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  المقدمــة
إن احلمــد هللا، نحمــده ونــستعينه ونــستغفره، ونعــوذ بــاهللا مــن رشور أنفــسنا ومــن ســيئات 

لـه، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي 
ًوعـىل آلـه وأصـحابه وسـلم تـسليام صـىل اهللا عليـه ًرشيك له، وأشهد أن حممدا عبـده ورسـوله 

 .ًكثريا
﴿                   ﴾ ]١٠٢: آل عمران[. 
﴿                            

                ﴾ ]٧١-٧٠: األحزاب[. 
 :أما بعد

 والذكر احلكيم، الذي ال تزيغ به ، والنور املبني، فإن كتاب اهللا هو الرصاط املستقيم
الرد، وال تنقيض عجائبه، وال يشبع األهواء، وال تلتبس به األلسن، وال خيلق عىل كثرة 

َمنه العلامء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي  ِ ُ
﴿: إىل رصاط مستقيم، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهللا، قال تعاىل      

                      

              ﴾ ]١٦-١٥: املائدة[. 
  ﴿  ووصــفه بأنــه جميــدأقــسم بــه اهللا      ﴾ ]لــسعة معانيــه ]١: ق ،

ًوعظمتها، فإذا علم هذا تبيني افتقار كل مكلف ملعرفة معانيه واالهتداء هبـا، وكـان حقيقـا  ُ
بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسـعه يف تعلمـه وتفهمـه، ومـن خيـوض يف آيـات اهللا بغـري 

َّثل هذا املنهج السقيم حترف املعاين السليمة يف علم فهو خمطئ، وبم  اهللا، لكن اهللا كتاب ُ
 ﴿ :قال يف حمكم تنـزيله               ﴾ ]٩: احلجر[. 

َّ، وسخر هلام العلامء يف كل مكان وزمان إىل @فأنجز وعده، وحفظ كتابه وسنة نبيه 
هللا، ليدافعوا عنهام، ويـذودوا عـن حياضـهام كـل باطـل، فلهـم األجـر اجلزيـل أن يأيت أمر ا

 .والشكر والثناء والتقدير
 : ًوخلطر التحريف وعظيم رضره يف تفسري كالم اهللا تعاىل أحببت أن أسجل بحثا بعنوان

 )حتريف معاين األلفاظ القرآنية دراسة نظرية تطبيقية يف سوريت الفاحتة والبقرة(
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 . عن كتاب اهللا تعاىل والرد عىل املبطلنيوذلك للذب

ًواهللا أسأل أن ييـرس مـا قـصدت، ويـذلل مـا أردت، وجيعلـه خالـصا لوجهـه الكـريم، فهـو 

 .وصىل اهللا عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. املستعان، ومنه التوفيق والسداد

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
 .فسري املحرفة، وخطورة ذلك عىل عقيدة الفرد واألمةانتشار كثري من كتب الت-١

ِّ بيان املعاين الصحيحة لأللفاظ القرآنيـة التـي حرفـت معانيهـا، والتحـذير ممـا وقـع -٢ ُ
 .فيها من حتريف وبيان زيفه

، فهـو موضـوع  احلاجة املاسة لدراسـة موضـوع التحريـف يف تفـسري كتـاب اهللا -٣

 .واسع ومتجدد

  :أهداف البحث
، والتحــذير مــن راز أمهيــة التمــسك بالقواعــد والــضوابط لتفــسري كتــاب اهللا  إبــ-١

 .اجلرأة عىل كتاب اهللا، والقول فيه بغري علم

ــرد -٢  مجــع األلفــاظ التــي وقــع التحريــف يف تفــسريها يف ســوريت الفاحتــة والبقــرة؛ ل

 .التحريف عنها، وإثبات التفسري الصحيح هلا

 .ة استكامل الدراسة بدراسة تطبيقي-٣

 . بيان اآلثار السيئة للتحريف-٤

  :الدراسات السابقة للموضوع
موضوع التحريف يف التفسري موضوع واسع متجدد، وجماالته متعددة، ويمكن تناولـه مـن 

ًعدة جوانب، فمثال أسباب التحريف يف التفسري حتتاج إلفراده يف البحث والدراسـة، وهـذا مـا 

 : بعنوان يعقوب يف رسالة له لنيل الدكتوراهقام به الدكتور طاهر حممود بن حممد بن

 .هـ١٤٢٢من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام ) أسباب اخلطأ يف التفسري (-١

للـدكتور حييـى بـن ) االنحراف الفكري يف التفـسري املعـارص( وهناك رسالة بعنوان -٢

ــن ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــن جامع ــدكتوراه م ــة ال ــل درج ــة لني ــطناوي مقدم ــاحي ش ــعود ض  س

 .هـ١٤١٩اإلسالمية عام 
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 وقد كانت دراسة تأصيلية فكرية، أشار فيها لألمثلة املنحرفة يف التفسري إشـارة عـابرة، 
 :من صعوبات البحث) ٦(فقد قال يف الفقرة 

أهيا التي أثبتها، وأهيا التـي : كثرة األمثلة املنحرفة التي مجعتها، حيث جعلتني يف حرية«
ً لتضخم حجم البحث كثريا، وهلذا تركـت كثـريا منهـا، وأرشت أدعها؟ ولو وضعتها كلها ً

 . »إىل بعضها إشارة عابرة مستوعبة بقصد التمثيل عىل بعض القضايا بنامذج خمتارة
ُ ورقة، قد خصه باملصطلحات املحرفـة ٣٨ وللدكتور فهد الرومي بحث قصري من -٣

 بحثـه أن املوضـوع بحاجـة  قـسم مـن أقـسام اللفـظ، وذكـر الـدكتور يفحاملعنى، واملـصطل
لدراسة يف رسالة جامعية، كام أن اآلثار الناجتـة عـن التحريـف حتتـاج لدراسـة خاصـة، كـام 

 . خصصت األسباب بالدراسة
ُهذا مـا اطلعـت عليـه مـن رسـائل يف هـذا املوضـوع، وقـد سـدت ثغـرة حيتـاج إليهـا يف 

 .موضوع التحريف يف التفسري
 .ن الكتب عن هذا املوضوعوهناك كتابات متناثرة يف بطو

ــاب اهللا  ــسري كت ــف يف تف ــن التحري ــشف ع ــعة يف الك ــة متواض ــهم بخدم وأردت أن أس
 .واستكامل الدراسات السابقة. بإضافة لبنة جديدة للمشاركة يف بناء الرصح

  :الفروق بين هذه الدراسة والدراسات السابقة
نـب التطبيـق، وأمـا مـا الدراسات السابقة كانت هتتم بجانب التأصيل أكثر مـن جا -١

ــة  ــه يف هــذا البحــث فهــو اســتكامل هــذه الدراســات بدراســة تطبيقي باإلضــافة هــدفت إلي
 .للدراسة النظرية

 هناك بعض الرسائل التـي عنيـت بجانـب مـن جوانـب البحـث مثـل األسـباب أو -٢
 .املصطلحات فقط

ــصت -٣ ــن  خص ــي م ــسم التطبيق ــعالق ــي وق ــة الت ــاظ القرآني ــة األلف ــالة لدراس  الرس
 .التحريف يف تفسريها ملعاجلتها بإذن اهللا

                                       
 .١٠ ص ١االنحراف الفكري يف التفسري املعارص للدكتور حييى شطناوي، ج ) ١(
ومـي، حتريف املصطلحات القرآنية وأثره يف انحراف التفسري يف القرن الرابع عرش، للدكتور فهـد الر) ٢(

 .٣٦ص 
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  :الكتاباإلضافات الجديدة في 
إخراج دراسة تطبيقية الستقراء األلفاظ التي حرفت معانيها، ورد املعنـى املنحـرف -١

 .بذكر التفسري الصحيح من تفاسري أئمة هذا العلم
حييـى شـطناوي  هناك ألفاظ كثرية مل تذكرها الدراسات السابقة، كـام ذكـر الـدكتور -٢

. باكتفائه باإلشارة العـابرة للتمثيـل، كـذلك يقـول الـدكتور فهـد الرومـي يف بحثـه الـسابق
 .»وهناك مصطلحات أخرى كثرية يضيق املقام عن الوقوف عندها«

 مجع هذه األلفاظ واستقراؤها وترتيبها بحسب ترتيب املصحف، ليـسهل الرجـوع -٣
 .ة اللفظ يف سياق اآليات التي ورد فيهاإليها، وليكون أتم للفائدة عند قراء

 .فهذه بعض اإلضافات التي أرجو أين وفقت إليها يف هذه الدراسة: وبعد* 
  :خطة البحث

 :تتكون خطة البحث من مقدمة، وقسمني، وخامتة عىل النحو التايل
وفيها بيان أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، وأهـداف البحـث، والدراسـات  :املقدمة

 .ة، وخطة البحث ومنهجهالسابق
  الدراسة النظرية: القسم األول

 :وفيه مخسة فصول
 . وجهود العلامء يف كشفه، ونشأته،التحريف، تعريفه: الفصل األول

 :وفيه ثالثة مباحث
 : وفيه مطلبان .تعريف التحريف، والفرق بينه وبني التأويل: املبحث األول
 .تعريف التحريف: املطلب األول
 .الفرق بني التحريف والتأويل: املطلب الثاين
 .نشأة التحريف: املبحث الثاين

 .جهود العلامء يف كشف التحريف: املبحث الثالث
 .أنواع التحريف: الفصل الثاين

 :وفيه ثالثة مباحث
                                       

 .٢٥ ص  مرجع سابق،حتريف املصطلحات القرآنية)١(
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 :وفيه مطلبان .حتريف اللفظ: املبحث األول
 .حتريف مبنى اللفظ: املطلب األول
 .حتريف معنى اللفظ :املطلب الثاين
 .حتريف معنى اآلية العام: املبحث الثاين

 .حتريف االستدالل: املبحث الثالث
 . وحكمه، وآثاره،أسباب التحريف: الفصل الثالث

 :وفيه ثالثة مباحث
 .أسباب التحريف: املبحث األول
  .آثار التحريف: املبحث الثاين

 .حكم التحريف: الثالث: املبحث
 .ملفرسقواعد التفسري ورشوط ا: الفصل الرابع
 :وفيه مبحثان

 .قواعد التفسري وضوابطه: املبحث األول
 .رشوط املفرس: املبحث الثاين

 .التعريف بالتفاسري املشمولة بالبحث ومؤلفيها بإجياز: الفصل اخلامس
  :الدراسة التطبيقية: القسم الثاني

نهج ًوفيه دراسة األلفـاظ التـي حرفـت معانيهـا يف سـوريت الفاحتـة والبقـرة، وفقـا للمـ 
 .املتبع

 :اخلامتــة
 .وفيها أهم النتائج التي انتهى إليها البحث

 :فهارس البحث
 . فهرس اآليات القرآنية-
 . فهرس األحاديث واآلثار-
 . فهرس األبيات الشعرية-

                                       
 .هذا ما كان يف الرسالة، أما النارش فقد اقترص عىل فهرس املصادر واملراجع وفهرس املوضوعات) ١(
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 . ثبت املصادر واملراجع-
 . فهرس املوضوعات-

  :منهج البحث
ــنهج املوضــوعي، و ــىل امل ــث يف القــسم األول ع ــف يقــوم البح ــالل تعري ــك مــن خ ذل

 .التحريف وأنواعه وأحكامه، ويقابله بيان قواعد التفسري وضوابطه
أما القسم الثاين وهو القـسم التطبيقـي فقـام عـىل املـنهج االسـتقرائي وذلـك باسـتقراء 

 :األلفاظ التي وقع التحريف يف معانيها وحتليها ونقدها، ودراستها عىل النحو التايل
تـي حرفـت معانيهـا يف سـوريت الفاحتـة والبقـرة، وذلـك باسـتقراء مجع األلفاظ ال: ًأوال

 :التفاسري التالية
 ).، مؤسسة األعلمي٢ط(ملحمد الطباطبائي ) امليزان يف تفسري القرآن (-١
 .هلود اهلواري) تفسري كتاب اهللا العزيز (-٢
 .ُّأليب عبد الرمحن السلمي) حقائق التفسري (-٣
ــوامض ال (-٤ ــائق غ ــن حق ــشاف ع ــلالك ــوه التأوي ــل يف وج ــون األقاوي ــل وعي ) تنزي

 .للزخمرشي
 .ملحمد املاتريدي) تأويالت أهل السنة (-٥
 .للرازي) مفاتيح الغيب (-٦
 .ملحمد رشيد رضا) تفسري املنار (-٧
 .لطنطاوي جوهري) اجلواهر يف تفسري القرآن (-٨

ًفـرس؛ فمـثال تأصـيل ملـنهج فرقـة كـل ممـن ووقع االختيار عىل هـذه التفاسـري ملـا فيهـا 
ّالرازي كان يأصل لألشـعرية يف تفـسريه، وكـذلك تفـسري اهلـواري أصـل ملـنهج اإلباضـية  ّ ُ
ُّوهو التفسري الوحيد الذي بني أيدينا لتك الفرقة، والـسلمي مـن أوائـل مفـرسي الـصوفية 
ّوتفسريه ألفه جلمع أقواهلم يف التفسري، وهذا ما نص عليه يف مقدمـة تفـسريه، والزخمـرشي  ّ

ًريه مرجع يف االعتزال وينص كذلك عىل أنه ألفه خدمة ملذهبه، واملاتريدي أيـضا رشع تفس
يف التفسري وأخذ يقرر منهج املاتريدية من خالله كغـريه مـن أهـل البـدع، أمـا تفـسري املنـار 

 اســري املدرســة العقليــة ويعــد حممــد رشــيد رضــا وشــيخه مــن مؤســيس هــذهففهـو أشــهر ت
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طنطــاوي جـوهري مثـال للغلــو وحتريـف اآليـات وتطويعهــا املدرسـة، وتفـسري اجلـواهر ل
للنظريات العلمية، وأما تفسري امليزان للطباطبائي فهو كامل يف مذهب الرافضة، وهو مـن 

 .التفاسري املتأخرة التي مل تتتبع بدراسات كافية
َ أوردت اللفـظ بحــسب ترتيبـه يف املـصحف، وذكــرت التحريـف يف تفـسريه مــع :ًثانيـا ْ َ

َّ، وبينت سبب احلكم عليه بالتحريفئله عىل ترتيب الوفاةعزوه لقا َ. 
ًأوردت التفسري الصحيح للفظ نقال عن أئمة التفـسري، ولـست أزعـم أننـي اسـتوعبت 
مجيع التحريفات من تلك التفاسري؛ بل هي مليئة بغريها، ورغبت عن تضمينها يف البحـث 

 :لعدة أمور، هي
ً لــذا فـإن كثــريا ممــا اطلعـت عليــه مــن ختـصيص البحــث بتحريــف معـاين األلفــاظ،-١

 .حتريف لالستدالل أو ملعنى اآلية العام ال يدخل يف البحث
 أوصـلة باآليـة ولـو ،ٌ تضييق نطاق احلكم بالتحريف، فال يشمل ما كان له وجه مـا-٢

 .من بعيد
ً وجود بعض الطرق غـري املبـارشة يف التحريـف، ممـا جيعـل جمـاال للـشك يف احلكـم -٣

 .يه فاألوىل تركها، لئال يتحكم عىل قائلهاعليها، وعل
 ذكرت ما يوضـح املعنـى ويظهـر الـصحيح، ويـرد الـشبهة، مبتعـدة عـن اإلطالـة :ًثالثا

 .والتوسع
 . التزمت بذكر املعاين التي حيتملها اللفظ، وال تؤول إىل تفسري باطل:ًرابعا

 . عزوت األقوال إىل أصحاهبا مع توثيقها:ًخامسا
ْ خرجـــت:ًسادســـا  األحاديـــث واآلثـــار الـــواردة يف البحـــث، فـــإن كـــان احلـــديث يف َّ

الـصحيحني أو أحـدمها اكتفيـت بعــزوه إلـيهام أو إىل أحـدمها وإال فــإين أخرجـه مـن كتــب 
 .السنة املعتمدة

ْعرفت األعالم غري املشهورين عند أول موطن ورد ذكرهم فيه: ًسابعا ّ. 
ُ ضبطت املشكل، وأوضحت املبهم:ًثامنا ُِ. 

  . نسبت األبيات الشعرية والشواهد لقائليها:ًتاسعا
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 كلمة الشكر
ِّأسأل اهللا أن يكون هذا البحث بادرة خري يل يف دراسة كتاب اهللا والذب عنه، ويف ختام 

؛ فهو أهل الثنـاء والفـضل، فلـه احلمـد - جل وعال-هذه املقدمة أتوجه بالشكر والثناء هللا 
الشكر وصادق الـدعاء ملعلمـي األول؛ والـدي األكمل، والشكر األعظم، ثم أتقدم بوافر 

 املعينـة بَّالكريم الذي كرس حياته لرعايتي وتوجيهي لطلب العلم وهيـأ يل مجيـع األسـبا
، والزال يف أشـد مرضـه حيثنـي عـىل ا، وأتنعم بربكاهتـدعواتهَّعىل البحث؛ وأنا أتفيأ ظالل 

ً جزى والدا عن ولده، وخري ما اجلد والطلب، ألبسه اهللا لباس العافية، وجزاه عني خري ما

 .ًجزى حمسنا عىل إحسانه
وال يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر هلذا الرصح الشامخ املبارك جامعة اإلمام حممد بـن 
سعود اإلسالمية ممثلة بقسم القرآن وعلومه يف كلية أصول الدين التي رعت العلم وأهلـه، 

ذه الرسـالة، ثـم لـصاحب الفـضيلة ويرست طريق البحث للباحثني، وأتاحت يل تقديم هـ
األستاذ الدكتور حممد بن عبد الرمحن الشايع الذي تفـضل بـاإلرشاف عـىل الرسـالة، وقـد 
ًأدركت من تعليقاته الثمينة قراءته للرسالة حرفا حرفا، فكان نعم املوجه، واملعلـم فـأجزل  ً

 .اهللا مثوبته وضاعف أجره
البحـث بـرأي، أونـصح، أومـساعدة يف ًثم الشكر موصوال لكل من أفادين طـوال مـدة 

ّاملعلومـات احلاسـوبية، فجــزى اهللا كـل حمــسن عـىل إحـسانه وغفــر اهللا يل وهلـم ولوالــدي، 

 .وللمسلمني واملسلامت
وبعد فهذه حمـاواليت يف هـذا البحـث فـام كـان مـن صـواب فمـن اهللا؛ فلـه الفـضل ولـه 

 عـىل نبينـا حممـد وعـىل آلـه احلمد، وما كان من خطأ فمـن نفـيس وأسـتغفر اهللا، وصـىل اهللا
ًوأصحابه وسلم تسليام كثريا ً.. 
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  القسم األول 

  الدراسة النظرية
  :وفيه خمسة فصول

ــصل األول ــشأته،  : الفـ ــف، تعريفـــه، ونـ  وجهـــود التحريـ
  .العلماء في كشفه

  .أنواع التحريف: الفصل الثاني
  .أسباب التحريف، وآثاره، وحكمه:  الثالثالفصل

  .قواعد التفسير وشروط المفسر: الفصل الرابع
التعريف بالتفاسير المشمولة بالبحـث     : الفصل الخامس 

    .ومؤلفيها بإيجاز
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  الفصل األول

التحريف، تعريفه ونشأته 
  وجهود العلماء في كشفه

  : وفيه ثالثة مباحث
تعريف التحريف والفرق بينه وبـين      : المبحث األول 

  .التأويل
  .نشأة التحريف: المبحث الثاني

ــث  ــث الثالــ ــشف    : المبحــ ــي كــ ــاء فــ ــود العلمــ جهــ
  .التحريف
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  المبحث األول
  تعريف التحريف والفرق بينه وبين التأويل

 :وفيه مطلبان

  المطلب األول
  تعريف التحريف

  :معنى التحريف لغةً: أوالً
ُالتحريف لغة مأخوذ من احلـرف، وأصـله يف كـالم العـرب الطـرف واجل َ ْ ََّ ُانـب والوجـه ً ُ

ُالواحـد، وطــرف كـل يشء ناحيتــه وحــده وشـفريه ُ َُّ ُ ِّ َُ ُ َ ومنــه حـرف اجلبــل والــسفينة أي ، :

ِّجانبهام، وبه سمي احلرف من حروف اهلجاء، وقيل سـميت بـذلك ألهنـا جهـات للكـالم  ُ ِّ ُُ

 .كحروف اليشء وجهاته: ٍونواح

نتظر ويتوقع، فإن رأى مـن ناحيتـه ٍعىل ناحية منه كأنه ي: ٍوفالن عىل حرف من أمره أي

 ،]١١: احلـج[ ﴾      ﴿ :ما حيب وإال مال إىل غريهـا، كقولـه تعـاىل

ًفهو يعبده يف الرساء فقط، فإن رأى رضا انقلب عىل وجهه كافرا ً ُ. 

َوحرف عن اليشء حيرف حرفـا وانحـرف وحتـرف و َ ُ ََّ َ ْ ْ ََ ََ َ َ َ َ َْ ً َاحـرورف أيِ َ َْ عـدل ومـال عنـه، : ْ

ُحــورف فهــو حمــارف إذا ميــل برزقــه عنــه، وســميت الــصنعة باحلرفــة، ألهنــا جهــة : ومنــه ٌَ ََ ُ ِ ُ

ــه ــل إليهــا يف كــسب رزق ــسان يمي ــاىلالكــسب، واإلن ــه تع  ﴿: ، وقول  ﴾ 

                                       
، ١٢ ص ٥، هتذيب اللغـة لألزهـري ج ٢١١ ص ٣يف العني للخليل بن أمحد ج) حرف(مادة : ينظر) ١(

 .٤١ ص ٩ج ) حرف(دة لسان العرب البن منظور ما

، القـاموس املحـيط للفـريوز آبـادي ص )حرف( مادة ٤٢ ص ٢مقاييس اللغة البن فارس ج : ينظر) ٢(

 . ٧٢، املصباح املنري للفيومي ص )فصل احلاء ـ باب الفاء(٢٨٠

، اجلـامع ألحكـام القـرآن أليب ٥٧٨ ص ١٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن البـن جريـر ج : ينظر) ٣(

 .١٧٠ ص ١٢هللا حممد القرطبي ج عبد ا

، تاج العروس للزبيدي ١٢٢، أساس البالغة للزخمرشي ص ٢٣رس الفصاحة للخفاجي ص : ينظر) ٤(

 ).ح ر ف( مادة ١٣٣ ص ٢٣ج 
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ٍإال مائال لقتال يتحرف من جانب إىل: ، أي]١٦: األنفال[ ُ َّ َ ََ  .ٍ جانب يف املعركةً

تغيريه وامليل والعدول به عن وجهه وصـوابه، والتحريـف يف القـرآن : ُوحتريف الكالم
تغيري احلرف عن معناه، والكلمة عن معناها، وهي قريبة الشبه كام كانت اليهـود : والكلمة

 . ّتغري معاين التوراة باألشباه
ّالوجه الصحيح فقـد حرفـه ومـال بـه عـن  يف كتابه وعدل به عن ّومن غري مراد اهللا 

 .احلق
  :التحريف في االصطالح: ثانياً

 : ًتنوعت تعريفات العلامء للتحريف اصطالحا، وهي متقاربة املعنى، ومنها
تبـديل اللفـظ بلفـظ آخـر، أو رصف اللفـظ عـن « ):٦٠٦:ت(وتعريف الفخر الرازي 

 .»معناه احلق إىل معنى باطل بوجوه احليل اللفظية
 .»ّإزالة اللفظ عام دل عليه من معنى«: له بأنه) ٧٢٨:ت(عريف شيخ اإلسالم ت

 .»العدول بالكالم عن وجهه وصوابه إىل غريه« :بأنه) ٧٥١:ت(تعريف ابن القيم 
تغيــري للكــالم عــن موضــعه يف مبنــاه أو معنــاه، حتــى يظــن أنــه « :ويمكــن تعريفــه بأنــه

 .»حق
  :تحليل التعريفات

التعريفــات مــع التعريــف اللغــوي بــأن التحريــف تغيــري متعمــد ومقــصود  تــشرتك -١

للكالم عن حقيقته، فالتحريف ميل عن قصد وهـوى فهـو مـرادف للتزويـر، وال ينـشأ إال 

                                       
، فـتح القـدير اجلـامع بـني فنـي الروايـة ٥٩ ص ٢تفسري النسفي لعبد اهللا بـن أمحـد النـسفي ج : ينظر) ١(

 .٢٩٤ ص ٢مد بن عيل الشوكاين ج والدراية من علم التفسري ملح
، لــسان ١٣١، خمتـار الـصحاح للـرازي ص )حـرف(٥١٧ ص ١مجهـرة اللغـة البـن دريــد ج : ينظـر) ٢(

 .٤٢ ص ٩ج) حرف(العرب مادة 
 .٩٥ ص ١٠مفاتيح الغيب املسمى بالتفسري الكبري للرازي ج) ٣(
 .١٦٥ ص ٣جمموع الفتاوى البن تيمية ج) ٤(
 .٢١٥ ص ١ القيم جالصواعق املرسلة البن) ٥(
 .٣٧حتريف النصوص من مآخذ أهل األهواء يف االستدالل لبكر أبو زيد ص ) ٦(
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 .إزالة، والعدول، وتبديل: وذلك يف قوهلم. عن هوى متبع

 . أن التحريف يكون يف مبنى اللفظ، أو يف معناه-٢

، وقد ذمهم اهللا تعـاىل عـىل ذلـك يف أكثـر ّحمرفة أهل الكتابوكال األمرين وقع فيهام 

﴿: من موضع يف كتابه، قال تعاىل         ﴾ ]وقـال تعـاىل]٤٦:النـساء ، :

﴿            ﴾ ]ـــدة ـــرسون]٤١:املائ ـــال املف ـــم أي: ، ق ـــون الكل : ُحيرف

ُونه ويزيلونه عن مواضعه، وجيعلـون مكانـه غـريه، أو املـراد رصفـه عـن املعنـى الـذي يميل
أنزله اهللا فيه إىل ما ال صحة له بالتأويالت الفاسدة، كـام تفعلـه املبتدعـة يف اآليـات القرآنيـة 

 . املخالفة ملذهبهم

ْويف السنة الرشيفة أحاديث عديدة تبني أن اليهود سطوا عىل التـوراة بتح َ ريـف ألفاظهـا َ

ومعانيها، ووقعت النصارى فيام وقع فيه اليهود مـن حتريـف، وتعـدد نـسخ اإلنجيـل التـي 

ُ، أمـا القـرآن الكـريم فـال تبـدل ألفاظـه بحفـظ اهللا تعـاىل لـه، بني أيدهيم تدل عـىل ذلـك

ّولكنها شبه وتـأويالت فاسـدة يلقيهـا املحرفـون يف تفـسريهم لكتـاب اهللا  ُ َ ُ وال يمكـن ،

حتريف لفظ القرآن، ومن حاول ذلك فضحه اهللا وكشف أمره، فيعمد أشـباه اليهـود ألحد 

ّوالنصارى لتحريف معانيه ويل أعناق نصوصه، إذمل يمكنهم تبديل لفظه، وقد أخرب النبـي 
، فمـع دخـول @  أنه البد مـن وقوعـه يف هـذه األمـة، وال خيفـى حتقـق نبوءتـه@

                                       
 .٤٩ ص ١هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى البن القيم ج: ينظر) ١(

وكاين ـــــح القـدير للـشــــ، فت٣٢٣ ص ٢، تفسري ابـن كثـري ج٤٣٢ ص ٨ربي جــــتفسري الط: ينظر) ٢(

وح املعــاين يف تفــسري القــرآن العظــيم والــسبع املثــاين لــشهاب الــدين الــسيد حممــد ، ر٤٧٥ ص ١ج

 .٣٧، حتريف النصوص ص ٤٦ ص ٥اآللويس البغدادي ج

، دالئـل النبـوة إلسـامعيل ٩ ص ٢الفصل يف امللل واألهواء والنحـل البـن حـزم الظـاهري ج: ينظر) ٣(

لفساد وإظهار حماسن اإلسالم للقرطبي ، اإلعالم بام يف دين النصارى من ا١٥٣ ص ١األصبهاين ج

 .٩٤، هداية احليارى ص ١٧٣ص 

  .٥٨، ٢٢ ص ١ج : ينظر) ٤(
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ًلنــزاع، ذهبـت كـل فرقـة تلـتمس هلـا سـندا مـن الناس اإلسـالم، ونـشأة الفـرق، وظهـور ا

القرآن والسنة، وال ترتدد عن التحريـف فـيهام إلثبـات بـدعها، فتجـد هـذا التحريـف عنـد 

هذه الفرق املخالفة ملنهج أهل السنة واجلامعة وعند املنافقني املنتسبني لإلسـالم، إال أن اهللا 

ُن العلـامء مـن تـصدى للمحرفـة، ّ مل يسلم هلم كتابه، وأنجز وعده بحفظه، فقيض لـه مـ
ُحيمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنـه حتريـف الغـالني، وانتحـال (: @قال 

 .)املبطلني، وتأويل اجلاهلني

واملتأمل يف األحداث العظيمة، واألهوال اجلسيمة التي اخرتقها القرآن حتى وصل 

ذا القرآن، وما كان لينجو من حتريف إلينا كام أنزله اهللا تعاىل، سريى معجزة إهلية يف ه

، )٢(املتآمرين لو ال أن هناك قوة أكرب ال يستطيعها البرش، تولت حفظ هذا الكتاب املبني

وسيتخطى مجيع املؤامرات، ال تناله أيدي العابثني إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها، 

 ﴿: فهو الكتاب الوحيد الذي توىل اهللا تعاىل حفظه، قال تعاىل          

    ﴾ ]أما التوراة واإلنجيل وسائر الكتب املنزلة، فقد أوكل اهللا سبحانه ]٩: احلجر ،ّ

 ﴿ :حفظها إىل أهلها، قال تعاىل                    

                             

                             

         ﴾ ]٤٤:املائدة[. 

                                       
ــن أيب حــاتم يف اجلــرح والتعــديل ج) ١( ــن حبــان يف الثقــات جا، ١٧ ص ٢أخرجــه اب ــرقم ١٠ ص ٤ب  ب

ــرقم ٣٤٤ ص ١، الطــرباين يف مــسند الــشاميني ج١٦٠٧ ــعفاء ٥٩٩ ب ــن عــدي يف الكامــل يف ض ، اب
، ابـن ٢٠٩ص ١٠ ويف الـسنن الكـربى ج٤٤ ص١، البيهقي يف دالئل النبوة ج١٨ ص ١الرجال ج

ــد ج ــد الــرب يف التمهي ــب ٥٩ ص ١عب ــام أمحــد يف رشف أصــحاب احلــديث للخطي ، وصــححه اإلم
 .١١البغدادي ص 

 .١٥٨خصائص القرآن الكريم للدكتور فهد الرومي ص : ينظر) ٢(
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وملا سبق بيانه والتأكيد عليه من أن مباين األلفاظ يف القرآن الكريم ال يعرتهيا التحريف 
حتريـف معـاين األلفـاظ (: بحفظ اهللا تعاىل له، فـإن جمـال البحـث معـاين األلفـاظ، وعنوانـه

 ).القرآنية
  :مرادفات التحريف

 :تعريف، ومنهاهناك أسامء أخرى مرادفة للتحريف، فهي داخلة يف ال

﴿ :قال تعاىل: التبديل-١                  

           ﴾ ]٥٩:البقرة[. 
ادخلـوا البـاب : نـي إرسائيـلقيـل لب(: @ويفرسه ما جاء يف الصحيحني من قول النبـي 

 .)حبة يف شعرة: ًسجدا، وقولوا حطة، فبدلوا، فدخلوا يزحفون عىل أستاههم وقالوا

ــون يف اللفــظ،  ــديل يك ــض املفــرسين إىل أن التب ــب بع ــذا حتريــف، وذه ــديلهم ه فتب
 .والتحريف يف املعنى، وهناك من جعلهام بمعنى واحد

، وتغيري حد الزنـا يف كتـاهبم، والتبـديل @نبي كتغيري اليهود لصفات ال: التغيري -٢
 .ًهو التغيري أيضا

 ﴿ :اإلحلاد من أسامء التحريف، قال تعاىل:  اإلحلاد-٣        
                                       

 ﴾ ]٤٠:فصلت[. 
ًاللحد واإلحلـاد هـو امليـل، وقـد يكـون مـيال عـن «): ٣١٠:ت(قال ابن جرير الطربي 

ًآيات اهللا وعـدوال عنهـا بالتكـذيب هبـا، ويكـون باالسـتهزاء هبـا مكـاء وتـصدية، ويكـون  ًً
ًدا، ويكون حتريفا هلا وتغيريا ملعانيهاًمفارقة هلا وعنا ً ً«. 

                                       
﴿باب أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسري، ) ١(    ﴾٤٣٦٥ برقم ١٧٠١ ص٤ ج. 
، خمتـار ٢٣٢،٢٥٦ ص ٣كشف األرسار عن أصول فخـر اإلسـالم لعـالء الـدين البخـاري ج: ينظر) ٢(

 .٤٨ ص ١١، لسان العرب ج١٨الصحاح ص 
 .١١٢ ص ٢١تفسري الطربي ج: ينظر) ٣(

 .٤٧٨ ص ٢١املرجع السابق ج) ٤(
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التأويل يتجاذبـه «): ٧٥١:ت(لقيم التأويل بالباطل، أو تأويل التحريف، قال ابن ا-٤

 .»فتأويل التفسري هو احلق، وتأويل التحريف هو الباطل. التفسري والتحريف: أصالن

حريـف، وللتفريـق بيـنهام عنـى التفالتأويل مشرتك لفظي يأيت بمعنـى التفـسري ويـأيت بم

بد مـن تفـصيل القـول يف مبحـث مـستقل بعنـوان الفـرق بـني تأويـل التحريـف وتأويـل ال

 .التفسري من هذه الرسالة

وبكــل هــذه املــسميات ســلك أهــل التحريــف شــتى الطــرق امللتويــة لتحريــف املعــاين 

دعـاة ، فـأدخلوا عليـه مـصائب مـضحكات مبكيـات، وقـام هلـم السليمة يف كتـاب اهللا 

ِمنافحون يف القديم واحلديث ُ. 

ــة  ــعوها خلدم ــي وض ــة، الت ــريهم املحرف ــسون يف تفاس ــدي يتناف ــصب العق ــل التع ّفأه

ُمعتقداهتم والرد عىل خمالفيهم، فتجـد تفـسريا كـامال ألـف هلـذا الغـرض، وأصـبحت كـل  ً ً

ا ذــــة، ونـتج عـن هـــة هلـا تفـسريها اخلـاص، تنـرص بـه مـذهبها وتقابـل البدعـة ببدعــفرق

ٌالــرصاع العقـــدي تفــسريات حمرفـــة، هــي علـــم لــبعض الفـــرق كــبعض األشـــاعرة َ َ ،

                                       
 .٢١٥ ص ١الصواعق املرسلة ج) ١(

 .٢٢ ص ١املطلب الثاين من املبحث األول ج: ينظر) ٢(

، وقـد ًاألشاعرة فرقة كالمية إسالمية، اختذت األدلـة العقليـة منهجـا هلـا يف الـرد عـىل خمالفيهـا) ٣(

، وهلم بدع أخرجتهم عـن مـنهج أهـل الـسنة خرجت كردة فعل للرد عىل املعتزلة ومن وافقهم

) ٣٣٠:ت(هم ينتسبون إىل أيب احلسن األشـعري واجلامعة، مثل نفي بعض صفات اهللا تعاىل، و

الذي عاد إىل مذهب السلف، وبقي أتباعه عىل مذهبه األول، فنسبتهم إليه غـري صـحيحة، ويف 

ل فيـه مـذهب األشـاعرة، ينظـر َّـالبحث ندرس من تفاسريهم التفسري الكبري للرازي وقد أص َ :

، ١٠٥ ص ١امة البن تيميـة ج، االستق٩٤ ص ١، امللل والنحل ج٣٣ ص ٤الفصل يف امللل ج

 .٣٣ ص ٥ والفتاوى الكربى ج٥٨ًوله أيضا العقيدة األصبهانية ص 
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، وغريهم كثري، يقـل أو يكثـر مـن فرقـة ألخـرى، والرافضة ،، والصوفيةواملعتزلة

ينص يف مقدمة تفسريه عىل أنه ألفه إجابة لطلب بعض معتزلـة ) ٥٣٨:ت(فهذا الزخمرشي 

 .اضل الفئة الناجية العدليةعرصه، الذين وصفهم بأهنم من أف

                                       
الـذي اعتـزل جملـس احلـسن البـرصي، وهـم فرسـان ) ١٣١:ت(املعتزلة أصحاب واصل بن عطـاء ) ١(

موا العقل عىل الرشع، فابتدعوا حتريفات خرجوا هبا عن مذهب السلف، واملعتزلـة مـن  ّ اجلدل، حك

ًالفرق الكالمية خروجا، فقد خرجت يف أوائـل املائـة الثانيـة، حـازت عـىل مكانـة سياسـية يف أوائل 

ُعرص املأمون، فامتحن أئمة السلف ببدعهم وعىل رأسها خلق القرآن، ومـن أشـهر تفاسـريهم التـي 
التنبيـه : وهو مـن التفاسـري املـشمولة بالبحـث، ينظـر) الكشاف للزخمرشي(وضعت خلدمة املذهب 

، ١٤٢ ص ٥، البدء والتاريخ البن طاهر املقديس ج٣٨عىل أهل األهواء والبدع للملطي ص والرد 

 .٣٠تلبيس إبليس البن اجلوزي ص 

ّالــصوفية مــن أوســع الطوائــف املنتــسبة لإلســالم، ويعظــم خطرهــا أن تزيــا أصــحاهبا بــزي العبــادة ) ٢( ّ
َ الـدنيا، وقـد اختلـف كثـريا يف والزهد، ويذكر ابن خلدون أهنا نشأت كردة فعل إلقبال النـاس عـىل ِ ُ

ًسبب تسميتها واختار ابن تيمية أنه نسبة للصوف الذي كانوا يلبسونه شـعارا للزهـد، وقـد ابتـدعوا 

ًطرقا للزهد والعبادة عىل غري منهج السلف، ومنهم من غال وتطرف حتى خرج عن ربقة اإلسـالم، 

تلبـيس إبلـيس : ، ينظر)ُّد الرمحن السلميحقائق التفسري أليب عب(ومن تفاسريهم املشمولة بالبحث 

، مقدمـة ابـن خلـدون ٨٠، الفرقان بـني أوليـاء الـرمحن و أوليـاء الـشيطان البـن تيميـة ص١٩٩ص

 .٥١٤ص

ّالرافضة طائفـة مـن الـشيعة، تـدعي أحقيـة آل البيـت مـن نـسب عـيل ) ٣(  باخلالفـة عـن غـريه مـن >ّ

ًوا يف الـصحابة وكفـروا عـددا كبـريا مـنهم الصحابة، وقد غلـوا فـيهم، ونـسبوا هلـم العـصمة، وطعنـ ً ّ

ُ وغريهم من الصحابة ومن هنا سـموا رافـضة، >واهتموهم بالردة، ورفضوا إمامة أيب بكر وعمر
وأكثروا يف تفسري كتاب اهللا تعاىل من التحريفات املنسوبة ألئمتهم املزعومة، وهم مربؤون مما قـالوا، 

مقاالت اإلسالميني واختالف املـصلني : لطباطبائي، ينظرومن تفاسريهم املشمولة بالبحث امليزان ل

، رسـالة ٢٤٢، اإلمامة والرد عىل الرافـضة أليب نعـيم األصـبهاين ص ١٦أليب احلسن األشعري ص 

 .٨يف الرد عىل الرافضة ملحمد بن عبد الوهاب ص 

 .١٨ ص ١الكشاف للزخمرشي ج) ٤(
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فعـىل رغـم مـا لتفـسريه مـن تقـدم ! فام ظنك هبذا التفسري إن كان تأليفـه هلـذا الغـرض؟

ومتيز يف اجلوانب اللغوية والبالغية، إال أنه حقـق ألصـحابه مطلـبهم، ودس اعتزالياتـه يف 

 .تفسريه

ات مكذوبـة يف وغالة الرافضة من هذه الفرق أظلم وأطغى، فقد اشتهروا بوضع روايـ

 .تفسريهم لكتاب اهللا تعاىل، ونسبوها ألئمتهم املزعومة

ً أشد ضالال وحتريفا؛ فقد أبطنوا الكفر، وتسرتوا بلباس التشيع، وسـلكوا والباطنية ً

 .منهجهم يف الوضع والتحريف

َ والتصوف أدلوا بدلوهم يف حتريف القرآن، فـشطحت هبـم خيـاالهتم وأهل الفلسفة ْ َ

م، وأتوا بمعاين هي أقرب للكفر منها لإليامن، فجعلت الفالسفة احلقـائق التـي ومواجيده

                                       
وا بالباطنيـة ّمُ أهنم أكفر مـن اليهـود والنـصارى، وسـالباطنية هم املالحدة الذين أمجع املسلمون عىل) ١(

ًألهنم أرادوا إبطال الرشيعة مجلة وتفصيال، وملـا مل يمكـنهم التـرصيح بـذلك جلـأوا إىل رصف اهلمـم  ً

ٍعن الظواهر من النصوص وأهنا غري مرادة، بل هلا تـأويالت عنـدهم وحتريفـات، زعمـوا أهنـا معـان 

لشارع وأراده، فحرفوا هبا الـدين، يقـول البغـدادي يف الفـرق بـني باطنة للنصوص، وأهنا ما قصده ا

إن الذين وضعوا أساس الباطنية أوالد املجوس، الذين نافقوا لتحريف اإلسـالم إىل ديـنهم، : الفرق

، فـضائح الباطنيـة أليب حامـد ٢٦٩الفرق بـني الفـرق ص : وتسرتوا بالتشيع وحب آل البيت، ينظر

: ، ولـبعض األمثلـة عـىل حتريفـاهتم ينظـر١٩٠ ص ١حل للـشهرستاين ج، امللل والن١١الغزايل ص 

 .،٥٠األقوال الشاذة يف التفسري لعبد الرمحن الدهش ص 

الفالسفة هم أرباب النهاية يف تقديم العقول، وقد وقعوا بسببها يف احلرية والضالل، فأملـت علـيهم ) ٢(

ن الرسـاالت بعقـوهلم لـدهيم مـن ّ، وادعـوا اسـتغناءهم عـاسـتنقاص مـا جـاءت بـه الرسـلعقوهلم 

إهلامـات ومواجيــد وخيــاالت، وقـد انتقلــت الفلــسفة إىل املــسلمني بـسبب ترمجــة الكتــب اليونانيــة 

، ٤٤١، الرد عىل املنطقيني البـن تيميـة ص ٧٩ ص ١الفصل يف امللل ج: وغريها من الديانات، ينظر

ــازاين ج ــالم للتفت ــم الك ــد يف عل ــل٢٧ ص ١رشح املقاص ــفاء العلي ــدر ، ش ــضاء والق ــسائل الق  يف م

 .٢٠٦واحلكمة والتعليل البن القيم ص 
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ّأخرب اهللا تعاىل يف كتابه جمازا ومتثيال وادعت الصوفية يف آياته إشارات ال يعرفها إال هـم مـا  ً ً

 .أنزل اهللا هبا من سلطان

ذاهبهم ر يف تطويـع اآليـات ملــــــل التعصب الفقهي البغيض هلم سهم وافـــوبعض أه

ًولــو أدى لتحريــف معناهــا انتــصارا للمــذهب، وبعــض أهــل اللغــة واألدب والبالغــة ّ 

 كأي نص عريب آخر، وازدروا علامء التفـسري افتتنوا هبا، واكتفوا هبا يف تفسري كتاب اهللا 

ّفأتوا بتفاسري جامدة حمرفة ال يمكن قبوهلا ُ. 

ن بثقافـاهتم يريـدون االنـسالخ مـن  املنهزمون أمام الغرب واملعجبـوودعاة التجديد

 . الدين واجلري وراء الغرب بدعوى التجديد وطرح القديم

حجاب املرأة بدعوى حتريرها، وإبطـال احلـدود مطالبتهم بنزع ومما دعا هؤالء لتجديد 

، وإهنـم مـن إفكهـم وغـري ذلـك مـن الـدعاوىباسم حرية اإلنسان، وتعطيل معنى اجلهاد 

 !.ديدإهنا حضارة وجت: يقولون

                                       
اللغة مصدر هام يف تفسري كتاب اهللا تعاىل، وهبا نزل القـرآن، ولكنهـا ال تـستقل يف تفـسريه، بـل هـي ) ١(

جزء من ضوابط أخرى ال بد من مراعاهتا يف تفسري كتاب اهللا تعاىل، ولكـن هنـاك مـن يـدعو لتكـون 

ًأساسا وحيدا يف  فهم كتـاب اهللا تعـاىل وتفـسري القـرآن كـأي نـص عـريب، مثـل أمـني اخلـويل يف كتابـه ً
رشح مقدمـة : ، ومن قبله طه حسني وأشباههم كثري ينظـر٧٨ص ) تطوره..تدرجه..التفسري نشأته(

 .٤٩٩، التفسري اللغوي له ص ١٩٦ابن تيمية يف أصول التفسري ملساعد الطيار ص 
ل املتمسك بدينه أن هـذه الـدعاوى للتجديـد ال تعنـي جتديـد الـدين، وإحيـاء مـا ال خيفى عىل املسلم العاق) ٢(

اندرس من سننه، وتنقيته من البدع واخلرافات، وإنام أرادوا هدم الدين، والتخيل عن تراثنا العلمـي، وهـم 
ــا ــدة، منه ــشعارات ع ــاوهيم ب ــون دع ــضارة: يزخرف ــر، : احل ــة الفك ــور، وحري ــدن، والتط ــة، والتم والثقاف

العـرصانيون بـني مـزاعم التجديـد : قالنية، والعرصانية، واملوضوعية العلمية، والبحـث النزيـه، ينظـروالع
، الـرشيعة ٦٢، جتديـد الفكـر اإلسـالمي جلـامل سـلطان ص ١٢٧وميادين التغريـب ملحمـد النـارص ص 

، ٢٢٩، ١٢٣ سـعيد ص ي، مفهوم جتديـد الـدين لبـسطام٢اإلهلية ال القوانني الوضعية لعمر األشقر ص 
جتديـد الفكـر : ، وينظـر لألمثلـة عـىل هـذه التحريفـات١٢٣العرصيون معتزلـة اليـوم ليوسـف كـامل ص 

 .٧٨٦ ص ٢اإلسالمي حلسن ترايب، أسباب اخلطأ يف التفسري لطاهر يعقوب ج
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 والفنـون العـرصية، مثـل الطـب، واهلندسـة، واملفرسون الغـالون يف العلـوم احلديثـة

ّوالرياضيات، وغريها محلوا القرآن ما ال حيتمله، فصارت تفاسريهم للعلوم أقرب، وعـن  ّ
 .مقصود اهلداية أبعد

 ووحـدة األديـان تـدق نـاقوس اخلطـر، فهـم الداعني إىل وحـدة األديـان وحتريفات 

من تأثر هبم خيططون لطمس معامل الدين، وخلـط احلـق بالباطـل، وتوحيـد البـرش باسـم و

ّاالنـسانية واإليـامن بـاهللا وحـده دون تفــصيل أواشـرتاط لإليـامن بجميـع الرسـل، فحرفــوا 
 .، واجلهاد، والوالء والرباء، وغريها من ثوابت الدينمعنى اإلسالم، واإليامن

 التفسري وتلك الطرق والطوائـف املتـشعبة ليـست خاصـة وهذه االجتاهات املنحرفة يف

بزمن من األزمنة ومكان من األمكنة، وال يمكن وصفها بدعوى قديمة اندثرت أو تكـون 

                                       
ظاهرة الغلو يف التفسري العلمي أسهمت يف دخول التحريفات يف تفسري كتاب اهللا تعاىل، واإليـامن بإعجـاز ) ١(

القرآن ال جدال فيه، لكـن تـذليل آياتـه لتوافـق النظريـات العلميـة بتعـسف وتعنـت يـذهب ببهـاء القـرآن 

ــا يعــرتي العلــوم  ــة يف القــرآن، وتعريــضه مل ــؤدي إىل التحريــف والــرصف عــن مفهــوم اهلداي ــه وي وجالل

هري، ًالتجريبية من تغيري ونقض، وقد ضمنت البحث أنموذجا هلـذا التفـسري وهـو تفـسري طنطـاوي جـو

ــاين ج: ينظــر ــرآن للزرق ــوم الق ــان يف عل ــل العرف ــر٥٦٥ ص ١مناه ــرص ال ــسري يف الع ــات التف اهن ، اجتاه

 .٤١٣ ص٣، اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عرش لفهد الرومي ج٢٩٧املجيد املحتسب صلعبد

وحـدة يزعم الداعون للعوملة أهنم جيمعون الناس عىل مذهب واحد تـزول معـه اخلالفـات، فـدعوا ل) ٢(

األديان، واحلقيقة أهنا مكيدة لإلسالم وأهله، تـسعى لطمـس هـويتهم، وهـي هجمـة عـىل اإلسـالم 

﴿: فقط، أما أدياهنم فهم متمسكون هبا، ويدعون إليها، قال تعـاىل                 

                                            
         ﴾]معجـم ٢املسلمون والعوملة ملحمد قطب ص : ، ينظر]٨٩: النساء ،

 .٣٧٠املناهي اللفظية لبكر أبو زيد حرف العني ص 

 . من القسم التطبيقي٦٢مثال هذا التحريف عند آية : ينظر) ٣(

، تيـارات اليقظـة اإلسـالمية ملحمـد ١٠٥رسـالة التوحيـد ملحمـد عبـده ص : عىل سبيل املثـال ينظـر) ٤(

 .١٤٤، بحوث ودراسات يف ضوء القرآن الكريم ملحمد زقزوق ص ٨٠ص : عامره
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ــل هــو  ــد وال يمكــن إحــصاء أهلهــا، ب ــوم، فــإن مــصيبة التحريــف تنمــو وتتزاي ــدة الي ولي

ِّملحرفمستحيل، لكن يمكننا حرص أهل التحريف بطائفتني ال خيرج عنهام ا ُ: 

  :أهل التحريف
 

تسرتوا باسم الدين وأبطنوا الكفر واحلقد والنفاق والعداء له منذ بزوغ فجره، فأفرزوا 

تـأثر هبـم قـد ً، وهي من أبطل التفاسري وأشدها حتريفـا، وسمومهم يف تفسري كتاب اهللا 

 .لمنيسفهاء األحالم وضعفاء الدين من املس

  ﴿ :واهللا تعاىل أمكن منهم بحفظه لكتابه، قال تعاىل     

                            

                    ﴾ ]٣٣، ٣٢: التوبة[. 

ّفسخر لكتابه من العلامء من فضح هؤالء املحرفة، وكشفوا للناس خطرهم وأثـرهم يف 
 .حتريف كتاب اهللا تعاىل

                                       
ُ ظهور اإلسـالم وعـرب، يف البدايـة كـان يطلـق عـىل ُالزنديق لفظ أعجمي أخذ من كالم الفرس بعد) ١(

من يؤمن بكتاب املجوس، نـسبة للمقـدس الزندافـست، ومـن ثـم توسـع هـذا اللفـظ عـىل كـل مـن 

ًيتشكك يف الدين، أو جيحد شيئا منه، أو يتهاون يف أداء عبادته، أو هيـزأ هبـا، أو يتجـرأ عـىل املعـايص 

ض الكفار، ويؤمن بـبعض عقائـدهم، واسـتعمل اللفـظ يف ُواملنكرات ويعلن هبا، أو يقول بمقالة بع

اإلسالم بمعان متعددة، فبعضهم يطلقه عىل املجوس، وبعضهم يطلقه عىل الدهرية، وبعـضهم عـىل 

، فتح الباري البن ٤٧١ ص ٧جمموع الفتاوى ج: اجلهمية، وأطلقه أمحد بن حنبل عىل املعتزلة، ينظر

 .١٠٦٥ ص ٢ألديان واملذاهب املعارصة ج، املوسوعة امليرسة يف ا٢٧١ ص ١٢حجر ج

امللحد يف اللغة املائل، ويطلقه العلامء عـىل املائـل عـن الـدين إىل جهـة مـن جهـات الكفـر، واإلحلـاد ) ٢(

حتــت شــعار مــذهب فلــسفي ينكــر وجــود اهللا تعــاىل، ســعت لنــرشه الــصهيونية يف بــالد املــسلمني، 

، املوسـوعة ٥٠٥واعـد الفقـه للربكتـي ص ، ق٢١٠ ص ١٢فتح البـاري ج: ينظرومسميات خمتلفة، 

 .٨٠٣ ص ١امليرسة ج

 .٦٨٦ ص ٢أسباب اخلطأ ج: األمثلة عىل اإلحلاد والزندقة يف التفسري: ينظر) ٣(
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الفـرق املخالفـة ملـنهج ًوحتريفهم يف التفسري كان وال يزال سببا يف انقسام األمة وظهور 

ُأهل السنة واجلامعة، وال تـزال األمـة تبـتىل بأمثـاهلم يف كـل زمـان ومكـان، والباحـث عـن 

 الذي مل يعرته حتريف ال يلزمه إحصاؤهم وتتبعهم بـل يكفيـه املعنى السليم لكتاب اهللا 

 :ًمعرفة ضابط التحريف، لينظر من خالله أهل التحريف مجيعا، فإليك هذا الضابط

  :ابط التحريفض
ُكل تفسري يعـارض مـا جـاء يف القـرآن، أو صـحيح الـسنة، أو مـا أمجـع عليـه الـصحابة 

َّوالتـابعون وأئمــة التفــسري املعتــربون، فإنــه تفــسري حمــرف مــردود، فينبغــي االتبــاع، وتــرك  َ ُ

، وال يعني ذلك إغالق باب االجتهاد، فـإن القـرآن االبتداع، والسكوت عام سكتوا عنه

 عجائبه، وال زال العلامء يستنبطون من أرساره ومعجزاته، وهو مما يزيد من فهـم ال تنقيض

اآليات، ولكن لالسـتنباط رشوطـه، التـي تـدفع عنـه التحريـف، وجتعلـه ال يتعـارض مـع 

 .منهج السلف الصالح

                                       
هناك أمور سكت عنها السلف لعلمهم أنه جيب السكوت عنها، وعدم اخلوض فيها، مثل كيفيـة أسـامء اهللا ) ١(

، العـني ٢٤ ص ٥، ذم الكـالم وأهلـه للهـروي ج٧٧مـرواين ص البـدع لل:  ينظـر،تعاىل وصفاته وغريهـا

، وإليك وصية عمر بـن عبـد العزيـز بإتبـاع الـسنة والثنـاء عـىل حتقيـق ١٠٩واألثر يف عقائد أهل األثر ص

ُّقف حيث وقف القوم، فإهنم عن علم وقفوا، وببرص نافذ قد كفوا، وهـم عـىل كـشفها «: }الصحابة 

ْفيها أحـرى، فلـئن قلـتم حـدث بعـدهم فـام أحدثـه إال مـن خـالف هـدهيم كانوا أقوى، وبالفضل لو كان  َ

ّورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منـه مـا يـشفي، وتكلمـوا منـه بـام يكفـي، فـام فـوقهم حمـرس ومـا دوهنـم 
ّمقرص، لقد قرص عنهم قوم فجفوا، وجتاوز آخرون فغلوا،  ، »وإهنم فـيام بـني ذلـك لعـىل هـدى مـستقيمّ

، إعـالم املـوقعني عـن رب العـاملني ٧  ص٤، جمموع الفتاوى ج١٠ البن قدامة صملعة االعتقاد: ينظر

 .١٥١  ص٤البن القيم ج

 .١٩٩االستنباط من القرآن الكريم لفهد الوهبي ص رشوط : ينظر) ٢(
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ُفالقرآن ال يضيق بالتفسري العرصي الـذي يناسـب كـل زمـان بـرشط أن ال يـرصف إىل 
ًص، وتفتقر إىل الدليل، وتفتح أبواب الفتنة، وجتعله غرضـا لكـل ذي هـوى معان جتايف الن

 .أو مرض

  :محترزات البحث
ً ليس مقصودا مـن البحـث اخلـوض يف نيـة املفـرس مـن إرادة التحريـف، فـإن ذلـك -١

 .مرده إىل اهللا تعاىل

ٍ استخراج مثال تطبيقي للتحريف يف معنى لفظ قرآين، ال يعنـي احلكـم عـىل كتـا-٢ ب ٍ

َّالتفسري أنه حمرف بالكامل َ ُ. 

  اخلطـأ والنــسيان ال يــدخل يف التحريــف املتعمــد، ألنـه ال عــصمة ألحــد منــه بعــد -٣

ُّالرسل واألنبياء فيام يبلغون عن رهبم، فكل البرش بعدهم عرضـة للـسهو، وال ينبغـي تتبـع  َ َ

ــه وحي ــاع للــسنة، يف زلت ــل الــذي لــه قــدم حــسن وآثــار صــاحلة واتب ــه العــامل اجللي كــم علي

 .ُبالتحريف، مع بيان اخلطأ وعدم االقتداء به يف الزلة، بل يقتدى بالصواب، ويطرح غريه

َالكبري من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم حتريـه للحـق، ...«): ٧٤٨:ت( قال الذهبي  ِ ُ
ُواتسع علمه وظهـر ذكـاؤه، وعـرف صـالحه وورعـه واتباعـه يغفـر لـه زلتـه، وال نـضلله  ُ

 .»ى حماسنه؛ نعم وال نقتدي به يف خطئه، ونرجو له التوبة من ذلكونطرحه، وننس

ــسلف وعــدم اال ــاع ال ــه اتب ــرتط في ــه أالوالعــامل وإن اش ــن رشوط ــن لــيس م ــداع لك  ّبت

ًلكل عامل هفوة، ولكل جواد كبوة، فليس عيبـا صـدور اخلطـأ، ولكـن : ، وكام قيلخيطئ

ُّالعيب تعمده واإلرصار عليه، وعلامء السلف  َ ُالصالح خيشى عليهم السهو واخلطأ، ولكن َ

 .ُال خيشى عليهم التحريف املتعمد

                                       
 .٢٤١اجتاهات التفسري يف العرص احلديث ملصطفى الطري ص ) ١(

 .٢٧١ ص ٥سري أعالم النبالء ج) ٢(

 .٣٣٩ ص ١٩السابق جاملرجع : ينظر) ٣(

 .١٣٤لشيخ اإلسالم كالم نفيس عن فضل سلفنا الصالح يف مقدمته رشح مساعد الطيار ص) ٤(
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  بيان التحريف ال يعني التحامل عىل اآلخرين والطعن فيهم، بل هو مما أوجبه علينا -٤
ديننا العظيم من األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر ونـرصة الـدين، قـال شـيخ اإلسـالم 

 أهل املقاالت املخالفة للكتاب والسنة أو العبادات املخالفة أئمة البدع من...« ):٧٢٨:ت(
 .»بيان حاهلم وحتذير األمة منهم واجب باتفاق املسلمني...للكتاب والسنة

ُ يستبعد أن أهل التحريف وجدوا بغيتهم يف كتـاب اهللا تعـاىل، وأن احلـق ضـاع بـني -٥
  ﴿: عاىلهؤالء املحرفني، فليس ملبتدع يف كتاب اهللا حجة، قال ت           

             ﴾] ٤٢:فصلت.[ 

والقرآن بحججه الدامغة يدفع الباطل ويزيله، فهو عالج هذا التحريف، وأرشد إليـه النبـي 
مـا املخـرج :  فقلت)نةأال إهنا ستكون فت(: >) ٤٠: ت( حني وقوع الفتن، فقال لعيل @

ُكتـاب اهللا، فيـه نبـأ مـن كـان قـبلكم، وخـرب مـا بعـدكم، وحكـم مـا (: منها يا رسول اهللا؟، قال
َبينكم، وهو الفصل ليس باهلزل، مـن تركـه مـن جبـار قـصمه اهللا، ومـن ابتغـى اهلـدى يف غـريه  َ ّ َ َْ ْ َ َ

له اهللا، وهو الذكر احلكيم، وهو الرصاط املستقيم، هو الذي ال  َ ّأض َتزيـغ بـه األلـسن، وال يـشبع َ ْ َ ِ َ
ِّمنه العلامء، وال خيلق عىل كثرة الرد،  َّ ُ ُ ْ َوال تنقيض عجائبهَ َ ِ َ ْ  . احلديث)...َ

، جـاءت توجيهاتـه فكام جاءت نبوءتـه بوقـوع التحريـف يف تفـسري كتـاب اهللا تعـاىل

ًنا ويزداد املبتـدع  بالرجوع هلذا القرآن الكريم وإىل سنته املطهرة، فيزداد املؤمن به إيام@

ًعنه بعدا، قال  قـد تـركتكم عـىل البيـضاء ليلهـا كنهارهـا ال يزيـغ عنهـا بعـدي إال (: @ُ

                                       
 .٢٣١ ص ٢٨جمموع الفتاوى ج) ١(
 بـرقم ١٥٢ ص ٧، الرتمـذي يف سـننه ج٣٠٠٠٧ برقم ١٢٥ ص ٦أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ج) ٢(

، وأخرجـه البـزار يف مـسنده »إسـناده جمهـولحديث ال نعرفه إال من هذا الوجـه، و«: ، وقال٢٩٠٦
 .١٩٣٥ برقم ٣٢٦ -٣٢٥ ص ٢، البيهقي يف شعب اإليامن ج٨٣٦ برقم ٧٢-٧١ ص ٣ج

تفرتق أمتي عىل بضع وسبعني فرقة، أعظمها فتنة عىل أمتي قوم يقيسون األمور بـرأهيم، (: @قال ) ٣(
ّفيحلون احلرام، وحيرمون احلالل ُُ  مـن مـسند ٢٧٥٥ بـرقم ١٨٦ ص ٧ج، أخرجه البـزار يف مـسنده )َ

 ص ٣، احلـاكم يف املـستدرك ج٩٠ بـرقم ٥٠ ص ١٨عوف بن مالك، الطـرباين يف املعجـم الكبـري ج
 .٤٥٠ ص ١، اخلطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه ج٦٣٢٥ برقم ٦٣١
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ًهالك، من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا، فعليكم بام عـرفتم مـن سـنتي وسـنة اخللفـاء  ً

 .)احلديث...الراشدين املهديني، عضوا عليها بالنواجذ
  المطلب الثاني

 حريف والتأويلالفرق بين الت
ُمن أهم الوسـائل التـي يتـذرع هبـا املحرفـون التأويـل، فـام مـن طائفـة مـن أهـل الفـرق  ََّ َ َ
والبدع واألهواء إال وهلا تأويالت فاسدة جنت عـىل املعـاين الـسليمة للنـصوص، فملـؤوا 

ً، وإن سـامها أهلهـا تـأويال، لكنـه تفسرياهتم هبذه التأويالت وهـي حتريـف لكتـاب اهللا 

 . باطلتأويل
ُ وتسترت خلفـه لوقـوع االحـتامل فيـه، فهـو مـشرتك لفظـي يـأيت ،وتلجأ املحرفة للتأويل ِْ َ َ

 ويأيت بمعنى التحريف، وللتفريق بينهام نتعرف عىل معنى التأويل يف اللغة ،بمعنى التفسري
 . ونذكر أقسامه ورشوط قبوله،واالصطالح

  :التأويل في اللغة: أوالً
َأول( وأصـله ،فعيـلالتأويل مصدر من باب الت َ ومـدار اسـتعامهلا يف لغـة العـرب عـىل ) َ

ْالرجــوع والعــود، وأغلــب ماجــاء يف معــاجم اللغــة العتيقــة َ يرجــع إىل معنــى الرجــوع 
ْاألول الرجـوع، آل الـيشء «: اشـتقاقاهتا بقولـه) ٧١١:ت(والعود، وقـد ذكـر ابـن منظـور  َ

َيؤول ومآال رجع، وأول إليه اليشء ًَّ َرجعه، و: َ َ طبخـت : ارتـددت، يقـال: ْإلت عـن الـيشءَ
 .»رجع: النبيذ حتى آل إىل الثلث أو الربع أي

                                       
، ابـن ماجـه يف ١٧١٨٢ بـرقم ١٢٦ ص ٤أخرجه أمحد يف مسنده من حديث العرباض بن سـارية ج) ١(

، والطـرباين يف املعجـم ٤٣ بـرقم ١٦ ص ١سننه باب اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهـديني جمقدمة 

 .٣٣١برقم ١٧٥ ص ١، احلاكم يف مستدركه ج٦١٩ برقم ٢٤٧ ص ١٨الكبري ج

عند البحث عن أي لفظ يف اللغة العربية يلزم االستناد ملعاجم اللغة العتيقة املستقاة من أفواه العرب ) ٢(

للغة العربية غري قابلة لالجتهاد بل يتوقف فيها ما جـاء عـن العـرب قبـل فـساد اللـسان األقحاح؛ فا

 . بترصف١جناية التأويل الفاسد ص: العريب، ينظر

 .٣٢ص١١ج) أول(لسان العرب مادة ) ٣(
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َأول احلكــم إىل أهلــه أي«): ٣٩٥:ت(وقــال ابــن فــارس  َّ وآل ... ّأرجعــه ورده إلــيهم: َ

 .»رجع إىل تلك احلالة: إذا نحف، أي: جسم الرجل

لوعل، وسمي بذلك ملآلـه إىل ا: ّوهو املرجع واملصري، واأليل من الوحش: ومنه املوئل

 . اجلبل يتحصن فيه

ُالتفسري، وفيه معنى الرجـوع، ألن املفـرس يرجـع الكـالم إىل املـراد : ومن معاين التأويل
ِّمنــه، ويــدبر الكــالم ويقــدره، ففيــه معنــى العــود والرجــوع، ويف القــاموس َأول الكــالم «: َُ َّ َ

ّتأويال، وتأوله َ َ َدبره، وقدره، وفرس: ً ّ َ ََ َّ ّ  .»هَ

 : ومما جاء يف هذه املعاجم اللغوية

ً مـن آل يـؤول أوال إذا أصـلحه:اإلصـالح ْ ََ ُ وإصــالح الـيشء إرجاعـه ألصـله، ومــا ،

 .ينبغي أن يكون عليه

 .ساسها، وإليه يرجع أمر الرعية: من آل امللك رعيته أي: السياسة

معنى الرجوع يف تفـسريها  فوجدهتا ال خترج عن ًوقد استقرأت كثريا من كتب اللغة

 .للتأويل

                                       
 .١٥٩ ص١ج) أول(مقاييس اللغة مادة ) ١(

 .٣٥٨ ص ٨املرجعني السابقني، والعني ج: ينظر) ٢(

 .١٢٤٤يط للفريوز آبادي صالقاموس املح) ٣(

 .٣٤ ص١١، لسان العرب ج٣١٤ ص١٥هتذيب اللغة ج: ينظر) ٤(

، ٢٠، املصباح املنـري للفيـومي ص٤٥٠ ص١٠املحكم واملحيط األعظم أليب احلسن املريس ج: ينظر) ٥(

 .٣١ ص٢٨تاج العروس ج

ردات للراغـب ، املفـ٣٥١ ص١، معـاين القـرآن للنحـاس ج١٣٧ ص١معاين القرآن للفراء ج: ينظر) ٦(

، التعريفــات ٥١٣ ص١، املغــرب يف ترتيــب املعــرب للمطــرزي ج٢٥، أســاس البالغــة ص٤٠ص

، التوقيف عىل مهـامت التعـاريف ملحمـد املنـاوي ٥١٣ ص١، خمتار الصحاح ج١٥٦للجرجاين ص

، املعجـم الوسـيط ألمحـد الزيـات وحامـد ٢٦١، الكليات أليب البقاء أيوب الكفـوي ص١٠٥٦ص

 .٣٣ ص١د النجار جعبد القادر وحمم
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  : التأويل في االصطالح: ثانياً
 

 لـيس ببعيـد عـن املعنـى اللغـوي، ويـأيت عـىل @التأويل يف كتاب اهللا وكالم رسوله

 :معنيني

  :)احلقيقة اليت يؤول إليها الكالم( :أحدمها
 به، فإذا قيل طلعـت الـشمس فتأويـل هـذا نفـس ًفإن كان خربا كان تأويله وقوع املخرب

ًأمرا أو هنيا(ًوإن كان طلبا . طلوعها  .ُكان تأويله أن يفعل هذا الطلب أو يرتك) ً

وهــذا املعنــى هــو الغالــب عــىل لفــظ التأويــل يف القــرآن والــسنة، قــال شــيخ اإلســالم 

هـذا هـو املعنـى يراد بالتأويل حقيقة مايؤول إليه الكالم وإن وافق ظاهره، و«): ٧٢٨:ت(

 .»املراد بلفظ التأويل يف الكتاب والسنة

فالتأويل يف كتاب اهللا وسنة « ): ٧٩٢:ت(ويقول شارح الطحاوية ابن أيب العز احلنفي 

 هو احلقيقة التي يؤول إليها الكالم، فتأويل اخلرب هو عني املخرب به، وتأويـل @رسوله 

 .»نفس الفعل املأمور به: األمر

الغالب يف القرآن إطالق التأويـل عـىل حقيقـة األمـر «): ١٣٩٣:ت(شنقيطي ويقول ال

 .»التي يؤول إليها

                                       
، ١٣ ص٢ ألمحد بـن عيـسى ج٣ ص٢، رشح قصيدة ابن القيم ج٥٦ ص٣جمموع الفتاوى ج: ينظر) ١(

ــي ص  ــن أيب العــز احلنف ــة الب ــن كثــري ج٢٣٢رشح الطحاوي ــة ١١ ص٢، تفــسري اب ــتح رب الربي ، ف

 .٩١بتلخيص احلموية ملحمد بن عثيمني ص

 .٦٨ ص٤جمموع الفتاوى ج) ٢(

 .٢٣٢حاوية صرشح العقيدة الط) ٣(

 .١٨٩ ص١أضواء البيان ج) ٤(
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 :)تفسري الكالم وبيان معناه:(املعنى الثاين

أن احلقيقة التي يؤول إليها الكالم ليست مـن جـنس   والفرق بينه وبني املعنى األول

نـى الثـاين يكـون التفـسري مـن جـنس الكالم؛ بل وجـوده يف الواقـع املحـسوس، وعـىل املع

 .الكالم

  :التأويل في اصطالح السلف: ثانياً
ــاخلري  ــم ب ــشهود هل ــرون امل ــل الق ــن أه ــصالح م ــسلف ال ــتعامل ال ــل يف اس ــى التأوي معن

والفضل؛ من الصحابة والتابعني وتابعيهم بإحسان، مل خيتلف عن معناه يف القرآن والـسنة 

وأما خطاب الصحابة والتابعني فإنام يوجـد فيـه «): ٧٢٨:ت(واللغة، يقول شيخ اإلسالم 

 .»ّاألوالن

 .املعنيان السابقان للتأويل يف الكتاب والسنة: أي

 :شواهد إطالق التأويل عىل املعنيني السابقني من القرآن والسنة وكالم السلف

 :القرآن الكريم: أوال

). ة التـي يـؤول إليهـا الكـالماحلقيقـ: (الغالب يف استعامل القرآن للتأويل بمعناه األول

ُوقد عرف أن التأويل يف القرآن هو املوجود الذي يؤول «): ٧٢٨:ت(يقول شيخ اإلسالم 

                                       
تفسري ابن جرير الطربي يف أكثـر مـن موضـع عـىل : ّهذا هو الغالب يف استعامل مفرسي القرآن، ينظر) ١(

، تفسري ٥٠ ص٢، ج١٣ ص١، تفسري القرطبي ج٥٧ ص٣،ج٣٩ ص٢، ج٥٧ ص١سبيل املثال ج
ديث الــصحيحني كـشف املـشكل مــن حـ: ، وينظــر١٢٨ ص٣، ج١١ ص٢، ج٦ ص١ابـن كثـري ج

 .٣٤١ ص٢البن اجلوزي ج
هناك من العلـامء مـن يفـرق بـني التفـسري والتأويـل، والـراجح أن التفـسري يتعلـق بـرشح األلفـاظ و ) ٢(

ــام، ويــصح أن يقــال ــل باســتنباط األحك ــا، : ُالتأوي ــالم، إذا اجتمعــا افرتق ــامن واإلس ــل اإلي ــام مث إهن
 .١٠٨ ص٨البحوث اإلسالمية ج، جملة ١٠٨مفهوم التفسري ص: ينظر. والعكس صحيح

، مفهـوم التفـسري ٢٥٨التوضيحات األثرية ملـتن الرسـالة التدمريـة لفخـر الـدين املحـيس ص: ينظر) ٣(
 .١٠٨ ص٨، جملة البحوث اإلسالمية ج٩٢ص

 .٢٨٩ ص١الصفدية البن تيمية ج) ٤(
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فالتأويــل يف كتـاب اهللا ســبحانه «): ٧٥١:ت(، ويقــول تلميـذه ابــن القـيم »إليـه الكـالم

 .»وتعاىل املراد به حقيقة املعنى الذي يؤول اللفظ إليه

تأويل يف القرآن سبع عرشة مـرة يف عـدة سـور، وسـألتزم يف ذكرهـا وقد وردت كلمة ال

 :ترتيب سور القرآن الكريم

 ﴿: قال تعاىل يف سورة آل عمران-١              

                                    

                                  

                ]ومعنى التأويل يف هذه اآلية ال خيرج عن ، ]٧: آل عمران

املعنيني السابقني، وسأرجئ احلديث عنها ملا حتتاجه من تفصيل، لورود اخلالف يف 

 .تفسريها

﴿ :قال تعاىل يف سورة النساء-٢               

                                   
        ﴾ ]أحسن موئال، وأمجل : ً، ومعنى أحسن تأويال؛ أي]٥٩: النساء

ُّعاقبة، فرد ما تنازعتم فيه من َ إىل اهللا ورسوله خري لكم عند اهللا يف معادكم، وأصلح   يشءَ

 . لكم يف دنياكم

 ﴿: وجاء يف سورة األعراف من قوله تعاىل-٣                

             ،   ...﴾ ]والتأويل هنا ]٥٣: األعراف ،

 . بمعنى احلقائق التي أخرب اهللا هبا من الثواب والعقاب

                                       
 .١٦٧تفسري سورة اإلخالص البن تيمية ص) ١(
 .١٧٧ ص١الصواعق املرسلة ج) ٢(
 . بترصف يسري٥٠٦ ص٨فسري الطربي جت) ٣(

 . ٤٢٥ ص٣تفسري ابن كثري ج:  ينظر)٤(
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 ﴿ : يف سـورة يـونس مـن قولـه تعـاىلوبنفس املعنى جاء التأويـل-٤      

             .. ﴾ ]٣٩: يونس[. 

