَ َف بَ }ُقۡل سي  ٱلنَّۡشَأَة ُثَّ ٱَللَُّ يُنشي
َرَةۚ   [20{ ]العنكبوت: 20ٱأۡلٓخي



 

 

ريُوا يفي اأْلَْرضي فَاْنظُُروا َكيْ أو كما قال عز وجل  ({ 42ْبُل )لَّذييَن ميْن قَـ اقيَبُة ااَن عَ كَ َف  :}ُقْل سي
شوء ية النلبحث يف نظر ابأمر أو لسياحة، ابومثل هذه اآلايت أتيت تقول أنه أمر  42الروم 

ية اليت لنظرات العلملق، ااخل أو يف نظرية التولد الذايت بداايت أو يف نظرية السدمي واالرتقاء،
رى الصحابة لذي أدن اتكلم فيها أهل هذا الفن يف بداية اخلليقة، مقياس هذا غري مراد، م

؟ ومن ت مع منعناها اآلية خاطبت من؟ وتكلمأبهنا هبذا م-عز وجل-الذين خاطبهم هللا
 الذي فهمها؟

 ني يفتالنقط اتنيفه آن،ما له أي عالقة ابجملتمع الذي نزل فيه القر  ئاأنت اآلن حتملها شي
 .  غاية  من األمهية كما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية وانتبهوا إليهما

 تني اجلهتني حدثت مزالق كثريه.من ها
 .ا اعتقاد خاطئ اعتقده الشخص، مث نزل عليه اآلايتإمَّ  - 1
 ها اللغة عدةحتتمل  للكلمة اليتقني يريد أن يوسع دائرة التفسري أييتذلأحد املتح ماوإ - 2

يه ومبن نزل عل ملعايناذه معاين، فرييد أن جيعل كل هذه املعاين مراده، وال ينظر مبن أنزل ه
 هذه املعاين، ومبن خوطب هبذه املعاين.

 ذكر -آنليه قر عيعتقد اعتقاًدا وينزل الذي  –مث ذكر شيخ اإلسالم من الصنف األول 
ذه كلها واملرجئة ه ةالقدريو  ة،الفرق املبتدعة من اخلوارج، والروافض، واجلهمية، واملعتزل تفاسري

 .همنديث عْلنريد أن نطيل اب طبًعا تعلمون اخلوارج هذه الفرق معروفه لديكم وال
يف، ويرون ه ابلسقومييرون اخلروج على اإلمام ابلسيف، وت أشهر ماهم عليه أهنم: اخلوارج

 –فرية صال -ضية إلاباة وهم طوائف: منهم تكفري صاحب املعصية الكبرية، أنه خيرج من املل
 .ومنهم أمم  العجاردة –ة األزارق

ريف دون حتعتقالصحابة وي لم يكفرون الشيخني وجالروافض: وأظهر ما فيهم أهنوكذلك 
 ن ءامنوا فهو الذين يفالقرآن، وأن القرآن حرف، وأن جله نزل يف علي وآل البيت وكل ما كا

صمة عتقدون يعخرين، و من كان فيه الذين كفروا فهم يف بقية الصحابة اآل فيهم، وكل
 .ؤالء الروافضجيبة هع هلم اعتقاداتاألئمة، وأن هللا حيل يف األئمة، وهم حيلون يف هللا و 

 يع بال مسع،لم، ومسعال اجلهمية: فهم نفاة الصفات ينفون عن هللا حىت العلم يقولون عليم ب
 جمردة. ااتً ذ-بحانه وتعاىل عما يقولون علًوا كبريًاس-وجيعلون هللا 



 

 

 خيلق كل شيء ما هللاهلم، أظهر ما فيهم أهنم يقولون أن العباد خيلقون أفعافاملعتزلة: وأما 
فعال العباد  ى أن أير  همبعضهللا خيلق اخلري، أمَّا الشر ما خيلقه هللا، حىت عندهم عندهم، 

 .  خالقنيا مع هللاعلو كلها خملوقة للعبد، هللا ال خيلق هذه األفعال، وهذه قضية خطرية ج
 هذه أظهر األمور .

 القدرية: هم الذين ينفون القدر، يقولون ال قدر.و 
مد  ه إال هللا حمال إل قولتئة: هم الذين يرون أنه ال يضر مع اإلميان ذنب، ما دام أنت املرجو 

 رسول هللا فافعل ما شئت فإنه ال يضر مع اإلميان ذنب.
  . وغري هؤالء من الفرق الضالة

د الواعظ اء، جتالفقهالثاين كثريًا من الصوفية، والوعاظ، و من وذكر شيخ اإلسالم الصنف 
تدعي تس نده اللغةع دائرةلا يوسعظ أييت أبية ليس هلا عالقة مبا يقول، مث أييت هبا و يريد أن يع

، وإن  لفقهاءاذلك وكذلك الصوفية، وك،  وسع املوضوع حىت يسرتسل يف وعظههذا املعىن ي
ن نوسع ردان أذا أالصوفية ألن التصوف إكيدخل يف الصنف األول،   كان فيما ذكروه بعضه

صوف سمى تصوفية عندهم قسمان من ب اب التسهيل، يف تصوف يفال، الشرح قلياًل 
 :إشاري نظري، ويف تصوف يسمى تصوف 

تدعي لها تسكنه  التصوف النظري: هو ما يتعلق بوحدة الوجود، تصوف مبين على أسس معي
ان وأنت  أقيقة، حرى أن الكون هذا كله صور ما هو حقائق، أان أراك وأنت تراين لكن ما ن

ا رى هللا، فإذراين تت هللا، وحني االت، ماذا نرى؟ نرى هللا، حينما أراك أرىكأننا صور خي
خرى، إذا أمراحل ، و ناءفهذه قواعد عندهم وتتدرج مرحلة الوصلنا إىل درجة معينه نظراًي 

 اا، هذرى صورً تنك كون هو هللا، لكوصلت إىل هذه املراحل سوف ترى أن كل ما يف هذا ال
  بيثهم:خال وألجل هذا ق هم، أن هللا حيل يف كل خملوقاتمعىن وحدة الوجود عنده

 وما هللا إال راهب يف كنيسة      انهالوما الكلب واخلنزير إال إ
ة، بل أن هللا ثالثلثة، و اث النصارى ما كفروا ألهنم اعتقدوا أن هللا اثلث هم عندهم هللا ،فكل

لنظري له التصوف ا ، وهكذا هذاهللا كل شيء علواالنصارى كفروا ألهنم حصروه يف ثالثة ج
ملها هذه أن حي اولمدرسة، وألجل هذا يدخل هذا القسم يف القسم األول أييت لآلايت وحي

 املعاين ومنهم اخلبيث ابن عريب الذي كفر مبا قال يف هذه األشياء.



 

 

جماالت  هًضا فيي أي: والتصوف اإلشار الصنف الثاين من الصوفية وهو التصوف اإلشاري
 التفسري ذكري هر كذالظااك، أييت آلية ما هلا أي عالقة مبا يقول، مث يقول تفسريها ملثل ذل

 شاء هللا ذكيهو ما _صة الذي نقوله َنن العوام، يقول هذا تفسري العامة، أمَّا تفسري اخلا
تفسري سمى ابليا مب كإشارة اآلية أيتيهي مااإلشارة، إشارة اآلية وعنده وحي من هللا _ 

 لطيفه مبعىنولكن يدخل حتت مسمى تفسري إشاري  بعضه قد يقبل وال، اإلشاري 
ة ر اآليويفس مث أييت، لكتاب هللا  جهة نظر شخص معني، ما هنا تفسرياستنبطت من و 

ري هم ال اإلشا فسريإذا نظرت هلذا جتد أن البعض يقولون اي أخي التفالتفسري اإلشاري، 
لتفسري اذا هو ن ههم يقولون هذا من ابب أ يقولونه من ب اب التفسري، وهللا ما صدقتم

فسري تاآلن  تفاسريومن هذه ال. أيها العامة أنتم الصحيح، التفسري الظاهر هذا هو لكم 
يًضا يف أ هذا فسرييطبعه األزهر يسمى تفسري البحر اجمليد البن عجيبة، وأان درست الت

، لكوارثاائب و يء ابملصملمثل امسه ، وتفسريه عجيبة  غريبمالرسالة ألن ابن عجيبة 
شاري سري اإللتفألسف تبناه األزهر يريد أن يطبع هذا الكتاب، فعندهم عجائب يف الو 

 .. ماهو تفسري إشاري ، قرمطة . كما يقولون  قرمطة
قال السيوطي أيًضا بعد أن نقل مجلة من املفسرين املتقدمني وختمهم اببن جرير إمام  

أتيت إىل الكتاب الجتد –فاختصروا األسانيد أمم خالئق التفسري قال: مث ألف يف التفسري 
رواية تكون الف جتد اخللط يف النقل أيضاو  شيئا مسندا إذا ذكر لك أحد الصحابة نقال فقط

عن اْلسن يقولون عن جماهد ما تكون رواية العن ابن عباس، و  ذكرهاعن ابن مسعود يأصال 
الصحيح من الضعيف، فدخل من هنا اهتمام ونقلوا األقوال ال ميحص متحيص وال يف 

له قول  يورده، ومن خيطر يف ابله  سنحالصحيح ابلعليل، مث صار كل من ي ختلطوا الدخيل
_ يعين صارت الكتب جمرد نقل .. هذا أيخذ  تمده، مث ينقل عنه من جييء بعدهشيء يع

ت إىل حترير غري ملتف أن له أصال ظاانعن هذا وحيشره يف كتابه ويطلع لنا كتاب تفسري _ 
ىت رأيت فيمن حيقول السيوطي : يف التفسري...،  د عن السلف الصاحل ومن يرجع إليهما ور 

انظر إىل االستكثار فيما ال َنتاجه، إذا نظرمت إىل تفاسري -:  تعاىل حكى يف تفسري قوله
مثلما يعرب ويقول لك :   ، خمففه، معاين واضحة،السلف وجدمتوها تفاسري لطيفة، بسيطة

ما فيها االستكثار الذي ال داعي له وال نستفيد منه فانظر إىل هذا  مة ورد غطاها ،كل



 

 

ابن عاشور لطاهر ل والتنوير التحرير هذا ولدرجة أن بعضهم يف الكالم الذي ذكره اآلن فعاًل 
لكن عقليته أوقعته يف مصائب ألنه  كانت عقليه عقلية فذة  الرجل ما شاء هللا ذكي رمحه هللا

ممن وقع فيما يذكره اآلن السيوطي هو ثور ودخل يف التفسري ابملعقول على حد عقله فترك املأ
} َغرْيي اْلَمْغُضوبي َعَلْيهيْم َواَل الضَّالّينَي :-تعاىل-يقول: حىت رأيت من حكى يف تفسري قوله 

 َنو عشرة أقوال ملاذا عشرة أقوال؟، 7الفاحتة:  ({7)
الداعي  افسره بذلك، م-ه وسلمصلى هللا علي-النيب هو قول واحد اتفق عليه السلف، وحىت

 ومن أين أنيت ابلعشرة أقوال ؟أن َنكي فيه عشرة أقوال؟ 
ة ومجيع الصحاب-سلمو ه صلى هللا علي-يقول: وتفسريها ابليهود والنصارى هو الوارد عن النيب

حديث عدي  ،لنصارىاب والتابعني، وأتباعهم، فسروا غري املغضوب عليهم ابليهود، والضالني
امت: أيب ح ال ابنحديث واحد، وقأحاديث ما هو  ةوغريه، عدوالشريد بن سويد بن حامت، 

 من أين أتت؟ وال، و أق بني املفسرين، إذا فما معىن أن أحكي عشرة اال أعلم يف ذلك اختالف
من كل   عليه، ل مغضوب، كل من غضب هللا عليه يدخلغة ال هحتتملمما مما ميليه العقل أتت 

 ومنتهي . تفسري ابملأثوريدخل من انحية اللغة لكن هذا  لض
لفن اه على فسري قوم برعوا يف علوم فكان كل منهم يقتصر يف تيقول: مث صنف بعد ذلك 

تاب يت لكأتكم، لكما ذكرت   اإلعرابتراه ليس له أصاًل إال فالنحوي  الذي يغلب عليه،
لكن ما  النحو ه يفر كذا، أوجه كثري كذا وعلى تقدي  تعربجتد أوجه يف النحو هذه اآلية 

 ضربده قد يما جت يةتعرف ما الفائدة من اآلية، ما هو اْلكم الشرعي الذي تريده هذه اآل
راب  اإلعيفسك ، وميوعما سيقت ألجله  صفًحا عنها، وعن معناها وعن ما يستفاد منها

  . وأوجه اإلعراب
هو يف فن  لما أبرعكأييت لك أبوجه كثريه  أن  بشطارته دبال-تفسري األوجه املشتبهة و يقول: 

 ر كذا قديتاإلعراب، وفن النحو كلما أيتيك أبوجه كثريه على تقدير كذا، وعلى 
له  والواحدي لزجاج،ء ايقول: ونقد قواعد النحو، ومشاهده، وفروعه، وخالفياته، أمثال هؤال

بحر تاب الكه  لر، ه هبذا، وأبو حيان يف البحر والنهكتاب التفسري يسمى الوسيط مأل
نحو يء مبسائل الده مليه جتكتاب النهر املاد وهو خمتصر من البحر احمليط ترجع إلله  احمليط، و 

  . واإلعراب والتوجيه وغري ذلك



 

 

قصص إال ال لشغليس له _ ذكر اْلوادث املاضية و واحد مهتم ابألخبار _ واإلخباري 
ن بين ع كل ه أم ابطلة حيكيواإلخبار عمن سبق سواء كانت قصص صحيحواستيفاءها 

شيء  لثعليبب اه، كتانع نتحدث الذي إسرائيل عجائب من الصفحات، انظر كتاب الثعليب
اايت رو  عجيب جتده مليء ابلقصص، الكتاب خمطوط لكنه ضخم مليء ابلقصص، كلها

 .ضيع وأغلبها موا
ري ذا تعبهد والأمهات األالفقه من ب اب الطهارة إىل ابب فيه مث الفقيه: يكاد يصل 

مهات ة مث ألطهار الفقه يبدأ بباب اتعرف السيوطي، كأنه يقول لك هذا ليس كتاب فقه، 
قيق بعد ما ر  فهيد والاألوالد أييت يف أخر املغازي وأحكام الرق وكذا، مث بيع أمهات األ

لد مثل ا أم و مسها طفاًل فإذا أجنب هذا الطفل أصبح أيخذها الرجل ويتسرى هبا، وتنجب
ال  أم لولدع أم ابا أحكام ت نم ولد إبراهيم فأمهات األوالد هلأجنبت إمساعيل هي أ هاجر

دأ من يقول: يبف.  أعتقت بولدها وال ما أعتقت؟ أحكامها يدتباع، تباع إذا مات عنها س
اب تفسري هذا كت، و ابب الطهارة إىل أمهات األوالد أي: يستوعب الفقه يف كتاب التفسري

آلية تعلق هلا اب ليت الة اإىل إقامة أدلة الفروع الفقهي استطرد ل: ورمباليس كتاب فقه، فيقو 
سري يف تف بسملةمسألة اجلهر ابلتعال امسك مسألة مثل واجلواب عن أدلة املخالفني، 

ة أم ليست آبي لفاحتةن امالبسملة أييت مبسألة اجلهر ابلبسملة يف الصالة وهذه البسملة آية 
لتفسري القة ابا عوهي ما هل بعضهم يستطرد فيها استطراد عجيب!وكذا وأتيت هذه املسألة 

 يكفي اإلشارة إليها فقط أهنا من املسائل املتعلقة ابلبسملة، 
املنطق و  مثل الفلسفة_ صاحب العلوم العقلية و  . مث يقول :القرطيب مثل  ايقول: وهذ

يعين  –قوال اْلكماء تفسريه أب خصوًصا اإلمام فخر الدين الرازي قد مأل _ واألمور هذه
وخرج من شيء إىل شيء كلما خيرج من شيء  -املناطقة والفالسفة وشبههم  أهل املنطق

الناظر العجب  ييدخل إىل شيء، وكله بعيد عن قضية التفسري أساًسا، مث يقول: حىت يقض
: أبو حيان انتقد الرازي قال _ من عدم مطابقة املورد لآلية، حىت قال أبو حيان يف البحر

علم التفسري، ولذلك قال  هبا يف هلاال حاجة  ةطويل ةمجع اإلمام الرازي يف تفسريه أشياء كثري 
جيد تابه بعض العلماء فيه كل شيء  إال التفسري، طبًعا هذا فيه ظلم يف اْلقيقة الرازي أيًضا ك

بناه على اآلاثر وأشياء مثل ذلك، ومخيلط يف  الم يف التفسري واملسائل على أنهمن انحية الك



 

 

العقل كما ذكرت وليس على النقل، لكن هو فيه كل شيء مع التفسري، لكن مع التفسري 
 . حيح ابلرأي املذموم يف حاالت  أكثر من الرأي الص

حبيث أنه  لفاسد،ابه مث يقول: واملبتدع ليس له قصد إال حتريف اآلايت وتسويتها على مذه
ملبتدعة الك كل ا مسهم املبتدعة يفتشون وهذمىت الح له شارده من بعيد اقتنصها، هؤالء 

قوله: علي ب تجميشي قد جيد شيء هكذا من بعيد أيخذها مثل النصارى، واحد نصراين حي
، وَنن من هللا روح يعين أن عيسى أنتم عندكم يف القرآن مايقول وروح منه ؟ )وروح منه (