 : قوله تعاىل: ُّويل الرؤى يف ثامن مواضع من سورة يوسف وهيوجاء تأ-٥   

                       

                          ]وقوله تعاىل]٦: يوسف ، :

﴿                          
                          

      ﴾ ]وقوله تعاىل]٢١: يوسف ، :﴿        

                           

                 ﴾ ]٣٦:يوسف[. 

  ﴿: وقال تعاىل                     
                             ﴾ 

 ﴿:  وقال تعاىل،]٣٧:يوسف[                  ﴾ 

﴿: ، وقال تعاىل]٤٤:يوسف[                       

 ﴾ ]وقال تعاىل]٤٥:يوسف ، :﴿               

                                    

                                 
        ﴾ ]وقال تعاىل، ]١٠٠:يوسف :﴿             

                     

       ﴾ ]ؤى وماتؤول وهي مجيعها بمعنى حقيقة هذه الر. ]١٠١:يوسف

                                       
 .١٦٠ ص٥البحر املحيط أليب حيان ج: ينظر) ١(
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 .إليه، ووجودها يف اخلارج

  :والتأويل يف سورة اإلرساء من قوله تعاىل-١             

               ]هو بنفس معناه يف سورة النساء؛ وهو ، ]٣٥: اإلرساء

 . قبة واملصري، ومايؤول إليه احلالالعا

 ﴿ :وورد التأويل يف موضعني من قصة اخلرض يف سورة الكهف من قوله تعاىل -٢

                      ]وقال تعاىل]٧٨: الكهف ،: 

                               

                                

         ]ماتؤول إليه حقيقة األفعال : ومعنامها، ]٨٢: الكهف

 .#العجيبة، التي قام هبا اخلرض، ومل يصرب عليها موسى 

ً من فرس التأويل يف بعض اآليات بالتفسري بدال من احلقيقة  هناك من املفرسين:تنبيه ّ
 .التي يؤول إليها الكالم

 :  تعـاىليف تفسريه لقوله) ١٤٢١:ت(يقول حممد بن عثيمني          

     ]بتفسريه، وحيتمل أن يكون التأويل هنا يف الثـاين العاقبـة، : أي«. ]٨٢: الكهف

 .»ًيعني ذلك عاقبة مامل تستطع عليه صربا؛ ألن التأويل يراد به العاقبة، ويراد به التفسري

                                       
 .، بترصف يسري٤٠٥ ص١تفسري السعدي ج: ينظر) ١(

 .٦٢٣ ص٢تفسري الكشاف ج: ينظر) ٢(

 .٣٠٥ ص٣فتح القدير ج: ينظر) ٣(

، تفـسري ١٧٩ ص٥، تفسري ابن كثري ج٢٥٧ ص٢رقندي جبحر العلوم للسم: ينظر عىل سبيل املثال) ٤(

 .١٠ ص١٦التحرير والتنوير البن عاشور ج

 .٩٦ ص ٦تفسري القرآن للعثيمني، ج : ينظر) ٥(
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 :  السنة: ًثانيا

 بكــال املعنيـني الـسابقني؛ احلقيقـة التــي @تأويـل يف أحاديـث النبـي وردت كلمـة ال

 .يؤول إليها الكالم، وبمعنى التفسري

فمن األحاديث التي جاء فيها التأويل بمعنى احلقيقـة التـي يـؤول إليهـا الكـالم مـا -١

رأيت (: @ قال رسول اهللا -) ٩٣: ت( >جاء يف تعبري الرؤى، فعن أنس بن مالك 

ُ يرى النائم، كأنا يف دار عقبة بـن رافـع، فأتينـا برطـب مـن رطـب ابـن طـاب، ذات ليلة فيام ّ

 .)بالرفعة لنا يف الدين، والعاقبة يف اآلخرة، وأن ديننا قد طاب: فأولتها

 .وغريها من األحاديث يف تعبري الرؤى

 ومن األحاديث يف معنى العاقبة ومايؤول إليه الكالم، ما رواه سعد بن أيب وقاص

   :  أنه سئل عن معنى قوله تعاىل@عن النبي  )٥٥:ت (>     

                                

               ] أما إهنا كائنة ومل (: فقال. ]٦٥األنعام

مل يأت وقت ظهور حقيقة العذاب ومصري املخاطبني وماتؤول : أي.)يأت تأويلها بعد

 .إليه عاقبتهم

البـن  @ومن األحاديث التي وردت فيها كلمة تأويل بمعنـى التفـسري؛ دعـاؤه -٢

                                       
 .٢٢٧٠ برقم ١٧٧٩ ص٤ ج@أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الرؤيا باب رؤيا النبي ) ١(

 بـرقم ١٧٠ ص١محد يف مـسنده ج، أ١٧٠٠ برقم ٦١٢ ص٢أخرجه نعيم بن محاد يف كتاب الفتن ج) ٢(

 ٢٦٢ ص٥ سـورة األنعـام ج بـاب@، الرتمذي يف سننه كتاب تفـسري القـرآن عـن رسـول اهللا ١٤٦٦

، الـسيوطي يف ٧٤٥ بـرقم ٩٠ ص٢، وقال حديث حسن غريب، أبو يعىل يف مـسنده ج٣٠٦٦برقم 

 .٤٥٥٩ برقم ١٥٨ ص ٢جامع األحاديث ج 

 .٢٩٢ ص٨فتح الباري ج: ينظر) ٣(
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ُاللهم فقهه يف(: م) ٦٨:ت(عباس  ْ ِّ  . ) الدين، وعلمه التأويلَ

، علمـه تفـسري الكتـاب: ، أي)اللهم علمـه الكتـاب( : وتفرسها الرواية األخرى

 . ترمجان القرآن@دعوة النبي   بفضل>وصار 

 :الشواهد من أقوال الصحابة والتابعني: ثالثا

  : حتت قوله تعـاىل) ٢٥٦:ت(ما أورده البخاري  -١            

    ]يكثـر @كان رسـول اهللا (: قالت) ٥٨:ت(< ، عن عائشة]٣: النرص 

، )ّ، يتـأول القـرآن)سبحانك اللهم ربنـا وبحمـدك، اللهـم اغفـريل(: أن يقول يف ركوعه

 :   ّمعنى يتأول القرآن يعمل ما أمر بـه يف قولـه«): ٦٧٦:ت(قال النووي    

            (. 

                                       
، كتاب الوضوء، باب وضع املـاء )وعلمه التأويـل(: ًه البخاري يف صحيحه خمترصا بدون قولهأخرج) ١(

 بـرقم ٢٦٦ ص ١، وأخرجـه بـاللفظ املـذكور أمحـد يف املـسند ج١٤٢ بـرقم ٦٦ ص ١عند اخلالء ج

 ١١٣ ص ٢، الطــرباين يف األوســط ج٧٠٥٥ بــرقم ٥٣١ ص ١٥، ابــن حبــان يف صــحيحه ج٢٣٩٧

ـــرقم  ـــصغري١٤٢٢ب ـــرقم ، ويف ال ـــري ج٤٥٢ ب ـــرقم ٢٦٣ ص ١٠ ويف الكب ـــاكم يف ١٠٦١٤ ب ، احل

 بـرقم ١٦٩ ص ١٠، الضياء املقديس يف األحاديث املختـارة ج٦٢٨١ برقم ٦١٥ ص ٣املستدرك ج

 .٦١٣٨ برقم ٣٤٠ ص ٣، وصححه األلباين يف خترجيه ملشكاة املصابيح للتربيزي ج١٦٧

 اللهـم علمـه الكتـاب @ م، باب قول النبـيأخرج هذه الرواية البخاري يف صحيحه، كتاب العل) ٢(

 .٧٥ برقم ٤١ ص١ج

 .١٧٠ ص١، فتح الباري البن حجر ج٣٤١ ص٢كشف املشكل من حديث الصحيحني ج: ينظر) ٣(

﴿: متفق عليه أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب التفسري، باب قولـه) ٤(                

   ﴾ــاب مــا يقــال يف ٤٦٨٤ بــرقم ١٩٠١ ص٤ ج ، ومــسلم يف صــحيحه كتــاب الــصالة، ب

 .٤٨٤ برقم ٣٥٠ ص١الركوع والسجود، ج

 .٢٠١ ص٤رشح النووي عىل صحيح مسلم ج) ٥(
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م، أنه كان يصيل حيث توجهت بـه راحلتـه، ويـذكر ) ٧٣:ت(ما جاء عن ابن عمر -٢

﴿:  يفعــل ذلــك، ويتــأول قولــه تعــاىل@أن رســول اهللا             ... 
 . ما فهمه من اآليةيفعل: ، أي]١١٥: البقرة[

الراسـخون يف «): ١٠٤:ت( ~بسنده عن جماهد ) ٣١٠:ت(ما رواه ابن جرير-٣

 .، أي تفسريه»العلم يعلمون تأويله

ٌ بـني -واهللا أعلم-وذلك «: يف كتابه األم) ٢٠٤:ت( ~ًكثريا ما يقول الشافعي -٤ ِّ َ
 .ري والتوضيحعن التفس: ، أي»ًيف التنـزيل، مستغني به عن التأويل

ّوتـأول القـرآن عـىل غـري «: يف الـرد عـىل اجلهميـة) ٢٤٢:ت(ومن اآلثار قول أمحد -٥
 .فرسته عىل غري تفسريه: ، أي»تأويله

ًويف كثري من كتب التفسري جاء التأويل مـرادا بـه التفـسري، وأشـهر مـن أطلقـه هبـذا -٦

:  تأويـل آي القـرآن، فيقـولان عـنيف كتابه جامع البي) ٣١٠:ت(املعنى ابن جرير الطربي 

، وقـد نـص عـىل »القول يف تأويل قوله كذا وكذا، واختلف أهل التأويـل يف هـذه اآليـة«

 .»وأما معنى التأويل يف كالم العرب؛ فإنه التفسري واملرجع واملصري«: ذلك بقوله

 .، وغريمها من املفرسينيف جماز القرآن) ٢١٠:ت(وكذا استعامل أيب عبيدة 

                                       
، واحلديث أخرجـه مـسلم يف صـحيحه، كتـاب صـالة املـسافرين ٥٣٠ ص٢تفسري الطربي ج: ينظر) ١(

 .٧٠٠ برقم ٤٨ ص١لدابة يف السفر حيث توجهت، جوقرصها، باب جواز صالة النافلة عىل ا
 .٢٠٣ ص٦تفسري الطربي ج) ٢(
 .٢٠٤ ص٦املرجع السابق ج: ينظر) ٣(
 .، وغريها من املواضع التي ذكر فيها هذا التعبري٣١٩ ص٧األم للشافعي ج) ٤(
 .٢٠الرد عىل الزنادقة واجلهمية ألمحد بن حنبل ص ) ٥(
 .، وغريها٨٢، ٣٩ ص٢، ج٥٨ ص١تفسري الطربي ج: ينظر) ٦(
 .٢٠٤ ص٢املرجع السابق ج) ٧(
، وغريها، وكتب التفـسري غريهـا كثـري يف اسـتعامل التأويـل بمعنـى ٤،٣٩جماز القرآن أليب عبيدة ص) ٨(

 .التفسري
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ن هذه الشواهد وغريها يتبـني أن اسـتعامل الـسلف الـصالح للفـظ التأويـل مل خيـرج وم
احلقيقـة التـي يـؤول إليهـا : عن املعنيني السابقني للتأويل يف الكتـاب والـسنة واللغـة ومهـا

 .الكالم وتفسري الكالم وبيان معناه
:معنى لفظ التأويل الوارد في سورة آل عمران 

   :أويل من سورة آل عمران، وهي قوله تعاىلكثر اخلالف يف آية الت   

                               

                                          

                            ]ولفظ ]٧:آل عمران ،
 .صحيحني، كالمها حق، ومها واردان عن السلفالتأويل يف هذه اآلية حيتمل وجهني 

 

﴿أن التأويــل بمعنــى التفــسري؛ أي أن   ﴾ يف العلــم يعلمــون تفــسريه، ويكــون 

﴿: الوقف عىل هذا القول عىل قوله تعاىل        ﴾  وتكون الواو عاطفة، وهذا

راسخني يف العلم يعلمون تأويله، وعليه يكون املتـشابه من أن ال) ١٠٤:ت(ما عناه جماهد 
ُيمكن أن يعلمه الناس ويكون تشاهبا نـسبيا؛ فـام يـشكل عـىل قـارئ لكتـاب اهللا قـد يكـون  ً ً

 .ًواضحا عند غريه، واملرجع يف ذلك إىل العلامء الراسخني يف العلم

 
ر اهللا بعلمـه مـن املغيبـات؛ مثـل أرشاط أن التأويل مـا تـؤول إليـه حقيقـة األشـياء ممـا اسـتأث

الساعة، وما يتعلق بكيفية صفات اهللا تعاىل، ويكون الوقف عىل هـذا القـول عـىل لفـظ اجلاللـة 

ــاىل ــه تع ــن قول ــستأنفة، أي ،﴾     :م ــواو م ــون ال   ﴿ أن وتك

﴾ املتشابه عىل هذا املعنى من املغيبـات، التـي ال يعلمهـا إال اهللا مجلة مستأنفة، ويكون  ،

                                       
، دقائق التفسري البن تيميـة ١٦٩ ص ٦تفسري الطربي ج: ينظر يف معنى هذه اآلية ولفظ التأويل فيها) ١(

، مفهـوم التفـسري ١٨٩ ص١، أضـواء البيـان للـشنقيطي ج٦ ص٢بن كثري ج، تفسري ا٣٢٩ ص١ج

 .١٢٨والتأويل ص 
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وتأويلها معرفة حقيقتها وكيفيتها، فالتشابه فيها كيل، ال يمكن ألحـد إدراكـه، ويتعلـق بالوقـت 
 .ّوالكيفية، أما ظاهر املعنى فواضح، ألن اهللا ال خياطب الناس إال بام يعقلون

اردان عـن الـسلف، مل يـأت يشء عـنهم ممـا ذكـره بعـض هذان املعنيان يف اآلية مهـا الـو

ًاملتأخرين يف معنى التأويل يف هذه اآلية، فقد اضـطربوا يف فهمهـا، وتعـددت آراؤهـم تبعـا 

 الختالفهم يف معنى 

 ﴿ :وجتد هؤالء حائرين يف قوله تعاىل... «): ٧٢٨:ت(التأويل، قال شيخ اإلسالم   

                                     

      حيث ظنوا أن املراد بالتأويل رصف النصوص عن مقتضاها «. 

  :التأويل في اصطالح المتأخرين
يان املعروفان عند السلف من الفقهاء واملفـرسين ظل املعنيان السابقان للتأويل مها املعن

َ، ومل يرد عـنهم غـري هـذين املعنيـني، إىل أن طـرأ تعريـف ثالـث حمـدث عنـد وأهل اللغة ْ ُ ُ

                                       
 .٣٨٠ ص٥درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ج ) ١(

رصف اللفـظ عـن معنـاه الـراجح إىل (إن بعض معاجم اللغة تذكر أن معنـى التأويـل هـو : وقد يقال) ٢(

ن هـذا املـصطلح ال يوجـد يف كتـب اللغـة يف القـرن ، ويـرد عليـه بـأ)املعنى املرجوح لدليل يقرتن بـه

الرابع اهلجري مثل هتذيب اللغة لألزهـري، ومعجـم مقـاييس اللغـة البـن فـارس، وإنـام ظهـر هـذا 

وغـريه، ) ٦٠٦:ت(يف لسان العرب عن ابن األثري ) ٧١١:ت(املصطلح الحقا، فقد نقله ابن منظور

عـن الـسيوطي ) ١٢٠٥:ت(، ونقله الزبيدي ٨٠ ص١النهاية يف غريب احلديث واألثر، له ج: ينظر

، وهـذه النقـول ٨٨ ص٢حاشية العطار عىل مجع اجلوامع حلسن العطار ج: وغريه، ينظر) ٩١١:ت(

ًليست من حترير اللفظ يف اللغة، بل نقال ملراد األصوليني من اللفظ، وعىل فـرض نقلهـا ودخوهلـا يف 

أويـل، وقـد نـص عـىل ذلـك الـسيوطي يف مجـع ًكتب اللغـة، فـإن العلـامء اشـرتطوا رشطـا لقبـول الت

: ينظـر. ًاجلوامع، التي نقل منها علامء اللغة، وإذا اختلت هذه الرشوط فـال يكـون التأويـل صـحيحا

 .١٢التأويل خطورته وآثاره لعمر األشقر ص
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رصف اللفظ عن االحتامل الراجح إىل االحـتامل املرجـوح لقرينـة « :بعض املتأخرين، وهو

 .»تدل عليه

 :وهذا التعريف للتأويل عىل قسمني

الكتـاب، أو الــسنة ( كـان رصف اللفــظ عـن معنــاه الظـاهر لــدليل صـحيح مــن  إن-١

، وتــوفرت فيــه رشوط التأويــل الــصحيح التــي نــص عليهــا )الــصحيحة، أو إمجــاع األمــة

ًالعلامء، فحينها يكون داخال يف املعنيـني الـسابقيني للتأويـل؛ فإمـا أن يكـون تفـسري للـنص 

 إليهـا الكـالم، فهـو بـنفس املعنـى الـذي أراده وكشف لبيان املعنى، أو احلقيقة التـي يـؤول

السلف من التأويل، وهـو مـا يتميـز بـه الراسـخون يف العلـم، الـذين يـستنبطون األحكـام 

 .ّواملعاين اخلفية من النصوص، ويكشفون أرسارها، ويوفقون بني موهم التعارض بينهام

يـث هـو تأويـل أما التأويل مـن ح: واحلق يف ذلك أن يقال«): ٦٣١:ت(يقول اآلمدي 

هـو محـل اللفـظ عـىل غـري مدلولـه الظـاهر منـه، مـع : مع قطع النظر عن الصحة والبطالن

وأما التأويل املقبول الصحيح فهو محل اللفظ عىل غري مدلوله الظاهر منـه، مـع . احتامله له

 .»احتامله له بدليل يعضده

ن ظـاهره إىل رصف الكـالم عـ: التأويـل يف االصـطالح«): ٧٤٩:ت(ويقول الزركيش 

ًمعنى حيتمله، ثم إن محل لدليل فصحيح، وحينئذ فيصري املرجوح يف نفسه راجحا ُ«. 

 @أنه ال جيوز رصف يشء مـن كتـاب اهللا وال سـنة رسـول اهللا : فهذه قاعدة معروفة
 .عن ظاهره إال بدليل جيب الرجوع إليه

                                       
، ٥٣ ص٣، اإلحكام يف أصول األحكـام لآلمـدي ج٣٣٦ ص١الربهان يف أصول الفقه للجويني ج) ١(

ــاظ ــة الن ــديس جروض ــة املق ــن قدام ــاظر الب ــة املن ــرازي ج١٧٨ ص١ر وجن ــب لل ــاتيح الغي  ٧، مف

، إرشــاد الفحــول ٢٣٥ ص١، رشح العقيــدة الطحاويــة ج٤١٢ ص٧،جممــوع الفتــاوى ج١٤٦ص

 .٢١٢، مذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي ص٢٩٨للشوكاين ص

 .٥٩ ص٣اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ج) ٢(

 .، بترصف٢٦ ص٣لفقه للزركيش جالبحر املحيط يف أصول ا) ٣(
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َأما إذا رصف اللفظ عن املعنى الظاهر له إىل مـا خيالفـه مـ-٢ ِ ن غـري دليـل فهـذا تأويـل ُ
ًباطل، وأحرى بأن يسمى حتريفا، وهو الذي ذمه العلـامء، ومل يـرد عـن أحـد مـن الـسلف، 

ّوتسمية هذا تأويال مل يكن يف عرف السلف، وإنـام سـمى هـذا «): ٧٢٨:ت(قال ابن تيمية  َ ُ ً

ا التأويل ّفإن هذ... ًوحده تأويال؛ طائفة من املتأخرين اخلائضني يف الفقه وأصوله والكالم

يف كثري من املواضع أو أكثرها وعامتها مـن بـاب حتريـف الكلـم عـن مواضـعه مـن جـنس 
ّ والباطنية، وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف األمة وأئمتها عىل ذمه، )١ (تأويالت القرامطة َ

 .»وصاحوا بأهله من أقطار األرض، ورموا يف آثارهم بالشهب
فتأويل التفسري هو احلـق، وتأويـل التحريـف هـو «: )٧٥١:ت(وقال تلميذه ابن القيم 

إمـا : َّالباطل، فتأويل التحريف من جنس اإلحلاد؛ فإنه هو امليـل بالنـصوص عـام هـي عليـه
فالتأويـل الباطـل هـو إحلـاد ... بالطعن فيها، أو بإخراجها عن حقائقها مع اإلقرار بلفظهـا

ًوحتريف، وإن سامه أصحابه حتقيقا وعرفانا وتأويال ً ً ّ«. 
 هل هلذا التأويل عند املتأخرين حد يقف عنده؟

ّإذا علمنا أن الـذي يتـأول بـال دليـل صـحيح لـيس لـه حجـة إال أن اللفـظ حيتمـل هـذا 
ًاملعنى، فإنه كام يرى هو هذا االحتامل فإن غريه يسوغ لـه أن يبتـدع احـتامال آخـر، كـام سـاغ 

الشارع منها، فتنتهـي هبـم احـتامالهتم لألول فتح الباب يف أن يقول يف النصوص ما مل يرده 

 .@ وسنة نبيه إىل حتريف كتاب اهللا 

                                       
ّالقرامطة حركة باطنية هدامة، تنتسب إىل شخص اسمه محدان بن األشعب، ويلقب بقـرمط لقـرص قامتـه، ) ١(

وهو من خوزستان يف األهواز، ثم رحل إىل الكوفة، وكان ظاهر احلركـة التـشيع آلل البيـت فتـسرتت بـه، 
بغيـة الطلـب يف تـاريخ حلـب لكـامل : ينظـر. ة اإلسـالميةوحقيقتها اإلحلاد واإلباحية والقضاء عىل الدول

 .١١١ ص٢٥، هناية األرب يف فنون األدب لشهاب الدين النويري ج٢٩٢ ص ٢الدين أيب جرادة ج
 .٦٩ ص٤جمموع الفتاوى ج) ٢(
 .٢١٧ ص١الصواعق املرسلة ج) ٣(

، مفهـوم التفـسري ٣٨الفقيهي صالفتح املبني بالرد عىل عبد اهللا الغامري لكتاب األربعني لعيل : ينظر) ٤(

 .١٢٢ص
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ّفإن أكثر ما عنـد املتـأول أن هـذه اللفظـة حتتمـل «): ٦٢٠:ت(يقول ابن قدامة املقديس  ّ

ًهذا املعنى يف اللغة، وليس يلزم من جمرد إحتامل اللفظ أن يكون مرادا بـه، فإنـه كـام حيتمـل 

 . »غريه، وقد حيتمل معاين أخر ال يعلمهاهذا املعنى حيتمل 
ّوهـذه حـال أصـحاب التأويـل، كـل واحـد مـنهم يـؤول «): ٧٥١:ت(وقال ابن القيم 

ًالرشع تأويال غري ما أوله غريه، زاعام أن تأويله هو الذي قصده الـرشع حتـى متـزق الـرشع  ّ ً
 .»ًكل ممزق وبعد جدا عن موضوعه األول

 املذهب خالفما :  عند هؤالء فيام جيوز تأويله وما ال جيوز عىل هذا أن القاعدةوزد
وما وافقه، فام خالفهم بادروا لرده بالتأويـل، ومـا يرونـه ال يطرقـه التأويـل، قـال ابـن 

ضـابط مـا ... فهذا يف احلقيقة هو عيـار التأويـل عنـد الفـرق كلهـا«): ٧٥١:ت(القيم 
ل مقـاالت الفـرق يتأول عندهم وما ال يتأول مـا خـالف املـذهب أو واف ّـقـه، ومـن تأم

 .»ًومذاهبها رأى ذلك عيانا

 
ًاألمثلة كثرية جدا بعدد ما ابتدعه أهل األهواء، فام من فرقة مـن الفـرق املخالفـة ملـنهج 

تمـون إليـه مـن السنة واجلامعة إال وقد رضبت بسهم وافر يف تأويل التحريف لصياغة ما ين
باطـل، وكـل فرقـة تتـأول مـذهب الفرقــة األخـرى، متمـسكني بـدعوى التأويـل بــزعمهم 

 :الباطل، ومن شواهد ذلك

كيف تصنع :  قال لهوبلغنا أن بعض أصحاب املرييس«): ٢٨٠:ت(قال الدارمي * 

                                       
 .٥١حتريم النظر يف كتب الكالم البن قدامة املقديس ص) ١(

 .، بترصف٢٥٣ ص٤إعالم املوقعني البن القيم ج) ٢(

 .٣٢ ص١الصواعق املرسلة ج) ٣(

هو برش بن غياث بن أيب كريمة أبو عبد الرمحن املرييس، جهمـي مـن أصـحاب الـرأي والكـالم، ممـا ) ٤(

هر املـضية يف طبقـات احلنفيـة اجلـوا: هــ، ينظـر٢١٨ل العلم ورغب الناس عنـه، مـات سـنة ساء أه

ــد ــاء جلعب ــن أيب الوف ــدادي ج١٦٤ ص١القادر ب ــب البغ ــداد للخطي ــاريخ بغ ــزان ٥٦ ص٧، ت ، مي

 .٨٦٨ ص٢االعتدال يف نقد الرجال للذهبي ج
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... هبـا؟ّهبذه األسانيد اجلياد التي حيتجون هبا علينـا يف رد مـذاهبنا ممـا ال يمكـن التكـذيب 

ُال تردوه فتفتضحوا، ولكن غالطوهم بالتأويل، فتكونوا قـد رددمتوهـا : فقال املرييس: قال

 . »بلطف، إذ مل يمكنكم ردها بعنف

املصري إىل التأويل أمر البـد منـه «: ّوهو يبني متسكه بالتأويل) ٦٦٠:ت( قال الرازي *

ه سـبحانه وتعـاىل منــزه عـن اجلهـة لكل عاقل، وعند هذا قال املتكلمون ملا ثبت بالدليل أن

ًوجب علينا أن نضع هلذه األلفاظ الواردة يف القرآن واألخبـار حممـال صـحيحا . واجلسمية ً

 .»ًلئال يصري ذلك سببا للطعن فيها

 .وغريها من الشواهد كثري

وملا رأى علامء هذه األمة مـن األئمـة األعـالم تـسلط املحـرفني عـىل نـصوص الكتـاب 

ًى التأويل الباطـل وضـعوا رشوطـا وضـوابط يميـز فيهـا التأويـل الـصحيح، والسنة بدعو

وإذا عرف معنى التأويل «): ٦٣١: ت(:يقول اآلمدي. والتأويل الباطل؛ تأويل التحريف

فهو مقبول معمول به إذا حتقق بـرشوطه، ومل يـزل علـامء األمـصار يف كـل عـرص مـن عهـد 

 .»الصحابة إىل زمننا عاملني به من غري نكري

فـنحن ال ننكـر التأويـل، بـل حقيقـة العلـم هـو التأويـل، «): ٧٥١:ت(وقال ابن القيم 

والراسخون يف العلم هم أهل التأويل، ولكن أي التأويلني؟ فنحن أسـعد بتأويـل التفـسري 

 .»من غرينا، وغرينا أشقى بتأويل التحريف منا

                                       
 من التوحيـد فيام افرتى عىل اهللا نقض اإلمام أيب سعيد عثامن بن سعيد عىل املرييس اجلهمي العنيد ) ١(

 .٨٦٨ ص ٢للدارمي ج

 .٧٠، ٦٩أساس التقديس يف علم الكالم لفخر الدين الرازي ص) ٢(

 .٦٠ ص٣اإلحكام يف أصول  األحكام لآلمدي ج) ٣(

 .٢١٩ ص ١الصواعق املرسلة ج ) ٤(
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  :شروط التأويل
ألصـل مــن إمـرار النـصوص عــىل األصـل يف النـصوص عـدم التأويــل، فهـو خـالف ل

ُظاهرهـا، فـال يلجــأ للتأويـل إال لـرضورة علميــة، وال يلجـأ إليـه إال بــدليل صـحيح و فــق ُ

 :، أذكرها جمملة فيام ييلالرشوط التي نص عليها العلامء

 .أهلية الناظر يف األمر، وتوفر رشوط االجتهاد فيه، وجترده للحق-١

 .أن يكون هناك موجب للتأويل-٢

يكون املعنى مما يسوغ تأويله، فال جيوز تأويل النصوص التي استأثر اهللا بعلمها؛ أن -٣

ًفـصال ) ٧٩٤:ت: (مثل كيفية صفات اهللا تعاىل وحقائق اليوم اآلخر، وقـد أفـرد الزركـيش

 .يف كتابه البحر املحيط يف أصول الفقه) فيام يدخله التأويل(بعنوان 

تنـع تأويــل الـنص الـذي ال حيتمـل غـري معنــى ًأن يكـون الـنص قـابال للتأويـل، فيم-٤

 .واحد، وهو الغالب يف نصوص الوحيني

احتامل اللفظ املرصوف عن ظاهره للمعنى املرصوف إليه يف ذلـك الرتكيـب الـذي -٥

الكتـاب والـسنة ... «): ٧٢٨:ت(ًوقع فيه، وإال كان كذبا عـىل اللغـة قـال شـيخ اإلسـالم 

خـالف ) أي اللفظ املؤول(ُ جيوز أن يراد بيشء منه باللسان العريب، والجاءوكالم السلف 

وإال فيمكن كل مبطل أن يفرس أي لفظ بأي معنى سنح له وإن مل يكـن لـه ... لسان العرب

 .»أصل يف اللغة

 .مراعاة تركيب الكالم وسياق الكالم عند التأويل-٦

                                       
وضـة النـاظر ، ر٦٠ ص٣، اإلحكـام ج٣٣٦ ص١الربهان يف أصول الفقه ج: ينظر يف هذه الرشوط) ١(

، مذكرة يف أصـول ٩٩ ص٣، املوافقات للشاطبي ج١٨١ ص ١، الصواعق املرسلة ج٢٣٥ ص١ج

 .١٣، جناية التأويل الفاسد ص٢١٣الفقه، ص 

 .٢٩٩، إرشاد الفحول للشوكاين ص٢٦ ص٣البحر املحيط يف أصول الفقه للزركيش ج: ينظر) ٢(

 .٣٦٠ ص ٦الرسالة املدنية ضمن جمموع الفتاوى ج) ٣(
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 ذلـك التأويـل، عـىل) الكتاب، أو السنة الصحيحة، أو إمجـاع األمـة(أن يقوم الدليل من -٧
ًوإال كان حتريفا ال تأويال، قال ابن حـزم الظـاهري  ًومـن حـال نـصا عـن ظـاهره «): ٤٥٦:ت(ً

َّبغري برهان فقد ادعى أن النص ال بيان فيه، وقـد حـرف كـالم اهللا تعـاىل ووحيـه إىل نبيـه  ّ@ 
ًعن موضعه، وهذا عظيم جدا، مع أنه لو سلم من هذه الكبائر لكان مدعيا بال دليل ً«. 

 .سالمة دليل التأويل من املعارض املقاوم -٨
البد من أن يـسلم الـدليل الـصارف عـن املعـارض، «): ٧٢٨:ت(يقول شيخ اإلسالم 

 .»وإال فإذا قام دليل قرآين أو إيامين يبني أن احلقيقة مرادة امتنع تركها
 :التأويل الصحيح الذي توفرت فيه الرشوط: مثال

  : مــن اهلدايــة والرمحــة مــن قولــه تعــاىلتأويــل النــسيان بــالرتك        
 : ، وقوله تعاىل]٦٧:التوبة[                  ]٣٤: اجلاثية[ ،

 { ، فقـد ثبـت عـن ابـن عبـاسوغريمها من اآليات التي فيها نـسبة النـسيان إىل اهللا 
ّ، وقد دل الدليل عىل امتناع النـسيان عـىل اهللا كـام  وغريه أن النسيان هو الرتك) ٦٨: ت(

، ]٥٢: طـه[       : ، وقولـه]٦٤:مـريم[      : يف قوله تعـاىل

ــاىل ــه تع  : كــام   يف قول                             
        ]فلذلك جاز محل اآلية عىل هذا املعنى]٦٤:مريم ،. 

 :تطبيق الرشوط عىل املثال
مل يلجأ إىل التأويل يف هذه اآليات إال حلاجـة دفـع املتـوهم مـن ظـاهر الـنص، وهـو -١

 .   إىل اهللانسبة النسيان
قيام الدليل القاطع عىل تأويل النسيان بأنه الرتك بأدلـة صـحيحة ال يعارضـها أي دليـل؛ -٢

                                       
 .، بترصف يسري٣٧النبذة الكافية يف أحكام أصول الدين البن حزم الظاهري ص) ١(

 .٣١٦ ص٦جمموع الفتاوى ج) ٢(

، التوضــــيحات األثريــــة ٨٧ ص٢٢، ج٢٢٢ ص١٨، ج٣٣٧ ص١٤تفــــسري الطــــربي ج: ينظــــر) ٣(

 .٢٥٤ص
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، مثل اآليات التي تنفي النسيان عن اهللا تعاىل، واآليات التي جاء فيها النـسيان بمعنـى الـرتك

 .]١١٥: طه[               :ومنها قوله تعاىل

 .)٢(ًهذا التأويل وارد يف اللغة، وليس غريبا يف اللسان العريب-٣

 .سياق اآليات وتركيب الكالم يتوافق مع هذا التأويل-٤

 .هذا النص جيوز أن يرصف عن ظاهره، إذ فيه ما يوهم معنى ال يليق باهللا -٥

ــة-٦ ــاق أئم ــل باتف ــذا التأوي ــل ه ــر يف التأوي ــل للنظ ــم أه ــذين ه ــالم ال ــسلف األع  ال

 .واالجتهاد

  :التأويل الفاسد
بعد التعرف عىل التأويل الصحيح برشوطه يف ضـوء أقـوال الـسلف صـار مـن الـسهل 

ــل  متييــز التأويــل الفاســد، إذ املتبــادر إىل الــذهن أن مــا اختــل فيــه رشط مــن رشوط التأوي

 :لفاسد نوعانوالتأويل ا. الصحيح فهو فاسد مردود

لـدليل بعيـد، أو عـن اجتهـاد خـاطئ، وشـبهة دليـل، : رصف اللفظ عن ظاهره :األول

ّأيام امرأة نكحت بغـري (يف احلديث ) للمرأة) (١٥٠:ت(يفة ويمثل له العلامء بتأويل أيب حن
 . )احلديث...ًإذن وليها فنكاحها باطل ثالثا

                                       
  .٣٣٧ ص ١٤تفسري الطربي ج: ينظر) ١(

 .٧٦ ص٤٠، تاج العروس ج٣٢٢ ص١٥، لسان العرب ج٢٤٧ ص١خمتار الصحاح ج: ينظر) ٢(

 تفـسري ابـن أيب ٣٣٩ ص١٤تفـسري الطـربي ج: مجيع تفاسري أهل السنة واجلامعـة عـىل هـذا التفـسري ينظـر) ٣(

: وقد وافقهم كثري من املخالفني عىل هذا التفـسري، ينظـر. ٣٤٣، تفسري السعدي ص١٨٣٢ ص٦حاتم ج

 .١٥٦ ص ٣تفسري البيضاوي ج، ١٠١ص١٦، مفاتيح الغيب للرازي ج٢٧٤ص٢تفسري الكشاف ج

، أمحد يف املـسند ٢٢٨ برقم ١١٢ ص ١، احلميدي يف مسنده ج ٢٢٠أخرجه الشافعي يف مسنده ص ) ٤(

 ٢٢٩ ص٢، أبوداود يف سننه ج٢١٨٤ برقم ١٨٥ ص٢، الدارمي يف سننه ج٢٥٣٦٥ برقم ١٦٥ ص٦ج

 بـرقم ١٣٨ص  ٧، البيهقـي يف سـننه الكـربى ج١١٠٢ بـرقم ٤٠٨ ص ٣، الرتمذي ج ٢٠٨٣برقم 

 .٢٧٠٩ كلهم بألفاظ متقاربة، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم ١٣٥٦٩
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 يف النكـاح، وجيـوز للمـرأة البالغـة العاقلـة باملرأة الصغرية، فـذهب إىل أنـه ال يـشرتط الـويل

، وهذا القول خمالف جلمهـور أهـل تزويج نفسها، واحتج بالقياس عىل البيع؛ فإهنا تستقل به

ّ، وقد رد العلامء عىل هذا القول برباهني واضحة، تبني فساد هذا التأويل ومنهاالعلم ّ: 

 لذكر حمامـل >ض أصحاب أيب حنيفة ّوقد تعر«): ٤٧٨:ت(ما قاله أبو املعايل اجلويني 

. احلـديث حممـول عـىل الـصغرية: قال قائلون... وتأويالت ونحن نشري إىل وجوهها عىل إجياز

 . »..ًليس الصغرية امرأة يف حكم اللسان، كام ليس الصبي رجال: ُفأنكر عليهم، وقيل هلم

النكـاح بغـري ويل : نمجهـور العلـامء يقولـو«): ٧٢٨:ت(ومن الردود ما قاله ابن تيميـة 

، وهـذا مـذهب الـشافعي >باطل، يعزرون من يفعـل ذلـك اقتـداء بعمـر بـن اخلطـاب 

 . »وغريه، بل طائفة منهم يقيمون احلد يف ذلك بالرجم وغريه

دل القرآن يف غري موضع، والسنة يف غـري موضـع، وهـو عـادة الـصحابة، «: وقال أيضا

عن امـرأة تـزوج نفـسها، وهـذا ممـا يفـرق فيـه بـني إنام كان يزوج النساء الرجال، ال يعرف 

ال تزوج املرأة نفسها؛ فإن البغي هـي التـي  (:النكاح ومتخذات أخدان؛ وهلذا قالت عائشة

 .»)تزوج نفسها

                                       
، نيـل األوطـار للـشوكاين ٧١ ص ٦، عون املعبـود ملحمـد آبـادي ج١٨٧ ص ٩فتح الباري ج: ينظر) ١(

 .٢٥١ ص ٦ج

 البن قدامة املقـديس املراجع السابقة، باإلضافة إىل الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين: ينظر) ٢(

 .٣٣٧ ص٧ج

 .، بترصف٣٣٩ ص١الربهان يف أصول الفقه أليب املعايل اجلويني ج) ٣(

 .٧٥ ص ٤الفتاوى الكربى البن تيمية ج) ٤(

، وقول عائشة، أخرجه ابن ماجـه يف الـسنن ١٣١ ص٣٢كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه ج)٥(

، البيهقـي يف سـننه الكـربى ٢٥ بـرقم ٢٢٧ ص ٣، الدارقطني يف سننه ج ١٨٨٢ برقم ٦٠٦ ص١ج

ــرقم ١١٠ ص٧ج ــه ج١٣٤١٣ ب ــصباح الزجاج ــريي يف م ــال البوص ــناد «: ١٠٤ ص ٢، ق ــذا إس ه

الـصحيح وقفـه :  قـال ابـن كثـري«: ١٩٢ ص ٤، وقال املباركفوري يف حتفة األحـوذي ج»خمتلف فيه

 .٦٢١٤، وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع برقم »عىل أيب هريرة
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واألحاديــث « :يف الفــتح بقولــه) ٨٥٢:ت(ّوممــن رد هــذا التأويــل الفاســد ابــن حجــر 

ويل يف النكـاح دون غـريه، لينـدفع عـن املذكورة ترفع هذا القيـاس، وتـدل عـىل اشـرتاط الـ

 .»موليته العار باختيار الكفء

يف معــرض رده هلــذا التأويــل الفاســد، بعــد أن ذكـــر ) ١٢٥٠:ت(وقــال الــشوكاين 

، يعنـي قيـاس »ولكنه قياس فاسد االعتبـار«: األحاديث يف اشرتاط الويل يف النكاح قال

 .احلنفية يف الزواج عىل البيع

، ورفضهم لرصف النصوص عـن دم قبول العلامء هلذا التأويل الفاسدوهبذا يتبني ع

ظاهرها، بأدلة فاسدة، وقد اختلت الرشوط السابقة يف قبول التأويـل، فهـو تأويـل مـردود 

 .ال يقبل يف فهم نصوص الكتاب والسنة

 من أنـواع التأويـل الفاسـد رصف اللفـظ عـن املعنـى الـراجح إىل املرجـوح، بـال :الثاين

ً أصال، وهذا ما سامه العلامء لعبا، ومثالهدليل حتريفات الفرق املبتدعة والضالة لنـصوص : ً

ٌالكتاب والسنة، فإنام هو رصف للنصوص عن ظواهرها بال دليل، بل اتباع للهوى وإحلاد 

عن احلق، وهو هتجم عىل الرشع، حيث ال جيوز رصف النصوص عن ظواهرها إال بـدليل 

فهـو كـام .  من األدلة، بل إن كل األدلة الـصحيحة تعارضـهاصحيح، وقد خلت تأويالهتم

 .سبق تقريره حتريف ال تأويل

ومن أخطر ما خاض فيه متأولـة الباطـل أسـامء اهللا تعـاىل وصـفاته، وهـي ممـا ال يـسوغ 

َّفحرفوا معانيها، وكيفوا حقيقتها، وعطلـوا مـدلوهلا بـدعوى التأويـل، وهـم . ًتأويله أصال َّ َّ
َ وصفاته العىل عىل خالف ما علم من سلف األمة يف إمرارها كام هي هللا يتأولون أسامء ا ِ ُ ُ

ّ قــد فــرس علــامء الــسلف املهــم مــن «): ٧٤٨: ت(دون خــوض يف كيفيتهــا، قــال الــذهبي 
                                       

 .١٨٧ ص ٩فتح الباري ج: نظري) ١(

 .٢٥١ ص ٦نيل األوطار ج) ٢(

، ٢٦٩ ص١٨، فتـاوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة ج٣٨٨ ص ٢املوسـوعة الفقهيـة ج: ينظر) ٣(

 .٣٦٧ ص ٢١جملة البحوث اإلسالمية ج
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ًاأللفاظ وغري املهم وما أبقوا ممكنا، وآيات الصفات وأحاديثها مل يتعرضوا لتأويلها أصال،  ً

ًهــا ســائغا أو حــتام لبــادروا إليــه، فعلــم قطعــا أن قراءهتــا وهــي أهــم الــدين فلــو كــان تأويل ًً

ًوإمرارها عىل ما جاءت هو احلق، ال تفسري هلا غـري ذلـك، فنـؤمن بـذلك ونـسكت اقتـداء 
بالسلف، معتقدين أهنا صفات هللا تعاىل، استأثر اهللا بعلم حقائقهـا، وأهنـا ال تـشبه صـفات 

ــه املقدســة ال متاثــل ذو ــاب والــسنة نطــق هبــا، املخلــوقني، كــام أن ذات ات املخلــوقني فالكت

:  بلــغ، ومــا تعــرض لتأويــل مــع كــون البــاري قــال@والرســول        

   ﴾ ]فعلينا اإليامن والتسليم للنصوص]٤٤: النحل «. 

 

د أفردت ألمثلتـه القـسم التطبيقـي، وسـتكرر تأويل التحريف هو موضوع البحث، وق

ٍاألمثلة عليه يف أكثر من موضع، وأكتفي هنـا بـذكر مثـال يبـني اخـتالل رشوط التأويـل يف 

 .تأويالت املبتدعة أهل التحريف

ًاملفارقة ملنهج السلف صفة االستواء تأويال حمرفا، واالستواء قد  ّتأولت كثري من الفرق َّ ُ ً

 ﴿: ور من كتاب اهللا العزيز؛ أوالها سورة األعراف من قوله تعاىلورد ذكره يف سبع س

                

                

﴾ ]وقوله تعاىل يف سورة يونس، ]٥٤: األعراف:      ،   

                  .    

                                       
 .٥٠٦ ص١٠سري أعالم النبالء ج) ١(

زلة، وتبعهم عليه مجلة من متأخري األشاعرة، قال هبذا التفسري اجلهمية، والرافضة، والزيدية، واملعت) ٢(

، تفـسري ٥٤ ص ٣عـىل سـبيل املثـال تفـسري الكـشاف ج: وغريهم ممن تأثر هبم يف هذا التفسري، ينظر

ــرازي ج ــاتيح الغيــب لل ــضاوي ج٨٣ ص١٤مف ــب القــرآن ٢٧٤ س١، تفــسري البي ، تفــسري غرائ

ـــسابوري ج ـــان للني ـــب الفرق ـــ٢٤٦ ص ٣ورغائ ـــأثر هب ـــسريه ذا التأو، وممـــن ت ـــسفي يف تف ـــل الن ي

 .٥٤٠التفسري اللغوي ملساعد الطيار ص : ، ينظر٢٠٩ص٢ج
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         ]ويف الرعد قوله تعاىل، ]٣:يونس:    

               

           ]وورد لفظ االستواء ، ]٢: الرعد

    :قال تعاىلويف الفرقان ، ]٥: طه[       :يف طه من اآلية

                 
         : ، ويف السجدة من قوله تعاىل]٥٩: الفرقان[

                  
          : وقال تعاىل يف سورة احلديد، ]٤:السجدة[

                    

          ]٤:احلديد[. 
: ء، وهـذا مـذهب أهـل الـسنة واجلامعـةومجيع اآليات رصحية يف إثبـات صـفة االسـتوا

): ١٧٩:ت(اإليــامن بــه مــن غــري حتريــف ملعنــاه أو خــوض يف كيفيتــه، قــال اإلمــام مالــك 
 .»االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول، واإليامن به واجب، والسؤال عنه بدعة«

ُ يـذكر، ، دون تنـازعّومفرسو الصحابة والتابعني؛ عىل أن استوى بمعنى عال وارتفع
ْقــال أبــو عمــر الطلمنكــي َ ََ َ ُ)أمجــع املــسلمون مــن أهــل الــسنة أن اهللا فــوق «): ٤٢٩:ت

                                       
، ويف االعتقـاد ٤١١،٤١٠ ص ٢رواه البيهقي يف األسامء والـصفات عـن مالـك وشـيخه ربيعـة الـرأي ج ) ١(

 .٤٠٦ ص ١٣، وفتح الباري ج١١ذم التأويل، البن قدامة املقديس برقم :  وينظر١١٦ص 

بحـر (، تفـسري الـسمرقندي ١٩٢٥ ص ٦، تفسري ابن أيب حاتم ج٤٢٨ ص١ي جتفسري الطرب: ينظر) ٢(

              ، تفــسري ابــن كثــري ١٠٤ ص٢، التــسهيل يف علــوم التنزيــل ملحمــد الكلبــي ج٥٣٦ ص١ج) العلــوم

 .١٨ ص٢، أضواء البيان ج٤٧٣ ص٣، الدر املنثور للسيوطي ج٤٢٦ ص٣ج

ً وطلمنكـة يف األنـدلس، مقـرئ حـافظ، كـان رأسـا يف علـم هو أمحد بن حممد بن عبـد اهللا األندلـيس،) ٣(

، ١٣٨٥ ص١معرفـة القـراء الكبـار للـذهبي ج: القرآن والتفسري، وعلم احلديث والـديانات، ينظـر

 . ٢٩طبقات املفرسين للسيوطي ص
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 .»ٍفوق الساموات بذاته، مستو عىل عرشه كيف شاء، وهذا لفظه يف كتابه

ــة، منهــا ــدعاوى باطل ــتواء ب ــى االس ــة حرفــوا معن ــشبيها هللا : لكــن املبتدع ــه ت  ًأن في

ِون لألرسة، وفيه جتـسيم هللابمخلوقاته من امللوك الذين حيتاج ِ
َّ َ ، وغريهـا مـن التربيـرات

 .ًالباطلة، فإن أهل السنة واجلامعة أكثر تنـزهيا هللا 

ًوهم أمام هذه النصوص التي ال يمكن أن يغريوا لفظها جلؤوا لتأويلها، تأويال بـاطال،  ً

 :استوى بمعنى استوىل عىل امللك، وعمدهتم يف ذلك البيت املشهور: فقالوا

ـــــ ــــــراقق ـــــىل العـ ـــــرش ع ـــــتوى ب ـــــهراق   د اس   مــــن غــــري ســــيف أودم مــ

ّفرصفوا اللفظ يف مجيع آيات االستواء عن ظاهرها اجليل هلذا الدليل الضعيف، وقـد رد 
 :عليهم العلامء بأقوال شافية كافية منها

ــصحابة -١ ــن ال ــسلمني م ــائر امل ــن س ــسلف م ــن ال ــد م ــرسه أح ــسري مل يف ــذا التف ّأن ه
): ٣٢٤:ت( هو مما ابتدعه أهل التأويل الباطل، قـال أبـو احلـسن األشـعري والتابعني، بل

:   إن معنـى قـول اهللا : وقد قال قائلون مـن املعتزلـة واجلهميـة واحلروريـة«    

         ]وجحدوا أن يكـون اهللا ... ، أنه استوىل وملك وقهر]٥: طـه عـىل 

 .»أهل احلقعرشه، كام قال 

 .فهذا التأويل الباطل هو من ابتداع الفرق الضالة، ومل يقل به أحد من السلف

مل ينازعـه االستيالء يدل عىل أنه استوىل بعد أن مل يكن، ففيه معنى املنازعة، واهللا -٢

 .ًوال جيوز معنى االستيالء إال يف حق من كان عاجزا فظهر. أحد عىل عرشه

                                       
 .٦٤٠ًنقال من تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد لسليامن عبد الوهاب ص ) ١(

، ابـن منظـور يف لـسان العـرب ١١١ ص ٢٥ت بـدر الـدين العينـي يف عمـدة القـاري جذكر هذا البي) ٢(

 . ٤٠٥ ص ١٣، احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ج٤١٤ ص ١٤ج

: الكوفـة، ينظـرُاحلرورية رشار خلق اهللا؛ طائفة من اخلوارج، وسـموا بـذلك ألهنـم نزلـوا حـروراء بقـرب ) ٣(

 .٨٥ ص٢٤صحيح البخاري لبدر العيني ج، عمدة القاري رشح ١٣٥ص١٥صحيح ابن حبان ج

 .١٠٨اإلبانة عن أصول الديانة أليب حسن األشعري ص ) ٤(
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 يثبت نقل صحيح أنه شعر عريب، وأنكـره غـري واحـد مـن أئمـة أما بيت الشعر فلم-٣

 .ُأنه بيت مصنوع ال يعرف يف اللغة: اللغة، وقالوا

) ١٧٥:ت(العرب ال تعرف اسـتوى بمعنـى اسـتوىل، وقـد أنكـره اخلليـل بـن أمحـد -٤

 .»هذا ما ال تعرفه العرب، وال هو جائز يف لغتها« :وهو إمام يف اللغة، فقال

هذا التأويل املنحـرف بـبعض املبتدعـة إلنكـار العـرش وتفـسريه بامللـك وهـو ّأدى -٥

 .حتريف آخر، وقد ثبت العرش بالكتاب والسنة

هـذا التأويـل الباطـل والتحريـف لنـصوص االسـتواء ) ٧٥١:ت(وقد نقض ابن القيم 

ًمن اثنني وأربعني وجها، فلم يدع رمحه اهللا ملحرف متعلقـا ّ َ ًٍ تأويـل يبطـل وهـذا ال«: قـال.. .ِّ

 .»@ لو مل يكن منها إال تكذيب رسول اهللا ..من وجوه كثريه

                                       
، زاد املـسري يف علـم التفـسري البـن ١٠٤ ص٣املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطيـة ج: ينظر) ١(

، البدايـة ٣٣٥ص ٢، بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية البـن تيميـة ج٢١٣ ص٣اجلوزي ج

، معـارج ٥٢، املـدخل إىل مـذهب اإلمـام أمحـد لعبـد القـادر الدمـشقي ص٧ ص٩والنهاية البـن كثـري ج

 .٣٥٩ ص١القبول برشح سلم الوصول إىل علم األصول حلافظ احلكمي ج

 .١٤٦ ص٥ذكره شيخ اإلسالم يف الفتاوى ج) ٢(

ٍمنها احلديث الصحيح عن عمران بن حصني ) ٣( ْ َ كـان اهللا ومل يكـن ( :@ سـول اهللاقـال ر:  قـال>ُ

 رواه البخاري يف صحيحه، كتـاب اخللـق، بـاب مـا جـاء يف )احلـديث... غريه، وكان عرشه عىل املاء

 : قوله تعاىل                           ]برقم ١١٦٦ ص٣ج] ٢٧: الروم 

 ُ، عـن جبـري بـن مطعـم عـن النبـي٤٢ ص١يف كتابه خلق أفعال العبـاد ج، وأخرج البخاري ٣٠١٩

 .)إن اهللا عىل عرشه فوق سامواته، وسامواته فوق أرضه مثل القبة( :قال @

رشح : ، ولالســتزادة يف الــردود عـىل حتريــف صــفة االســتواء ينظــر١٩١ ص١الـصواعق املرســلة ج) ٤(

، العلـو للعـيل الغفـار يف إيـضاح ١٩٣ ص٢لكـائي جأصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة هلبـة اهللا الال

، ١٠٩، إثبـات صـفة العلـو البـن قدامـة املقـديس ص٢٦٨صحيح األخبـار وسـقيمها للـذهبي ص

، الفواكـه العـذاب يف ١٢٢ ص١اجتامع اجليوش اإلسالمية عىل غزو املعطلة واجلهمية البن القيم ج

 .٣٧٩  ص٧الرد عىل من مل حيكم السنة والكتاب حلمد التميمي ج
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 مـصدر العلـم ،@  آيات األسامء والصفات وما ثبت فيها من أحاديـث النبـي:تنبيه

فيها النقل، وليس للعقل فيها جمال، ومل يرد خالف عن السلف فيهـا بـل اتفقـت كلمـتهم، 

 .رها مع فهم معانيها، وإثبات حقائقهاوكلمة التابعني بعدهم عىل إقرارها وإمرا

وإذا كان هذا التأويـل الباطـل مـن أشـهر مـا خـالف فيـه املخـالفون، وهلـم فيـه أقاويـل 

ّمتعددة، فامذا عن غريها من التأويالت التي هـي أقـل شـهرة منـه؟ إن كـل نتـاج املخـالفني 

 .ًاللسلف الصالح من التأويالت املنحرفة هو بمثل هذه التمحالت وأكثر ضعف

ومن هنا يتبني الفرق بني تأويل التفسري، وتأويل التحريف، فهـذا األخـري أخطـر مـا * 

تعرض له الدين اإلسالمي عرب تارخيه، وهو أصل كـل فـساد وفتنـة، وأسـاس كـل ضـاللة 

ّوبدعة، ولوال ما من اهللا به من حفظ دينه العرتاه من التحريف والتبـديل مـا اعـرتى غـريه 

ٍّلـو علمـوا أي بـاب رش «: يف ذم التأويـل): ٧٥١:ت( قال ابن القـيم من األديان الساموية، ّ

ــصون  ــل وح ــا، وأي معاق ــدموا هب ــاء ه ــدة، وأي بن ــأويالت الفاس ــة بالت ــىل األم ــوا ع ّفتح ٍّ

ًاســتباحوا لكــان أحــدهم أن خيــر مــن الــسامء إىل األرض أحــب إليــه أن يتعــاطى شــيئا مــن  َّ

يـل الـذي مل يـرده اهللا ورسـوله بكالمـه، فأصل كل خراب الدين والـدنيا مـن التأو... ذلك

ّوال دل عليه أنه مراده، وهل اختلفـت األمـم عـىل أنبيـائهم إال بالتأويـل؟ وهـل وقعـت يف 

 . »األمة فتنة كبرية أو صغرية إال بالتأويل؟ وهل أريقت دماء املسلمني إال بالتأويل

 التأويـل، فإهنـا تنمـو وما نراه يف زماننا هذا مـن اخـتالف وتفـرق فهـو امتـداد ملـصائب

 . وتتزايد عىل مر األزمان

 

                                       
 .٢٤٩ ص ٤إعالم املوقعني البن القيم ج) ١(
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  المبحث الثاني
  نشأة التحريف

ــي  ــر ) ١٣: ت(، وال يف عهــد أيب بكــر @مل حيــدث يف عهــد النب ) ٢٣: ت(وعم

ــثامن  ــن }) ٣٥: ت(وع ــصل م ــان حي ــا ك ــة، وم ــصوص ألبت ــاين الن ــف يف مع  حتري
ف مـع ظهـور االفـرتاق ، وقد تـزامن التحريـتساؤالت منكرة؛ فإهنا تقمع يف مهدها

ُبني األمة وخروج الفرق املخالفة ملنهج أهل السنة واجلامعة، وهذه الفرقـة يف الـدين مل 

 وال يف عهد اخللفـاء الثالثـة، ومـا حـدث بـني الـصحابة مـن @تظهر يف عهد النبي 
 ودفنــه، وقــصة الــسقيفة، @كمــوت النبــي  - اخــتالف يف بعــض املــسائل الكــربى 

 كانــت كلهــا خالفــات -  بعــض مــسائل األحكــام والفــرائض ، ويفوحـروب الــردة
ًتنتهي دون افرتاق، فلم تشق هلم صفا، ومل تفسد هلم ودا، بـل تنتهـي إىل وفـاق بـسبب  ًُ
االحتكام إىل الكتـاب والـسنة، وكـان كـل نـزاع ينتهـي إمـا باإلمجـاع، أو األخـذ بقـول 

 إليه اجتهاده، ويعـذر كـل األغلب، أو العمل بام عليه اإلمام، أو كل يذهب إىل ما أدى
 .فريق اآلخر دون افرتاق أو خروج عىل املسلمني وأئمتهم

واخلالف بني السلف يف التفسري قليل، وغالب ما يـصح عـنهم مـن اخلـالف يرجـع إىل 

، فهو ليس من قبيل اخلالف، بل إن تعدد أقـواهلم يثـري اختالف تنوع ال اختالف تضاد

منـه إىل التحريـف، وعليـه فـإن نـشأة التحريـف تتـزامن مـع نـشأة ، وال يؤدي بـيشء التفسري
                                       

 .٦٧، ٦٦األمثلة عىل ذلك يف املبحث الثالث ص : ينظر) ١(

، تـاريخ ٧ ص ١، اإلمامـة والـسياسية البـن قتيبـة ج ٧٨ ص ٦الـسرية النبويـة البـن هـشام ج: ينظر) ٢(

ج أول الفـرق ، اخلـوار١٤٨ ص ١، معرفة الصحابة أليب نعيم األصـبهاين ج ٢٣٥ ص ٢الطربي ج 

 .٩يف تاريخ اإلسالم لنارص العقل ص 

 .٢٥اخلوارج للعقل ص : ينظر) ٣(

 .٥٩رشح مقدمة يف أصول التفسري البن تيمية رشح مساعد الطيار ص : ينظر) ٤(

مثل تفسريهم للرصاط املستقيم، فمنهم من عرب عنه باإلسالم، ومنهم من عرب عنه بـالقرآن، وغريهـا ) ٥(

 .١٦٦ ص ١تفسري الطربي ج : ربة، ينظرمن األقوال املتقا
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، فـإن تلـك الفـرق }الفرق املخالفة ملنهج أولئك السلف الصالح من الـصحابة والتـابعني 

كان هلا السبق يف دخول اآلراء املنحرفة يف فهم القرآن والسنة، وأفرزت هذه الـسموم يف تفـسري 

ًقده، فأظهر ذلك انحرافـا يف التفـسري، ونـتج عنـه تفاسـري ّالقرآن، وطوعت كل فرقة آياته ملا تعت

وهلذا كان التالزم بني التحريـف وبـني الفـرق املخالفـة، إذ هـو مـن إفرازاهتـا، . حمرفة لكل فرقة

 .ّفإنه بمعرفة تاريخ ظهور أول الفرق املخالفة يتم حتديد تاريخ التحريف يف التفسري

، ففــي أواخــر عهــده أثــار بعــضهم >امن ّوأول فتنــة يف هــذه األمــة، الفتنــة عــىل عــث

، >الشكوى من والته، وحتولت هذه الشكاوى عىل يد بعض املنافقني إىل طعن يف دينه 

ًثم قتل مظلوما عىل يد الفئة الظاملة بتدبري من أولئك املنافقني ُ. 

حـصل خـالف بـسبب اختفـاء اخلالفـة، ) ٤٠: ت (> وبعد تويل عيل بن أيب طالـب

 . صفوف املسلمني يف>قتلة عثامن 

 لكــنهم حــسموه بواقعــة التحكــيم }ووقــع بعــض اخلــالف بــني الــصحابة 

ًاملعروفة، سريا عىل منهجهم املعروف يف فـض النــزاع والرجـوع إىل الكتـاب والـسنة؛ 

شـق هـذا الـصف واخلـروج عـن اخلوارج ولكنه بعد التحكيم الذي مجع صفهم أعلن 

ــة  ــة الفعلي ــت البداي ــصحابة، وكان ــتامع ال ــةاج ــرتاق يف األم ــوارج لالف ــور اخل  بظه

ل  ِـوالشيعة، فظهورمهـا كـان متزامنـا متالزمـا، فـاخلوارج نـصبوا العـداء لعـيل حـني قب َ ً ً

َّبالتحكيم، وكفروه بقبول حكم الرجال كام زعموا، وأفـرز هـؤالء الـشيعة، فهـم عـىل 

ل طرف نقيض منهم، إذ أظهـروا الـوالء لعـيل وغلـوا فيـه، ففـتح خـروجهم بـاب القتـ

 .والقتال بني املسلمني

                                       
 .ًوهي مكائد دبرها عبد اهللا بن سبأ وكان سببا يف ظهور اخلوارج، كام سيأيت) ١(

، فدبروا لـه مكيـدة فقتلـوه عـىل >ّوعىل أثرها كانت وقعة صفني التي قاتل فيها عيل اخلوارج، وهزمهم ) ٢(

، وقعة صـفني البـن يـسار ١١٠مل لألسدي ص الفتنة ووقعة اجل: يد الشقي عبد الرمحن بن ملجم، ينظر

 .٥٧٣ّ، خصائص عيل للنسائي ص٤٨ ص٥، الطبقات الكربى البن سعد ج٢٤٣املنقري ص
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كـان أول مـن «): ٧٢٨: ت(، قال شيخ اإلسالم ًفاخلوارج كانت أوىل الفرق ظهورا

 - وهاتـان الطائفتـان «: ، وقـال»فارق مجاعة املسلمني من أهل البدع اخلـوارج املـارقون

 حـدثوا بعـد مقتـل عـثامن، وكـان املـسلمون يف خالفـة أيب بكـر وعمـر -اخلوارج والشيعة 

، ثـم حـدث يف مًوصدرا من خالفة عثامن يف السنة األوىل من واليته، متفقني ال تنازع بيـنه

، وقام قوم منهم من أهل الفتنة والظلم )٣(ًأواخر خالفة عثامن أمور أوجبت نوعا من التفرق

فقتلوا عثامن، فتفرق املسلمون بعد مقتل عثامن، وملا اقتتل املسلمون بصفني، واتفقـوا عـىل 

منيحتكيم  َ َحك َ خرجت اخلوارج عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب وفارقوه، وفارقوا ،

 .»مجاعة املسلمني إىل مكان يقال له حروراء

وهناك من جيعل نشأة التحريـف يف نـصوص القـرآن والـسنة عـىل يـد عبـد اهللا بـن سـبأ 

ال يتعارض مـع مـا   الذي تسرت بالتشيع وكاد لإلسالم وأهله، وهذا التأريخ،اليهودي

إن خمططات عبد اهللا بن سبأ كانت موجودة قبـل ظهـور : ًذكرناه متاما، إال أن األكثر دقة أن يقال

                                       
، درء تعارض العقل والنقل ٦٢، الفرق بني الفرق للبغدادي ص ٨٦مقاالت اإلسالميني ص : ينظر) ١(

 .٢٢٢ ص ٦ج 
 .٣٤٩ ص ٣جمموع الفتاوى ج ) ٢(
ْمل يقع إال بعد قتله أثناء خالفة عيل بن أيب طالب كام بينه شـيخ اإلسـالم يف الفتـاوى لكن هذا التفرق ) ٣( َ

 .٧٨، مقتل الشهيد عثامن للاملقي ص ٢٧٩ ص ٣ج 
 .ٌسيأيت بعد أسطر ذكر هلام)٤(
 .٣٢ ص ١٣جمموع الفتاوى ج ) ٥(
 باليهوديـة، فأثـار هيودي من أهل صنعاء، أظهر اإلسالم زمان عـثامن وأراد الكيـد لإلسـالم وخلطـه) ٦(

ًالفتن حول عثامن، فهو الذي تسبب بخروج اخلوارج، وهو أول مـن ابتـدع الـرفض، وقيـل إن عليـا  ّ ّ
، خمترص ٢٢فرق الشيعة للنوبختي ص : أنت اهللا والعياذ باهللا، ينظر: ّحرقه بالنار ملا سمعه يقول لعيل

، املغنـي يف ١٠٥ ص ٤رجـال ج ، ميزان االعتدال يف نقـد ال٢٠٤ ص ٤تاريخ دمشق البن منظور ج 
، كالمها للذهبي، وقد اختلف املؤرخون يف نسبه، وذلك نتيجة الرسية التـي ٣٣٩ ص ٢الضعفاء ج 

 .أطبقها عىل نفسه لتغطية جرائمه ودسائسه
 .٥٠١، التفسري اللغوي ملساعد الطيار ص٢٩التنبيه والرد عىل أهل األهواء والبدع للملطي ص: ينظر) ٧(
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ُالفرقة بني املسلمني عىل يد اخلوارج، لكنه مل يفصح عنها ُ وبعد ظهور اخلـوارج كـأول فرقـة ،ّ
هللا بـن سـبأ اليهـودي، شقت وحدة املـسلمني تـزامن معـه ظهـور التـشيع الـذي يتـسرت بـه عبـد ا

ِفناسبه هذا اجلـو العكـر إلعـالن انحرافاتـه وإفـراز سـمومه اليهوديـة بـني املـسلمني، فالرتتيـب  َ
ًلظهور الـشيعة هـو الثـاين بعـد اخلـوارج، وإن كانتـا متـزامنتني خروجـا والثانيـة سـبب خلـروج 

 هـذا التـأريخ ففـي، وهبذا العام يمكن التأريخ لنـشأة التحريـف، هـ٣٧األوىل يف شوال عام 

 .ًخرجت طالئع التحريفات األوىل يف تفسري القرآن عىل يد اخلوارج والشيعة معا

ّولنلقي الضوء عـىل بعـض الـسامت الرئيـسة للخـوارج والـشيعة كـأول فـرقتني حرفتـا  ّ

 .التفسري، والتعرف عىل يشء من حتريفاهتم

  :الخوارج
 @ ألن النبــي ؛وارجُهــي أوىل الفــرق التــي خرقــت حلمــة املــسلمني، وســموا خــ

وصفهم بأهنم خيرجون عىل حني فرقة من املسلمني، فيخرجون عىل أئمة املـسلمني، وعـىل 

                                       
 وتأليب الثـوار؛ مـن املنـافقني واجلهلـة حـديثي اإلسـالم وصـغار الـسن >طعن يف عثامن ومنها ال) ١(

ِعليه، ملا علم هذا اليهودي أن اخلـالف بيـنهم حيقـق لـه شـق صـفهم وخـروجهم عـىل والة أمـرهم،  َ ّ

ًامتدادا طبيعيـا هلـذه املـؤامرات، رغـم ) اخلوارج والشيعة(لتذهب رحيهم، فكان ظهور الفرق األوىل  ً

ينهام من تفاوت يف العقائد واملناهج، إال أهنا من منبت واحـد، وهكـذا الفـتن يف كـل زمـان تنـتج ما ب

 .١٠اخلوارج للعقل ص : املتناقضات، وتنقلب فيها املوازين، ينظر

ًهناك من يسمي اخلوارج السبئية وصفا لسبب خروجهم وهي الفتنة التي أوقدها عبـد اهللا بـن سـبأ، ) ٢( ُ
 .٢٣اخلوارج للعقل ص : وارج، ينظرفهو سبب إثارة اخل

املحكمية ألهنم فارقوا مجاعة املسلمني بسبب مسألة التحكيم، وأهـل : وللخوارج ألقاب أخرى مثل) ٣(

النهروان نسبة إىل املكان الذي قاتلهم فيه عيل، والـرشاة ألهنـم زعمـوا أهنـم يـرشون أنفـسهم ابتغـاء 

، )يمرقــون مــن الــدين(:  بقولــه@ وصــف النبــي مرضــاة اهللا يف قتــال املــسلمني، واملارقــة وهــذا

ِّواملكفرة لتكفريهم للمسلمني، والسبئية ألن منشأهم من الفتنة التي أوقدها ابن سبأ، وهـذا وصـف 

، ١٧الفرق بني الفـرق ص :  وآله العداء، ينظر>ًملنشأهم وأصوهلم، والناصبة ألهنم ناصبوا عليا 

 .٢٣، ٢٢ ، اخلوارج للعقل ص٤٨١ ص ٧جمموع الفتاوى ج
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، مجاعتهم باالعتقاد والسيف، وهذا وصف عام لكل من سلك سبيلهم إىل يـوم القيامـة

كـل مـن خـرج عـىل اإلمـام احلـق الـذي «: اخلوارج بقولـه) ٥٤٨:ت(ّوعرف الشهرستاين 

ًامعـة عليــه يـسمى خارجيــا، سـواء كـان اخلــروج يف أيـام الــصحابة عـىل األئمــة اتفقـت اجل ً ُ
ّوأول خـروج . »الراشدين، أوكان بعدهم عىل التابعني بإحـسان، واألئمـة يف كـل زمـان

 عــنهم كــام ســيأيت يف نــسب @، وقــد أخــرب النبــي >كــان عــىل عــيل بــن أيب طالــب 

 عن املتأخرين، وأهنم خيرجون يف آخر @ّ، وكام أخرب عن األولني فقد أخرب اخلوارج

ّالزمان، وقد خيرجون يف أي زمان، ملـا كـان اسـم اخلـوارج يـشمل كـل مـن أخـذ بأصـوهلم  ّ
سيخرج قوم يف آخر الزمان، أحداث األسنان، سفهاء األحـالم،  (:@وسلك سبيلهم، قال 

ّكـام يمـرق الـسهم يقولون من خري قول الربية، ال جياوز إيامهنم حناجرهم، يمرقـون مـن الـدين 
ًمن الرمية، فأينام لقيتموهم فاقتلوهم، فإن يف قتلهم أجرا ملن قتلهم يوم القيامة ّ(. 