من تفيد  ية، يفائاالبتد ماذا نقول؟ ما يدري املسكني أن الفرق بني من التبعيضيه ومن
 ُكم مَّا يفي َر لَ }َوَسخَّ :-ز وجلع-التبعيض أي: جزء، لكن هذه غري مراده هنا، كقول هللا 

يع تي َوَما يفي ٱأۡلَۡرضي مجَي وَٰ ۡنُهۚ  اٱلسَّمَٰ  [13اثية: { ]اجل13مّي
 ومايف األرض منه .فرق ما يف السموات 

 ه أم بيانيه؟ تقول خامت من فضة هذه تبعيضي.. لكن كلمة من 
 بيانيه أي نوع اخلامت فضه، فكلمة من هنا بيانيه، يسميه العلماء 

 مين؟ بتدئةمعندي تسمى االبتدائية أي من  أمهدية مين هذه من جزئية  هتقول جاء
  ا هو املراد، هذهللان م ةفهذا هو املقصود هنا االبتداء من هللا، والنعمة من هللا، واملن

 عيضتب زء،جي: أصبحت من تبعضيه أ اسي من مائة كرسي اشرتيتهلكن ملا أقول هذه كرا
 ومن هلا معاين، لكن اجلاهل ابللغة ال يعرف هذه املعاين، 

ن متخرجت اس  :ابن املنري ارع إليه قالس لله فيه أدىن جماموضعا  جدو  : أو قوليمث 
ل: ق، يقو يلدقاالشيء به ش امللقاط الذي يلتقط اقالكشاف اعتزااًل ابملناقيش، املن

ثال الذي ذا املهىل إاستخرجت من الكشاف اعتزااًل ابملناقيش ال يكتشفها أي واحد، انظر 
-عز وجل-هللا أن هي عقيدةه ابالعتزال و ذكران أن الكشاف للزخمشري وقد مألضربه، وقد 

ن إون ول اآلخرة، يقيف ةرؤيال ا أهنم ينفونمل خيلق الشر، وأن البشر خيلقون أفعاهلم، ومنها أيضً 
هبا تصريح  ليتث احاديماذا يعملون يف اآلايت واألفال يراه أحد، وال ميكن أن يرى،  هللا

 ؟ة ابلرؤي



 

 

ول يف تفسري ية يقاآل هلم فيها مسالك، املسالك هذه يدعموهنا أيًضا أبشياء أخرى مثل هذه
َل ٱجۡلَنَّ } َفَمن زُۡحزيَح َعني ٱ:-تعاىل-قوله  { ]آل عمران: 185 اَز  ۡد فَ َة فـَقَ لنَّاري َوُأۡدخي
185] 

 رى فيها شيئاها ماتقرؤ انظروا كيف .. أنت ت ي: وأي فوز  أعظم من دخول اجلنة،قال الزخمشر 
-هللارؤية  ن ينفيأ؟ يريد يريد هو بذلك ماذا لكن صحيح دخول اجلنة مايف أعظم منه فوز 

عظم أوز  فأي هو يقول: و -عز وجل-رؤية هللا هو أعظم من اجلنة، هو ذيألن ال-عز وجل
 . ةلرؤينفي ا، ولكنه قصد بذلك أن يشيئا من دخول اجلنة فما تتخيل أنت أنه قصد 

} َفَمن  يقول -ز وجلع-هللا ه اي أخيل يقول-ز وجلع-حينما أييت واحد ويقول رؤية هللا
َل ٱجۡلَنََّة فـََقۡد فَاَز   الكايف  هذاخالص  [185{ ]آل عمران: 185 زُۡحزيَح َعني ٱلنَّاري َوُأۡدخي

 ، لكالمايف داخل هذا -عز وجل-عن هللا ةالرؤي نفيما يف رؤية بعد ذلك، في
ه يف كتاب عه جيداجير  مث ذكر السيوطي شيًئا من تفسري املالحدة والرافضة الذي يريد أن

 ذكر فيه طرفًا من ذلك. داإلتقان فق
ورة عني من سرب يف يف بعض التفاسري ينظر فقط مبجرد كأمثلة هناك آايت أان وقفت عليها  

 َللََّ اَل ٱإينَّ  }:-سبحانه وتعاىل-قوله يف البقرة بعض آايت من سورة البقرة فمن ضمن هذه 
 ة كما ذكران على نفي خلق هللااستدل به املعتزل [190{ ]البقرة: 190ُمۡعَتدييَن َيُيبُّ ٱلۡ 

حيبه  ما ، هوهلل ااالعتداء خملوق كون حيب املعتدين فكيف يال-عز وجل-لالعتداء، هللا
ن هللا نفون أي دينال حيب املعت-عز وجل-كيف خلقه؟ فهم ينفون بذلك ابعتبار أن هللاف

 وااعتد نذيلا-عز وجل-فمن الذي خلق االعتداء؟ آهلة أخرى غري هللا نخلق االعتداء، إذ
 نوا بني أمري يفرقملات هم الذين خلقوا االعتداء وال حجة هلم يف ذلك، ألهنم يف هذه الكلم

 هامني جد ا نريد أن ننتبه هلما انتباًها شديًدا.
الشرعية  إلرادةابى هناك فرق بني ما يسمى ابإلرادة الكونية القدرية، وبني ما يسم

 :الدينية
يف هذا  صلكون إال ما أراد هللا، كل ما حي: وهو أنه ال يكون يف الاإلرادة الكونية القدرية

ال ميكن أن حيدث شيء يف هذه اْلياة إال وقد خلقه هللا الكون يكون إبرادة هللا، مبعىن أنه 
لكنه خلق إبليس، ويف خلق نية، لو أراد هللا ما خلق إبليس وقدره وهو الذي أراده إرادًة كو 



 

 

لكن ضالل إبليس ال و إبليس هذه إرادة كونية، هللا خلق إبليس هذه من اإلرادة الكونية 
يريد مننا الطاعة، ولكن -عز وجل-د الطاعة، هللاإرادة شرعية وإمنا يري-عز وجل-يريده هللا

إذا وقع الشخص يف معصية هذه ال يريدها هللا إرادة شرعية دينية ألنه هناان، اإلرادة الشرعية 
الدينية هي املتعلقة ابألمر والنهي، هللا ال يريد منا الكفر، ولكن هل ميكن أن يكفر شخص 

{ 9َوَلۡو َشٓاَء هَلََدٰىُكۡم َأمۡجَعينَي  } قال:-جلعز و -؟ هللا-عز وجل-عن إرادة هللا  اخارج
لُّ َمن َيَشٓاُء َويـَۡهديي َمن َيَشٓاُءۚ  : قالو ،  [9]النحل:  وقال  [93{ ]النحل: 93} ُيضي

َا َمن َتَشٓاُء َوهَتۡديي َمن َتَشٓاُءۖ : عليه السالمموسى  لُّ ِبي نَـُتَك ُتضي { 155} إيۡن هيَي إيالَّ فيتـۡ
 [155]األعراف: 

لكن ما أراد و فاإلرادة الكونية القدرية أراد هللا أن تصدم السيارة ولد هذه إرادة كونية قدرية،   
عامًدا، إذا صدمه عامًدا هذا خارج عن اإلرادة الشرعية الولد للذي صدمه أن يصدم الرجل 

بقضاء هو فالدينية، ولكنه ليس خارًجا عن اإلرادة الكونية القدرية فكل ما جيري يف الكون 
هللا وقدره، ولكن منه ما هو حمبوب  له شرًعا، ومنه ما هو مذموم  له شرًعا، وهذا ْلكمة  

صلى هللا -النيب اجواحتج على املشركني ملا أرادوا أن حيا-عز وجل-عظيمة وألجل هذا هللا
 َءاابَُٓؤاَن َواَل َحرَّۡمَنا } َلۡو َشٓاَء ٱَللَُّ َمٓا َأۡشرَۡكَنا َواَلٓ  :أيش الذين أشركوا ابلقدر قالوا-عليه وسلم

ُقْل َهُلمَّ  ١٤٩ُقْل َفليلَّهي احْلُجَُّة اْلَباليَغُة فـََلْو َشاَء هَلََداُكْم َأمْجَعينيَ  ١٤٨ .... ءٍۚ َشيۡ مين 
أنتم اآلن ف ،[ 150: 148]األنعام:  {...ُشَهَداءَُكُم الَّذييَن َيْشَهُدوَن َأنَّ اَللََّ َحرََّم َهَذا 

هل يستطيع أحد أن أييت حبجة أن هللا خلقه كافرًا، أو خلقه عاصًيا، أو قدر عليه حتتجون، 
دة الدينية الشرعية تتعلق أن سيعصي؟ فاإلرادة الكونية القدرية تتعلق خبلق الفعل، واإلرا غدا

نت، هللا طلب منك هذا، ولو كان يف االحتجاج ابلقدر حجة ملا أنكر أحد على أبفعلك 
هللا  مسكنينت أ معليش :ل وقتل ولدك تقول قدر هللا وما شاء فعل؟ تقولأحد، إذا جاء رج
اآلن أنتم خالص  :، هل نستطيع أن نقول لليهودوتنتقم  تقاضيه روحقدر ذلك، وال ت

قدر وحيتج ابلقدر؟ ال هذا صحيح قدر يعين م القدس ويهينون املسلمني إرادة كونية للتاحت
هللا ولكن ملاذا قدره هللا؟ وما اْلكمة يف ذلك؟ هي عند ألنه ما حصل يف الكون إال ما أراد 

وأن خنرجهم  ةأن نقاتل هؤالء الكفر ولكن اإلرادة الشرعية الدينية املطلوب منا -عز وجل-هللا



 

 

من دايران وأن ندافع عن حرمات املسلمني هذه اإلرادة الشرعية الدينية وليس لنا دخل 
  . إلرادة الكونية القدريةاب
فَّاٍر أَثييٍم  ُكلَّ كَ َيُيبُّ   اَل َوٱَللَُّ }  {إن هللا ال َيب املعتدين }شخص حيتج ويقوللاإذا جاء ف

رًا؛ فقد لقه قدأنه ال خي ، كل هذا ما حيبه هللا شرًعا، وال يعين ذلك [276{ ]البقرة: 276
-عز وجل- هللا خلق هللا إبليس، وخلق الكافر، وخلق الظلمات، وخلق النور، كما قال

تي َوٱأۡلَرۡ }ٱحلَۡ : وَٰ  [1األنعام: { ]1تي َوٱلنُّوَرۖ  ٱلظُُّلمَٰ َجَعلَ وَ َض ۡمُد َلليَّي ٱلَّذيي َخَلَق ٱلسَّمَٰ
 {يء،ش خالق كل هللا } {هل من خالٍق غري هللا؟}-ز وجلع-كل ما يف الكون خلقه هللا

ُ َخَلَقُكۡم َوَما تـَۡعَمُلوَن  قال:  [96 { ]الصافات:96}َوٱَللَّ

واحد مننا  صبح كلة أن جتعل مع هللا خالقني، وليس خالق وال اثنني وال ثالثفكيف تريد أ
  . ليهع هللاذلك هو اعتقادهم الشيء أواًل، مث تنزيل كالم لخالق، والذي دفعهم 

 {{  تدينهللا الَيب املع إن} :-عاىلت-كذلك أبو حيان ملا جاء يف صفة احملبة يف قوله 
 قال وكذا.. ،لتأويلاية فيها من الناحية اللغوية، ومن انح يدخل أمسك يف كلمة احملبة، وبد

ة املخلوق، ك مبحبذل صفة احملبة وحقيقة احملبة، وجعلها مستحيلة على هللا، ملاذا؟ قارن
شعر آه، وير ا عش إذنترف إذا رأى الشيء الذي حيبه، وياإلنسان إذا أحب شيء قلبه ي

يتأثر  نه الب ألهللا ال ميكن أن حي نإأ يقول يف النفس، فبد لجاتابضطراب، ويشعر خب
يه، ق إليه التشبنه سبأل ههذا يف فهم التأثر ابآلخرستلزم بشيء، هو الذي يؤثر، واحملبة هذه ت

 -سبحانه وتعاىل-لما سبق إليه تشبيه هللا خبلقه نفى صفة احملبة عن هللاف
املخلوقني  حبةكم  يستلحيب لكن حمبة هللا  عز وجل وَنن أهل السنة واجلماعة نقول إن هللا

 عملإذا ماذا ي-ىلبحانه وتعاس-وق، ألهنا حمبة تليق جبالل هللا للمخل صلستلزم ما حيتوال 
 أبو حيان اآلن؟

ما يراد هبا حقيقة احملبة وإمنا يراد هبا الثواب، احملبة من هللا يعين قال هذه جماز صفة احملبة  نفى
سبحانه -حمبة تليق جبالل هللاكون ليش ماتطيب أي: يعطيك أجر هذا معىن احملبة عنده، 

يعطيك ثواب؟ يقلب  اذاال أييت واحد ويقول هو يعطيك الثواب ألنه أتثر ملليش و -وتعاىل
 أثرألنه  يثيبه ملاذا ؟ اشخص يثيبحينما ... نقول عليه األمر، ألن كل شيء يريد أن جيعله 

ذلك إذا أراد أن يسبق إليه التشبيه كمن الباب للطاق كما يقولون يثيبه ويعطيه أجرا ؟  فيه، 



 

 

قاعدتني من أفضل مايكون يف  يسبق إليه يف كل شيء، كما قال شيخ اإلسالم ابن تيميةس
: الكالم يف صفات هللا _ َنن دخلنا يف العقيدة _ شيخ اإلسالم قال صفات هللا عز وجل 

قدر يقول ما له ذات هللا له ذات؟ ما ي :فرع  على الكالم يف ذات هللا، إذا أتى شخص وقال
كيف تثبت هلل ذااًت طيب اي أخي  له ذات،  :عدم فهو يعرتف يقول لو قال ماله ذات يعين

ني هلل ليست كذات املخلوق، فيقول ال هذه ذات تليق ابني ت املخلوقواذإال وَنن ال نعرف 
، تليق ابهلل التشبه ذايت وذاتك وذات اْليواانت وذات اجلمادات وذات النبااتت ، ال ،

قول هللا له يد تيف الصفات مثل الكالم يف الذات، الكالم  نشيخ اإلسالم قال: إذايسالم ! 
اليد اليت تثبتها هللا  ال ... يقول ال ليس له يد ملاذا؟ ألن اليد صفة من صفات املخلوقني،

أرأيتم كيف ؟ الكالم يف الصفات فرع عن  املخلوقني. ديايأمثل  تهي تليق جبالل هللا ليس
 الكالم يف الذات بنفس الطريقة .

احملبة  فى صفةنن القاعدة الثانية: الكالم يف بعض الصفات كالكالم يف بعض اآلخر، اآل
هللا، أتيت  نفي عنله مكوهذا   .. وتستلزم .. وتستلزم .. توهم أن احملبة تستلزم هألنملاذا 

-عز وجل-نعم، هللايقول: لم، وعنده حياة حي؟ نده علم؟ ويعع-عز وجل-وتقول له هللا
وق،  العر يفلدم صفة اْلياة جبراين ا رفكيف أثبت هلل صفة اْلياة؟ َنن نعحي، نقول  

 فكيف أثبت هلل-عز وجل-والنفس، ويظهر على اإلنسان حركات، وهذه كلها ال تليق ابهلل
ل اي ، نقو خلوقنيملاحياة مثل تليق ابخلالق ليست حياة قال: هذه حياة تليق به،  اْلياة؟

 هكما أثبت هذ  ،ة األخرى مثل الكالم يف هذه الصف الكالم يف الصفاتي فما الفرق أخ
عن  هنزهبة، ونحملاالصفة هلل ونزهتها عن مشاهبة صفات املخلوقني، كذلك نثبت هلل صفة 

عضها، ل يف بثل القو القول يف الصفات ماملوضوع سهل جدا لمخلوقني، لصفة احملبة مشاهبة 
اإلرادة، و قدرة، ة، واليسموهنا صفات املعاين، اْلياثبتون هلل صفات يينفون الصفات الذين 

أثبت هذه   القدرةو ة، والعلم، هذه مثلها، كل صفة أتتيك هلل كما أثبت صفة العلم، واْليا
 كذلك مثلها بنفس الطريقة اليت أثبت هبا.