 عىل أن اخلارجني بعد حتكيم الصحابة هم املعنيون يف اخلرب عنـه }واتفق الصحابة 

ولـذلك اتفـق عـىل «): ٧٢٨:ت(ّ، واتفقوا عىل وجوب قتاهلم، قـال شـيخ اإلسـالم @

 .»ابة واألئمةقتاهلم الصح

ّفلام شاع يف األمة أمر اخلوارج، تكلمـت الـصحابة فـيهم، ورووا عـن النبـي «: وقال ّ@ 

ّاألحاديث فيهم، وبينوا ما يف القرآن من الرد عليهم، وظهرت بدعتهم يف العامة ّ«. 

                                       
ــر) ١( ــالميني ص : ينظ ــاالت اإلس ــل ج٨٦مق ــل والنح ــري ، ١١٤ ص ١، املل ــن كث ــة الب ــة والنهاي البداي

 .٢٧٩ص٧ج

 .١١٤ ص ١امللل والنحل للشهرستاين ج) ٢(

  ).٢( حاشية ٦٤ص: ينظر) ٣(

ة أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب استتابة املرتدين، باب قتل اخلوارج وامللحدين بعد إقامة احلج) ٤(

 .٦٥٣١ برقم ٢٥٣٩ ص ٦عليهم ج

 .٤٨١ ص ٧جمموع الفتاوى ج) ٥(

 .٤٨٤ ص ٧املرجع السابق ج) ٦(
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 وقـد »صح احلديث يف اخلوارج من عـرشة أوجـه«): ٢٤١:ت(وقال أمحد بن حنبل 

 .ّيف صحيحه، وخرج البخاري طائفة منهاّخرجها مسلم 

 .ّ وفرقت األمةّأول مقالة للخوارج أدخلت التحريف يف التفسري

ّيدور أول حتريف يف فهم القرآن عند اخلوارج عىل مـسألتني، جتتمعـان يف أصـل واحـد 

 :التكفري بالذنوب ولوازمه، أما املسألتان فهام: هو

 

َمن قبـل ) ٤٤:ت(أيب موسى األشعري : فإنه حينام اتفق املسلمون عىل حتكيم احلكمني ِ

َمـن قبـل معاويـة ) ٤٢:ت(م، وعمرو بـن العـاص ) ٤٠:ت(ّعيل  م، اعرتضـت ) ٦٠:ت(ِ

ــل ــر: اخلــوارج، وقي ــن جري ــروة ب ــك االعــرتاض ع ــن ذل ــن أعل ــالّإن أول م ــني ق : ، ح

ُولكنها وإن كانت كلمة حق أريد هبـا باطـل كـام وصـفها ، )أحتكمون يف دين اهللا الرجال؟(

، وكـان ، وغـريهم> ّ إال أنه تلقفها القراء اجلهلـة واألعـراب وقتلـة عـثامن>ّعيل 

 :هذا شعارهم الذي فارقوا به مجاعة املسلمني، ونتج عنها التكفري باملعايص، وهي

                                       
 .٤٠٥ ص ٢، رشح قصيدة ابن القيم البن عيسى ج٢٧٩ ص ٣جمموع الفتاوى ج) ١(

 .٣٣٤ ص ٤الفتاوى الكربى البن تيمية ج: ينظر) ٢(

 . املقصود بالبحثًيف تفسري القرآن ويف األحاديث الرشيفة أيضا لكننا نذكر) ٣(

ال حكـم إال هللا يـوم صـفني، وقـد : ّعروة بن جرير بن عامر بن عبد بن كعب بـن ربيعـة أول خـارجي قـال) ٤(

ّتلقفها منه كثري من اجلهلة فسموا املحكمية، فبعث إليهم عيل   ابن عباس فنـاظرهم، فرجـع أكثـرهم، >ُ

 .٣٧٩ ص٢، تاريخ ابن خلدون ج٢٧٨ ص٧البداية والنهاية ج: ّوبقي بقيتهم، فقاتلهم عيل، ينظر

، ذم الكـالم وأهلـه ٢٢٨ ص ١، السري ملحمد الـشيباين ج٤٩ ص ٣املدونة الكربى ملالك بن أنس ج: ينظر) ٥(

ّ، واألثـر عـن عـيل أخرجـه ٢٤، اخلوارج للعقل ص ٢٨٨ ص ١٢، فتح الباري ج٢٤٩ ص ٤للهروي ج
 .١٠٦٦ برقم ٧٥٠ ص٢ليقة جمسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب اخلوارج رش اخللق واخل
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ًمن ريض بحكمهام، أخذا بظاهر قولهتكفري عيل ومعاوية واحلكمني، و ِ َ :﴿       

﴾ ]من خلع بيعة اإلمـام، : ّ، ورتبوا عىل ذلك مجيع لوازم الكفر]٦٧:يوسـف[ ،]٤٠:األنعام

 )٣٧:ت(واستحالل دمه ومن وافقه، فكان منهم أن بايعوا عبد اهللا بن وهـب الراسـبي 

ّمة، وهذا أول افرتاق كام سبق بيانهًهـ وعيل معلن إماما يف األ١٠/١٠/٣٧يف  ّ. 

ويتضح من خالل املسألتني السابقتني اخللل يف االستدالل باآلية، لتوافق ما أرادوا من 

 {ّتكفري أهل التحكيم، وهذا حتريف يف تفسري كتـاب اهللا تعـاىل، وقـد حـدد ابـن عمـر 

لكفار، فجعلوها انطلقوا إىل آيات نزلت يف ا(: وجه هذا التحريف عندهم بقوله) ٧٣:ت(

ومـن املعلـوم أهنـم مل يرتكبـوا «: عـنهم) ٨٥٢:ت(، وهلذا قال ابـن حجـر )عىل املؤمنني

ّاستحالل دماء املسلمني وأمواهلم إال بخطأ منهم فيام تأولوه من آي القرآن عـىل غـري املـراد 
 . وهذا هو التحريف بعينه»منه

، وإحلاق أهلها املسلمني بالكفار، ّفأول مقولة هلم يف التحريف هي التكفري باملعايص

ِّواخلـوارج هـم أول مـن كفـر املـسلمني، يكفـرون بالـذنوب، «): ٧٢٨:ت(قال ابن تيميـة  ُّ ّ
ِّويكفرون من خالفهم يف بدعتهم، ويستحلون دمه وماله ُ«. 

                                       
عبد اهللا بن وهب الراسبي من بني راسب بن مالك بن أزد، من رؤوس اخلـوارج زائـغ مبتـدع هلـك ) ١(

، ولـه لـسان ١٠٠ ص ٥اإلصـابة يف متييـز الـصحابة البـن حجـر ج: مع من هلـك بـالنهروان، ينظـر
 .٣٧٦ ص ٣امليزان ج

دين، باب قتل اخلوارج وامللحدين بعد إقامة احلجة أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب استتابة املرت) ٢(
 .٢٥٣٩ ص ٦عليهم، حديث الباب ج

 .٣٠٠ ص ١٢فتح الباري ج) ٣(
ًوقد يكفروهنم بام يرونه ذنبا وليس كذلك، ينظر) ٤( أمثلة تكفريهم عند الفـرق التـي أفرزهتـا اخلـوارج : ّ

، ١٩، ٨، ٦لطباطبـائي عنـد آيـة مثل اإلباضية والرافضة، من خالل تفسري هـود اهلـواري، وتفـسري ا
 .، من سورة البقرة يف القسم التطبيقي١٦٧

 .٢٧٩ ص ٣جمموع الفتاوى ج) ٥(
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 .التكفري باملعايص، أو بام يسمونه هم معصية، وإنكار الشفاعة-١

 .اخلروج عىل أئمة املسلمني ومجاعتهم، ومعاملتهم معاملة الكفار-٢

 .رصف نصوص األمر باملعروف والنهي عن املنكر إىل منازعة األئمة وقتال املخالفني-٣

ضعف الفقه يف الدين، إذ إن أغلبهم من اجلهلة واألعراب، وإن كـان يظهـر علـيهم -٤

ِحيق(: @سيام الصاحلني، كام وصفهم النبي  ْ ر أحدكم صالته مع صالهتم، وصـيامه مـع َ

، لكنهم يغلب عليهم اجلهل والتعـامل، ولـيس فـيهم مـن الـصحابة )احلديث...صيامهم

وليس فيكم منهم أحـد (): ٦٨:ت(والعلامء وأهل الفقه يف الدين أحد، كام قال ابن عباس 

 .)ـ يعني الصحابة ـ وهم أعلم بتأويله منكم

ال يعملون بالسنة إذا خالفت أصوهلم، وهم ال يستدلون هبا، ُيسيؤون فهم القرآن و-٥

 .ًبل يقترصون عىل القرآن غالبا، مع ما عندهم من خلل يف فهمه

 .رسعة التقلب وتغيري الرأي، مما أحدث التنازع والتفرق بينهم-٦

ُقرص النظر والتعجل يف إطالق األحكـام واملواقـف عـىل املخـالفني بـال تثبـت، ألن -٧

 .ن حدثاء األسنانأكثرهم م

                                       
، اإلبانـة عـن رشيعـة الفرقـة ١٨٢، التنبيه والرد للملطـي ص ٣٦٣ ص ١الرشيعة لآلجري ج: ينظر) ١(

ة للاللكـائي ، رشح أصول اعتقاد أهـل الـسن٢٠٠ ص ٣الناجية وجمانبة الفرق املذمومة البن بطة ج
 ص ١٢، تـاريخ بغـداد للخطيـب البغـدادي ج١٨٧ ص ٥، دالئل النبوة للبيهقي ج١٤٥٤ ص ٨ج

 .٣١، اخلوارج للعقل ص ٥٢٧ ص ٨، منهاج السنة النبوية البن تيمية ج٣٥٨
 اعـدل يف القـسم، فقـال @يف هذا احلديث إشارة لنسب اخلوارج، حني قال ذو اخلويرصة للنبـي ) ٢(

لصادقة بخروج اخلـوارج مـن نـسب هـذا الرجـل وعقبـه عـىل األوصـاف التـي  نبوءته ا@النبي 
ات النبـوة يف اإلسـالم ــــديث يف صحيح البخـاري، كتـاب املناقـب، بـاب عالمـــ واحل@ذكرها 

 .٣٤١٤ برقم ١٣٢١ ص ٣ج
 ١٧٩ ص ٨، البيهقـي يف الـسنن الكـربى ج٢٦٥٦ بـرقم ١٦٤ ص ٢أخرجه احلاكم يف املـستدرك ج) ٣(

 .١٠٤ ص ٢، ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله ج١٦٥١٧برقم 
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 .احلكم عىل القلوب واهتامها باللوازم والظنون-٨

 .ّالقوة واخلشونة والغلظة واجلفاء، ألن عامتهم من اجلهلة واألعراب-٩

ومل تكن اخلوارج من الفرق الكالمية، ولكن مع اختالط الفـرق وجتـاري األهـواء هبـم 

، ، وتــأثروا باجلهميــةّازدادت أصــوهلم، وتــشعبت طــرقهم، وتفرعــوا لفــرق متعــددة

واملعتزلة، ومتـأخري األشـاعرة وغـريهم، حتـى أصـبحوا إحـدى الفـرق الكالميـة، وهـم 

، ومن نتاجهم الذي وصل إلينا يف تفـسري كتـاب اهللا تعـاىل، تفـسري أقرب لعقائد املعتزلة

 . إحدى فرق اخلوارجمن اإلباضية) ٢٨٠:ت(هود بن حمكم اهلواري 

  :الشيعة
َ عىل من فضل إمامة عيل بن أيب طالـب ُم يطلق يف بداية األمرالشيعة اس  وبنيـه عـىل >ََّ

، ومـن بعـده مـن األئمـة، مـع تفـضيلهم إمامـة أيب بكـر الـصديق >اخلليفة عثامن بـن عفـان 

                                       
املحكمـة األوىل، واألزارقـة، والنجـدات، : ّعد أهل املقـاالت كبـار فـرق اخلـوارج سـبع فـرق وهـي) ١(

ــل  ــة، والعجــاردة، واألباضــية، والــصفرية، ومل تتجــاوز أصــوهلا األوىل مــسائل معــدودة مث والثعالب
، ١٢٧مقـاالت اإلسـالميني ص : غوا نحو عرشين فرقة، ينظـرالتكفري حتى تشعبت هبم األهواء فبل

 .١٧الفرق بني الفرق ص 
هـ عىل يد أمري خرسان؛ سـلم بـن أحـوز، وقـد ١٢٨اجلهمية هم أتباع اجلهم بن صفوان املقتول سنة ) ٢(

ابتدع اإلرجاء واجلرب وتعطيل أسامء اهللا وصفاته، وجهم تلميذ اجلعد بن درهم أول من ابتدع القول 
الـرد : هـ، وأقوال اجلهمية من أغلظ أقـوال البـدع، ينظـر١٢٤لق القرآن فقتله خالد القرسي عام بخ

، سري أعالم النبالء ٢١، الرد عىل اجلهمية للدارمي ص ٧عىل الزنادقة واجلهمية ألمحد بن حنبل ص 
 .١٢٩ ص ١٢للذهبي ج

 .٤٠وارج للعقل ص ، اخل١٠٥٣ ص ٢، املوسوعة امليرسة ج١٩الربهان للسكسكي ص : ينظر) ٣(
 .٢٩٦ترمجته والتعريف باإلباضية ص: ينظر) ٤(
ّفرق الذهبي يف ميزانه بني التشيع يف عهد السلف والتشيع عند املتأخرين، فعـد األول بدعـة صـغرى ) ٥( ّ

َال يرد معها احلديث،ولو رد لذهب مجلة من اآلثار النبوية، وعد الثاين بدعة كربى كـالرفض والغلـو  ّّ ُ
، وأصحاب هذه البدعة الكـربى ال حيـتج }ط عىل أيب بكر وعمر وغريهم من الصحابة فيه واحل

 .١١٨ ص ١ميزان االعتدال للذهبي ج: هبم، ينظر
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ّ، إىل أن تدخل بعـض املتـسرتين باإلسـالم مـن أمثـال ابـن سـبأ >، وعمر بن اخلطاب >

سلمني، فأصــبحت االعتقــادات الباطلــة عنــد التــشيع مــن اليهــودي مــؤجج نــار الفتنــة بــني املــ

ّاإلمامــة، والغلــو يف األئمــة، وادعــاء إمامــة عــيل بعــد النبــي  ، وتكفــري غــريه مــن اخللفــاء @ّ

الراشدين والصحابة املرضيني، وغـريه مـن التحريفـات عالمـة فارقـة للـشيعة عـن غريهـا مـن 

ً إىل الفتن يف تـأريخ األمـة قـديام وحـديثاًطوائف املسلمني، وكانوا وال زالوا أرسع الفرق سعيا ً ،

 .من أشهرها؛ الرافضة، والزيدية، واإلسامعيلية، وغريهمولذلك انقسموا إىل فرق كثرية،

ــن  ــسلف ع ــدل ال ــصدر األول ع ــشيعة يف ال ــن ال ــضالة ع ــأخرة ال ــشيعة املت ــز ال ولتميي

 .تسميتهم بالشيعة، وأطلقوا عليهم روافض

ّء الرافضة، وعدوهم أخطـر مـن اخلـوارج، قـال شـيخ اإلسـالم وحذر العلامء من هؤال

ًوهؤالء الرافضة إن مل يكونوا رشا من اخلـوارج املنـصوبني، فليـسوا دوهنـم، «): ٧٢٨:ت(

ًفإن أولئك إنام كفروا عثامن وعليا، وأتباع عثامن وعيل فقط، دون مـن قعـد عـن القتـال، أو  ّ

وعـثامن، وعامـة املهـاجرين واألنـصار، ّمات قبل ذلك، والرافضة كفـرت أبـا بكـر وعمـر 

، مـــن املتقـــدمني @ّ، وكفـــروا مجــاهري أمـــة حممــد }والــذين اتبعـــوهم بإحــسان 

ّواملتأخرين، فيكفرون كل من اعتقد يف أيب بكر وعمر واملهاجرين، واألنـصار العدالـة، أو 

أعـالم ّ، أو يستغفر هلم كام أمر اهللا باالسـتغفار هلـم، وهلـذا يكفـرون }ّترىض عنهم كام 

 .»...ّويستحلون دماء من خرج عنهم... األمة

                                       
، ٢٤١، اإلمامــة والـرد عــىل الرافــضة أليب نعــيم األصــبهاين ص ١١٢فــرق الــشيعة للنــوبختي ص : ينظـر) ١(

ة البـن حجـر اهليثمـي ـوالـضالل والزندقـ، الصواعق املحرقة عىل أهـل الـرفض ٣٤ ص٢منهاج السنة ج

 .٥١ ص١، املوسوعة امليرسة ج٥ص١ول مذهب الشيعة لنارص القفاري ج، أص٣٨١ ص٢ج

 .١٣ ص ١منهاج السنة ج: ينظر) ٢(

 .٤٧٧ ص ٢٨جمموع الفتاوى ج) ٣(
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ّوالرافضة أشد بدعة من اخلوارج، وهم يكفرون مـن مل تكـن اخلـوارج تكفـره«: وقال ّ :

َ والصحابة كذبا ما كذب أحد مثله@ّكأيب بكر وعمر، ويكذبون عىل النبي  وهـؤالء ...ًَ

 .»أكذب وأجبن وأغدر وأذل

 

ل حتريف هلم عىل يـد الزنـديق ابـن سـبأ اليهـودي، لـذا جتـد تقـارب بـني عقائـد ّكان أو

  ﴿: اليهود والرافضة، ومما ابتدع هلم من اليهوديـة حتريـف ملعنـى قولـه تعـاىل    

           ﴾ ]وعـيل @ّ، وفـرسها برجعـة النبـي ]٨٥:القصص ّ

 .وتبعد امل

 وبعــض الرافـضة زادوا الطــني بلــة؛ ًة أيــضا القـول بالبــداءـــــونقـل هلــم مـن اليهودي

ُاىل؛ ليربروا أخطاء أئمـتهم الـذين يكـذهبم الواقــــازوا النسيان عىل اهللا تعــــفأج ّ َ ع وهـم ــــُ

                                       
 .١٥٤ ص ٥منهاج السنة ج) ١(

، والنوبختي يف فـرق الـشيعة ٦٤٧ ص ٢ذكر هذا التحريف عن عبد اهللا بن سبأ، الطربي يف تارخيه ج) ٢(

، ٢ ص ٢٩، وابن عساكر يف تاريخ دمـشق ج٤٦ ص ٣، وابن األثري يف الكامل يف التاريخ ج٨٠ص 

 مـذهب أصـول: ًوقد تناقلتها الرافضة وآمنوا هبا، وإن كانوا قد تربؤوا من عبـد اهللا بـن سـبأ مـؤخرا، ينظـر

، ٢١٠ ص ١، تفسري العيـايش ج٧٦ ص ٢ُتفسري القمي ج: ، ومن كتبهم ينظر١٦٨ ص ١الشيعة ج

ًوقد ألفوا يف إثبات هـذه العقيـدة كتبـا كثـرية يف القـديم واحلـديث، ينظـر بـني الـشيعة وأهـل الـسنة : ّ

 .١٤٥إلحسان إهلي ظهري ص 

، والقـول بأهنـا ناسـخة لـرشيعة موسـى @ّالبداء عقيدة هيودية ادعتها اليهود إلنكار رسالة النبي ) ٣(

اء كـام زعمـوا ويعنـون بالبـداء أن اهللا يظهـر لـه مـامل يكـن يعلمـه تعـاىل عـام ألنه يلزم منه البـد ؛#

ًيقولون علوا كبريا، ونقلها ابن سبأ وزادت عليه الرافضة جواز البداء عـىل اهللا، ينظـر  مـن ١٠٦آيـة : ً

 .٣٢٧ ص ١الكايف للكليني ج: سورة البقرة يف القسم التطبيقي، ومن كتبهم ينظر
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ّل هلم تأليه عيلــون فيهم العصمة، ونقـــــون الغيب ويزعمــــون أهنم يعلمـــّيدع ْ ، مما دعـا َ

ّعيل لقتله
. 

 

، وهذا ال شـك ردة كـربى، وابتـدعوا ّيزعم غالهتم أن القرآن الذي بني أيدينا حمرف

ّمصحفا يسمونه مصحف فاطمة ُ ً ،ومن مل يقل بـالتحريف مـنهم سـعى بـالتحريف فيـه ،

ّ والعقائـد التـي وسـع ووضع الروايات الباطلة يف ذلك، وغري ذلك من منكـرات األفكـار
بعض الرافـضة هبـا اخلـرق عـىل األمـة بعـد اخلـوارج، وزادوا عـىل اخلـروج عـىل املـسلمني 

 :ًوتكفريهم أمورا أشد نكرا، أسهمت يف تزايد التحريف، منها

مل تكتف غالة الرافضة بالتأويل الباطل لبعض النصوص، كـام هـو عنـد اخلـوارج، -١ 

، ونـسبته ألئمـتهم املزعومـة، قـال @اهللا ورسـوله بل زادت عليه بـافرتاء الكـذب عـىل 

ً والـصحابة كـذبا مـا كـذب أحـد @ويكـذبون عـىل النبـي «): ٧٢٨:ت(شيخ اإلسالم 

 .»مثله

ّ غريوا مصادر التلقي-٢ واخلـوارج . الكتاب والـسنة، بـام يـسمونه األئمـة املعـصومة: َ

هـم، واسـتدالهلم بالـسنة ّأسـلم يف مـصادر التلقـي، فـأدلتهم مـن القـرآن ولكنهـا حمرفـة الف

 .@ضعيف، ولكنهم مل يكذبوا عىل النبي 

                                       
ص  ٣، األنـساب للـسمعاين ج٥٧٣ّ، خـصائص عـيل ص ٢٣٤وقعة صـفني ص : رينظ .ًدرءا للفتنة) ١(

 .٥٩ص: ، وينظر١٨٤ ص ١، الصواعق املحرقة ج٢٠٩

، ٢٢ ص١مـن مـراجعهم تفـسري القمـي ج: ، وينظـر٤٣الـشيعة والقـرآن إلحـسان إهلـي ظهـري ص: ينظر) ٢(

 .٦٣٤ ص ٢الكايف للكليني ج

أصـول الـشيعة : ، ينظـر>ّ فاطمة فكتبـه عـيل  عىل@بعد النبي #زعموا أنه نزل به جربيل ) ٣(

 .٢٤٠ ص ١، الكايف ج٢٨٣ ص ١ج

 .١٥٤ ص ٥منهاج السنة ج) ٤(
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ًوباجلملة فإن الرافضة كانوا عرب التأريخ أكثر رضرا عىل املسلمني، وقد فتحـوا بـاب * 

ّالتحريـف يف التفـسري عـىل مـرصاعيه، ملـا هنجـوا يف تفـسري كتـاب اهللا تعـاىل تلـك العقائــد، 

ّفأنتجوا تفاسري حمرفة مبنية عىل تلك   . ّالعقائد املحرفةّ

فالبدع تكـون «: وبدعة التحريف كغريها من البدع أخذت تنمو وتتزايد، قال ابن تيمية

ًيف أوهلا شربا، ثم تكثر يف األتباع، حتى تـصري أذرعـا وأميـاال وفراسـخ ً ً« فبعـد خـروج ،

بـد اخلوارج والشيعة، وظهور مسألة التكفري ظهر بجانبهـا مـسألة القـدر، التـي قـال هبـا مع

هـــ، وبــدعتهم هــذه يف خلــق النــاس ٦٣ يف آخــر القــرن األول قرابــة )٨٠:ت(اجلهنــي 

 . ألفعاهلم، تلقفوها من بدع املجوس، ونقلوها بني املسلمني

ثـم ظهـرت . )٤٠:ت(>ّوكثر الكالم حوهلا يف آخر عهد عـيل بـن أيب طالـب 

ال يـرض : يـامن وقـالوااملرجئة يف آخر القرن األول كذلك، وقد أخرجوا العمل عـن اإل

 . اإليامن ذنبمع

ويف أول القـرن الثــاين اهلجــري ظهـر تعطيــل أســامء اهللا وصـفاته عــىل يــد اجلعـد بــن درهــم 

                                       
 .٣٨٥ ص ٧جمموع الفتاوى ج) ١(

معبد بن خالد اجلهني يكنى أبا روعة، ذكره الواقدي يف الصحابة، وأنكر بعـض املـؤرخني أن يكـون ) ٢(

غريه؟، ومعبد أول من تكلم بالقدر بالبـرصة، هنـى له صحبة، وقد اختلفوا يف اسم أبيه أهو خالد أم 

، أسد الغابـة ١٦٥القدر للفرياين ص : ، ينظر»ضال مضل«: احلسن البرصي عن جمالسته، وقال عنه

، ٦٦٧ ص٢، املغنــي يف الــضعفاء للــذهبي ج٢١٣ ص١٨، هتــذيب الكــامل للمــزي ج٢٢٩ ص٥ج

 .ة، وغريمها يف دراسة التحريفات من سورة البقر٢٦، ٧الرد عىل بدعة القدر عند آية : وينظر

 .٣٨٦، ٣٨٤ ص ٧، جمموع الفتاوى ج٩٦،٩٨الفرق بني الفرق ص : ينظر) ٣(

 .٤٨ ص ١املوسوعة امليرسة ج: ينظر) ٤(

الرد عليهم يف عدة آيات من القسم التطبيقي عـىل : ، وينظر١٤٤، ١٣٩ ص ١امللل والنحل ج: ينظر) ٥(

 . سبيل املثال من سورة البقرة عىل٣التحريفات، آية 



  تحريف معاني األلفاظ القرآنية

  

 

ــفوان )١٢٤:ت( ــن ص ــم ب ــذا )١٢٨:ت( واجله ــاجلرب يف أول ه ــري ب ــذا األخ ــادى ه ، ون

 .القرن

 بأفكـاره الباطلـة )١٣١:ت(ً الثانية أيضا، اعتـزل واصـل بـن عطـاء ةويف طالئع املائ

 .جملس احلسن البرصي، فكانت فرقة املعتزلة عىل يده

                                       
ّاجلعد بن درهم مؤدب مـروان هـو أول مـن ابتـدع أن اهللا مـا اختـذ إبـراهيم خلـيال، وال كلـم موسـى ) ١( ً ِّ

إين ألظنــك مــن : ًكــان زنــديقا، وقــد قــال وهــب: ، وأن ذلــك ال جيــوز عــىل اهللا، قــال املــدائني#
وهـو ضـال . ُمل يلبث اجلعـد أن صـلبثم . ًاهلالكني لو مل خيربنا اهللا أن له يدا وأن له عينا، ما قلنا ذلك

قـال خالـد بـن عبـد اهللا القـرسي وهـو عـىل املنـرب خيطـب النـاس . مضل، وله أخبار كثرية يف الزندقة
أهيا الناس ارجعوا فضحوا تقبل اهللا منكم إين مضح عنكم باجلعد بن درهـم، زعـم أن اهللا مل : بواسط

ًعام يقول اجلعد بن درهم علوا كبريا، ثم نزل إليه ًيتخذ إبراهيم خليال وال كلم موسى تكليام، وتعاىل  ً
، لـسان ١٩٢ بـرقم ٤٣٢ ص ٥، سـري أعـالم النـبالء ج١١٨ ص ٨هتـذيب الكـامل ج: فذبحه، ينظر

 . ٣٤٥ ص ١٣، فتح الباري ج٤٢٧ برقم ١٠٥ ص ٢امليزان ج
صـل  والقـول بخلـق القـرآن، وأاجلهم بن صفوان ظهر بخرسان ودعا إىل تعطيل صـفات الـرب ) ٢(

ّ إنـام هـو مـأخوذ عـن اليهـود واملـرشكني وضـالل الـصابئني، - مقالة التعطيل للصفات-هذه املقالة ُ
َوأول من حفظ عنه أنه قال هذه املقاالت يف اإلسالم ِ مثل أن اهللا سبحانه وتعاىل لـيس عـىل العـرش -ُ

ن صـفوان حقيقة، وأن استوى بمعنى استوىل، ونحو ذلك هو اجلعد بن درهم وأخذها عنه اجلهـم بـ
أما بعد، : جاء يف دواويني هشام بن عبد امللك إىل عامله بخرسان. وأظهرها فنسبت مقالة اجلعد إليه

اجلهم بن صفوان فإن ظفرت به فاقتلـه، وإال : فقد نجم قبلك رجل من الدهرية من الزنادقة يقال له
             مـوع الفتـاوى ، جم٢٧٢ ص ٥٣تـاريخ مدينـة دمـشق ج: ينظـر. فادسس إليه الرجـال غيلـة ليقتلـوه

 .١٦٠، ١٥٩ ص ١، تذكرة احلفاظ ج٢٠ ص ٥ج
أبو حذيفة واصل بن عطاء املخزومي املعتزيل املعروف بالغزال أحد أئمـة البلغـاء املتكلمـني يف علـم ) ٣(

ًالكالم، بليغ أفوه وكان يلثغ بالراء غينا، فالقتداره عىل اللغة وتوسعه يتجنب الوقـوع يف لفظـة فيهـا 

ًمرتكب الكبرية ليس مؤمنا وال كافرا بل هـو يف منــزلة : ّ، عزله احلسن البرصي عن جملسه ملا قالراء
ّبني املنـزلتني، فسمي هو وأصحابه املعتزلة، وهذه الفرقـة تعتـد بالعقـل وتقدمـه عـىل النقـل، ينظـر ُ :

 ، ســري٥٦٧ ص ٥، معجــم األدبــاء للحمــوي ج١٨١ ص ٣الــضعفاء واملرتوكــني البــن اجلــوزي ج
 .٤٦٤ ص ٥أعالم النبالء للذهبي ج
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ًوتعددت الفرق وأصبحت فرقا متشعبة بتأثري ترمجة كتـب الفلـسفة اليونانيـة واهلنديـة، 

، وغريها من األسباب التي سيأيت بياهنا يف مبحث أسـباب ودخول األعاجم يف اإلسالم

 .التحريف

ّ، للتـصدي للمعتزلـة والـرد علـيهم، شـاعرة واملاتريديـةّوكردة فعـل ظهـرت األ
ولكنهم استخدموا مناهج الفالسفة واملتكلمني، مما كـان لـه األثـر البـالغ يف أفكـارهم 

 .وعقائدهم

وإن أمتــي (...:  يف افــرتاق األمــة بقولــه@وبتأمــل هــذه الفــرق يعلــم حتقــق نبوءتــه 

، وإن كـان )نـار إال واحـدة، وهـي اجلامعـة وسبعني فرقة، كلهـا يف الستفرتق عىل اثنتني

 عدد أصوهلم، وحتتـه فـرق @عدد الفرق يفوق ما ذكر يف احلديث، إال أن ما عناه النبي 

كثرية تفوق االثنني والسبعني، وكل منهم هيذي ببدعة التحريف حتى كـاد يكـون يف زمننـا 

 .ظاهرة وسمة للمبتدعني

 

                                       
 .١١٩ ص ٧جمموع الفتاوى ج: ينظر) ١(

  .١٨٩أسباب التحريف ص) ٢(

ــي الــسمرقندي، و ) ٣( ــدي احلنف ــد املاتري ــسب إىل أيب منــصور حمم ــة تن ــد(فرقــة كالمي ــن ) ماتري ــة م حمل

ّعتقـد، وقـد خلـف سمرقند، وقد تأثر باجلهمية واملعتزلة واملرجئة، واملاتريدية أقرب لألشاعرة يف امل

ترمجتــه والتعريــف بمعتقــده : رأبــو منــصور تفــسريه تــأويالت أهــل الــسنة املــشمول بالبحــث، ينظــ

 .٥٦٢ ص١اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية لعبد القادر بن أيب الوفاء ج: ، ينظر٢٧١ص١ج

 .٤٨ ص ١املوسوعة امليرسة ج: ينظر) ٤(

 ٣٩٩٣ برقم ١٣٢٢ ص ٢، ابن ماجه يف سننه ج١٢٥٠١ برقم ١٤٥ ص ٣أخرجه أمحد يف املسند ج) ٥(

 بـرقم ٣٢ ص ٧، أبـو يعـىل يف مـسنده ج٦٣ بـرقم ٣٢ ص ١واللفظ له، ابـن أيب عاصـم يف الـسنة ج

ـــستدركه ج٣٩٣٨ ـــاكم يف م ـــرقم ٤٧ ص ١، احل ـــال١٠ ب ـــة ، وق ـــصباح الزجاج ـــريي يف م  البوص

 .»هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات«: ٤٠٤١ برقم ١٨٠ص٤ج

 .٢٠ املصطلحات ص حتريف: ينظر) ٦(
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  المبحث الثالث
  ف التحريفجهود العلماء في كش

َّتعهد اهللا تعاىل بحفظ كتابه فقال عز شأنه ّ :﴿              ﴾ 

 ومن أصدق من اهللا قيال، فقد أنجز وعده؛ وحفظ كتابه حتى وصل إلينا كام ]٩:احلجر[

 إىل من بعدنا إىل أن أنزل، رغم ما حاك له أعداء الدين منذ نزوله إىل يومنا هذا، وسيصل

ًيرث اهللا األرض ومن عليها، حمفوظا هبذه املعجزة اإلهلية الشاهدة عىل أن هذا القرآن من 

لدن عزيز حكيم، ومن مظاهر هذه املعجزة تسخري العلامء خلدمته باحلفظ والتصنيف 

، والتصدي ألعدائه من @بعلومه املختلفة، وتعليمه للناس عىل ما أراد اهللا ورسوله 

املحرفني أهل البدع والضالل، وحتذير األمة منهم وكشف حتريفاهتم وإبطاهلا باحلجج 

الدامغة، وقد خاضوا هذه املعارك مع أهل التحريف متسلحني بكتاب اهللا تعاىل وسنة 

 وتابعيهم بإحسان، وهم يف جهادهم هذا } وهدي صحبه الكرام @رسوله 

             ﴿: يمتثلون لقوله تعاىل

         ﴾ ]فعلموا أنه ]١٢٢:التوبة 

ّعنه بالكلمة، كام يذودون عنه بالسيف، بل نصوا عىل ال بد هلذا الدين من جماهدين يذبون 
قيل لإلمام أمحد بن «): ٧٢٨:ت(أن جهاد العلامء أفضل اجلهاد، قال شيخ اإلسالم 

إذا ": الرجل يصوم، ويصيل، ويعتكف أحب إليك، أو يتكلم يف أهل البدع؟ فقال: حنبل

نام هو للمسلمني؛ وهذا قام وصىل واعتكف فإنام هو لنفسه، وإذا تكلم يف أهل البدع فإ

، فبني أن نفع هذا عام للمسلمني يف دينهم من جنس اجلهاد يف سبيل اهللا، إذ تطهري "أفضل

سبيل اهللا ودينه ومنهاجه ورشعته، ودفع بغي هؤالء وعدواهنم عىل ذلك واجب عىل 

ْالكفاية باتفاق املسلمني، ولوال من يقيمه اهللا لدفع رضر هؤالء لفسد الدين، وكان َ  فساده ِ

أعظم من فساد استيالء العدو من أهل احلرب، فإن هؤالء إذا استولوا مل يفسدوا القلوب 

ًوما فيها من الدين إال تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء ً«. 
                                       

 .٢٣١ ص ٢٨جمموع الفتاوى ج) ١(
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فاسـتجاب العلـامء ألمـر اهللا تعـاىل يف النفـري للعلـم وجهـاد املخـالفني، مقتـدين بمعلــم 
 واملجاهدين، فقد سبق مرحلة الكشف عـن التحريـف بالتحـذير منـه البرشية قدوة العلامء

 :يف أحاديث كثرية منها
: @، وقولـه )من قال يف القرآن بغري علم فليتبـوأ مقعـده مـن النـار(: @قوله 

ًمـن تعمـد عـىل كـذبا فليتبـوأ (: ، وحـديث)من قال يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطـأ( ّ َ ََّ َ
 . كذب عىل اهللا تعاىل@الكذب عىل النبي ، و)مقعده من النار

، )إن أخوف ما أخاف عىل أمتي منافق علـيم اللـسان جيـادل بـالقرآن(: @وقوله 
: يا رسول اهللا ما الكتاب واللبن؟ قال:  فقيل)هالك أمتي يف الكتاب واللبن(: @وقال 

َ، وحيبـون اللـبن فّيتعلمون القرآن ويتأولونـه عـىل غـري مـا أنزلـه اهللا ( ُيـدعون اجلامعـات ُ َ َ
ُواجلمع ويبدون ْ ُ ُ(. 

                                       
 بـرقم ٢٣٣ ص ١، أمحـد يف مـسنده، ج٣٠١٠١ بـرقم ١٣٦ ص ٦أخرجه ابن أيب شيبة يف مـصنفه ج) ١(

، بـاب مـا جـاء يف الـذي يفـرس @، الرتمذي يف سننه، كتاب تفسري القرآن عن رسـول اهللا ٢٠٦٩
، وقال ٨٠٨٤ برقم ٣٠ ص ٥نن الكربى ج، النسائي يف الس٢٩٥٠ برقم ١٩٩ ص ٥القرآن برأيه ج

 .»هذا حديث حسن صحيح«: الرتمذي
، ٢٩٥٢ بـرقم ٢٠٠ ص ٥، الرتمذي يف سـننه ج٣٦٥٢ برقم ٣٢٠ ص ٣أخرجه أبوداود يف سننه ج) ٢(

 .١٥٢٠ برقم ٩٠ ص ٣أبو يعىل يف مسنده ج
 .١٠٨برقم  ٥٢ص١ ج@أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم، باب إثم من كذب عىل النبي ) ٣(
ــسنده ج) ٤( ــد يف م ــه أمح ــرقم ٢٢ ص ١أخرج ــري ج١٤٣ ب ــرباين يف الكب ــرقم ٢٣٧ ص ١٨،الط ، ٥٩٣ ب

 ٢، ابن عبد الرب يف جامع بيـان العلـم وفـضله ج١٧٧٧ برقم ٢٨٤ ص ٢البيهقي يف شعب اإليامن ج
 ، وقال اهليثمـي يف٢٣٥ برقم ٣٤٥، ٣٤٤ ص ١، الضياء املقديس يف األحاديث املختارة ج١٩٣ص 

رواه الطرباين يف الكبري والبزار ورجاله رجال الـصحيح، وصـححه األلبـاين : ١٨٧ ص ١املجمع ج
 . ٢٣٩يف صحيح اجلامع برقم 

 ٤٥٢ ص٣،ويف كتاب العلل ومعرفة الرجـال ج١٧٤٥١ برقم ١٥٥ ص٤أخرجه أمحد يف مسنده ج) ٥(
يف املعجـم الكبـري ، الطـرباين ١٧٤٦ بـرقم ٢٨٥ ص ٣، وأخرجه أبو يعـىل يف مـسنده ج٥٩١٨برقم 

رواه أمحد وفيه ابن هليعة «: ١٠٤ ص ٨، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ج٨١٧ برقم ٢٩٦ ص ١٧ج
 .٢٨١ ص ٦، وذكره األلباين يف السلسلة الصحيحة ج»وهو لني وبقية رجاله ثقات

 .٣٠٨ ص ١كنـز العامل لعالء الدين اهلندي ج: أي يسكنون البادية، ينظر: ويبدون       
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: وقد أرسل اهللا تعاىل رسوله باهلدى؛ القـرآن الكـريم وأمـره بتبيينـه للنـاس، قـال تعـاىل

﴿           ﴾ ]األمانـة، وبلـغ أمتـه، وحـرص عـىل @ّ فـأدى ]٤٤:النحل ّ

ّ، فحرص عىل تقويم أي فهم خاطئ @ وهدي نبيه تعليمهم ما أراده اهللا تعاىل من كتابه َ ََ
 : ّغري متعمد عند بعض الصحابة لبعض اآليات، ويف ذلك عدة أحاديث منها

﴿ملـا نزلـت (: فيام رواه عدي بقوله) ٦٨:ت( > لعدي بن حاتم @توجيهه   

                            ﴾ ]عمـــدت إىل عقـــال ]١٨٧:البقـــرة ّ ِ َ
ُأسود وإىل عقال أبيض، فجعلتهام حتـت وسـاديت، فجعلـت أنظـر يف الليـل فـال يـستبني يل،  ُ ْ َ

إنـام ذلـك سـواد الليـل وبيـاض (:  فـذكرت لـه ذلـك، فقـال@فغدوت عىل رسـول اهللا 

﴿ : ّ، وملا نزل قوله تعاىل)النهار                           

     ﴾ ]شق ذلك عىل الصحابة حني فهموا من الظلم ما يعرفونه من ]٨٢:األنعام ،ّ
ّأينا مل يلبس إيامنه بظلم؟ فبني هلم معنى اآلية عـىل مـا أراده اهللا : لغتهم بمعناه العام، وقالوا ْ َ ُِّ ْ َ َ

﴿ :إنــه لــيس بــذاك أال تــسمع إىل قــول لقــامن البنــه(: هــا بقولــهتعــاىل من       

  ﴾ ]١٣: لقامن[( للفهم الصحيح لآلية، كام أراد اهللا تعاىل@،فأعادهم . 

ًوحاشا أن يكون هذا حتريفا، بل هو تعليم الـصحابة عـىل يـد نبـي األمـة، فـساروا عـىل 

القـول يف كتــاب اهللا تعـاىل بغـري علــم، وقـد سـبقوا أحــداث ّهديـه مـن بعـده وحــذروا مـن 
ّالتحريف يف فهم كتاب اهللا تعاىل بتلـك التوجيهـات، وتعـددت الروايـات عـنهم يف ذلـك، 

 @روى عـن بعـض أهـل العلـم مـن أصـحاب النبـي «): ٧٢٨:ت(قال شيخ اإلسالم 
ُوغريهم أهنم شددوا يف أن يفرس القرآن بغري علم ُ َّ َ« . اخللفاء أبو بكـر الـصديق فهذا أول

                                       
﴿ : أخرجــه البخــاري يف صــحيحه، كتــاب الــصوم، بــاب قــول اهللا تعــايل) ١(              

                                      ﴾١٨١٧ برقم ٦٧٧ ص٢ ج. 
ـــه، كتـــــيف صحيحأخرجــه البخــاري ) ٢(    اب التفــسري، بــاب ـــ             

 .٤٤٩٨ برقم ١٧٩٣ ص ٤ج

 .٩٤مقدمة يف أصول التفسري لشيخ اإلسالم حتقيق عدنان زرزور ص ) ٣(
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﴿: يقــول حــني ســئل عــن قولــه تعــاىل) ١٣:ت(>   ﴾ ]ّأي ســامء : (]٣١:عــبس
 .)ّتظلني وأي أرض تقلني إن قلت يف كتاب اهللا ما مل أعلم

﴿ ) ٢٣:ت(>وقرأ الفاروق عمر بن اخلطاب    ﴾ ]مـا (: ، فقـال]٣١:عبس

 .)ّإن هذا هلو التكلف يا عمر: سه، فقالّاألب؟ ثم رجع إىل نف

ّوهذا حممول عىل أهنام م، إنام أرادا استكشاف ماهية األب، وإال فكون األب مـن نبـات  ّّ

﴿: األرض فهو معلوم مـن قولـه تعـاىل                    

     ﴾ ]٣٠-٢٧:عبس[. 

ّرجـل تـأول القـرآن عـىل غـري تأويلـه، : إنـام أخـاف علـيكم رجلـني(: >وقال عمر 
 .)ورجل ينافس امللك عىل أخيه

، وملـا نـشبت }وجاءت الروايـات الكثـرية بمثـل هـذه التوجيهـات عـن الـصحابة 

 فهـذا عبـد اهللا الفتنة ونشأ عنها التحريف تبادرها الصحابة باإلنكار والتشنيع عـىل أهلهـا،

انطلقوا إىل آيـات نزلـت يف «: م، يقول عن اخلوارج أول الفرق املنحرفة) ٧٣:ت(بن عمر 

 .»الكفار فجعلوها عىل املؤمنني

ومل يقترصوا عىل ذلك، بل ناقشوا أهل التحريف، ووضحوا هلـم احلـق، وبينـوا األدلـة 

) ٦٨:ت({ بـن عبـاس عليه هلم ولغريهم، ومن ذلك منـاظرة ترمجـان القـرآن عبـد اهللا

                                       
، ٢٢٧٨  برقم٤٢٤ ص ٢، البيهقي يف شعب اإليامن ج٢٥٣ ص ٢أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ج) ١(

ــراوي وآداب الــسامع ج ــالق ال ــرقم ١٩٣ ص ٢اخلطيــب البغــدادي يف اجلــامع ألخ ــن ١٥٨٥ ب ، اب
 .٥٢ ص ٢الرب يف جامع بيان العلم وفضله جبدع

، وذكــره ٢٦٤ ص ١، البغـوي يف رشح الــسنة ج٢٢٩ ص ٢٤أخرجـه ابــن جريـر يف تفــسريه ج) ٢(
، الـسيوطي يف الـدر ١٢ ص١، ابـن كثـري يف تفـسريه ج١٦٩ ص٥الذهبي يف ميزان االعتدال ج

 .٤٢٢ ص٨املنثور ج
 .٩٧مقدمة ابن تيمية حتقيق زرزور ص : ينظر) ٣(
 . »رجال إسناده ثقات«:  وقال١٩٤ ص ٢أخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم ج) ٤(
 .٦٣سبق خترجيه يف نشأة التحريف ص) ٥(
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ــري  ــة رجــع الكث ــة الدامغ ــة باألدل ــأويالت الباطل ــام اجتــث تلــك الت ألولئــك اخلــوارج، فل

 .منهم

 يف كـشفه، }فمنذ نشوء التحريف يف التفسري؛ نشأت جهود العلـامء مـن الـصحابة 

يف تفسريه عـن ) ٣١٠:ت(وعىل درهبم سار التابعون وتابعوهم بإحسان؛ أخرج ابن جرير 

ِّلقد أدركت فقهاء املدينة، وإهنم ليغلظـون القـول يف «:  قال)١٤٧:ت( بن عمر عبيد اهللا َ ُ
ِّ، ويف رواية ليعظمون»التفسري َ ُ. 

 .»اتقوا التفسري، فإنام هو الرواية عن اهللا«): ١٠٩:ت(وعن الشعبي 

 يف @وورث هذا اهلدي األئمة األعالم من أهـل الـسنة واجلامعـة؛ خلفـاء الرسـول 

 واملحيون ملا اندثر مـن سـنته، فـبهم قـام الكتـاب، وبـه قـاموا، وجـاءت بـشارة النبـي أمته،

يرث هذا العلم من كل خلـف (: @ بدفاعهم عن احلق، وفضح أهل البدع، قال @

، ومنهـا مـا )عدوله، ينفون عنـه حتريـف الغـالني، وانتحـال املبطلـني، وتأويـل اجلـاهلني
                                       

 ص ٢، جـامع بيـان العلـم ج٢٨٦ ص ١مناظرة ابن عباس هلم يف املعرفة والتاريخ للفسوي ج: ينظر) ١(

، االعتـصام ١٠١ ص ٦، رشح فتح القدير لكامل الدين الـسيوايس ج١١٢، تلبيس إبليس ص ١٠٤

 . ١٨٨ ص ٢للشاطبي ج

عبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب كنيته أبو عثامن، من الثقات احلفاظ، أحـد ) ٢(

ته عن نافع موىل ابن عمر، وروى عن سامل بن عبد اهللا، والقاسم أئمة أهل املدينة يف احلديث أكثر رواي

: ّبن حممد، وروى عنه الثوري، وشعبة، وزهري، ومحاد بن سلمة، ومحاد بن زياد، وخرج عنه األئمـةا

ّالبخاري ومسلم والرتمذي وغريهم، وعبيد اهللا ثقة وثقه علامء احلديث ويشتبه اسمه مع أخيه عبد اهللا 

، رجال صحيح البخاري ألمحد ٣٢٦ ص ٥اجلرح والتعديل أليب حاتم الرازي ج: وهو ضعيف، ينظر

 . ١٢ ص٢، رجال صحيح مسلم أليب بكر األصبهاين ج٤٦٦ص١الكالباذي ج

 . ٣٧٣ ص١٣، جمموع الفتاوى ج١٣ ص١، تفسري ابن كثري ج٨٥ ص١ي جتفسري الطرب: ينظر) ٣(

، املوافقــات ١٣ ص ١تفــسري ابــن كثــري ج، ٢٦٠ ص ٢فــضائل القــرآن للقاســم بــن ســالم ج: ينظــر) ٤(

 .٤٢٣ ص ٣للشاطبي ج

 .٢٠سبق خترجيه ص) ٥(
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ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتـى (: ال ق@عن النبي ) ٢٥٦:ت(أخرجه البخاري 

، »وهم أهـل العلـم«: ّوقد فرسه تبويبه هلذا احلديث بقوله )يأتيهم أمر اهللا وهم ظاهرون

 .إهنم أصحاب احلديث) ٢٤١:ت(وعن أمحد بن حنبل 

ْ يغرس يف هذا الدين بغرس يستعملهم يف طاعتهال يزال اهللا (: @وقال  َ(. 

ء يف القديم واحلديث يف خدمة كتاب اهللا تعاىل، وأثروا العـامل اإلسـالمي وال يزال العلام

باملؤلفات والتصانيف املختلفة، التي تشهد عـىل ذلـك اجلهـاد بـني أهـل احلـق وخمـالفيهم، 

وكان اهتاممهم بتدوين إنكارهم عىل أهل البدع منذ ظهور تلـك البـدع، ولـذلك جيـدر بنـا 

ــشف ال ــودهم يف ك ــن جه ــتعراض يشء م ــواهلم، اس ــصنفاهتم، وأق ــالل م ــن خ ــف م تحري

ومناظرهتم التي سطرها التاريخ، وأفحموا فيهـا اخلـصوم، ونمـيض يف اسـتعراض لـبعض 

ًتلك اجلهود ابتداء من القرن األول، وانتهاء هبذا القرن ً. 

  :القرون المفضلة: أوالً
بعيهم، وهي القرون األوىل املشهود هلا بـاخلري والفـضل؛ قـرن الـصحابة والتـابعني وتـا

خري النـاس قـرين، (:  فقد قال@وقد جاءت الشهادة هلم باخلريية عىل لسان سيد البرش 

 .احلديث) ...ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم

                                       
ال تـزال (: @أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب االعتصام بالكتاب والـسنة، بـاب قـول النبـي ) ١(

 .٦٨٨١ برقم ٢٦٦٧ ص ٦ وهم أهل العلم ج)طائفة من أمتي عىل احلق

 @ أهـل احلـديث والـذين يتعاهـدون مـذاهب الرسـول ًويذكر عن عيل بن املديني أيضا قوله هم) ٢(

 .٢٧، ١٠رشف أصحاب احلديث للخطيب البغدادي ص : ويذبون عن العلم، ينظر

، ٨  بـرقم٥ ص ١ واللفـظ لـه، ابـن ماجـه يف سـننه ج١٧٨٢٢ بـرقم ٢٠٠ ص ٤أخرجه أمحد يف مسنده ج) ٣(

ــات ج ــان يف الثق ــن حب ــرقم ٧٥ ص ٤اب ــل ج١٨٩٠ ب ــدى يف الكام ــن ع ــب ١٦١ص  ٢ّ، اب ، اخلطي

 . ١٣٣ ص ٢، ابن عبد الرب يف جامع البيان ج١٣٧ ص ٢البغدادي يف الفقيه واملتفقه ج

ــي ) ٤( ــحاب النب ــضائل أص ــاب ف ــصحابة، ب ــضائل ال ــاب ف ــحيحه، كت ــاري يف ص ــه البخ  @أخرج

 . ٣٤٥١ برقم ١٣٣٥ص٣ج



  تحريف معاني األلفاظ القرآنية

  

 

ــابعني «): ٧٢٨:ت(قــال شــيخ اإلســالم  ــات عــىل ذكــر الــصحابة والت واتفقــت الرواي

 .»وتابعيهم، وهم القرون الثالثة

ًىل األمم مجيعا، ملا فيها من كثرة العلم والعلامء، فقد وجـد أكثـر واخلريية هلذه القرون ع

ًالعلامء يف هذه القرون؛ وكثري من األئمة الذين جعل اهللا هلم أثرا باقيا وقدم صدق يف األمـة  ً

ّكانوا يف هذه القرون؛ وأيضا يف هذه القرون تقل البدع، لشدة إنكارهم هلـا، بـل ربـام قتلـوا  ً

 .دعاة البدع والضالل

 خري البـرش بعـد األنبيـاء، وهـم القـدوة @وأفضل هذه القرون؛ صحابة رسول اهللا 

ّيف جهــاد أهــل البــدع واملحــرفني الغــالني يف الكتــاب والــسنة فقــد ابتــدروا البــدع وأهلهــا 
ًفاقتلعوهم ومل يبقوا هلم قرارا ُ. 

، )١٣:ت(؛ أبـو بكـر الـصديق @وأول هؤالء العلـامء املجاهـدين بعـد وفـاة النبـي 

حني تصدى للذين منعوا الزكاة بتأويل باطـل، ظنـوا فيـه أن الزكـاة سـقطت بمـوت النبـي 

، فوقــف مــنهم موقفــه احلاســم املــشهور يف حــروب الــردة، فقــاتلهم حتــى أتــوا هبــا @

ّصاغرين، وأيده عىل ذلك الصحابة بإمجاع ونارصوه، حتـى قبـل رأسـه عمـر بـن اخلطـاب  َّ

 .)ت هللكناأنا فداؤك لوال أن(: وقال) ٢٣:ت(>

 .ألن هذا التأويل عند متأويل منع الزكاة أدى بكفر بعضهم وردهتم عن اإلسالم

ذي فـرق اهللا ـــــ، الفـاروق ال>وثاين هؤالء العلامء املجاهدين عمر بن اخلطاب 

ل ـــــول بعـض اخلائـضني يف متـشابه القـرآن مثـــــق والباطل، فلام سمع قــــبه بني احل

ّذه الـشبهة، وأدب مـن خـاض فيهـا مثـل ــــ معـوج ه>ام عمـر ـــــأقالقدر وغريه، 

                                       
 .٣٨٤ ص ٨منهاج السنة ج) ١(

 .٢٧٠املنتقى من منهاج االعتدال للذهبي ص : ينظر) ٢(

، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم البن اجلـوزي ٢٠ ص١اإلمامية والسياسة البن قتيبة ج: ينظر) ٣(

 .٨٧ ص٤ج

 .٦١٨ ص ٣، بدائع الفوائد البن القيم ج٢٧١املنتقى من منهاج االعتدال ص : ينظر) ٤(
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ْ، الذي رضبه حتى أدمى رأسه، وسالت الدماء عىل عقبيـه، ونفـاه مـن املدينـة صبيغ َ

 .إىل البرصة، وأمر املسلمني هبجره، وهناهم عن جمالسته، حتى انتهى عن ذلك

غه أن الناس تربكـوا هبـا، فخـاف إن ّكام أدب عمر األمة كلها بقطع شجرة احلديبية ملا بل
 .طال الزمان بالناس أن يعودوا إىل الرشك، فأمر بقطعها، ووافقه الصحابة عىل ذلك

َملا خيش الفرقـة واالخـتالف مجـع األمـة عـىل مـصحف واحـد ) ٣٥:ت( >وعثامن 
ِ َ ّ

 .فشكر له علامء األمة ذلك
ين، فقاتـل اخلـوارج، عـىل هـذا اجلهـاد والـذب عـن الـد) ٤٠:ت( >ّوخلفهم عـيل 

ُوحرق غالة الشيعة يف النار، حينام علم أهنـم يغلـون فيـه ويقدسـونه، وأمـر بجلـد املفرتيـة  َّ ُُ َ َْ

 .}ّالذين فضلوه عىل أيب بكر وعمر 
ّ هم أوائل املحرفة ظهورا كام سبق، فقـيض اهللا هلـم سـائر >ّوالذين تصدى هلم عيل  ً ّ

وغــريهم، فأقــاموا ) ٧٣:ت( وابــن عمــر )٦٨:ت(الــصحابة وعــىل رأســهم؛ ابــن عبــاس 
 .عليهم احلجة، وبينوا هلم املحجة

                                       
ْهو صبيغ بن عسل بن سهل احلنظيل، ترجم له ابن حجـر يف اإلصـابة، كـان يـسأل ع) ١( ِ ِ مـر عـن غريـب َ

حسبك يا أمري املـؤمنني، قـد ذهـب الـذي كنـت (: القرآن ومتشاهبه، فجلده ورضبه حتى قال صبيغ
ً، فلم يزل صبيغ وضيعا يف قومه بعد أن كان سيدا فيهم، ينظـر)أجده يف رأيس األنـساب للـسمعاين : ً

، ١٦٣ ص ١٦، الــوايف بالوفيــات للــصفدي ج٤٠٨ ص ٢٣، تــاريخ مدينــة دمــشق ج٤٥١ص ١ج
 .٤٥٨ ص ٣صابة يف متييز الصحابة البن حجر جاإل

، ذم الكــالم وأهلــه ٤٨٣ ص ١، الــرشيعة لآلجــري ج١٥٨البــدع أليب عبــد اهللا املــرواين ص : ينظــر) ٢(
 .١٠٨، احلسبة يف اإلسالم البن تيمية ص ٢٤٢ ص ٤للهروي ج

من حياة اخلليفة ، ٢٧٢ ص ٣، املنتظم ج١٠٠ ص ٢الطبقات الكربى أليب عبد اهللا الزهري ج: ينظر) ٣(
 .١٧٦عمر بن اخلطاب لعبد الرمحن البكري ص 

، الربهان يف علـوم القـرآن ١٨٨، مقتل الشهيد عثامن ص ٨٨كتاب املصاحف للسجستاين ص: ينظر) ٤(
 .٢١٨ ص ١ج

 ٥، التمهيد البن عبـــد الرب ج٣١ ص٤، الفصل يف امللل ج٣٨أحوال الرجال للجوزجاين ص: ينظر) ٥(
، مفيد املستفيد يف كفر تارك التوحيد ملحمـد بـن عبـد الوهـاب ٥١٠ ص٧نة ج، منهاج الس٣٠٥ص
 .٢٩٨ص 
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ــان احلــق ونــرش العلــم وكــشف حتريــف  ــابعون مــن الــصحابة جهــادهم لبي وورث الت

 :املبتدعني، ومنهم

الذي مجع املـسلمني ) ١٠١:ت(جمدد القرن األول اخلليفة اخلامس عمر بن عبد العزيز 

 بعدهم من انحرافات، وجـدد الـسنة وهـدم ، وأصلح ما حدث}عىل منهج الصحابة 

ّالبدعة، فاستحق لقب املجدد واخلليفة، وهو أول مـن أمـر بتـدوين الـسنة، ومنـه بـدأ علـم 
 هذه االلتفاتة ألمهية هذا العلـم يف حفـظ الـسنة، بعـد >اجلرح والتعديل، وحسبك منه 

احلديث مـن مـوت ُأن رأى الفرقة التي أصابت مجاعة املسلمني، وما حدث لكثري من رواة 

، فبـدأت قواعـد علـم اجلـرح والتعـديل، وقتل يف األحداث التي جرت يف القرن األول

ّالذي حمص األحاديث وأسانيدها، وبني صحيحها من سقيمها ّ. 

 )١٠٥:ت(وقد ناظر أهل البدع ودفـع شـبههم، ومـن ذلـك مناظرتـه لغـيالن الدمـشقي 

ّ القـدر، فاسـتدعاه وحاجـه، فـأعلن غـيالن يف نفـي) ٨٠:ت(الذي أخذ مـذهب معبـد اجلهنـي 
ُتوبته، وأمر عامله باستتابة القدريـة، فـإن تـابوا خلـوا سـبيلهم، وإال نفـاهم مـن ديـار املـسلمني،  َ َّ ِ َ ّ ُ

 .ُوكان يراسل عامله، ويوصيهم بإتباع السنة، واحلذر من البدعة

                                       
 ص ٣، معرفـة الـسنن واآلثـار للبيهقـي ج١٧٧ ص ١رشح صـحيح البخـاري البـن بطـال ج: ينظر) ١(

، املجددون يف اإلسالم من القـرن األول إىل القـرن الرابـع ٧١، قواعد التحديث للقاسمي ص ٢٢٤

 .٥٧لصعيدي ص عرش لعبد املتعال ا

ًغيالن الدمشقي كان قبطيا قبل اإلسالم، يكنى أبا مروان، وهـو الرجـل الثـاين بعـد معبـد اجلهنـي يف بدعـة ) ٢(

القدرية، ومل يقترص غيالن عـىل نفـي القـدر، بـل مجـع بـني أصـول اجلهميـة واملعتزلـة واملرجئـة، وظهـرت 

ًالعزيز، فحجبه أيامـا، ثـم نـاظره وهـم بقتلـه إال مقوالته بالشام، ودعا الناس إليها، فاستدعاه عمر بن عبد 

إن هـذا : أنه أعلن توبته، فلام مات عمر، رجع، فصلبه اخلليفـة هـشام بـن عبـد امللـك ببـاب دمـشق، وقيـل

              ، املجـروحني البـن حبـان ٤٨٤املعـارف البـن قتيبـة ص : بدعوة عمـر بـن عبـد العزيـز عليـه، ينظـر

 .٤٢ ص٩، البداية والنهاية ج٣٣٦ ص٢٣ عساكر ج، تاريخ دمشق البن٢٠٠ ص٢ج

، عمر بـن عبـد العزيـز ٢٦٨ ص ٨، االستذكار البن عبد الرب ج١٤٦ ص ١اإلبانة البن بطة ج: ينظر) ٣(

 . ٤٣٢ ص ٣معامل اإلصالح والتجديد لعيل الصاليب ج
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ّثم تسلم التابعون هذا املـرياث الـرشعي مـن الـصحابة، وتنامـت عـىل  أيـدهيم مـدارس َ

التفسري، التي ساروا فيها عىل السنة، وحذروا فيها من البدعة، وتعلـم عـىل أيـدهيم سـلف 

صالح مـن علـامء هـذه األمـة، هـم تالميـذ الـصحابة والتـابعني، محلـوا عـنهم لـواء اجلهـاد 

، ومن أشهر تلك املدارس السلفية يف تلـك @والذب عن كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله 

 :ضلة ثالث مدارس هيالقرون املف

 

، {ُوحسبك به من معلـم ) ٦٨:ت(وقامت عىل معلمهم ترمجان القرآن ابن عباس 

 :وتتلمذ عليه علامء أجالء هم شيوخ أهل التفسري، ومنهم

من كبار علـامء التـابعني، نـاظر احلجـاج يف ) ٩٥:ت(سعيد بن جبري بن هشام األسدي 

 .جاج، فقتله وهو صابر واثق باهللاقويت حجته عىل احلمناظرة ثبت فيها و

أوثق تالميذ ابن عباس رواية عنه، هلذا اعتمد عـىل تفـسريه ): ١٠٤:ت(جماهد بن جرب 

ً، وغريمها، وقـد روي عـن جماهـد حمـذرا مـن )٢٥٦:ت(، والبخاري )٢٠٤:ت(الشافعي  ُ

ــه ــدع قول ــالم«: الب ــداين لإلس ــم، أن ه ــني أعظ ــا أدري أي النعمت ــذه ّم ــن ه ــاين م ، أو عاف

 .»مثل الرفض والقدر والتجهم: قلت«): ٧٤٨:ت(، قال الذهبي »األهواء

ًوقد روي عنه أيضا أنه عرض القـرآن عـىل ابـن عبـاس ثالثـني مـرة، ويف روايـة ثـالث  ُ

                                       
، ٣٠ن ص ، مشاهري علامء األمـصار البـن حبـا٤٤٨ ص ٣تاريخ ابن معني ليحيى بن معني ج: ينظر) ١(

 ص ٥، األنساب للـسمعاين ج٣١٥ ص ١طبقات املحدثني بأصبهان لعبد اهللا بن حيان األنصاري ج

، ٣٦٢ ص ١٠، هتــذيب الكـامل للمــزي ج٢١٠ ص ١، هتـذيب األسـامء واللغــات للنـووي ج٥٦٨

 .٧٦ ص ١تذكرة احلفاظ للذهبي ج

 . ٤٥٥، ٤٥٤ ص ٤سري أعالم النبالء ج) ٢(

 .٤٥٥ ص ٤املرجع السابق ج) ٣(
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 .~عرضات، وقد وصل إلينا من تفسريه كتاب مطبوع باسم تفسري جماهد 

مـوىل ابـن عبـاس، ورث ) ١٠٤:ت(سة مثـل؛ عكرمـة  وغريمها من تالميذ هذه املدر-
 .العلم عن مواله

ٌتـابعي جليـل عـىل جانـب مـن الفقـه عـامل ) ١٠٦:ت( طاوس بن كيـسان الـيامين - 
 .ٌمتقن
ٌثقـة، فقيـه، عـامل، انتهـت إليـه ) ١١٤:ت( عطاء بن أيب رباح املكي القـريش مـوالهم - ٌ

 الصحابة ومتـسكوا هبـدهيم، وكـان هلـم وغريهم كثري ساروا عىل درب. فتوى أهل مكة
 .مع أهل البدع مواقف مشهودة، أقاموا عليهم فيها احلجة

 
ّأكثر تالميذها أخذوا عن أيب بن كعب  ، الذي لـه مكانتـه املعلومـة واملـشهودة )٢٢:ت(ُ

انـة العلـم واجلهـاد يف ، وتتلمذ عليه علـامء أفـذاذ حتملـوا أم>يف العلم بالقرآن وتعليمه 
 :سبيل احلق منهم

، وقد روى أبـو العاليـة نـسخة )٩٠:ت(ّ أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي موالهم -

 .> ّكبرية يف التفسري عن أيب

                                       
، الكنـى واألسـامء ٤٠٢ ص ١، املعرفة والتـاريخ ج٤٦٦ ص ٥الطبقات الكربى البن سعد ج: ينظر) ١(

، ذكــر أســامء التـابعني ومــن بعــدهم ممـن صــحت روايتــه عـن الثقــات عنــد ٤٤٥ ص ٢للـدواليب ج
، معرفــة القــراء ١١، طبقــات املفــرسين للــداودي ص ٣٦٣ ص ١البخــاري ومــسلم للــدارقطني ج

 .٦٦ ص ١جالكبار للذهبي 
، ٧ ص ٧، اجلرح والتعديل البن أيب حـاتم ج١٤٥ ص ٢معرفة الثقات أليب احلسن العجيل ج: ينظر) ٢(

 .٣٤٢ ص ٤الثقات ج
، طبقـات املفـرسين ١٥ ص ٣، مغاين األخيار للعيني ج٣٥٧ ص ١٣هتذيب الكامل للمزي ج: ينظر) ٣(

 .١٢للداودي ص
 .٦، طبقات احلفاظ للسيوطي ص٢٦٢ص٣البن خلكان جوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان : ينظر) ٤(
، ٣٦٩ ص ١، تاريخ أصبهان لألصـبهاين ج٢٥٣ ص ١رجال صحيح البخاري للكالباذي ج: ينظر) ٥(

 .٩، طبقات املفرسين للداودي ص ١٢٦٩ ص ٣ذخرية احلفاظ البن طاهر املقديس ج
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 @ يف حيـاة النبـي د حممد بن كعب بن سليم القرظي، من كبار علامء التابعني، ولـ-
 واحلــديث، والــورع والعدالــة، قــال ابــن حبــان وقيــل رآه، اشــتهر بكثــرة العلــم يف القــرآن

ًكان من أفاضل أهل املدينة علام وفقها«): ٣٥٤:ت( ً«. 
ُ، فقيـه مفـرس، مـن كبـار التـابعني، عـرف )١٣٦:ت( زيد بن أسلم العدوي املدين - ّ

ًبغزارة العلم، ذكر املرتمجون له أن له تفسريا، وأشهر من أخذ عنه التفسري إمـام دار اهلجـرة 

 ).١٧٩:ت(الك بن أنس م

 
إىل العــراق ) ٣٣:ت(، عبــد اهللا بــن مــسعود ) ٢٣:ت( >بعــث عمــر بــن اخلطــاب 

، وعـىل يـده هنـض علـامء كـان هلـم لتعليمهم، فقامـت عليـه مدرسـة التفـسري يف الكوفـة
 :الصدى العظيم يف بيان احلق ودفع الباطل، منهم

، كان أشهر الرواة عن عبد اهللا بـن مـسعود )٦١:ت(ي الكويف  علقمة بن قيس النخع-
وهـو ) ٧٦:ت(، قال عنه مرة اهلمداين ، وأعلمهم بعلمه، اشتهر بالصالح والورع>

 .»كان علقمة من الربانيني«: ًمن تالميذ عبد اهللا بن مسعود أيضا

 .>من أعلم تالميذ عبد اهللا ) ٦٣:ت( مرسوق بن األجدع اهلمداين -

                                       
ذيب التهـذيب البـن حجـر ، هتـ٢١٥ ص ٢معرفة الثقات للعجيل ج : ، وينظر٣٥١ ص ٥الثقات ج) ١(

 .٣٧٣ ص ٩ج 
ة اليقظـــان لليـــافعي ، مــرآة اجلنـــان وعــرب١٨٣ ص ١العـــرب يف خــرب مـــن غــرب للـــذهبي ج: ينظــر) ٢(

 .٣٧٦ ص ٥، هدية العارفني ج١٩٤ ص ١، شذرات الذهب ج٢٨٤ص١ج
 .٣ ص ٣التفسري واملفرسين للذهبي ج: ينظر) ٣(
 ،٢٧ ص٣، صـفة الـصفوة ج٢٩٩ ص١٢خ بغداد ج، تاري٩١ ص٦الطبقات الكربى البن سعد ج: ينظر) ٤(

 . ٥٧ ص ٤سري أعالم النبالء ج
، معرفـة ٤٤٦ ص ١، العلل ومعرفة الرجـال ألمحـد بـن حنبـل ج١٥١ ص ٧مصنف ابن أيب شيبة ج) ٥(

 .١٣٦ ص ٥، اإلصابة يف متييز الصحابة ج١٤٧ ص ٢الثقات ج
، ٤٠٦ طبقات القـراء البـن اجلـزري ص ، غاية النهاية يف١٦٤ ص ٥أسد الغابة البن األثري ج: ينظر) ٦(

 .٢٥٦ ص ٢الكاشف للذهبي ج
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 .)٧٤:ت( األسود بن يزيد النخعي -
 .)٧٦:ت( مرة بن رشاحيل اهلمداين -

ُومن أشهر العلامء الذين محوا حوزة الدين يف املائة الثانية عىل سبيل املثال ال احلرص َ َ: 
ــل الــشعبي احلمــريي  شــهد لــه العلــامء بــالعلم، وأفتــى ) ١٠٩: ت(عــامر بــن رشاحبي

، وله توجيهات جليلة ري من أهل العلم وهم كذلكوالصحابة متوافرون، وجلس له كث
واهللا مـا مـن آيـة إال «: يف التحذير من تفسري كتاب اهللا تعـاىل بـالرأي واهلـوى، ومنهـا قولـه

 . »عنها، ولكنها الرواية عن اهللا
شهد له بـالعلم خلـق كثـري، ومجـع معـه الـصالح ) ١١٠: ت(احلسن بن يسار البرصي 

، ومما ع أهل البدع، أفحم فيها أهلها، وقمع بدهم بأقوى احلججوالوزع، له مناظرات م
 أهواءكم ورأيكم عىل دين اهللا، وانتصحوا كتاب اهللا عـىل أنفـسكم اهتموا«: ُروي عنه قوله

 .»ودينكم
عليـك «: ، ومـن أقوالـهإمام أهل الـشام) ١٥٧:ت(عبدالرمحن بن عمرو األوزاعي 

 .»وإن زخرفوه لك بالقول وإياك ورأي الرجال،  رفضك الناس،بآثار من سلف، وإن

                                       
، اإلصــابة يف متييـــز ٦٩٣ ص ٢، الــشذا الفيــاح لألبنــايس ج١٠٢ ص ٢حليــة األوليــاء ج: ينظــر) ١(

 .٣٠٠ ص ٧الصحابة ج
 .٥٢٥، تقريب التهذيب ص٢٥٣ ص٢، الكاشف للذهبي ج٣٤ ص٣صفوة الصفوة ج: ينظر) ٢(
، البدايـة والنهايـة ٤١٣ ص٢، أخبار القـضاءة البـن حيـان ج٢٤٦ ص ٦ ج الطبقات الكربى: ينظر )٣(

 .٢٣٠ ص٩ج
  .٣٧٤ ص ١٣، جمموع الفتاوى ج ٨٧ ص ١تفسري الطربي ج ) ٤(
 .٥٦٣ ص ٤، سري أعالم النبالء ج ٢٨٩ ص ٣التاريخ الكبري للبخاري ج: ينظر) ٥(
 .٢٢بصار لصالح العمري ص، إيقاظ مهم أوىل األ١٩٦املدخل إىل السنن الكربى للبيهقي ص )٦(
ــر) ٧( ــساكر ج: ينظ ــن ع ــشق الب ــاريخ دم ــبالء ج١٤٧ ص ٣٥ت ــالم الن ــري أع ــذيب ١٠٧ ص ٧، س ، هت

 .٢١٩ ص ٦التهذيب ج
ــة ص ) ٨( ــن قدام ــاد الب ــرآن ص ٧ملعــة االعتق ــاظرة يف الق ــه املن ــذهبي ٤٥، ول ــار لل ــو للعــيل الغف ، العل

 .١٣٧ص
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ّ، أمري املؤمنني يف احلديث، وهو أول مـن فـتش )١٦٠:ت( شعبة بن احلجاج العتكي -
، وال خيفى عالقة هـذا عن الرجال بالعراق، وذب عن السنة، فهو إمام اجلرح والتعديل

 .سري القرآن الكريمالعلم الذي حفظ السنة؛ الشارحة للقرآن، بكشف التحريف يف تف
ساد الناس بـالعلم والـورع يف زمانـه، وتـصدى ) ١٦١:ت( سفيان بن سعيد الثوري -

إن «: للقدرية واملرجئة والقـائلني بخلـق القـرآن وغـريهم مـن أهـل األهـواء، وكـان يقـول
ً، توجيهـا للتمـسك بالـسنة، وللثـوري تفـسري »استطعت أال حتك رأسك إال بأثر فافعـل

 .مطبوع متداول
؛ قـامع البدعـة ونـارص الـسنة، لـه ردود )١٧٩:ت(إمام دار اهلجرة مالك بن أنس -

شافية يف الرد عىل املبتدعني ووصايا يف التحذير مـنهم، منهـا قولـه للـذي سـأله عـن كيفيـة 
االستواء معلوم، والكيف جمهول، واإليـامن بـه واجـب، والـسؤال عنـه بدعـة، «: االستواء

ُرأيـي فـيهم أن يـستتابوا «: ُ، ثـم أمـر بـه فـأخرج، وقـال يف القدريـة»ًوما أراك إال مبتدعا
 .»ُوإال قتلوا

ًمـا رأيـت أحـدا مـن أهـل القـدر إال أهـل : قال مالـك«): ٤٦٣:ت(وقال ابن عبد الرب 

 .»ِسخافة وطيش وخفة

ًوترك علام عظيام منه املوطأ ً. 