ابه أيًضا يف كت يآللوساعه مث قال: خرج يف جمال التأويل وجعلها جمازًا عن إرادة التوابع، تب
  . روح املعاين



 

 

اح تضلك الم ابهلل منا عدم التعرض لذالذي هم أعل -هذا كالمي-والذي عليه السلف 
 على من يسمعه ألنه بلسان  عريب مبني.خفائه عىن وعدم امل

ق به، وهو ذي يليلعلى الوجه ا -سبحانه-وأما الصفة اليت وصف هللا هبا نفسه فنثبتها له 
لم اذا قلت األسمل علماألهو الطريق األسلم كما أنه الطريق األعلم، األسلم و  أعلم به، وهذا

ت أسلم، الصفا يف ألنه كلمة هؤالء الذين يؤولون الصفات يقولون طريقة السلف واألعلم
ا ما لم ألهنأس وطريقة اخللف أعلم، وَنن نقول طريقة السلف أسلم وأعلم، هم يقولون

لون هم يقو و ، كما هو أمامك وتقول كما يليق جبالل هللاثبت الشيء  تتدخلك يف متاهات 
علم ول، وخترج البدأ تؤ يل تهلل وما ال يليق به، وابلتاابالطريق األعلم أنك تفهم ما يليق  أن

 عقل هم، والفال الرصني من عقلك، وكأن الصحابة والتابعني ما كان عندهم علم رصني و 
ليق به، وما يون ما فهميأعلم ابهلل، وهم الذين  يفهمون به مثل هذه األمور، ولكن هم كانوا

  .خيوضوا يف هذه التأويالت الفاسدةال يليق به ألجل ذلك مل 
مع املتقني  [194{{ ]البقرة: 194ُمتَّقينَي َوٱۡعَلُمٓوْا َأنَّ ٱَللََّ َمَع ٱلۡ  }:-تعاىل-كذلك قوله 

الئل على أنه ليس جبسم، وال يف جاءوا هنا بكلمة مع املعية، قال الرازي: وهذا من أقوى الد
انظروا كيف يدخل الكالم الضالل والزيغ -مكان، إذ لو كان جسًما لكان يف مكان معني 
{ 194ۡلُمتَّقينَي َوٱۡعَلُمٓوْا َأنَّ ٱَللََّ َمَع ٱ -يف االعتقاد يبدأ اإلنسان يعمل خمه يف شيء

نكون من املتقني حىت  ستشعر معناها كما استشعرها السلفن ملاهذه  [194]البقرة: 
 أنعلمت أن هللا مع املتقني إذا َنظى مبعية هللا هذا كل ما نريده، وكل ما تريده اآلية أنك 

اجتاهه العقالين أدى به تأييد هللا، انظروا اآلن الرازي وبهللا من املتقني فتحظى بنصرة  تكون
راد إىل ما يريده هو، أو شيء املالخرج من ..انظر .... "وهذا من أقوى الدالئل"إىل ماذا؟ 

وهذا من أقوى الدالئل على أن هللا ليس جبسم، وال يف مكان إذ لو كان "ما اعتقده هو، 
ن مع اآلخر، أو يك ا أن يكون مع أحد منهم وملمَّ إلكان يف مكان  معني، فكان  اجسمً 

ه علًوا  تعاىل هللا عن- "ه، وبعض من أبعاضهئكل واحد من املؤمنني جزء من أجزايكون مع  
لو كان يف مكان لكان مع البعض والبعض الثاين ليس معه أحد، لكن شوفوا كيف :  -كبريا

... هو معهم كلهم معناه أنه ليس يف مكان، وليس جبسم، إذ لو كان جسم كان مع البعض 
املتكلمني الذين أتعبوا أنفسهم بذكر  سفاسفهذا من : ودخل يف هذا الكالم، أقول أان 



 

 

خليك من النقل، عقاًل وهو ، واآلية ال داللة فيها البتة على ما قال عقاًل  هذه القضااي،
إذا  لة فيها على ذلك عقاًل، فإن القائق ابلعقل، َنن نرد عليه ابلعقل، فاآلية ال داللليتحذ

ن القمر يف مكان وهو ال فيه على الرغم من كو جدال  قاسران والقمر معنا كان ذلك صد لقا
نفي املكانية، اآلن  وأ، هذا ليس فيه داللة على نفي اجلسيمة، ه ن بعقلاآل هججسم أان أحا

يصدق والقمر  جلسنا َنن ألف واحد نقول القمر معنا، هل هذا يصدق أم ال يصدق؟
أنه ليس جبسم ما تقتضي  { إن هللا مع املؤمنني }جسم وخملوق ويف مكان ابالتفاق، فإًذا

هذه  مناثنية، أمَّا  ةجلسمية واملكانية يبحث عن حاجوليس مبكان، ولكن إذا أراد أن ينفي ا
، ما فيها رائحة الداللة وذلك ألن ئل الدال ىما فيها داللة لكي يقول وهذا من أقو فاآلية 

وهو غري حال فيك  يكون الشيء معكهذا عند النظر املعية ال تستلزم حلواًل وال اختالطًا 
اتب من هذه  -رمحه هللا-مرين، والرازي املعية ال تستلزم هذين األفوال خمتلط بك، 

اتب من هذا الكالم وأضرابه وألف كتابه  حني -رمحه هللا-خر عمره، فيقول آالسفاسف يف 
 يف توبته تلك فقال: لذاتأقسام ال

 هنايُة إقدام العقول عقالُ 
 

 وأكثر سعي العاملني ضاللُ  
 وأرواحنا يف وحشة  من ُجسومنا 

 
 لُ وحاصل دنياان أذًى وواب 

 ومل نستفد من حبثنا طول عمران 
 

 سوى أن مجعنا فيه قيل وقالوا 
، واملفاهيم كالميةال مثل هذه السفاسف اليت أتعبوا أنفسهم فيها، وقال: لقد أتملت الطرق 

يف أ القرآن، اقر  ةطريق طرقالفلسفية فما رأيتها تشفي علياًل وال تروي غلياًل، ورأيت أقرب ال
} إيلَۡيهي م الرازي بعدما اتب،كال  هذا [5]طه: { ٥ُن َعَلى اْلَعْرشي اْستَـَوى}الرَّمحَْ  اإلثبات

إثبات علوه -عز وجل-ت هللاهذه إثبات صفا [10{ ]فاطر: 10َيۡصَعُد ٱۡلَكليُم ٱلطَّيّيُب 
{ 11 ءٍۖ َشيۡ ۦ ۡثليهي  َكمي } لَۡيسَ   :ي استوى على العرش، واقرأ يف النف على خلقه، وإثبات أنه

، مث قال ومن جرب  [110{ ]طه: 110 ا  ،} َواَل َيُييطُوَن بيهيۦ عيۡلم [11]الشورى: 
 مثل جتربيت عرف مثل معرفيت. 
تدور بني النفي واإلثبات، نثبت هلل الصفة وننفي -عز وجل-أمور االعتقاد يف صفات هللا

بات يف اإلث لكيفية، وقال اقرأاب تناوقني، نثبت هلل الصفة وننفي معرفعنه مشاهبة املخل
عز -نثبت هلل االستواء صفة من صفات هللا [5{ ]طه: 5}ٱلرَّمۡحَُٰن َعَلى ٱۡلَعۡرشي ٱۡستَـَوٰى 



 

 

هذا النفي معناه: أن  [11{ ]الشورى: 11 ءٍۖ َشيۡ } لَۡيَس َكميۡثليهيۦ وما فائدة النفي؟ -وجل
ال نستطيع  يعين :{والَييطون به علما  } الل هللا وليس كاستواء املخلوقني.ليق جباالستواء ي

سبحانه -أن نعرف كيفية هذا االستواء وال كيفية هذه الصفات اليت تتعلق بذات هللا 
 .-وتعاىل

َۡيدييُكۡم إيىَل ٱلتـَّ } َواَل تـُلۡ :-تعاىل-أيًضا يف قوله   إينَّ ٱَللََّ َكةي َوَأحۡ ۡهلُ ُقوْا أبي
ۚ
ٓوْا نـُ نينَي سي  َيُيبُّ ٱۡلُمۡحسي

  أتويل صفةيف حاشيته على اجلاللني يقول: تعرض الصاوي يف [195{ ]البقرة: 195
 الم أبو حيانك، نفس  هللا على استحالتهال اثبةواعترب أنه أُريد هبا الزمها وهو اإل: احملبة 

 لوسي وقد تقدم الكالم يف ذلك، فما قيل هناك يقال هنا، وتبعه اآل
 ةوإمنا هي صف ني،والصحيح أن يقال: هي صفة وصف هللا هبا نفسه ال تشابه صفة املخلوق

آلن وهللا لكم ا كرتالذات كما ذ  تليق جبالله ألن الكالم يف الصفات فرع  عن الكالم يف
 علم.أ

رضوان هللا -حلف الصالسلهذه األمثلة الثالثة ملا يوقع فيه التفسري ابلرأي من مزالق كان ا
،  رب العاملنيمد هللملقال واْلعنها، وهناك غريها كثري وإمنا ابملثال يتضح ا مبعزل -عليهم

 إذا كان هناكلقدر و ا اوصلى هللا وسلم على نبينا حممد  وعلى آله وصحبه وسلم، ونكتفي هبذ
 .فتفضلوا سؤال 

 
 س :

لتفسري أمر، آن، فالقر هناك فرق  بني إعجاز القرآن وبني قولنا تفسري ا َنن قلنا أول شيء
 واإلعجاز أمر  آخر.

على إعجاز القرآن،  اللةيت تندرج حتت آايت وهي دأخرب عنها القرآن الاليت  من األمور
: -تعاىل-ولكن حتميل األلفاظ ما ال حتتمل هذه هي املشكلة، مثال كما ذكرت يف قوله 

ُقُصَها ميْن َأْطَرافيَها﴿ أييت واحد يريد  هذه، ]41سورة الرعد: [ ﴾َأَوََلْ يـََرْوا َأانَّ ََنْيتي اأْلَْرَض نـَنـْ
عة املساحة املائية يف األرض هذه ما قنقصان اليابسة، واتساع ر  تج هبا على قضيةحي أن

لى دخول الناس يف اكتشفت إال يف كذا كذا، هذه نقلت معىن اآلية متاًما؛ اآلية تتكلم ع
}َأَو  ":عة الكفر، هذا الذي كان يراه الكفار يف مكة عندما نزلت هذه اآليةقاإلسالم وقلة ر 



 

 

يتي ٱ ُۡكميهيۦۚ َوُهَو َسرييََلۡ يـََرۡوْا َأانَّ ََنۡ ُكُم اَل ُمَعقّيَب حلي ُع أۡلَۡرَض نَنُقُصَها ميۡن َأۡطَرافيَهۚا َوٱَللَُّ ََيۡ
فهذا اإلعجاز العلمي  ؟ يف اآلية ايش دخل هذا اآلن [41{ ]الرعد: 41ٱحۡليَسابي 
نبحث له يف ندور على شيء و ما َنن ال ندور على إعجاز علمي وفقط، َنن  مرفوض ،
-عز وجل-لكن القرآن يدلل دالالت معينة كما قال هللا . لى ما يؤيده هذا عبث القرآن ع

 بـَۡعُضَها :
ُتُۢ ر جلُّّيّي يـَۡغَشٰىُه َمۡوج مّين فـَۡوقيهيۦ َمۡوج مّين فـَۡوقيهيۦ َسَحاب ظُُلمَٰ

ت يفي ََبۡ }َأۡو َكظُُلمَٰ
َها    [40النور: { ]40فـَۡوَق بـَۡعٍض إيَذٓا َأۡخَرَج َيَدُهۥ ََلۡ َيَكۡد يـََرىـٰ

 يفيعلوه سحاب  وج،مه و معناها أن البحر فيه موج، يعل هذه اآلية ما معناها يف التفسري؟
ال إالبحر  مل يرًيا و كان رجاًل أم-ليه وسلملى هللا عص-ظلمات وكذا، فيأيت واحد ويقول النيب

 نشي اآلنت متأختيل وماذا رأى من البحر ؟ يف طريق اهلجرة فقط عندما سلك الساحل، 
عض بمع  اطئالشأتتيك على ، وضحلة  سرتى مياه ماذا سرتى؟أو ينبع على ساحل جدة 

ط سو  من هل هو نقل-ه وسلمصلى هللا علي-، هذه الصورة كيف نقلها النيباألمواج وانتهينا 
حمليطات، واسط ا أيفاحمليطات هذه الصورة املذكورة يف القرآن هذه الصورة ال تكون إال 

لى ص-لنيباها لصورة هذه مل ير ن األ-ز وجلع-لى أن القرآن من عند هللاع داللةالتصور هذا 
واج هناك أم وقد اكتشف أنفإذا جاء شخص وقال :  من أين أتى هبا؟ف-هللا عليه وسلم

 ، املعىن هواملعىن لفألنه ما خا كإعجاز علمي  داخلية داخل البحر نعم هذا نوًعا ما مقبول
  . ريكب؟ فرق   نفسه، ظاهر الفرق اآلن 

رَي ليرَتَۡكُبوَها َوزييَنةۚ : هللا عز وجل يقول ومثلها ُلُق َما اَل تـَۡعَلُموَن  }َوٱخۡلَۡيَل َوٱۡلبيَغاَل َوٱحۡلَمي َوخَيۡ
، انظر إىل بالغة القرآن قال، وخيلق ما ال تعلمون، حىت يدخل فيها ما ال  [8{ ]النحل: 8

ن يف ما شاء هللا طيارات، وسيارات، ويف يتنقل عليها الناس غري اخليل والبغال واْلمري، اآل
ُلُق َما  }-تعاىل-أشياء وحاجات عظيمة، وكل هذا يدخل حتت قوله تليفريك وأندرقراوند  َوخَيۡ

ماشي ، ما جاء مبعىن آخر لكلمة خيلق ومعىن آخر لكلمة  [8{ ]النحل: 8اَل تـَۡعَلُموَن 
الذي أقوله أان ما أييت واحد وأييت ما اختلف التفسري، فهذا  ماالتعلمون ال ، هي داخلة ،

، املعىن -سبحانه وتعاىل-إبعجاز من القرآن ويروح جييب خرابيط مث حيمل عليها كالم هللا 
يف نفس املعىن هذا  هاكذا، ويتبني كذا، وكل  لكن أنت تقول يدخل حتتهو واحد ومل خيتلف، 



 

 

اآلية، وال الزمن الذي نزلت القرآن، ال يتناقض معه، وال يتناقض مع املعىن الذي نزلت فيه 
 فيه اآلية، هذا املراد، 

 
 س :

يسبق  فيةن الصو ون ألالصوفية اآلن يف جدة ما يكفر عىن كلمة ما يكفرون مبالصوفية طبًعا 
ية تصوفهم هم صوفية منلكن عند التدقيق، أان قلت أن الصوفمثال أصحاب املوالد  إىل الذهن

 اخلصوف دكانت مدارس التفسري، التليه  ، وتصوف أخر تصوف إشاري وعي تصوف نظر 
ار بال ؤالء كفهف حتت التصوف النظري، والتصوف اإلشاري، والذين يعتقدون وحدة الوجود

ا خيرج إىل محبيث  شعريةأحيااًن ببعض األبيات اليبالغ جدال، لكن صويف مبعىن حيضر موالد، 
 مبتدع.مايكفر هذا شركيات مكفرة فهذا 

 
 س :

ن ، لكظاهر ال ل عليها يداليت فيها هي فيها قد توصل إىل الكفر إذا اعتقد مالربدة األبيات 
 ء وَنن َناولالسما من كالمه أنزل  استميت كأمنامل وهنا ويدافعون عن البوصريي دفاعهم يؤول
م، شيوخه المكحىت ال يتعارض مع حقيقة العقيدة وهذا مسلكهم دائًما يف   هأن نؤول

ذه املعاين ألن ه ذرونيف حقيقة األمر ال يعت أماعنهم أمامك و وطالهبم حياولون االعتذار 
 عندهم مؤكدة، فالبوصريي مثاًل حينما يقول: 

  الَعممسواك عند حدوِث اْلادثِ       اي أكرَم اخللحِق مايل َمن ألوُذ به 
صلى -يبىل النإها إليه يف وقت الشفاعة، والناس ترغب كل أفهذا يقولون يقصدون أن يلج

دم فيقولون اء، ويذهبون إىل آويف فصل القض-عز وجل-ى هللايوم العرض عل-ليه وسلمهللا ع
ه صلى هللا علي- النيبإىل أنت أبو البشر ويعتذر، ويذهبون إىل غريه ففي النهاية كلهم يرغبون

تخبطون يده، لكن ، يقول هذا قصالشفاعة العظمى  لشفاعة ويقول أان هلا أان هلااب-وسلم
 عند قوله:

ن حَيا َوَضرَّهتافَإِ   ِح َوالَقَلمِ اللَّوح  لحمُ َك عِ وحمِ ....... َوِمنح ُعلُ نَّ ِمنح ُجوحِدَك الدُّ



 

 

يالت سخيفة ها أتو كل  هذه حياولون أيًضا أن يؤولوها وهلم أتويالت ولكن يف مجيع األحوال
 كذلك و من املبالغة، وهذا 

 واحتكم فيه احكم مبا شئت مدحادعته النصارى يف نبيهم..... و ا امدع 
 ى هللاعل يعين التقل فقط اثلث ثالثة وأنه إله مع هللا لكن أي شرك آخر توكل

 
 س :

ۡم ثـَلََٰث  }َولَبيُثواْ :-تعاىل-قال هللا   ْائَ يفي َكۡهفيهي : { ]الكهف25 ا  وْا تيۡسعَوٱۡزَدادُ  نينيَ سي  ةٍ مي
 علم مباأو ه -تعاىل-ويف مدة لبثهم، فاهلل نفس أهل الكتاب يتكلمون يف عددهم  [25

لكتاب اا أهل ذكرههي املدة اليت ي ليستلبثوا، املدة اليت ذكرها هي املدة الصحيحة، 
 هذا هو املرادويتناقشون فيها، 

 
 س :

ملسلمني مال ا يتمن ب نض من أهنم أيخذو فك أنه أخرج الرواهذا استنباط من اإلمام مال
 شر، ورة اْلألهنم وقعوا يف الصحابة من خالل اآلية اليت يف س

ۡخوَٰ  لََنا فيرۡ ٱغۡ  بَـَّنارَ  وُلونَ يـَقُ  مۡ بـَۡعديهي  مينُۢ  َجٓاُءو َوٱلَّذيينَ } عليهم واما ترضألهنم هو هذا   نيَناَوإليي
يَٰني  َسبَـُقوانَ  ٱلَّذيينَ  َعلۡ  َواَل  بيٱإۡلي يم   رَُءوف كَ إينَّ  رَبَـَّنآ  َمُنواْ َءا لَّذيينَ لّي  اّل غي  بيَناقـُُلو  يفي  ََتۡ { 10 رَّحي

 [10حلشر: ]ا

 هذه اآلية تدل على أهنم ال حق هلم يف بيت مال املسلمني،  
عله ما جي ألوهاممن اله اإليذاء، و  وأهذه فيها تفصيل، إذا شتمهم من ابب البغض ... 

ن جهة عوبة ميه صففهذا يفسق فسًقا عظيًما، وأما خيرج من امللة بذلك فاألمر يشتمهم 
 هد هلمشن ة لو كفر مذا الذي يكفر بذلك خاصخروجه، ولكن إذا كفر الصحابة هو ه

ا الكافر ، فإذً حايبحدهم كافر فال ميكن أن يكون الكافر هو الصأن أال شك  هابجلنة ألن
 الذي كفر الصحابة.

 
 



 

 

 س :
 ثر القرآن الينة أكمع كل آية يف القرآن هلا سبب نزول، وإمنا أسباب النزول يف آايت  تليس

 أسباب له.
 

 س :
ول هو سبب النز و هة، اآلية حتكي قصة أبر ، ليس سبب نزول هذا .. ن اخلطأ هذا مال .. 

-نيبة ملا أتت الصة خولقثل أن يتقدم اآلية حادثة معينة فتكون اْلادثة سبًبا يف نزول اآلية م
ادلة  سورة اجمل، وحمادثته فنزلت اآلايت يفمنها زوجها  ظاهرةم يف-صلى هللا عليه وسلم

َع ٱتقول:  سبقت وبناًء ة هذه قص  [1اجملادلة: ]{ َهاۡوجي زَ ِتي َُتَٰديُلَك يفي َللَُّ قـَۡوَل ٱلَّ }َقۡد مسَي
يلَٰفي }: ز وجلع-على هذه القصة نزلت اآلايت، لكن قول هللا  ريۡحَلةَ  ۦلَٰفيهيمۡ إي  1 شٍ قـَُريۡ  إليي

َتٓاءي  بَُّك رَ َعَل فَـ ۡيَف }َأََلۡ تـََر كَ  :لهاقال يف قصة الفيل قبو  [2،1{ ]قريش: 2 َوٱلصَّۡيفي  ٱلشّي
بي ٱۡلفييلي  ۡصحَٰ عز -عم اليت حصلت من هللاتكلم عن نعمة من النهذه ت [1{ ]الفيل: 1أبَي

 ت سبًبامكة، قصة الفيل، وموضوع رحلة الشتاء والصيف، وليس يذكر هبا أهل-وجل
 ت، وعندما حدث-ه وسلمصلى هللا علي-للنزول، لو كانت حادثة الفيل حدثت يف زمن النيب 

-النيب م مولديو  ْلادثة نزلت هذه السورة فتعترب سبب نزول، ولكن حادثة الفيل حدثتا
 ل.ثة الفيلد فيه، هو اليوم الذي حدث فيه حاداليوم الذي و -صلى هللا عليه وسلم

 
 س :

على رواية  فص، أوحية علم التجويد هذا العلم املتعلق بكيفية التالوة سواًء كان على روا
ية والطريق الروا أماو ن حينما نقول علم التجويد فهو على رواية حفص، غريه، واملوجود اآل

 خر غري علم التجويد.آوالقراءة تقصد شيء 
، قراءة ، قراءة عاصمن عامراب القراءة: هي قراء اإلمام نقول قراءة انفع، قراءة ابن كثري، قراءة

 .لقراءةاه هذ خلف، ةمحزة، قراءة الكسائي، قراءة أبو جعفر، قراءة يعقوب، قراء
ن ايعاصم له راو  رواية: رواية حفص عن عاصم، عاصم اآلن قارئ فهذه تسمى قراءة عاصم،

 حفص وشعبة فنقول رواية حفص عن عاصم.



 

 

ه رق كثري طله  كثريه، وشعبة  هو ما تفرع من طرق عن كل راوي، حفص له طرق الطريق:
ريق ط، هذا نا طريق فالاختالف يف بعض الطرق فيقال هذا طريق ابن الشني، هذ صلفيح

 ،.... ق فالنا طري، فهذه هي الطرق اليت يقولون هبم هاف... األزرق عن ورش، هذا طريق 
 

 س :
داينية هذه  والقا اهلاْلفرقة وهذه  البهائية هي صوفيةهذه ما ما البهائية هذي سك عليها متا

 . فيها جدالما أشياء دونكفرية حبته ما فيها أخذ وال عطاء ألهنم هؤالء يعتقدون نبوة، يعتق
ا خيتلف أصحاهب الطرق ههذو أما الشاذلية والقادرية فهم أتباع الشاذيل وعبد القادر اجليالين 

سحب منه ملوت و الك طلع إىل م ة، لكن إذا كانوا يعتقدون يف الشاذيل أنه مر م يف درجاهت
صحاهبا فهم  واح ألر ألها من فوق دخلت ااماألموات اليت قبض أرواحها ور  الذي فيه بيلنالز 

ملوت ومعه ملك ا حقا يف قرية فلكفار طبًعا، يقولون الشاذيل اشتكوا له بعض الناس ماتو 
 كذا فهم كفارقدون هيعت فك األموات ونزل األرواح إىل أصحاهبا مرة أخرى، فإذا كانوابيل نز 

عند هللا،  الكبري لسلألسف، ويعتقدون يف اجملوال شك وغالًبا أكثرهم على االعتقادات هذه 
جليالين، لقادر ااالكون والرئيسة السيدة زينب، وعبد  يف التصرف مفوض هلم-عز وجل-هللا

له كم هذا  لكالاوهي رئيسة اجمللس يعين  نواألقطاب كلهم جيتمعو وهذا قطب وهذا غوث 
ت، فهذه افوغري هذا خرا-عز وجل-هللر، التصرف يف الكون ال يكون إال والعياذ ابهلل كف

ب ب من ابنتسادات موجوده لألسف عندهم، لكن قد جتد بعض من ينتسب إليهم ياالعتق
صالح ليل دلطرق اذه الصالح يريد أن يبني أنه إنسان صاحل ألنه يظن أن االنتساب ملثل ه

ول له اي قتده، ي بليصلي ويس لكيحد يقول أان ما، أتيت لواء هذا الشي ىعل ىبوكذا، ويرت 
أان  يعرف .لكي ماش ماتقول له يعين اي ي،ككذا، فيقول أان ماليدك السنة   بلأخي ملاذا تس

 ينسب يعحيكي فتسأله عين ايش مال يعين تصلي مثل املالئكة، يسب مالكمان كنت أحز 
مره ع، وال م مالكمذهب اإلما يعرفاإلمام مالك وما ما  ال هو فاهمهذه صالة املالئكة 

ار هو صف املالكية بنيجد نفسه قرأ يف مذهب اإلمام مالك، وما درس شيء، لكن و 
اذا م إىل ى حىت.. قادري يعين ايش ؟ مايدر يقول أان قادري  همالكي، نفس الشيء جتد

 ينسب القادري . 



 

 

 
 س :

يف  نصوص الواردةال لناق،  قضية التأويل والتفسريهذا التأويل يعين حقيقة األمر كما ذكران يف
ود إىل ما مر تعاأل كلمة التأويل يف جممل  الشرع سواء يف الكتاب أو السنة تدلل على أن

وييُلهُ   :حقيقتهيعين يؤول إليه األمر  يتي ََتۡ ملا أييت واقعه  يعين [53]األعراف:  {53 } يـَۡوَم ََيۡ
يعين  {اءن شفعملنا  يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا ابحلق فهل}وحقيقته 

دما عنلكن ظراًي يامة نالق نذكر هلم يوم يامة َننالقيامة حقيقة يوم القالكفار يوم أييت يوم 
ۡبُل َقۡد جَ يـَُقوُل ٱلَّذييَن َنُسوهُ { ه أي: أييت حقيقته وواقعهليو أييت أت بّيَنا  ُرُسُل رَ ٓاَءۡت  مين قـَ
}   .بيٱحۡلَقّي

 
 س :

هم كي معقط حيفن ما يف أبس ليس اجل عصاةالشياطني إذا أريد هبا  ما يف مانع كلمة
قصة  البخاري يف كما يف صحيح  -ىل عنهرضي هللا تعا-م كمان، أبو هريرة ويتضارب معه

ة دي حاجعن وعندي أطفال ويشكي له زكاة رمضان أخذ الشيطان والشيطان يعتذر له،
ورد أيًضا  هريرة، ما ورد فقط يف صحيح البخاري عن أيبكذلك ،  مانع فهذا ما يف  وعيال

ه نفس يف غري و د إلمام أمحرباين، ويف مسند اعن معاذ بن جبل، وعن أيب بن كعب يف الط
رضي -ر رعة عممصا ، وكذلكة يل، ومره متثل يف قطفيطان يف متثل الش ةومر  ةالقصة مشاهب

 ىت األعمش، حة ومعروف ةن السلف كثري ع، وكذلك قصص رعه وص مع الشيطان -هللا عنه
كانوا   ،لصحفة ان من ، وكان أيكل اجلا ا هلم زواجو من اجلن وسو  يقول تزوجت امرأة رجال

، قط س ل ذلكقب وال يرون اآلكلني، وجماهد أيًضا رأى جين الصحفةيرون الرز يصعد من 
 ن أو الشياطني.اجلن تكلم اإلنسان مع إالقصص كثريه فما يف أبس ف

 
 س :

لكن و ل ذلك ض قايعين البع ليس الدجال والعالقة له ابلدجالالسامري ال ..ماهو صحيح 
 .ال لدجالوا يف ابن صياد أيًضا أنه الدجال واألرجح أنه ليس قا .ليس بصحيح



 

 

ل نه القإاقلت أان مله كذا هذا صحيح لكن على أي األحوال هو فتنة  وأجنب أسلمنعم 
 هصلى هللا علي-نيبيف عهد ال اليس الدجال، والدجال كان موجودأنه لكن األرجح املعتمد 

ل، وذكر ا الدجاخطبه ذكر فيه- عليه وسلملى هللاص-ه متيم الداري وخطب النيبآور -وسلم
 فيها كل شيء وهو غري ابن صياد يعين.

 
 س :

 يها لبسفأدخل  من هي أصاًل يف سرت العورة ولكنها تشمل كل ما يعترب من الزينة ومنهم
 .ة كامللايكون اإلنسان يف هيئته  نأعند الصالة، ألن من كمال الزينة النعل 
ألصل، وأكمل اخل يف لداينة، أقل الزينة أن تسرت العورة فهذا اأقل الزينة وأكمل الز  يوجد

 الزينة وأمتها هو الذي يدخل يف االستحباب.
 

 س :
 حيضر نه مثاًل أ مبعىن اآلن إنسان يقال صويفكما ذكرت لك ،  ه يتعامل معهم كل  حبسبوهللا 
 ه ابلرأفةة التعامل معانحين فم وَنو هذه األشياء د أو أنه يذكر الذكر املفرد يقول هللا هللاموال

قلم، رفع عنهم ال من أهنيرو  الذينالفطاحل حماولة توجيهه ابْلسىن، أمَّا الصوفية مبعىن الناس و 
إن مل فالنصح و يه ود وطريقة ومن اعرتض انطرد فهذا تتعامل معه ابلتوجهوأهنم أصحاب ع

 .إفساد يقبل فاْلرب العلمية ألن هذا داعية وصاحب 
 

 س :
تيَيَك ٱۡلَيقينيُ }َوٱۡعبُ  كل يقول :  لعبادات، ا، هذه : [99 { ]احلجر:٩٩ۡد رَبََّك َحىتَّٰ ََيۡ

 صارت قيقة ما، لكن إذا وصلت إىل اْل تدربتلكي ، العبادات لتهذيب النفس، لكذا 
 هذا من اجلهل، العبادات هلا الزم، 

 
 س :



 

 

ذه ه ( قل هللا) ن؟هذا تفسري مله إذا جاء شخص واحتج علينا بشيء  من القرآن قلنا 
َعُلونَ  .... وَسىٰ } ُقۡل َمۡن أَنَزَل ٱۡلكيتََٰب ٱلَّذيي َجٓاَء بيهيۦ مُ جواب  وََّنَا ۥ قـََراطييَس تـُۡبدُ هُ ََتۡ
ُفوَن  هيمۡ  ...َوُُتۡ  [91نعام: { ]األ٩١وَن ۡلَعبُ  يَـ ُقلي ٱَللَُّۖ ُثَّ َذۡرُهۡم يفي َخۡوضي
ها ليق ملاذا مل .. هللا ول قلاآلية للرسول األمر للرسهذا اجلواب ليس هللا هللا هللا، قل هللا 

م هل الصحابة وقال-ه وسلمصلى هللا علي-جيمع الرسول الرسول صلى هللا عليه وسلم ملاذا
ما  قونطبذا فهم يإذا ؟ ل ههل حصأمرين قال قل هللا،  هللا نتعالوا نذكر هللا الذكر املفرد أل

  . هذا رد .. الرسول الذي هو أمر بذلك طبقهمل ي
 

 س :
 هصلى هللا علي-لنيبانة ابجلماعة األوىل ألن هذا هو الس لتزماملفروض أن اإلنسان ي ... ال

ماعة الة اجلعن ص دان يصلي ابلصحابة اجلماعة األوىل، ولكن لو حصل وأتخر فر ك-وسلم
 هصلى هللا علي-يبله أن يصلي مجاعة اثنية، ألن الن فيحقلعذر  معني أو ْلاجة، فجاء 

 من يتصدق على هذا»اجلماعة فقال:  رجل وقد انقضتاملسجد دخل عليه -وسلم
نتظر حىت ينسان مَّا اإلأأتى متأخرًا، ؟ ملن الصالة مجاعة أخرى لكن ملن  أقرف« فيصلي معه

يف السنة، و تباع اأجر  اتهيصلي مجاعة أخرى غري اجلماعة األوىل فاته أجر اجلماعة األوىل، وف
هم الشيخ نية منلثاا ةماعاجلخالف العلماء ألن من العلماء من ال يرى  نفس الوقت دخل يف

حناء يعين حيدث ش، و املسلمني فرقأن ذلك ينظرة األلباين رمحه هللا كذلك وبعض األئمة، ل
ما يعجبه و إلمام رى اما يرتتب على ذلك من مفاسد، فإذا فتح الباب رمبا واحد يمن انحية 

يصلي مجاعة انية فة الث، مث أييت واحد أخر ما يعجبه اجلماعا ْلالنويقول َنن نصلي مجاعة 
  . املسلمني ةله وهكذا، وتدخل العملية يف تفرقْلا
 

 س :
لكن إذا ظهر  إذا كانوا كلهم يستوون ، مع أي مجاعة منهم، صل، أي مجاعة  معليش ..

يصريوا  ما السبب أهنم اإلمام األفضل مسًتا مث ينصحون ءورا صل فضلعلى شخص مست أ
كبرية اليت تكون على املساجد ال ابلذات يفهذا حيدث ؟ إما أهنم ما انتبهوا و ثالث مجاعات 



 

 

يظنون أنه  مجاعة تمجاعة تصلي هناك وجاءحتصل حيصل فيها التباس زارات الطرق أو امل
ابطلة، وهذا كالم غري صحيح،  إهنا :فيصلون مجاعة أخرى، البعض يقول التوجد مجاعة
للمسلمني لكن إذا كانت عن  ةهذا خالف األوىل وفيه تفرقلكن حه اْلمد هلل صالهتم صحي

غري قصد فال شيء، لكن إذا دخل الشخص اآلن ووجد مجاعتني ينخرط يف أي مجاعة إذا  
وجد مجاعة يف التشهد األخري كأن مصلحة   هناكتني، أو إذا كان يكانت مجاعتني متساو 

 ة يلحق الذي يف الفاحتة على حسب اْلال. مثاًل، ومجاعة قائمني يصلون يف الفاحت
 

 س :
إن فء مع هؤالو ء، ل مع هؤالفن يتنأنفل أنه يريد أن يكسب األجر هذا إذا كان بغرض الت

قال هلما: ابيان فملا جاء الصح-ه وسلمصلى هللا علي-شاء هللا ليس عليه شيء، ألن النيب
ينا يف اال: صلق« عنام ياَل تصلفلما »اي رسول هللا، قال : بلى قاال« ألستما مسلمان»

ذا صلى إمعناه ف« ةكم فصلوا معنا واجعلوها انفللإذا صليتم يف رحا»نا، فقال لرحا
انت من ابب إذا ك أماالشخص مع مجاعة اثنية ممكن أن جيعلها انفلة إذا كانت هذه نيته، و 

ع يقتن اة وميصلي مع مجاعيعين وهذا حاصل، بعض الناس يفعل ذلك وسواًسا  ةالوسوس
 خلتدكلما يذهب ويصلي مع مجاعة أخرى و ف ماضبطتحيس أن صالته هذه فيها شك أو 

فقد  ..راه أنت هكذا ما أدري تويف أم ال، لكن ك مجاعة يصلي معهم، وأان أعرف رجال
تقبل  نهمم ة، ويقول لعل واحدكلما دخلت مجاعة يصلي معها  من ابب الوسواسيكون 

 .، هذا بدع يف الدين هذا خطأف
 

 دعاء األعمى الذي توسل ب دعوس : عمن ي
ث يه حديفن هذا ألإذا كانت هذه هي املشكلة اليت عنده نوعا ما هذا معذور مثل وهللا 

مثل فهذا،  ؤيدواْلديث مشكل على البعض والشيطان يلبس وكذا واملشكلة بعض الناس ي
 هذا فيه عذر  له.