                                       
، ٢٣ ص ٢، مغاين األخيار ج٣٣٤ ص ١ب األسامء ج، هتذي٢٨٠مشاهري علامء األمصار ص : ينظر) ١(

 .١٩٣ ص ١تذكرة احلفاظ للذهبي ج
 .١٤٢ ص ١، اجلامع ألخالق الراوي ج١٠٩ ص١أدب اإلمالء واالستمالء للسمعاين ج) ٢(
، ١٧٤ ص ١٠، البدايـة والنهايـة ج٣٧٣ ص ١، مرآة اجلنـان ج٤٨ ص ٨سري أعالم النبالء ج: ينظر) ٣(

 .٢٨٩ ص ١شذرات الذهب ج
، االعتقـاد ٣٩٨ ص ٣رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعـة مـن الكتـاب والـسنة وإمجـاع الـصحابة ج) ٤(

 .١١٩، إثبات صفة العلو البن قدامة ص١٧١ ص١، رشح السنة للبغوي ج١١٦للبيهقي ص
 .٣٢٦ ص ٦، حلية األولياء ج ٨٨، ٨٧ ص ١السنة البن أيب عاصم ج) ٥(
 .٣٤ األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبو حنيفة البن عبد الرب صاالنتقاء يف فضائل الثالثة) ٦(



  تحريف معاني األلفاظ القرآنية

  

 

هـؤالء الـذين تتلمـذوا عـىل ، و@ّوغريهم علامء كثري، تعلموا عىل أصحاب رسول اهللا 

، هم أعلم الناس بـه ممـن بعـدهم، فهـدهيم أسـلم }مدارس التفسري التي أسسها الصحابة 

وأمـا التفـسري ": يف فـضل هـذه املـدارس ورجاهلـا) ٧٢٨:ت(وعن البدعة أبعد، قال ابن تيمية 

رمـة فأعلم الناس به أهل مكة، ألهنم أصحاب ابن عباس كمجاهد، وعطاء بن أيب رباح، وعك

، وسـعيد بـن موىل ابن عباس، وغريهم من أصحاب ابن عبـاس، كطـاووس، وأيب الـشعثاء

ّجبري، وأمثاهلم، وكذلك أهل الكوفة، من أصحاب ابن مسعود، ومـن ذلـك مـا متيـزوا بـه عـن 
 .»غريهم، وعلامء أهل املدينة يف التفسري، مثل زيد بن أسلم، الذي أخذ عنه مالك التفسري

 أمثلـة جلهـاد بعـض العلـامء يف املائـة الثانيـة هـي عـىل سـبيل التمثيــل ال ومـا ذكرتـه مـن

 .احلرص

إن اهللا (: @ًويف بداية املائة الثالثة، ظهر جمـدد لـدين اهللا تعـاىل مـصداقا لقـول النبـي 

، فكان فقيه امللة اإلمام حممد )يبعث هلذه األمة عىل رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها

ــس اا ــن إدري ــشافعي ب ــل )٢٠٤:ت(ل ــن حنب ــد ب ــال أمح ــيض «): ٢٤١:ت(، ق إن اهللا يق

                                       
هو جابر بن زيـد األزدي، ثـم اجلـويف، البـرصي، مـن ثقـات التـابعني، املـشهورين باألخـذ عـن ابـن ) ١(

ـــذهبي الكاشـف لل: ، ينظر٩٣اب اهللا، توىف سنة ــــأنه من العلامء بكتــــعباس، شهد له ابن عباس ب
 .١٣٦ التهذيب ص ، تقريب٢٨٧ ص ١ج

 .١٣١رشح مقدمة يف أصول التفسري البن تيمية رشح مساعد الطيار ص ) ٢(

، عبد اهللا بـن املبـارك )١٧٩:ت(، محاد بن زياد )١٥٠:ت(أبو حنيفة : ومن هؤالء العلامء املجاهدين) ٣(

 ) ١٩٨:ت(، سفيان بن عيينة )١٩٦: ت(، وكيع بن اجلراح )١٨١:ت(

 ٣٢٤ ص ٦، الطـرباين يف املعجــم األوســط ج٤٢٩١ بــرقم ١٠٩ ص ٤ننه جأخرجـه أبــو داود يف سـ) ٤(

، اخلطيـب البغـدادي يف تـاريخ بغـداد ٨٥٩٢ بـرقم ٥٦٧ ص ٤، احلاكم يف املستدرك ج٦٥٢٧برقم 

 .٦٢ ص ٢ج

ـــبالذري ج: ينظـــر) ٥( ـــساب األرشاف ألمحـــد ال ـــاء ج٢٦٨ ص ٣أن ـــة األولي ، مـــسألة ٦٣ ص ٩، حلي

 ومـا بعـدها، سـري ٨، االنتقـاء البـن عبـد الـرب ص ٦٥دادي ص االحتجاج بالشافعي للخطيب البغ

 .٥ ص ١٠أعالم النبالء ج
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 الكـذب، @للناس يف رأس كل مائة سنة مـن يعلمهـم الـسنن، وينفـي عـن رسـول اهللا 

 .»فنظرنا فإذا يف رأس املائة األوىل عمر بن عبد العزيز، ويف رأس املائتني الشافعي
ية للناس، فهل هلـذين مـن خلـف؟ كان الشافعي كالشمس للدنيا، وكالعاف«: وقال عنه

 .»أو منهام عوض
اإلمـام الكامـل «: يف حليـة األوليـاء حـني تـرجم للـشافعي) ٤٣٠:ت(قال األصـبهاين 

العامل العامل، ذو الرشف املنيف، واخللق الظريـف، لـه الـسخاء والكـرم، وهـو الـضياء يف 
ً وغربـا، املـستفيض ًالظلم، أوضح املشكالت، وأفصح عن املعضالت، املنترش علمه رشقا

ًمذهبه برا وبحـرا، املتبـع لـسنن اآلثـار، واملقتـدي بـام اجتمـع عليـه املهـاجرين واألنـصار،  ً
اقتبس عن األئمة األخيار، فحدث عنـه األئمـة األحبـار، احلجـازي املطلبـي، أبـو عبـد اهللا 

 .»حممد بن إدريس الشافعي
آمنـت بـاهللا، «: عده، وهـو قولـهًوقد وضع الشافعي منهجا سار عليه وجعله قدوة ملن ب

وبام جاء عـن اهللا عـىل مـراد اهللا، وآمنـت برسـول اهللا، ومـا جـاء عـن رسـول اهللا عـىل مـراد 
 .»رسول اهللا

ــانوا خيــشون  ــذر مــنهم، وك ــظ علــيهم وح ــدع وأفحمهــم وأغل ــاظر أهــل الب ــد ن وق
ُحكمي يف أهل الكالم أن يرضبوا باجلريد، وحيملو«: ، وقال عنهممناظرته ا عىل اإلبـل، ُ

ُيطاف هبم يف العـشائر، ينـادى علـيهم هـذا جـزاء مـن تـرك الكتـاب والـسنة، وأقبـل عـىل : ُ
 .»الكالم وأهله

                                       
ــاريخ بغــداد ج) ١( ــتظم ج٦٢ ص ٢ت ــالم النــبالء ج٣٣٨ ص ٥١، املن ، هتــذيب ٤٦ ص ١٠، ســري أع

 .٢٥ ص ٩التهذيب ج
 .٤٥ ص١٠، سري أعالم النبالء ج٦٦ ص٢تاريخ بغداد ج) ٢(
 .٦٣ ص ٩حلية األولياء ج) ٣(
 .٣٥٤ ص ٦، جمموع الفتاوى ج١١التأويل البن قدامة ص ذم ) ٤(
 .٣٠، ٢٩ ص ١٠سري أعالم النبالء ج: ينظر) ٥(
، ٢١٨ ص١، رشح الـسنة للبغـوي ج٨٠لرب صا، االنتقاء البن عبد٧٨ احلديث صرشف أصحاب) ٦(

 .١٣٨ ص ٢، منهاج السنة ج٤١حتريم النظر يف كتب الكالم البن قدامة ص 
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ويطول املقام باستعراض املواقف من علـم هـذا اإلمـام وجهـاده يف سـبيل احلـق، وقـد 

ًترك إرثا عظيام من بعده، وضع فيه قواعد يف فهم الكتاب والـسنة، منهـا ، واألم، الرسـالة: ً

 .وأحكام القرآن، وغريها

 وهـو إمـام الـسنة يف )٢٤١:ت(ومن علامء املائة الثالثة، إمام السنة؛ أمحـد بـن حنبـل 

زمانه وما بعده، إذ شهد لـه كـل مـن أتـى بعـده بإمامتـه يف العلـم، واجلهـاد يف إثبـات احلـق 

وتـرك جـداهلم، ّوالصرب عليه، كان صاعقة عىل أهل البـدع فـشدد يف هجـرهم، وإمهـاهلم، 

وملـا كـان أمحـد قـد «: والتباعد عنهم، والتقرب إىل اهللا بذمهم ومقتهم، قال شـيخ اإلسـالم

 .»ًصار هو إمام السنة، كان من جاء بعده ممن ينتسب إىل السنة ينتحله إماما

ِوجرت فتنة اجلهمية، وامتحنـت األئمـة، وأقـام اهللا اإلمـام أمحـد؛ إمـام الـسنة، «: وقال ُ

ألمة يف وقته، وخليفة املرسلني، ووارث النبيني، فثبت اهللا بـه اإلسـالم والقـرآن، ّوصديق ا

وحفظ به عىل األمة العلم واإليامن، ودفع به أهل الكفـر والنفـاق والطغيـان، الـذين آمنـوا 

 .»ببعض الكتاب وكفروا ببعض

 ملـذهب ّيف كتابه اإلبانة الذي ألفه بعد رجوعـه) ٣٢٤:ت(ويقول أبو احلسن األشعري 

ًأهل السنة، يقـول مثنيـا عـىل اإلمـام أمحـد قولنـا الـذي نقـول بـه وديانتنـا التـي نـدين هبـا «: ُ

ُ، ومـا روي عـن الـسادة الـصحابة @، وبـسنة نبينـا حممـد التمسك بكتـاب اهللا ربنـا 
والتابعني وأئمة احلديث، ونحن بذلك معتصمون، وبام كان يقول به أبو عبـد اهللا أمحـد بـن 

ل نرض اهللا وجهه، ورفع درجتـه، وأجـزل مثوبتـه، قـائلون، وملـا خـالف قولـه حممد بن حنب

                                       
، لكن ال يمنع ذلك مـن اعتبـار مـن مـات بعـد ٢٢٠ة القرون الثالثة املفضلة بعام هناك من جيعل هناي) ١(

هذا التاريخ بفرتة وجيزة، لكنه قىض جل حياته يف تلك القرون ال يمنع اعتباره من القرون املفضلة، 

 ٩، نيل األوطار للشوكاين ج٢٥٧ ص ١٠جمموع الفتاوى ج: مثل؛ أمحد بن حنبل، والبخاري، ينظر

 .٣٢١ ص ٢لقول املفيد عىل كتاب التوحيد البن عثيمني ج، ا٢٠٩ص 

 .٣٦٣ ص ١٢جمموع الفتاوى ج) ٢(

 . ، بترصيف يسري٣٥٥ ص ١٢جمموع الفتاوى ج) ٣(
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خمالفون، ألنه اإلمام الفاضل، والرئيس الكامل، الذي أبان اهللا به احلق، ودفع به الضالل، 

ّوأوضح به املنهاج، وقمع به بـدع املبتـدعني، وزيـغ الـزائغني، وشـك الـشاكني، فرمحـة اهللا 

ّعليه من إمام مقدم، وجل ُيل معظم، وكبري مفهمُ ُّ«. 

ِّويف جهود اإلمام املبجل إمام السنة قد ألفت جملدات ُ منهـا مـا خـص فقـط بمحنتـه ،ّ ُ

حمنـة : (، منهـاّوصربه عىل التعذيب من خمالفيه ومن أيدهم من سياسيني من أهـل البـدع

مناقبـه وجهـاده يف ًلعبد الغني املقديس يف ثالثة أجزاء، وعذرا هلـذا التقـصري يف ذكـر ) أمحد

 .كشف البدعة، فإنه مقام يطول

ًوقد ترك إرثا عظيام، هو مثال عىل جهاده للمخالفني، ومناظراته، وإفحامه هلـم، وهـي  ً ِ

 :يشء مما بقي من علمه الغزير، منها

 مسنده، وقد ضم أضخم عدد من األحاديث، حيث بلغ عـدد أحاديثـه أربعـني ألـف -

 .حديث

 .جلهمية الرد عىل الزنادقة وا-

ًوذكر إسامعيل باشا يف هدية العارفني أن له تفسريا، وكتابا يف الناسخ واملنسوخ ً. 

ّ ومن أئمة اهلدى يف املائة الثالثة من حفظ اهللا عىل يده الدين وأهله، فقيضه اهللا تعـاىل للـذب  ّ
، ، احلـافظ الناقـد)٢٥٦: ت(، ذاك هو اإلمام حممـد بـن إسـامعيل البخـاري @عن سنة نبيه 

شيخ اإلسالم، جبل احلفظ، وإمام الدنيا، شهدت له األمة بالعلم واإلمامـة، وتلقـت صـحيحه 

بالقبول، فكان أصح الكتب بعد كتاب اهللا تعاىل، حفظ اهللا به الدين، فـأثنى العلـامء عليـه وعـىل 

                                       
 .٢١، ٢٠اإلبانة أليب حسن األشعري ص ) ١(

 .للهروي، وللبيهقي، ولألصبهاين، والبن اجلوزي) مناقب اإلمام أمحد(مثل ) ٢(

معرفـة : وتأييد من املأمون وغريه من األمراء الذين امتحنوا األئمة لقول املعتزلة، ينظـركان للمعتزلة شوكة ) ٣(

 ٥، تـاريخ مدينـة دمـشق ج١٨١ ص٩، حلية األوليـاء لألصـبهاين ج ١٨٢ ص١الثقات ألمحد العجيل ج 

 .٢٣٦ ص١١، سري أعالم النبالء ج١٢٨، آثار البالد وأخبار العباد للقزويني ص٣١٨ص

 .٤٨ ص ٥ العارفني ج هدية: ينظر) ٤(
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هو إمام املسلمني، وقـدوة املوحـدين، وشـيخ «): ٧٧١: ت(صحيحه، قال تاج الدين السبكي 

 .»، واملعول عليه يف أحاديث سيد املرسلني، وحافظ نظام الديناملؤمنني

وال شك أن املنهج الذي اتبعه اإلمـام البخـاري يف صـحيحه، مـن أعظـم طـرق كـشف 
التحريف يف السنة، وهي الشارحة للقرآن، ومناقب اإلمام البخـاري، وجهـوده يف الـدفاع 

 قـد خـصها العلـامء بالتـأليف، عن الـدين، أعظـم مـن أن تـستوعب يف مثـل هـذه العجالـة،
بعـد ذكـر ثنـاء العلـامء ) ٨٥٢: ت(واستغرقت منهم جملدات، ويكفي إيراد قول ابن جحر 

ولو فتحت باب ثناء األئمة عليه ممن تأخر عن عرصه لفنـي القرطـاس، «: عليه، حيث قال
 .»ونفدت األنفاس، فذاك بحر ال ساحل له

عـد القـرآن بـشهادة األئمـة األعـالم، وترك للمسلمني صحيحه، وهـو أصـح الكتـب ب
اتفــق العلــامء رمحهــم اهللا عــىل أن أصــح الكتــب بعــد الكتــاب «): ٦٧٦: ت(قــال النــووي 

ــاب البخــاري  ــالقبول، وكت ــة ب ــتهام األم ــسلم، وتلق ــاري وم ــصحيحان؛ البخ ــز؛ ال العزي
 .»أصحهام، وأكثر فائدة

وله كتاب التفسري ضـمن وترك البخاري مؤلفات أخرى مثل؛ التاريخ واألدب املفرد، 
 .الصحيح

ُوإذا ذكر اإلمام البخاري، جاء ذكر اإلمام مسلم؛ وهو ْ ِ مسلم بن احلجاج أبـو احلـسني : ُ
، فكتابه يـأيت يف الدرجـة الثانيـة بعـد صـحيح البخـاري، )٢٦١: ت(القشريي النيسابوري 

قولـه يف وقد سار عىل منهج األئمة يف النقد وكشف الدخيل عىل الـسنة، ويـدل عـىل ذلـك 
واعلـم وفقـك اهللا تعـاىل أن الواجـب عـىل كـل أحـد عـرف التمييـز بـني «: مقدمة صحيحه

صحيح الروايات، وسقيمها، وثقـات النـاقلني هلـا مـن املتهمـني، أن ال يـروي منهـا إال مـا 
َعرف صحة خمارجـه، والـستارة يف ناقليـه، وأن ينفـي منهـا مـا كـان منهـا عـن أهـل الـتهم،  ََ ِّ ِ ِ ِ َ َُ َ ّ ِ ِ

                                       
 . ٢١٢ ص ٢طبقات الشافعية ج ) ١(

 .٢٥٨ ص ٢هدي الساري مقدمة فتح الباري ج ) ٢(

 .١٤ ص ١رشح النووي عىل صحيح مسلم ج ) ٣(
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 .»اندين من أهل البدعواملع
هذه القاعدة العظيمة التي نص عليها اإلمام قـد دلـت عـىل املـنهج القـويم، املعـني عـىل 

 .كشف التحريف الذي دعا إليه مجيع األئمة من علامء السنة رمحهم اهللا تعاىل
، فعمروهــا بقــول احلــق والــدفاع عنــه، وهنــاك علــامء أجــالء عاشــوا يف املائــة الثالثــة

هبم اإلسالم وأهله ال يمكن حرصهم يف مثل هذه العجالة، فجزاهم اهللا عن األمـة وهنىء 
 .خري اجلزاء
  :من القرن الرابع إلى القرن السابع: ثانياً

 
يف طليعة القرن الرابع، وعىل رأسـه إمـام املفـرسين، وشـيخ اإلسـالم، حممـد بـن جريـر 

ًه أهل عرصه، وكـان إمامـا يف فنـون كثـرية، ، مجع من العلوم ما رأس ب)٣١٠: ت(الطربي 

له مصنفات عـدة تـدل عـىل سـعة علمـه وفـضله، وهـو إمـام املفـرسين بـال منـازع، ودرتـه 
هو املرجع األول للباحثني يف معـاين كتـاب اهللا تعـاىل، ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن(

 . وفيه كشف ألباطيل كثري من أهل البدع
 .خ وفيه صنف تارخيه املشهورّ و هو عالمة يف التاري-
ّ وله رصيح السنة، أصل فيه عقيدة أهل السنة، ورد عىل املخالفني- ّ. 

ــىل  ــة ع ــا احلج ــام فيه ــاحثني، وأق ــا للب ــار فيه ــي أن ــرية الت ــصنفات الكث ــن امل ــا م وغريه
ّويف دراستي لأللفاظ التي حرفـت معانيهـا، رجعـت ألقـوال إمـام املفـرسين . املخالفني ُ

                                       
 .٨ ص ١صحيح مسلم ج ) ١(
، )٢٣٤: ت(، عـيل بـن املـديني )٢٣٣: ت(، حييى بـن معـني )٢١١: ت(عبد الرزاق الصنعاين : مثل) ٢(

، أبو زرعـة عبيـد اهللا بـن عبـد الكـريم الـرازي )٢٣٨: ت(هيم املعروف بابن راهويه إسحاق بن إبرا
سعيد ، أبو)٢٧٧: ت( بن إدريس احلنظيل ، أبو حاتم الرازي حممد)٢٧٥: ت(، أبوداود )٢٦٤:ت(

 . وغريهم كثري رمحهم اهللا تعاىل) ٢٨٠: ت(الدارمي 

 ،٢٤٢ ص٥، معجــم األدبــاء ج١٠٢زي ص، طبقــات الفقهــاء للــشريا١٦٢ ص٢تــاريخ بغــداد ج: ينظــر) ٣(

 . ٢٦٩ ص ١٤سري أعالم النبالء ج 
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ن فيها من حترير للخالف، وبيان للحق، بأقوى حجـة، وأوضـح أدلـة، وصـدق كثريا ملا كا
ُكـان أحـد أئمـة العلـامء، حيكـم بقولـه، «: حني قال يف ترمجته للطربي) ٤٦٣: ت(اخلطيب 

ّ، ولذا عـده العلـامء »ُوله كتاب التفسري مل يصنف مثله... ُويرجع إىل رأيه ملعرفته وفضله
 .التاريخّأبا التفسري، كام عدوه أبا 

 ومن جهابذة القرن الرابـع، العالمـة اإلمـام أبـو بكـر حممـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة -

، اتفق أهل زمانه ومن جاء بعدهم عـىل تـسميته بإمـام األئمـة، قـال الـذهبي )٣١١:ت(

صـاحب التـصانيف، ... احلافظ احلجة الفقيه، شيخ اإلسـالم، إمـام األئمـة«): ٧٤٨: ت(

َعني يف حداثته باحلد ِ  .»ُيث والفقه، حتى صار يرضب به املثل يف سعة العلم واإلتقانَ

املجتهد املطلق، البحر العجاج، واحلـرب الـذي ال خيـاير يف «): ٧٧١: ت(وقال السبكي 

احلجى، وال يناظر يف احلجاج، مجع أشتات العلوم، وارتفع مقداره، فتقارصت عنه طوالع 

 الـرضاغم مزدمحـة، وفردهـا الـذي رفـع العلـم النجوم، وأقام بمدينة نيسابور إمامها حيث

ِبني األفراد علمه، والوفود تفد عىل ربعه ال يتجنبه منهم إال األشقى، والفتاوى حتمل عنـه  َ

ًبرا وبحرا، وتشق األرض شقا، وعلومه تسري فتهدي، يف كل سوداء مدهلمة، ومتـيض علـام  ً ً

 .»تأتم اهلداة به، وكيف ال وهو إمام األئمة

: يف البدايـة والنهايـة) ٧٧٤: ت(ن جهاده، وبذله يف طلب العلم يقول ابن كثـري وأما ع

ًاإلمام أبو بكر بن خزيمة امللقب بإمام األئمة، كان بحرا من بحـور العلـم، طـاف الـبالد، «

ــه  ــع كتاب ــنف ومج ــري، وص ــب الكث ــم، فكت ــب العل ــديث، وطل ــاق يف احل ــل إىل اآلف ورح

                                       
 .١٦٣ ص ٢تاريخ بغداد ج ) ١(

امء احلـديث أليب يعـــــىل القزوينـي ، اإلرشـاد يف معرفـة علـ١٥٦ ص٩الثقـــات البن حبان ج: ينظر) ٢(

 .١٤٩ ص ١١، البداية والنهاية ج ١٠٩ ص ٣، طبقات الشافعية الكربى ج ٨٣١ ص٣ج

 .٣٦٥ ص ١٤السري ج ) ٣(

 .١٠٩ ص ٣طبقات الشافعية الكربى ج ) ٤(
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ولـه غـري . » مـن املجتهـدين يف ديـن اإلسـالمالصحيح، من أنفع الكتب وأجلهـا، وهـو

ّالــصحيح، كتــاب التوحيــد، أقــر فيــه عقيــدة الــسلف، وكــشف حتريــف املخــالفني وشــدد  ّ
ّمـن مل يقـر بـأن اهللا عـىل عرشـه فـوق سـبع «: عليهم، وقال فيمن أنكر العلـو واالسـتواء ُ

ه، وألقـي عـىل سامواته فهو كافر بربـه، حـالل الـدم يـستتاب، فـإن تـاب وإال رضبـت عنقـ

ًبعض املزابل حتى ال يتأذى به املسلمون وال املعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا، 

 .»وال يرثه أحد من املسلمني، إذ املسلم ال يرث الكافر، وال الكافر يرث املسلم

 :يف نونيته) ٧٥١: ت(قال ابن القيم 

ـــــــ ـــــــه حقـــــــا عــــــىل ال ـــــــه سبحان ــــــع فـ   وبأن ــــــرش الرفي ـــــسلطـانع ـــــل ذو ال   ّج

ـــــــان   ّوهــــــو الـــــذي شجــــــع ابـــــن خزيمــــــة ـــــــق والعرف ـــــــف احل ـــــــل سي   إذ س

ــــــــران   ّوقـــــــىض بقتــــــــل املنكريــــــــن علــــــــوه ــــــــن الكف ــــــــم م   بعــــــــد استتابته

ـــــو ـــــل ف ــــــد القت ــــــون بع ــــــم يلق ـــــــــــان   ُوبأهن ـــــــــــات واألنتـ ـــــــــــل امليت   ق مزاب

ــــــــذي ــــــــر ال ــــــــام احلب ـــــــشفـى اإلم   يدعــــــــى إمــــــــام أئمــــــــة األزمــــــــان   ف

ومن أعيان القرن الرابـع، احلـافظ عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن إدريـس ابـن أيب حـاتم  -

صاحب التفسري، وكتاب اجلرح والتعديل، أخذ علمه عن أبيـه أيب   )٣٢٧: ت(الرازي 

الـرد عـىل : ًوغريه من العلامء، صنف كثـريا مـن التـصانيف مثـل) ٢٧٧: ت(حاتم الرازي 

                                       
 .١٤٩ ص ١١البداية والنهاية ج ) ١(

 . من سورة البقرة٢٥٥، ٢٩ّالرد عىل من حرف االستواء والعلو عند آية : ينظر) ٢(

، اجـتامع اجليـوش اإلسـالمية عـىل غـزو ١٧٠ ص ٦، جمموع الفتاوى ج ١٢٧إثبات صفة العلو ص ) ٣(

 ١٥٥اجلهمية البن القيم ص املعطلة و

 .٤٥٢ ص ١رشح قصيدة ابن القيم ألمحد بن عيسى ج ) ٤(

، ٣٥٧ ص ٣٥، تـاريخ مدينـة دمـشق ج ٥٥ ص ٢طبقات احلنابلة أليب احلسني بن أيب يعىل ج : ينظر) ٥(

 .٦٢طبقات املفرسين للسيوطي ص 
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) ٢٦٤: ت(، وغريهـا، أخــذ مــن علــم أيب زرعــة أمحــد، الــسنةاجلهميـة، مناقــب اإلمــام 

 .ًوتتلمذ عليه، فجمعه إىل علم أبيه فكان بحرا من العلوم

ً وتفسريه مسند، يعد تراثا يف علم التفسري ُ. 

ً كثـري، فكـانوا نـورا هيتـدي هبـم وغريهم من العلـامء الـذين عاشـوا يف القـرن الرابـع

 .الناس

 

 كسابقه من القرون، يف حفظ اهللا لدينـه وتقيـيض العلـامء خلدمتـه، والـدفاع عنـه،  هو-

 :فاشتهر فيه من العلامء من كشف اهللا هبم احلق، ودحض الباطل، ومنهم

، من حفـاظ احلـديث وضـابطيه )٤٦٣: ت(أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي 

نيف املنتـرشة، وهـي تربـو عـىل الـستني املتقنني، أفنى عمره يف الطلب، فكان له تلك التصا

 .ُبه ختم ديوان املحدثني: ، وقيلًمصنفا

                                       
 .٥٥ ص ٢طبقات احلنابلة ج : ينظر) ١(

 .٦٢طبقات املفرسين للسيوطي ص ) ٢(

، أبـو جعفـر الطحـاوي )٣١٦: ت(، أبوداود السجـستاين )٣٠٣: ت(النسائي أمحد بن شعيب : مثل) ٣(

فقد ناظر أهـل البـدع منـاظرة ) ٣٢٤: ت(، أبو احلسن األشعري )٣٢٤: ت(ابن جماهد ) ٣٢١: ت(

فرج ، أبو)٣٥٤: ت(ان التميمي البستي اخلبري حني ترك مذاهبهم ورجع ملذهب السنة، حممد بن حب

ــو بكــر اآلجــري )٣٥٦: ت(األصــبهاين  ــسمرقندي )٣٦٠: ت(، أب ــن حممــد ال ــو الليــث نــرص ب ، أب

، ابــن بطــة )٣٧٧: ت(، أبــو احلــسن امللطــي )٣٦٩: ت(، عبـد اهللا بــن حممــد األصــبهاين )٣٦٧:ت(

، )٣٩٥:ت(، حممد بن إسحاق بن منـده )٣٨٥: ت(، عيل بن عمر الدارقطني )٣٨٧: ت(العكربي 

 . رمحهم اهللاوغريهم من العلامء 

ة ـــات الـشافعيــــ، طبق٢٩ ص٤ ات الشافعية الكـربى جـــ، طبق٤٩٧ ص١معجم األدباء ج : ينظر) ٤(

 .٢٤٠ ص١ج 

 .٤٩٧ ص ١معجم األدباء ج : ينظر) ٥(

 .٢٤٠ ص ١طبقات الشافعية ج : ينظر) ٦(
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تاريخ بغداد، غنية امللتمس يف إيـضاح : ومن مصنفات اخلطيب البغدادي الكثرية النفع

امللتــبس، اقتــضاء العلــم العمــل، تقييــد العلــم، حــديث الــستة مــن التــابعني وذكــر طرقــه 

 .حلديث، الرحلة يف طلب العلم، وغريها كثريواختالف وجوهه، رشف أصحاب ا

ــنهم- ــي :  وم ــى البيهق ــن موس ــيل ب ــن ع ــسني ب ــن احل ــد ب ــري أمح ــافظ الكب ــام احل اإلم

ْاخلرسوجردي  َْ بـورك لـه يف «: يف تـذكرة احلفـاظ) ٧٤٨: ت(، قال الـذهبي )٤٥٨: ت(َُ

 األسـامء ًعلمه حلسن قصده، وقوة فهمه وحفظه، وعمل كتبا مل يـسبق عـىل حتريرهـا، منهـا

والصفات وهو جملدان، والـسنن الكبـري عـرش جملـدات، والـسنن واآلثـار أربـع جملـدات، 

وشعب اإليامن جملدان، ودالئل النبوة ثـالث جملـدات، والـسنن الـصغري جملـدان، والزهـد 

جملد، والبعث جملد، واملعتقد جملـد، واآلداب جملـد، ونـصوص الـشافعي ثـالث جملـدات، 

ت جملد، والرتغيب والرتهيب جملد، وكتـاب اخلالفيـات جملـدان، واملدخل جملد، والدعوا

واألربعــون الكــربى، واألربعــون الــصغرى، وجــزء يف الرؤيــة، ومناقــب الــشافعي جملــد، 

 .»وكتاب األرسى، وكتب عديدة ال أذكرها

 .وهذه املصنفات خري شاهد عىل خدمته للدين وبذل العمر يف ذلك

يوسـف بـن عبـد اهللا بـن حممـد بـن الم، أبـو عمـر حافظ املغرب، وشـيخ اإلسـ: ومنهم

أثنـى عليـه العلـامء، وتوافـد عليـه طلبـة  )٤٦٣: ت(الرب النمري األندليس القرطبـي عبد

ًالعلم، وقد مجع فنونا كثرية، فهو مقرئ، فقيه، عامل باحلديث والتفسري، وفنون شـتى، فبلـغ 

ع، رد عـىل املبتـدعني، وحـذر رتبة األئمة املجتهـدين، وابـن عبـد الـرب صـاحب سـنة واتبـا

أدرك الكبـار، وطـال عمـره، وعـال «: ًمنهم، وأقام عليهم احلجة، يقول الذهبي مثنيا عليـه

                                       
 .٢٢٠ ص١، طبقات الشافعية ج ١٣٢ ص ٣، تذكرة احلفاظ ج ٧٥ ص١وفيات األعيان ج : ينظر) ١(

 .١١٣٣، ١١٣٢ ص ٣تذكرة احلفاظ ج ) ٢(

اإلكامل يف رفـع االرتيـاب عـن املؤتلـف واملختلـف يف األسـامء والكنـى، لعـيل بـن هبـة اهللا بـن : ينظر) ٣(

 .١٥٣ ص ١٨، سري أعالم النبالء ج ٥٨٠ ص ١ماكوال ج 
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سنده، وتكاثر عليه الطلبة، ومجع وصنف، ووثـق وضـعف، وسـارت بتـصانيفه الركبـان، 

 .»وخضع لعلمه علامء الزمان

ن العلـم وفـضله، االسـتيعاب يف االستذكار، التمهيد، جامع بيـا: ومن مصنفاته الفائقة

 . معرفة األصحاب، الدرر، الكايف

وغري ما ذكرت من علامء القرن اخلامس أئمة أعالم ال يمكن حـرصهم، ذادوا عـن 

ّحياض الكتاب والسنة، وساروا عىل هنج السلف الصالح، ودلوا الناس عليـه رمحهـم 

 .ًاهللا مجيعا

 
ْوالـسنة يف هــذا القـرن حميــي الـسنة، نــارص الـدين، ركــن ممـن اشــتهر بخدمتـه للكتــاب  ُ

ّ، حمـدث، فقيـه، مفـرس، إمـام، )٥١٦: ت(الدين، أبو حممد احلسني بن مـسعود البغـوي  ُ ِّ َ ُ
ُعــامل، عالمــة، بــورك لــه يف تــصانيفه، ورزق فيهــا القبــول، وتنــافس العلــامء يف حتــصيلها،  ُ ّ

 السلف، ويـشنع عـىل املبتدعـة، فهـو أثـري، واالعتناء هبا، كان ينافح يف مؤلفاته عن منهج

دعا إىل السنة، وسار عليهـا، مـن إرثـه العظـيم تفـسريه، معـامل التنزيـل، رشح الـسنة، وهـو 

عظيم يف بابه ال يـستغني عنـه طالـب العلـم، ولـه املـصابيح، والتهـذيب يف فقـه الـشافعية، 

 .ًواجلمع بني الصحيحني، وكتاب األربعني حديثا، وغريها

ن قد حاز قصب السبق يف الدعوة والتصنيف، والتعلم والتعليم، وهو الـشيخ ومنهم م

ّاإلمام، العالمة احلافظ، املفرس، املحدث، املؤرخ، شيخ اإلسالم، عامل العـراق، أبـو الفـرج  ّّ

                                       
 .١٥٤ ص ١٨السري ج ) ١(
ــنهم) ٢( ــسابوري : م ــاكم الني ــد اهللا احل ــو عب ــبهاين ، )٤٠٥: ت(أب ــر األص ــو بك ــة اهللا )٤٠٦: ت(أب ، هب

، ابـن )٤٤٤: ت(، املقرئ أبو عمـرو الـداين )٤٣٠: ت(، أبو نعيم األصبهاين )٤١٨: ت(الاللكائي 
) ٤٨١: ت(أبـو إسـامعيل اهلـروي ، )٤٨٩: ت(، أبـو املظفـر الـسمعاين )٤٥٦: ت(حزم الظـاهري 

 ).٤٧١: ت(مظفر اإلسفراييني أبو
، طبقات املفـرسين للـسيوطي ٢٨١ص١، طبقات الشافعية ج ١٩٣ص١٢اية ج البداية والنه: ينظر) ٣(

 .٤٩ص 



التحريف، تعريفه ونشأته وجهود العلماء في كشفه  

  

 

ً، كتـب بخطـه كثـريا مـن كتبـه إىل أن مـات، )٥٩٧: ت(عبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي 

، كان ذا حظ عظيم يف الـوعظ، والـدعوة إىل اهللا، حيـرض »كتبت بيدي ألف جملد«: وقال

تاب عىل يدي «: ~جمالسه امللوك، والوزراء وبعض اخللفاء، واألئمة الكرباء، ويقول 

 .»ًمائة ألف، وأسلم عىل يدي عرشون ألفا

وأثرى اإلمام ابن اجلوزي مكتبات املسلمني بمصنفات، نافعة، ظريفة، مجيلـة العبـارة، 
 :العلم، قوية احلجة، منهاغزيرة 

 تفسريه؛ زاد املسري، املغني يف علوم القرآن، صيد اخلاطر، التبرصة، املنـتظم يف تـاريخ -
امللوك واألمم، الناسخ واملنسوخ، غريب احلديث، كـشف املـشكل، التحقيـق يف أحاديـث 

يس، تـذكرة اخلالف، الضعفاء واملرتوكني، تنبيه النائم الغمر عىل مواسم العمر، تلبيس إبل
َاألريب يف تفسري الغريب، وغريها من املصنفات الكثري، تشهد هلذا العلـم بخدمتـه للعلـم  َ

 .ًوالعلامء ودين اإلسالم فجزاه اهللا عنه خريا
ّالذين جندوا أنفسهم، للذب عن كتـاب اهللا تعـاىل  وغريمها من علامء القرن السادس ّ

 .@وسنة رسوله 
 

يف هذا القرن يف تصدهيم ألعداء السنة، وإقامة احلجة عليهم، وبيـان احلـق ّمن املربزين 
ّللناس، اإلمام القدوة، العالمة، املجتهد، شيخ اإلسالم، موفق الدين أبو حممد عبد اهللا بـن  ّ

، كان من بحور العلم، وأذكياء العامل، كـان )٦٢٠: ت(أمحد بن حممد بن قدامة املقديس 

                                       
وايف بالوفيــات ـــــ، ال٣٦٥ ص ٢١الم النـبالء ج ـــــ، ســري أع١٤٠ ص ٣وفيـات األعيـان ج : ينظـر) ١(

 .٦١، طبقات املفرسين للسيوطي ص ١٦٩، ذيل طبقات احلنابلة ص ١٧٢ ص ١١ج
 .٣٠٩ ص ١شايخ لعبد احلي الكتاين ج فهرس الفهارس واألثبات ومعجم امل) ٢(
 .املرجع السابق) ٣(
 ).٥٠٧: ت(ابن طاهر املقديس : منهم) ٤(
، البدايـة ٥٢٠ ص١، فوات الوفيـات ملحمـد بـن شـاكر الكتبـي ج١٦٥ ص٢٢سري أعالم النبالء ج: ينظر) ٥(

 .٦٧ ص ٤، األعالم للزركيل ج ٩٠٩، معجم الكتب ليوسف عبد اهلادي ص٩٩ ص١٣والنهاية ج
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مانه، نفع اهللا بعلمه فصار إمام األئمة، عـىل مـذهب الـسلف، وصـنف عامل أهل الشام يف ز
: ّيف اتباعه والتحذير من االبتداع تصانيف مشهورة هي مرجع يف الرد عىل املخـالفني، مثـل

 .إثبات صفة العلو، ذم التأويل، ملعة االعتقاد، حتريم النظر يف كتب أهل الكالم، وغريها
َوبرع يف الفقه وأصوله، وصنف  َ فيه املغني، وهو فريد يف فنه، ال غنى لطلبة العلم عنـه، ََ

وله الكايف يف فقه اإلمام أمحد، واملقنع، والعمدة، وروضة النـاظر، وغريهـا مـن املـصنفات 
ّالتي تدل عىل فضل ابن قدامة رمحـه اهللا تعـاىل، وقـد تـصدى للمخـالفني ونـاظرهم وقطـع 

 .عداء الدين من أهل البدع والزندقةحجتهم، فهو من األئمة الذين محلوا لواء جهاد أ
ً عاملـا ~كـان  )٦٧١: ت(أبو عبد اهللا حممد بـن أمحـد بـن أيب فـرح القرطبـي : ومنهم

ًكبريا، منقطعا إىل العلم، منرصفا عن الدنيا، فرتك ثـروة علميـة تقـدر بثالثـة عـرش كتابـا مـا بـني  ً ً ً

: رآن الكــريم، ومــن مــصنفاتهمطبــوع وخمطــوط، أبرزهــا تفــسريه الكبــري، اجلــامع ألحكــام القــ
التذكرة ألحوال املوتى، أمور اآلخـرة، التـذكار يف أفـضل األذكـار، التقريـب لكتـاب التمهيـد، 

 .اإلعالم بام يف دين النصارى من الفساد واألوهام، وإظهار حماسن اإلسالم
 )٦٧٦: ت(ّحميي الدين، شيخ اإلسالم حييى بن رشف بن مري بن النـووي : ومنهم

ّم العالمة، فاق علامء زمانه، وحاز قصب السبق يف العلم والعمل، وهو أشـهر مـن أن اإلما

ُيرتجم له، فالصغري قبل الكبري يعرفه، فإن أحاديثه األربعـني، وريـاض الـصاحلني دخلـت 

ُبيت كل مسلم، وتعلمـه صـغارهم قبـل كبـارهم، فبـارك اهللا يف علمـه وتـصانيفه، وعـرف  ّ

 .النهي عن املنكر، ومناظرة أهل البدعرمحه اهللا بأمره باملعروف و

                                       
             الم ـــــخ اإلســـــ، تاري١٥٩ ص ١٨هنايــة األرب يف فنــون األدب لــشهاب الــدين النــويري ج : ينظــر) ١(

، الديباج املذهب يف معرفة أعيان علـامء املـذهب البـن ٨٧ ص ٢، الوايف بالوفيات ج ٧٥ ص ٥٠ج 
ــدلس الرطيــب ألمحــد ا٣١٧فرحــون اليعمــري املــالكي ص  ملقــرئ ، نفــح الطيــب مــن غــصن األن

 .٢٤٦، طبقات املفرسين للداودي ص ٢١١ ص ٢التلمساين ج 
 ص ٤ وما بعـدها، تـذكرة احلفـاظ ج ٣حتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام النووي البن العطار ص : ينظر) ٢(

، املنهــل العــذب الــروي ١٥٨، عقــد اجلــامن يف تــاريخ أهــل الزمــان لبــدر الــدين العينــي ص ١٤٧٠
 . ٢٩لعبد اللطيف زادة ص ، أسامء الكتب ١للسخاوي ص 



التحريف، تعريفه ونشأته وجهود العلماء في كشفه  

  

 

ًإمام أهل عرصه علام وعبادة، وسيد أوانه ورعـا وسـيادة، «): ٩١١: ت(قال السيوطي 

العلــم الفــرد، فدونــه واســطة الــدرع واجلــوهر، الــرساج الوهــاج، فعنــده خيفــى الكوكــب 
 بعـد التـابعني األزهر، عابد العلامء، وعامل العباد، وزاهد املحققني وحمقق الزهاد، مل تـسمع

بمثله أذن، ومل تر ما يدانيه عني، ومجع له يف العلم والعبـادة، حمكـم النـوعني، راقـب اهللا يف 
رسه وجهره، ومل يربح طرفه عني عن امتثال أمره، ومل يضيع من عمره ساعة يف غـري طاعـة 
مواله، إىل أن صار قطب عرصه، وحوى من الفضل ما حواه، وبلغ مـا نـواه، فتـرشفت بـه 

 .»واة، ومل يكن له من ناواهن
كـان «: ًأيـضا) ٩١١: ت(ّوأما عن أمره باملعروف وهنيه عـن املنكـر، فيقـول الـسيوطي 

ًإماما بارعا، حافظا، متقنا، أتقن علوم شتى، وبارك اهللا يف علمه وتـصانيفه حلـسن قـصده،  ً ً ً

ًوكان شديد الورع والزهد، أمارا باملعروف، ناهيا عـن املنكـر، هتابـه ا ًمللـوك، تاركـا جلميـع ً

 .»مالذ الدنيا
ّوله مع أهل البدع صوالت، بني فيها احلق، ودفع أباطيلهم، يف غري موضع مـن رشحـه 

رشح األربعني : ، وغريه من تصانيفه التي جاءت يف فنون خمتلفة مثلعىل صحيح مسلم
نهـاج، املجمـوع، النووية، رياض الصاحلني، األذكار، التقريب، روضة الطالبني، دقـائق امل

 .التبيان يف آداب محلة القرآن، آداب الفتوى، هتذيب األسامء، وغريها
وما ذكرته من علامء يف هذا القرن، إنام هي أمثلة عىل من وجد فيه من العلامء، وغـريهم 

 .ً، رمحهم اهللا مجيعاكثري

  :من القرن الثامن إلى القرن الرابع عشر: ثالثاً
 

ة القرن الثامن برز جمدد اإلسالم، وإمام العلامء املجاهدين، أبـو العبـاس، أمحـد يف طليع

                                       
 .٥ّاملنهاج السوي يف ترمجة اإلمام النووي للسيوطي ص ) ١(

 .٥١٣طبقات احلفاظ ص ) ٢(

 .، وغريها١٥٤ ص٦، ج ١٥ ص٣، ج ١٣٢ ص٢، ج ١٤٧ص١رشحه عىل صحيح مسلم ج : ينظر) ٣(

 ).٦٠٠: ت(عبد الغني املقديس : منهم) ٤(
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ّ، العامل، املفـرس، الفقيـه، احلـافظ، املجتهـد، )٧٢٨: ت(بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ا
ــيخ  ــق ش ــدين، إن أطل ــي ال ــب بتق ــرصه، امللق ــادرة ع ــاهرة، ن ــصانيف الب ــدث، ذو الت ّاملح

 .السمهاإلسالم، انرصف الذهن 

ّوأنـا أقـل مـن أن ينبـه عـىل قـدره «: يقول حـني تـرجم لـه) ٧٤٨: ت(وإن كان الذهبي  ُ

ّكلمي، أو أن يوضح نبأه قلمي، فأصحابه وأعداؤه خاضعون لعلمه ُ ِ َ«. 

إن كان هذا قول العامل الناقد الـذهبي، فـامذا عـساي أن أذكـر يف بيـان جهـاده، وتـصديه 

ه ويـده، وخـاص مـع العـدو املعـارك بالـسيف والقلـم، ألهل البدع واإلحلاد، جاهد بلسان

وقد وصلنا من جهاده هلم، مئـات املـصنفات وعناوينهـا تـدل عـىل مـا حـوت مـن منـاظرة 

منهــاج الــسنة النبويــة، الــصارم : للمخــالفني وإثبــات لعقيــدة أهــل الــسنة واجلامعــة، مثــل

، درء تعـارض العقـل املسلول عىل شاتم الرسول، بيان تلبيس اجلهمية، الرد عل املنطقيـني

والنقل، اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصـحاب اجلحـيم، العقيـدة الواسـطية، اجلـواب 

 .الصحيح ملن بدل دين املسيح

، واضحة الدليل، قوية احلجة، ناصـعة البيـان، واضـحة الداللـة ~وملا كانت كتبه 

ء بعده، وكـل مـن بـرز مـن يف تقرير مذهب احلق، والرد عىل مجيع املبطلني، أفاد منها العلام

العلامء يف قرنه إىل وقتنا هذا، فإن كتب شيخ اإلسالم عىل طليعة مراجعه، وأقواله من أهـم 

 قـد ~ ألنـه ؛ًما يستدل هبا الباحثون، لذا فـإنني قـد نقلـت كثـريا منهـا يف هـذا البحـث

                                       
 وما بعدها، أسامء مؤلفات شيخ اإلسالم ١مية لعمر البزار ص األعالم العلية يف مناقب ابن تي: ينظر) ١(

، الوايف بالوفيات، ١٩ وما بعدها، الوابل الصيب من الكلم الطيب البن القيم ص ١البن القيم ص 

ــن رجــب ص ، ذيــل طبقــات احلنابلــة١٠٩ ص ١٣البدايــة والنهايــة ج  ، طبقــات احلفــاظ ٣٤٤ الب

 .٣٨ عىل ابن تيمية ملرعي الكرمي ص ، الشهادة الزكية يف ثناء األئمة٥٢٠ص

ثالث تراجم نفيسة لألئمة األعالم ابن تيمية واحلافظ علم الدين الربزايل واحلافظ مجال الدين املـزي ) ٢(

 .٢٥للذهبي ص 
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َختصص يف قمع البدعة، وكشف التحريف، ومـصنفاته جامعـة لـشتى الفنـون، حـرر فيهـ ا َّ

كثري من مسائل العقائد، وغريها من الفقـه، والتفـسري، واحلـديث، واألخـالق، واآلداب، 

فتاويـه التـي مجعـت يف جممـوع الفتـاوى، األمـر : وغريها من الفنون، ومن تلك املـصنفات

باملعروف والنهي عن املنكر، جامع الرسائل، الباعث احلثيث، أمراض القلوب، قاعـدة يف 

سـالة يف التوبــة، رســالة يف حتقيـق التوكــل، رسـالة يف حتقيــق الــشكر، املحبـة، االســتقامة، ر

 .الكلم الطيب، رسالة يف لفظ القرآن

ومثـل أئمـة أهـل البـدع مـن أهـل «:  يف جهاد أهل البدع والضالل قولـه~ومن أقواله 

املقـاالت املخالفــة للكتــاب والـسنة، أو العبــادات املخالفــة للكتــاب والـسنة، فــإن بيــان حــاهلم 

فهو مـن جـنس اجلهـاد يف سـبيل اهللا، إذ تطهـري ... ير األمة منهم، واجب باتفاق املسلمنيوحتذ

سبيل اهللا، ودينه، ومنهاجه، ورشعته، ودفـع بغـي هـؤالء وعـدواهنم عـىل ذلـك؛ واجـب عـىل 

الكفاية باتفاق املسلمني، ولـوال مـن يقيمـه اهللا لـدفع رضر هـؤالء لفـسد الـدين، وكـان فـساده 

ُيالء العدو من أهل احلرب، فإن هؤالء إذا استولوا مل يفـسدوا القلـوب ومـا أعظم من فساد است
ًفيها من الدين إال تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءا ًُ«. 

أهل البدع رش من أهل املعايص الشهوانية بالسنة واإلمجاع، «: وقال يف موضع آخر

أئمة الظلم، وقال يف الذي يـرشب  أمر بقتال اخلوارج، وهنى عن قتال @فإن النبي 

ــر ــوله(: اخلم ــب اهللا ورس ــه حي ــه فإن ــرصة)ال تلعن ــال يف ذي اخلوي ــن (: ، وق ــرج م خي

 ويف رواية - ضئيضء هذا أقوام يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم، يمرقون من الدين 

ّ كام يمرق السهم من الرمية، حيقر أحدكم صالته مع صـالهتم، وصـيامه - من اإلسالم 

                                       
 .، بترصف٢٣٢ ص ٢٨جمموع الفتاوى ج ) ١(

 بـرقم ٣٩٣ ص ١، البـزار يف مـسنده ج ١٧٠٨٢ بـرقم ٢٤٦ ص ٩أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ج ) ٢(

 بـرقم ١٣٢ ص ٩، الطرباين يف املعجم الكبـري ج ١٧٦ برقم ١٦١ ص ١، أبو يعىل يف مسنده ج ٢٦٩

 .١٠٣ ص ٩، البيهقي يف السنن الكربى ج ٨٦٥٧
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ً صيامهم، وقراءته مع قراءهتم، أينام لقيتموهم فاقتلوهم، فإن يف قلـتهم أجـرا عنـد مع

ثم إن أهل املعايص ذنوهبم فعل بعض ما هنوا عنه مـن ... )اهللا ملن قتلهم يوم القيامة

رسقة، أو زنا، أو رشب مخر، أو أكل مال بالباطل، وأهل البدع ذنوهبم ترك ما أمروا به 

 .»اعة املؤمننيمن اتباع السنة ومج

فكان رمحه اهللا بجهاده ألعداء اإلسالم؛ من أصحاب امللل واملـذاهب الباطلـة والبـدع، 

ُكالطود الشامخ، حتى حورب، وطورد وأوذي، وسـجن مـرات يف سـبيل اهللا، وقـد وافتـه  ُ ُ ُ

ًمنيته يف سجن القلعة بدمشق، صامدا صابرا أمام املبتدعني، ولكن ردوده عىل املبطلني، ال ً 

ًتزال سالحا فعاال، ألهنا إنام تستند إىل الكتاب والسنة، وهـدي الـسلف الـصالح، مـع قـوة  ًّ

االستنباط، وقوة االستدالل، ومن كبري فضل هذا العامل أن تتلمذ عليه أئمة أعالم، سـاروا 

 :عىل هنجه، فكانوا من سيوف اهللا املسلولة عىل أعداء احلق منهم

 )٧٤٨: ت( بــن أمحــد بـن عــثامن بـن قــايامز الــذهبي شـمس الــدين احلـافظ الناقــد حممـد

ّاملحدث الكبري، املؤرخ، املقرئ، املنقطع النظري يف أسامء الرجال، عـامل يـصح إىل الـذهب نـسبته  ّ

وانتامؤه، له الفضل يف إزالة اإلهيام يف تراجم الناس ليتـسنى لطالـب العلـم أن يأخـذ العلـم مـن 

قوال الـسلف ومتييـز أقـواهلم مـن أقـوال أهـل البـدع، ال ُ دربة يف معرفة أ~أهله، وللذهبي 

 .ّيتعدى يف تصانيفه األحاديث حتى يبني ما فيها من ضعف يف السند أو املتن

                                       
 .٦١سبق خترجيه ص) ١(

 .١٠٣ ص ٢٠، جمموع الفتاوى ج ٤٧احلسنة والسيئة البن تيمية ص ) ٢(

، تـاريخ ابـن ٦٣ ص ٢فـداء عـامد الـدين إسـامعيل بـن عـيل  ج املخترص يف أخبار البرش أليب ال: ينظر) ٣(

، ١١٤ ص ٢، الوايف بالوفيـات ج ٣٣٧ ص ٢الوردي لزين الدين بن املظفر الشهري بابن الوردي ج 

، ذيـل ١٠٠ ص ٩، طبقـات الـشافعية الكـربى ج ٣٤ذيل تذكرة احلفاظ أليب املحاسن احلسيني ص 

، غاية النهاية يف طبقـات القـراء ٥٣ ص ١لطيب حممد املكي ج التقييد يف رواة السنن واملسانيد أليب ا

 .٣٠٩البن اجلزري ص 
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وقد ترك هذه الثروة العلمية ينهل منها العلامء مـن بعـده، يف مئـات املـصنفات هـي مـن 

ًأجل الكتب نفعا وأكثرها بركة، منهـا م النـبالء، الكاشـف يف تـاريخ اإلسـالم، سـري أعـال: ً

معرفة من له رواية يف الكتب الستة، املعني يف طبقـات املحـدثني، معجـم املحـدثني، تـذكرة 

 .احلفاظ، املغني يف الضعفاء، ميزان االعتدال يف نقد الرجال

وال خيفى أمهية كتب الذهبي رمحه اهللا يف اجلرح والتعديل، الذي حفظ اهللا به عىل األمـة 

 :جهاده لبيان احلق وكشف التحريف، فله فيها مصنفات فائقة، منهاّدينها، أما عن 

جزء يف التمسك يف السنن، العلو للعيل الغفـار يف إيـضاح صـحيح األخبـار وسـقيمها، 

املنتقى من منهاج االعتدال يف نقض كالم الـرفض واالعتـزال، زغـل العلـم، وغريهـا مـن 

 .ًجزاه اهللا عن اإلسالم خريااملصنفات الفائقة التي البد لطالب العلم منها، ف

ومن تالميذ شيخ اإلسالم أبو عبد اهللا شـمس الـدين حممـد بـن أيب بكـر بـن أيـوب بـن 

ّوقلــام يــذكر شــيخ اإلســالم إال  )٧٥١: ت(سـعد الزرعــي املعــروف بــابن قــيم اجلوزيـة 

ّويقـرن اســمه باسـم تلميــذه، فينـرصف الــذهن إىل ابـن القــيم، الفقيـه، األصــويل، املفــرس، 
ّلنحوي، احلرب الواعي جلميع الفنون، انكب عىل طلب العلم حتـى صـار مـن أئمـة اهلـدى ا

الذين يقتدى هبم، يف طلب العلم واجلهاد يف بيان احلق، فهو رمحـه اهللا سـيف مـسلول عـىل 

أهل البدع، ناظرهم وقطع عليهم باحلجج الناصعة، فلم يبق هلم يف مناظرته أي متمـسك، 

ئة بالردود املفحمة هلـؤالء املبتدعـة، وعناوينهـا حتمـل معنـى جهـاد ولذا فإنك جتد كتبه ملي

 :املخالفني ملنهج أهل السنة واجلامعة مثل

                                       
، الدرر الكامنة يف أعيان املائـة ٢٣٤ ص ١٤، البداية والنهاية ج ١٩٦ ص٢الوايف بالوفيات ج : ينظر) ١(

            رة يف ملـوك مـرص والقـاهرة جلـامل الـدين األتـابكي ــــ، النجوم الزاه٦٥ ص ١الثامنة البن حجر ج

، ٥٧ ص ٢، املقصد األرشد يف أصحاب اإلمـام أمحـد لربهـان الـدين ابـن مفلـح ج ٢٤٩ ص ١٠ج 

، الـدارس يف تـاريخ املـدارس لعبـد ٦٢ ص ١بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة للـسيوطي ج 

 .٧٠ ص ٢القادر النعيمي ج 
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اجتامع اجليوش اإلسالمية عىل غزو املعطلة واجلهمية، الصواعق املرسلة عـىل اجلهميـة 

 واملعطلة، هداية احليارى يف أجوبـة اليهـود والنـصارى، ولـه مـصنفات يف التفـسري وعلـوم

َالتبيان يف أقسام القرآن، وقد برع يف الفقه وأصوله، وله فيه: القرآن عظيمة النفع مثل ََ: 

إعالم املوقعني عن رب العاملني، حتفة املولود، أحكام أهل الذمـة، ولـه جمموعـة رائعـة، 

مفتاح دار السعادة، إغاثة اللهفان مـن مـصائد الـشيطان، : فائقة يف األخالق والسلوك مثل

سالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، حادي األرواح، الفوائد، وغريها مما مدارج ال

ّيضيق املقام عن حرصه، ولـه يف الـسرية درتـه زاد املعـاد يف هـدي خـري العبـاد، وغـريه مـن  ُ
 .املؤلفات التي تقر هبا أعني طالب العلم

 تفـسريه، ويلحـق هبـام يف خدمـة كتـاب اهللا تعـاىل وتأصـيل مـذهب الـسلف الـصالح يف

ّاحلافظ، العامل اجلليـل، املحـدث، املـؤرخ، املفـرس أبـو الفـداء إسـامعيل بـن عمـر ابـن كثـري  ّ ّ

ّمؤلــف تفــسري القــرآن العظــيم الــذي يعــد مــن أنفــع التفاســري،  )٧٧٤: ت(الدمــشقي  ُ
وأشهرها، وأقرهبا لطبلة العلم، وقد سار فيه املؤلف عىل هـدي الـسلف الـصالح، ومـنهج 

يمية يف الرد عىل املخالفني من أهل البـدع واإلحلـاد، وبـارك اهللا تعـاىل يف علمـه شيخه ابن ت

 :ومصنفاته واقتناها العلامء واهتموا هبا، وانتفعوا، ومن مصنفاته رمحه اهللا

ــن درر  ــة زاهــرة م ــرآن، ويف علــوم احلــديث كوكب تفــسري القــرآن العظــيم، فــضائل الق

 :املحدث ابن كثري مثل

ا، ويف التـاريخ البدايــة والنهايـة، قـصص األنبيـاء، وغريهـا مــن حتفـة الطالـب، وغريهـ

 .مصنفاته جليلة النفع، رمحه اهللا تعاىل

                                       
، ٤٥ ص١غمر بأنباء العمر البـن حجـر ج، بأبناء ال٧٤املعجم املختص باملحدثني للذهبي ص : ينظر) ١(

، ٣٦١، ذيـل طبقـات احلفـاظ للـسيوطي ص ٤٤٥ ص ١وله الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ج 

، ٦٨ أسـامء الكتـب ص ١٩ ص ١كشف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـون ملـصطفى الرومـي ج 

قـات املفـرسين للـداودي ، طب١٥٣ ص ١البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاين ج 

 .٢٦٠ص 
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ّويف هذا القرن حتاشد زمرة من األئمة العلامء الـذين كـشفوا بـدع املحـرفني، ولـيس مـا 
 .ًذكرته إال نامذج، رمحهم اهللا مجيعا

 
ًدد للـسنة، وقـامع للبدعـة، حييـي اهللا بـه خلقـا كثـريا، وال ختلو القرون بتتابعها، مـن جمـ ً ّ

فيخرجهم عىل يده من الظلامت إىل النور، فكان نـور هـذا القـرن، وداعـي احلـق فيـه العـامل 
أمحـد بـن عـيل بـن حجـر العـسقالين املتبحر حافظ عرصه، قايض القـضاة، شـهاب الـدين، 

ميـع العلـوم، وشـفى الـصدور هو قدوة املحدثني، ونـادرة الـدهر، بـرع بج )٨٥٢:ت(
بمئات املصنفات التي عظم قدرها بعظيم ما اشتملت عليه من نفـع، وال خيتلـف اثنـان أن 
رشحه لصحيح الباري الفتح، أعجوبة الزمان، ومفخـرة العلـامء، ال يدانيـه رشح وال فـتح 

 :بعده، وله مصنفات أخرى عظيمة ال يتسع املجال حلرصها، منها
ّملسدد يف الذب عن مسند أمحد، نزهة السامعني يف روايـة الـصحابة عـن نخبة الفكر، القول ا

التابعني، الرايـة يف ختـريج أحاديـث اهلدايـة، تغليـق التعليـق، لـسان امليـزان، طبقـات املدلـسني، 
تقريب التهـذيب، اإلصـابة يف متييـز الـصحابة، ولـه جهـود عظيمـة يف التفـسري فإنـه قـد صـنف 

، وغريها من املصنفات التي تـدل عـىل تبحـر هـذا العلـم ريجتريد التفسري من صحيح البخا
الذي فاق أقران عرصه، وقطع حجج املبتدعني بمناظراته هلم، فحـاز احلـافظ قـصب الـسبق يف 

 .ّهذا القرن، ودان له بالفضل من عارصه من العلامء، أحلهم اهللا دار السالم

                                       
ــنهم) ١( ــد : م ــن دقيــق العي ــربزايل )٧٠٢: ت(اب ــو حممــد ال ــد بــ)٧٣٩: ت(، أب ــد الكلبــي ، حمم ن أمح

، مجـال )٧٤٥: ت(، حممد بن يوسف الشهري بـأيب حيـان )٧٤٢: ت(ّ، أبو احلحاج املزي )٧٤١:ت(
، ابن أيب العـز )٧٩٠: ت(، إبراهيم بن موسى اللخمي الشهري بالشاطبي )٧٦٢: ت(الدين الزيلعي 

، وغريهم مـن )٧٩٥: ت(، احلافظ ابن رجب )٧٩٤: ت(، بدر الدين الزركيش )٧٩٢: ت(احلنفي 
 .ًاألعالم النبالء رمحهم اهللا مجيعا

، طبقــات ٥٤٧ ص ١، كـشف الظنــون ج ٣٣٩طبقـات صــلحاء الـيمن لعبــد الوهـاب الربهيــي ص ) ٢(
 .١٧٨ ص ١ ، األعالم للزركيل ج٣٣٠املفرسين للداودي ص 

 .٣٣٠طبقات املفرسين للداودي ص : ينظر) ٣(
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يـل البـاع يف فنـون العلـم عامـة، ويف علـوم كـان سـيد هـذا العـرص اإلمـام، املتفـنن، طو

ُالقرآن والتفسري خاصة، فهو بحره املحيط، املجمع عىل جاللتـه وتفانيـه بخدمـة كتـاب اهللا 

ُ بمئات املؤلفات اجلامعة النافعة، ذاك هو العالمة املحقق املـدقق اهلـامم @وسنة رسوله  ّ ّ

، والبـاحثون يف )٩١١:ت(وطي جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر حممـد الـسي

علوم القرآن والتفسري اعرتفوا بجاللـة قـدر هـذا العـامل، وفـضله عـىل طلبـة العلـم عامـة بتلـك 

 آيـة ~املؤلفات؛ احلافلة الكثرية، الكاملة، وشـهرهتا تغنـي عـن التعريـف هبـا، والـسيوطي 

ؤلــف، كــان للقــرآن مــن آيــات اهللا يف رسعــة الكتابــة والتــأليف، فجــاوزت مؤلفاتــه الــستامئة م

وعلومه النصيب الكبري منها، وباإلضافة إىل االهتامم باملصنفات يف علوم القرآن، والـسنة، فقـد 

ًكان جالل الدين رمحه اهللا أديبا، مؤرخا، نفـع اهللا بـه اإلسـالم واملـسلمني، وتـرك هلـم منـه إرثـا  ً ً

 :لًعظيام يف شتى الفنون، ففي التفسري وعلوم القرآن عىل سبيل املثا

 املـسمى بالــدر املنثـور، اإلتقـان يف علـوم القــرآن، @التفـسري املـسند إىل رسـول اهللا 

ّأرسار ترتيب القرآن، لبـاب النقـول، مفحـامت األقـران يف مـبهامت القـرآن، املهـذب يف مـا 

 .وقع يف القرآن من املعرب

 :كام أن له يف علوم احلديث، تصانيف كثرية، نافعة منها

 املدلسني، مفتاح اجلنة، التطريـف يف التـصحيف، أسـباب ورود تدريب الراوي، أسامء

احلـديث، تـذكرة املؤتــيس، الفـتح الكبــري، لبـاب احلـديث، جــامع األحاديـث، رشح ســنن 

 .النسائي، الديباج عىل مسلم، وغريها مما ال يسع استيعابه يف مثل هذا املقام

                                       
، الكواكب الـسائرة ٢٣٨مفاكهة اخلالن يف حوادث الزمان لشمس الدين ابن طولون الصاحلي ص : ينظر) ١(

، أبجـد العلـوم الـويش املرقـوم يف فنـون العلـوم لـصديق ١٤٢بأعيان املئة العارشة لنجم الدين الغزي ص 

ين، مناهـل العرفـان للزرقـاين طرفة لبيان مشهور كتب السنة املـصنفة ملحمـد الكتـاالقنوجي، الرسالة املست

 .٧٥، اكتفاء القنوع بام هو مطبوع إلدورد فنديك ص٣٠١ ص٣، األعالم ج٢٣ ص٢ج
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، لــرتاجم والتــاريخولــه يف املعــاين، واللغــة، واألدب، مــصنفات رائعــة وكــذلك يف ا

ــسيوطي  ــر، ~وال ــن املنك ــاهني ع ــاملعروف، والن ــرين ب ــدين، اآلم ــة املجته ــن األئم  م

 :وصنف يف ذلك، وناظر، ورد عىل املخالفني ومن تصانيفه

، بـزوغ اهلـالل يف تنـزيه االعتقاد عن احللول واالحتاد، تنبيه الغبي بتربئة ابـن العـريب

 .ب الذوق السليماخلصال املوجبة للظالل، صفة صاح

 .وغريها من كتبه التي ال غنى للعامل قبل طلبة العلم عنها

ًوعاش يف هذا القرن من العلامء أمثال السيوطي الكثري، ممن جعلهـم اهللا نجومـا هيتـدي 

، رمحهم @ًهبم الناس، فكانوا جنودا للدين، اصطفاهم اهللا تعاىل حلامية كتابه وسنة نبيه 

 .اهللا تعاىل

 
، @بــرز فيــه أئمــة أعــالم، تــضافرت جهــودهم خلدمــة كتــاب اهللا تعــاىل وســنة نبيــه 

وأثروا مكتبات العامل اإلسالمي باملؤلفات يف شتى الفنون، أقاموا فيهـا احلجـج والرباهـني 

 :عىل املخالفني، وبينوا فيها طريق احلق والسبيل القويم منهم

بمال عـيل (ان حممد القاري اهلروي املعروف ّالعالمة نور الدين أبو احلسن عيل بن سلط

، له مؤلفات كثرية نافعـة، تنـاول فيهـا شـتى الفنـون، فلـه يف الـرد )١٠١٤:ت) (القاري

 :عىل املخالفني من أهل البدع

ــه  ــوعة، ول ــار املوض ــة يف األخب ــود، األرسار املرفوع ــدة الوج ــائلني بوح ــىل الق ــرد ع ال

 :ومنهم.. .تفسري يف أربع جملداتمصنفات متنوعة يف خمتلف الفنون، وله 

                                       
 .٤٩٤ ص ٢كشف الظنون ج: ينظر) ١(

 .١٩١ ص ٥شذرات الذهب ج: ينظر) ٢(

، البدر ١٣ ص٥، األعالم ج١٨٥ ص٣محبي جخالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش لل: ينظر) ٣(

 .١٠٠ ص٧لعمر كحالة ج، معجم املؤلفني ٧٥١ ص٥، هدية العارفني ج٤٤٥ ص١الطالع ج

 .٤٥٤ ص ١كشف الظنون ج: ينظر) ٤(
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ومـن مـصنفاته )١٠٣٣:ت(العالمة زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي املقـديس 

أقاويل الثقات يف تأويل األسامء والـصفات واآليـات املحكـامت : يف الردود عىل املخالفني

ت يف واملشتبهات، رفع الشبه والغرر عمـن حيـتج عـىل فعـل املعـايص بالقـدر، ولـه مـصنفا

الفوائــد املوضـوعة يف األحاديــث : ويف علــوم احلـديث: شـتى الفنــون، ففـي علــوم القـرآن

ّدليل الطالب عىل مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، وله الربهـان : املوضوعة، ويف الفقه
 .يف تفسري القرآن، وغريها من املصنفات النافعة

ًلوا ملبتدع يلتمس طريقا إىل كتاب ويف عرصه علامء هلم فضلهم عىل الدين وأهله، مل جيع

ً إال قطعوه عليه، فجزاهم اهللا عن اإلسالم خريا@اهللا تعاىل وسنة رسوله  ّ. 

 
ّ سطع يف هذا القرن نجـم العالمـة، احلـرب، الفهامـة، الـشيخ األمـري حممـد بـن إسـامعيل  ّ

ودعـا أهـل الـيمن خاصـة، ، كان من العلـامء املجاهـدين، )١١٨٢:ت(الصنعاين اليامين 

واملسلمني إىل التوحيد، وإخالصه هللا تعاىل، والبعد عن الرشكيات التـي انتـرشت يف ذلـك 

 . الوقت؛ مثل التوسل بقبور الصاحلني، والنذر والنحر لغري اهللا، وغريها

 مــن أبــرز مــن محــل لــواء الــدعوة إىل إخــالص التوحيــد هللا، ونبــذ البــدع ~وكــان 

واخلرافات يف القـرن الثـاين عـرش ولـه يف ذلـك مـصنفات مـشتهرة والضالالت، والرشك، 

 :عظيمة النفع منها

 . تطهري االعتقاد من أدران اإلحلاد، اإلنصاف يف حقيقة األولياء، وغريها

كام أن العالمة الصنعاين حارب أهل الكالم وبني فساد منهج املتكلمني، وله يف ذلـك كتابـه 

فطرة، ويف كتابه مجع الـشتيت رشح أبيـات التثبيـت، تعقـب فيـه الرائع؛ إيقاظ الفكرة ملراجعة ال

 .ًمتؤولة صفات اهللا تعاىل من أهل البدع، ورد عليهم ردودا مفحمة يف أكثر من موضع

                                       
، ٣٥٨ ص ٤، وله خالصـة األثـر ج١٣٢ ص ٢ّنفحة الرحيانة ورشحة طالء احلانة للمحبي ج: ينظر) ١(

 .٢٩، طبقات النسابني لبكر أبو زيد ص ٢١٨ ص ١٢ ج، معجم املؤلفني٢٠٣ ص ٧األعالم ج
 .٥٦ ص ٩، معجم املؤلفني ج١٣١ ص ٤األعالم ج: ينظر) ٢(
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ومن هذا املنرب العظيم األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ومجع الناس عىل سنة رسول 

ً ومؤلفاته، فعاش حماربا يف بلـده،  يف علومه~ ونبذ البدعة، انطلق الصنعاين @اهللا 

وبني قومه ملا هم عليه من التشيع والرفض، فمن تتبع حالـة الزيديـة خاصـة يف البيئـة التـي 

نشأ فيها الصنعاين، واملجتمع اإلسالمي عامـة بـام وصـل إليـه مـن خرافـات ورشكيـات يف 

 للمـسلمني، وقـد زمن الصنعاين، تظهر له مكانة هذا العامل اجلليـل وجهـوده يف بيـان احلـق

أثر كبري عىل العلامء الذين عارصوه، ) ١٢٠٦:ت(كان ملجدد اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

 .كام سيأيت بيانه يف القرن التايل) ١٢٥٠:ت(مثل الصنعاين والشوكاين 

 : مصنفات ال يتسع املقام حلرصها، تناول فيها شتى الفنون، منها~وللصنعاين 

، إجابـة الـسائل رشح بغيـة اآلمـل، ثمـرات النظـر يف علـم رفع األسـتار، افـرتاق األمـة

 .األثر، وغريها كثري قد بارك اهللا فيه، ونفع به طلبة العلم

ّومحل هم هذه الدعوة مع الصنعاين، علامء أجالء ّ ِ َ هلم الفضل يف تبصري أمـة اإلسـالم 

ــ دع بــام وقــع مــن ضــالل وبــدع يف ذلــك الزمــان، والتــصدي ألعــداء الــدين مــن أهــل الب

 .وامللحدين

 

ّتفشت العامية يف القرن الثاين عـرش والثالـث عـرش، وظهـر فـيهام الـرشك واالبتـداع يف 
الدين، ومن تـسخري اهللا تعـاىل حلفـظ دينـه أن قـيض لـه مـن يبعـث للمـسلمني فقههـم مـن 

 )١٢٠٦:ت(جديد، فكان جمدد القرن الثاين عرش شيخ اإلسالم حممد بن عبـد الوهـاب 

                                       
، حممـد بـن عبـد )١١١٧:ت(، شهاب الـدين أمحـد الـدمياطي )١١١١:ت(حممد أمني املحبي : منهم) ١(

 مـانع بــن ، أمحـد بــن)١١٢١:ت(، عبــد الـرمحن بـن عبــد اهللا أبـابطني )١١٢٢:ت(البـاقي الزرقـاين 

 ).١١٤٠:ت(، عبد اهللا بن إبراهيم بن سيف )١١٨٦:ت(إبراهيم بن شربمة الوهيبي 

، الـشيخ اإلمـام حممـد بـن عبـد الوهـاب حياتـه ٢٥٧ ص ٦، األعـالم ج١٩٤ ص ٣أبجد العلوم ج: ينظر) ٢(

، حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفرتى عليه ملـسعود النـدوي ص ٢٢ودعوته لعبد اهللا الشبل ص 

 .٣٥، دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي ملحمد السلامن ص ١٧٩
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ّفقـام بــدعوة إصــالحية عظيمـة أعــادت لإلســالم قوتــه، وصـفاءه، ونفــوذه، وطهــر اهللا بــه 
ّاجلزيرة من الرشك والبدع، وامتدت آثار هـذه الـدعوة املباركـة إىل أجـزاء كثـرية مـن العـامل 

 .اإلسالمي، وتأثر هبا عدد من العلامء واملصلحني فيه

جاهـدين املجـددين الـذين محلـوا لـواء فكان اإلمام حممد بن عبد الوهاب من األئمـة امل

الدعوة السلفية، أشهر حسامه فيهـا فكـان قائـدها األول، وسـار يف ركبـه العلـامء األثـريني 

 .الذين أعجبهم، وقوف اإلمام أمام املبتدعة وتصديه هلم

وكانت دعوته الشعلة األوىل لليقظة احلديثة يف «: يف األعالم) ١٣٩٦:ت(قال الزركيل 

ــال ــامل اإلس ــشام الع ــراق وال ــرص، والع ــد وم ــالح يف اهلن ــال اإلص ــا رج ــأثر هب ــه، ت مي كل

 كانـت والذي ال شـك فيـه أن الـدعوة الوهابيـة«: ، وقال عبدالكريم اخلطيب»...وغريها

ًأشبه بالقذيفة الصارخة، تتفجر يف جوف الليل والناس نيـام، كانـت صـوتا قويـا راعـدا، أيقـظ  ً ً

ٍطائر النوم املحوم عىل أوطاهنم منذ أمد بعيداملجتمع اإلسالمي كله، وأزعج  ّ«. 

ًوللشيخ اإلمـام املجـدد، مؤلفـات رائعـة، سـطرت شـيئا مـن تلـك اجلهـود العظيمـة يف  ّ

ّ، بورك لألئمة فيها، وعم نفعها، منهـا يف الـردود @خدمة كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله 
 :عىل أهل البدع وجهاد املخالفني

                                       
 .٢٥٧ ص ١األعالم ج) ١(

واجتناب ذكره، فإن الكثـري مـن خـصوم اإلمـام واملنـاوئني لـه ) الوهابية(األفضل حتايش هذا اللقب ) ٢(

 النـاس أن الوهابيـة مـذهب أطلقوا هذا اللقب عىل أتباع الـدعوة الـسلفية، ويريـدون بـذلك تـوهيم

جديد، أو أهنا دعوة مستقلة عن سائر املذاهب اإلسالمية، ولكن اهللا تعاىل عاملهم بنقيض قصدهم، 

ًفهم قصدوا هبذا اللقب ذمهم، واهتامهم بالبدعة، ولكن هذا اللقب صار علام عىل كل من يـدعو إىل  ّ
ــاملعروف وا ــر ب ــدليل، واألم ــذ بال ــسنة، وإىل األخ ــاب وال ــدع، الكت ــة الب ــر، وحمارب ــن املنك ــي ع لنه

الوهاب حممـد بـن عبـدأصول اإليامن لإلمـام : واخلرافات، والتمسك بمنهج السلف الصالح، ينظر

، دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب لعبـد العزيـز بـن ٢٠حتقيق باسم اجلوابرة ص

 .٦٣لعقل ص مباحث يف العقيدة لنارص ا،٨٩حممد بن عيل العبد اللطيف ص 

 .١٠٧، ١٠٢الشيخ حممد بن عبد الوهاب البن حجر آل بوطامي ص ) ٣(
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م العلامء برشحه وتدريسه لطلبة العلم، ثالثة األصـول، وقـد كتاب التوحيد، الذي اهت
 :ًأوالها العلامء وطلبة العلم عناية فائقة، بحفظها، وفهم معانيها، ومن كتبه أيضا

عقيدة الفرقـة الناجيـة، أصـول اإليـامن، مفيـد املـستفيد يف كفـر تـارك التوحيـد، كـشف 
ال اهللا، مسائل اجلاهليـة التـي خـالف الشبهات، أحاديث يف الفتن واحلوادث، معنى ال إله إ

 .فيها رسول اهللا أهل اجلاهلية، رسالة يف الرد عىل الرافضة
 :وله يف الفقه وأصوله

الفتاوى، خمترص اإلنصاف والرشح الكبري، أربع قواعد تدور األحكام عليهـا، مبحـث 
 .االجتهاد واخلالف

 سـورة األنفـال، تفـسري فـضائل القـرآن، خمتـرص تفـسري: وله يف التفسري وعلوم القـرآن
 .آيات من القرآن الكريم

ّوله مؤلفات يف فنون أخرى عم نفعها، وصارت إرثا عظيام خلفه للعلامء وطلبـة العلـم  ًً ّ
 .من بعده

وتأثر بدعوة اإلمام علامء أفذاذ، أسهموا يف جتديد الدين يف هذا القرن والتصدي لتلـك 
وة األثر الكبري، والفضل العظـيم عـىل املـسلمني، البدع املنترشة بني أهله، مما كان هلذه الدع

ّإذ رجع إليهم دينهم نقيا سليام من الرشكيات التي طمت بلواهـا سـنني عـدة، حتـى قـيض  ً ً

اهللا هلا تلك النخبة ابتـداء باإلمـام وانتهـاء بمـن تـأثر بـه إىل عـرصنا هـذا، ومـنهم يف القـرن 
، وعبد اهللا ابن حممـد بـن )١٢٢٤:ت(ابناه؛ حسني بن حممد بن عبد الوهاب : الثالث عرش

 وقد سارا عىل هنج والدهم يف الدعوة واجلهـاد يف بيـان احلـق )١٢٤٢:ت(عبد الوهاب 
 .والتصنيف يف ذلك

 ولـه )١٢٣٣:ت(حفيد اإلمام حممد، سليامن بن عبد اهللا بن حممد بـن عبـد الوهـاب 
 .~تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد جلده املجدد 

                                       
 .٢٣ ص ١مشاهري علامء نجد وغريهم لعبد الرمحن بن عبد اللطيف آل الشيخ ج: ينظر) ١(

 .٢٤ ص ١املرجع السابق ج) ٢(
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، أحد كبار علـام نجـد، وتالميـذ )١٢٠٩:ت(ومنهم الشيخ حممد بن عيل بن غريب 

الشيخ محد بن نـارص : اإلمام املجدد، وقد تزوج بنت شيخه حممد بن عبد الوهاب، ومنهم

الفواكـه العـذاب يف الـرد عـىل مـن مل :  صـاحب كتـاب)١٢٢٥:ت(بن عثامن آل معمر ا

 .ُحيكم السنة والكتاب

ّ، والـذب عـنهام @ الذين اشتهروا بخدمة كتاب اهللا تعاىل وسنة رسـوله ومن العلامء
 من العلامء املربزين يف اليمن، ومـن الـذين )١٢٥٠:ت(ّالعالمة حممد بن عيل الشوكاين 

ُأعجبوا بدعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب ودعا الناس إليهـا، ودافـع عـن اإلمـام، ورثـاه 

 .ُحني نعي له

يف خدمـة الـدين، التـي ال ختفـى عـىل طـالب العلـم الـذين انتفعـوا وللشوكاين جهـوده 

 :بكتبه الفائقة، مثل

تفسري فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري، نيـل األوطـار مـن 

ّأحاديث سيد األخيار رشح منتقـى األخبـار، الـدراري املـضية رشح الـدرر البهيـة، ولـه يف 
 :لف والرد عىل املخالفني أهل البدع مصنفات كثرية، منهاالدعوة إىل عقيدة الس

التحف يف مذاهب السلف، إرشاد الثقات إىل اتفاق الرشائع، الصوارم احلداد القاطعـة 

 .لعالئق أرباب االحتاد، وغريها

وعاش يف هذا القرن كثري مـن العلـامء الـذين أسـهموا يف نـرش التوحيـد، وقمـع البـدع، 

 .ً، رمحهم اهللا مجيعايطول املقام بذكرهم
                                       

 .٧٠دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ص : ينظر) ١(
 .٤٧ ص ٢لامء نجد جمشاهري ع: ينظر) ٢(
ــر) ٣( ــار ج: ينظ ــن البيط ــرش الب ــث ع ــرن الثال ــاريخ الق ــرش يف ت ــة الب ــرس ا٤٧ ص ٢حلي ــارس ، فه لفه

 .٥٣ ص١١، معجم املؤلفني ج١٧ ص٥، األعالم ج١٠٨٧ص٢ج
ـــنهم) ٤( ـــدي : م ـــد الزبي ـــار )١٢٠٥:ت(حمم ـــسن العط ـــويس )١٢٥٠:ت(، ح ـــدين األل ـــهاب ال ، ش

، )١٢٨٢:ت(، عبد اهللا بن عبد الرمحن أبابطني )١٢٨٤:ت(، حممد الطاهر بن عاشور )١٢٧٠:ت(
 .، وغريهم أجزل اهللا هلم املثوبة)١٢٨٥:ت(عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب 
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ّمن اهللا عـىل املـسلمني يف هـذا القـرن بعلـامء سـخرهم حلفـظ كتابـه، فـأفنوا أعامرهـم يف  ّ

، وتصدوا ملن أراد النيل منهام من أهـل @خدمته، والدفاع عنه وعن سنة رسول اهلدى 

 : للكتاب والسنةالبدع واإلحلاد، وممن اشتهر اسمه وعال صيته يف هذا القرن بخدمته

 إمام الشام )١٣٣٢:ت(عالمة الشام أبو الفرج حممد مجال الدين بن حممد القاسمي 

ًيف عرصه، كان حمدثا، فقيها، مفرسا، مصلحا، أديبا، وقافا عىل أقوال السلف الصالح، نشأ  ّ ً ً ً ً ًّ
رأسـها يف ظروف انترشت فيها البدع والفرق املخالفة ملـنهج أهـل الـسنة واجلامعـة، وعـىل 

ّالصوفية، فكان له معهم جهاده املعروف لبيان احلق، حتى دبـروا لـه مكيـدة، فحـبس فـرتة  ّ
ًثم خيل عنه، فانقطع يف منـزله للتصنيف، وإلقاء الدروس يف كل فن، ونرش بحوثا كثرية يف  َ َ ِّ ُ

 :املجالت والصحف، ومن ثمرات جهوده املباركة

 :لكريم ومنهادرته؛ حماسن التأويل، تفسري كامل للقرآن ا

دالئل التوحيـد، إصـالح املـساجد مـن البـدع والعوائـد، رسـالة االسـتئناس لتـصحيح 

أنكحة الناس، ميزان اجلرح والتعديل، موعظة املؤمنني يف إحياء علوم الدين، وغريها مـن 

 .الكتب، والرسائل، واملقاالت

 بـرع )١٣٧٦:ت(ّومن نجباء هذا القرن العالمة عبد الـرمحن بـن نـارص بـن سـعدي 

ًرمحه اهللا يف فنون شتى، فكان عاملا باألصول، والتوحيـد، والتفـسري، واللغـة، وغريهـا مـن 

العلوم النافعة، وله مكانة مرموقة يف علـم التفـسري، يـدل عـىل ذلـك تفـسريه القـيم، تيـسري 

الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، وكان ذا عنايـة بالغـة بالتـأليف، وشـارك يف كثـري مـن 

ّنون العلم، فألف يف التوحيد، والفقه، واحلديث، واآلداب، واألصول، وغريهـا، وبـارك ف

 :اهللا يف هذه املؤلفات، وعظم نفعها، وأغلبها مطبوع، ومنها

                                       
 .٤١ ص ٢٢ ج٢٢، جملة البيان العدد ١٥٨ ص ٣، معجم املؤلفني ج١٣٥ ص ٢األعالم ج: ينظر) ١(

، علـامء نجـد خـالل ٢٠ ص ٣ء نجد وغريهم ج، مشاهري علام٣٩٦ ص ١٣معجم املؤلفني ج: ينظر) ٢(

 .٤٢٢ ص ٢ستة قرون لعبد اهللا البسام ج
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األدلة والقواطع والرباهني يف إبطال أصـول امللحـدين، اإلرشـاد إىل معرفـة األحكـام، 
يف أهــم املهــامت، القــول الــسديد يف انتــصار احلــق، اجلهــاد يف ســبيل اهللا، ســؤال وجــواب 

 .مقاصد التوحيد، الوسائل املفيدة للحياة السعيدة، وغريها من الكتب النافعة
ومن النجوم الذين هيتدى هبـم يف هـذا القـرن، العـامل الكبـري حممـد بـن حممـد بـن حممـد 

ّ، ذلـك اإلمـام الفـذ، والعالمـة املحـرر، كـان عـىل ع)١٣٩٣:ت(املختار الـشنقيطي  ّ لـم ّ
غزير يف التفسري، والعقيدة، والفقه وأصوله، واللغـة وغريهـا، نـال تقـدير وإعجـاب أهـل 
عرصه، ومن بعدهم، له جهود عظيمـة يف تقريـر عقيـدة الـسلف، وتفنيـد أقـوال املخـالفني 

ّوالرد عليهم، فهو من األئمة املجتهدين املجاهدين، وهذا واضح بني يف مؤلفاته، مثل ّ: 
، أضواء البيـان يف تفـسري القـرآن، دفـع إهيـام االضـطراب عـن آي تفسريه، عظيم النفع

ّالكتاب، آيات األسامء والصفات، منع املجاز يف املنـزل للتعبد واإلعجاز، مذكرة األصول 
عىل روضة الناظر، آداب البحث واملنـاظرة، وغريهـا مـن الكتـب واملحـارضات التـي عـم 

 .~نفعها، وذاع صيتها، من هذا العامل الفاضل 
وبرز مع هذه األسامء الالمعة يف هذا القرن علامء نبالء هلم الفـضل العظـيم عـىل الـدين 

 .ًوأهله، رمحهم اهللا مجيعا
وأردت باستعراض خاطف لتلك القرون، التعرض ليشء من فضل اهللا تعـاىل عـىل 

، هذه األمة، بحفظ دينها، وتسخري العلامء خلدمة كتابه املجيد، فمنذ نزوله يف خري قرن
ًووصوال إىل قرننا هذا، ينتقل الدين عهدة ثمينة، بأيدي أمينة من علامء األمة األعالم، 

فلم خيل قرن من القـرون مـن أمثـال هـذه الثلـة العظيمـة، فـأنجز اهللا وعـده بحفـظ كتابـه، 

                                       
 ومـا بعـدها، مقدمـة أضـواء ١ترمجة الشيخ حممد األمني الشنقيطي لعبد الرمحن السديس ص : ينظر) ١(

 .١٧١البيان من ترمجته بقلم تلميذه عطية سامل، علامء ومفكرون عرفتهم ملحمد املجذوب ص 
، عبـد الـرزاق بـن البيطـار )١٣٢٩:ت(، أمحد بن إبـراهيم بـن عيـسى )١٣٠٦:ت(ة اهللا اهلندي رمح: منهم) ٢(

، أمحـد بـن )١٣٧٧:ت(، حافظ بن أمحـد احلكمـي )١٣٦٧:ت(، حممد عبد العظيم الزرقاين )١٣٣٥:ت(
ـــاقي )١٣٧٧:ت(حممـــد شـــاكر  ـــد الب ـــؤاد عب ـــشيخ )١٣٨٨:ت(، حممـــد ف ـــراهيم آل ال ـــن إب ـــد ب ، حمم

 ).١٣٩٨:ت(، حممد حسني الذهبي )١٣٨٦:ت(رمحن املعلمي ، عبد ال)١٣٨٩:ت(
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ّ يف وجود املجددين، العلامء الربـانيني يف كـل قـرن، جيـددون هلـذه @ووقعت نبوءة نبيه  ِّ
بالدعوة، والتعليم، وحسن القدوة، ينفون عن القرآن والسنة، حتريف الغالني، األمة دينها 

ٍوانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني، فاحلمد هللا الذي جعل يف كل زمان فـرتة مـن الرسـل، 

ِّبقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إىل اهلدى، ويبص ِرون بنور اهللا أهل العمى، فكم من  ُ َْ
وه، وكم من ضال تائه قد هدوه، هم ورثة األنبياء، وسادة األولياء، هبم قتيل إلبليس قد أحي

بـت األرشار، هـم أنـصار امللـة، وأطبـاء العلـة، وهـم خلفـاء الرسـول،  ْ َتصلح الديار، ويك ُ
ُيدركون احليل، وال ختتلط عليهم السبل، يكشف اهللا هبم تلبيس إبليس، ويدفع اهللا هبم كل  َُّ ِ

رهم عىل الناس، فجزاهم اهللا عن اإلسالم وأهله خري اجلـزاء، ّدجال خسيس، فام أحسن أث
 .وأسكنهم مع األنبياء، والصديقني، والشهداء

ّويف هذا القرن الذي نعيش فيه حتمل هذه األمانة عن سلف األمة علـامء نـبالء جهابـذة 
ص موسوعيون يف كافة الفنون، أناروا الطريق لألجيال، فكـانوا كـالطود والبنيـان املرصـو

، وهنج صحبه وأتباعهم بإحسان، فمن هـؤالء @يف الدفاع عن القرآن وسنة املصطفى 
 :العلامء من قىض إىل ربه وقد أفنى عمره يف هذا املنرب العظيم، ومنهم

ّ عالمة العـرص، إمـام املجتهـدين، )١٤٢٠:ت(الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز 

لة قدره، اشتهرت جهـوده وتفانيـه يف البـذل ال خيفى عىل أحد من أهل عرصه علمه، وجال

هلذا الدين، ونشاطاته تـدين بفـضلها أصـقاع األرض، فمنهـا فتـاوى، ورشوح، وخطـب، 
ّوبحوث، واملؤلفات خصت هبا مؤلفات مـستقلة، منهـا رسـالة ماجـستري ُ يف جهـوده يف 

                                       
 .٢مقتبسة من خطبة اإلمام أمحد يف مقدمة كتابه الرد عىل الزنادقة واجلهمية ص ) ١(
 وما بعدها، الشيخ عبد العزيز بن باز نموذج مـن ١جوانب من سرية ابن باز ملحمد احلمد ص : ينظر) ٢(

ن البدر ألقيت يف مسجد اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة الرعيل األول حمارضة مسجلة لعبد املحس
هـ، الشيخ ابن باز بقية السلف وإمام اخللف إعداد الندوة العاملية للشباب ١٤٢٠من شهر صفر عام 

 . وما بعدها١اإلسالمي، إمام العرص لنارص الزهراين ص 

وعلومـه يف جامعـة اإلمـام، دانـة هـ وهـي للباحثـة يف قـسم القـرآن ١٤٢٩نوقشت هذه الرسالة عام ) ٣(

 .الدورسي
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 :التفسري، وغريها من املؤلفات، التي عنيت بإرثه العظيم، ومن مؤلفاته

موع فتاوى ومقاالت متنوعة، الفوائد اجللية يف املباحث الفرضـية، الـدروس املهمـة جم

لعامة األمة، توضيح املناسك، رسائل يف الصالة، والزكاة، والصيام، وله يف جمـال الـدعوة 

 :واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، مؤلفات تدل عىل جهوده يف بيان احلق منها

 الـصحيحة ومـا يـضادها، وجـوب العمـل بـسنة الرسـول التحذير من البـدع، العقيـدة

 وكفر من أنكرها، الدعوة إىل اهللا وأخالق الدعاة، وجوب حتكـيم رشع اهللا ونبـذ مـا @

خالفه، حكم السفور واحلجاب ونكاح الشغار، نقد القومية العربية، حكم اإلسالم فـيمن 

ن اسـتغاث بغـري اهللا أو ، إقامة الرباهني عىل حكم مـ@طعن يف القرآن أو يف رسول اهللا 

 .ّصدق الكهنة والعرافني، وغريها من كتبه املشتهرة النافعة، رمحه اهللا تعاىل

ّومن علامء هذا القرن العالمة، املحـرر، املجتهـد، الفقيـه، األصـويل، املفـرس؛ حممـد بـن  ّ ّ

  العامل اجلليل املريب، القدوة يف العلـم واخللـق، أخـذ مـن)١٤٢١:ت(صالح بن عثيمني 

ًالعلم بحظ وافـر، وبـذل جهـودا عظيمـة يف نـرشه، وإفـادة طـالب العلـم، وتعقـب أعـداء 

اإلسالم من املبتدعني وامللحدين بكشف أبـاطيلهم، ودحـضها بـالقول احلـق مـن الكتـاب 

ّ متجرد للدليل الصحيح، حذر من التعصب والتقليـد ~والسنة وأقوال السلف، فهو 

 مؤلفاتـه الرائـدة املـشتهرة، املليئـة بالـدرر والفوائـد األعمى، وهذا املنهج السليم يتضح يف

 :القيمة، وهي أكثر من أن حترص يف مثل هذه العجالة، منها

عقيــدة أهــل الــسنة واجلامعــة، القواعــد املــثىل يف صــفات اهللا وأســامئه احلــسنى، ولــه يف 

 :التفسري وعلوم القرآن

 .تفسري القرآن الكريم، رشح مقدمة التفسري وغريها

                                       
ّابن عثيمني اإلمام الزاهد لنارص الزهراين، الدر الثمني يف ترمجة العالمة ابن عثيمـني ملجموعـة : ينظر) ١(

ّمشايخ، الشيخ حممد بن عثيمني من العلامء الربانيني حمـارضة مـسجلة ألقاهـا عبـد املحـسن البـدر يف  ّ

 .هـ٢٤/١٠/١٤٢١دينة يف مسجد اجلامعة اإلسالمية بامل
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فـتح رب الربيــة : الـرشح املمتـع، جممـوع فتـاوى ورسـائل، ويف العقيـدة:  الفقـهولـه يف

بتلخيص احلموية، رشح ملعة االعتقـاد، وغريهـا مـن آثـار الـشيخ املتنوعـة مـا بـني رشوح، 

ّودروس، وخطــب، وحمــارضات، ورســائل، وفتــاوى عــم نفعهــا، وأبقــت للــشيخ مكانــة 
 .ًخاصة، رمحه اهللا وجزاه عن اإلسالم خرياعظيمة يف نفوس املسلمني عامة، وطلبة العلم 

ّويف طليعة املحدثني يف هذا العرص العالمـة املحـدث، حـافظ عـرصه، أبـو عبـد الـرمحن  ّّ

 اعتنى باحلـديث النبـوي الـرشيف عنايـة فائقـة، )١٤٢١:ت(حممد نارص الدين األلباين 

ً، فقـدم أعـامال جليلـة، وتـرك ثـروة@وقام عـىل خدمـة سـنة رسـول اهللا   علميـة كبـرية، ّ

ًومىض عليه أكثر من مخسني عاما وهو يف هذا العمل اجلليـل، دراسـة، وتدريـسا، وتأليفـا،  ً ً

ّوحتقيقا، وعمال، ودعوة، فمـن اهللا تعـاىل عـىل العلـامء، وطلبـة العلـم، والعـامل اإلسـالمي،  ً ً

كـام شـهد بتحقيقاته، وخترجياته، لألحاديث، واحلكم عليها، بفتوحاته التي مل يـسبق إليهـا، 

 :له بذلك شانئوه قبل حمبيه، ومن نفائس ثروته الضخمة التي ال يستغني عنها باحث

إرواء الغليــل يف ختــريج أحاديــث منــار الــسبيل، سلــسلة األحاديــث الــصحيحة، وسلــسلة 

األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، مشكاة املصابيح، حكم تارك الـصالة، 

نبوي والسرية، فتنة التكفري، االحتجاج بالقدر، وغريها مـن مئـات الكتـب دفاع عن احلديث ال

ّ يف الـذب عنهـا ونـال عـىل ذلـك جـائزة امللـك فيـصل ~يف خدمة السنة، التي بـذل حياتـه 

ــام  ــالمية لع ــات اإلس ــة للدراس ــوعها ١٤١٩العاملي ـــ، وموض ــت (ه ــي عني ــة الت ــود العلمي ُاجله

ًباحلديث النبوي حتقيقـا وخترجيـا ودراسـ ّتقـديرا جلهـوده القيمـة يف خدمـة احلـديث النبـوي، ) ةً ً

 .وذلك يف كتبه التي تربو عىل املائة، باإلضافة إىل الدروس، واخلطب، واملحارضات

                                       
ّ وما بعـدها، حمـدث العـرص ١املنهج السلفي عند الشيخ نارص الدين األلباين لعمرو سليم ص : ينظر) ١(

اإلمام حممد نارص الدين األلباين لعصام هادي، صفحات بيضاء من حياة اإلمام حممـد نـارص الـدين 

يف علم احلديث والدعوة الـسلفية إلبـراهيم األلباين لعطية صديقي سامل، دور العالمة األلباين ومتيزه 

 .اهلاشمي، اإلمام املجدد العالمة املحدث حممد نارص الدين األلباين لعمر أيب بكر
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وكشف التحريفات التي تقع يف السنة، شديدة الصلة بكشف التحريف يف فهـم كتـاب 
 .اهللا تعاىل، فالسنة شارحة للقرآن
ِ وحظي املسلمون يف هذا الق رن بكوكبة من العلامء الذين أسهموا يف الدفاع عن القـرآن َ

، والسنة، ويطول بنا املقام، ونحن نتتبع تلك الـصفحات البيـضاء مـن بـذهلم وعطـائهم
ّفجزاهم اهللا عن اإلسالم وأهله خري اجلزاء، وأسـكنهم بحبوحـة جنتـه، وسـدد اهللا العلـامء 

هم، فهم حجة اهللا يف أرضه عىل اخللق، ولن خييل العاملني وأنار اهللا هبم لألمة، وبارك هلا في
ُاهللا عباده منهم، فـبهم حيفـظ الـدين، وهـذا مـا خيفـف أمل فقـد أحـد مـنهم، قـال ابـن القـيم 

ُملا كان صالح الوجود بالعلامء، ولوالهم كان الناس كالبهـائم، بـل أسـوأ ...«): ٧٥١:ت( ّ

ً لـه، وأيـضا فـإن العلـامء هـم الـذين ًحاال، كان موت العامل مصيبة ال جيربها إال خلف غريه

ُيسوسون العباد والبالد واملاملك، فموهتم فساد لنظام العـامل، وهلـذا ال يـزال اهللاُ يغـرس يف  ٌ ُ ُ
َهذا الدين منهم خالفا عن سالف، وحيفظ هبم دينه، وكتابه، وعباده َ ً«. 

 :ومن الدراسات احلديثة يف بيان التحريف وكشفه والرد عىل أهله، منها
ّســتدالل للعالمــة بكــر أبوزيــد حتريــف النــصوص مــن مآخــذ آهــل األهــواء يف اال

، االنحراف الفكري يف التفـسري املعـارص رسـالة دكتـوراة مـن جامعـة اإلمـام )١٤٢٩:ت(
ليحيى شطناوي، املسائل االعتزالية يف تفسري الكـشاف لـصالح الغامـدي، جنايـة التأويـل 

محد لوح، أسباب اخلطأ يف التفـسري األقـوال الـشاذة الفاسد عىل العقيدة اإلسالمية ملحمد أ
يف التفسري لعبد الرمحن الدهش، حتريف املصطحات القرآنية وأثره يف انحـراف التفـسري يف 

 .القرن الرابع عرش لفهد الرومي

                                       
، إحـسان إهلـي )١٤٠٣:ت(، عبـد الفتـاح القـايض )١٤٠٢:ت(عبد اهللا بـن حممـد ابـن محيـد : منهم) ١(

، )١٤١٠:ت(يم البليهـي ، صـالح بـن إبـراه)١٤٠٨:ت(، أبـو احلـسن النـدوي )١٤٠٧:ت(ظهري 
، عبـد القـادر األرنـاؤوط )١٤١٥:ت(، عبـد الـرزاق عفيفـي )١٤١٣:ت(محود عبـد اهللا التـوجيري 

ــاكر )١٤١٥:ت( ــد ش ــود حمم ــاوي )١٤١٨:ت(، حمم ــيل الطنط ــسام )١٤٢٠:ت(، ع ــد اهللا الب ، عب
 ).١٤٢٩:ت(، بكر أبو زيد )١٤٢٤:ت(

 .٧٤مفتاح دار السعادة ص ) ٢(
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  المبحث األول
  اللفظومعنى تحريف مبنى 

 : وفيه مطلبان

  المطلب األول
  للفظتحريف مبنى ا

  :األلفاظ في اللغة
ُاأللفاظ مصدر مفرده لفظ من لفظ، يلفظ، مثل َ ْ َ ََ ِ ُسمع يسمع: ُ َ ََ ْ َِ. 

ْ، كلمة صحيحة تدل عىل طرح اليشء، وغالب ذلك يكون مـن )الالم والفاء والظاء(و َ

ً، ولفظ باليشء يلفظ لفظـا؛ تكلـم بـه، ويف التنــزيل الفم، واللفظ بالكالم النطق به ْ َ ُ َ ْ َ ََ ِ﴿ 

            ﴾ ]١٨:ق[. 

وال تلتفـت إىل ... ًمعـروف، لفـظ لفظـا، وهـو الكـالم بعينـه: اللفظ«: ويف مجهرة اللغة

ِلفظت اليشء، فهو خطأ، إنام يقال: ّقول العامة ًلفظته لفظا: َ ْ َ ْ َ َ«. 

  :األلفاظ في االصطالح
 .هي الكالم بعينهما يتلفظ به اإلنسان، ف

، ولكـن حتريـف املبـاين ال جمـال لـه يف ويكون التحريف يف مبنى اللفـظ، أو يف معنـاه

كتاب اهللا، إذ التحريف ال يتطرق للفظه ألبته، فإن اهللا تعـاىل تكفـل بحفظـه، وتـوىل حفظـه 

                                       
، تــاج العــروس ٢٩ ص١٠املحيــــــط يف اللغــة للطالقـــــاين ج، ١٩٥ ص٨ني جــــــكتــاب الع: ينظـر) ١(

 .٢٧٤ ص٢٠ج

 .٤٦١ ص ٧، لسان العرب ج٢٥٩ ص ٥معجم مقاييس اللغة ج: ينظر) ٢(

 .٥٦٨أساس البالغة ص : ينظر) ٣(

 .٤٠٩ ص ١مجهرة اللغة ج: ينظر) ٤(

 .٦٢٣يوطي، التعاريف للمناوي ص، معجم مقاليد العلوم للس٢٤٧التعريفات للجرجاين ص: ينظر) ٥(

، حتريـف النـصوص ٢١٥ ص ١، الصواعق املرسـلة ج٤١ ص ٤أحكام القرآن للجصاص ج: ينظر) ٦(

 .٣٧لبكر أبو زيد ص 
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َبنفسه، فأنجز وعده، وبقي كتابه معجزة خالـدة، وسـيبقى كـذلك إىل أن يـرث اهللا األ ِ رض َ

 .ومن عليها

ّوالتحريف يف مبنى اللفظ قد وقع يف كتب أهل الكتاب، ملا أوكل اهللا تعاىل حفظ كتبهم 

 ﴿: إليهم قال تعاىل                

                    

               

                     

    ﴾ ]لكن فريقا منهم خانوا األمانة، وحرفوا كتبهم التي ]٤٤: املائدة ،ّ ً ّ
ّأنزل اهللا عليهم مبنى ومعنى، فهم شيوخ املحرفني، وخصهم اهللا به، وذمهم عليه يف كتابه  ّّ

  ﴿: ، وقال تعاىل]٤٦:النساء[ ﴾    ﴿: املجيد، قال اهللا تعاىل

    ﴾ ]ومن أمثلة حتريف اليهود للتوراة، ما جاء به اخلرب ]٤١:املائدة ،

يف تفسري النبي ) ٥٧:ت (>عن الصادق املصدوق، فيام رواه الشيخان، عن أيب هريرة 

   ﴿:  لقوله تعاىل@          

                  

                

﴾ ]ًقيل لبني إرسائيل ادخلوا الباب سجدا، وقولوا(: #، بقوله ]٥٩-٥٨:البقرة :

 .)حبة يف شعرة: َّحطة، فبدلوا، فدخلوا يزحفون عىل أستاههم، وقالوا

ــي  ــت النب ــريفهم لنع ــوراة، حت ــاظ الت ــاين ألف ــود ملب ــف اليه ــن حتري ــوارد يف @وم  ال

 .التوراة

                                       
 .٢١سبق خترجيه ص) ١(

، تفـسري ١٥٣ ص ١، دالئل النبوة إلسامعيل األصبهاين ج٥٣٧ ص ٢دالئل النبوة للبيهقي ج: ينظر) ٢(

 .١١٥، هداية احليارى ص ١٩١ ص ١٦ القرطبي ج، تفسري٨٨ ص ١البغوي ج
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ّ، فحرفوا اإلنجيل، وتعدد النسخ التي بني أيـدهيم والنصارى وقعوا فيام وقع فيه اليهود
 .تدل عىل ذلك

فأصبحت الكتب التي بني أيدهيم، مليئة بـالتحريف، وال يوثـق بـيشء منهـا، وال تنفـع 

 {لالستدالل منهـا بـيشء؛ إال مـا وافـق الـدليل مـن القـرآن والـسنة، قـال ابـن عبـاس 
تاب عن يشء؛ وكتابكم الـذي أنـزل يا معرش املسلمني، كيف تسألون أهل الك«): ٦٨:ت(

ّ أحدث أخبار اهللا، تعرفونه غضا، حمـضا، مل يـشب، وقـد حـدثكم اهللا أن @اهللا عىل نبيه  ً ًَّ ُ َ
ّأهل الكتاب قد بدلوا كتاب اهللا، وغريوه، وكتبوا بأيدهيم الكتاب، وقالوا َ ّ هو من عنـد اهللا : َ

ساءلتهم، وال واهللا مـا رأينـا مـنهم ًليشرتوا به ثمنا، أفال ينهاكم ما جاءكم من العلم عـن مـ

 .»ًأحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم

ِّفعاش الناس عىل فرتة من الرسل قد بدلت ما بني أيدهيم من كتـب سـاموية، يتخبطـون  ُ
 فنـسخ كـل @يف ظلامت اجلهل، حتى أنزل اهللا تعاىل النـور املبـني الـذي أرسـل بـه نبيـه 

ّ، فتكفل بحفظ هذا القرآن املجيد من التبديل، ليبقى هلم الرشائع قبله، وختم به الرساالت

َدستورا إىل قيام الساعة، وكام أن التحريف بدعة هيودية األصل، فإن أول من حـرض عـىل  ّ َ ّ ً

ّإدخاله عىل كتاب اهللا اليهودي عبد اهللا بن سبأ الـذي تـسبب بـأول افـرتاق يف األمـة، وأول  ّ
 .حتريف يف فهم كتاب اهللا تعاىل

ّن أهل التحريف مجيعا، ملـا رأوا منعـة كتـاب اهللا تعـاىل علـيهم، جلـؤوا للتحريـف يف لك ً

معــاين ألفاظــه، إذ مل يتمكنــوا مــن حتريــف مبناهــا، ومــن هــذا البــاب دخــل أعــداء الــدين، 

وتالميذ اليهود، من أهل البدع واإلحلاد، وال يعنـي ذلـك أهنـم نـالوا مـآرهبم يف كتـاب اهللا 

                                       
، ١٧٣، اإلعـالم بـام يف ديـن النـصارى مـن الفـساد للقرطبـي ص ٩ ص ٢الفـصل يف امللـل ج: ينظر) ١(

 .٤٩ ص ١هداية احليارى ج

ال تـسألوا ( :@أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبـي ) ٢(

 .٦٩٢٩ برقم ٢٦٧٩ ص ٦ ج)أهل الكتاب عن يشء

 .  ٤٦تفصيل ذلك يف مبحث نشأة التحريف من هذه الرسالة ص : ينظر) ٣(
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َوا دسه يف كتاب اهللا، من بدع وإحلاد، قيض اهللا له خدمة كتابه من أئمة تعاىل، بل إن ما أراد َّ َ ّ

ْالعلامء، فصاحوا هبم، وحذروا األمة منهم، ورموهم بالبدعة والزندقة، وصاروا يف قائمـة  ََ َ ّ

الفرق الضالة املخالفة ملنهج أهل السنة واجلامعة، أو املارقة من اإلسالم والعياذ بـاهللا، فلـم 

 .ّدع نية يف حتريف إال ويقيض له من يكشفه ويتصدى لفضحه وهللا احلمد واملنةتطرأ ملبت

  المطلب الثاني
  تحريف معنى اللفظ

  :المعنى في اللغة
َاملعنى من عني بالقول كذا، أي ِ ُأراد وقصد، ومنه معنى الكالم، ومعنيته بكـرس النـون : َ ّ ِْ َ

ُمع تشديد الياء ومعناته ومعنيته واحد، وجيم ُ ُّ ْ ِْ َ َع املعنى عىل معاينََ َ. 
ّواملعنى حالة األلفاظ التي تصري إليها، والعني والنـون يـدالن عـىل ظهـور الـيشء، مـن 

ْعنت األرض بالنبات أي: قوهلم ّأظهرته حسنا، وعنت القربـة أي: ََ َ ُ َْ ََ ً َْ َْ ْأظهـرت ماءهـا ومنـه : َ َ َ ْ َ

 .ُعنوان الكتاب
َومعنى اليشء، وفحواه، ومقتضاه، وم َُ َ ْ ََ ّضمونه، وقصده، وتفـسريه، كلـه ممـا يـدل عليـه ْ ِ ْ ََ ُ ُْ ُ ْ

 .اللفظ، وهو حاله التي يصري إليها
، واملعنى يقارب التفـسري؛ وإن كـان بيـنهام فـرق؛ فالتفـسري هـو الكـشف واإليـضاح

 .ُواملعنى يطلق عىل مدلول األلفاظ، وبه يقابل اللفظ
  :المعنى في االصطالح

ُ من حيث وضـع بإزائهـا األلفـاظ، والـصورة احلاصـلة مـن املعاين هي الصور الذهنية«
ُحيث إهنا تقصد باللفظ تسمى معنى ُ«. 
                                       

 .١٠٦ ص ١٥، لسان العرب ج١٩٢خمتار الصحاح ص : ينظر) ١(
 .١٩ ص ٤معجم مقاييس اللغة ج: ينظر) ٢(
 .١٢٢ ص ٣٩، تاج العروس ج٧١٨ ص ٢، مجهرة اللغة ج٢٧٨ ص ١٢هتذيب اللغة ج: ينظر) ٣(
، املفردات يف غريـب القـرآن للراغـب ٩١معجم الفروقات اللغوية أليب هالل العسكري ص : رينظ) ٤(

 .٥٣، مفهوم التفسري والتأويل ص ١٧٥، التعريفات للجرجاين ص ٣٥٠األصبهاين ص 

 .١٧٥التعريفات للجرجاين ص : ينظر) ٥(
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 .»إظهار ما تضمنه اللفظ«املعنى : أو يقال

 .ألفاظ القرآن الكريم: وما نحن بصدد معناه يف هذا البحث

وألفــاظ القــرآن وإن كانــت مــن لغــة العــرب، إال أن الــشارع جعــل لبعــضها يف القــرآن 

ًالكريم عرفا خاصا، واستعملها للداللة عىل معاين خاصة، فصار لـه مـصطلحاته اخلاصـة  ً ُ

، ، مثـل الـصالة فـإن العـرب تطلقهـا عـىل الـدعاءالتي مل يـستعملها العـرب مـن قبـل

ّواستخدمها الرشع باإلضافة هلذا املعنى ليبعـرب هبـا عـن تلـك الـشعرية العظيمـة وبمراعـاة  ُ
ة املـراد مـن املعنيـني، كـذلك اإليـامن، فـإن العـرب تريـد بـه التـصديق السياق يمكننا معرف

 عـىل لـسان رسـوله ، ويف القرآن والسنة، هو التـصديق بالقلـب بـام أخـرب بـه اهللا فقط

 .، واإلقرار باللسان، والعمل باألركان@

ٍللقرآن عرف خاص، ومعان معهودة، ال يناسـبه تفـسريه«): ٧٥١:ت(يقول ابن القيم  ْ ُ 

 .»ُبغريها، وال جيوز تفسريه بغري عرفه، واملعهود من معانيه

ُومراعاة هذا العرف مـن ضـمن الـضوابط التـي جيـب مراعاهتـا عنـد تفـسري كتـاب اهللا 
 .تعاىل، وسيأيت بسطها يف الفصل الرابع بإذن اهللا

، والتحريف الواقع عىل معاين ألفاظ القرآن املجيد يأيت بسبب التفريط بتلـك الـضوابط

 .أو بيشء منها

                                       
 .٣٥٠املفردات للراغب ص : ينظر) ١(

 . ورقة، وهو مطبوع٩٠ريف املصطلحات القرآنية يف قرابة للدكتور فهد الرومي بحث بعنوان حت) ٢(

 .٤٤١ ص ٣٨، تاج العروس ج٣١١خمتار الصحاح ص : ينظر) ٣(

 .٢٣٥ ص ١، تفسري الطربي ج٣٨٩ ص ٨كتاب العني باب النون وامليم ج: ينظر) ٤(

، تـم بـسط ١٨١ ص ١، رشح أصـول اعتقـاد أهـل الـسنة ج٦٣٧ ص ٢الـرشيعة لآلجـري ج: ينظـر) ٥(

 . من سورة البقرة٣ألة حتريف اإليامن والرد عليه يف القسم التطبيقي عند آية مس

 .٢٨، ٢٧ ص ٣بدائع الفوائد ج) ٦(
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ُوال بـد يف تفـسري القـرآن واحلـديث مـن أن يعـرف مـا «): ٧٢٨:ت(قال شيخ اإلسالم 
ُيدل عىل مراد اهللا ورسوله من األلفاظ، وكيف يفهم كالمه، فمعرفة العربية التـي خوطبنـا 
هبا مما يعـني عـىل أن نفقـه مـراد اهللا ورسـوله بكالمـه، وكـذلك معرفـة داللـة األلفـاظ عـىل 

، فإن عامـة ضـالل أهـل البـدع كـان هبـذا الـسبب، فـإهنم صـاروا حيملـون كـالم اهللا املعاين
َورسوله عـىل مـا يـدعون أنـه دال عليـه، وال يكـون األمـر كـذلك، وجيعلـون هـذه الداللـة  َ َ َّ ّ

حقيقـة يف ) اإليـامن(؛ جعلـوا لفـظ )اإليـامن(ًحقيقة وهذه جمازا، كام أخطأ املرجئـة يف اسـم 
ًله لألعامل جمازاُجمرد التصديق، وتناو ِ ِ«. 

ًوبناء عىل كالم شيخ اإلسالم يمكننا تقسيم التحريف بالنسبة ملعاين األلفـاظ يف كتـاب 
 :اهللا تعاىل إىل ثالثة أنواع، ذكر شيخ اإلسالم اثنني منها يف كالمه، وهي

 
لقـرآن واحلـديث مـن أن وال بـد يف تفـسري ا«: ّوهذا ما حـذر شـيخ اإلسـالم منـه بقولـه

، ومعنـى التحريـف يف معنـى اللفـظ، »ُيعرف ما يدل عىل مراد اهللا ورسوله من األلفـاظ
، ّيقع التحريف عىل معنى اللفظ مبارشة، فيبدل املحرف معناه إىل معنى مل يرده اهللا : أي

ّوقد خص هذا القسم بالدراسة يف هـذه الرسـالة، ومجيـع األمثلـة يف القـسم التطبي قـي عـىل ُ
 :هذا القسم من التحريفات، ومثاله

، حتريف املبتدعة من اجلهمية، واملعتزلة، و بعض الرافضة، ومجهور األشـاعرة، وغـريهم

، وأمثاهلا مـن اآليـات التـي ]٣: يونس[ ﴾   ﴿: للفظ االستواء من قوله تعاىل
ّء يليق بجالله، فهم حرفـوا املعنـى الـصحيح لالسـتواء، تثبت استواء اهللا تعاىل عىل عرشه استوا ً

 .عال وارتفع: ّالذي فرسه به علامء التفسري من سلف هذه األمة، وهو

                                       
 .١١٦ ص ٧جمموع الفتاوى ج) ١(
 . املرجع السابق) ٢(
 .٢٣١، العلو للذهبي ص٣٣٥ ص ٢، بيان تلبيس اجلهمية ج٩٧ ص ٢الفصل يف امللل ج: ينظر) ٣(
ــر) ٤( ــربي: ينظ ــسري الط ــاوى ج٤٣٠ ص١ جتف ــوع الفت ــالمية ٢٨ ص٥، جمم ــوش اإلس ــتامع اجلي ، اج

 .١٩٢ص
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ّإن االستواء هو االستيالء، هروبا منهم عن إثبات املكـان العـيل : وقالت متأولة الباطل ً

ه بوجـوده يف مكـان وجهـة، الذي أثبته اهللا لنفسه، وزعموا أهنم ينـزهونه عن مـشاهبة خلقـ

 .وهذه بدعة سعوا إلثباهتا بتحريف ما أراده اهللا تعاىل من لفظ استوى

﴿حتريفهم للفظ : ومثاله   ﴾  يف مواضعه من القرآن، ورصفه عن معناه الذي أراده

 منه يف كثري من اآليات واألحاديث، من أنه أعظم املخلوقات، قد @اهللا تعاىل ورسوله 

ّ، وبـدلوه بمعنـى غـري صـحيح وهـو ًاهللا تبارك وتعاىل عليه استواء يليـق بجاللـهاستوى 

 .ً، هروبا من إثبات االستواء، وهذا حتريف ملعنى اللفظامللك

حتريفات بعض الرافضة لكثري من األلفـاظ يف القـرآن الكـريم وتطويعهـا : ًومثاله أيضا

﴿: يم، مــن قولــه تعــاىلملعتقــداهتم الباطلــة، مثــل تفــسريهم للــرصاط املــستق    

   ﴾ ]٤٠:ت (> ّ، بعـيل]٦:الفاحتـة( وهـذا كـذب وافـرتاء، حرفـوا بـه املعنــى ،ّ
 .>ّاملراد من هذا اللفظ ليوافق افرتاءاهتم عىل عيل 

  ﴿: ّومن طاماهتم يف النيل من الصحابة، تنـزيلهم للفظ البقرة من قوله تعاىل

                          ﴾ 

، عىل أم املؤمنني الطاهرة املطهرة من فوق سبع سموات بنت الصديق، عائشة ]٦٧:البقرة[

 خيفى، وهو من التحريفات ، وأرضاها، وال شك أن هذا حتريف ملعنى اللفظ ال<

 .}الكثرية املنكرة عند غالة الرافضة يف الطعن بالصحابة 

                                       
 . من سورة البقرة٢٩متت دراسة هذا التحريف بتوسع يف القسم التطبيقي عند آية ) ١(

ْوالعرش ال يقدر قدره إال اهللا(...: @قال ) ٢( َّ ُ(. 

، ٣١٠ ص ٤ملحـيط ج، البحـر ا٤٧٤ ص ٥، تفسري البيضاوي ج٢٩٢ ص ٣التفسري الكبري ج: ينظر) ٣(

، ومتت دراسة هذا التحريف بشئ من التفصيل عند آية الكريس يف القسم ٥٩٣ ص ٢روح املعاين ج

 .التطبيقي

، وقد متت دراسة هذا التحريـف يف ٤١ ص ١، امليزان للطباطبائي ج٤٦ ص ١ّتفسري القمي ج: ينظر) ٤(

 .القسم التطبيقي
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ومــن أمثلــة حتريــف معنــى اللفــظ، حتريــف معنــى املالئكــة، بيــنام ورد يف القــرآن، أهنــا 

خملوقــات كريمــة، ذكــرت أوصــافها يف الكتــاب والــسنة، وجعــل اإليــامن هبــا مــن اإليــامن 

ّبه، بـدل املحرفـون معناهـا إىل دوافـع اخلـري والـرش يف نفـس بالغيب الذي امتدح اهللا عباده  ّ

ّاإلنسان أو القوى الالحسية من اخلري والرش، وهذا حتريف ملعنى اللفظ سببه حتكيم العقل 

 .@يف كتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه 

ّوشبيه هبذا التحريف، حتريفهم ملعنى اجلن، حيث ورد هذا اللفظ يف القـرآن، وتفـسريه 

 .يكروبات واجلراثيمبامل

ُوقد يلجأ املحرف إىل نوع آخر مـن أنـواع التحريـف، فـال يبـارش حتريـف معنـى اللفـظ  ُّ
 : ولكن يأيت بتحريف من القسمني اآلخرين من أقسام حتريف معاين األلفاظ، ومها

 

ّأللفاظ عىل املعاين، فإن عامـة وكذلك معرفة داللة ا«: وهو ما عناه شيخ اإلسالم بقوله
 .»ضالل أهل البدع كان هبذا السبب

 

 .ويف هذين النوعني املبحثان القادمان من الرسالة، وباهللا التوفيق

ــان  ــان يــصدر مــنهام املحــرف حتريفــه، ومهــا جهت ــه جهت ــة ل ِّوالتحريــف بأنواعــه الثالث ُ ُ

ِّ تعاىل، ال خيرج عنهام حمرف، وفيام ييل بياهنامللتحريف يف تفسري كتاب اهللا ُ: 

                                       
الرد عىل هذا التحريـف عنـد آيـة : ، وينظر٢٦٨، ٢٦٧ص  ١تفسري املنار ملحمد رشيد رضا ج: ينظر) ١(

 . من سورة البقرة يف القسم التطبيقي من هذه الرسالة٣٠

 يف القـسم التطبيقـي مـن ٢٧٥الرد عىل هذا التحريـف عنـد آيـة : ، وينظر٩٦ ص ٣املرجع السابق ج) ٢(

 . الكتابهذا

 .١١٦ ص ٧جمموع الفتاوى ج) ٣(
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  المبحث الثانـي
  تحريف معنى اآلية العام

  :اآلية في اللغة
ٍّ؛ فإهنا التي تبني أيا مـن أي )ٍّأي(إما من ) اآلية(اشتقاق  ّ، وإمـا )ْأي شـىء مـن يشء(ّ

شىء، وهــي أقــرب ، الــذي هــو التثبـت واإلقامــة عــىل الــ)ِّالتــأيي(أن يكـون اشــتقاقها مــن 

 .األقوال إىل الصواب، وذكر أهل اللغة غري هذه االشتقاقات

 .ُوجتمع آية عىل آي، وآيات، وأياء

َفعلة(وآية عىل وزن  ِفاعلة(، أو )ََ  .، وقيل غري ذلك)َ

 .العالمة، واألمر العجيب، واجلامعة: ٍوتطلق اآلية يف اللغة عىل ثالثة معان

﴾         ﴿: وله تعاىلّفأما العالمة، فمنه ق

       ﴿ :ّوأما األمر العجيب، فمنه قوله تعاىل، ]٢٤٨:البقرة[

   ﴾ ]وهي الوالدة دون األب، وكل املعجزات التي أنزهلا ]٥٠:منوناملؤ ،

 .ًأمور عجيبة أنزهلا اهللا تعاىل حججا عىل عباده: اهللا تعاىل هي برهان ودليل وآيات، أي

بجامعتهم، ومنه آية القرآن؛ ألهنـا مجاعـة : خرج القوم بآيتهم، أي: وأما اجلامعة، فتقول

 .احلروف

                                       
، بـصائر ذوي التمييـز يف لطـائف الكتـاب العزيـز للفـريوز ٣٣لقـرآن ص املفردات يف غريب ا: ينظر) ١(

 .٥٦ ص ١٤ج) أيا(، لسان العرب ٦٣ ص ٢آبادي ج

 .٦٣ ص ٢بصائر ذوي التمييز ج: ينظر) ٢(

 .٥٦ ص ١٤، لسان العرب ج١٦٨ ص ١مقاييس اللغة ج: ينظر) ٣(

 ١٤ان العرب جــــ، لس٤٧٢ص ١٠املحيط يف اللغة البن عباد ج، ١٦٨ ص١مقاييس اللغة ج: ينظر) ٤(

 .٥٦ص

 .١٦٨ ص ١مقاييس اللغة ج: ينظر) ٥(
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 القرآن بمعنـى العالمـة؛ ألهنـا عالمـة عـىل انقطـاع مـا قبلهـا مـن إن اآلية من: وقال آخرون

 .عالمة عىل صدق من أتى هبا، وقيل غري ذلك: ّالكالم منها، وانقطاعها مما بعدها، وقيل

  :اآلية في االصطالح
ّطائفة من القرآن منقطعة عام قبلها وعام بعدها، وهلا مبـدأ ومقطـع، : اآلية يف القرآن هي ّ

 . عندهبحسب الوقوف

ّوحتريف معنى اآلية اإلمجـايل نـوع مـن أنـواع التحريـف، التـي قـد يـسلكها املحـرف يف  ْ َ
ّتفسري كتاب اهللا تعاىل؛ فيبقي عـىل املعنـى الـصحيح لأللفـاظ، لكنـه يفـرس املعنـى اإلمجـايل  ُ
ــى اآليــة العــام وإن كــان نتيجــة لتحريــف معــاين  عــىل غــري مــراد اهللا تعــاىل، وحتريــف معن

ّبيــنهام تــداخل، إال أن املحــرف قــد ال يــسعفه تغيــري معنــى اللفــظ لوضــوحه يف ألفاظهــا و َ ُ ّ

ــحيح،  ــى ص ــاظ بمعن ــرس األلف ــد يف ــة، وق ــى اآلي ــام ملعن ــف الع ــأ إىل التحري ــة، فيلج ّاللغ
ّويناقضه باملعنى الباطل الذي فرس به اآليـة إمجـاال، فـإن تفـسري األلفـاظ بـاملعنى الـصحيح  ً ّ

ــاقض، ُيوصــل إىل املعنــى اإلمجــايل  الــصحيح، لكــن أهــل التحريــف يتــسم مــنهجهم بالتن

 .وجتاهل األدلة والرباهني الرصحية

 :صور تحريف معنى اآلية العام
 :لتحريف معنى اآلية صور يقع فيها أهل التحريف، منها

 

 العلـامء،  يف اللغة والقرآن، ولست بصدد ذكر خـالفاختلف العلامء يف وقوع املجاز

                                       
ــر) ١( ــرآن ج: ينظ ــوم الق ــان يف عل ــرآن ج٢٦٦ ص ١الربه ــوم الق ــان يف عل ــشاف ١٨٠ ص ١، اإلتق ، ك

 .١٠٥ ص ١اصطالحات الفنون والعلوم ملحمد التهانوي ج

 .املراجع السابقة: ينظر) ٢(

ّادعاء املجاز، والعلم الباطن، ومعظمهـا يف : عنى اللفظ، مثلقد يقع بعض هذه الصور عىل حتريف م) ٣(

 .حتريف معنى اآلية خاصة

ًاملجاز يسمى متثيال أيضا، ينظر) ٤(  .١٩٤ ص ٤الكشاف ج: ً
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ً، وإنام املقصود من البحث التذرع باملجاز هروبا من املعنى احلق،  الـذي ورشوط جوازه ّ
ّ مــن اآليــة؛ لتقريــر املعنــى الباطــل الــذي أراده املحــرف، لكنــه ملــا مل يــسعفه أراده اهللا تعــاىل ُِّ

هـل ّحتريف اللفـظ وال إنكـاره، ادعـى املجـاز، وهـو مـن أسـهل الطـرق التـي يلجـأ إليهـا أ

 .التحريف لتقرير بدعهم والرد عىل املخالفني

: املجاز بالطاغوت، وقـال يف اسـتعامل أهـل البـدع لـه) ٧٥١:ت(لذا وصف ابن القيم 

َّهذا الطاغوت هلج به املتأخرون، والتجأ إليـه املعطلـون، وجعلـوه جنـة يترتسـون هبـا مـن « ُ ّ

 .»...سهام الراشقني، ويصدون عن حقائق الوحي املبني

ًب املجاز دورا هاما عند املعتزلةولع ً ،إذ اعتمدت عليه يف تقرير كثري من مبتـدعاهتا ،

والغالـب أنـه مـن جهـة «: يف معـرض إنكـاره للمجـاز): ٧٢٨:ت(يقول شيخ اإلسالم 

املعتزلة ونحوهم من املتكلمني، فإنه مل يوجد هذا يف كالم أحد من أهل الفقه، واألصـول، 

 .»...وهم من السلفوالتفسري، واحلديث ونح

 

﴿: من اآليات التي رصفوها عن حقيقتها ومحلوها عىل املجاز قوله تعاىل       

                          ﴾ ]١١:فصلت[. 

                                       
ُالعلامء املحققون عىل إنكار القول باملجاز، ومل يعرف عند سلف األمة، بل كان خروجه بعـد القـرون ) ١(

شأ القول به خلدمة مذاهب الفرق املخالفة ملنهج أهل السنة واجلامعة من املفضلة، يف القرن الثالث ون
، ٨٨ ص ٧جممـوع الفتـاوى ج: اجلهمية، واملعتزلة، واألشاعرة، واملرجئة، ومن نحـا نحـوهم، ينظـر

 .١٦٩، األقوال الشاذة يف التفسري ١٥١٠ ص ٤الصواعق املرسلة ج
 .٢٣١ ص ٢خمترص الصواعق املرسلة ملحمد املوصيل ج) ٢(
 .وال تعدمه عند غريهم من أهل البدع متى احتاجوا له) ٣(
از ــــة املدنية يف حتقيق املجـــــالرسال: از مطلقا،ً ينظرـــشيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم ممن يمنع املج) ٤(

  ص٤واحلقيقة يف صفات اهللا تعاىل البن تيمية كل الرسالة يف تقرير منع املجاز، الصواعق املرسـلة ج
١٥١٠. 