 
 س :



 

 

-ه وسلمصلى هللا علي-ذاتهالتوسل ليس ب-وسلملى هللا عليه ص-حياة النيبيف  هذا لالتوس
فعين يف للهم شايقول مث ادعوا بكذا و  اذهب وصللرجل أن يقول لولو كان بذاته ملا احتاج 

صلى هللا -نيبال نفسي، وشفع نبيك يف، فهذا هو طلب الدعاء مث مل يفعله أحد بعد موت
السلف  ة بفهمكتاب والسناللة على أنه كما ذكران، َنن لنا منهج نفهم الد-عليه وسلم

 لما أتتيهف كن السلم احده التوسل ابلذات كان ما يف وال و وبفعل السلف، لو كان املراد من
 مثل هذا ز عظيمون كنما كانوا يضيع، هبذا الدعاء ومل حيدث هذا  هذه املشكلة يقوم يدعو

ان كنا لهم إلال ا، وقضااي التوسل معلومة يف قصة العباس عمر استسقى قإن كان صحيحا 
ال قم اي قفاسقنا، مث تسقينا، وإان نتسول بعم نبيك ف-لى هللا عليه وسلمص-نتوسل بنبيك

ما عدل عمر -لمه وسصلى هللا علي-فلو كان التوسل ابلذات وبعد وفاة النيب،  عباس فادع
 رجا أن-سلمو  هصلى هللا علي-به للنيبإىل العباس لكن هو إكبارًا للعباس وتكرميًا له ولقر 

 نإذفريه، فطلب من العباس ذلك، غمن أكثر -ز وجلع-عند هللا ه مستجاابؤ يكون دعا
 لك  قلتلكن أانو ا ضح، هذا واضح جد  العربة ابلدعاء، والتوسل كان ابلدعاء املوضوع وا

فسه نبق يف سا حيتاج جتلس تقنعه وتفهمه إن مل يكن أنه لألسف هذا حيصل يف التباس
 لك قوليفون، الخياْلديث يقول كذا وهم  معبأون ، كن هؤالءل اعتقاد وعنده خلو ذهن ،

 وليت يقن أي، واآلوهللا رد بصره  ديث والصحايب فعلحَنن َنتج ابْلديث انظر هذا 
مشكلة،   عندهل الرجف، بدليل يؤولوه  ما أنتيهمكلكذا ،واْلديث معناه   ماحتتجون ابْلديث

 .كما ذكرت لك 
 

 س:
العامي  مرحلة من تاج إىل عقل حىت يفهم، هذه مرحلة أعلىبد حيالتفنيد واالستدالل ال

 .أيًضا وامالذي أيخذ الكالم، أو حىت لو طبيب، ومهندس هؤالء يف نظرة الشرع ع
وهؤالء قلة، وإما أن يكون  االناس بني ثالث: أمَّا أن يكون عاملكلمة العامي ليست مذمة ، 

خذ كتب، وحيضر جمالس العلماء آأنه متفرغ  طالب علم وهؤالء أكثر قلياًل طالب العلم مبعىن
هذا طالب العلم، وإما عامي ولكن العوام درجات، فعندك متفتح ، ويذاكر، ويدرس وحيفظ 

مثقف كما يقولون هذا األخذ والعطاء معه ليس كمثل الرجل األمي متاًما الذي ال يعرف 



 

 

 سيحاسبه على هذا وكذا، وعلى كل فهي درجات الذي لديه عقل ويستطيع يفهم هللا ئاشي
مقدرتك تصل معه إىل حدود يف أيضا ما يرتكه، لكن أنت اآلن ملا تتناقش معه تناقش معه 

ذا هب هو من احتجحد وهو عنده قناعه أن الشيخ فالن يفهم أكثر منك، والشيخ فالن 
والشيخ فالن هو من فهمه هذا اْلديث فليس من السهل أن حتصل له القناعة  اْلديث

ألجل وجود شبهة ملا توجد شبهة حيدث شيء من العذر  و كالمي أو كالم فالنبكالمك أ
ويقال له أنت ضال  الشخص هبا يعذر ال واضح جدا بطالهناأو الشبهة إذا مايف شبهة لكن 

 . االلتباس من ئاهذه املسألة وجود اْلديث حيدث شيأمَّا يف ضالل مبني 
 تكلم إن الرجل مربأ .هذا حماسب ، َنن نتكلم عن أسلوبك معه ، مان

أف هبم سان ير اإلنو  صعب موضعه ةالعام ، كلمة مبتدع كبرية عليه،  العامي متبع ملبتدع 
نفسه أنه  يعترب كلمهتأتيت ونافحون ويدعون ويقليال ألهنم ماهم مثل هؤالء الذين يتزعمون 

 . لى هللا عليه وسلمص-انصر السنة، وحمب للنيب
عليه الصالة -سول هلم الر ل ، ملا تيجي تقو  ب الرسولحت ال تأنيقول بعضهم  ينأان يتهم
نزلة ميعرفون  الذين حيبون الرسول هم الذينهم و أنت ال حتب الرسول،  يقولون-والسالم

ثل موجتعل قدره تستنقص قدره ف نتأ أمَّا-والسالمليه الصالة ع-الرسول وقدر الرسول 
صلى -لرسول ايف  يصل إىل أنك تطعنالبشر العاديني ويستخدم كلمات معينه وحيارب حىت 

 .-هللا عليه وسلم
 إىل فقكم هللاو ك، سبحانك اللهم وحبمدك، نشهد أن ال إله إال أنت، نستغفرك ونتوب إلي

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتهما حيب ويرضى، و 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 احملاضرة الرابعة
تَ غح  َتِعيُنُه َوَنسح د هلِل، ََنحَمُدُه َوَنسح َمح ، من أنفسنا، وسيئات أعمالنا هلل من شرورنعوذ ابو  ،ِفرُهُ إنَّ اْلح

ده ال شريك  وح هللايهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال
اهلدي  ، وخريهللا فإن أصدق اْلديث كتاب :أما بعدله، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، 

دعة ضاللة، ب، وكل دعةبور حمداثهتا، وكل حمدثة  هدي حممد  صلى هللا عليه وسلم، وشر األم
 وكل ضاللة يف النار.

ور تفسري ابملأثكتب الر و حديثنا الليلة يف املصدر الرابع ويتعلق أبهم كتب التفسري ابملأثو 
 م:ة أقساالث، وكتب التفسري مجلة تنقسم إىل ثم كتب التفسري مجلةاتدخل حتت أقس

ر  تب اآلاثكمثله مثل كتب اْلديث أو   أي: ثور فقطم يقتصر على التفسري ابملأقس -1
دخال تفيها  جتد ا القسم إال رواايت مسندة فقط الوال جتد يف هذ، وَنوها اتاملصنفك

نيف ن التصمء قد يوجد شي ،للمصنف بكلمة من عند نفسه وإمنا هو يسوق الرواايت فقط
و قول عامة لسلف أا ول بقيةوهو ق ، قد يقوليعين يقول مثال: الوجه األول، الوجه الثاين

 .املفسرين أو َنو ذلك
 سا بنفقة هل، ال عالطفيفة ، يعلق تعليقات فيها دخلا ال خفيفة جدً  كلمات تعليق  

 ىل. تعا ابن أيب حامت رمحه هللا يفعلوإمنا من ابب االختصار كما  ،التفسري
 ،ابملعقول لتفسريابني و  ،أثورالقسم الثاين من كتب التفسري قسم جيمع بني التفسري ابمل -2

بتوجيه و عنده  من وهذا القسم يسرد فيه مصنفه الرواايت املسندة مث يعقب عليها بكالم
 ،قش وحيللم وينالعلا للمتأخرين من أهل وقد يدخل بعض اللغوايت ويسوق أقوااًل  ،وبرتجيح

 عاىل. تهللا  محهفعل ابن جرير الطربي ر  ، كماوقد يتعرض لشيء من القراءات وَنو ذلك
يسوق  الن أنه م مويندرج يف ذلك أيضا مثل تفسري ابن كثري رمحه هللا تعاىل على الرغ

لرواية اينقل  أن فإما ،أصحاب الكتب املعتربة إىلالرواايت إبسناده هو ولكنه يسندها 
ن تفسري عبد أو م ،امتحأو تفسري ابن أيب  ،أو من تفسري الطربي ،إبسنادها من املسند مثال

وجه لى األعيث مث يكثر اْلد ،من كتاب من كتب السنة وَنو ذلك يذكرها أو ،دبن محي
 تفسري القرآن ابلقرآن وَنو ذلك. ل يتعرضالواردة يف تفسري اآلية و 



 

 

جل الكتاب  أي: ،ابلرأي على التفسري اقتصرالقسم األخري من كتب التفسري وهو قسم  -3
، سبن عباول ا: وهذا قألقوال يقولر من اما يذكيف غضون  هلكن، التفسري ابلرأي يف

 يفكما جاء   هذا :يقولفينقل شيًئا من أقوال السلف، أو ،  وعكرمة مثال هكذا وجماهد،
لتفسري اذي هو ال من املأثور يف غضون كالمه ، ويذكر شيًئاأو روي يف اْلديث ،اْلديث

يد أن نتكلم َنن نر و  ،أيلتفسري ابلر من ااْلديث عنه ألنه يعترب  إىل َنتاج وهذا ال ،ابلرأي
 .ابملأثورلتفسري اب الكتب اليت اهتمت عن
 األول، والقسم الثاين. هو القسم يف هذا املطلب الذي يعنينا إًذا

ا فيه اخلري فظ لني حُ إال أن الذ فقد منها كم كبري قد، و : وهي كثريةأهم كتب القسم األول
 نا اْلايل.اْلمد هلل، وحقق كثري منه يف وقتو 

فع له  انإلمام قرآن ا، قارئ الالقارئبن أيب نعيم تفسري انفع  :األول القسم كتب  فمن أهم
 . كتاب  يف التفسري مسند فقط، ال شيء فيه غري الرواايت

 كذلك تفسري: مسلم بن خالد الزجني.
  .تفسري حيىي بن ميانوأيًضا 

، قطع عنها قطجد مالذي و  ولكن ،ككليعين  مفقودة  هاكتب يف التفسري لكن  :وهذه الثالثة
مجع  نيسايالدكتور حكمت بشري  ت يف جزء قام بتحقيقهوقد مجع كل كتاب،ل قصرية

  ة.لثالثا، وهذا الذي وجد من هذه التفاسري صغريكتيب واحد   باالثالثة يف كت
عباس يسمى  يذ ابنتلم مام جماهدىل اإلإتفسري ينسب  :يف هذا  ا من التفاسري املشهورةأيضً 

 وكبارهم ريالتفس ئمةأوهو يف اْلقيقة ليس جملاهد وإمنا هو إلمام من  ،داآلن تفسري جماه
جل هذا ف ،اهد جمىلإالرواايت  إبسنادهيروي  ، وآدم بن أيب إايسيسمى آدم بن أيب إايس

ح، كل ذا صحيههد تفسري جما، و غالبا يف غاية الصحة مروايت جماهد، وإسنادهالكتاب من 
فيه بركة فلدان ب جمهذا التفسري إسنادها صحيح، والكتا الرواايت الواصلة إىل جماهد يف

 عظيمة، وفيه تفسري  مثني، وهو مطبوع.
صنف وهو املوتعرفون أن اإلمام عبد الرزاق له  :أيضا تفسري عبد الرزاق بن مهام الصنعاين 

 ،وهو كتاب عظيم ،بسوق األحاديث واآلاثر عن السلف اهتمتمن أجل الكتب اليت 
الكتاب عمدة يف آاثر السلف  ، وهذارات يعين تعدى العشرة آالف روايةوضخم مليء بعش



 

 

أو أكثر ما جاء فيه  ،وتفسري عبد الرزاق الصنعاين أكثر رواايته ،شيبة ابن أيبهو ومصنف 
وقد ساق عبد الرزاق  ،وتفسريه من أجل التفاسري، من مروايت اإلمام قتادة بن دعامة

كذلك هذا التفسري أيضا ،  التفسري من رواايت قتادة رواايت أخرى عن غري قتادة ولكن جل
تفسري جماهد يعترب  ، جماهدجم كما يف تفسري مثاًل اْلا يعين يف مطبوع يف جملدين وليس كبريً 

  .أكرب منه نوعا ما
د منها ا موجو هنألكذلك تفسري ابن أيب حامت هذه كلها كأهنا املطبوعة سقتها يف مساق 

 .هللان شاء إها ري أخرى ليست موجودة ومفقودة نتعرف لبعضشيء مطبوع ولكن هناك تفاس
الطربي  هو و اسريوهو من أعظم التف ،اتفسري ابن أيب حامت الرازي هو تفسري ضخم جدً ف

دخل يف طربي ين الأإال ،  وتفسري ابن أيب حامت ،تفسري الطربي ،طبقة واحدة يفيعتربان 
ح تعرض هلا بشر إمنا يط و رواايت التفسريية فقالقسم الثاين الذي ذكران أنه ال يقتصر على ال

لى عيقتصر مت فأما ابن أيب حا .ويدخل يف اللغوايت وبعض القراءات ،وحتليل وترجيح
له ...اايت يعين ق الرو علوي ،ا برواايت ال توجد يف غريهوهو عجيب يتفرد كثريً  ،الرواايت فقط

ن التابعني أحد م عن أو ،ابن عباسإذا ذكر الرواية مثال عن  ،منهج ذكره يف مقدمة الكتاب
 ،نوفال ،ول فالنوهو ق قولالكبار ال يكثر ذكر الرواايت املشاهبة وإمنا جيملها يف األخري وي

يه خري هذا ف نولك ليته أسندها ألهنا كنز عظيم يسوق لك رواايت عدة معلقة واي ،فالنو 
 نه تفرد هباثريا أليئا كفدان شهذا الكتاب لو أسند فيه الرواايت الستكان ولكن  ، واْلمد هلل

ن علمه موهذا  متأيب حا ابن ما ذكرها إال ،نبحث عنها يف خارج هذا الكتاب فال جتدها
 .الواسع ومعرفته ابآلاثر رمحه هللا

ل سائر وقد حقق نصف الكتاب يف عدة  ،وموجود نصفه ،هذا الكتاب مفقود نصفه
ورة البقرة ن من سزءاجىت اآلن قسمان أو ماجستري ودكتوراه يف جامعة أم القرى وطبع منه ح

 ملدينة وأمالدار اباتبة طبع الكتاابن يف مك، ا معه الدكتور أمحدوأيضً  ،للدكتور حكمت بشري
لكة هنا ابملم لدماممكتبة ابن اجلوزي يف منطقة ا عندهي حتت الطبع اآلن فبقية الكتاب 

يب بن أفسري اتصف ن حقق وهوو ه اجلزء الذي وجد من ،ماًل كا  الكتاب يطبعون إن شاء هللا
 .ودة موج يعين بعض السور يف الوسط غريمتفرقة ليس متكاماًل  أجزاءوهو حامت، 



 

 

ري قسم التفس هذاو  ،صاحب السنن املشهور ا من هذه التفاسري تفسري اإلمام النسائيأيضً 
 اإلمام ريذا تفسه ،لد يف جممطبوع مستقاًل و ا هو تفسري عظيم أيضً و من كتابه السنن الكربى 

 لى هللا عليهصهللا  سولا كلها رواايت مرفوعة عن ر أو تقريبً  ،ولكن أكثر رواايته ،النسائي
عليه وسلم  ى هللاصل مل يهتم بسوق اآلاثر وإمنا ذكر رواايت مرفوعة عن رسول هللا ،وسلم

 ض اآلايتقة ببعتعلوإمنا يذكر األحاديث امل ،ال يستوعب اآلايت حتت كل آية يذكرها وهو
. .آايت قليلة  ،ال  ،ايتلكن ما جتد عنده كل اآل ،من سورة الفاحتة إىل آخر القرآن ابتداءً 

كل سورة هتمت ب اخبالف التفاسري األخرى اليت ،لعله بعض السور ال يذكر فيها وال شيء
على غرار  كرت هوذ ما إمنا كو  ،وبكل آية ألن هذا التفسري يف اْلقيقة ليس تفسريا مستقاًل 

ذا ام البخاري إاإلم :مثل ه بعض أهل العلم أثناء كتبهم املسندة فيما يتعلق ابلتفسرييذكر  ما
ه بعض ذكر فيي هنظر فيه جتدتمى كتاب التفسري  يسنظرت يف صحيح البخاري وجدت كتاابً 

كل ذا التفسري بهشي يف مي مث بعض األشياء يف سورة البقرة لكنه ال ،األشياء يف سورة الفاحتة
كر يف قد يذ  عينةال الذي يصله من الرواايت يضعه حتت مسمى آية م ،وهكذاآية مث آية 