 .٨٨ ص ٧جمموع الفتاوى ج) ٥(
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 اآلية عىل املجاز والتمثيل، قـال القـايض عبـد اجلبـار ّأول املعتزلة وبعض املعارصين

 .»...فاملراد أنه أراد منهام االنقياد ملا يريده فاستجابتا«: )٤١٤:ت(املعتزيل 

ُوهو من املجـاز الـذي يـسمى التمثيـل، وجيـوز أن «: )٥٣٨:ت(ّوفرسها الزخمرشي 
ّن ختييال، ويبنى األمر فيه عىل أن اهللا تعاىل كلم السامء واألرض، وقال هلاميكو ُ ائتيا، شـئتام : ً

ذلــك أم أبيــتامه، فقالتــا، أتينــا عــىل الطــوع ال عــىل الكــره، والغــرض تــصوير أثــر قدرتــه يف 

 .»املقدورات ال غري، من غري أن حيقق يشء من اخلطاب واجلواب

ل عـىل التعـسفات التـي تـرصفها عـن ذلـك، قـال القرطبـي واآلية عىل حقيقتها، ال دليـ

 .»بل خلق اهللا فيهام الكالم فتكلمتا كام أراد تعاىل: وقال أكثر أهل العلم«): ٦٧١:ت(

ّوعىل ذلك سار أئمة التفسري من السلف الـصالح عـىل أن اآليـة عـىل احلقيقـة، كلـم اهللا 

 .تعاىل السامء واألرض، وأجابتاه

رجال املدرسة العقلية عىل منهج املعتزلة يف تعطيل حقائق اآليات بدعوى وسار كثري من 

وأستاذه حممد عبده ) ١٣٥٤:ت(املجاز وحتريف املعنى احلق، ومنها ادعاء حممد رشيد رضا 

    ﴿: دعوى التمثيل يف كثري من قصص القرآن، ومنها قوله تعاىل) ١٣٢٣:ت(

                                       
 .١١٧صفوة التفاسري للصابوين ص : ينظر) ١(

ّهو عبد اجلبار بن أمحد أبو احلسن اهلمداين، قايض قضاة الري، وشيخ االعتزال، صاحب التـصانيف ) ٢(

، سـري ١١٣ ص ١١تـاريخ بغـداد ج: املشهورة يف االعتـزال، وهـو مـن كبـار فقهـاء الـشافعية، ينظـر

 .٢٤٤ ص ١٧لنبالء جأعالم ا

 .٣٧٠تنزيه القرآن عن املطاعن للقايض عبد اجلبار ص ) ٣(

ّأكثر من القول باملجاز يف كتاب اهللا تعاىل، ورصح بأن حل النـصوص املـشتبهات القـول باملجـاز، ومل ) ٤(
 .١٤٦ ص ٤الكشاف ج: ّيقبل احلقائق التي يفرسها هبا أهل السنة، ينظر

 .١٩٤ ص ٤الكشاف ج) ٥(

 .٣٤٤ ص ١٥فسري القرطبي جت) ٦(

 .١٦٥ ص٧، تفسري ابن كثري ج١٦٥ ص٧، تفسري البغوي ج٤٣٤ ص٢١تفسري الطربي ج: ينظر) ٧(
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      ﴾ ]١٣٥٤:ت( قال حممد رشيد ]٢٤٣: البقرة :(

قعة، بل يصح مثله يف القصص التمثيلية، إذ وال يشرتط أن تكون القصة يف مثل هذا التعبري وا«

 .»ًيراد أن من شأن مثلها يف وضوحه أن يكون معلوما حتى كأنه مرئي بالعينني

 ﴿: وقد لزم من حتريفه ملعنى اآلية العام حتريفـه بعـض ألفـاظ اآليـة، مثـل    

﴾ فقال يف معنى ﴿﴾ :»ل هبم ّ  .»أي أن العدو نك

ّوقد اختذ املبتدعة القول باملجاز مطيـة لتحريـف كثـري مـن النـصوص الـرشعية الثابتـة، 
ّومن أشنعها تفاسري الفالسفة املنكرة، التي أبطلت الـرشائع وإرسـال الرسـل، وادعـت أن 
كل نصوص الرشع متثيل ال حقيقة له، فأنكروا آيات الوعد والوعيد، واجلنة والنار، ويـوم 

ــن ســينا املعــاد، وإرســال ــى )٤٢٨:ت(ّ الرســاالت، ومــن أشــهر مفــرسهيم اب  الــذي أت

 .ّبتفاسري ساقطة حمرفة

 

 :ّادعاء علم باطن لآلية عىل قسمني

وغـري جـائز «): ٣١٠:ت(ّأال خيالف ظاهر اآلية، وقاد إليه الدليل، قـال ابـن جريـر -١

ل إىل باطن من التأويل، ال داللة عليه من نص كتاب، وال خـرب لرسـول إحالة ظاهر التنـزي

 .»، وال إمجاع من األمة، وال داللة من بعض هذه الوجوه@اهللا 

                                       
 .٤٥٧ ص ٢تفسري املنار ج) ١(

 .تفصيل ذلك يف القسم التطبيقي من هذه الرسالة: ، ينظر٤٥٧ ص ٢املرجع السابق ج) ٢(

 عبـد اهللا بــن احلـسن بـن ســينا، املعـروف بالــشيخ هـو الفيلـسوف الــشهري، ورأس الفالسـفة؛ احلـسني بــن) ٣(

عيون األنبـاء يف طبقـات األطبـاء ملوفـق : الرئيس، له تصانيف مشهورة يف الطب والفلسفة، واملنطق، ينظر

 .٥٣١ ص١٧، سري أعالم النبالء ج٤٣٧ ص١الدين أيب العباس أمحد بن القاسم اخلزرجي ج

 .١٢ ص ١٠تفسري الطربي ج) ٤(
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فللقول باملعنى الباطن لآلية رشوط وضعها العلامء، يصح معها أن يكـون لآليـة معنـى 

 .باطن مقبول

 :أهم هذه الرشوط ما ييل

 .ى اآلية أن ال يناقض معن-١

 .ً أن يكون معنى صحيحا يف نفسه-٢

  . أن يدل عليه دليل صحيح-٣

 . أن يصح عىل مقتىض الظاهر املقرر يف لسان العرب، وجيري عىل املقاصد العربية-٤

 . أن حتتمله اآلية-٥

وقبل هذا كله البد من اعتامد ظاهر اآلية إذ هو األصل يف املعنى، ومن األمثلة عىل ذلـك مـا 

ــي ــاىل«): ٧٢٨: ت(خ اإلســالم ذكــره ش ــول اهللا تع ــن ســمع ق       : فم
كـام أن اللـوح املحفـوظ الـذي : إنـه اللـوح املحفـوظ، أو املـصحف، فقـال: ، وقال]٧٩: الوقعة[

ــوب  ــذوقها إال القل ــرآن ال ي ــاين الق ــاهر، فمع ــدن ط ــسه إال ب ــرآن ال يم ــروف الق ــه ح ــب في ُكت

ُ قلوب املتقني، كان هذا معنى صحيحا واعتبارا صحيحا وهلـذا يـروي هـذا عـن الطاهرة، وهي ً ً ً

: البقـرة[               :طائفة من الـسلف، قـال تعـاىل

ــــ، وق]٢-١ ، ]١٣٨: آل عمـــران[ ﴾      :ال تعـــاىلـــ

 .»وأمثال ذلك، ]١٦: املائدة[ ﴾        ﴿ :وقال

 والقول بالباطن كغريه مـن أقـوال العلـامء فيـه الـصحيح والـضعيف، بـل والباطـل -١

حـب لكـل مـن تـدبر وتأمـل ًواملردود، وليس حكرا عىل طائفة دون أخرى، بل هو جمـال ر

                                       
ــتزادة ي) ١( ــرلالس ــاوى ج: نظ ــوع الفت ــان١٧٠ ص٥جمم ــيم ص، التبي ــن الق ــرآن الب ــسام الق ، ٥٠ يف أق

 .٣٩٤ ص ٣املوافقات للشاطبي ج

 .٢٤٢ ص ١٣جمموع الفتاوى ج ) ٢(



 أنواع التحريف  

  

 

ّالقرآن الكريم، وهو موجـود يف كـالم الـصحابة، والـسلف الـصالح، وال يلـزم أن يـسموه  ُ

 .هبذا االسم

ّأن يكون املعنى الباطن خمالفا لظاهر اآليـة، تكلفـه املفـرس بـال دليـل، وهـذا باطـل، -٢ ّ ً

ّومدعيه إما ملحد زنديق يريد هدم الدين، أو جاهل ضال، وهو مثل  ؛ ّما يدعيه الباطنيةَّ
، والفالسـفة، واملتكلمـني، ُمن اإلسامعيلية والنصريية، ومن وافقهم من بعض الرافـضة

ّوغالة الصوفية، وفتحوا من هذا االفرتاء الباطل وهو ادعـاء البـاطن البـاب لتحريفـات يف 
وال تفسري آيات القرآن أدت لتعطيل كثري من نـصوصه، وحـشو مكتبـة التفـسري هبـذه األقـ

 .الباطلة املحسوبة عىل تفاسري كتاب اهللا، وليست إال حتريف وضالل
 

﴿: من أمثلة حتريفات الباطنيـة عنـد بعـض الرافـضة، تفـسريهم لقولـه تعـاىل     

           ﴾ ]اء كل إمامُ، بالغسل عند لق]٣١:األعراف وهذا حتريف ،

ّلآلية ظاهر البطالن، واآليـة كـام بينهـا علـامء التفـسري يف لبـاس الثيـاب وسـرت العـورة عنـد 
 .الطواف أو الصالة، وقد نزلت يف طواف املرشكني عراة حول البيت احلرام

 ﴿: ومن أمثلة حتريفهم لآلية بادعاء معنى باطل حتريفهم لقوله تعاىل    

             ﴾ ]٢١٠:البقرة[، 

                                       
 .٤٢األقوال الشاذة ص ) ١(
جتدر اإلشارة إىل أن كتب الفرق وامللل والنحل، وإن ذكرت أن املؤسس لطائفة الباطنية وهو ميمون ) ٢(

املعروف بالقداح، الذي أبطن الزندقة، وأظهر التشيع، وإن ذكرت كتـب الفـرق ذلـك؛ بن ديصان، ا
إال أن لقب الباطنية لقب اصطالحي، تندرج حتته فرق شتى، جتمعها صفة واحدة، هي تأويل النص 

 .٢٣٦ ص١٣، جمموع الفتاوى ج٢٦٦الفرق بني الفرق ص: الظاهر إىل رموز باطنية، ينظر
األقـوال الـشاذة يف التفـسري : ظـرطنية تـشابه كبـري، فهـام وجهـان لعملـة واحـدة، ينبني الرافضة والبا) ٣(

 .٤٥ص
 .٩٥ ص ٨تفسري امليزان للطباطبائي ج: ينظر) ٤(
 .٤٠٥ ص٣، تفسري ابن كثري ج١٨٨ ص٧، تفسري القرطبي ج٢٢٥ ص٣تفسري البغوي ج: ينظر) ٥(
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ّحيث فرسها بعضهم بالرجعة بعد املوت عىل ما تعتقده بعض الرافضة من رجعة 

 .ها بظهور املهديّاألموات إىل الدنيا قبل القيامة، وبعضهم فرس

ُوهذه املعتقدات الباطلة عنـد هـؤالء الـروافض، ال يمكـن قبوهلـا يف عقيـدة املـسلمني، 
ًفضال عن تفسري كتاب اهللا هبا، وليس يف اآلية يشء منها، بل هو افرتاء، وقول عىل اهللا بغري 

تعاىل ومالئكتـه يف علم، واآلية يف إنذار املخالفني ألمر اهللا تعاىل، ووعيدهم بأن يأتيهم اهللا 

 .ًظلل من الغامم جميئا يليق بجالله، فيقيض يف أمرهم ما هو قاض

 

ٍأغلـب تفاســري الـصوفية مليئــة بإشـارات يــدعون أهنـا معــان باطنـة لآليــة، وأغلـب مــا  ّ

 :ّيدعونه باطل ال دليل له، ومن أمثلة ذلك

 ﴿: ملعنـى قولـه تعــاىل) ٤١٢:ت(ُّحتريـف الـسلمي             

    ﴾ ]إقبـال اهللا علـيهم بالعـصمة والتوفيـق«: ، بقوله]٢١٠:البقرة« واآليـة سـبق 

ُّتفسريها، وليس فيها مكان ملـا ادعـاه الـسلمي، بـل إن العـصمة التـي تزعمهـا الـصوفية يف  ّ
 .ا من املعتقدات الباطلة التي ال تقبل يف تفسري وال غريهشيوخه

     : ّومن أمثلة التحريف بادعاء املعنى الباطن حتريفهم لقوله تعاىل

             ]١٩-١٧:شيةالغا[ ،

 ظاهرها؛ وهو التفكري ، وأنكراآليات تشري للتفكري يف قلوب األولياء والعارفني«: بقوهلم

 .»يف السامء واجلبال تلك املخلوقات العظيمة من خملوقات اهللا تعاىل

                                       
 مـن سـورة البقـرة، يف القـسم ٣الفاحتة وآية  من سورة ٦الرد عىل أمثال هذا التحريف عند آية : ينظر) ١(

 .التطبيقي من هذه الرسالة

 .٢٦٦ ص ٤تفسري الطربي ج: ينظر) ٢(

 .٧٢ ص ١ُّحقائق التفسري أليب عبد الرمحن السلمي ج: ينظر) ٣(

 .٣٩٢ ص ٢املرجع السابق ج: ينظر) ٤(
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ّويعد التحريف بادعاء املعنى الباطن؛ وتعطيل ظاهر النص؛ مـن أخطـر األبـواب التـي 
ًىل كتاب اهللا تعاىل، فدخل من خالله أعـداء الـدين، وأنكـروا كثـريا فتحها أهل التحريف ع

من نصوص الرشع بدعوى أهنا غري مرادة يف ظاهرها، بل هلا معنى باطـل، فحولـوا تفـسري 

 .اآليات إىل ألغاز وختمينات

َيف كتابـه الفــرق بــني الفـرق) ٤٢٩:ت(قـال البغــدادي  ِْ  أن – أســعدكم اهللا –اعلمــوا «: َ

َرضر الباط َ ِنية عىل فرق املسلمني أعظم من رضر اليهود والنصارى واملجوس علـيهم، بـل َ َ َ ُ ِ ِ

ِأعظم من مرضة الدهرية ْ ّ َّ َ َ ُوسائر أصناف الكفرة عليهم ،ِ ؛ ألن الذين ضلوا عن الدين ...ْ

ّبدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوهتم إىل يومنا أكثر من الذين يضلون بالدجال يف وقـت  ِ َ
ًنة الدجال ال تزيد مدهتا عىل أربعني يوما، وفضائح الباطنيـة أكثـر مـن عـدد ظهوره؛ ألن فت ُ ّ

ْالرمل والقطر َ ّ«. 

ْوتأكيدا عىل ما سبق، فإن استنباط املعاين املحتملة لآلية، هو دأب علـامء التفـسري، وقـد  َ ً

وا اهتموا باستنتاج املعاين اخلفية التي ال تعـود عـىل اآليـة بـيشء مـن التحريـف، وقـد جعلـ

 .ًلقبول مثل هذه املعاين رشوطا وقواعد، للسالمة من القول عىل اهللا بغري علم

 

ِّمراعاة السياق قاعدة مهمة ال بد من مراعاهتا عند تفسري كالم اهللا تعاىل، والسياق يـراد 

ُ، واالعتنـاء بالـسياق يعـني عـىل فهـم ِّالسباق واللحاق: ما قبل الكالم وما بعده، أي: به ّ

ّكتاب اهللا تعاىل، ويعطي داللة صحيحة للمعنى، وانتزاع اآلية منه، ربام أدى إىل حتريفها َّ. 

وقد استفاض عن الصحابة فمن بعـدهم االهـتامم هبـذه القاعـدة، وسـبق قـول التـابعي 

                                       
 .٥٥بليس ص تلبيس إ: ُهم الذين يعتقدون أن الدهر هو املترصف يف العامل، ينظر) ١(

 .٢٦٥الفرق بني الفرق ص ) ٢(

 .٦٥٣ ص ٢ًقواعد التفسري مجعا ودراسة خلالد السبت ج: ينظر) ٣(
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من أقدم من نص عـىل هـذه القاعـدة، ، وهو )١٠٠:ت(اجلليل مسلم بن يسار البرصي 

 .»ًإذا حدثت عن اهللا حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده«: حني قال

ِّالسياق يرشد إىل تبيني املجمل، «: يف أمهية مراعاة السياق) ٧٥١:ت(ويقول ابن القيم 
 وتنـوع وتعيني املحتمل، والقطع بعدم احتامل غري املراد، وختصيص العام، وتقييد املطلـق،

ِالداللة، وهذا من أعظم القرائن الدالة عىل مراد املتكلم، فمن أمهله غلط يف نظره، وغـالط  َ

 .»يف مناظرته

وكام أن مراعـاة الـسياق سـبب لرتجـيح القـول الـصواب، فـإن إمهالـه سـبب لتحريـف 

معنى اآلية، وهو من عمل أهل البدع واإلحلاد منذ خروجهم، قال حممد بن كعب القرظي 

ال ختاصموا هؤالء القدرية، وال جتالسوهم، والذي نفـيس بيـده ال جيالـسهم «): ١٢٠:ت(

ً له فقها يف دينه، وعلام يف كتابه إال أمرضوه، والـذي نفـس حممـد بيـده ٌرجل مل جيعل اهللا  ً

ُّلوددت أن يميني تقطع عىل كرب سني، وأهنم أمتوا آية من كتاب اهللا  ّ َ ولكـنهم يأخـذون ،

 .»ّكون آخرها، ويأخذون بآخرها ويرتكون أوهلاّبأوهلا ويرت

ومن أقدم األمثلة عىل حتريف معنى اآلية بانتزاعها من سياقها، احتجاج غيالن 

: عىل القدر بقوله تعاىل) ١٠١:ت( >أمام عمر بن عبد العزيز ) ١٠٥:ت(الدمشقي 

﴿               ﴾ ]اقرأ آخر السورة(:  قال له عمر]٣:إلنسانا :

                                       
هو مسلم بن يسار البرصي من كبار التابعني، يكنى أبو عبد اهللا، فقيه ثقـة، ويعـد خـامس مخـسة مـن ) ١(

 بكر األصبهاين ، رجال صحيح مسلم أليب١٩٨ ص ٨اجلرح والتعديل ج: فقهاء أهل البرصة، ينظر

 .٣٨٦ ص ٧، لسان امليزان ج٢٣٩ ص ٢ج

، ٢٣١ ص ٧، ابـن أيب شـيبة يف مـصنفه ج٢٦١ ص ٢ذكره أبو عبيـد بـن سـالم يف فـضائل القـرآن ج) ٢(

 .٣٤ ص ٥، اهلروي يف ذم الكالم وأهله ج٢٩٢ ص ٢األصبهاين يف حلية األولياء ج

 .٨١٥ ص ٤بدائع الفوائد ج: ينظر) ٣(

 .٢١١ ص ٢، اإلبانة ج٨٩٩ ص ٢ جالرشيعة: ينظر) ٤(
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﴿                 ﴾ ]٣٠:اإلنسان[( ويف إمتام ،

 .السياق رد مفحم للقدرية

﴿: لقوله تعاىل) ٤١٢:ت(ُّحتريف السلمي : ًومن األمثلة أيضا            

                                  

                             

                  ﴾ ]بقوله]٧٧:النساء ، :

ِّقرصوا أيديكم عن تناول الشهوات« َ« وسياق اآليات يف القتال، واآلية يف مجاعة من ،

ً كانوا يلقون من املرشكني أذى كثريا قبل أن هياجروا، فاسئذنوا @أصحاب رسول اهللا  ً

 . يف قتاهلم، فأمرهم بكف أيدهيم ألنه مل يؤمر بقتاهلم@النبي 

ًلمي يف حتريفـه هلـذه اآليـة صـورا شـتى مـن التحريـف، فقـد اقتطعهـا مـن ُّوقد مجع الس

 .سياقها، وأغفل سبب النزول، وتأوهلا من غري دليل

 

معرفة الناسخ واملنسوخ قاعدة مهمة، ورشط ال بـد مـن تـوافره يف املفـرس، بـل إنـه مـن 

ُملشرتكة بني علوم الرشيعة، وبه يعرف ما بقي مـن رشع اخلطورة بمكان، فهو من املباحث ا
 .اهللا تعاىل فيعمل به، أو رفع فيوقف عنه

                                       
، رشح أصول اعتقاد أهـل ١٦٨، التنبيه والرد ص ٩١٩ ص ٢، الرشيعة ج٢٨٥القدر للفاريايب ص ) ١(

 .٧١٤ ص ٤السنة ج

 .١٥٥ ص ١ُّتفسري السلمي ج) ٢(

 ٢، تفســري البغــــوي ج٣٨٨ ص١، تفســـري ابن أيب زمنني ج٣٤٤ ص١تفسري السمرقندي ج: ينظر) ٣(

 .٢٥١ص

 .٦ ص ١النسخ يف القرآن ملصطفى زيد ج: ينظر) ٤(
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غــري جــائز أن حيكــم بحكــم قــد نــزل بــه القــرآن أنــه ...«): ٣١٠:ت(قــال ابــن جريــر 

 .»...منسوخ، إال بحجة جيب التسليم هلا

 واليـوم اآلخـر أن وال حيـل ملـسلم يـؤمن بـاهللا«): ٤٥٦:ت(وقال ابـن حـزم الظـاهري 

 .»...هذا منسوخ إال بيقني يقطع به: يقول يف يشء من القرآن والسنة

 :األمثلة

ـــضهم ـــاء بع ـــاىلادع ـــه تع ـــسخ قول ﴿ : ن               

 ﴾ ]والناسخ هو قولـه]١٥٨:البقرة ، :﴿               

﴾ ]ّوالسعي بـني الـصفا واملـروة مـن ملـة إبـراهيم، وهـذا عـىل أن :  قالوا]١٣٠:البقرة

 .ّفال جناح عليه أن ال يطوف هبام: معنى اآلية

عىل اإلشكال الذي سـأله عنهـا التـابعي عـروة بـن ) ٥٨:ت( <ويف جواب عائشة 

قلـت لعائـشة زوج النبـي (: >رد عىل ادعاء النسخ، فيقـول ) ٩٤:ت(الزبري ابن العوام 

 ﴿: أرأيـت قـول اهللا تبـارك وتعـاىل: ، وأنا يومئذ حـديث الـسن@        

                     ﴾ ٍأحــد  فــام أرى عــىل

 )ًشيئا أن ال يطوف هبام؟

فـال جنـاح عليـه أن ال يطـوف : (كال، لو كانت كام تقول كانـت(: <فقالت عائشة 

ُ، إنام أنزلت هذه اآلية يف األنصار، كانوا هيلون ملناة، وكانت مناة حـذو قديـد، وكـانوا )هبام
 عـن @ ّيتحرجون أن يطوفوا بني الصفا واملروة، فلام جـاء اإلسـالم، سـألوا رسـول اهللا

                                       
، ٢٣نواسـخ القـرآن البـن اجلـوزي ص : ، وملعرفـة رشوط النـسخ ينظـر١٣ ص ١تفسري الطـربي ج) ١(

 .١٢٦ ص ٣اإلحكام لآلمدي ج

 .٤٧٦ ص ٩املحىل البن حزم ج) ٢(

 .٢٦٣يف التفسري صاألقوال الشاذة : ، ينظر٥٤ّذكر هذا االدعاء ابن اجلوزي يف نواسخ القرآن، ص) ٣(
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 ﴿: ذلــــك، فــــأنزل اهللا                          

   ﴾. 

ّ يبني أن اجلناح املنفي هو السعي يف موضـع معظـم يف اجلاهليـة، وأن < ورد عائشة ُ
 .حلج والعمرةّالسعي من متام ا

 .ومن ادعى النسخ يف اآلية يقلب مراد الشارع، فإنه يفرس الكالم املثبت بالنفي

 هبــا، @ويكفــي يف احلكــم عــىل القــول بنــسخ اآليــة؛ أنــه حتريــف؛ استــشهاد النبــي 

 .وقراءهتا عىل الصفا

 

تفسري اآلية بمعنى مستقل عن نظائرهـا أفضل طريقة للتفسري؛ تفسري القرآن بالقرآن، و

 .ينتج عنه تناقض وحتريف

 

ذهب كثري من أهل البدع؛ من املعتزلـة، واألشـاعرة، واملاتريديـة وغـريهم إىل إنكـار املعنـى 

 من الشجرة، وهم يف ذلك ينـزعون إىل معتقد خمـالف ملـنهج أهـل #الذي يشري إىل أكل آدم 

 وسـط بـني الغـالني واجلـافني، فـريون فأهل الـسنة واجلامعـةالسنة واجلامعة يف عصمة األنبياء؛ 

عصمة األنبياء من الكبائر، وعصمتهم مـن اإلقـرار عـىل الـصغائر، ال عـصمتهم مـن الـصغائر 

 .ًمطلقا، وهذا ما يدل عليه ظاهر القرآن يف عتابه لعدد من األنبياء

                                       
 ﴿: هــــاب قولـــــه، كتـاب التفـسري، بــــأخرجه البخاري يف صحيح) ١(           ﴾ 

 .٤٢٢٥ برقم ١٦٣٥ ص ٤ج

 .٢٦٤األقوال الشاذة ص : ينظر) ٢(

 .املرجع السابق: ينظر) ٣(

 .١٢١٨ برقم ٨٨٨ ص ٢ ج@ي أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احلج، باب حجة النب) ٤(

 . من سورة البقرة٣٥دراسة هذا التحريف يف القسم التطبيقي عند آية : ينظر) ٥(
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﴿: وله تعاىلّوقد حرف كثري منهم معنى ق                 

                    ﴾ ]بينام هناك ]٣٥:البقرة 

ُتفصل ما أمجل يف  و#عدد من اآليات يف القرآن تذكر هذه املعصية ضمن قصة آدم  ّ ُ

َموضع آخر، وقد فرس قوله تعاىل ِّ ُ :﴿             

     ﴾ ]بقوله تعاىل]٣٧:البقرة  :﴿                 

       ﴾ ]لكن هناك من املفرسين من حرف اآليات يف أكل ]٢٣: األعراف ،ّ
آدم من الشجرة يف سورة البقرة، وقد تكررت يف أكثر من موضع يف القرآن، ومن 

 :املفرسين الذين حاولوا تغيري هذا املعنى

افــق معتقــده يف فقــد حــاول تطويــع اآليــة لتو) ٣٣٣:ت(أبــو منــصور حممــد املاتريــدي 

ــاىل ــه تع ــى قول ــال يف معن ــاء مطلقــا، فق  ﴿: ًعــصمة األنبي             

   ﴾] الظلـم يقـع عـىل الـرضر كقولـه تعـاىل«: ]١٩:األعـراف: ﴿          

          ﴾ ]ومل تنقص منه، والنقصان نفس الرضر]٣٣:فالكه ،«. 

وحيتمـل …«: فهو حياول تفسري الظلـم بالنقـصان، لـذلك جتـده يقـول يف موضـع آخـر

 .»..النهي عن التناول من اليشء لداء يكون فيه ملا خياف الرضر به

 واملاتريدي قد فرس الظلم باآلية بمعنى منحرف ال يتفق مع نظـائر اآليـة اآلخـرى التـي

 ﴿:  كقوله تعاىل#تدل عىل وقوع املعصية من آدم                

            ﴾ ]٢٣:ألعراف[. 

وبجمع كل اآليات الواردة يف قصة أكل أبوينا عليهام السالم من الشجرة يتضح جليا 

فرسين الذين حاولوا تطويع النصوص للمعتقدات الباطلة التي تناقض ما تعنت بعض امل

﴿: تعاضدت عليه آيات الكتاب العزيز، ففي سورة البقرة قال اهللا تعاىل         

                                       
 .١٠٨ ص ١تفسري املاتريدي ج) ١(

 .املرجع السابق) ٢(
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              ﴾ 

 هبذه املعصية، #، ويف سورة األعراف تبني اآليات وسوسة الشيطان آلدم ]٣٥:البقرة[

﴿: قال تعاىل                        

                         

                                  

                            

                           

                                

          ﴾ ]٢٣ -١٩:األعراف[. 

﴿: ويف سورة طه قال تعاىل                       

                               

                             

                            

                          

                       ﴾ ]١٢٢ -١١٥:طه[. 

وغريها من اآليات التي جيـب مراعاهتـا عنـد تفـسري نظائرهـا وضـم بعـضها إىل بعـض 

 .ّراجها عنها تفسري حمرف متناقضحتى ال ينشأ عن إخ

: ومن األمثلة عىل تفسري اآلية بمعنى منحرف عن نظائرها، حتريف معنى قوله تعاىل

﴿                         

    ﴾ ]فإن اجلوهري قد حرف معناها، وفرسها بخالف ما ]٨٨:النمل ،َّ ّ
ًيدل عليه القرآن، وخالف إمجاع املفرسين فيها، ولوعا بالتفسري العلمي، وتطويعا  ً

لآليات، لتدل عىل ما يراه، فهو يزعم أن اآلية يف دوران األرض حول الشمس، ورفض 
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ّكورة يف اآلية يف يوم القيامة، وادعى أن يوم قول مجهور املفرسين عىل أن حركة اجلبال املذ

 ﴿: القيامة ختريب للعامل ال يتناسب مع اإلتقان املذكور يف اآلية، وهو قوله تعاىل  

      ﴾. 
ًأوال قبل احلديث عن نظائر هذه اآلية، التي تدلل عىل أن حركة اجلبال يوم القيامة، فإن 

 ﴾ ﴿: اآلية يدل عىل عدم صحة ما ذهب إليه اجلوهري، فقوله تعاىلسياق 

   ﴿: ، وذلك املعطوف مرتب بالفاء عىل قوله تعاىل﴾﴿: معطوف عىل قوله

               ﴾ ]٧٨:النمل[ ،
والشنقيطي يف تفسريه الذي اعتنى فيه بتفسري اآليات بنظائرها، قد تعقب هذا التحريف 

ويوم ينفخ يف الصور، فيفزع من يف الساموات، وترى اجلبال، فدلت هذه القرينة «: بقوله
ّالقرآنية الواضحة عىل أن مر اجلبال مر السحاب كائن يوم ينفخ يف   .»الصور ال اآلنّ

وكون هذا املعنى هو الغالب يف القرآن فواضح، ألن مجيـع «: وقال عن نظائر هذه اآلية

﴿: اآليات التي فيها حركة اجلبال كلها يف يـوم القيامـة، كقولـه تعـاىل       

        ﴾ ]ـــور ـــاىل]١٠-٩:الط ـــه تع ﴿: ، وقول            

  ﴾ ]وقوله تعاىل]٤٧:الكهف ، :﴿         ﴾ ]وقوله تعاىل]٢٠:النبأ ، :

﴿       ﴾ ]٣:التكوير[(. 
م القيامـة، وتفـسري اآليـة بمعنـى فاآليات بنظائرها يف القرآن عىل أن سـري اجلبـال يف يـو

 . خيالف نظرياهتا من اآليات ينتج عنه تناقض وحتريف

 

ّيلجــأ أهــل التحريــف إىل تقــدير مــا ال حتتاجــه اآليــة التــي الجيــدون مفــر عــن داللتهــا 
ًالواضحة إال ببهذا التفسري املتكلف املنحرف، وكأن املحرف قـد وقـف حمتـارا  أمـام ألفـاظ ِّ

                                       
 .٢٥٢ ص ١٣تفسري اجلوهري ج) ١(

 .١٤٥، ١٤٤ ص ٦أضواء البيان ج) ٢(

 .١٤٥ ص ٦املرجع السابق ج) ٣(
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القـرآن التـي ال يعرتهيـا التحريـف بحفـظ اهللا تعـاىل لـه، ومل خيـدم معناهـا معتقـده الباطــل، 

 .فتكلف ذلك التقدير وأقحمه اآلية دون أن حتتاجه

﴿: لقولـه تعـاىل) ٥٣٨:ت( حتريف الزخمرشي :مثاله               

    ﴾ ]بتقـــديره مـــا ال حتتاجـــه، حـــني قـــال]٣٠:اإلنــسان  :»﴿ ﴾ الطاعـــة 

﴿        ﴾بقرسهم عليها « . 

وقولـه حتريـف لآليـة بـال دليـل، وإنـام أجلـأه لـذلك التقـدير معتقـده الباطـل، فالقدريــة 

 .ًيزعمون أن العباد خيلقون أفعاهلم استقالال من دون اهللا تعاىل

ًوقد ركب الزخمرشي مركبا صعبا يف تقدير مـا ال حتتاجـه اآليـة أيـضا عنـد قولـه تعـاىل ً ً :

﴿            ﴾ ]ففي هذه اآلية أغلب املفرسين عىل أن اهللا ]٧٢:احلجـر 

ــاة حممــد  ــه@تعــاىل أقــسم بحي هلم أن قومــه مــن قــريش يف حــريهتم وضــال: ً تــرشيفا ل

﴿«: ً، ولكن الزخمرشي تعنت تقديرا يف اآلية ال دليل عليـه، فقـاليرتددون ﴾ عـىل 

﴿: #قالــت املالئكــة للــوط : ْإرادة القــول، أي          ﴾غــوايتهم :  أي

ِالتي أذهبت عقوهلم ومتييزهم بني اخلطـأ الـذي هـم عليـه، وبـني الـصواب الـذي تـشري ُ ْ  بـه ُ

ِعليهم من ترك البنني إىل البنات َ«.وال حاجة هلذا التقدير يف اآلية. 

ُأكثـر املفـرسين مـن الـسلف واخللـف، بـل ال يعـرف عـن «): ٧٥١:ت(قال ابن القـيم 
، وهذا من أعظـم فـضائله أن @ّالسلف فيه نزاع، أن هذا قسم من اهللا بحياة رسول اهللا 

ُّيقـسم الــرب  َّ ُال تعـرف لغــريه، ومل يوافــق الزخمـرشي عــىل ذلــك،  بحياتـه، وهــذه مزيــة ُ

: ِهـو عـىل إرادة القـول، أي: فرصف القسم إىل أنه بحياة لوط، وأنه من قول املالئكة، فقال
                                       

 .٦٧٦ ص ٤الكشاف ج) ١(
 من سـورة البقـرة، وغريهـا مـن ٧تفصيل هذا التحريف يف القسم التطبيقي عند آية : لالستزادة ينظر) ٢(

 .اآليات
 ، ٥٤٢ ص٤، تفسري ابن كثري ج٣٩ ص١٠، تفسري القرطبي ج١١٨ ص ١٧تفسري الطربي ج: ينظر) ٣(
 .٥٤٧ ص ٢الكشاف ج) ٤(
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﴿: #قالت املالئكة للوط             ﴾، ولـيس يف هـذا اللفـظ مـا 

ّر اللفظ وسياقه إنام يدل عىل ما فهمه السلف، ال أهل يدل عىل واحد من األمرين، بل ظاه

 .»التعطيل واالعتزال
ولو جاز ارتكاب مثل هذا التقادير التي ال يدل عليها دليـل، ألمكـن إخـراج كـل نـص 
ّعن معناه بتقدير، فريتفع الوثوق بمعاين النـصوص، وقـد جـوز أهـل التحريـف ألنفـسهم 

 .لكريم لتأييد ما يريدون من بدعةهذا التعسف يف تفسري نصوص القرآن ا

 
معرفة سبب النــزول مـن القواعـد املهمـة يف فهـم اآليـة، وال جيـوز جلاهـل هبـذا العلـم 
اخلوض يف كتاب اهللا تعـاىل، وقـد اهـتم علـامء التفـسري بـه ليتـضح هلـم مـراد اهللا تعـاىل مـن 

سبب النـزول يعني عىل فهم اآليـة؛ فـإن ومعرفة «): ٧٢٨:ت(كالمه، يقول شيخ اإلسالم 
 .»ُالعلم بالسبب يورث العلم باملسبب

 .وتفسري اآلية بمنأى عنه يغالط ما أراده اهللا تعاىل مما أنـزله
 :مثال حتريف معنى اآلية بإغفال سبب نزوهلا

 ﴿: قال تعاىل              

              ﴾ ]فاآلية ]١١:األنفال ،
الكريمة نازلة يف وصف حال الصحابة يف غزوة بدر، فكان إنـزال املطر أمنة من اهللا 

َّ ومن ثامره أن لبد األرض فتحركوا فوقها دون أن تسوخ أقدامهم وحوافر ،}للصحابة 
 {دواهبم، وما جاء يف السرية عن أحداث الغزوة يوضح اآلية، قال ابن عباس 

ّأمطر اهللا عليهم مطرا شديدا، فرشب املسلمون، وتطهروا، وثبت الرمل حني (): ٦٨:ت( ً ً

 .)ّأصابه املطر، ومشى الناس عليه والدواب

                                       
 .٢٧٣التبيان يف أقسام القرآن ص ) ١(
 .١٥٠الشاذة ص األقوال : ينظر) ٢(
 .٣٣٩ ص ١٣جمموع الفتاوى ج) ٣(
 .٤٢٤ ص ١٣أخرجه الطربي يف تفسريه ج) ٤(
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جعـل ) ٢١٠:ت(وبرغم ما اتضح من السلف الصالح يف معنى اآلية إال أن أبـا عبيـدة 

﴿«: اآلية من قبيـل املجـاز، فقـال       ﴾ُيفـرغ علـيهم الـصرب، وينــزله :  جمـازه ِ ُ
 .»عليهم، فيثبتون لعدوهم

ون للــربط؛ ألن  للـامء، وجيــوز أن يكــ﴾﴿والــضمري يف «): ٥٣٨:ت(قـال الزخمــرشي 
 .»القلب إذا متكن فيه الصرب واجلراءة ثبتت القدم يف مواطن القتال

: ٍرد شـاف عـىل هـذا القـول، فقـد تعقبـه بقولـه) ٣١٠:ت(وإلمام املفرسين ابن جريـر 
ُوذلك قول خالف لقول مجيع أهل التأويل من الصحابة والتـابعني، وحـسب قـول خطـأ « َْ

ويثبـت أقـدام املـؤمنني : ّ وقد بينا أقـواهلم فيـه، وأن معنـاهأن يكون خالفا لقول من ذكرنا،
َبتلبيد املطر الرمل حتى ال تسوخ فيه أقدام وحوافر دواهبم ّ ُ«. 

 ﴿: ًومن األمثلة أيضا الغفلة عن سبب نـزول قوله تعاىل         

                        

  ﴾ ]وقد تقدم بيانه يف الصورة الرابعة]١٥٨:البقرة ،. 
 

ة التـي أدخلـت حتريفـات أصبحت ظاهرة التفسري العلمي املتعنتة من الظـواهر اخلطـري
يف رده عــىل بعــض التفاســري ): ١٣٩٣:ت(واســعة عــىل كتــاب اهللا تعــاىل، قــال الــشنقيطي 

 :العلمية اخلاطئة
واعلم وفقني اهللا وإياك أن التالعب بكتـاب اهللا جـل وعـال وتفـسريه بغـري معنـاه ملحاولـة «

 وال اآلخرة، وإنام فيـه فـساد لبتة من مصلحة الدنياأتوفيقية مع آراء كفرة اإلفرنج ليس فيه يشء 
الدارين، ونحن إذ نمنع التالعب بكتاب اهللا وتفـسريه بغـري معنـاه نحـض مجيـع املـسلمني عـىل 

 .»بذل الوسع يف تعليم ما ينفعهم من هذه العلوم الدنيوية مع متسكهم بدينهم

                                       
 .٤٣جماز القرآن ص ) ١(
 .١٩٤ ص ٢الكشاف ج) ٢(
 .٤٢٤ ص ١٣تفسري الطربي ج) ٣(
 .٢٦٥ ص ٢أضواء البيان ج) ٤(
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ّوقد نتج عـن هـذا االقتحـام العلمـي يف التفـسري؛ تفاسـري حمرفـة تـذهب ببهـاء القـ رآن، ُ

َواألكثر نكارة أن ينكر أقوال أئمة التفسري وخيطأهم  لتمرير تلك النظريات العلمية ِّ َ ُ ُ. 

 :مثال حتريف معنى اآلية بالتفسري العلمي

ْمن أخطر التفاسري التي غلت يف التفسري العلمي؛ تفـسري اجلـواهر لطنطـاوي جـوهري  َ َ

ا، وهـو مـن التفاسـري املـشمولة ُوقد حشاه بالتحريفات التي ينـزه القرآن عنه) ١٣٥٨:ت(

 : ومنها،بالبحث، وفيه أمثلة كثرية عىل التحريفات بالتفسري العلمي الغايل

  ﴿ :حتريفه لقوله تعاىل                     

            ﴾  ]وقوله تعـاىل،]٨٨: النمل  : ﴿       ﴾ 

،كام سبق بيانه يف الـصورة اخلامـسة، ويف ّ، فكلها يف حركة اجلبال يوم القيامة]٣: التكوير[

 .ًالقسم التطبيقي مزيدا من األمثلة عىل هذه التحريفات عند اجلوهري

 

 يف @ال شك أن السنة ثاين املصادر يف تفسري كتاب اهللا تعـاىل، ومـا ثبـت عـن النبـي 

ّتفــسري القــرآن يكتفــى بــه، وال يلجــأ إىل غــريه، لكــن مــا دب إىل هــذه الــسنة الــرشيفة مــن  ُ ُ
ايات املكذوبة، كام أحاديث موضوعة، يوجب عىل املفرس صيانة تفسريه عن مثل هذه الرو

تصدى علامء السنة لألحاديث بالتمحيص، وبيان صحيحها من سـقيمها، والتفـريط هبـذا 

الرشط املهم يف تفسري كتاب اهللا تعاىل بالثابت مـن الـسنة؛ قـد أدخـل عـىل كتـاب اهللا تعـاىل 

ً مصدرها تلك األحاديث املوضـوعة، وقلـام جتـد تفـسريا يـسلم مـن إيرادهـا، ،ّمعاين حمرفة

 . كنهم بني مقل ومستكثرل

وأهل التحريف مولعون بـإيراد األحاديـث املوضـوعة يف تفاسـريهم لنـرصة أهـوائهم، 

ومــن األمثلــة عــىل حتــريفهم اآليــة باألحاديــث املوضــوعة، مــا تناقلــه مفــرسو الرافــضة يف 

                                       
، ٤١٦ ص١٠، تفسري القرطبي ج١٧٥ ص٥، تفسري البغوي ج٤٦١ ص٢٢تفسري الطربي ج: ينظر) ١(

 .٢٩١ ص ٣فتح القدير ج
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﴿: تفاسريهم، عند تفسري قوله تعاىل              ﴾ ]من ]١٢: احلاقـة 

هـي (:  ملا نزلـت اآليـة أخـذ بأذنـه، وقـال@أن النبي : ّأذن عيل، فقد رووا: أن املراد هبا

، ومهـا موضـوعان كـام نبـه عـىل ذلـك )ّاللهم اجعلهـا أذن عـيل(: ، ويف رواية)ّأذنك يا عيل

 .، وغريه من األئمة)٧٢٨: ت(شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 مــن اإلمامــة >ّق الرافــضة هلــذه الروايــة ملــا يعتقدونــه يف عــيل ويتــضح منــه اخــتال

ّومعنى اآلية الصحيح بعيد عام وضـعوه، فإهنـا عامـة يف . والعصمة، من معتقداهتم الباطلة ّ
 .كل من يتذكر

 مـا مجــع بــني األحاديـث املوضــوعة، واإلرسائيليـات يف موضــع واحــد، :ومـن األمثلــة
 سفينة نوح واخلوض يف أوصافها، ومنه ما نـسب البـن  يف@ومثاله، ما نسب إىل النبي 

 هلـا أجنحـة، وحتـت #كانـت سـفينة نـوح (: ، قال@م عن النبي ) ٦٨: ت(عباس 
 .)األجنحة إيوان

قـبح اهللا مـن نـسب مثـل هـذا إىل النبـي «: ًقال حممد أبو شـهبة معلقـا عـىل هـذه الروايـة
@« . 

 يف قـصة زواجـه مـن @رتى عـىل النبـي  قـصة الغرانيـق، ومـا يفـ:ًومن األمثلة أيضا
 .)٥٣: ت (<زينب بنت جحش 

ًوالعلامء متفقون عىل أنه ال جيوز رواية احلديث املوضوع ألحد من النـاس، فـضال عـن 

                                       
 .٣٣٢، األقوال الشاذة ص ١٧٢ ص ٧منهاج السنة النبوية ج: ينظر) ١(

 .٢٠٩ ص ٨تفسري الطربي ج: ينظر) ٢(

ــن عــدي يف الكامــل ج) ٣( ــزان٢٢ ص٧ذكــره اب ــن ، وذكــره الــذهبي يف مي ــدال يف ترمجــة النــرض ب  االعت

 إىل أيب الـشيخ وابـن مردويـه، ٤١٩ ص٤اه السيوطي يف الدر املنثور ج، وعز٣٢ ص٧عبدالرمحن ج

ُواإليوان الصفة العظيمة ومنه إيوا َّ  .٣٨ ص١٣لسان العرب ج: ن كرسى، ينظرُّ

 .٢١٦اإلرسائيليات واملوضوعات ص ) ٤(

 .١٤٨ ص ١، أسباب اخلطأ ج٣٢١، ٣١٤املرجع السابق ص : ينظر) ٥(
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ًاملفرسين مع العلم بوضعه، إال مقرونا باإلعالم بأنـه موضـوع، أو عـىل سـبيل القـدح فيـه، 

ن رواه من غري بيان وضعه فقـد حـرش نفـسه يف ليحذره من يغرت به من اجلهلة والعوام، وم

َمـن حـدث عنـي بحـديث يـرى أنـه (: @، بحكم سيد املرسلني، قال عداد الكذابني ّ

 .)كذب، فهو أحد الكاذبني

 خاصـة مـا كـان ،والتفسري باإلرسائيليات ال يقل خطورة عن تلك األحاديث املكذوبة

 الـرشع، ولـست بـصدد احلـديث عـن يف تلك اإلرسائيليات من أباطيل ومنكـرات ختـالف

أقسام اإلرسائيليات التي ذكرها العلـامء، وحتـدثوا عـن جـواز روايتهـا مـن عـدمها، بـل مـا 

يتصل بالتحريف هو ما يورده املفرسون من إرسائيليات منكرة، تعارض رشعنا، وجعلهـا 

 .ًتفسريا لآلية أشد أنواع التحريف باإلرسائيليات

ا شهد له رشعنا منها بالبطالن فذاك مردود ال جيـوز حكايتـه وم«): ٧٧٤: ت(قال ابن كثري 

إال عىل سبيل اإلنكار واإلبطـال، فـإذا كـان اهللا سـبحانه ولـه احلمـد، قـد أغنانـا برسـولنا حممـد 

 عن سائر الرشائع، وبكتابه عن سائر الكتب، فلسنا نرتامى عىل مـا بـني أيـدهيم ممـا وقـع @

 .»بديل، وبعد ذلك كله نسخ وتغيريفيه خبط وخلط، وكذب ووضع، وحتريف وت

ُوإن كان ما يروى عن أهـل الكتـاب يوافـق رشعنـا، فـإن فـيام جاءنـا مـن رسـالة النبـي 

 . التي نسخت مجيع الرساالت غنية عن النقل منهم@

حـدثوا ( @وأما ما سكت رشعنا عن تصديقه أو تكذيبه فهو املقصود يف حـديث النبـي 

                                       
الغـامري : احلسن الكنـاين، حتقيـق، تنـزيه الرشيعة أليب ٢٤٠ ص١الباعث احلثيث البن كثري ج: ينظر) ١(

 .٨ ص١ج

، والكاذبني بكـرس البـاء عـىل ٨ ص ١أخرجه مسلم يف صحيحه، باب وجوب الرواية عن الثقات ج) ٢(

، عمـدة ٦٥ ص ١رشح النووي عىل صحيح مسلم ج: اجلمع وفتحها عىل التثنية، كالمها جيوز، ينظر

 .١٤٩ ص ٢القاري رشح صحيح البخاري للعيني ج

 . ٧ ص ١ية والنهاية جالبدا) ٣(
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ال تـصدقوا أهـل (: @، وال ثقـة لنـا هبـا، لقولـه حلـديثا )...عن بني إرسائيل وال حـرج
ً، لكن كثريا مـن العلـامء يـرى أن إيرادهـا يف تفـسري كتـاب )احلديث...الكتاب وال تكذبوهم

إن إباحة التحدث عنهم فـيام لـيس عنـدنا «): ١٣٧٧: ت(اهللا تعاىل تصديق هلا، قال أمحد شاكر 
ًيف تفسري القـرآن، وجعلـه قـوال أو روايـة يف معنـى دليل عىل صدقه وال كذبه يشء، وذكر ذلك 

اآليات، أو  يف تعيني ما مل يعني فيها، أو يف تفصيل ما أمجل فيها، يشء آخـر؛ ألن يف إثبـات مثـل 
ذلك بجوار كالم اهللا مـا يـوهم أن هـذا الـذي ال نعـرف صـدقه وال كذبـه مبـني ملعنـى قـول اهللا 

ــا هللا  ــه، وحاش ــل في ــا أمج ــصل مل ــبحانه، ومف ــول س ــك، وإن رس ــن ذل ــه م  إذ أذن @ولكتاب
بالتحدث عنهم، أمرنا أن ال نصدقهم وال نكـذهبم، فـأي تـصديق لروايـاهتم وأقـاويلهم أقـوى 

 .ً»اللهم غفرا! من أن نقرهنا بكتاب اهللا ونضعها منه موضع التفسري أو البيان؟
، أمـا الباطلـة وهبذا يتبني أن اإلرسائيليات املسكوت عنها قد يدخل معها حتريف لآليـة

 :فال شك يف أهنا حتريف لكتاب اهللا تعاىل، ومثاهلا
َاإلرسائيليات التي ختل بمقام األنبياء عليهم السالم، وتنايف عـصمتهم، وتأباهـا الفطـر  َ َ ُ

 :السليمة، ومثاهلا
 مـع امللكــني، # وامــرأة العزيـز، وقـصة داود #اإلرسائيليـات يف قـصة يوسـف 

 .ها، وغري مع اجلسد#وسليامن 
ًومنهــا أيــضا مــا نــال مــن عبــاد اهللا املكــرمني؛ املالئكــة، كــام يف قــصة كوكــب الزهــرة، 

، وأمثال هذه اإلرسائيليـات وإن تناقلهـا بعـض واالفرتاء عىل امللكني هاروت وماروت
                                       

، ابـن أيب شـيبة ١١٦٥ برقم ٤٩١ ص ٢، احلميدي يف مسنده ج٢٤٠أخرجه الشافعي يف مسنده ص ) ١(
، أبـو داود يف ١٠١٣٤ بـرقم ٤٧٤ ص ٢، أمحـد يف مـسنده ج٢٦٤٨٥ برقم ٣١٨ ص ٥يف مصنفه ج

اين يف ، وذكره األلب٥٨٤٨ برقم ٤٣١ ص ٣، النسائي يف الكربى ج٣٦٦٢ برقم ٣٢٢ ص ٣سننه ج
 .٢٩٢٦ برقم ٤٢٥ ص ٦السلسلة الصحيحة ج

أخرجه البخاري يف صحيحه البخاري يف صحيحه، كتـاب االعتـصام بالكتـاب والـسنة، بـاب قـول ) ٢(
 .٦٩٢٨ برقم ٢٦٧٩ ص ٦ ال تسألوا أهل الكتاب عن يشء ج@النبي 

 .١٥ ص ١عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري اختصار وحتقيق أمحد شاكر ج) ٣(
 .٢٧٠، ٢٦٤، ٢١٩اإلرسائيليات واملوضوعات ص : ينظر) ٤(
 .١٥٩املرجع السابق ص : ينظر) ٥(
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املفرسين املوثوق هبم إال أهنا مما ينكره العقل والنقل وما ثبت من نزاهـة األنبيـاء واملالئكـة 
 وتأباه النفوس السليمة أن ينقـل يشء منـه يف تفـسري ، فهي مما تقشعر منه األبدانعن ذلك،

 .كتاب اهللا تعاىل
وقد جترأ بعض املفرسين عىل أن يستدل بتحريفه عىل تلك اإلرسائيليات؛ مثل 

﴿ :عىل حتريفه لقوله تعاىل) ١٣٥٤: ت(استدالل حممد رشيد رضا       

                             ﴾ 
إن اآلية يف بيان نوع من الترشيع املوجود عند بني إرسائيل للفصل : حني قال، ]٦٧: البقرة[

ستدل عىل هذا التحريف الذي ينقله عن أستاذه حممد يف الدماء عند التنازع يف القاتل، وا
وإن ما أشار إليه األستاذ من حكم «: بنصوص التوراة املحرفة، فيقول) ١٣٢٣: ت(عبده 

التوراة املتعلق بقتل البقرة هو يف أول الفصل احلادي والعرشين من سفر تثنية 
ّ، ثم ذكر النص نقال من ذلك السفر املحرف»..االشرتاع ً. 

 ألن األستاذين وقعـا ،د تم الرد عىل هذا التحريف يف القسم التطبيقي عند هذه اآليةوق
ّيف حتريف معاين ألفاظ اآلية، يف قصة قتيل بني إرسائيل الـذي كـان إحيـاؤه معجـزة دل اهللا 

 .تعاىل هبا عىل القاتل، وعىل هذا مجهور املفرسين
هو من سوء حظ املسلمني الذين ابتلـوا وإيراد اإلرسائيليات ال يكاد خيلو منه تفسري، و

ّهبا حتى يف أفضل التفاسري التي ألفها فرسان هذا امليدان، وقد تنبه هلا وهللا احلمـد كثـري مـن 
 ..َالعلامء وطلبة العلم وحذروا منها

ويلحق باألحاديث املوضـوعة واإلرسائيليـات؛ الظنـون واحلكايـات؛ وهـي األخبـار، 
ت املخرتعة املسوقة يف تفسري آية من آيات القرآن الكـريم، والقصص، واألساطري، واملناما

مما ال أصل هلـا مـن الكتـاب، أو الـسنة الـصحيحة، أو إمجـاع األمـة، وال سـند هلـا صـحيح 
 . يعتمد عليه

                                       
 .٣٤٨، ٣٤٧ ص ١تفسري املنار ج) ١(
، ٤٤٤ ص١، تفــسري القرطبــي ج١٠٥ ص١، تفــسري البغــوي ج٨٢ ص ٢تفــسري الطــربي ج: ينظــر) ٢(

 .٢٩٤ ص ١تفسري ابن كثري ج

 .١٩٦ ص ١أسباب اخلطأ ج: ينظر) ٣(
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وما أكثر هذه الظنون واحلكايات يف تفاسري أهل التحريـف مـن امللحـدين واملبتـدعني، 
 .وساروا وراء الظن والتخمنيفقد هجروا اليقني والنور املبني، 

ّ وادعـوا أنـه أكمـل مـن ،ومثاله حكاية مصحف فاطمـة الـذي افرتاهـا بعـض الرافـضة
ً الذي نسبوا له النقص والتحريف هبتانا وزورا،القرآن الكريم ً  . 

قد اشـتد حزهنـا ) ١١:ت( <ويف هذه احلكاية الباطلة يزعم غالة الشيعة أن فاطمة 
 فقرأ عليها ما زعموه من باطل، ، ملواساهتا#عليها جربيل ، فنـزل @بعد وفاة أبيها 

ّوادعوا أن عليا كان يكتبه، وسموه مصحف فاطمة ّ. 
وبطالن هذه احلكاية معلـوم بالـرضورة مـن ديـن اإلسـالم، إذ فيـه إنكـار خـتم الرسـاالت 

 .، وكانت معجزته القرآن الكريم آخر وحي السامء@بدين اإلسالم الذي جاء به النبي 
 .ويف احلكاية حتريف آليات القرآن بل إنكار هلا

 التــي ال يــشك أدنــى مــن لــه علــم ،وتفاســريهم مليئــة بأمثــال هــذه احلكايــات املنكــرة
 وعىل األئمـة الـذين >ّ وقد أكثروا من نسج هذه احلكايات وافرتائها عىل عيل ،ببطالهنا

 .زعموا فيهم العصمة واإلمامة
وتناقله كثري من مفرسي الشيعة عن ) ٣٢٠:ت(يش ما جاء يف تفسري العيا: ومثاله

 يوم >ًكنت واقفا مع أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب : ، قالاألصبغ بن نباتة
يا أمري املؤمنني كرب القوم وكربنا، وهلل : اجلمل فجاء رجل حتى وقف بني يديه فقال

﴿: عىل هذه اآلية: >فقال ! القوم وهللنا، وصىل القوم وصلينا، فعىل ما نقاتلهم؟  

                                       
 . ٢٤٠ ص١، ومن مراجعهم الكايف للكليني ج٢٨٣ ص١ول مذهب الشيعة للقفاري جأص: ينظر) ١(

ّهو األصبغ بن نباتة بن احلارث بن عمرو بن التميمي ثم احلنظيل، أبو القاسم الكويف روى عـن عـيل ) ٢(
ِوكان من أصحابه، لكنه كان شيعيا يقول بالرجعة، وسئل عنه حييـى بـن معـني، فقـال لـيس بـيشء، : ُ

املجـروحني البـن : ِّبني الضعف، وكذا علامء اجلرح والتعديل عـىل تـضعيفه، ينظـر:  ابن عدي:وقال

 . ٢٧١ ص ١، ميزان االعتدال ج١٧٤ ص ١حبان ج

 عىل رأس األئمة الذين غلت فيهم مجاهري الرافضة، وزعموا فيهم العصمة، والنبوة، ومـن >ّعيل ) ٣(

 .غالة الرافضة من رفعهم فوق األنبياء
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                              ﴾ –  فنحن الذين
﴿ -من بعدهم                              

              ﴾  الذين كفروا، فقال فنحن الذين ءامنا وهم
 .»~كفر القوم ورب الكعبة، ثم محل فقاتل حتى قتل : الرجل

فهذه القصة الباطلة التي يظهر فيها الوضع جليا قـد اسـتعملت يف حتريـف معنـى اآليـة 

ــاىل ــه تع ــىل أن قول ــرسين ع ــل، ومجهــور املف ــى باط ــىل معن ــا ع ﴿: واالســتدالل هب    

   ﴾ الرسـل، وقولـه تعـاىلمن بعـد : أي :﴿    ﴾ أي، األمـم اختلفـوا بعـد 

 .الرسل، فمنهم من ثبت عىل إيامنه، ومنهم من كفر

 بخالف هذه القصة، تدل عـىل أهنـا مـن افـرتاءات >ّوقد جاءت قصة ثابتة عن عيل 

يف  بـالطعن فـيهم وتكفـريهم، و@الرافضة، الذين تطـاولوا عـىل أصـحاب رسـول اهللا 

ٌ ملا قتل احلرورية سئل عنهم أكفار هم؟ قال>ّالقصة الثابتة عن عيل  ّمـن الكفـر فـروا، : ُ
ًإن املنـافقني ال يـذكرون اهللا إال قلـيال، وهـؤالء يـذكرون اهللا كثـريا، : فمنافقون؟ قـال: قيل ً

 .ّهم قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا: فام هم، قال: قيل

 . اخلوارج عىل خالف تلك الرواية املكذوبة>ّ مل يكفر عيل ويف هذه الرواية الثابتة

                                       
 .ّ، وقد نقلها عن العيايش واملفيد والقمي وغريهم٣٢٣ ص ٢ري الطباطبائي جتفس) ١(
، فـتح ٣٠١ ص ١، زاد املـسري ج٣٠٨ ص ١، تفـسري البغـوي ج٣٧٨ ص ٥تفسري الطـربي ج: ينظر) ٢(

 .٢٦٨ ص ١القدير ج
ــه عبــد الــرزاق يف مــصنفه ج) ٣(  ١٦، جــامع األحاديــث للــسيوطي ج١٨٦٥٦ بــرقم ١٥٠ ص١٠أخرج

ً، وما اشتهر عند بعـض الفـضالء أن عليـا ٧٥٤٥ برقم ١٧٣ص إخواننـا : ( وصـف اخلـوارج بقولـه>ّ
، سـنن ٥٣٥ ص ٧جمـصنف ابـن أيب شـيبة : غري صحيح، فإن هذا وصف ألهل اجلمل، ينظر) بغوا علينا

قـوم بغـوا : (>ّوصـفهم بقـول عـيل ّ أما اخلوارج فغاية مـا جـاء عـنهم، ،١٧٣ص ٨البيهقي الكربى ج
، سـنن ٥٤٣ ص ٢ج، تعظـيم قـدر الـصالة للمـروزي ٥٦٣ ص٧ ابـن أيب شـيبة جمـصنف: ينظـر) علينا

 .٥١٦ ص٢٨، وقد أشار لنحو هذا التفريق ابن تيمية يف الفتاوى ج١٧٤ص ٨البيهقي الكربى ج
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ــاض  ــايض عي ــا الق ــة رواه ــة؛ حكاي ــى اآلي ــرف معن ــي حت ــة الت ــصص الباطل ــن الق ّوم ُ

نـاظر أبـو جعفـر أمـري «: يف كتابه الشفا، حكم عليها األئمـة بالوضـع، ونـصها) ٥٤٤:ت(

ؤمنني، ال ترفـع صـوتك يا أمري املـ: ، فقال مالك@ًاملؤمنني مالكا يف مسجد رسول اهللا 

ًيف هذا املـسجد، فـإن اهللا أدب قومـا فقـال ّ :﴿              ﴾ ومـدح ،

 ﴿: ًقوما فقـال             ﴾وذم قومـا فقـال ،ً ّ :﴿   

           ﴾وإن حرمته ميتا كحرمته حيا، فاستكان هلا أبـو جعفـر فقـال ،ً ً :

ومل تـرصف : ؟ فقـال@يا أبـا عبـد اهللا، أسـتقبل القبلـة وأدعـو؟ أم أسـتقبل رسـول اهللا 

ــه ــك عن ــك آدم ،وجه ــيلة أبي ــيلتك ووس ــو وس ــتقبله # وه ــل اس ــة؟ ب ــوم القيام  إىل ي

﴿: واستشفع به فيـشفعك اهللا، قـال تعـاىل                  

                ﴾«. 

  ﴿: ًوهذه احلكاية الباطلة طار هبا أهل البدعة والتحريف فرحا، وفرسوا قوله تعاىل

            ﴾ 

 والصاحلني بعد @ دعوا فيه إىل التوسل والسؤال من النبي ،، بمعنى باطل]٦٤:النساء[

ًيا، سندا ومتنا، عىل هذه احلكاية الباطلة ردا شاف) ٧٢٨:ت(ّمماهتم، وقد رد شيخ اإلسالم  ً ً

، أو غريه بعد موهتم، أو نقل ذلك @ّمن نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول ...«: فقال

 كالشافعي وأمحد وغريمها فقد كذب عليهم، ولكن - غري مالك –عن إمام من أئمة املسلمني 

بعض اجلهال ينقل هذا عن مالك ويستند إىل حكاية مكذوبة عن مالك، ولو كانت صحيحة 

 .» يكن التوسل الذي فيها هو هذا، بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامةمل

                                       
 .٣٥ ص ٢كتاب الشفا ج) ١(

ــة ص ٦٧التوســل والوســيلة ص : ينظــر) ٢( ، اقتــضاء الــرصاط املــستقيم خمالفــة ٢٢٨، توحيــد األلوهي

 .، كلها البن تيمية٣٩٥ اجلحيم ص أصحاب
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 .وقد تعقبها غريه من العلامء وبينوا نكارهتا وبطالهنا

 

دأب كثري من أهل التحريف عىل تتبع ما ينرص مـذهبهم مـن القـراءات املوضـوعة، 

ع قراءات بالرأي واالجتهاد لتسويغ آراءهـم وعقائـدهم، وال يتورع غالهتم عن اخرتا

قـال قـوم مـن «: وهذا ما رصح به القايض أبو بكـر البـاقالين يف كتابـه االنتـصار بقولـه

إنه يسوغ إعامل الرأي يف إثبـات قـراءة، وأوجـه، وأحـرف، إذا كانـت تلـك : املتكلمني

ــي   قرأهــا، بخــالف رأي @ًاألوجــه صــوابا يف اللغــة العربيــة، وإن مل يثبــت أن النب

القياسيني، واجتهاد املجتهـدين، وأبـى ذلـك أهـل احلـق وأنكـروه، وخطـأوا مـن قـال 

 .»بذلك وصار إليه

 :ومن األمثلة عىل حتريف معنى اآلية بالقراءة املوضوعة

ِّالقراءة املوضوعة التـي حتـرف معنـى قولـه تعـاىل ُ :﴿               ﴾ 

، فإن نـصب لفـظ اجلاللـة وفـع كلمـة العلـامء قـراءة أمجـع عليهـا القـراء، فكـون ]٢٨:فاطر[

َاخلشية من العلامء هللا تعاىل حمل إمجاع، لكـن عمـد بعـضهم إىل حتريـف معنـى اآليـة بـسبب  َ َ

رفــع لفــظ اجلاللــة، ونــصب كلمــة العلــامء، وحــاول الزخمــرشي : قــراءة موضــوعة، وهــي

فام وجه قراءة مـن قـرأ إنـام خيـشى اهللا مـن : فإن قلت«:  فقال،تكلفتصحيح هذه القراءة ب

اخلـشية يف هـذه : عباده العلامء، وهـو عمـر بـن عبـد العزيـز وحيكـى عـن أيب حنيفـة؟ قلـت

                                       
، رشح قـصيدة ابـن القـيم ٣٤٥الصارم املنكي يف الرد عىل السبكي ملحمد بن عبد اهلـادي ص : ينظر) ١(

 .١٥٩ ص ٢البن عيسى ج

، والزرقــاين يف ٢١٠ ص ١، والــسيوطي يف اإلتقــان ج١٢٦ ص ٢نقلــه عنــه الزركــيش يف الربهــان ج) ٢(

 .٣٠٠ ص ١مناهل العرفان ج
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 كـام جيـل املهيـب املخـشى مـن الرجـال بـني ،القراءة استعارة، واملعنى إنام جيلهم ويعظمهم

 .»الناس من بني مجيع عباده

وإن ...ال أصل هلـا«: يف حكمه عىل هذه القراءة املوضوعة) ٨٣٣:ت(جلزري قال ابن ا

ً، وعمر بن عبد العزيز بريء أيضا من هذه القراءة وهـي مكذوبـة »أبا حنيفة لربيء منها

 .عليه

 ،وبعد فإن معظم هذه الـصور يـستعملها أهـل التحريـف يف حتريـف معنـى اآليـة العـام

ع التحريف، حتريف معنى اللفظ، وحتريف معنى اآليـة العـام، وقد سبق التنبيه عىل أن أنوا

 .وحتريف االستدالل بينهام تداخل وترابط

 

 

 

 

 

                                       
 .٦٢٠ ص ٣لكشاف جا) ١(

 .٢٧ ص ١النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج) ٢(

  .٢٩٨ ص ٧البحر املحيط أليب حيان ج : ينظر) ٣(
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  المبحث الثالث
  تحريف االستدالل

  :معنى االستدالل في اللغة
ِاستفعال من طلب الدليل والطريق املرشد إىل املطلـوب، والـدليل: ًاالستدالل لغة مـا : َّ

ُّيـستدل بـه، والـدلي َ َ ْ ًالـدال، وقـد دلـه عـىل الطريـق يدلـه داللـة وداللـة ودلولـة ودلولـة، : لُ ً َ ً َ ً َ ُّ َّ َُّ ُ َ ُ َ ُ َِ ُ

ِّوالفتح أعىل، والدلييل ُّالذي يدلك: َّ ُ َ. 

  :االستدالل اصطالحاً
) من الكتاب أو السنة(إقامة الدليل املوصل إىل احلكم الرشعي، سواء كان الدليل نصا 

ًأو إمجاعا مبنيا عليهام،   .)٢(ًأو قياسا، أو غريها من األدلة العقليةً

ــصادر  ــه م التعريــف الــسابق لالســتدالل، هــو عــىل مــنهج أهــل الــسنة واجلامعــة، وفي

 :االستدالل التي سار عليها السلف الصالح، وهي

 .السنة النبوية-٢      .القرآن الكريم-١

 .ليةاألدلة العقلية، وهي تابعة لألدلة النق-٤    .اإلمجاع املبني عليهام-٣

ّواملنهج الذي سار عليه السلف الـصالح وثبـت عليـه تـابعوهم بإحـسان؛ قـد متيـز بميـزات 
 الـذي وقـع فيـه أهـل البـدع، ،وخصائص جعلتهم ينجون من احلرية والتنـاقض واالضـطراب

 :ويمكن أن نوازن بني منهجهم يف االستدالل ومنهج أهل التحريف يف تلك املصادر

 

 والوقــوف عنــدها يف ،متيـز أهــل الـسنة واجلامعــة بتعظــيمهم نـصوص الكتــاب والـسنة

 .الترشيع واالستدالل، وعدم تعدهيا لآلراء واالجتهادات

                                       
، ٢٤٧ ص ١١ج) دلـل(، لسان العرب مادة ٢١١ ص ١ج) دلل(خمتار الصحاح للرازي مادة : ينظر) ١(

 .٤٩٨ ص ٢٨ج) دلل(تاج العروس مادة 

، التقرير والتحبـري يف علـم األصـول البـن ١٢٥ ص ٤حكام لآلمدي جاإلحكام يف أصول األ: ينظر) ٢(

 .٣٩٥، إرشاد الفحول للشوكاين ص ٣٨٠ ص ٣أمري احلاج ج
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وهلذا تظافرت أقوال السلف يف لزوم الكتاب والسنة واعتبارمها األصـل الـذي يعتمـد 

 .ًعليه، فام وافقه كان حقا، وما خالفه كان باطال

ًفلم يسع مـسلام يقـر بالتوحيـد أن يرجـع عنـد التنـازع إىل «): ٤٥٦:ت(يقول ابن حزم 

، وال أن يأبى عام وجد فـيهام، فـإن فعـل ذلـك بعـد @غري القرآن واخلرب عن رسول اهللا 

ًقيام احلجة عليه فهو فاسق، وأما من فعله مستحال للخروج عـن أمرمهـا، وموجبـا لطاعـة  ً

 .»شك عندنا يف ذلكأحد دوهنام، فهو كافر، ال 

فالواجـب كـامل التـسليم «: يف رشحه للعقيدة الطحاويـة) ٧٩٢:ت(وقال ابن أيب العز 

ّ، واالنقياد ألمره، وتلقي خربه بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيـال @للرسول 

ِّباطل يسميه معقوال، أو حيمله شبهة، أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالـة أذ ُ ً ًِ ِّ هـاهنم، ُ

 .»فيوحده بالتحكيم والتسليم واالنقياد واإلذعان

ومن املعلوم بالرضورة من دين اإلسالم أن القرآن منزل من عند اهللا، وأنـه حمفـوظ مـن 

 ﴿: الزيـادة والنقـصان، بحفـظ اهللا لـه، كـام قـال تعــاىل               ﴾ 

 ،من لوازم حفظه؛ حفظ السنة الشارحة لـه، وهـي املـصدر الثـاين يف التـرشيع، و]٩:احلجر[

ًوهذا األمر مسلم لدى املسلمني مجيعا، وال جمال للتشكيك فيه، إال أن أهـل التحريـف قـد  َّ َ ُ
 :، وهلم فيهام عدة شبه، منها@خالفوا يف ذلك إمجاع األمة، يف كتاب اهللا وسنة رسوله 

الم أن القــرآن أصــابه حتريــف مــن زيــادة أو نقــصان، زعــم بعــض املنتــسبني لإلســ-١

 . وهؤالء هم غالة الرافضة

                                       
 .٩٥اإلحكام البن حزم ص ) ١(

 .٢١٧رشح العقيدة الطحاوية ص ) ٢(

فـصل اخلطـاب يف إثبـات حتريـف كتـاب رب (ُوللرافضة كتب ألفت إلثبـات حتريـف القـرآن، مثـل ) ٣(

، وقـد حـاول بعـض ٢٤٥ ص ١أصول مذهب الشيعة ج: حلسني النوري الطربيس، ينظر) باألربا

 .ً إنكارا هلا بالفعل، واهللا أعلموإماالشيعة املتأخرين التربؤ من هذه الفرية إما تقية 
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ــه  ــزعم في ــرآن وي ــن يف الق ــن يطع ــالم مم ــسبون إىل اإلس ــذين ينت ــك ال ــر أولئ ــن أم ولك

ــه  ًالتحريــف ال يــشكل كثــريا، لفحــشه، وظهــور بطالنــه، ونــدرة مــن قــال بــه، وكفــر قائل

 من الفـرق املنتميـة إىل املـسلمني مـن أهـل وال خالف بني أحد«: ومعتقده، يقول ابن حزم

السنة، واملعتزلة، واخلوارج، واملرجئة، والزيدية يف وجوب األخذ بام يف القـرآن، وأنـه هـو 

ــذلك،  املتلــو عنــدنا نفــسه، وإنــام خــالف يف ذلــك قــوم مــن غــالة الــروافض، هــم كفــار ب

 .»مرشكون عند مجيع أهل اإلسالم

ن ال يقولـون بوقـوع التحريـف يف القـرآن، ال يـرون البقية من أهـل التحريـف الـذي-٢

 .قطعية ثبوت يشء من داللة نصوص الكتاب والسنة، بل داللتها عندهم كلها ظنية

ــيخ اإلســالم  ــه) ٧٢٨:ت(ويوضــح ش ــشبهة بقول ــذه ال ــة «: ه ــن القدري ــزعم كثــري م ي

يشء، واملعتزلة أنه ال يـصح االسـتدالل بـالقرآن عـىل حكمـة اهللا وعدلـه، وأنـه خـالق كـل 

: وقادر عىل كل يشء، وتزعم اجلهمية من هؤالء ومن اتبعهم من بعض األشعرية وغريهم

ٍأنه ال يصح االسـتدالل بـذلك عـىل علـم اهللا وقدرتـه وعبادتـه، وأنـه مـستو عـىل العـرش، 

أنه ال يصح االسـتدالل بـالقرآن واحلـديث عـىل املـسائل : ويزعم قوم من غالية أهل البدع

ء عىل أن الداللة اللفظية ال تفيد اليقني بام زعموا، ويزعم كثري مـن أهـل ًالقطعية مطلقا، بنا

البدع أنه ال يستدل باألحاديث املتلقاة بالقبول عىل مسائل الصفات والقدر، ونحومها، ممـا 

 .»يطلب فيه القطع واليقني

، وهـي مــن وهـذا القـول الـذي ابتدعــه أهـل التحريـف مـن أعظــم أنـواع السفـسطة

 اهلروب من مواجهة األدلة، ومن املعلوم أن بني آدم يتخاطبون، ويكلم بعضهم طرقهم يف

                                       
 .٩٢اإلحكام ص ) ١(

 .٣٣٧ ص ١١جمموع الفتاوى ج) ٢(

بيـان : ومعناهـا احلكمـة املومهـة، ينظـر) قياسوفس( وأصلها من اليونان؛ ،إهنا معربة: قيل: السفسطة) ٣(

 مـن ٣١٢، وينظـر ص ٣٣٣، التعريفـات للجورجـاين ص ٥٥٨ ص ٢تلبيس اجلهمية البن تيمية ج

 .القسم التطبيقي يف هذه الرسالة حيث تم التفصيل يف معناها
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ًبعضا، ويفهـم بعـضهم مـراد بعـض، علـام رضوريـا أعظـم مـن علمهـم بـالعلوم النظريـة،  ً

ومعرفتهم مراد املتكلم هلم بكالمه أتم وأقوى من معـرفتهم بتلـك القـوانني التـي وضـعها 

يقني، فالقول بأن داللة األلفاظ غري قطعية قـدح يف أظهـر أرباهبا للقدح يف إفادة اخلطاب ال

﴿: صفات اإلنسان التي متيز بينه وبني البهائم، وهو النطق، ولظهور ذلك قال تعـاىل  

                 ﴾ ]بل إن ذلـك القـول قـدح ]٢٣:الذاريات ،

الرضورية التي اشرتك الناس يف العلم هبا، ثم إن سائر بنـي آدم خياطـب بعـضهم يف العلوم 

ًبعضا، ويفهم مرادهم من غري احتياج إىل يشء مـن ادعـاءات املتكلمـني، واألدلـة اللفظيـة 

 .يعرفها الناس، بخالف األدلة العقلية

لم فمـن بـاب واألدلة اللفظية هي أصل التعريف باألدلة العقلية، فإذا كانت ال تفيد الع

 . ال تفيد العلم- وهي األدلة العقلية-أوىل أن يكون مدلوهلا

ــرشيع  ــسنة يف الت ــاب وال ــصوص الكت ــال ن ــضمن إمه ــي تت ــرية الت ــة اخلط ــذه البدع وه

واالستدالل، ندرك من خالهلا فساد املنهج الـذي سـار عليـه أهـل البـدع واإلحلـاد يف فهـم 

اس عـن ابتغـاء اهلـدى مـنهام، وتكـذيبهم ً، وصـدهم كثـريا مـن النـ@مراد اهللا ورسوله 

 .للقرآن والسنة

ويتضح مما سبق أن أهل التحريف مل يكونوا معتمدين يف استدالهلم ال عـىل كتـاب اهللا، 

 .، بل حرصوا عىل خمالفتهام@وال عىل سنة رسوله 

 :واألمثلة عىل حتريفهم ملعاين اآليات بحجة أن الداللة فيها غري قطعية كثرية، منها

ّفهم ملعنى االستواء، ورؤية املؤمنني رهبم يوم القيامة، وغريها من األمور التـي دل حتري

 إمـا بالفعـل ، واجههـا أهـل التحريـف باإلنكـارعليها ظاهر القرآن والسنة داللة قطعيـة

يف رده عــىل مــن أنكــر داللــة القــرآن عــىل ) ٢٨٠:ت(، يقــول الــدارمي الـرصيح أو باحليــل

                                       
 .٢٠٣ ص ٥الفتاوى الكربى البن تيمية ج: ينظر) ١(

 . يف أكثر من موضع من هذه الرسالةتكرر الرد عىل أمثال هذه التحريفات) ٢(
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فمــن آمــن هبــذا القــرآن الــذي احتججنــا منــه هبــذه اآليــات، «:  عــىل عرشــهاســتواء اهللا 

ّوصدق هذا الرسول الذي روينـا عنـه هـذه الروايـات، لزمـه اإلقـرار بـأن اهللا بكاملـه فـوق 

 .»ًعرشه، فوق سامواته، وإال فليحتمل قرآنا غري هذا، فإنه غري مؤمن هبذا

وا بثواب ُ ك َّ َوسلفنا الصالح قد تصدوا هلؤالء الذين شك ت الـدين، وردوا علـيهم ويظهـر ّ

ًمن كتبهم رمحهم اهللا استدالهلم بالقرآن والسنة والـرد علـيهم هبـام أيـضا، وكـانوا ينكـرون 

 .عىل من يعارض هذه األدلة، أو يشكك يف داللتها

ِّومن شبه املحرفني إنكار حجية السنة النبوية، والسنة حمفوظـة بحفـظ اهللا تعـاىل للـذكر، -٣ ُ ِّ
يــامن هبــا، واتباعهــا، واالحتجــاج واالســتدالل هبــا، وعــىل هــذا أدلــة كثــرية، وهــذا يقتــيض اإل

     ﴿: ومتنوعة، من القرآن والـسنة واإلمجـاع؛ فمـن القـرآن قولـه تعـاىل

﴾] رسـوله   مـن طاعـة اهللا وقـرن طاعتـه بطاعـة@، فطاعة الرسول ]٨٠:النساء@ ،

ـــل ـــن قائ ـــز م ـــال ع ـــساء[ ﴾      ﴿: فق ـــر ]٥٩: الن ، وأم

      ﴿: بمتابعته واألخذ عنه فيام يأمر به وينهى عنه، قال تعـاىل

 ﴾ ]ألفـني أحـدكم متكئـا عـىل أريكتـه، يأتيـه ال(: @، ومن الـسنة قولـه ]٧:احلرش ِ ِ َِ ِ َ ً َّ ُ
 .)األمر مما أمرت به، أو هنيت عنه، فيقول ال أدري، ما وجدنا يف كتاب اهللا، اتبعناه

 من خمالفـة سـنته، ويف غـريه مـن األحاديـث @ويف احلديث حتذير رصيح من النبي 

ْالصحيحة التي أوىص فيها عليه الصالة والسالم بالتمسك بس  .نتهَ

                                       
 .٧٠الرد عىل اجلهمية ص ) ١(

، أبــو داود يف ٥٥١ بـرقم ٢٥٢ ص ١، احلميـدي يف مـسنده ج١٥١أخرجـه الـشافعي يف مـسنده ص ) ٢(

 ٣٧ ص٥، الرتمـذي يف سـننه ج١٣ بـرقم ٦ ص١، ابـن ماجـه يف سـننه ج٤٦٠٥ برقم ٢٠٠ ص٤سننه ج

 ١٩٠ ص١، احلـاكم يف املـستدرك ج٨٦٧١ بـرقم ٢٩٢ ص٨ ج، الطرباين يف املعجـم األوسـط٧١٦برقم 

 ٣٥ ص ١ واأللباين يف مشكاة املـصابيح ج٢١٠ ص٢، وصححه ابن حزم يف اإلحكام ج٣٦٨برقم 

 .، وألفني وردت بضم األلف وفتحها١٦٢برقم 
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ــشافعي  ــال ال ــة، ق ــسنة النبوي ــة ال ــىل حجي ــاع ع ــىل اإلمج ــالم ع ــة األع ــص األئم ــد ن وق

 إال @ًوال أعلم من الصحابة وال من التابعني أحدا أخرب عن رسـول اهللا «): ٢٠٤:ت(

ِقبل خربه، وانتهـى إليـه، وأثبـت ذلـك سـنة وصـنع ذلـك الـذين بعـد التـابعني، والـذين ...ُ

ُعلها سنة، حيمد من تبعها، ويعاب من خالفها، فمن فارق لقيناهم كلهم يثبت األخبار وجي ُ

 وأهـل العلـم بعـدهم إىل @ًهذا املذهب كان عندنا مفارقا سـبيل أصـحاب رسـول اهللا 

 .»اليوم، وكان من أهل اجلهالة

اعلم أنه قد اتفـق مـن يعتـد بـه مـن أهـل العلـم عـىل أن «): ١٢٥٠:ت(وقال الشوكاين 

إن ثبوت حجية السنة املطهـرة ...«: ، ثم قال»...يع األحكامالسنة املطهرة مستقلة بترش

واستقالهلا بترشيع األحكام، رضورة دينية، وال خيالف يف ذلك إال من ال حـظ لـه يف ديـن 

 . »اإلسالم

﴿: والسنة النبوية ثاين مصادر التفسري بعد القرآن، فهـي شـارحة لـه، قـال تعـاىل   

                ﴾]٤٤:النحل[. 

لكن أهل التحريف قد عمد كثـري مـنهم إىل جتاهـل الـسنة الـرشيفة يف تفـسري كتـاب اهللا 

تعاىل، وأنكروا أحاديث صحيحة ثابتة، ومل يلتفتوا إليهـا، فـأنتجوا تلـك التفاسـري البدعيـة 

ًاملحرفة، وأيا كانت شبه هؤالء يف إن ّ كار حجية السنة، فإن قوهلم باطل، ومـردود ملـصادمته ّ

 .القرآن والسنة واإلمجاع، فإنكار هذا القول معلوم باالضطرار من دين اإلسالم

وقد ظهرت بوادر إنكار حجية الـسنة النبويـة يف زمـن مبكـر مـن تـاريخ اإلسـالم، مـع 

ستوى أفـراد مـن ، وال زالت توجد يف عرصنا احلـارض، سـواء عـىل مـبداية ظهور الفرق

                                       
 .١٣٥مفتاح اجلنة للسيوطي ص:  ينظر٤٨٠اختالف احلديث للشافعي ص ) ١(

 .٦٨إرشاد الفحول ص ) ٢(

 . ٦٨ إرشاد الفحول ص )٣(

 .٤٦راجع تاريخ ظهورها يف مبحث نشأة التحريف من هذه الرسالة ص ) ٤(
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َّالكتاب واملفكرين، أو عىل مستوى مجاعة تتبنى هذا الرأي، كـام هـي احلـال فـيمن يـسمون  ُ
الذين يزعمون أهنم ال يأخذون إال بالقرآن وحده دون السنة، وهـم وإن : أي) القرآنيني(بـ

ّتسموا هبذا االسم إال أهنم يف احلقيقة يردون نصوص القرآن نفسه ومن أمهها األمر  باتبـاع َُ

 .@سنة املصطفى 

 .وهلم يف إنكار حجية السنة تعليالت واهية ومتعنتة، أظهرت اضطراهبم وتناقضهم

ومن األمثلة عىل إنكار أهل التحريف لـبعض األحاديـث املتـواترة التـي فـرس هبـا أهـل 
الـسنة آيــات مـن كتــاب اهللا تعـاىل؛ أحاديــث الـشفاعة، فــإن أهـل الــسنة واجلامعـة يؤمنــون 

 أهل الكبائر من النار بالشفاعة، كـام ورد ذلـك يف أحاديـث كثـرية متـواترة، ومنهـا بخروج
 .)شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي(: @قوله 

ورغم ذلك نجد أن أهل الكـالم . وقد نص العلامء عىل أن أحاديث الشفاعة متواترة
في الشفاعة ألهـل  من املعتزلة ومن وافقهم مثل اخلوارج وبعض الرافضة، أطبقوا عىل ن-

 تـدل عـىل ّالكبائر، وختليد أهلها من املوحـدين يف النـار، وحرفـوا آيـات مـن كتـاب اهللا 

﴿: ذلــك، ومنهــا قولــه تعــاىل                       

         ﴾ ]بقولــه) ٥٣٨:ت(ّ حرفهــا الزخمــرشي ، فقــد]٨١:البقــرة :»﴿  

   ﴾كان ذنبه أغلب من طاعته: وقيل يف اإلحاطة... يعني كبرية من الكبائر«. 

                                       
، موقـف املتكلمـني مـن االسـتدالل ٩، ٨القرآنيون وشبهاهتم حـول الـسنة خلـادم بخـش ص : ينظر) ١(

 .١١٠ ص١، منهج االستدالل عىل مسائل االعتقاد ج١٢٦ ص ١بنصوص الكتاب والسنة ج
، أبـوداود ١٣٢٤٥ برقم ٢١٣ ص ٣، أمحد يف املسند ج١٦٦٩ برقم ٢٣٣ياليس يف مسنده ص أخرجه الط) ٢(

          ، ابــن حبــان يف صــحيحه ٢٤٣٥ بــرقم ٦٢٥ ص ٤، الرتمــذي يف ســننه ج٤٧٣٩ بــرقم ٢٣٦ ص ٤ج
ّ، ابــن عــدي يف ٤٤٨ بــرقم ٢٧٢ ص ١، الطــرباين يف املعجــم الــصغري ج٦٤٦٧ بــرقم ٣٨٦ ص ١٤ج

 ص ١، وصـححه عـىل رشط الـشيخني احلـافظ ابـن كثـري يف تفـسريه ج ٢٤٢قم  بر٤٣٢ ص ١الكامل ج
 .٥٥٩٨ برقم ٢١٦ ص ٣ كام نقل تصحيح الرتمذي له، وصححه األلباين يف مشكاة املصابيح ج٤٨٨

 . من سورة البقرة٤٨راجع تفصيل ذلك يف الرد عىل هذا التحريف يف القسم التطبيقي عند آية ) ٣(

 .١٨٥ ص ١الكشاف ج) ٤(
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فالزخمرشي يفرس السيئة بالكبرية لتنطبق اآلية عىل مذهب املعتزلة؛ وهو ختليد أصحاب 

، وقال ىل أن السيئة بمعنى الرشكالكبائر املوحدين يف النار، بينام أمجع السلف الصالح ع

         ﴿: الزخمرشي يف معنى قوله تعاىل

                 

                  

     ﴾ ]الفساقّوهذا دليل بني عىل ختليد«: ]٢٧٥:البقرة « ورد ،ّ
 .عليه أهل السنة بأنه طول املكث بداللة أحاديث عدم ختليد عصاة املوحدين يف النار

 يف ثبـوت الـشفاعة @وقد خالفوا يف معتقدهم هذا األحاديـث املتـواترة عـن النبـي 

ــدين ــائر املوح ــل الكب ــار ،أله ــد اجلب ــايض عب ــد رصح الق ــذه ) ٤١٤:ت( وق ــذيب ه بتك

إن هذا اخلرب مل تثبت «: ) أمتيشفاعتي ألهل الكبائر من(:  حديث فقال عن،األحاديث

 عن النبي، ومسألتنا طريقها العلم فـال ًصحته أوال، ولو صح فإنه منقول بطريق اآلحاد

 .»يصح االحتجاج به

فال يغرت مغرت، وال يتكل متكل، عىل قول من يقول الكـاذبون عـىل «: وقال معتزيل آخر

ًإن قوما خيرجون من النار بعدما يدخلوهنا، : - صلوات اهللا عليه وعىل أهله –اهللا ورسوله 

                                       
، ١٢ ص٢، تفــسري القرطبــي ج١١٦ ص ١، تفــسري البغـوي ج٢٨١ ص ٢تفــسري الطـربي ج: ينظـر) ١(

 .٣١٥ ص ١تفسري ابن كثري ج
ٌ، وقد وافق املعتزلة كثري من الفرق، مثـل اخلـوارج ومجهـور الرافـضة وكثـري٣٤٨ ص ١الكشاف ج) ٢( ٌ َ، 

 .من رجال املدرسة العقلية
 مـن سـورة البقـرة يف القـسم ٢٧٥ و ٨١التفـصيل عنـد آيـة الرد عىل هذا التحريف بيشء مـن : ينظر) ٣(

 . التطبيقي من هذه الرسالة
 .سبق خترجيه يف الصفحة السابقة) ٤(
ًأنكر املبتدعة كثريا من األحاديث وقابلوها بالرد بدعوى أهنا خرب آحاد مل يـصل حلـد التـواتر، وهـذه ) ٥(

 .٣٧عىل املنطقيني البن تيمية ص الرد : ًدعوى كاذبة فهم قد ردوا املتواتر أيضا، ينظر
 .٦٩٠رشح األصول اخلمسة للقايض عبد اجلبار املعتزيل ص ) ٦(



  تحريف معاني األلفاظ القرآنية

  

 

 .»ّيعذبون بقدر ذنوهبم، هيهات، أبى اهللا جل ثناؤه ذلك

وهكذا يرصح املعتزلة بكذب أحاديث الشفاعة ألهل الكبائر، والتـي بلغـت مبلـغ التـواتر، 

ؤخـذ هبـا يف العقائـد، أو إهنـا معارضـة بأخبـار إهنا آحاد ال ي: وإذا أرادوا أن يلطفوا العبارة قالوا

 .الوعيد، أو إن املقصود هبا الشفاعة للتائبني، وغري ذلك من التأويالت البعيدة

وهذا املثال مظهر من مظاهر إنكار حجيـة الـسنة النبويـة؛ التـي رشحـت آيـات القـرآن 

 .ًالكريم، وتفسريه بغريها يعد حتريفا هلا

 جترؤوا عىل تكـذيب األحاديـث املتـواترة ومـا أمجـع العلـامء والعجيب أن هؤالء الذين

عىل قبوله، مل يتورعوا عن وضع ما ينرص مذاهبهم مـن الروايـات املختلقـة وتفـسري كتـاب 

، وهذا يدل عىل تناقضهم وكذهبم يف دعـواهم @اهللا تعاىل هبا، وهم ينسبوهنا للنبي 

هم الباطلـة، وإال فـإن أهـل التحريـف فإن مرجعهم يف قبول احلديث ورده ليس إال مـذاهب

ومـن «): ٧٢٨:ت(أبعد عن معرفة احلديث والعلم بكتاب اهللا تعاىل، يقول شيخ اإلسـالم 

ــالم ــسفة والك ــني للفل ــوم أن املعظم ــة املعل ــن معرف ــد ع ــم أبع ــضموهنا ه ــدين مل ، املعتق

م ، وهـذا أمـر حمـسوس، بـل إذا كـشفت أحـواهلاحلديث، وأبعد عـن اتباعـه مـن هـؤالء

 وأحواله، وبواطن أموره، وظواهرها، حتى لتجد @وجدهتم من أجهل الناس بأقواله 

ًكثريا من العامة أعلم بذلك منهم، ولتجدهم ال يميزون بني ما قالـه الرسـول ومـا مل يقلـه، 

وحتى جتـد يف ...بل قد ال يفرقون بني حديث متواتر عنه، وحديث مكذوب موضوع عليه

                                       
موقف املتكلمني :  ضمن رسائل العدل والتوحيد، وينظر٢٨٤العدل والتوحيد، للقاسم الريس ص ) ١(

 .١٣٧، ١٣٦ ص ١من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة ج

 .١٣٧ ص ١صوص الكتاب والسنة جموقف املتكلمني من االستدالل بن) ٢(

 .١٢٦ ص ١سبق التمثيل لذلك يف حتريف معنى اآلية باألحاديث املوضوعة ج) ٣(

 .كثري من الفرق الضالة يعتنون بالفلسفة وعلم املنطق) ٤(

 .يشري إىل أهل السنة واجلامعة) ٥(
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ّال نـسلم : ّيميز بني القرآن وغريه، بـل ربـام ذكـرت عنـده آيـة فقـالأئمة علامء هؤالء من ال 

 كذا، وتكون آية من كتاب اهللا، وقد بلغنا مـن ذلـك @صحة احلديث، وربام قال لقوله 

 .»عجائب، وما مل يبلغنا أكثر

 

ًأمجع، جيمـع، إمجاعـا فهـو جممـع:  مصدر أمجع، فيقال:اإلمجاع لغة ِ ْ ُ َ ْ طلـق ويـراد بـه ، وي)٢(َ

 :أحد معنيني

أمجع فالن عىل الـسفر، إذا عـزم عليـه، وأحكـم النيـة، ويف :  العزم املؤكد، فيقال:األول

﴿: التنـزيل، قوله تعاىل          ﴾ ]اعزموا أمركم:  أي]٧١:يونس. 

: @فقـوا عليـه، ومنـه قولـه ات: أمجع املسلمون عىل كـذا، أي:  اإلتفاق، فيقال:الثاين

 . ال جيعلهم يتفقون عىل الضاللة:  أي)إن اهللا ال جيمع أمتي عىل ضاللة(

 . هو املناسب للمعنى االصطالحي:والثاين

 اختلف األصـوليون يف تعريفـه، والتعريـف املختـار الـذي تقـل :اإلمجاع يف االصطالح

 بعــد وفاتــه، يف عــرص مــن @اتفــاق جمتهــدي أمــة حممــد « : هــوعليــه االعرتاضــات

                                       
 .، باختصار٩٥ ص ٤جمموع الفتاوى ج) ١(

 .٥٦ ص ٨ج) مجع(، لسان العرب مادة ١٥١ ص ١لسعدي جاألفعال أليب القاسم عيل ا: ينظر) ٢(

 .٩٧، املفردات للراغب ص)مجع( مادة ٦١صباح املنري ص، امل٩١٧القاموس املحيط ص: ينظر) ٣(

، البغوي ٣٩٧ برقم ٢٠١ ص١، احلاكم يف املستدرك ج٢١٦٧م  برق٤٦٦ ص ٤أخرجه الرتمذي ج) ٤(

 ١٦٧ ص ٥ح وضـعيف سـنن الرتمـذي ج، وصححه األلباين يف صحي٢١٥ ص ١يف رشح السنة ج

 .٢١٦٧برقم 

 . ١٣٣ ص ١منهج االستدالل عىل مسائل االعتقاد ج: ينظر) ٥(

التعريف املختار هو عىل مـذهب أهـل الـسنة واجلامعـة وإن حـصل بعـض اخلـالف يف تفاصـيله بـني ) ٦(

 .العلامء لكنهم متفقون عىل حجيته
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 .»العصور، عىل احلكم الرشعي

ذهب مجاهري العلامء من أهل السنة واجلامعة عىل أن اإلمجاع حجة رشعية، وحكى 

. )٢(بعضهم االتفاق، ومل يعبأ باملخالفني، واستدلوا عىل حجيته بالكتاب والسنة واملعقول

﴿: فمن القرآن الكريم قوله تعاىل                          

                      ﴾ ]١١٥:النساء[. 

 أن اهللا تعـاىل: وهذه اآلية من أقوى األدلة القرآنية عـىل حجيـة اإلمجـاع، ووجـه الداللـة

 وبني خمالفة سـبيل املـؤمنني يف الوعيـد، فلـو كـان اتبـاع غـري @ّمجع بني مشاقة الرسول 

ًسبيل املؤمنني مباحا ملا مجع بينه وبني املحظور؛ ومتابعة غري سبيلهم تقع بمخالفـة أقـواهلم 

 .أو أفعاهلم

إن اهللا ال جيمــع أمتــي عــىل (: @ومــن األدلــة عــىل حجيــة اإلمجــاع مــن الــسنة قولــه 

، إىل غـري ذلـك مـن األحاديـث التـي تـأمر بلـزوم اجلامعـة، )لة، ويد اهللا مع اجلامعـةضال

 .وحتذر من الفرقة

 خـاتم األنبيـاء، @ًوقد دل العقل عىل حجية اإلمجاع، فإنـه قـد ثبـت قطعيـا أن نبينـا 

وأن رشيعته دائمة إىل قيام الساعة، ثم وقعت حوادث ليس فيها نـص قـاطع مـن كتـاب أو 

                                       
، التحبــري رشح ٢٥٣ ص ١حكــام البــن حــزم ج، اإل١٣٠روضــة النــاظر وجنــة املنــاظر ص : ينظــر) ١(

، غايـة الوصـول رشح لـب األصـول ١٥٢٢ ص ٤التحرير يف أصول الفقه لعالء الدين املـرداوي ج

البن النجار ) املسمى بمخترص التحرير(، رشح الكوكب املنري ١٨٩أليب حييى زكريا األنصاري ص 

 .١٣٢، إرشاد الفحول ص ٢١١ ص ٢ج

 .قةاملراجع الساب: ينظر) ٢(

 .١٣٧ ص ١، منهج االستدالل عىل مسائل االعتقاد ج١٧٩ ص ١٩جمموع الفتاوى ج: ينظر) ٣(

 .تقدم خترجيه يف الصفحة السابقة) ٤(



 أنواع التحريف  

  

 

إن إمجـاعهم لـيس بحجـة، وإن احلـق قـد : أمجعت األمة عـىل حكمهـا، فلـو قلنـاسنة، لكن 

خرج عنهم، أو أهنم أمجعوا عىل اخلطأ، للزم أن تكون رشيعته غري دائمة؛ فيـؤدي ذلـك إىل 

ًاخللف يف أخبار الشارع، أو أن يكون إمجاعهم حجة مثبتـا للحـق، لـئال يـؤدي إىل املحـال، 

 .ئها واستمرارهاوهو انقطاع الرشيعة، وعدم بقا

وقـد أنكـر حجيــة اإلمجـاع طائفــة مـن أهـل البــدع، مثـل اخلــوارج، ومجـاهري الرافــضة، 

، ونتج عنه أقوال بدعية خمالفة إلمجاع األمة، ومأل هبا أهل التحريف تفاسريهم وغريهم

 :لكوغالب حتريفاهتم يف التفسري قد خالفوا فيها إمجاع العلامء، ومن األمثلة عىل ذ. الشاذة

حتريفــات بعــض الرافــضة، والــصوفية، وغريهــا مــن الفــرق الــضالة التــي ال تعتمــد يف 

تفسري كتاب اهللا أي دليل صحيح وال تبايل بإمجاع علامء التفسري من السلف الصالح، ومـن 

 :األمثلة عىل ذلك

﴿: ملعنــى كلــامت يف قولــه تعــاىل) ١٤٠٤:ت(حتريــف الطباطبــائي         

            ﴾ ]سأله بحق حممـد وعـيل «:  حني قال]٣٧: البقرة

 .»وفاطمة واحلسن واحلسني

ففــي هــذا التحريــف املتعنــت املخــالف ألقــوال الــسلف الــصالح يظهــر منــه التعــصب 

 القسم التطبيقي عند نفـس اآليـة، ًالعقدي جليا عند املؤلف وقد تم الرد عليه بالتفصيل يف

ّوهذا االدعاء ينـزه عنه األنبياء فضال عن أن تفرس به اآلية، وأهـل العلـم بالتفـسري عـىل أن  ُ ً

 ﴿: التوبـة وقـد جـاءت يف قولـه تعــاىل:  هـي#الكلـامت التـي تلقاهـا آدم      

                      ﴾ ]وهو قول مجع مـن ]٢٣:األعراف ،

                                       
ــر اإلســالم ج: ينظــر) ١( ــن أصــول فخ ــسائل ٣٣٧ ص ٣كــشف األرسار ع ــتدالل عــىل م ، مــنهج االس

 .١٤٠، ١٣٩ ص ١االعتقاد ج

 .١٤٠ ص ١منهج االستدالل ج) ٢(

 .١٤٨ ص ١ امليزان جتفسري) ٣(
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 .، وما ذكر من أقوال أخرى فهي يف معنى التوبة وطلب املغفرةاملفرسين

وقد مألت طوائـف غاليـة مـن الـروافض تفاسـريهم الـشاذة املخالفـة إلمجـاع الـسلف 

 .ن الكريم عىل أئمتهم املزعومةّالصالح بأمثال هذا التحريف، وتكلفوا بتنـزيل آيات القرآ

 .ويف القسم التطبيقي أمثلة كثرية عىل ذلك

 ﴿: لقولـه تعـاىل) ٤١٢:ت(ُّومن أمثلة خمالفة إمجاع املفـرسين حتريـف الـسلمي   

               ﴾ ]ــرة ــى ]٧١:البق ــري معن ــد غ ﴿ّ، فق ﴾ 

﴿و ﴾وأتـى بتحريـف مل يـسبق إليـه، فقـال يف معنـى ، عن املعنى الذي ذكـره املفـرسون ُ

﴿ ﴾ :» ال يـصلح لكرامتـي وإظهـار واليتـي عليـه إال مـن مل يـذلل نفـسه بالـسكون إىل

ال أثـر عليـه ألحـد بالـسكون واالعـتامد «: ﴾  ﴿، وقـال يف »يشء من األكـوان

ّ والناظر إيل، واملعتمد عيل،ائم يب فهو الق،عليه ّ« إىل غري ذلـك مـن التحريفـات التـي ال ،

 ﴿ًوفضال عن كـون تفـسريه ال معنـى لـه، فإنـه خمـالف ألقـوال املفـرسين يف أن . معنى هلا
 ﴾و ﴿  ﴾ هـي أوصـاف للبقــرة التـي أمـر اهللا بنــي إرسائيـل بـذبحها إلحيــاء 

 ﴿: ، فقوله تعاىلاهللا قتيلهم، معجزة من  ﴾:أي مل تذلل للعمل، وقولـه  :﴿  

﴾ليس فيها لون يفارق سائر لوهنا:  أيلكـنهم ،، وأقوال املفرسين متقاربـة يف ذلـك 

 .ُّجممعون عىل أهنا أوصاف للبقرة، فال مكان فيها إلشارات السلمي

                                       
، ٩٢ ص ١، تفـسري ابـن أيب حـاتم ج٥٤١ ص ١، تفسري الطـربي ج٤٣ ص ١تفسري مقاتل ج: ينظر) ١(

ــسمرقندي ج ــسري ال ــدي ج٧٣ ص ١تف ــسري الواح ــوي ج١٠١ ص ١، تف ــسري البغ ، ٦٥ ص ١، تف

، تفسري العز بن ١٧ ص ١، التبرصة البن اجلوزي ج٧٠ ص ١، زاد املسري ج١٥٧ ص ١الكشاف ج

 .١٥٢ ص ١، الدر املنثور ج١٢٠ ص ١ السالم جعبد

 . ٦١ ص ١ُّتفسري السلمي ج) ٢(

 .املرجع السابق) ٣(

 .٩٩ ص ١، زاد املسري ج١٧٩ ص ١، الكشاف ج٢١٣ ص ٢تفسري الطربي ج: ينظر) ٤(
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﴿: ين حتريفه ملعنى قوله تعاىلومن حتريفاته التي خالف فيها إمجاع املفرس     

                             

                        ﴾ ]١٢٥:البقرة[ ،

﴿فقد زعم أن املقصود بـ  ﴾ هنا حممد @وأورد يف ذلك رواية مكذوبة ، ،

ُّ، و شذ السلمي وقد أمجع علامء التفسري قاطبة عىل أن البيت يف اآلية؛ هو البيت احلرام
 .هبذا القول الساقط، ومل يوافقه عليه أحد

ًن يكون خمالفا إلمجاع املفـرسين، فكونـه حتريـف لآليـة والتحريف يف معنى اآلية ال بد أ

فإن علامء التفسري املعتربين وإن مل يصدر عنهم إمجـاع يف معنـى اآليـة لكـنهم جممعـون عـىل 

 . يف كتابهإنكار حتريفات هؤالء املبتدعة، التي مل يردها اهللا 

 
، واهـتم بـه الـشارع يف د إليه حضارة من احلـضاراتًلقد كرم اإلسالم العقل تكريام مل هتت

 عـىل كثـري ممـن #نصوص الكتاب والسنة، فجعله مناط التكليـف، وفـضل اهللا بـه بنـي آدم 

ّخلق، واعتنى به حني وجهه إىل النظر والتفكري، وقد خص سـبحانه وتعـاىل أصـحاب العقـول 

، ويكفـي ]٢٦٩:البقـرة[ ﴾    ﴿: باالنتفاع بالذكر واملوعظة، قـال تعـاىل

                                       
 . ٦٥ ص ١ُّتفسري السلمي ج) ١(

 .تفصيل ذلك يف القسم التطبيقي: ينظر) ٢(

 .٢٨٩ ص ١، الدر املنثور ج٤١٢ ص ١، تفسري ابن كثري ج٢٥ ص ٣تفسري الطربي ج: ينظر) ٣(

 .القياس وغريه: العقل وكل ما يرجع إليه يف االستدالل، مثل: تشمل) ٤(

ًحاربت الديانات املحرفة النتاج العقيل، والتفكري يف امللكوت، وعدته رضبـا مـن الزندقـة، وخـروج ) ٥( ّ
، وبني العلم، فكانت بداية فـصل )ّاملحرف( الدين عىل سلطة الكنيسة، حتى نشأ النـزاع املشهور بني

ُالدين عن الدولة، وهي ما يسمونه بالعلامنية واألجدر أن تسمى الالدينية، وانترشت هذه احلركـة يف 
أوربا، ثم انتقلت العدوى إىل بـالد املـسلمني، مـن غـري مـربر لـذلك، إال التبعيـة والتقليـد األعمـى، 

 .١٦٥ ص ١ئل االعتقاد ج منهج االستدالل عىل مسا: ينظر
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يف تكريم اإلسالم للعقل أن جعـل فيـه الديـة كاملـة يف االعتـداء عـىل العقـل، وتـضييع منفعتـه 

 .ً»ال نعلم فيه خالفا«): ٦٢٠:ت(، قال ابن قدامة برضب ونحوه

جة عىل اخلليقة إال م احلوتكريمه له؛ أن اهللا تعاىل مل يقومن صور حفظ اإلسالم للعقل 

، لكنه ال )٣ً(ببعثة الرسل ونزول الكتب، ألن العقل قارص عن حتصيل املعرفة الدينية استقالال

ً فمتى حصلها كان موافقا وتابعا هلا إال ذوي العقول السقيمة، وهـذا هـو مـنهج ،يعارضها ً ّ
ط يف معرفة العقل رش... «): ٧٢٨:ت(أهل السنة واجلامعة، ويف ذلك يقول شيخ اإلسالم 

ًالعلوم، وكامل وصالح األعامل، وبه يكمل العلم والعمل، لكنه ليس مستقال بذلك، لكنه 

غريزة يف النفس، وقوة فيها، بمنـزلة قوة البرص التـي يف العـني، فـإن اتـصل بـه نـور اإليـامن 

ور والقرآن كان كنور العني إذا اتصل به نور الشمس والنار، وإن انفرد بنفسه مل يبرص األمـ

ًأمـورا : التي يعجز وحده عن دركها، وإن عزل بالكلية، كانت األقوال واألفعال مع عدمه

حيوانية، قد يكون فيها حمبة، ووجد، وذوق، كام حيصل للبهيمـة، فـاألحوال احلاصـلة مـع 

ِلكـن املـرسفون فيـه قـضوا بوجـوب ...عدم العقل ناقصة، واألقوال املخالفة للعقل باطلـة

ً اعتقدوها حقا وهي باطل، وعارضوا -بزعمهم–تناعها حلجج عقلية أشياء وجوازها وام

ّهبا النبوات وما جاءت به، واملعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة، ودخلوا يف أحوال وأعامل 
 .»فاسدة، وخرجوا عن التمييز الذي فضل اهللا به بني آدم عىل غريهم

ــ ــة العقــل لنــصوص ال ــه شــيخ اإلســالم يف تبعي ــتقالله ومــا أشــار إلي وحيني وعــدم اس
بالترشيع واالستدالل هو كام سبق منهج أهل السنة واجلامعـة يف التعامـل مـع العقـل، وقـد 

                                       
اهللا مام أمحد بن حنبل رواية ابنـه عبـد، مسائل اإل٣١٣ ص١٦دونة الكربى ملالك بن أنس جامل: ينظر) ١(

ة ــــ، املغنـي البـن قدام٢٤٦ ص ١٢افعي للـاموردي جـــ، احلاوي الكبري يف فقه اإلمام الش٤١٧ص

 .٣٦٣ ص ٨ج

 .٣٦٣ ص ٨املغني ج) ٢(

 .١٨٠ ص ١ل جمنهج االستدال: ينظر) ٣(

 . ٣٣٨ ص ٣جمموع الفتاوى ج) ٤(



 أنواع التحريف  

  

 

 خالف هـذا املـنهج الـسليم كثـري مـن الفـرق املخالفـة املتـأثرة بفلـسفة الـديانات األخـرى،
ًوأعجبوا بتقديس الفالسفة للعقل، فاختذوه حمورا للمعرفـة، وسـبيل وصـول إىل احلقـائ ق، ُ

، فأحـدثوا )١(دون اعتبار لنصوص الوحي، وعند تعارضهام مع عقوهلم فهو املقدم عنـدهم 
يف دين اهللا من البدع والتحريف ما مل يكن أحـد يتـصوره، وقـد اصـطلح عـىل تـسمية هـذه 

الطائفة باملتكلمني، الذين جعلوا أصل علمهم العقل؛ ألهنم يرون قطعيـة األدلـة العقليـة؛ 
 فهي ظنية الداللة بـزعمهم تابعـة لـه، ويف املقابـل ظهـرت املتـصوفة؛ ّأما نصوص الوحيني

ّالذين يذمون العقل ويعيبونه، فقرروا من األباطيل ما يكذبـه العقـل الـرصيح، ويمـدحون 
ــة احلــق . اجلنــون واألحــوال التــي ال تكــون إال مــع زوال العقــل فمــنهم مــن جعــل معرف

 .)٢(والصواب فيام ترشق به نفسه وتفيض به روحه
ُفكل املتكلمني والفالسفة واملتصوفة عىل طريف نقيض؛ وأهل السنة واجلامعة هـدوا إىل 
ــه راعــى  ــه، ولكن الوســطية؛ وســطية اإلســالم الــذي أشــار لالهــتامم بالعقــل وعــدم إمهال

 بـل ،اختالفها وقصورها عن بلـوغ املعـارف الدينيـة، فلـم جتعلـه يـستقل بوضـع األحكـام
 تابعة له، فالوحي جاء باألدلة صـافية مـن كـل كـدر، ومـا أرشد اهللا العقول للحق وجعلها

 .عىل العقل إال اإليامن هبا
ْولكن للعقل علوم رضورية، ال ينكرها إال مكابر أو جاهل ال يتـصور مـا يقـول، وقـد 
جادل اإلسالم هبا أصحاب العقائد الفاسدة، وحاكمهم إليها، ألهنا قوانني فطرية، فكثـرية 

ً دائام بتحكيم العقل، والبعد عـن اهلـوى؛ فيلجـئهم إىل موقـف هي النصوص التي تذكرهم

حرج مع أنفسهم؛ حتى يظهـر هلـم التنـاقض والتنـافر بـني مـا يعتقدونـه مـن عقائـد، وبـني 
 .القوانني العقلية التي يستوي فيها كل الناس

                                       
ل، ولـيس ــــالف العقل الرصيح باطـــليس يف القرآن والسنة يشء خيالف العقل الرصيح، ألن ما خ) ١(

ق املرسـلة ــــالـصواع: م الـسقيم، ينظـرـــــل، لكنه التناقض والفهـــيف الكتاب والسنة واإلمجاع باط
 .٨٣٠ ص ٣ج

 .١٦٧ ص ١، منهج االستدالل عىل مسائل االعتقاد ج٣٣٨ ص ٣وى ججمموع الفتا: ينظر) ٢(
 .١٧٧ ص ١منهج االستدالل عىل مسائل االعتقاد ج: ينظر) ٣(
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ًوأمثلة اعتامد العقل وتقديمه عىل الرشع عنـد أهـل التحريـف كثـرية جـدا وربـام كانـت 
ــه هــؤالء هــو حتكــيمهم لعقــوهلم الناقــصة مج يــع حتريفــاهتم كــذلك، فــإن أكثــر مــا ضــل ب

 :والتعصب لنرصة معتقداهتم، ومن األمثلة عىل ذلك
 : الواردة يف الكتاب والسنة عىل صفات املخلوقني، مثلقياسهم لصفات اهللا 

شبيه لــه الـسمع، والبــرص، واليــد، والوجــه، وغريهــا، وأملــت هلــم عقــوهلم أن إثباهتــا لــه تــ
ّ، وادعـوا تنــزهيه عـن مبتـدعات @بخلقه، فنفوا عنه ما أثبته لنفسه يف كتابه وعىل لسان نبيه 

، وأدى هبم ذلك إىل حتريـف كثـري مـن نـصوص الكتـاب والـسنة، ما أنزل اهللا هبا من سلطان
 :ثالورصفها عن حقائقها التي أرادها اهللا منها، واألمثلة عىل ذلك كثرية، منها عىل سبيل امل

 ﴿: ، وقد أثبتها لنفسه، فقال عز من قائـلنفي صفة احلياء عن اهللا      

           ﴾ ]ُويدلل عىل حتكيم أهـل البـدع لعقـوهلم ، ]٢٦:البقرة
ر يعـرتي اإلنـسان اعلم أن احليـاء تغـري وانكـسا«: يف تفسريه لآلية) ٦٠٦:ت(قول الرازي 

 ألنـه تغـري يلحـق ؛وإذا ثبـت اسـتحال احليـاء عـىل اهللا تعـاىل...من خوف ما يعاب به ويذم
 . وتأول صفة احلياء برتك الفعل»البدن، وذلك ال يعقل إال يف حق اجلسم

م الرازي العقـل يف حتريفـه لـصفة احليـاء ّ ّ وقـدم العقـل عـىل نـصوص ،فانظر كيف حك
 أحاديـث صـحيحة، قـد رصح فيهـا النبـي @نـه قـد ورد عـن النبـي الكتاب والسنة، فإ

إن ربكم حيي كريم يستحيي مـن عبـده (: @قوله : ، مثل يف إثبات الصفة هللا @
 .)ًإذا رفع يديه إليه أن يردمها صفرا

                                       
مثل اجلهة، والتحيز، واجلسمية وغريها، وقد تم التعريف هبا والرد عليهـا يف القـسم التطبيقـي، عنـد ) ١(

 . من سورة البقرة٣٠، ٢٩آية 
 .١٤٤ ص ١ج) ح الغيبمفاتي(تفسري الرازي ) ٢(
 .املرجع السابق) ٣(
 بــرقم ٢٥١ ص ٢أخرجـه عبــد الــرزاق يف مــصنفه، كتــاب الـصالة، بــاب رفــع اليــدين يف الــدعاء ج) ٤(

، الرتمـذي يف سـننه، ١٤٨٨ برقم ٧٨ ص ٢، أبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب الدعاء ج٣٢٥٠
ــي  ــن النب ــدعوات ع ــاب ال ــرقم ٥٥٦ ص ٥ ج@كت ــا٣٥٥٦ ب ــن حب ــاب ، اب ــحيحه، كت ن يف ص

، ٨٧٦ بـرقم ١٦٠ ص ٣األدعية، ذكر األخبار عام يستحب للمرء عند إرادة الـدعاء رفـع اليـدين ج
 .٥٢ ص ٣ونقل الزيلعي حتسني الرتمذي له يف نصب الراية ج 
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 ،وبمثل هذه التحريفات قـد جـرت عـادة أهـل البـدع واإلحلـاد؛ يف أسـامء اهللا وصـفاته

 واشـتهرت املعتزلـة بتقـديمها للعقـل واعـتامده دون ،هـذا التحريـفوكتبهم مليئـة بأمثـال 

نــصوص الــوحيني، وتــأثر هبــم مــن املتــأخرين رجــال املدرســة العقليــة أمثــال حممــد عبــده 

، وأكثر ما جيمع بينهام اتفـاقهم عـىل )١٣٥٤:ت(، وتلميذه حممد رشيد رضا )١٣٢٣:ت(

يـراد الكثـري منهـا يف القـسم التطبيقـي، أمثلة لـذلك تـم إ تقديم العقل، ويف تفسريه املنار

 :ومنها عىل سبيل املثال

ــاىل ــه تع ــى قول ــه ملعن ﴿: حتريف              

          ﴾ ]ــرة ــس]٢٧٥:البق ــى امل ــال يف معن ــراض «: ّ، فق ــن األم ــو م ه

 .»بية وسببها بإذن اهللا تلك اجلراثيم التي تدخل جسم اإلنسانالعص

ليتــضح القــرب بــني الطــائفتني، فقــال يف تفــسريه ) ٥٣٨:ت(وإليــك قــول الزخمــرشي 

وختبط الشيطان من زعامت العرب، يزعمون أن الشيطان خيـبط اإلنـسان فيـرصع، «: لآلية

 مـا كـانوا يعتقـدون، واملـس واخلبط الرضب عىل غري استواء كخـبط العـشواء، فـورد عـىل

ًاجلنــون، ورجــل ممــسوس، وهــذا أيــضا مــن زعامهتــم، وأن اجلنــي يمــسه، فيخــتلط عقلــه 

وكذلك جن الرجل معناه رضبته اجلن، ورأيـتهم هلـم يف اجلـن قـصص وأخبـار وعجائـب 

 .»وإنكاره عندهم كإنكار املشاهدات

ذي يتحـدث عـن اجلـراثيم فمحمد رشيد قد فرسها بام أمىل عليه عقله، وناسـب عـرصه الـ

 .، فزعم أهنا من زعامت العربوغريها، وكذلك الزخمرشي ربطها بام يعلمه من واقعه

واألمثلــة واضــحة وكثــرية يف حتكــيم العقــل عنــد أهــل التحريــف، وهــذا أول أســباب 

 .@انحرافهم؛ اتباعهم للهوى، والبعد عن كتاب اهللا وسنة رسوله 

                                       
 .تفسري املنار من التفاسري املشمولة بالبحث) ١(

 .٩٦ ص ٣تفسري املنار ج) ٢(

 .٣٤٧ ص ١الكشاف ج) ٣(
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ّ استدالهلم يف التفسري وغريه، منهجا منحرفـا متيـز وبعد فإن أهل التحريف قد هنجوا يف ً ً

باحلرية واالضطراب، ونتج عنه كثري من البدع والتحريف يف القرآن والسنة، وتأثر به كثري 

 :من اجلهلة والعوام، ويمكن أن نلخص هذا املنهج باألمور التالية

 .البعد عن الكتاب والسنة، واجلهل هبام-١

 .تقديم العقل عىل الرشع-٢

 .االقتباس من الديانات األخرى وفالفستهم، والتأثر هبم-٣

 .قلة الورع واجلرأة عىل االبتداع يف الدين والقول عىل اهللا بغري علم-٤

اهللا بـن عمـر دوه من باطل، وهذا ما وصف به عبدّيل أعناق النصوص لتوافق ما أرا-٥

ــه) ٧٣:ت( { ــوارج بقول ــت يف الكفــار (: اخل ــات نزل ــا عــىل انطلقــوا إىل آي فجعلوه

 .)املؤمنني

ــالم  ــيخ اإلس ــال ش ــة «): ٧٢٨:ت(وق ــة دالل ــن معرف ــديث م ــسري واحل ــد يف التف وال ب

األلفاظ عىل املعاين فإن عامة ضالل أهـل البـدع كـان هبـذا الـسبب فـإهنم صـاروا حيملـون 

 .»ّكالم اهللا ورسوله عىل ما يدعون أنه دال عليه وال يكون األمر كذلك

 .ُرية، ويدلل عليه التناقض يف أقواهلم املتكلفةاالضطراب واحل-٦

  :جهتا التحريف
ّالعلـم إمـا نقـل مـصدق، أو اسـتدالل حمقـق، وباعتبـار هـذين القـسمني يمكننـا حتديـد  ُ ّ ُ ّ

 :جهتني ملصادر التحريف ومها

 . التحريف من جهة النقلً:أوال

                                       
 .٦١خترجيه صسبق ) ١(

 .، باختصار١١٦ ص ٧جمموع الفتاوى ج) ٢(
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 . التحريف من جهة االستدالل:ًثانيا

واالخــتالف يف التفــسري عــىل «: يف مقدمتــه) ٧٢٨:ت(قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 

ّمنه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغري ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق، وإمـا : نوعني

 .»ّاستدالل حمقق

 .ًومن هاتني اجلهتني دخل التحريف يف التفسري أيضا

 

وهو تفسري القرآن بـالقرآن، والـصحيح مـن الـسنة،  ،)التفسري املأثور(والنقل يف التفسري 

ّ، وهذا التفسري وصل إلينـا بأسـانيد حمـصها علـامء األمـة، فـاعتنوا وأقوال الصحابة والتابعني

ّبالـصحيح منهــا، وطرحــوا الـسقيم، وهــو مــا متيــزت بـه هــذه األمــة التـي حفــظ اهللا دينهــا مــن 

 .ة الصحيح وسبيل آمن من الزلل يف كتاب اهللالتحريف، فيجب األخذ به، ألنه طريق املعرف

 .]١٩:القيامة[﴾   ﴿:وهلا وأحسنها، قال تعاىلوتفسري القرآن بالقرآن هو أ

أمجع العلامء عـىل أن أرشف أنـواع التفـسري ...«: يف تفسريه) ١٣٩٣:ت(قال الشنقيطي 

 مـن اهللا -جل وعـال-حد أعلم بمعنى كالم اهللاوأجلها تفسري كتاب اهللا بكتاب اهللا، إذ ال أ

 .»جل وعال

ُ أول مفرس للقرآن الـذي أنـزل عليـه، قـال تعـاىل@والنبي  ِّ ّ :﴿        

                 ﴾ ]٤٤:النحل[. 

                                       
 .٤٥مقدمة يف أصول التفسري حتقيق عدنان زرزور ص ) ١(

 .٢٣٠سيأيت مزيد من التفصيل للتفسري املأثور يف فصل ضوابط التفسري ص ) ٢(
 ،١٢ ص ٣التفــسري واملفــرسين ج: مــذهب اجلمهــور أن تفــسري التــابعني مــن التفــسري املــأثور، ينظــر) ٣(

 .٢٢مفهوم التفسري والتأويل ملساعد الطيار ص 
 .٣٥ ص ١أضواء البيان ج) ٤(
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َ لزمنا أن نرجـع إىل تفـسريه، وسـنته بمنــزلة @رآن لنبيه  تفسري القّوملا أوكل اهللا  ِ َ

 .)ُأال إين أوتيت القرآن ومثله معه(: @القرآن يف االستدالل، قال رسول اهللا 

ُوممـا ينبغـي أن يعلـم أن األلفـاظ املوجـودة يف القـرآن «): ٧٢٨:ت(قال شيخ اإلسـالم 
ُواحلـديث إذا عـرف تفــسريها، أو مـا أريـد هبــا مـن جهـة   مل حيـتج يف ذلــك إىل @النبــي ُ

 .»االستدالل بأقوال أهل اللغة وال غريهم

 .@اإلمجاع عىل وجوب قبول تفسري النبي ) ٨٤٠:ت(وحكى ابن الوزير 

ً هلـم منــزلتهم العظمـى يف اإلسـالم، ويكفـيهم رشفـا أهنـم لقـوا @وصحابة النبـي 

ًم مـصدرا ثالثـا يف التفـسري، ّ، وتعلموا منه القرآن، وعليـه يكـون تفـسريه@رسول اهللا  ً

وقـد أثنـى اهللا تبـارك وتعـاىل عـىل «): ٢٠٤:ت(ًومقدما عىل تفسري غريهم، قـال الـشافعي 

ــل@أصــحاب رســول اهللا  ــوراة واإلنجي ــم، ...  يف القــرآن والت ــا يف كــل عل وهــم فوقن

 .»واجتهاد، وورع، وعقل، وآراؤهم لنا أمحد، وأوىل بنا من رأينا عند أنفسنا

                                       
، ١٧٢١٣ بـرقم ١٣٠ ص ٤الكنـدي جأخرجه أمحد يف املسند من حـديث املقـداد بـن معـدي كـرب ) ١(

 واللفـظ لـه، الرتمـذي يف ٤٦٠٤ برقم ٢٠٠ ص ٤داود يف سننه، كتاب السنة، باب لزوم السنة جأبو

، ٢٦٦٤ بـرقم ٣٨ ص ٥ ج@ب ما هنـي عنـه أن يقـال عنـد حـديث النبـي سننه، كتاب العلم، با

، وابن ماجه يف املقدمة، باب تعظيم حديث رسول »هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه«: وقال

، الـدارمي يف مقدمــة ســننه، بــاب الــسنة ١٣ بــرقم ٦ ص ١ والتغلـيظ عــىل مــن عارضــه ج@اهللا 

، وذكـره األلبـاين ١٩٠ ص ١احلاكم يف مستدركه ج، ٥٩٧ برقم ١٤٧ ص ١قاضية عىل كتاب اهللا ج

 . ، كلهم بألفاظ متقاربة٣٦٩ ص ١٠يف صحيح اجلامع ج

 . ٢٧ ص ١٣جمموع الفتاوى ج) ٢(

صـول التوحيـد البـن الـوزير أيب ّإيثار احلق عـىل اخللـق يف رد اخلـالف إىل املـذهب احلـق مـن أ: ينظر) ٣(

 .١٥٢اهللا مريض اليامين ص عبد

، وذكـره عـن الـشافعي ابـن القـيم يف ٣٧ بـرقم ١١٠ي يف املدخل إىل السنن الكـربى صذكره البيهق) ٤(

، ومل أجده يف كتب الشافعي ألن البيهقي وابن القيم نصا عـىل أن قـول ٢٦١ ص ٢إعالم املوقعني ج

 .الشافعي يف الرسالة القديمة، لكن ال يعني هذا أنه تراجع عنه
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ّعون تلقوا تفاسريهم من الصحابة والتاب َ ، وهـم مـن القـرون املـشهود هلـا بـاخلري }َ

): ٧٩٥:ت(والفضل، ورجع لتفسريهم أئمـة اهلـدى مـن عـدول األمـة، قـال ابـن رجـب 

فأفضل العلوم يف تفسري القرآن، ومعاين احلـديث، والكـالم يف احلـالل واحلـرام؛ مـا كـان «

 إىل أن ينتهـي إىل زمـن أئمـة اإلسـالم املـشهورين ًمأثورا عن الصحابة والتابعني، وتابعيهم

 .»...املقتدى هبم

): ٧٢٨:ت(والعدول عن تفسري الصحابة والتابعني إىل ما خيالفه بدعة، قال ابن تيميـة 

ًمن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعني وتفسريهم، إىل ما خيالف ذلـك كـان خمطئـا، بـل « َ َ

 .»...ًمبتدعا

ّمـن فـرس القـرآن أو «: فسري املخالف لتفـسريهم بـالتحريف، فقـالبل إنه حكم عىل الت
ٍاحلديث، وتأوله عىل غري التفسري املعـروف عـن الـصحابة والتـابعني، فهـو مفـرت عـىل اهللا،  ْ ُ ّ
ّملحد يف آيات اهللا، حمرف للكلم عن مواضعه، وهـذا فـتح لبـاب الزندقـة واإلحلـاد، وهـو  ُ

 .»ممعلوم البطالن باالضطرار من دين اإلسال

ومن جهة التفريط هبذا املنقول من تفـسري القـرآن بـالقرآن، والـصحيح مـن سـنة النبـي 

 والتــابعني رمحهــم اهللا تعــاىل؛ دخــل التحريــف يف تفــسري }، وأقــوال الــصحابة @

 :، وأهله صنفان أمام هذا املنقولكتاب اهللا 

ّقوم ردوه وأمهلوه، وفرسوا آيات كتاب اهللا - ّبخالفه . 

 .ّيكتفوا برده، بل وضعوا أحاديث تعارضه وتؤيد مبتدعاهتم الباطلةقوم مل -

 : ألهل الوضع يف التفسريصنفان: وقد ذكر شيخ اإلسالم يف مقدمته
                                       

 .١٠٠رجب احلنبيل ص فضل علم السلف عىل علم اخللف البن ) ١(

 .٨٠مقدمة ابن تيمية يف أصول التفسري حتقيق عدنان زرزور ص ) ٢(

 .٢٤٣ ص ١٣جمموع الفتاوى ج) ٣(

 .٦٥مقدمة ابن تيمية حتقيق الزرزور ص ) ٤(
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 .أهل البدع والغلو، كالرافضة-١

 .بعض أهل الزهد الذين وضعوا أحاديث يف فضائل بعض السور واألعامل-٢

 

 :يسلك أهل التحريف يف هذه اجلهة طريقني

  عىل هذه املعاين، دون نظـر ملـراد اهللا اعتقاد معاين ومحل اآليات يف كتاب اهللا -١

 .منها، فهم راعوا ما أرادوه فقط

 :وهم حتى يسلم هلم حتريفهم يقومون بأمرين

 . يسلبون األلفاظ معانيها الصحيحة لتعطيل االستدالل هبا)أ(

 .ّملوهنا معاين ارتضوها ال حيتملها اللفظ ومل يردها اهللا تعاىل يف كتابهُ حي)ب(

االكتفاء باللغة العربية يف تفسري كتاب اهللا تعاىل، والتعامل مـع ألفاظـه كاأللفـاظ يف -٢

، وهؤالء راعوا اللفظ دون املعنى ّأي نص عريب، دون مراعاة لضوابط التفسري األخرى

 .هالذي أراده اهللا يف كتاب

                                       
عمد بعض أهل الزهد واجلهل إىل وضع أحاديث يف فضائل السور واألعـامل للرتغيـب والرتهيـب، ) ١(

ث لرتويج مذاهبهم الباطلة، والثناء عىل أئمـتهم املزعومـة عنـد بعـضهم، وأهل البدع وضعوا أحادي

 مـن والذي هيمنا منه ما كان له تأثري مبارش يف التفسري، وهؤالء الوضاعون أجـرأ عـىل كتـاب اهللا 

غريهم، وإن كانوا يف التحريف سـواء، والوضـع يف التفـسري حيتـاج لدراسـة مـستقلة تبحـث أسـبابه 

 .رجع السابقامل: وآثاره، ينظر

، أصول التفسري وقواعده خلالد العك ص ١٣٩رشح مقدمة شيخ اإلسالم ملساعد الطيار ص : ينظر) ٢(

 .١٨، االجتاهات املنحرفة يف تفسري القرآن الكريم دوافعها ودفعها ملحمد الذهبي ص ٢٢٧

ري ضـوابط أخـرى ال ، وهبا نزل، لكنها ال تستقل به، فللتفـساللغة مصدر هام يف تفسري كتاب اهللا ) ٣(

بد من مراعاهتا، وسيأيت بياهنا يف فصل مستقل من هذه الرسالة إن شاء اهللا تعـاىل، وهنـاك مـن يـدعو 

ًلقراءة القرآن كأي نص عريب وهذه الدعوة من أهل التحريف هلا دعاهتا قـديام وحـديثا، ينظـر ً عـىل : ّ

 . ٧٨تطوره ألمني اخلويل ص ..تدرجه..سبيل املثال التفسري نشأته
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 :مثال تطبيقي عىل سلوك أهل التحريف هذه الطرق

ًاشتمل القسم التطبيقي من هذه الرسالة عىل مائة وثامنية حتريفا لأللفاظ يف كتـاب اهللا تعـاىل 

ًتبني منهج أهل التحريف واتباعهم الطرق السابقة يف يل نصوص الكتاب لتوافـق هـوى متبعـا،  ّ
حريـف أغلـب الطـرق الـسابقة يف جهتـي التحريـف؛ وأكتفي هنا بإيراد مثال سلك فيه أهـل الت

، فهـذه ]٢٣-٢٢:القيامة[ ﴾      ﴿: وهو حتريف معنى قوله تعاىل

من أرصح اآليات يف إثبات رؤية املؤمنني لرهبم يـوم القيامـة، وهـو حمـل إمجـاع علـامء الـسلف، 

ــة،  ــسنة واجلامع ــل ال ــاب اهللا أه ــن كت ــات م ــستدلني بآي ــسان، م ــاعهم بإح ــث وأتب  وأحادي

ّ، إال أن ً رواهـا نحـو ثالثـني صـحابيا رضـوان اهللا علـيهم@صحيحة متواترة عـن النبـي 

ــوهلم  ــوا إىل عق ــريهم، رجع ــوارج، والرافــضة وغ ــة، واخل ــة، واملعتزل ــن اجلهمي ــدع؛ م أهــل الب

، مل ينــزل اهللا هبـا مــن ـزيه اهللا تعـاىل عنهــاًالقـارصة فأومهـت هلــم مـن الرؤيـة أمــورا أرادوا تنـ

سلطان، ومل يكن هلم من سلف صالح سبقهم ملثل هذه البدعة التـي أنكـروا مـن أجلهـا الرؤيـة 

 :ّوحرفوا النصوص التي تدل عليها، ومنها هذه اآلية، فسلكوا يف حتريفها الطرق التالية

أقـوال الـصحابة والتـابعني يف  يف إثبـات الرؤيـة، وجتاهلوا األحاديث الصحيحة-١

 .تفسري اآلية بذلك

﴿سلبوا لفظ -٢ ﴾معناه الصحيح، وهو النظر إىل اهللا سبحانه وتعاىل  وفرسوه ،ّ

 .تنتظر وتتوقع الثواب: ّناظرة، أي: بمجرد ما ساغ هلم من اللغة، فقالوا

                                       
ول اعتقـاد أهـل الـسنة واجلامعـة ، رشح أصـ٤٠٢ ص ١رشح الطحاوية حتقيق أمحـد شـاكر ج: ينظر) ١(

 .١١٤، قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر ملحمد صديق حسن ص ٤٦٤ص٣ج

 . من سورة البقرة٣٠، ٢٩مثل اجلسمية، التحيز، التشبيه وقد تم تفصيله يف القسم التطبيقي عند آية ) ٢(

تفصيل ذلـك عنـد آيـة :  يف إثبات رؤية املؤمنني رهبم يوم القيامة، ينظر@ت أحاديث النبي تواتر) ٣(

 . من سورة البقرة يف القسم التطبيقي من هذه الرسالة٥٥

 .٢٧٩ ص٨، تفسري ابن كثري ج٢٨٤ ص٨، تفسري البغوي ج١٤ ص١٢تفسري الطربي ج: ينظر) ٤(

 .٤٢٣ ص ٥، تفسري البيضاوي ج٦٣٣ ص ٤الكشاف ج: ينظر) ٥(
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في فيها للرؤية يف الدنيا، استدلوا عل نفي الرؤية بآيات ال تدل عىل ما أرادوا؛ إذ الن-٣

ّلكنهم طوعوا اآليات لالستدالل هبا عىل معاين حمرفة، وهذا حتريف لالستدالل ّ. 

 ﴿: ّومما استدلوا به قوله تعاىل                 

   ﴾ ]وقوله تعاىل]١٠٣:األنعام ، :﴿                

                           ﴾ 

 .]١٤٣:األعراف[

 .وإنام تنفي هذه اآليات رؤية اهللا تعاىل يف الدنيا

ّوال يستبعد ممن طوعت له نفـسه رد أحاديـث النبـي  ّ  أن يـضع روايـات باطلـة يف @ُّ

 .نفي الرؤية، وهم قد وضعوها يف كثري من اآليات

 :أمثلة لوضع الروايات الباطلة يف تفسري كتاب اهللا تعاىل

ّمثاله مـا أصـله شـيخ الرافـضة وعاملهـا حممـد بـن احلـسن بـن عـيل أبـو جعفـر الطـويس 
ــول أل)٢()٤٦٠:ت( ــث يق ــسريه، حي ــحابه يف تف ــار «: ص ــاهرة يف أخب ــة ظ ــم أن الرواي ِّواعل

-، وعـن األئمـة@أصحابنا بأن تفسري القرآن ال جيـوز إال بـاألثر الـصحيح عـن النبـي 

 .»@ الذين قوهلم حجة كقول النبي -عليهم السالم

ّ لريوجـوا أبـ يف الترشيع@فانظر إليهم كيف جعلوا أئمتهم بمنـزلة النبي  اطيلهم ُ

 .التي يفرتوهنا وينسبوهنا إليهم، وأعظم به من حتريف

                                       
 .١٣ ص ١٢تفسري الطربي ج: ينظر) ١(

ًهو حممد بن احلسن بن عيل، أبو جعفر الطويس، الزم املفيد الرافيض مدة فتحول رافـضيا، لـه تفـسري كبـري، ) ٢( َّ
، طبقـات ١٢٦  ص٤طبقـات الـشافعية ج: والطويس من أهم مرجعيات الرافضة، توىف يف الكوفة، ينظـر

 . ٩٣املفرسين للسيوطي ص 

 . ٤ ص ١التبيان يف تفسري القرآن للطويس ج) ٣(

والغالون منهم جيعلـون أئمـتهم فـوق األنبيـاء يف منــزلة مل يبلغهـا ملـك مقـرب وال نبـي مرسـل كـام ) ٤(

  . زعموا
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 جـازاهم }وأكثر ما يستعملون هذه الروايات يف تعظيم أئمتهم، والطعن يف الـصحابة 

: اهللا بام يـستحقون، ومـن أمثلـة روايـاهتم الباطلـة؛ حتـريفهم الـرصاط املـستقيم مـن قولـه تعـاىل

﴿  ﴾ ]ففي تفسري القمي ]٦:الفاحتة ،ّ ، عن أيب عبـد اهللا«: )٣٢٩:ت(ُ

 .» هو أمري املؤمنني، ومعرفة اإلمام﴾  ﴿: قال

 يف معاين ألفاظ القرآن الكريم لتعظيم @وهذا مثال لالفرتاء عىل اهللا تعاىل ورسوله 

 : فمثاله}يات يف النيل من الصحابة األئمة، وأما ما وضعوه من الروا

ليني  ُ   ﴿:  عن أيب عبد اهللا جعفر الصادق يف قوله تعاىل)٣٢٩:ت(ما رواه الك

           ﴾ ]٩٠:آل عمران[، 

، وهو }اهها من اآليات، أهنا يف اخللفاء الثالثة؛ أيب بكر، وعمر، وعثامن وأشب

 .ينسب هذه اجلريمة الكربى لرجل صالح من آل البيت؛ وهو بريء مما يفرتون

 .ويف القسم التطبيقي من األمثلة عىل هذه التحريفات بأنواعها ما يغني عن تكراره هنا

ال خيـرج عنهـا ) النقل واالسـتدالل(ن الكريم وهاتان جهتان للتحريف يف تفسري القرآ

ِّحمرف، سلكها أهل التحريف يف تفسريهم لكتاب اهللا  ُ وهلم يف ترويج حتريفاهتم طـرق ،ٌ

 :متعددة، فيام ييل ذكر يشء منها

                                       
ميـزان : ، ينظـر»رافيض جلد، له تفـسري فيـه مـصائب«: عيل بن إبراهيم، أبو احلسن، قال عنه الذهبي) ١(

 . ١٩١ ص ٤امليزان ج، لسان ١٣٧ ص ٥االعتدال ج

 .>هو احلسن بن عيل بن أيب طالب ) ٢(

 .٤٦ ص ١ّتفسري القمي ج) ٣(

ّهو أبو جعفر حممد بن يعقوب الكليني، الرافيض اإلمـامي، ألـف كتـاب الكـايف مـن األصـول، وهـو ) ٤(

لـسان : الكتاب احلديثي األول عند الرافضة، ونظرهتم له تفوق نظرة أهل السنة للـصحيحني، ينظـر

، الكليني وتأويالته الباطلـة لآليـات القرآنيـة يف كتابـه أصـول الكـايف لـصالح ٤٣٣ ص ٥يزان جامل

 .٨اخلالدي ص 

 .٤٢٠ ص ١الكايف من األصول للكليني ج) ٥(
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  :طرق التحريف
ُإن التحريف بأنواعه، وفروعه، وطرقه يتميز بعالمات عدة، يعارض هبا احلـق، ويؤيـد  ّ

 :برزها ستة أمور وهي كالتايلهبا الباطل، أ

: لبس احلق بالباطل، وهو خلطه به، بحيث ال يتميـز احلـق مـن الباطـل، قـال تعـاىل-١

﴿                 ﴾ ]٧١:آل عمران[. 

ـــشوكاين  ـــال ال ـــن «): ١٢٥٠:ت(ق ـــه م ـــام يتعمدون ـــبس احلـــق بالباطـــل خلطـــه ب ول

 .»التحريف

): ٥٣٨:ت(عند حديثه عـن تفـسري الكـشاف للزخمـرشي ) ٧٢٨:ت(وقال شيخ اإلسالم 

يدس البدع يف كالمه وأكثر الناس ال يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه حتى إنـه يـروج عـىل «

، واألمثلة كثرية منهـا قولـه »!خلق كثري ممن ال يعتقد الباطل من تفاسريهم الباطلة ما شاء اهللا

ً القرآن كالما مؤلفا منظامجعلاحلمد هللا الذي «: ه الكشافيف مقدمة تفسري َّ ً َّ ً« وهـذه العبـارة ،

ُسليمة يف ظاهرها، لكن معتقد املعتزلة يف أن املتصف هبذه األوصـاف هـو املحـدث، لـذا فهـذه 
، دون أن يقـول احلمـد هللا الـذي خلـق القـرآن، ُاألوصاف تعرب عن مراده بأن القـرآن خملـوق

 .ًللحق بالباطل، وكثريا ما يلجأ إليه املحرفة يف إثبات حتريفهموهذا لبس 

                                       
 .٤٩ ص ١هداية احليارى البن القيم ج: ينظر) ١(

 .٣٥١ ص ١فتح القدير للشوكاين ج) ٢(

 .١٤٣مساعد الطيار ص مقدمة يف أصول التفسري البن تيمية رشح ) ٣(

 .٤١ ص ١الكشاف للزخمرشي ج) ٤(

مذهب أهل السنة واجلامعة أن القرآن منـزل غري خملـوق، وخـالفتهم الفـرق الـضالة مثـل؛ اجلهميـة، ) ٥(

واملعتزلة، وطوائف من الشيعة، وغريهم، والقول بخلـق القـرآن نتيجـة لنفـيهم أسـامء اهللا وصـفاته، 

ُ أن القرآن كالم اهللا منـزل غري خملوق، ومسألة خلـق القـرآن أعظـم ومنها صفة الكالم التي تدل عىل
ُاملسائل الكالمية التي أكثر فيها أهل اجلدل، وقد أمتحن بسببها مجع من أئمة العلم ملا كـان للمعتزلـة 

 .٣٥، التنبيه والرد ص٢٧٠مقاالت اإلسالميني ص: أمون، ينظرمن مكانة سياسية يف عرص امل
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﴿: كتامن احلق، يقول اهللا تعاىل-٢                  

     ﴾ ]٧١:آل عمران[. 

     ﴿ :إخفاؤه وهو قريب من كتامنه، قال تعاىل-٣

                

      ﴾ ]١٥:املائدة[. 

مثيل لكتامهنم وإخفائهم آليات يف وهو يف حتريف اليهود والنصارى لكتبهم، وسبق الت

 معجزة خالدة ال يستطيع أحد إخفاءها، قال @، وكتاب اهللا وسنة نبيه كتاب اهللا 

 ﴿: تعاىل                           

 ﴾ ]٩:الصف[. 

ّ بجحـود املعنـى الـصحيح، وادعـاء ّوقـد يعـرب عـن اإلخفـاء والكـتامن يف كتـاب اهللا 
ّ باطال، كام هو يف تفاسـري أهـل البـدع، وأمـا كـتامن ألفـاظ القـرآن فـال أحـد يـستطيعه ًى ًمعن ً

 .ّفلجؤوا إىل جحد معانيه ملا عز عليهم جحد لفظه

ِيل اللسان به، ليلبس عىل السامع اللفظ بغريه-٤ ُ ﴿: ، قال تعاىلُّ        

                           

                 ﴾ ]٧٨:آل عمران[. 