ى م النسائي علاإلما ريفتفس ،أما بقية السورة فليس فيها شيء ،سورة البقرة مثال مخسني آية
ن السنن مو جزء ا هإمنو  يف اْلقيقة ا مستقاًل هو ليس تفسريً ف الرغم من أنه طبع مستقاًل 

 .لتفسريتعلق ابياب لك املصنفني الذين يدرجون أثناء كتبهم كتاوقد سلك فيه مس ،الكربى
س وهو بن عبا االتفسري املنسوب إىل :كذلك يلحق هبذه الكتب املقتصرة على الرواايت

 ،باسعن ابن  عتفسري بسلسلة الكذب املشهورة اليت هي السدي عن الكليب عن أيب صاحل
لكن  ،هبذا اقصودمتثناء ابن عباس ليس ا ابسطبعً  ،سلسلة الكذبهذه يسميها أهل العلم 

سلة  ه السلهذ ألن السدي عن الكليب عن أيب صاحل ،هي السلسلة اليت أوصلت اإلسناد
 علمية؟  يمة له قالولكن هل هذا يعين أن هذا التفسري  ،كلها واهية وتسمى سلسلة الكذب

 ما انه مجع فيه أقوال منهأل ،ا من انحية القيمة العلميةال، يف اْلقيقة هذا التفسري عظيم جدً 
الكليب قال  ،ولكن نسبوه إىل ابن عباس كذابً  ،وعن غريه من السلف ،عن ابن عباس روي

 ،هو نفسه قاهلا للسدي ،هو كذبفللسدي كل ما حدثتك عن ابن عباس هبذا اإلسناد 
عصر التابعني وعصر  وسط لكن الكليب اتبعي يعين حصول املعلومات عنده هي من

ا املعلومات اليت جاءت يف هذا التفسري هي معلومات راقية فإذً  ،ي هللا عنهمالصحابة رض



 

 

ولكن كمادة  ،ا ولكن من انحية صحة اإلسناد يف بعض األحداث يعترب اإلسناد واهي
يسمى هذا التفسري  .تفسريية يعترب مادته طيبة وأكثرها جاء من طرق أخرى غري هذه الطريق

والبعض يطعن يف هذه  ،ابديآ باس" وهو منسوب إىل الفريوز"تنوير املقباس يف تفسري ابن ع
ابدي لكن هذا آالنسبة أن الذي صنف هذا وذكر هذا اإلسناد يطعنون يف نسبته إىل الفريوز 

الذي وقفت عليه  ولكن ،طبعة مستقلة له وأظنه ،هو مطبوعو املوجود على إسناد النسخة 
  .طيطبعة على حاشية الدر املنثور للحافظ السيو  هي

ال اللغوايت يالت و تحلهذه الكتب كما ذكران اقتصرت على املأثور فقط ومل تذكر شيئا من ال
ه لرواايت ولكنمن ا اريً كثوابن أيب حامت علق   ،هي كلها مسندة إال ابن أيب حامت كما ذكرانو 

 اجلزء يفخلصوص اجه و يف املقدمة أشار إىل أن الرواايت اليت علقها يف سورة البقرة على 
 دوار ام بن ه عصببال إسناد هو الذي حدثه أن الذي علقه عن أيب العالية  :األول قال

ن ثري فيظنون أك  هلاه تبهذه ال ين ،ا إىل أيب العالية وهو إسناد جيدالعسقالين وذكر إسنادً 
ا هو هبذفالية يب العن ألكن إذا نظر يف املقدمة عرف أن كل ما رواه ع ،الرواية ليست مسندة

ة عمرو بن بو زرعه أبكذلك قال: "وما ذكرته عن السدي بال إسناد فهو ما حدثين   ،اإلسناد
ثه به أبوه ما حد هوبيع فوما ذكره عن الر  ،ا جيد إىل السديمحاد" نفس الشيء إسناد أيضً 

يقول:  مث يد،ج نادا إسإىل آخر اإلسناد أيضً ...محد عبد الرمحن الدشتكي حدثنا أحدثنا 
 بكريإىل  ن موسىضل بمقاتل بال إسناد فهو ما قرأته على حممد بن الف"وأما ما ذكرته عن 

 صحاهبا.إىل أ يدةهذه الرواايت كلها أسانيدها ج ، أي:بن معروف وهو كذلك إسناد جيد"
  .منا عنهقد تكلفامت هذه الكتب املذكورة طبعت كلها وابلنسبة لتفسري ابن أيب ح نإقلنا 

ورواايت مسندة فقط  ،هذا املنهج الذي هو آاثر فقط ،هناك كتب أخرى على نفس املنهج 
إال جزء  ال يوجدو  جلها، أو مفقود بريك  هبا سقطوإما خمرومة مبعىن  ،ولكنها إما مفقودة

هذه الكتب  ، فمنومسلم بن خالد الزجني ،بن أيب نعيم الذي ذكرانهصغري مثل تفسري انفع 
وجد منه قطعة صغرية على حاشية تفسري ابن تفسري ابن املنذر النيسابوري ويا وهي كثرية جدً 

 ،ا من الرواايتوكذلك تفسري عبد بن محيد الكشي وقد نقل منه ابن كثري كثريً  ،أيب حامت
بن حجر له كتاب تغليق اوكذلك اْلافظ  ،واستفاد منه اْلافظ السيوطي يف الدر املنثور

 كتاب التفسري علق رواايت  والبخاري رمحه هللا يف ،التعليق الذي هو على تعليقات البخاري



 

 

كتاب التفسري إىل  بن حجر يف تغليق التعليق وعندما وصل ا اْلافظكثرية تفسريية فأتى 
ا من التفسري ابملأثور ألن هذه الكتب كانت من ا جدً  عظيمً للبخاري حفظ لنا ترااثً 

 أوصل هذه املعلقات من هذه الكتب اليت هي اآلنفته على مشاخيه ءامسموعاته ومقرو 
بن حجر يف كتاب تغليق اكبري من تفسري عبد بن محيد ذكره اْلافظ   فيوجد كم   ،مفقودة
كثري من هذه الرواايت اليت رواها عبد بن محيد من تفسري جماهد عند االستقراء كثري و  ،التعليق

ا ذكر ابن تيمية رمحه هللا من هذا النوع تفاسري منها تفسري وكيع أيضً  ،منها من تفسري جماهد
ويوجد منه جزء كبري عند االستقراء من خالل مسند اإلمام  ،او من أعلى الرواايت إسنادً وه

ومن طريق شيبان تفسري  ،أمحد، اإلمام أمحد يروي رواايت تفسريية كثرية من طريق وكيع
ا لكنه تفسري عظيم وضخم جدً  ،كذلك تفسري دحيم واإلمام أمحد كان له تفسريو  ،شيبان
ا من هذه التفاسري املفقودة وتعاوان واْلمد كتور حكمت أن جيمع بعضً وقد حاول الد  ،مفقود

هلل مجعنا كما كبريا من رواايت اإلمام أمحد من خالل كتبه وصل إىل أربع جملدات "مروايت 
زم أهنا من منها بعض الرواايت يكاد الباحث جيف اإلمام أمحد يف التفسري من خالل كتبه"

 ،وجه اخلصوص اليت رواها ابن اجلوزي يف نواسخ القرآن التفسري وليست من املسند وعلى
ومنها  ،ألنه يروي عن اإلمام أمحد رواايت تفسريية وليست يف املسند وتتعلق ابلقرآن مباشرة

 .ا من ذلكا كبريً الذي يرجع إىل الكتاب جيد كمُ . آاثر 
بن خملد وتفسري بقي  ،القرطيب  وتفسري بقي بن خملد ،هويهار  بن كذلك تفسري إسحاق

 ،ليس يف الدنيا أفضل منه ومل ير أفضل منه : الكالم فيه يطول حىت ابن حزم رمحه هللا يقول
وهو  ،القرطيب تفسريه من اإلمام بقي بن خملد ا يفوأان أعتقد أن اإلمام أمحد استفاد كثريُ 

ومن أراد أن يطلع على عينة من هذا  ،أضخم التفاسري املسندة حسب ما ذكر ابن حزم
فسري فبقي بن خملد له كتاب يسمى "ما روي يف اْلوض والكوثر" هذا الكتاب يف مسألة الت

، عن تفسريه العظيم اوقد ذكر فيه رواايت تفسريية مسندة تعطي انطباع ،اْلوض والكوثر
كثرية بكذلك نقل عنه ابن عبد الرب يف التمهيد رواايت تفسريية وقد مجعتها كلها هي ليست و 

كذلك تفسري ابن عيينة وقد مجع بعض   ،ا عن هذا التفسري العظيمانطباعً لكنها أيضا تعطي 
وأخرج ما يسمى بتفسري  ،تفسري الطربي وكذا نذه الرواايت رواايت ابن عيينة مالباحثني ه
وتفسري ابن ماجة صاحب السنن له  ،وأيب سعيد األشج ،وكذلك تفسري سنيد ،ابن عيينة



 

 

ا كان يف اخلطة أيضً و  ،هبا غريبة وقد فقد هذا التفسريتفسري عجيب فيه رواايت يعين متفرد 
تفسري ابن ماجة نفسه نقلها من اليت مجعنا فيها الرواايت واْلمد هلل وقفنا على بعض رواايت 

كتاب طبعا مفقود لكن يغلب عليه والاملزي يف هتذيب الكمال ينقلها من تفسري ابن ماجة 
ا تفسري ابن مردويه وقد أخذه أحد الطالب ومجعه وأيضً  ،الرجال الضعفاء والرواايت الواهية

وَنو  ،والدر املنثور ،ابن كثري كتفسرييف رسالة دكتوراه من خالل الكتب اليت استفادت منه  
  .ذلك

ذكران أن  ي الذييوطالتفسري اجلامع الشامل لإلمام الس :اومما يدخل يف هذا القسم أيضً 
 .ر" نثور يف التفسري ابملأثو أصله كتاب ترمجان القرآن ومساه "الدر امل

ختصره كما و مث اهفاد سناده وكل رواية إبسنادها كما أإبترمجان القرآن ذكر فيه كل كتاب 
ور يف املنث رالد" هيف كتاب الكتابن الناس صارت مهمهم قاصرة وضعيفة فاختصر أليقول 

 خيلط معمل و  .دقيقا ميايدرس وحيقق حتقيقا عل التفسري ابملأثور" وهو كتاب عظيم وحقيق أبن
واايت ذكرها عض الر لى بووقفت أان خالل حبثي يف كتاب الدر املنثور ع ،رواايت غريهاال هذه

 .سنادهإبثة هو إبسناده وهذه قليلة من ابب امللحة العلمية ذكر روايتني أو ثال
 :ملعقولابتفسري ال أما القسم الثاين وهو الكتب اليت مجعت بني التفسري ابملأثور وبني
قة أو الذي اْلقي يف فأعظمها وأجلها هو تفسري ابن جرير الطربي وهذا لشهرته وإال فأصله

ول من سلك أهو و ل ألصبن سالم هذا يف اْلقيقة هو ا سبقه يف ذلك هو اإلمام املغريب حيىي
طربي استفاد ن الإ ولوالبعض يق ،ئة سنةاهذا املسلك وتاله الطربي فإن بينهما ما يقارب م

بعضهم فن هو سم مالرواايت عن حيىي ومل ييف بعض الرواايت فقد روى شيئا من  من حيىي
ا مً ا واهتمازيرً ا غلمً عد والذي ينظر يف تفسري حيىي بن سالم جي ،قال املراد به حيىي بن سالم

الكتاب  لألسف لكنو ا ابآلاثر وقد تفرد برواايت عظيمة ال توجد يف تفسري الطربي عظيمً 
لكن لنسخ و االل فيه نقص وحياول البعض أن يستكمل هذا النقص من خ غري موجود كاماًل 

هناك  و  ،جود مو غري، يبقى يف الكتاب إىل اآلن مل يكتشف له نسخ قدر الثلث وقد يزيد 
لسنة أهل ا ريقطاليت حادت عن  ، أوكتاب ذكرته لكم يف الكتب اليت هي من كتب الزيغ

الذي  إلابضيااري كتاب هود بن حمكم اهلو عظيمة وهو ال يشعر وهو   استفدان منه فائدةً 
 حفظ لنا تفسري حيىي بن سالم ملاذا؟ 



 

 

 وحرف اًل اب كامكتأخذ ال ، والكتاب موجود ومطبوعبن سالم كاماًل  ألنه أخذ تفسري حيىي
ة فقام اجلماعة و فيه ما يتعلق أبصول اخلوارج ويعارض أصوهلم وهو على منهج أهل السن

نقابل فنجد  دان أنأر  ف منهجهم وعبث يف بعض األشياء ولكن إذاإبلغاء الرواايت اليت ختال
 . ا يف هذا الكتاببن سالم حمفوظً  شيئا كبريا من تفسري حيىي

ا حبيث بريً كا  كمً   نالحفظ  أيًضا كذلك تفسري حيىي بن سالم اختصره ابن أيب زمنني وخمتصره
  .بنيالكتا ينمن هذ ل ما فقدإذا أراد الباحث أن يستكمل النقص يستطيع أن أييت جب

ل العلم ليه أهىن عأثو يسمى "جامع البيان" هو إمامها ورأسها و فتفسري ابن جرير الطربي 
  .ما حتت أدمي السماء أجل من تفسري ابن جرير الطربي :حىت قال بعضهم

ا هلا أيضً و  ،ندةمس كذلك تفسري  اجلصاص املسمى "أبحكام القرآن" روى فيه رواايت كثرية
  د فيه رواايتلك أسنكذ  ا تفسري البغوي املسمى ب "معامل التنزيل"وأيضً  ،ة عظيمةقيمة علمي

 سند رواايهتالكتب تاه وهذ ،كثرية إال أن إسناده يعترب من األسانيد الطويلة لتأخر البغوي
رواايت من ال ثرياكأما اجلصاص والبغوي فعلقا   ،خص ابن جرير الطربيوعلى األألصحاهبا 
ريين بصيغة التفس هذين أكثر ما يوجد من الرواايت يف. يعين ب ما أسنداه جبان ،بدون إسناد

خرى أج كتب نها ويوجد على نفس امل ،وكل هذه مطبوعة ،التعليق وليست بصيغة اإلسناد
  .خمطوطة ومفقودة

كتاب   هذان" بياسابقا املسمى "الكشف وال تفسري الثعليب الذي ذكرانه :ومن املخطوط
  .نخمطوط كامال ولكن مل ينشط أحد لتحقيقه إىل اآلضخم جدا وهو موجود 

  .: لكرب حجمهأواًل 
ن يستفاد أميكن  دةمقابلة جيلا: لرداءة خط النسخة وال أدري هل يوجد نسخ أخرى؟ لاثنيً 
 هبا 

أحد  م ينشطفل افيه رواايت واهية وأخبار كما ذكرت لكم سابقً  ويف نفس الوقت جل ما
 لتحقيقه إىل اآلن.

 على ا القسم الكتب اليت مل تسند رواايهتا وتكثر النقل من املأثور وهذه يرتبعيلحق هبذ
كما ذكرت لكم هو ال يروي الرواايت ف ،قائمتها "تفسري القرآن العظيم" للحافظ ابن كثري

هو قول  :أصحاهبا مث يعلق الباقي ويقولكتب ا من الرواايت إىل  إبسناده وإمنا يسند كثريً 



 

 

وإذا أردت أن أتخذ كلمة موجزة يف التفسري ابملأثور يف كتاب ابن كثري  ،وفالن ،وفالن ،فالن
ذلك  تلووابن أيب حامت هذا عمدة ابن كثري ي ،فأقول لك أكثره خمتصر من تفسري الطربي

فإذا وجدته قال  ،اآلاثر عن هذين التفسريين يفلكن من انحية اآلاثر فال خيرج تقريبا  ،املسند
وفالن فتأكد أن هذا الكالم هو كالم ابن أيب حامت الذي ذكره  ،وفالن ،هو قول فالنو 

وهو يف اْلقيقة يكاد يكون أنظف كتب التفسري  ،هذا ابلتتبعو ا من الرواايت بعدما ساق شيئً 
هذا الثناء على تفسري و  ،على اإلطالق وأعدهلا منهجا مع اختصار غري خمل وبغري تطويل ممل

 سلفي املنهج حمب لألثر إال أنين كما ذكرت لكم يف ابن كثري يكاد يتفق عليه أي إنسان
لقاء سابق أن اْلافظ ابن كثري كأنه وقف على بعض التفاسري اليت مل تكن بني يديه  أيًضا

ا من هذه الكتب اليت تفسر ابملعقوالت وعلى وجه أثناء التصنيف يف البداية فزاد شيئً 
كانت قيمته والكتاب   ،للزخمشري وكتاب الكشاف ،وكتاب القرطيب ،اخلصوص كتاب الرازي
  .اْلافظ ابن كثري هذه الزايدات أعظم قبل أن يزيد فيه

لرواايت بعض ا دونوكذلك اْلافظ ابن كثري وكأن هذه من أهل العلم من ابب الفائدة يسن
  .ليلبه اجلون كتاعلى رواية مسندة إبسناده هو يف غضله ا وقفت أيضً فيف أثناء كتبهم 

للشوكاين  لقدير""فتح ا هذا املنهج كتابمن ا قريبً ري املطبوعة اليت سلكت من التفاسا أيضً 
 اًل و أهو يبدأ ف نثور"ر املعلى تفسري "الد عالةيف املأثور يعترب  القدير للشوكاين وكتاب فتح

 ابن منينقل جله  قله أوة ينفكالمه يف الدراي ،مث أييت ابلتفسري ابلرواية ،ابلدرايةابلتفسري 
به ن نظر يف كتامر" كل نثو وأما يف الرواية فإمنا خيتصر تفسري "الدر امل ،الزخمشري ومن، عطية

  .يعرف فيه ذلك
مث توجد كتب كثرية ال نطيل بذكرها ختلط التفسري ابملأثور ابلتفسري ابلرأي كما قلت إال أهنا 

ثور فيها تتداخل مع القسم الثالث حسب كثرة ذكر املأ وميكن أنال تسند شيئا من الرواايت 
ونذكر منها على سبيل املثال مما يرتجح كثرة ذكر املأثور فيه هذه الكتب فيها كم   ،أو قلته

لرأي ولكن اب الكالم كبري من املأثور لكنها ال تسند جمرد تذكر الرواايت املأثورة يف غضون
الوجيز"  وكتاب "احملرر ،يكثر فيها ذكر التفسري ابملأثور مثل كتاب "حبر العلوم" للسمرقندي

وكتاب "زاد املسري" البن اجلوزي هذه الكتب فيها كم كبري من الرواايت ولكن  ،البن عطية



 

 

وَنو ذلك من اآلاثر املعلقة وفيها فائدة  ،وهذا قول فالن ،بدون إسناد وإمنا فقط قاله فالن
 .ا من هذه اآلاثر ولو مل تكن مسندةأهنا حفظت لنا شيئً  من ابب اال شك أيضً 

نستكمل يف لقدر و اذا نكتفي هبو ردت أن أقوله فيما يتعلق بكتب التفسري ابملأثور هذا ما أ
تعلق يملوجزة فيما الدورة اذه الغد إن شاء هللا أمراض التفسري ابملأثور وهبا ينتهي الكالم يف ه

ديه سؤال لن كان وم ابلتفسري ابملأثور وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
 فليتفضل.

 
 ...... س:

 يصنف  المها ملكفم وشيخ اإلسالم ابن القي ،ابلنسبة لشيخ اإلسالم ابن تيميةاجلواب : 
القيم بعض  ري ابنفستوجبمع  ، معينا يف التفسري ولكن قام جبمع تفسري شيخ اإلسالمكتاابً 

بن تيمية اسالم اإل الباحثني من خالل كتبهم فكتاب "دقائق التفسري" هذا مجع لكالم شيخ
فسري ك "التكذلو ، كتاب يسمى "دقائق التفسري" وهو مطبوعال التفسري من خالل كتبه يف

فه  التفسري صنيف تاابس كا كتاب جمموع من مؤلفات ابن القيم وليالقيم البن القيم" هذا أيضً 
 ادنه يكألقيم على كل فالكتاابن عظيمان وعلى وجه اخلصوص كتاب ابن الو  ،هو بنفسه

قرآن نسبة ْلجم البالف" فسريا وأما كتاب "دقائق التا يعترب يسريً ن إال شيئً ستوعب القرآا يكون
  .قليل

 
 ...... س:

ي جاء اد الذس اإلسنالقاموس هو يف هذا اإلسناد يف رأصاحب ابدي نعم آالفريوز اجلواب: 
 .به هذا الكتاب

 س: ......
ملوجودة النسخة اد سنانعم إىل السدي الصغري عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس هذا إ

  .اآلن على هامش "الدر املنثور"
 س: ......



 

 

ه كلم عننت أان قلت لك هذه سلسلة الكذب السدي الصغري وليس السدي الكبري الذي
امسه فلكبري ا السدي ، أماحممد بن مروان الذي يف هذه السلسلة يسمى حممد بن مروان

  .إمساعيل بن أيب كرمية السدي الكبري وليس الصغري
 س: ......

  .التابعنيالسدي الصغري من أتباع و ابلنسبة للسدي الكبري من التابعني 
 س: ......

ة هي مغربي رأةحاليا قد يكون طبع منه شيء لكن آخر عهدي به كانت تقوم بتحقيقه ام
الم لكنها بن س ىيا بتفسري حيمهتمة بشيء من علوم التفسري تسمى هند شليب واهتمت كثريً 

 ، تفضل اي شيخ.منه شيئا يعين إىل آخر عهد دراسة ذلكمل خترج 
 س: ......

 .مغربية هي هي أخذت الرسالة من اجلزائر لكنهاأيوة هند شليب .. 
 س: ......

 .املنطقة كلها داخلة يف بعض
 س: ......

  املغرب.اءات يفلقر ارسالتها يف  الدكتوراهأظن هلا أيًضا كتاب يف القراءات رسالتها يف 
 ....س: ..

رى دجلة جقولون لم ويبغداد كانت مدينة الع ،تعرف ملا جاء التتار عبثواأسباب، السبب ؟ 
لرتاث هلا ا عرضتابإلضافة اىل السرقات اليت  ،ا من كثرة ما ألقي فيه من الكتبحربً 

د عنزلة العلم قلة منو  ،سومن تفريط النا ،اإلسالمي مع االعتداءات املتتالية من أعداء هللا
كتب ألجل بيع اليان كا من الرتاث لدرجة أن بعضهم كما يذكر  ر املتأخرة أضاع كثريً العصو 

 م كبرييوجد كوضاعت كتب و  ،فضاعت مكتبات لكيلواب تباعأن تستخدم يف أمور فارغة 
بعضهم  ىت ذكرة حغري مفسوح جماهلا لالستفاد هامن خمطوطات املسلمني عند الكفار لكن

مع هذا و  كرذ يعين  ،تفسري اإلمام أمحد ، ويوجدماجة من يف برلني يوجد تفسري ابن
 .احملاوالت ما استطعنا الوصول لشيء

  س: ......



 

 

بعته جود كامال تتيبا مو تقر  واان تتبعتهيف ثالثة عشر جملد،  موجود يف اجلامعة نعم أظنه كاماًل 
هو و ، خرجهأي لذا يف "موسوعة فضائل القرآن" يف كل بداية سورة كنت أنظر وأشوف ما

دأ ابلرواية ورة يبل سذكرها إبسنادها يف كب رواية املوضوعة عن أيب بن كعبتفرد ابل الذي
 يدو أربعة أسانالثة أث حوايل هلا املوضوعة يف فضائل القرآن يكررها أبسانيدها املختلفة هي

  .امتفرقة على السور وكلها كذب طبعً 
 س: ......

عقول لتفسري ابملابواننا فران إخنبداية الدورة  من اْلقيقةعقول يف ابملتفسري الحتاملنا على وهللا 
التفسري و  ملأثوراب والكتب اليت مجعت بني التفسري ،حصران األمر يف التفسري ابملأثورو 

هر الثانية وأش اضرةاحمل ا يفبحت فكان اْلمل عليه شديدً الوأما التفسري ابملعقول  ،ابملعقول
 ذون ابلتفسريين أيخالذو املعول عليها عند أهل الرأي  هااليت علي التفاسري ابملعقول لألسف

خمشري، اف للز لكشلوسي، وتفسري اخر الرازي، تفسري روح املعاين لآلتفسري الف ابلرأي
ا هلكن كلها في عاين،امل والثالثة مليئة ابملشاكل على أن أفضلها بال شك األلوسي تفسري روح

تكلم بتفسري يعد ما و بضية التفسري اإلشاري، فهلوسي تفرد بكارثة كبرية وهي قمشاكل، واآل
نه ال أشارية، ولو فية اإللصو اآلية التفسري ابملعقول أييت ابإلشارات اليت يف اآلية على منهج ا

 يصل ملستوى ابن عجيبة كما ذكران وأمثال هؤالء، لكنه أيًضا. 
نية كانت يف ة الثاضر افهذه الكتب كما ذكرت إذا أردان أن نتكلم فيها يطول اْلديث، واحمل

، وكما ذكرت ة جًداطري مشاكل هذه التفاسري عموًما، والتفسري ابلرأي عموًما ألن مزالقه خ
 سر.ملفاأيًضا أنه ال يوجد يف اْلقيقة مفسر ممن فسر ابلرأي استكمل أدوات 

 فإذا نظرت يف سر،أهل العلم هلم شرط فيمن يفسر القرآن ابلرأي أن يستكمل أدوات املف
ه ممتنع، للنسبة ي ابمن فسر ابلرأي جتده أنه مل يستكمل نصفها فإًذا التفسري ابلرأأجل 

 فسر ابلرأي ألنه مل يستكمل أدوات املفسر.ياملفروض ما كان 
 س: ......

 .لتفسري أنواعاكم أن ت لتفسري اجلاللني تفسري خمتصر يعترب كأنه كتفسري املفردات، كما ذكر 
 تفسري مفردات. -1
 حتليلي.تفسري  -2



 

 

 .ي تفسري موضوع -3
ثل ردات مملفاهو التفسري التحليلي وليس تفسري املفردات، تفسري  نهالذي نتحدث ع

ن احملدثني  الم، من سمفردات القرآن للراغب األصفهاين، غريب القرآن أليب عبيد القاسم ب
 كلمات القرآن ملخلوف هذه كلها مفردات قضااي لغوية حبتة.

 ا.فاد منها وكذما يستة و تفسري التحليلي الذي يعطي املعىن املراد لآليأما َنن نتكلم عن ال
 س: ......

سالمية إلايف اجلامعة  تفسري الطربي اآلن حيقق يف رسائل يف اجلامعة هذا الذي علمته بعد،
انحية كذا،  ة، ومنعقيدخذينه أبسلوب مثل األقسام، الطربي اآلاثر فيه من انحية الآلكنهم 

نتهينا من ا، إذا وزية معينة، والتفصيل ال أعلمه، لكنه يف خطة دار ابن اجلقسموه بطريق
قه ، لكن من يرز ملنثورادر تفسري ابن كثري، فعندهم نية يف حتقيق الطربي، مث نية يف حتقيق ال

 هللا العمر هلذا هللا اعلم.
 س: ......

 مسعت هذا أيًضا أنه حيقق يف املغرب.
 س: ......

كن يف خص متمشا ..، لكن هو يف اْلقيقة هذه الكتب إذا ما انربى هلممكن من جمموعة .
ة كثري حقق عد  ري ابنتفس نظر اآلن إىلاأمور التفسري ابملأثور ال خيدمها اخلدمة املطلوبة، 

  .يدةجطبعات ولكنها كلها إىل اآلن غري جيدة ال يوجد وال طبعة إىل اآلن 
ج إىل ا حتتا هنألوال أظنه أنه سوف يكمل  حىت أبو إسحاق اْلويين أول شيء هو ما كمل

فيه وأقوم  و قائمهذي ستني سنة على منهجه، نعم أان حسبتها ألين أان اآلن أخذت العمل ال
ول شيء فيه أتحقيق  اليفإلخوان أن أسلوبه لبه اآلن ومن البداية، األمر الثاين ذكران َنن 

  تاجها حتقيق، ال حيكذاو يف الصحيحني  إطالة فيما ال حاجة فيه ابلذات يف الرواايت الثابتة
 كتاب تفسريي.

األمر الثاين وهو األهم: أنه عامل رواايت التفسري بدون النظر إىل النسخ وَنو ذلك فتقريًبا 
جل التفسري ابملأثور ضعفه، ضعف الرواايت اليت أفىن ابن أيب حامت عمره يف مجعها إمام 



 

 

نيف كتابه فيها فكلها ضاعت، كلها ضعيفة وهذا اجلرح والتعديل، وأفىن الطربي عمره يف تص
 غري صحيح.

لة ملنت واملقابحية ان انمأما من انحية اهتمامه ابملنت واملقابلة بني النسخ فهي أجود نسخة 
 . ا حىتهمل يكملو خر سورة البقرة آبني النسخ هي أجود نسخة لكنها كلها إىل 

 يد.جلطربي ر لع، كتاب جيد كمختصمادح املغريب وهو مطبو يوجد خمتصر للطربي البن ص
 س: ......

ملفيدة، صرات اختالكتاب الذي ينصح به من املختصرات هو تفسري ابن كثري يعترب من امل
كثري،   ري ابنتفسلاالثنني، فإذا أردت فأنت ممكن أتخذ خمتصر  ، ومن املطوالت اجليدة

يف تفسري  :الًيا حدة املوجو وابلنسبة ملختصر تفسري ابن كثري الذي ينصح به من املختصرات 
 ألحد املشايخ من آل الشيخ رمحهم هللا 

 س : خمتصر أمحد شاكر..
د ن فقط املوجو جملدا سريلكنه مل يكمل مات ومل يتمه، خمتصر تفسري ابن كثري مساه عمدة التف

 منه جملدان.
 س: ......

ري ابن  ر لتفستصخمأخوه أمت شغل الشيخ يف تفسري الطربي، وأما عمدة التفسري الذي هو 
ديك خمتصر ير بني توفكثري مات ومل يتمه، ومل يكمله أحد، مث بعد ذلك إذا مل جتد وكان م

بشرط أن  إلنسانا نهمتفيد ستفسري ابن كثري للصابوين فنحن نقول هذا الكتاب ال أبس أن ي
صابوين ال أخطاء على رسالة صغريةنبه عليها الشيخ حممد مجيل زينو يف يعرف املشاكل اليت 

 يف تفسريه، وخمتصر تفسري ابن كثري.
 س: ......

حممود شاكر له وضع أخر، حممود شاكر   أخوهابلنسبة للشيخ أمحد شاكر هذا له وضع، و 
كما تعرف هو رجل لغوي وليس من أهل اْلديث، وليس من أهل هذا الفن فاْلقيقة عمله 

د شاكر فهو رجل ابرع يف ضعيف، ضعيف جًدا يف موضوع حتقيق الرواايت، أما الشيخ أمح
هذا الفن لكنه متساهل مع املصريني، فقد وثق كثريًا من املصريني الذين ضعفهم غريه من 
أهل العلم وله حجة يف ذلك، هو يقول الذين ضعفوا هؤالء ضعفوهم ألهنم مل يعرفوهم وأهل 



 

 

من غري أهل  بلدهم أدرى هبم، فكان أيخذ بقول املوثقني من أهل بلدهم ويعترب الطعن فيهم
، فوثق ابن هليعة طبًعا، وابن أنعم اإلفريقي، ورشدين بن سعد، وجمموعة ا بلدهم مرجوح

ومعروف طبًعا أن ابن هليعة كان إمام القضاة يف مصر، ومن اْلفاظ الكبار وهو كان يدافع 
عنه أنه ما احرتقت كتبه وكذا، ألنه حصلت أشياء وخالفات بني أهل العلم يف هذه املسائل 

 فهو كان يرجح جانب التوثيق، والصحيح ما عليه مجهور أهل العلم.
 س: ......

ة اءت قصجا ملالشيخ كشك رمحه هللا تفسريه ليس بتفسري، وحىت نسيت أذكر لإلخوان 
ف أبن ذلك ن يعرت كا  تفسري الشعراوي نسيت أن أقول لكم أن الشعراوي نفسه هللا يرمحه ما

قرآن لسيد الل ال ظخواطر الشعراوي حول القرآن مثل يف تفسريًا، إمنا كان يسميه خواطر،
رب اطر أقاخلو  ، وهي إىلعها الناس ومسوها تفسري الشعراوي لكن مجفهذه خواطر قطب، 

اضع كما ن املو  موأتيت الذهن ال عالقة هلا ابلنصوص الشرعية يف كثري   تسنحألن أشياء 
 ذكرت لكم.
 س: ......

خلطب اغرار  على خطبه فإذا أراد أن يصنف تفسريًا فهيالشيخ كشك أان مسعت له طبًعا 
...  و ذلكوَن ألن الشيخ طبًعا كان يف خطبه أشعراًي وتبسط يف التعامل مع النصوص

مل مع تعاالرواايت، ال أبس لكن هو من خالل اخلطب كما ذكرت لك، ومن خالل ال
الدرس يف اخلطبة و  العام وه اجلالذات اإلهلية يتبسط كثريًا يف الكالم، قد يكون هذا أماله علي

 ري.خهللا  زاكواألشياء هذه، لكن جزاك هللا خري لو نقف عليه من ابب االستفادة ج
 س: ......

 يف الكتاب، وال يف اخلطب؟
 س: يف اخلطب.

ال شك لكن أان كما ذكرت أن الشيخ منهجه يف اْلديث منهج ضعيف فكما ذكرت يف 
مثاًل الشيخ كشك إذا أردان أن نصنفه فال شك أنه من  بداية احملاضرات إذا كان املفسر،

ا ابلتفسري ابملأثور فلم يستكمل أدوات املفسر 
ً
املفسرين ابلرأي، واملفسر ابلرأي إذا مل يكن عامل

ابلرأي فبالتايل ال يقبل تفسريه ابلرأي ألنه مل يتكمل أدوات املفسر، وإذا كان من املفسرين 



 

 

قته سطحية، لكن كما ين ابملأثور ألنه ال عالقة له ابْلديث عالابملأثور فإنه ليس من املفسر 
 إلنسان ينظر ذكرت العربة أبن ا

 س:
ا ة مبعىن حينمط معينوابلض ابلنسبة إىل األدوات هذه، الضوابط فيها ملاذا ذكرها أهل العلم؟

ن، البياالغة، و ، والبلغةتقول ال بد أن يكون الذي يفسر ابللغة حميطًا بعلوم اآللة علوم ال
علم علم تنت ال وأ واألشياء هذه، هذه اْلجة فيها واضحة كيف تريد أن تفسر بعلم اللغة

 لمه ال بد أنال تع شيءشيء ابطل، فأنت اآلن أتيت ابملمتنع تفسري ب اللغة، هذه معروف أنه
ا ابللغِة فهذا شرط من شروط واضح، وأكثرهم اعتمد على ه

ً
نسي لشرط و اذا تكون عامل

السالم و لصالة ه اسري الرسول عليأنت ال تعلم تفألخرى تفسر القرآن ابللغة و روط االش
ن كيف تفسر القرآ به لقرآن، إذا مل تكن تعرف حديث النيب صلى هللا عليه وسلم الذي فسرل

فسر هلم هذا هم، ويإلي وهللا أرسل النيب صلى هللا عليه وسلم ليعلم الناس ما نزل القرآن؟
ا حبديث الرسولالقرآن، فمن الشروط 

ً
ليه وسلم، عهللا  صلى األساسية أن يكون املفسر عامل

ا آباثر الصحابة الذين هم تتلمذوا على رسول هللا صلى 
ً
سلم وفسروا و عليه  هللاويكون عامل

ة جيهات اللغويابلتو  خذالقرآن فال بد أن ينظر يف تفسري السلف أواًل، مث بعد ذلك يرجح وأي
 واألشياء هذه.

ا أبهل التفسري األساسيني كيف يفسر؟لكن إذا مل
ً
  يكن عامل

السلف  تفسري الفخإىل تفسري السلف، وإذا فسر مبا  إذا فسر مبا يوافق السلف فقد رجع
كن هذا يذا مل ه إفقد ضل وزاغ بل كما قال شيخ اإلسالم ابتدع، ليس فقط ضل وزاغ، ألن

 لى هللا عليهلنيب صا مذوا على يدفهم سلف األمة الذين نزل القرآن خياطبهم، وبلغتهم وتتل
 أييت حبق مل كن أن ميالوسلم، وهو خيالفهم يف هذا التفسري معناه أنه خالف ما عليه اْلق، 
 ء.شي يكن موجوًدا يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، والصحابة فهذا

لم كيف سيفسر األمر الثاين: إذا جاء يفسر وهو ال يعلم مغازي رسول هللا صلى هللا عليه وس
فيها فكيف  صلهذه أخبار، إذا مل يعرف الغزوات ومل يعرف ما ح؟ اآلايت املتعلقة ابملغازي 

سيفسر اآلايت وجل سور كاملة جتدها تتعلق ابلغزوات مثل: سورة آل عمران مثاًل، سورة 
ا ابملغازي وأب

ً
ايم األنفال كيف سيفسرها وهو ال يعلم غزوة بدر، إًذا ال بد أن يكون عامل



 

 

ا ابألداين األخرى اليهودية، والنصرانية 
ً
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، إذا مل يكن عامل

وأخبار بين إسرائيل كيف سيستطيع أن يفهم ويفسر اآلايت املتعلقة ابلدايانت األخرى 
تكون متوفرة، وإذا مل تكن متوفرة معناه أن هذه  البد أنوأبقوال بين إسرائيل، ففي أمور 

سيقع فيها، رجل ما يعلم يف الفقه وال أصول الفقه كيف سيفسر آايت الفقه، فهذه  األمور
  . دوات ال بد أن تستكملاأل

دات، أما املفر  ماتابللغة يف أشياء ميكن أن يفسرها ابللغة الكل إن عرف أن يفسر شيئا
، أهل العلم هايت ذكر ا ال، ال بد أن يستكمل بقية األدوات كلهكن ابللغة ما مي هالقرآن يفسر 

ما اختلفوا  وأفيه  قوابد أن جيمع كل ما ذكره أهل العلم وليس ما اتفوإذا أردت أن تصل ال
القائمة  ضاف يفا يفيه، كل واحد من أهل العلم يذكر شيء ال بد أن يتوفر يف املفسر هذ

ا ميما األمر ف ، وليسفسريمعيًنا حيتاج إليه حىت يستطيع أن  اكتشف جانبا ألنه ما ذكره إال و 
غرة إن مل ث وجدها ظرةنالذي اتفقوا عليه، وما الذي اختلفوا فيه ال، هو كل واحد نظر إىل 

 هبا املفسر سوف تزل قدمه. طحي
وهذا الذي زلت فيه األقدام  خربط كل شيءالعقيدة: إذا مل يكن عنده علم بعلم العقائد 

ألنه نظر إليها نظرة  ملاذا؟أكثر شيء، أييت عند آية من آايت الصفات فيصرفها عن ظاهرها 
عقلية، إذا كان عنده رسوخ يف علم العقيدة، ويف فهم السلف هلذه اآلايت، ومنهجهم يف 
أحاديث الصفات وأشياء مثل هذه جتده من السهل عليه جًدا أن خيرج من األمر بسهولة، 

فها لكن ألنه ما أحاط هبذه األمور نظر نظرة قاصرة من خالل عقله وأول اآلايت وصر 
خر، وكما آخر ميشي ابجتاه آوحيصل عنده ختبط، جتده يف ابب  ميشي ابجتاه، ويف ابب 

 بعض الصفات كالقول يف البعض ذكرت لإلخوان وطولناها كأهنا درس عقيدة القول يف
، ]59سورة األنعام: [ ﴾َويـَْعَلُم َما يفي اْلَبّي َواْلَبْحري ﴿: -تعاىل-ملا أتيت عند قوله  هخر، جتداآل

ُهمْ ﴿: -تعاىل-يثبت العلم، مث أييت عند قوله  نـْ تَـَقْمَنا مي سورة الزخرف: [ ﴾فـََلمَّا آَسُفواَن انـْ
سف يقول ال هذا يستحيل على هللا االنتقام وهذا ، ينفي صفة االنتقام، وصفة األ]55
ثبت العلم ومل تثب االنتقام، العلم كذلك، العلم دعي ويستدعي بعقله، ويعلم ملاذا أيست
نسبة لنا ابلنسبة للمخلوقني يستلزم جهاًل قبله، ويستلزم كذا، لكن علم هللا ليس كعلم ابل

املخلوقني فالطريقة اليت أثبت هبا العلم هلل عز وجل يثبت هبا االنتقام هلل عز وجل، كما قلت 



 

 

ليس كعلم البشر، وعلم املخلوقني فكذا االنتقام من هللا عز وجل صفة و هذا علم يليق ابهلل 
ت كصفة االنتقام عند البشر اليت تستدعي أتثرًا يف الداخل وغليان يف الدم هذا شيء ليس

 متعلق ابملخلوقني.
ليت لكتب اات حتتفسري اجلاللني يعترب من التفسري ابملفردات يدخل  لتسألين األخ ق

ل يف هو يدخفلون، كلمة ورد غطاها كما يقو يعين  اهتمت ابملفردات ليس تفسري حتليلًيا 
ملواضع فما بعض ا يف ردات وهلذا مل نتعرض له بكثرة ولو أنه سلك فيه مسالك التأويلاملف

 تعرضنا له ألنه تفسري ابلرأي لكن هو حدوده حدود املفردات.
 س: ........

ها هو قبض أطراف من نعم هذا ورد يف بعض اآلاثر عن السلف يف أهنم قالوا: لنقصان األرض
 ن قبضألطراف نقصان األرض من األ توسيع ملعىنيف العلماء هذا ورد عن بعض السلف 

 نمونقص الدين  الم،فإذا قبض العامل يعترب نقصت رقعة اإلس ثلمة يف الدينالعلماء هذا 
ة ك تفسري اآلياد بذلن ير أ، يف تفسري اآلية هذا تفسري غري مراد إطالقًا  هاخالل الناس، لكن

 اًل لكي يقولماء أصعل كية ونزلت ومل يكن مثفهذا غري مراد إطالقًا، ألن هذه اآلية آية م
، ومن ]41سورة الرعد: [ ﴾َهاْن َأْطَرافي َها مي ُقصُ َأَوَلَْ يـََرْوا َأانَّ ََنْيتي اأْلَْرَض نـَنْـ ﴿هللا عز وجل 

تملها لكن فاظ حتلاأل يعين الذي يرى ذلك، َنن ذكران أن العربة ليست بكلمة ممكن حتتمل
ويف  هي أتت مرتني ها،، وهلا مناسبة ملا قبلها وملا بعدهذه آية وسط سورة وهلا وقت نزول

صاًل من أد مات أح املرتني آايت مكية وال ميكن أن حتمل على قبض العلماء ألنه ما كان
ُقُصَها ميْن ْرَض نـَنْـ  اأْلَ يتي َأانَّ َنَْ  نيـََروْ فال أَ ﴿الصحابة وقتها ال يعرف أحد مات حىت يقال 

د ا كان املرا، إذا ئشي  نرإذا جاء أحد وقال كذب مل ،جة  حاما رأوا وال؟ فني  ﴾َأْطَرافيَها
يتي اأْلَْرَض َأانَّ َنَْ  َرْوا يَـ َلَْ َأوَ ﴿اطبه اآلية يف قوله تعاىل ختقبض العلماء فيصح للكافر الذي 

ُقُصَها ميْن َأْطَرافيَها ُكْ  بَ َواَللَُّ ََيُْكُم اَل ُمَعقّي  نـَنـْ ية قبض قلت أن املراد هبذه اآل إذا ﴾ميهي حلي
 أن تراد. ال ميكنف .. ينا هذا الشيءأمار  ؟ العلماء لقال أين العلماء الذين ماتوا هؤالء

 س: ....
 جانبالذي نزل ابملساحمة والعفو فهو يف مكة قبل أن ترتفع شوكة اإلسالم ويقوى 

ما بعد اهلجرة إىل املدينة وفرض القتال فأصبح جانب التغليظ، وجانب الشدة هو أاملسلمني، 



 

 

يف وقت الضعف يلني اجلانب حىت ال نسان إلاذا املسلك يسلكه اآلن اجلانب املطلوب وه
 يفتح عليه جبهات كثريه فيحصل منه ضرر عليه ابلغ قد يضر ابلدعوة مطلًقا، 

يل الكفار يف وحو ضع ما هو مبعىن الرتغيب والرتهيب، لكن ابلنظر إىل املصلحة، أان اآلن
يف هذا  نم، لكأهز  تضعف الدعوة وأانسينقضون علي و متنمرون إذا جاهبتهم وأان يف ضعفي 
 سىن والْلاب مرة وفيه ضعف يتعامل معهكسشوكته منالوقت الذي يكون فيه اإلسالم 

ذا ههم ابلقوى، أ جياهببدسلمني قوة يشوكة اإلسالم وأصبح للم تجياهبهم جماهبة وإمنا إذا قوي
 الشيء الذي كان حيصل عملية نظرة إىل الواقع.

 س: .....
ن أهل آلخر ماعض ية السيف نسخة آايت العفو، والبهذا قول جلماعة من أهل العلم أن آ

  يف مكة أبيملسلمنيل االعلم يقول مل تنسخها مبعىن اإلزالة وإمنا إذا حصل ما كان فيه حا
 .العفو والصفح  يف األولمر ألاعليه وقت صار العمل على ما كان 

 س: ......
م يقول  رجاًل اليو يتا أي مللكن له وقته مثل مثاًل و ال ما نلغي اجلهاد، اجلهاد ال ميكن أن يلغى 

ع سطني وال نرجرجع فلن املاذدين اْلمد هلل يف مكة واملدينة و أريد اْلج اليوم َنن اآلن موج
د يضمن عمره ال أح ج؟الشام، وال نرجع مصر، وَنن اآلن هنا يف أراضي اْلرمني ملاذا ال َن

 اثنية أم ال؟ ةأييت مر 
اء اإلنسان إذا ج هاداْلج له وقت، فاجلفيقال له ال اي أخي اآلن وقت اْلج ما هو موجود، 

 منه بديكا الاد أمر جه قال له صحيح اآلنيقول اآلن نريد أن جناهد أمريكا نقاتل أمريكا، ي
هذا مثل  مريكا،د أجناه ل هيا، وال عشرين نفر نقو ا لكن ليس وَنن قاعدين مخسة عشر نفر 

ور املسلمني ياء أمن أولجهاد أمريكا حيتاج إىل ويل أمر م ،ال  ..الذي يريد اْلج يف رمضان
ىل ينظر إو ع، له شوكة، وله قدرة، وأمره مطاع وحتت يده جيش منظم مرتب يسمع ويطي

ئة وال ما ة عشرال مخسو  رة وال أنت وال عشأان هاملصاحل واملفاسد ويعلن هو اجلهاد، ال أعلن
اعة، ع والطه السمكون لالذي يعلن ال بد أن يكون ويل أمر من والة األمر وي ،وال ألف، ال 

 لنقطة.ذه اهينظر إىل املصاحل واملفاسد فهي  نأ وبعد ناسبةه القوة املوحتت يد



 

 

قف اجلهاد ما و  ، ولكنلحةملا نقول اآلن موضوع املساحمة والعفو، املساحمة والعفو ألجل املص
 ، لكنه يؤخر حىت أييت موعده.لغى وال ي

 ....س: .... اجلهاد فرض عني 
ك أن علي أن اجلهاد كما ذكرت لك اآلن أنت اآلن فرضنعم هذا قول فقهي صحيح، 

 الر لكن لفجتصلي الفجر غًدا هل أحد ينكر ذلك؟ كلنا فرض علينا أن نصلي غًدا ا
جر، فاآلن لي الفأص أستطيع أن أصلي اآلن أان الفجر ال بد أن أييت وقت صالة الفجر حىت

رض عني فجلهاد اح سلمني أصبإذا اعتدي على بالد املسلمني على شرب  واحد من أراضي امل
 قلكن كيف يطب ني،ععلينا مجيًعا وهذا حاصل من زمان كلنا جيب علينا اجلهاد اآلن فرض 
 للحظة؟ا هذه ض يفهذا الفرض، اآلن فرض علينا، لكن هل أان آمث اآلن يف ترك هذا الفر 

ى شعبة عل اتم لغزواب، وَل َيدث نفسه من َل يغزُ »الرسول عليه الصالة والسالم قال: 
ن تؤدي أيأ لك ن يتهأفأنت يبقى عندك االستعداد دائًما وتبقى يف االنتظار  «من النفاق

علي  رت فرضا ذكؤدي هذا الفرض اآلن هذا مثل كمأهذا الفرض، لكن أان ما أستطيع أن 
 ي؟يف أصلر كأن أصلي الفجر لكن ال بد أن يدخل وقت الفجر، إذا ما دخل وقت الفج

لن اجلهاد ني وأعملسلمإذا قام ويل أمر من أولياء أمور ا جيب علي اجلهاد؟فأان اآلن مىت 
 توإذا ما ذهب هب،اآلن عامي من عامة املسلمني جيب علي أن أذ دوطالب الناس، أان كفر 

لمصلحة نظر ل يف مث يف هذه اللحظة لكن إذا ما كان يف جهاد منظم وال ويل أمر، والآ
 واملفسدة كيف سأجاهد؟

مة ال أيمثون على ما ال يستطيعون لكن والة األمر حساهبم على هللا إذا عندهم أفراد األ
طبًعا حىت ال نقع يف جهة معينة أو كذا، نفرتض  اعام االقدرة وهم متكاسلون أتكلم كالم

اآلن أن ويل األمر، سنفرتض فيه أنه مثل عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه يف أي مكان 
بيده اْلل والعقد، ويل األمر اآلن مل يستطع أن يقول اآلن حي على من دول املسلمني الذي 

اجلهاد نعتربه مثل عمر يف اإلميان والصالح والتقوى وكل شيء، لكنه نظر مل جيد إمكانية، 
توقف، أو عفهم وقلة عددهم، وضعف إمياهنم فوجد أنه لو أخذ اآلن املسلمني غرر هبم لض

ف الكر والفر، وكذا، ومعاهدات النيب صلى هللا عليه تعر  ةمعينلفرتة ينظر أنه حيتاج إىل صرب 
بعضهم بعًضا غًما ألهنم رأوا أهنم  يقتل يبية كثري من الصحابة كانوا كادوسلم ملا رجع من اْلد



 

 

بيعة الرضوان اشرتوا أنفسهم من هللا عز  وتعرف بيعة الشجرة ،اآلن أتوا وتبايعوا  ،لو قاتلوا 
ارجعوا، نرجع ملاذا؟ عمر  أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال هلموجل أبن هلم اجلنة، ففوجئوا 

نعطي الدنية يف ديننا ألسنا على اْلق وهم على الباطل، اآلن جاء وقت القتال، لكن  قال مل
لغاء اجلهاد، لكن إم ليس من ابب الضعف، وال من ابب النيب صلى هللا عليه وسلم رده

وكذا، وطبًعا النيب صلى هللا عليه وسلم كان بوحي  من  اْلكمة والنظر إىل املصلحة واملفسدة
أمر املسلمني  واليةهللا، فويل األمر له صالحيات معينة وحسابه على هللا، تعرف ما أخذوا 

ابلوالية ال هذه مسؤولية عند هللا عز وجل، ولكل واحد مسؤولية، أما َنن كأفراد  وايفرحل
، وإذا جاء الوقت الذي يطلب مننا أن نؤدي فيه عاديني فما لنا إال أن ندعوا هللا عز وجل

 . واجبنا ال بد أن تؤدي الواجب، ألنه يف هذا الوقت أصبحت مسؤوليتك أنت الشخصية
 
 
 
 
 
 

 مت حبمد اهلل
 

  
 