 .حتريفه: ُّيل اللسان بالكتاب أي: قال كثري من املفرسين

      ﴿: ، قال تعاىل@ وعىل نبيه افرتاء الكذب عىل اهللا -٥

               

   ﴾ ]كذب عىل اهللا @، والكذب عىل رسول اهللا ]١٨:هود ، وهو ،

                                       
، تفـسري البغـوي ٢٥٠ص ١دي جـــ، بحر العلوم للسمر قن١٢٩ص ١اهد جـــجمتفسري : ينظر) ١(

 .٣٢٠ ص١ج
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ًمن تعمد عيل كذبا فليتبوأ مقعده من (:  قوله@، ملا تواتر عنه من كبائر الذنوب ّ ّ

!  يسلم تفسريه من التحريف؟ فكيف@ وعىل رسوله ، ومن كذب عىل اهللا )النار

 .وسبق مثاله يف حتريف معنى األلفاظ من جهة نقل الروايات املوضوعة يف التفسري

   ﴿: زخرفة الباطل قال تعاىل-٦      

                   ﴾ 

ّيزين بعضهم لبعض، األمر الذي يدعون إليه، «): ١٣٧٦:ت(، قال السعدي ]١١٢:األنعام[ ُ
ه العبارات، حتى جيعلوه يف أحسن صورة، ليغرت به السفهاء، ـمن الباطل، ويزخرفون ل

 األلفاظ ذين ال يفهمون احلقائق، وال يفقهون املعاين، بل تعجبهموينقاد له األغبياء، ال

نزع : ، ومثاله»ّاملزخرفة، والعبارات املموهة، فيعتقدون احلق باطال والباطل حقا

حجاب املرأة بدعوى حتريرها وحتريف أدلة احلجاب الدالة عىل وجوب التمسك به، 

، وتعطيل أدلة تطبيق احلدود بتمييعها وحماربة احلدود يف الرشيعة بدعوى حرية اإلنسان

 .وحتريف معناه وغريها من أمثلة حتريف احلق بزخرف القول

.وإذا تأملت هذه الطرق، رأيتها تنـزع من قوس واحدة؛ هو التحريف، وترجع إليـه

                                       
أهل العلم عىل أن الكذب عىل اهللا ورسوله يف حتليل احلرام وحتريم احلالل كفر خمـرج مـن امللـة، ومـا ) ١(

 .٧٠سواه كبرية من كبائر الذنوب، يراجع الكبائر للذهبي ص 

 .١٠٨ برقم ٥٢ ص١ ج@ب العلم، باب إثم من كذب عىل النبي أخرجه البخاري يف صحيحه، كتا) ٢(

 .٢٦٩تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي ص ) ٣(

لالطالع عىل بعض هذه التحريفـات وغريهـا، والقـائلني هبـا راجـع االنحـراف الفكـري يف التفـسري ) ٤(

 .٢٤٨ل الشاذة ص ، األقوا٤٢٠، ٣٤٨ ص ٢املعارص رسالة دكتوراه ليحيى شطناوي ج

 .٤٥حتريف النصوص لبكر أبو زيد ص : ينظر) ٥(
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  المبحث األول
  أسباب التحريف

فهو يستحق اإلفراد بالبحـث، أسباب التحريف من املوضوعات املهمة ذات األولوية؛ 

وقد درست مواضيع قريبة منه، مثل أسباب اخلطأ يف التفسري لطاهر يعقوب، ولكن اخلطأ 

أعــم مــن التحريــف، وللتحريــف أســباب كثــرية ومتــشعبة، وهــي بحــسب الباعــث عــيل  

 :التحريف، وال يتسع ملثل هذه العجالة إال اإلشارة ألبرز تلك األسباب، ومنها

  : لإلسالم، والتخطيط لبث الزندقة واإللحاد فيه الكيد:أوالً
وكثـري مــن هــؤالء القـائمني بــذلك يتــسرت بإظهــار اإلسـالم، واالنــتامء إلحــدى الفــرق 

؛ وهـم يبطنـون الكفـر واحلقـد لإلسـالم وأهلـه، وقـد املفارقة ملنهج أهل السنة واجلامعة

 بـن سـبأ اليهـودي الـذي غاظهم انتشاره، وكثرة الداخلني فيه، ومثال ذلك مكائد عبـد اهللا

 وتسرت بزي التشيع وحب آل البيـت، ليـدخل مـن خاللـه ، وأظهر اإلسالم،أبطن اليهودية

الفرقة والتحزب بني املسلمني، وقد تعرض لكثري من اآليات بالتحريف، وإدخـال عقائـد 

 ﴿: ّاليهــود املحرفــة عليهــا، مثــل حتريفــه لقولــه تعــاىل        

       ﴾ ]٨٥:القصص[. 

ًالعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع، ويكذب بأن حممدا يرجع، وقد قال «: حني قال

: ﴿ اهللا                ﴾ــق ــد أح ــالرجوع ، فمحم  ب

بـذلك، وهـو الـذي وضـع هلـم أسـاس  فوضع هلم أساس رجعة األئمـة »من عيسى

إنه كـان «: ًوأن عليا خاتم األوصياء، كام أن حممدا خاتم األنبياء، وكان يقول. الوصية

                                       
 أما االنتامء ملنهج أهل السنة واجلامعة ،ال يستطيع أحد بث سمومه إال عن طريق هذه الفرق املنحرفة) ١(

، ً وإن أراد شـيئا مـن الكيـد فـضحه اهللا التي ال يستطيع أحد االبتداع من خالله،فهو املحجة البيضاء

يتسرت األعـداء بـزي التـشيع، فهـو بوابـة االنحـراف التـي أدخـل األعـداء مـن خالهلـا عـىل وأكثر ما 

 .املسلمني أشد التحريف وأنكره

 .٦٧سبق ختريج قوله ص) ٢(
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، فمحمـد خـاتم األنبيـاء، @ألف نبي، ولكـل نبـي ويص، وكـان عـيل ويص حممـد 

 .»وعيل خاتم األوصياء
ىل هدمـه بكـل مـا ُوقد مني اإلسالم منـذ زمـن بعيـد بأنـاس يكيـدون لـه، ويعملـون عـ

يستطيعون من وسائل الكيد، وطرق اهلدم، وكان من أهم األبواب التـي طرقوهـا ليـصلوا 
 .ّمنها إىل نواياهم السيئة تأويلهم للقرآن الكريم عىل وجوه حمرفة

ُمني اإلسالم هبذا من أيامه األوىل، ومني بمثل هذا يف أحـدث عـصوره، فظهـر يف هـذا  ُ
ــر ــأولون الق ــخاص يت ــهواهتم، ّالعــرص أش ــق ش ــه إىل مــا يواف ــري تأويلــه، ويلوون آن عــىل غ

ويقـيض حاجـات يف نفوسـهم، فـأدخلوا يف تفـسري القـرآن آراء سـخيفة، ومـزاعم منبــوذة، 
تقبلها بعض املخدوعني من العامة وأشـباههم، ورفـضها بكـل إبـاء مـن حفـظ اهللا علـيهم 

 .دينهم وعقوهلم
  :التأثر بالديانات األخرى. ثانيا

 : التأثر عوامل عديدة أسهمت فيه، ومنهاكان هلذا

 
توسعت فتوحـات املـسلمني منـذ عـرص اخللفـاء الراشـدين، وبـدؤوا يزحيـون عـروش 
الكفـار، ويــضعون رايــة اإلســالم يف كــل بلــد يفتحونــه، فبــدأ النــاس يــدخلون يف ديــن اهللا 

 .ر الداخلون يف دين اإلسالمًأفواجا، وكث

وال شك أنه كان من بني تلك اجلمـوع أنـاس مل ترسـخ العقيـدة يف قلـوهبم، ومل يـتمكن 

اإلسالم من نفوسهم، فدخلوه وهم حيملون رواسب دياناهتم السابقة، مما كان له األثـر يف 

ي عىل دينـه إثارة بعض املسائل البدعية، كام أن اختالط املسلمني باليهود والنصارى ممن بق

                                       
ــر) ١( ــل ص : ينظ ــة اجلم ــة ووقع ــربي ج٤٨الفتن ــاريخ الط ــري ج٦٤٧ ص ٢، ت ــرشيعة لآلج  ص ٤، ال

، البدايـة ٢٠٣ ص ٤ق البـن منظـور ج، خمترص تاريخ دمش٢٩ ص ٤، تاريخ مدينة دمشق ج ١٩٨٥

 . ١٦٨ ص ٧والنهاية ج

 .٦٨٨ ص ٢، أسباب اخلطأ ج٥٧٣ ص ٢التفسري واملفرسون ج: ينظر) ٢(

 .٤٦ ص ١موقف املتكلمني ج: ينظر) ٣(
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ًمن أهل تلك الديار املفتوحة؛ كان لـه أثـر أيـضا فـيام بعـد عـىل ضـعاف النفـوس وحـديثي 

 .اإلسالم، وإثارة بعض املسائل التي ال طائل حتتها

: وأول مـن نطـق يف القـدر رجـل مـن أهـل العـراق، يقـال لـه«): ١٥٧:ت(قال األوزاعـي 

 .»د اجلهني، وأخذ غيالن عن معبدًسوسن كان نرصانيا فأسلم،ثم تنرص، فأخذ عنه معب

وأما الذين غاظهم انتشار اإلسالم ممن بقـوا عـىل كفـرهم، أخـذوا يكيـدون لـه املكائـد 

 .وخيططون إلفساده، كام يف السبب األول

 

ــديانات  ــف بال ــدع والتحري ــل الب ــاء أه ــل يف التق ــم العوام ــن أه ــة م ــت الرتمج ــد كان لق

رته وأفرزته ونرشته مـن املـصطلحات، واملباحـث الفلـسفية البعيـدة األخرى، وذلك ملا أثا

 .عن القرآن والسنة ومنهج سلف األمة

ّوقد جرت ترمجة كتب الفلسفة واملنطق ويالت كثرية عىل املسلمني، وفرقت كلمـتهم،  ّ
وأفسدت عقائدهم، خاصة إذا علمنا أن أكثر املرتمجني كانوا منحريف العقيدة؛ فهـم مـا بـني 

ّ حاقد، ونرصاين مرتبص، ومرتزق متهالك، ومن نظر يف أسامئهم وسريهم تبـني لـه زنديق
 .حقيقة أمرهم

ًويف احلقيقة أن هناك أسبابا محلـت مـن محلـت عـىل ترمجـة كتـب اليونـان ونحـوهم مـن 

 :األمم األخرى، ويمكن إجيازها بام ييل

                                       
 .٩٤ ص ٧درء التعارض ج : ينظر) ١(

 ،٢٩٨ ص٢ج، ابـن بطـة يف اإلبانـة ٩٥٩ ص٢، اآلجـري يف الـرشيعة ج٢٤٠ذكره الفريـايب يف القـدر ص) ٢(

، ٣١٩ ص٥٩تاريخ مدنيـة دمـشق ج : ، وينظر٧٥٠ ص٤الاللكائي يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة ج

 . ١٨٧-١٨٦ ص٤، سري أعالم النبالء ج ٢٤٥ -٢٤٤ ص٢٨ج هتذيب الكامل 

 .١٠٧٢ ص ٣، الصواعق املرسلة ج٤٨٤فهرست ابن نديم ص : ينظر) ٣(

 .٥١ ص ١موقف املتكلمني ج: ينظر) ٤(
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ــار وا-١ ــة النظــر إىل حــضارات وثقافــات األمــم األخــرى بعــني اإلكب إلعجــاب، وقل
الوثوق بالكتاب والسنة والبعد عنهام، بل واهتامهام بالغموض واحتياجها لألدلـة العقليـة، 
وأهل الكالم واملنطق، كام يدعيه أكثر الفالسفة، ومن تأثر هبـم مـن الفـرق الكالميـة، مثـل 

 .املعتزلة وغريها
النـصارى مـن كثرة اجلدل والتناظر بني املسلمني مـن جهـة، وغـريهم مـن اليهـود و-٢

ــدال  ــوا طــريقتهم يف اجل ــب القــوم؛ ليعرف ــه كت ــذا عــىل ترمجت ــد محلهــم ه جهــة أخــرى، فق
ّواحلجاج، وكيفية ترتيب الرباهني، لكن قـصور أهـل البـدع يف منـاظرهتم جعلهـم يـردون 

ًوأكثر املتكلمني يـردون بـاطال «): ٧٢٨:ت(الباطل بباطل، ويف ذلك يقول شيخ اإلسالم  ّ
ّ، لكن قد يـردون باطـل الكفـار مـن املـرشكني وأهـل الكتـاب بباطـل بباطل، وبدعة ببدعة

ًاملسلمني، فيصري الكافر مسلام مبتدعا ً«. 
ّوهناك أيضا سبب ثالث مهم أدى للتأثر بالديانات املحرفـة باإلضـافة إىل اتـساع رقعـة  ّ ً

 :اإلسالم وحركة الرتمجة، وهو

 
ل بعـ ّ ًض املنتـسبني إىل اإلسـالم أرضـا خـصبة لظهـور البـدع والتحريفـات يف ديـن شك

اإلسالم، وذلك ببعدهم عن الكتاب والسنة واجلهل هبام، فأسهموا بأنفسهم بإدخال تلـك 
 . البدع، وساعدوا األعداء عىل ذلك

ًفلم يكن الـسبب خارجيـا مـن األعـداء فقـط، بـل واجـه عوامـل داخليـة سـاعدته مـن 

َ والبعد عن الكتاب والسنة عند بعض املسلمني، واملستعرض لسري كثري من ضعف اإليامن ِ

مبتدعة املسلمني جيد عندهم مـن األهـواء، والـشهوات، واالنحـراف اخللقـي، والعقـدي، 
، وهــذا يكــشف حقيقــة أهــل التحريــف ومعارضــة النــصوص الــرشعية الــيشء الكثــري

 .وسبب انحرافهم
                                       

 .٩٧ ص ١٣ الفتاوى ججمموع) ١(

 .١٣٤، ١٣١، الفرق بني الفرق ص ١٧تأويل خمتلف احلديث البن قتيبة ص : ينظر) ٢(

 .٥٦ ص ١موقف املتكلمني ج: ينظر) ٣(
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  :اتباع الهوى: ثالثا
  ﴿: َّ يف أكثر من موضع يف كتابه اتباع اهلوى، وحذر منه، قال تعاىل ذم اهللا

                ﴾ ]٢٩ :الروم[ 

﴿                   ﴾ ]٤٣:الفرقان[ ﴿    

             ﴾ ]٢٨:الكهف[. 

الـسقوط، واشـتهاء الـنفس، وحمبـة الـيشء : ٍواهلوى يطلق يف اللغة عىل عدة معان منهـا

، وكـل هـذه األمـور إذا ل الطبع إىل ما يالئمه، وامليل عـن احلـقوغلبته عىل القلب، ومي

ًوجد واحد منها فيمن يفرس شيئا من نصوص الكتاب والـسنة وقـع يف التحريـف وال بـد، 

وهلـذا كـان مـن خـرج عـن موجـب الكتـاب والـسنة مـن « ):٧٢٨:ت(قال شيخ اإلسالم 

كــام كــان الــسلف يــسموهنم أهــل ُاملنــسوبني إىل العلــامء والعبــاد جيعــل مــن أهــل األهــواء، 

األهواء، وذلك أن كل من مل يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلـم بالـدين ال يكـون إال هبـدى 

 .»@اهللا الذي بعث به رسوله 

اتبـاع للهـوى؛ ألن العقـل إذا مل يكـن «: البدعـة بأهنـا) ٧٩٠:ت(ّوقد عـرف الـشاطبي 

أنـت تعلـم مـا يف اتبـاع اهلـوى، وأنـه ضـالل ًمتبعا للرشع مل يبـق لـه إال اهلـوى والـشهوة، و

 .»مبني

   ﴿: ّويويص اهللا تعاىل عباده بقوله عز من قائل     

                         ﴾ ]١٥٣:نعاماأل[. 

اإلشارة هي إىل الرشع الذي جاء بـه حممـد «: يف تفسريه اآلية) ٥٤٦:ت(قال ابن عطية 

السبل تعم اليهوديـة، والنـرصانية، واملجوسـية، وسـائر أهـل امللـل وأهـل (وهذه ...@

                                       
 ).هوى(، مادة ١٠٠١ ص٢، املعجم الوسيط ملجموعة من العلامء ج٣٧١ص١٥لسان العرب ج: ينظر) ١(

 .٢٢٤ ص ٢االستقامة البن تيمية ج) ٢(

 .٥١ ص ١صام للشاطبي جاالعت) ٣(
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أهل األهواء والشذوذ يف الفروع، وغري ذلك مـن أهـل التعمـق يف ) البدع والضالالت من

 .»الكالم، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء املعتقداجلدل واخلوض يف 

             ﴿: وقال تعاىل

           ﴾ ]قال ابن القيم ]٥٠:القصص ،

فقسم األمر إىل قسمني ال ثالث هلام، إما االستجابة هللا «: بعد إيراده هذه اآلية) ٧٥١:ت(

 فهو من @ وما جاء به، وإما اتباع اهلوى، فكل ما مل يأت به الرسول @والرسول 

 .»اهلوى

 اهللا وتبديلها، وقد ذم اهللا اليهود التباعهم ألهوائهم الذي قادهم إىل حتريف كتب

﴿: ، وما جاء به، قال تعاىل@والكفر بالرسول                

                                   

                ﴾] ٨٧:البقرة[. 

وقــد اقتفــى مبتدعــة هــذه األمــة آثــار أهــل التحريــف مــن اليهــود والنــصارى، فــاتبعوا 

تائجـه ًأهواءهم يف فهم القرآن والسنة، وأنتجوا أقـواال باطلـة، ممـا كـان لـه آثـاره الـسيئة ون

 .اخلطرية يف فهم القرآن وتفسريه

والواقع أنه ...ومتابعة اهلوى أصل الزيغ عن رصاط اهللا املستقيم«: يقول حممد شلتوت

ًبمتابعة اهلوى تكتسح األديان، ويقتل كل خري، واالبتداع باهلوى أشد أنـواع االبتـداع إثـام 

ّعند اهللا، وأعظم جرما عىل احلق، فكم حرف اهلوى من رشائع ً ّ، وبدل من ديانات، وأوقـع ُ

 .»اإلنسان يف ضالل مبني

                                       
 .١٧٨ ص٢، وما بني القوسني نقله عنه الشوكاين يف تفسريه فتح القدير ج٣٦٤ ص٢املحرر الوجيز ج) ١(

 .٣٣٣ ص١أسباب اخلطأ ج: ، وينظر٤٧ ص١إعالم املوقعني ج) ٢(

 .٣٣٧ ص١أسباب اخلطأ ج: ، بترصف، وينظر٣٠ة أسباهبا ومضارها ملحمد شلتوت صالبدع) ٣(
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وغالب ما أوردته من أمثلة يف القسم التطبيقي من حتريفـات وغريهـا مـن فـصول هـذه 
ّالرسالة يتجىل فيها اتباع املحـرف هلـواه، فإنـه غـري معـذور يف حتريفـه، كـام هـو املجتهـد إذا  ّ

ّقواعد العلمية لكل علم، أما املحرف فإنـه ّأخطأ، ألن هذا األخري يتبع يف نظره واجتهاده ال
 .خيالفها ويتملص من األدلة، ويلوي أعناق النصوص

  :قلة تعظيم النصوص الشرعية: رابعاً
ّولقلة تعظيم النصوص الرشعية عند أهل التحريف صور شتى، بعـدد مـا حيرفـون مـن 

 :النصوص، ومنها
ــامل-١ ــشارع، ف ــام أراده ال ــا ع ــصوص، ورصفه ــاق الن ّيل أعن ــسري ّ ــىل تف ــدم ع ّحرف يق

ّالنصوص ويف ذهنـه معتقـد يريـد تأييـده، فيطـوع النـصوص، وحيـرف معناهـا، لتوافـق مـا  ّ
 .يريد

معارضتها بأوهام العقول، والزعم بأهنا ال تفيـد اليقـني، كـام سـبق بيانـه يف الفـصل -٢
 .السابق، وسيأيت له مزيد توضيح يف تقديم العقل

لتــي تعــارض مــذهبهم وتفــضح أبــاطيلهم، وقــد كــراهيتهم لآليــات واألحاديــث ا-٣
يف ) ٢٥٦:ت(أفصحوا عن كراهيتهم هلا يف مواقـف كثـرية، ومـن ذلـك مـا رواه البخـاري 

، وممـا ذكـره )١٢٨:ت(عن بعض شـناعات اجلهـم بـن صـفوان ) خلق أفعال العباد(كتابه 
مل : هًكان رجل مـن أهـل مـرو صـديقا للجهـم، ثـم قطعـه وجفـاه، فقيـل لـ« :الرواية التالية
فقـال، مـا كـان أظـرف ... ًجاء منه ما ال حيتمل، قرأت يومـا آيـة كـذا وكـذا: جفوته؟ فقال

﴿: فاحتملتها، ثـم قـرأ سـورة طـه، فلـام قـال! ًحممدا           ﴾ ]٥:طـه[ ،
ًأما واهللا لو وجدت سبيال إىل حكها حلككتها من املصحف، فاحتملتها: قال َ َ . 

ما هـذا؟ ذكـر قـصة يف موضـع فلـم : رأ سورة القصص، فلام انتهى إىل ذكر موسى، قالثم ق
 .»ثم رمى باملصحف من حجره برجليه فوثب عليه! يتمها، ثم ذكر ههنا فلم يتمها

                                       
 .٢٠٨ًقريبا التمثيل لذلك يف التعصب عند أهل البدع والتحريف، ص سيأيت ) ١(
، ١٦٧ ص ١، عبد اهللا بن أمحـد بـن حنبـل يف الـسنة ج٣٨أخرجه البخاري يف خلق أفعال العباد ص ) ٢(

 .٧٥وصحح إسناده األلباين يف خمترص العلو ص 
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ّوهذا مثال ملا تكنه صدور أهل التحريف من معاداة النصوص املخالفـة آلرائهـم، وقـد  ِ ُ

 فأنكروا األحاديـث املتـواترات، وجتـرؤوا عـىل وضـع كان للسنة من عدائهم نصيب كبري،

 .الروايات املكذوبة

، والقـول فـيهام بغـري علـم، والتحريـف @جرأهتم عىل كتاب اهللا وسـنة رسـوله -٤

نتيجة متوقعة هلذه اجلرأة، وكثري من أهـل التحريـف تنـاولوا تفـسري كتـاب اهللا تعـاىل، وقـد 

 .اهتا ملن يفرس كتاب اهللا تعاىلجتاهلوا الضوابط والرشوط التي جيب مراع

ّوجتد كثريا من املبتدعـة الـذين حيرفـون مـراد اهللا يف كتابـه، قليـل البـضاعة يف احلـديث،  ً

قليل العلم بلغة العرب، وغري ذلك من مقاصد الرشيعة والفهـم الربـاين للنـصوص، التـي 

 .ال يوفق إليه إال الراسخون يف العلم

يف جهـل أهـل األهـواء بعلـم احلـديث، حـني ) ٧٢٨:ت(وقد سبق قول شيخ اإلسالم 

ومـن املعلـوم أن املعظمـني للفلـسفة والكـالم، املعتقـدين ملـضموهنا، هـم أبعـد عـن «: قال

، وهـذا أمــر "يريـد أهـل الـسنة واجلامعـة"معرفـة احلـديث، وأبعـد عـن اتباعـه مـن هــؤالء 

،  وأحوالــه@حمــسوس، بــل إذا كــشفت أحــواهلم وجــدهتم مــن أجهــل النــاس بأقوالــه 

ًوبواطن أموره، وظواهرها، حتى لتجد كثريا من العامة أعلـم بـذلك مـنهم، ولتجـدهم ال 

يميزون بني ما قاله الرسول وما مل يقله، بل قد ال يفرقون بني حديث متواتر عنه، وحديث 

 .»...مكذوب موضوع عليه

مـن وممن ذكره شيخ اإلسالم من رؤوس الفرق الكالمية الـذين أسـهموا بوجـود كثـري 

 ).٦٠٦:ت(، والرازي )٥٠٥:ت(، أبو حامد الغزايل التحريفات يف كتاب اهللا 

ِّوأما األمثلة عليهم يف عرصنا هذا فهي أكثر، فكل يـسوغ لنفـسه تفـسري كتـاب اهللا  َُ ُ ،

ــا  ــإيراد اعــرتاف حممــد رشــيد رض ــه، وأكتفــي ب ــذين هلــم قــدم راســخة في ونقــد األئمــة ال

                                       
 .١٣٧تقدم بيان ذلك يف إنكار حجية السنة يف الفصل السابق، ص ) ١(

 .٩٥ ص ٤ جمموع الفتاوى ج)٢(
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ًكـان مقـرصا «: حـني قـال) ١٣٢٣:ت(مد عبده يف وصف قلة علم شيخه حم) ١٣٥٤:ت(

 .»يف علوم احلديث من حيث احلفظ واجلرح والتعديل

وبعد هـذا االعـرتاف فـال عجـب مـن صـدور تلـك األقـوال الباطلـة، واالسـتدراكات 

 .الشاذة عىل أرباب ذلك العلم، منهم

 وهذه الصورة من صور قلة تعظيم،  األخذ ببعض النصوص وترك البعض اآلخر-٥

﴿: ّالنصوص، قد ذم اهللا تعاىل اليهود عليها، بقوله         

                                 

                  ﴾ ]وهي من طرق املحرفني يف ]٨٥:البقرة ،

 :استدالالهتم، وتقرير أقواهلم الباطلة، ومثاله

أخذهم بنصوص الوعيد، وطرحهم لنصوص الوعد، وقد نتج عنه بدعتهم يف ختليد 

فوا آيات من كتاب ّأهل الكبائر املوحدين يف النار، ونفيهم عنهم الشفاعة، وعىل ذلك حر

 يف إثبات الشفاعة هلم، وردوا األحاديث املتواترة يف ذلك، ومتسكوا بنصوص اهللا 

﴿: الوعيد، مثل قوله تعاىل             

                    

                      
   ﴾ ]وقوله تعاىل]٢٧٥:البقرة ، :﴿       

          ﴾ ]٩٣:النساء[. 

، ثـم خيرجـون ُوالذي عليه أهل السنة واجلامعة؛ أهل احلق أن اخللود يفرس بطول املكـث

منها إىل اجلنة، وذلك ردا لنصوص الوعيد إىل نصوص الوعد، التي تثبـت الـشفاعة هلـم وعـدم 

يـدخل اهللا (: @خلودهم يف النار، وهي متـواترة، ومنهـا حـديث الـشفاعة الطويـل، وقولـه 

                                       
 .٥ ص ١تاريخ األستاذ اإلمام ملحمد رشيد رضا ج) ١(

 .تفصيل الرد عىل هذا التحريف يف القسم التطبيقي عند آية الربا من سورة البقرة: ينظر) ٢(
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دتم انظروا مـن وجـ: أهل اجلنة اجلنة؛ يدخل من يشاء برمحته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول

 .)احلديث ...)يف قلبه مثقال حبة من خردل من إيامن فأخرجوه

ومن األمثلة عىل التحريف عند املبتدعة بسبب األخذ ببعض النصوص دون البعض 
اآلخر؛ مزاعم الصوفية الباطلة يف عبادة اهللا باحلب وحده من غري خوف أو رجاء، فهم 

، وهذا التحريف يتضح منه التفريق بني يزعمون أهنم ال خيافون عقابه وال يرجون ثوابه
نصوص الرشع وعدم اجلمع بينها، فإن نصوص الوحيني تتظافر يف الداللة عىل أن اهللا تعاىل 
ّيعبد باحلب، واخلوف، والرجاء، وهذا معتقد السلف الصالح الذين يردون النصوص بعضها 

ّل عليها رصيح الكتاب ّلبعض، ومنهجهم السليم دهلم عىل معتقدات بعيدة عن التناقض، د
والسنة الصحيحة، ومن أدلة القرآن الكريم عىل عبادة اهللا باخلوف والرجاء باإلضافة إىل 

          ﴿: احلب؛ قوله تعاىل

 ﴾ ]تعاىل، وقوله ]١٦:السجدة :﴿       

    ﴾ ]وغريها من اآليات الكثرية التي حتفز املؤمنني ]٩٠:األنبياء ،
أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني (: @للجنة، وترهبهم من النار، ومن السنة قوله 

 .احلديث )...رأت، وال أذن سمعت، وال خطر عىل قلب برش
ًواألدلة عىل هذا املعنى كثرية جدا، فإن الـصوفية قـد نقـضوا أصـال عظـيام قامـت عليـه  ً ً

نصوص الرشع، وهو الرتغيب والرتهيب، والصواب الذي عليه أهـل الـسنة واجلامعـة أن 
جميع نصوص الـرشع، وعقيـدهتم  يعبد باحلب واخلوف والرجاء، ألهنم يأخذون باهللا 

 .أن يعبد اهللا تعاىل باحلب واخلوف، والرجاء
                                       

دين مـن النـار ــــة وإخـراج املوحــــه، كتاب اإليامن، باب إثبـات الـشفاعـــأخرجه مسلم يف صحيح) ١(
 .١٨٤ برقم ١٧٢ ص ١ج

 . من سورة الفاحتة٣تم بسط هذا التحريف والرد عليه عند آية ) ٢(
 بـرقم ١١٨٥ ص ٣أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب بدء اخللـق، بـاب مـا جـاء يف صـفة اجلنـة ج) ٣(

 .٢٨٢٤، ومسلم رقم ٣٠٧٢
 . من سورة الفاحتة٥تفصيله يف القسم التطبيقي من هذه الرسالة، عند آية : ينظر) ٤(
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  :تقديم العقل على النقل: خامساً
وهو أهم األسباب ويرجع إليه معظـم التحريفـات، وأكثـر غلـط أهـل البـدع مـن هـذا 

، وقد جترؤوا بوصف داللة نصوص القرآن والسنة بأهنا ظنيـة وال تفيـد اليقـني، اجلانب

 ما تدل عليه عقـوهلم فهـو قطعـي الداللـة، كـام زعمـوا، لـذلك هـو مقـدم عنـدهم عـىل ّأما

نصوص الكتاب والسنة، وعىل هذا سار أهل البدع يف حتريفهم املعاين يف كتـاب اهللا تعـاىل، 

ّفحرفوا أسـامء اهللا وصـفاته، وعطلوهـا عـن حقائقهـا، ألن عقـوهلم ألـزمتهم بالتـشبيه بـني  ّ
لوقني، فأنكروا اسـتواءه عـىل عرشـه، وعلـوه فـوق خملوقاتـه، صفات اخلالق وصفات املخ

 . من األسامء والصفات@ونفوا عنه ما أثبته لنفسه يف كتابه وسنة نبيه 

يرجـع ) ًقانونـا(وقد وضع أهل العلوم العقلية، والفنون النظريـة قاعـدة عامـة سـموها 

عـدة منــشأ حتــريفهم إليـه يف مجيــع أمــور الـدين ومــسائله، ومنهــا علـم التفــسري، وهــذه القا

وانحرافهم، وسبب تقديمهم العقل عىل النقل، ووسيلة لـرد النـصوص القرآنيـة، وتأويـل 

ًمعانيها تأويال باطال ً. 

ُإذا تعارضت األدلة السمعية والعقلية، أو النقل والعقل، فإما أن جيمـع بيـنهام وهـو «: فقالوا ّ
ًلك قدحا يف العقل الذي هـو أصـل النقـل، حمال؛ ألن العقل أصل النقل، فلو قدمناه عليه كان ذ

ًوالقدح يف أصل اليشء قدح فيـه، فكـان تقـديم النقـل قـدحا يف النقـل والعقـل مجيعـا، فوجـب  ً

ّتقديم العقل، ثم النقل إما أن يقال بعدم صحته، وإما أن يتأول أو يفوض ّ«. 

ء فحكموا عىل نصوص النقل بـالتحريف ألجـل عقـوهلم القـارصة، وقـد تـصدى علـام

السلف الصالح للرد عىل هـذا القـانون وهدمـه مـن أساسـه ونقـضه مـن أصـله، ويف ذلـك 

ــالم  ــيخ اإلس ــف ش ــسفة، ) ٧٢٨:ت(َّأل ــالم والفل ــل الك ــىل أه ــرد ع ــة يف ال ــه العظيم درت

وكـل العلـامء عيـال ) درء تعـارض العقـل والنقـل(ومقدمي العقل عىل النقل، وهـو كتابـه 

                                       
 .١٤٤ ص ١درء التعارض ج: ينظر) ١(
 .٣٠٥ ص ١أسباب اخلطأ ج: ينظر) ٢(
 .٤ ص ١درء التعارض ج: ينظر) ٣(
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الـصواعق املرسـلة (يف كتابه النـافع ) ٧٥١:ت(القيم عليه يف ذلك، وقد خلصه تلميذه ابن 

 ).عىل اجلهمية املعطلة

ًومن املفرسين قديام وحديثا طائفة قدمت العقل يف تقرير املعاين الباطلـة يف فهـم كتـاب  ً

ّاهللا تعاىل، فكان سببا النتشار كثري من التفاسري املحرفة، وكانت املعتزلـة مـن أشـهر الفـرق  ً

ًا أكثر من طاقته وإدراكه، وجعلت له سلطانا عـىل الكتـاب والـسنة، التي أعطت العقل حق ً

حجـة : فـاعلم أن الداللـة أربعـة«): ٤١٤:ت(ويف ذلك يقول القايض عبد اجلبـار املعتـزيل 

 .»العقل، والكتاب، والسنة، واإلمجاع، ومعرفة اهللا تعاىل ال تنال إال بحجة العقل

  ﴿:  تعــــاىليف تفــــسريه قولــــه) ٥٣٨:ت(وقــــال الزخمــــرشي   ﴾ 

ــه الــسنة واإلمجــاع «: ]١١١:يوســف[ ــه القــانون الــذي تــستند إلي ــدين؛ ألن ــه يف ال ــاج إلي حيت

 .»والقياس بعد أدلة العقل

ّوتبعهم من املتأخرين طائفة، سموا باتباعهم لعقوهلم  ، ومـنهم حممـد )املدرسة العقلية(ُ

): ١٣٥٤:ت(، وقد رصح حممد رشيد رضـا وبعض أصحابه وتالميذه) ١٣٢٣:ت(عبده 

إن الــدليل العقــيل القطعــي إذا كــان يف ظــاهر الــرشع مــا خيالفــه فالعمــل بالــدليل العقــيل «

 .»متعني

 .واألمثلة كثرية عىل اتباع الزخمرشي وحممد رشيد هذا املنهج يف تفسريهيام

  :الخوض فيما استأثر اهللا بعلمه: سادساً
، ال ينبغي للمـؤمن اخلـوض فيهـا، ألن اهللا ات من كتاب اهللا خاض أهل التحريف يف آي

َّتعاىل قد استأثر بعلمهـا، وقـد حـذر الـسلف الـصالح مـن اخلـوض يف املغيبـات التـي ال يمكـن 

للعقل إدراكها، ومن أمههـا موضـوع األسـامء والـصفات، فقـد حـارت فيـه عقـول أهـل البـدع 

                                       
 . ٨٨األصول اخلمسة ص ) ١(
 .٤٨١ ص ٢الكشاف ج) ٢(
 .٣٠٨ ص ١أسباب اخلطأ ج: ينظر) ٣(
 .األمثلة يف القسم التطبيقي: ينظر) ٤(
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راكه مما غيبه اهللا عنها من كيفية أسـامئه وصـفاته، وتشتتت؛ حني أقحموها فيام ال قدرة هلا عىل إد

فزلــت أقــدامهم، وانحرفــت أقــواهلم، نتيجــة بعــدهم عــن مــنهج الــسلف الــصالح، الــذي ال 

غموض وال إهبام فيه، وال حتريف، فهم يمرون نصوصها كـام جـاءت دون خـوض يف كيفيتهـا 

، وينفـون مـا @ كتابه وسنة رسوله التي استأثر اهللا بعلمها؛ فيثبتون هللا تعاىل ما أثبته لنفسه يف

يف حتـريم اخلـوض يف أسـامء ) ٢٠٤:ت(، قال الـشافعي @نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله 

حرام عىل العقول أن متثـل اهللا تعـاىل، وعـىل األوهـام أن حتـده، وعـىل الظنـون أن «: اهللا وصفاته

طر أن حتيط، وعـىل العقـول تقطع، وعىل النفوس أن تفكر، وعىل الضامئر أن تعمق، وعىل اخلوا

 .»أن تعقل، إال ما وصف به نفسه، أو عىل لسان نبيه عليه الصالة والسالم

ــواردة يف «): ١٢٥٠:ت(وقــال الــشوكاين  ــات واألحاديــث ال اعلــم أن الكــالم يف اآلي

ــه  الــصفات قــد طالــت ذيولــه، وتــشعبت أطرافــه، وتناســبت فيــه املــذاهب، وتفاوتــت في

 النحل، وسبب هذا عدم وقوف املنتـسبني إىل العلـم حيـث أوقفهـم الطرائق، وختالفت فيه

اهللا، ودخوهلم يف أبواب مل يأذن اهللا هلم بـدخوهلا، وحمـاولتهم لعلـم يشء اسـتأثر اهللا بعلمـه 

ًحتى تفرقوا فرقا، وتشعبوا شعبا، وصاروا أحزابا ً ً...«. 

د تكرر التمثيل له يف أكثر وأكثر ما مجعته من حتريف هو يف معاين أسامء اهللا وصفاته، وق

 .من موضع

  :اإلعراض عن منهج السلف الصالح وأقوالهم في التفسير: سابعاً
دلت أدلة كثرية من الكتاب والسنة واإلمجاع عىل أمهية التمسك بمنهج السلف 

الصالح وأتباعهم يف االعتقاد والسلوك ويف فهم الدين، ولزوم منهجهم يعصم من البدع 

﴿: ف، وجمانبته من أعظم أسباب االنحراف، قال تعاىلوالتفرق واالختال  

                                       
، الـذهبي يف تـذكرة ٦ ص ٤ة يف جممـوع الفتـاوى ج، ابـن تيميـ٢٣ذكره ابن قدامة يف ذم التأويل ص ) ١(

 .٤٠ ص ٩، السبكي يف طبقات الشافعية الكربى ج٨١٣ ص ٣احلفاظ ج

 .٥٧التحف يف مذاهب السلف ص ) ٢(
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                              ﴾ ]١٠٠:التوبة[ ،

واهللا تعاىل يثني يف اآلية عىل من اتبع األولني، والرضوان عمن اتبعهم دليل عىل أن 

 .، فيجب اتباعهاتباعهم هو احلق

﴿: قال الشوكاين عند تفسريه لقول اهللا تعاىل        ﴾ :»ذين اتبعـوا الـ

الـسابقني األولـني مـن املهــاجرين واألنـصار، وهـم املتـأخرون عــنهم مـن الـصحابة فمــن 

بل هم مجلة من يـدخل حتـت ...ًبعدهم إىل يوم القيامة، وليس املراد هبم التابعني اصطالحا

 .»ويكون املراد بالتابعني من بعدهم من األمة إىل يوم القيامة...اآلية

 ....)قرين، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنمخري الناس (: @وقال 

يف االسـتدالل ) ٧٥١:ت(وهذه اخلريية؛ خريية ديـن وعلـم وفـضل، يقـول ابـن القـيم 

ً أن خري القرون قرنه مطلقـا، @فأخرب النبي «: هبذا احلديث عىل وجوب اتباع الصحابة

 .»..وذلك يقتيض تقديمهم يف كل باب من أبواب اخلري

التفسري من أرشف أبواب اخلري، وفهمهم للقرآن أصح وأسـلم مـن اخلطـأ، وباب علم 

فـإن الـصحابة والتـابعني «): ٧٢٨:ت(، قـال شـيخ اإلسـالم فمن خـالفهم فهـو مبتـدع

واألئمة إذا كان هلم يف تفسري اآلية قول، وجاء قوم فرسوا اآلية بقـول آخـر ألجـل مـذهب 

ة والتــابعني هلــم بإحــسان، صــاروا اعتقــدوه، وذلــك املــذهب لــيس مــن مــذاهب الــصحاب

 .مشاركني للمعتزلة وغريهم من أهل البدع يف مثل هذا

                                       
 . ٩٤٨ ص ١أسباب اخلطأ ج: ينظر) ١(

 .٣٩٨ ص ٢فتح القدير ج) ٢(

 .٧٧سبق خترجيه ص) ٣(

 .١٣٦ ص ٤إعالم املوقعني ج) ٤(

 .٩٥٠ ص ٣خلطأ جأسباب ا: ينظر) ٥(
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ويف اجلملة من عدل عن مـذاهب الـصحابة والتـابعني وتفـسريهم إىل مـا خيـالف ذلـك 

ًكان خمطئا يف ذلك، بل مبتدعا ً...«. 

 الـسلف بعد أن تكلم عن تفاسـري بعـض املبتدعـة البعيـدة عـن مـنهج: وقال يف موضع آخر

وقد تبني بذلك أن من فرس القـرآن أو احلـديث، وتأولـه عـىل غـري التفـسري املعـروف «: الصالح

عن الصحابة والتابعني فهـو مفـرت عـىل اهللا، ملحـد يف آيـات اهللا، حمـرف للكلـم عـن مواضـعه، 

 .»وهذا فتح لباب الزندقة واإلحلاد، وهو معلوم البطالن باالضطرار من دين اإلسالم

ًمل التفاسري املحرفة قديام وحديثا التي أنتجها املبتدعة املخالفون ملـنهج الـسلف ومن تأ ً ّ
 .مل يشك يف أن خمالفتهم هلم من أهم أسباب انحرافهم

  :االعتماد على األحاديث الموضوعة: ثامناً
تكرر يف أكثر من موضع أثر احلديث املوضوع يف حتريف اآليـة، وتـم التمثيـل لـه بـأكثر 

ــال ــن مث ــة ،م ــف خلدم ــل التحري ــرق أه ــن ط ــان م ــوعات ك ــتامد املوض ــك أن اع  وال ش

معتقداهتم الباطلة، وربام تعمد بعضهم وضع ما حيتاجه مـن روايـات لنـرصة مذهبـه، وقـد 

 .سبق تفصيله بام يغني عن إعادته

  :االعتماد على مجرد اللغة العربية وتقديمها على األثر الصحيح: تاسعاً
ّأصول اللغة العربيـة ومعرفـة فروعهـا ذو أمهيـة بالغـة يف فهـم مما ال شك فيه أن العلم ب

 .القرآن وتفسريه، والعلم هبا من رشوط املفرس، ومراعاهتا من ضوابط التفسري

فاللغة العربية هي أحد العوامـل املهمـة التـي تعـني عـىل فهـم القـرآن الكـريم لكنهـا ال 

 .تستقل به، وال يعتمدها املفرس دون غريها من األدلة

 أو الـصحابة أو مـن @إن وجد مـا يغنـي عـن البحـث يف اللغـة مـن تفـسري للنبـي ف

بعدهم من السلف الصالح مما صح ثبوته، ورصحت داللته فإنه ال تقدم عليـه أقـوال أهـل 

                                       
 .٣٦١ ص ١٣جمموع الفتاوى ج) ١(

 .٢٤٣ ص ١٣املرجع السابق ج) ٢(

 .١٢٥حتريف معنى اآلية العام ص : ينظر) ٣(
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اللغـة وال غـريهم، وإذا اختلفـت احلقيقـة الــرشعية واحلقيقـة اللغويـة، يف تفـسري كــالم اهللا 

 نزل لبيان الرشع ال لبيان اللغة، إال أن يكون هناك دليـل تعاىل قدمت الرشعية؛ ألن القرآن

 .يرتجح به املعنى اللغوي فيؤخذ به

كام أن تفسري القرآن بخالف اللسان العريب حتريف ملعانيـه، ألنـه إنـام نـزل هبـا، فكـل تفـسري 

ًليس له أصـل يف لغـة العـرب فهـو مـردود، وهـذا الـضابط يـرد كثـريا مـن التفاسـري املبنيـة ُّ  عـىل َُ

ّاملصطلحات احلادثة، أيا كانت، وممن كانت؛ كتفاسـري الرافـضة، وتفاسـري الـصوفية، وتفاسـري 
 .الباطنية، وتفاسري الفالسفة، والتفاسري الغالية يف إخضاع اآليات للنظريات العلمية

َّفـرسوا القـرآن ": عمـن اعتمـد جمـرد اللغـة يف تفـسريه) ٧٢٨:ت(يقول شيخ اإلسـالم 
غ أن يريده بكالمـه مـن كـان مـن النـاطقني بلغـة العـرب، مـن غـري نظـر إىل بمجرد ما يسو

املتكلم بالقرآن، واملنـزل عليه، واملخاطب به، فراعـوا جمـرد اللفـظ، ومـا جيـوز عنـدهم أن 

 .»يريد به العريب من غري نظر إىل ما يصلح للمتكلم به، ولسياق الكالم

اللفـظ املجـرد عـن سـائر مـا يبـني معنـاه وأما تفسري القـرآن بمجـرد مـا حيتملـه «: وقال

فـإن . فهذا منشأ الغلـط مـن الغـالطني، السـيام كثـري ممـن يـتكلم فيـه بـاالحتامالت اللغويـة

ًهؤالء أكثر غلطا مـن املفـرسين املـشهورين، فـإهنم ال يقـصدون معرفـة معنـاه، كـام يقـصد 

 .»ذلك املفرسون

): ٧٩٠:ت( ويف ذلــك يقــول الــشاطبي ّويف املقابـل فقــد نبــه العلــامء عــىل أمهيــة اللغــة،

فمن أراد تفهم القرآن فمن جهة لسان العرب يفهم، وال سبيل إىل تطلـب فهمـه مـن غـري «

 .»هذه اجلهة

                                       
 .٦٣٤التفسري اللغوي ص : ينظر) ١(

 .٦١٨املرجع السابق ص : ينظر) ٢(

 .٣٥٥ ص ١٣جمموع الفتاوى ج) ٣(

 .٩٤ ص ١٥املرجع السابق ج) ٤(

 .٦٤ ص ٢املوافقات ج) ٥(
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كل معنى مستنبط من القرآن غري جار عىل اللسان العريب فليس من علوم القرآن «: وقال

 .»يه ذلك فهو يف دعواه مبطليف يشء، ال مما يستفاد منه، وال ما يستفاد به، ومن ادعى ف

 :ومن األمثلة عىل اعتامد جمرد اللغة يف حتريف معاين اآليات

﴿: يف قوله تعاىل      ﴾]٩٩:الكهف[. 

َيف جماز القرآن إىل أن الصور) ٢٠٩:ت(ذهب أبو عبيدة  ٍمجع صورة: ُّ ُ. 

ُّ الذي فرس الص@وهذا فيه إنكار لتفسري الرسول  َ َّ القـرن الـذي : ّالبوق، أي: َور بأنهَ

 يف عـدة أحاديـث رواهـا عنـه أهـل احلـديث، @، كام ورد عنـه #ينفخ فيه إرسافيل 

ُكيف أنعم وصاحب القـرن قـد الـتقم القـرن واسـتمع اإلذن متـى يـؤمر (: @منها قوله 

ُبالنفخ فينفخ؟ ُ قولـوا حـسبنا اهللا (: ، فقـال هلـم@ فكأن ذلك ثقل عىل أصحاب النبـي )َ

 .)عم الوكيل، عىل اهللا توكلناون

 .ّوقد فرس السلف الصالح اآليات الواردة يف الصور والناقور هبذا القرن

ًوهذا املثال يشمل وجهني من التحريف، إذ إن فيه اعتامد عىل جمـرد اللغـة، وأيـضا أخطـأ يف 

ــك رد أيب  ــن ذل ــؤوه، وم ــه وخط ــا قال ــة م ــامء اللغ ــه عل ــر علي ــد أنك ــا، وق ــتدالله هب ــثم اس اهلي

                                       
 .٣٩١ ص ٣ جاملوافقات) ١(

 .١٠٥جماز القرآن أليب عبيدة ص ) ٢(

، ٧٥٤ بـرقم ٣٣٢ ص ٢، احلميـدي يف مـسنده ج١٥٩٧ بـرقم ٥٥٧ ص ١أخرجه ابن املبارك يف الزهد ج) ٣(

ــتن ج ــيم يف الف ــرقم ٦٣٦ ص ٢نع ــصنفه ج١٧٧٨ ب ــيبة يف م ــن أيب ش ــرقم ٧٦ ص ٦، اب ــن ٢٩٥٨٧ ب ، اب

، الرتمـذي يف سـننه ٣٠١٠ برقم ٣٢٦ ص ١، أمحد يف املسند ج٥٣٨ برقم ٤٦٣ ص١راهوية يف مسنده ج

 .١٠٧٩ برقم ٦٦ ص٣،  وذكره األلباين يف السلسلة الصحيحة ج٢٤٣١ برقم ٦٢٠ ص٤ج

ري القرطبــي ـــ، تفــس٢٩٢٩ ص ٩ري ابــن أيب حــاتم جــ، تفــس٤٦٢ ص ١١تفــسري الطــربي ج: ينظــر) ٤(

 .٢٤٠ ص ١٣ج
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َاعــرتض قــوم فــأنكروا أن يكــون الــصور قرنــا، كــام أنكــروا العــرش وامليــزان «: )٢٧٦:ت( ْ ْ َُ ًُّ َ

َوالرصاط، وادعوا أن الصور ِمجع الصورة، كام أن الصوف مجع الصوفة، والثـوم مجـع الثومـة، : ُّ ِ َِ ُّ َ ُّ ُّ َُّ

َورووا ذلك عن أيب عبيدة َ«لـ«: ، وقال َ ِوهذا خطأ فـاحش وحتريـف لك ِم اهللا عـن مواضـعها؛ ِ

ّألن اهللا جـل وعــز قــال ّ :﴿  ﴾ ]بفــتح الــواو، وال نعلــم ]٦٤:غــافر ُ

ّأحدا مـن القـراء قرأهـا َفأحـسن صـوركم وكـذلك قـال اهللا: ً ْ ُ :﴿  ﴾ ]٩٩:الكهـف[ 

ِونفخ يف الـصور، أو قـرأ:  فمن قرأها،وغريها َ ُّ َ ِ َّ صـوركم، فقـد افـرتى الكـذب وبـدل فأحـسن: ُ َ ْ ُِ َ

 .»َكتاب اهللا، وكان أبو عبيدة صاحب أخبار وغريب، ومل يكن له معرفة بالنحو

ُففي هذا املثال تراهم جعلوا الـصور مجعـا مفـرده الـصورة، والـصحيح أنـه اسـم مفـرد  َ َ ُ َُّ ُ ُ ُّْ ً

ًللقرن الذي ينفخ فيه، ال مجعا للصورة التي يأيت مجعها مت َ َُ ِ َحرك الواو، فيقال الصورْ ُّ . ثـم

ِّلو صح أن الصور مجع صورة، وأن فـتح الـواو فيـه سـهل إىل الـسكون، فـإن ذلـك خمـالف  ُ ْ ُُّ َِ ٍ

ملعنــاه املــراد يف النــصوص، ولــذا ال يــصح محــل هــذا املعنــى عــىل هــذه اآليــات الــواردة يف 

 .الصور

 .تعاىل أعلمُلكن قد يعتذر أليب عبيدة بأنه مل يعلم باحلديث واهللا 

                                       
ً أئمة العربية، كان دقيق النظر ورعا صاحب سـنة، نقـل عنـه أهـل هو أبو اهليثم الرازي اللغوي، أحد) ١(

اللغة أمثال األزهري يف التهذيب ومن بعده، وقد اشتهر بكنيته ومل أجد السمه ذكر عنـد مـن تـرجم 

الفهرسـت ص : الشامل يف اللغة، وكتاب زيـادات معـاين القـرآن، وغريهـا، ينظـر: له، ومن مؤلفاته

 .٤٩٩ ص ٢٠، تاريخ اإلسالم ج١١٦

 .١٦٠ ص ١٢هتذيب اللغة لألزهري ج) ٢(

 . املرجع السابق)٣(

 .٥٣٦التفسري اللغوي ص : ينظر) ٤(

 .املرجع السابق) ٥(
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  :عدم مراعاة ضوابط التفسير وشروط المفسر: عاشراً
هناك رشوط وضوابط ال بد من مراعاهتا عند تفـسري كتـاب اهللا تعـاىل، منهـا مـا يتعلـق 

بقواعد هـذا العلـم، فـإن لكـل فـن مـن الفنـون قواعـد وضـوابط ال بـد مـن مراعاهتـا قبـل 

ية هلذا العلم، وسـيأيت هلـا مزيـد مـن اخلوض فيه، وقد اصطلح علامء التفسري عىل قواعد كل

 .التوضيح يف الفصل القادم

ّومن هذه الرشوط ما يتعلق بأوصاف املفرس، فال بد أن تتوافر فيه من الرشوط ما 
ًيؤهله للقول يف كتاب اهللا تعاىل، وهذه الرشوط مشمولة أيضا بالبحث مع ضوابط 

 غري عامل بتلك الضوابط، أومل تتوفر ومن جترأ عىل كتاب اهللا تعاىل وقال فيه وهو. التفسري

  ﴿: فيه األهلية، فإنه يقول عىل اهللا بغري علم، وهذا متوعد بالعقوبة، قال تعاىل  

                                  

          ﴾ ]وقال تعاىل]٣٣:األعراف ، :﴿     

                    ﴾ ]٣٦:اإلرساء[. 

من القرآن، والسنة، وأقوال السلف الـصالح كثـرية ومتنوعـة يف ذم القـول والنصوص 

يف دين اهللا بغري علم، ويتأكد ذلك يف كتاب اهللا تعـاىل، وقـد جـاءت اآلثـار بتخـصيص مـن 

 .خاض فيه بغري علم بالذم والوعيد

مـن (: ، ويف روايـة)من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من النار(: @قال 

 .)ل يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأقا

                                       
 .٧٣سبق خترجيه ص) ١(

، ٢٩٥٢ بـرقم ٢٠٠ ص ٥، الرتمذي يف سننه ج٣٦٥٢ برقم ٣٢٠ ص ٣أخرجه أبو داود يف سننه ج) ٢(

ــرقم ١٣٥النــسائي يف فــضائل القــرآن ص  ــرقم ٩٠ ص ٣ يعــىل يف مــسنده ج، أبــو١١١ ب ، ١٥٢٠ ب

، ١٦٧٢ بـرقم ١٦٣ ص ٢، ويف الكبـري ج ٥١٠١ بـرقم ٢٠٨ ص ٥الطرباين يف املعجـم األوسـط ج

 .٢٢٧٧ برقم ٤٢٣ ص ٢، البيهقي يف شعب اإليامن ج٤٥٠ ص ٣ابن عدي يف الكامل ج
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ِوملا سـئل الـصديق أبـو بكـر  ﴿: ّعـن األب يف قولـه تعـاىل) ١٣:ت( >ُ   ﴾ 

ّأي ســـامء تظلنـــي؟ وأي أرض تقلنـــي؟ إذا قلـــت يف كـــالم اهللا مـــا ال (:  قـــال]٣١:عـــبس[ ّ
 .)أعلم

 النصوص التي تتوعد بعد إيراد) ٣١٠:ت(ويقول إمام املفرسين ابن جرير الطربي 
وهذه األخبار شاهدة لنا عىل صحة ما قلنا من أن ما كان من «: من قال يف القرآن بغري علم

، أو بنصبه الداللة @تأويل آي القرآن الذي ال يدرك علمه إال بنص بيان رسول اهللا 
 -يهوإن أصاب احلق ف–عليه، فغري جائز ألحد القيل فيه برأيه، بل القائل يف ذلك برأيه 

فمخطئ فيام كان من فعله، بقيله فيه برأيه، ألن إصابته ليست إصابة موقن أنه حمق، وإنام 
ّهي إصابة خارص وظان، والقائل يف دين اهللا بالظن، قائل عىل اهللا ما ال يعلم، وقد حرم 

  ﴿: اهللا جل ثناؤه ذلك يف كتابه عىل عباده، فقال          

                                 

    ﴾ ]٣٣:األعراف[. 

، الـذي @ول اهللا فالقائل يف تأويـل كتـاب اهللا، الـذي ال يـدرك علمـه إال ببيـان رسـ
جعل إليه بيانه؛ قائل بام ال يعلم، وإن وافق قيله ذلـك يف تأويلـه مـا أراد اهللا بـه مـن معنـاه، 

 .»ألن القائل فيه بغري علم قائل عىل اهللا ما ال علم له به
  :إخضاع اآلية للتعصبات المذهبية وغيرها: الحادي عشر

ُ واستـرشت فيهـا؛ داء التعـصب املـذهبي، ُمن الرزايا التي ابتليت هبـا األمـة اإلسـالمية
سواء يف ذلك التعصب املذهبي العقدي أو الفقهي، وال ريب أن التعصب يلـزم منـه رد مـا 

، بــل جلــأ بعــضهم خــالف املــذهب، ولــو كــان ذلــك املــردود هــو احلــق املوافــق للــدليل
 .ًإلخضاع اآليات ملا يراه وإن كان باطال

                                       
 .٧٥سبق خترجيه ص) ١(

 .٧٨ ص ١تفسري الطربي ج) ٢(

 .٢٢٣األقوال الشاذة ص ) ٣(
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ول الفرقـة واالخـتالف بـني املـسلمني، وقـد نعـى كثـري وكان للتعصب أثره البالغ، يف حص
ِمن العلامء الغيورين عىل األمة اإلسالمية هـذا التعـصب املـذهبي، وذكـروا كثـريا مـن أرضاره،  َ
ًومن أعظمها حتريف معاين النصوص لالستدالل هبا عـىل املـذهب، وقـد فـتح هـذا بابـا حلمـل 

ًتـرى فرقـة مـن الفـرق الـضالة، وال أحـدا مـن النصوص عىل األهواء واآلراء الباطلة، فإنك ال 

املختلفني يف األحكام ال الفرعية، وال األصولية يعجز عن االستدالل عىل مذهبـه بظـواهر مـن 
 . بالقرآناألدلة بل قد استدل بعض النصارى عىل صحة ما هم عليه اآلن

 :وللتعصب جماالت متعددة منها

 
ُتالف بني أهل القبلة اخلالف العقـدي، وتتـسع فجـوة اخلـالف من أوسع جماالت االخ ِ َّ

 .بحسب القضية العقدية التي وقع اخلالف فيها
وباعتبـار . وباجلملة فاخلالف العقدي مظنة للتعصب أكثر من غريه من أبواب اخلالف

ثـل ًأن العقيدة سابقة عىل االستدالل يف أفهام كثري من املكلفني خالفا ملا هـو الواجـب يف م
 .هذا؛ وهو أن يسبق االستدالل االعتقاد جرى توظيف النصوص خلدمة املعتقد

وتفاقم األمـر حتـى وظفـت الفـرق الـضالة اآليـات يف كتـاب اهللا خلدمـة املـذهب؛ فـال 
ّغرابة أن جتد تفسريا كامال ألف هلذا الغرض ًُ. 

زيل، الكـشاف عـن حقـائق التنــ(املـسمى ) ٥٣٨:ت(ومن أشهرها؛ تفسري الزخمرشي 
، فقد أفصح يف مقدمة التفسري أنه إنام ألفه إجابة لطلـب )وعيون األقاويل يف وجوه التأويل

 .ْبعض معتزلة عرصه، الذين وصفهم بأهنم من أفاضل الفئة الناجية العدلية
ويضاف إىل تقرير معتقده الباطل يف تفسريه؛ هجومه عىل أهل السنة واجلامعـة ونبـزهم 

 .ن األلقاب التنفرييةبام هم بريئون منه م

                                       
 .٢٢٤، األقوال الشاذة ص ٧٧ ص ٣املوافقات ج: ينظر) ١(
 .٢٢٥األقوال الشاذة ص ) ٢(
 .٤٣ ص ١الكشاف ج: ينظر) ٣(

 .٧١٦ ص٤، ج١٥٦ ص٤، ج٣٣١ ص٢الكشاف ج: مثل احلشوية واملجسمة وغريها، ينظر) ٤(
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ًوعموما فإنه ال ختلو فرقة خمالفة لنهج السلف من وضع تفسري ينرص مزاعمها الباطلة، 

وإذا كان هناك تفاسري خمصصة خلدمة معتقدات أهل التحريف، فـإن األمثلـة عـىل حتريـف 

 :اآليات لنرصة املعتقد الضال مأل تلك التفاسري، ومنها

 .حتى ال تشمل أهل الكبائر املوحدينحتريف معنى آيات الشفاعة، 

 .حتريف معنى اآليات التي تثبت رؤية املؤمنني رهبم يوم القيامة

 .حتريف معنى اآليات التي تشمل أسامء اهللا وصفاته

تنـزيل بعض الرافضة اآليات يف كتاب اهللا تعاىل عىل ما يريدون من الثنـاء عـىل األئمـة، 

 .وذم خمالفيهم

ٍباطنية والفالسفة والصوفية إشارات ومعان باطنة لآليات ما أنـزل اهللا هبـا مـن ادعاء ال

 .سلطان

ًاستغالل املرجئة لآليات التي ذكـرت اإليـامن، والعمـل الـصالح معـا لالسـتدالل عـىل 

عـدم اشــرتاط العمــل الــصالح يف اإليــامن؛ وأهـل التكفــري مــن اخلــوارج وبعــض الرافــضة 

 .لود يف النار ألصحاب الذنوب من أهل القبلةواملعتزلة استغلوا آيات اخل

تكلف كل من القدريـة واملجـربة الـضالني يف قـضاء اهللا وقـدره تطويـع اآليـات لتوافـق 

 .خلق العباد ألفعاهلم عند القدرية، وإجبار اهللا تعاىل العباد عليها عند املجربة

                                       
 . من اآليات من سورة البقرة يف القسم التطبيقي وغريها٤٨الرد عىل هذا التحريف عند آية : ينظر) ١(

 . من سورة البقرة يف القسم التطبيقي٥٥آية : ينظر) ٢(

 مــن سـورة البقــرة، ٢٥٥، ٢١٠، ١٦٥، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ١٥ مــن سـورة الفاحتــة، آيـة ٧، ٣آيـة : ينظـر) ٣(

 .وغريها يف القسم التطبيقي

 . من سورة البقرة وغريها، يف القسم التطبيقي٣ من سورة الفاحتة، ٦آية : ينظر) ٤(

 .ُّحتريفات السلمي يف القسم التطبيقي وهي كثرية ومتنوعة كأمثلة عىل اإلشارات الباطلة: ينظر) ٥(

 .، من سورة البقرة يف القسم التطبيقي٢٥، ٣آية : ينظر) ٦(

 . من سورة البقرة يف القسم التطبيقي وغريها٧ًأيضا آية : ًسيأيت التمثيل له قريبا وينظر) ٧(
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منحرفـة مفارقـة ملـنهج حتريف مسمى اإليامن واإلسالم والكفر والنفاق عند كـل فرقـة 

 .أهل السنة واجلامعة

حمـاوالت أهـل الغلـو يف الرســل والـصاحلني واألوليـاء لتــذليل اآليـات لـذلك املعتقــد 

 .الباطل

اليـوم اآلخـر وعرصـاته، اجلنـة : إنكار املاديني لكثـري مـن آيـات اإليـامن بالغيـب، مثـل

 حيرفـون معانيهـا أو يعطلوهنـا والنار، املالئكـة، واجلـن، وإنكـارهم هلـذه وغريهـا جعلهـم

 .بأقرص طريق، وهو طاغوت التمثيل واملجاز

إىل آخره من االنحرافات العقديـة التـي ال يمكـن حـرصها ويف القـسم التطبيقـي أمثلـة 

 .كثرية عىل ما سبق من االنحرافات العقدية وغريها

ّوسأذكر مثاال يبـني تطويـع اآليـة للتعـصب العقـدي وحتريفهـا ألجلـه، وت نـازع الفـرق ً

 :الضالة فيها

ـــاىل ـــال تع ﴿: ق                             

                      ﴾ ]٢١٢:البقرة[. 

املزين هـو الـشيطان زيـن هلـم الـدنيا وحـسنها يف أعيـنهم «): ٥٣٨:ت(رشي قال الزخم

بوساوسه، وحببها إليهم فال يريدون غريها، وجيوز أن اهللا قد زينها هلـم بـأن خـذهلم حتـى 

 .»...استحسنوها وأحبوها

وردت إضافة التزيني إىل اهللا تعاىل، وإضافته «: يف اإلنصاف) ٦٨٣:ت(ّوقال ابن املنري 

 غريه يف مواضع من الكتاب العزيز، وهـذه اآليـة تتحمـل الـوجهني، لكـن اإلضـافة إىل إىل

                                       
 . من سورة البقرة يف القسم التطبيقي٦٢، ٢٥، ٨، ٣آية : ينظر) ١(
، من سورة البقرة يف القسم التطبيقي كمثال للغلو يف الرسل وملثـال الغلـو يف ٣٧، ٣٦، ٣٥آية : ينظر) ٢(

 . من سورة البقرة٣ من سورة الفاحتة، ٦آية : األولياء ينظر
 .، من سورة البقرة يف القسم التطبيقي٢٧٥، ٣٠آية : ينظر) ٣(
 .٢٨٢ ص ١جالكشاف ) ٤(
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قدرة اهللا تعاىل حقيقة، واإلضافة إىل غريه جماز، عىل قواعد السنة، والزخمـرشي يعمـل عـىل 

ًعكس هذا، فإن أضاف هللا فعـال مـن أفعالـه إىل قدرتـه جعلـه جمـازا، وإن أضـافه إىل بعـض  ً

 .»، وسبب هذا هو التعكيس باتباع اهلوى يف القواعد الفاسدةخملوقاته جعله حقيقة

ّففي هذا املثال وقف الزخمرشي وابن املنري عىل طريف نقيض، وكل منهام يتبع عقيدته يف 
أفعال املخلوقات، فالزخمرشي يرى أن أفعاهلم حقيقة يف حقهم، جمـاز يف حـق اهللا، باعتبـار 

وليس لقدرة اهللا، ومشيئته دخـل يف ذلـك، وهـذه قاعـدة ًأهنم اخلالقون ألفعاهلم استقالال، 

 .املعتزلة يف أفعال املخلوقات

ّوابن املنري يرى أن أفعاهلم مضافة إلـيهم عـىل طريـق املجـاز، أمـا إضـافتها إىل اهللا فهـي 
احلقيقة بعينها، باعتبار أن الفاعل احلقيقي هلا هو اهللا سـبحانه، أمـا املخلـوق ففعلـه هلـا إنـام 

طريق االقرتان بخلق اهللا، وهذه هي مـسألة الكـسب التـي ابتـدعتها مجهـور األشـاعرة يتم ب

إن قـدرة العبـد ال تـأثري هلـا يف : التي ينسب إليها ابن املنري، ويطوع اآليات هلا، حيـث قـالوا

ًحدوث مقدورها، وال صفة من صفاهتا، وأن اهللا أجرى العادة بخلق مقدورها مقارنا هلـا، 

ًا من اهللا، وكسبا من العبد، فليس هو الفاعل له حقيقة، وإنام هو كاسـب فيكون الفعل خلق ً

 .له، والفاعل احلقيقي هو اهللا سبحانه وتعاىل

إنا ال نقول باجلرب املحض، واحلقيقة أن معتقدهم عـني اجلـرب، وإنـام : ومع ذلك يقولون

 .ًاستحدثوا الكسب بدال من اجلرب

                                       
 .٢٥٢ ص ١االنتصاف عىل هامش الكشاف ج) ١(

، ١٤٢، الفـرق بـني الفـرق ص ٢٠١، اإلنصاف للبـاقالين ص ١٤٥ ص ١اإلبانة البن بطة ج: ينظر) ٢(

ــصالح  ــاب االنتــصاف ل ــة يف تفــسري الكــشاف للزخمــرشي يف ضــوء مــا ورد يف كت املــسائل االعتزالي

 .٢٤٣، ٢٤٢ ص ١الغامدي ج

 .١١٨ ص ٨، جمموع الفتاوى ج٩٧ ص ١لنحل جامللل وا: ينظر) ٣(

 .٢٤٣ ص ١املسائل االعتزالية ج: ينظر) ٤(
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ي وابن املنري خالف ما عليه أهل السنة واجلامعة؛ ًوال شك أن كال من رأي الزخمرش

ًوهو أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وقد جعل اهللا له قدرة واختيارا لفعله؛ هي مناط 

ًالتكليف لكن هذه القدرة وهذا االختيار، ليس خارجا عن قدرة اهللا وال عن مشيئته، بل 

ا دلت النصوص من الكتاب كل ما حيدث يف الكون فإنه بمشيئة اهللا وقدرته، وعىل هذ

  ﴿: والسنة، ويف قوله تعاىل                  

    ﴾ ]رد عىل القدرية واجلربية، فقد دلت عىل أن للعباد قدرة ]٢٩، ٢٨:التكوير ،

 .، وإن كان ذلك ال يتم إال بإذن اهللا ومشيئتهًعىل أعامهلم، وهلم مشيئة واختيارا

﴿: وقوله تعاىل                        

                  ﴾ ]٢١٢:البقرة[. 

مل ترد نسبة التزيني فيها ألحد بعينه، لكن ورد يف آيات أخرى نسبة التزيني إىل اهللا، كام 

﴿: يف قوله تعاىل                         

 ﴾ ]تعاىل، وقوله]١٠٨:األنعام  :﴿                 

 ﴾] ٤:النمل[. 

   ﴿: وورد يف آيات أخرى نسبة التزيني إىل الشيطان، كام يف قوله تعاىل

     ﴾] وقوله تعاىل]٤٣:األنعام ، :﴿   

           ﴾ ]٤٨:األنفال[. 

نسبة التزيني يف كل واحدة من هذه اآليات حقيقة فيمن نسب إليـه، فـإن النـسبة إىل اهللا 

ة إىل الشيطان، فالتزيني من اهللا للكافرين حقيقة واقعة منه عىل سبيل املعاقبـة هلـم غري النسب

عىل غفلتهم، وإعراضهم، ومعناه خلق الدواعي لتلك األفعال، وإجيادها يف قلوهبم، وهـو 

 .أمر ال يقدر عليه إال هو وحده ال رشيك له

                                       
 .٢٤٣ ص ١املسائل االعتزالية ج: ينظر )١(
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إلغراء بالفعـل، واحلـض والتزيني من الشيطان حقيقة، ومعناه الوسوسة يف الصدر، وا
عليه، وكل ذلك منه بمشيئة اهللا تعاىل، وإرادته، وسابق علمه، وهو الذي أقدره عىل ذلـك، 

 .وهيأ له األسباب والدواعي
وهكذا يتبني يف هذا املثـال كيـف حـاول كـل مفـرس االنتـصار ملعتقـده بتحريـف معنـى 

ذا الـسبب أكثـر مـا يقـود اآلية، وعىل هذا سار أهل التحريف يف تفاسريهم، وقد يكـون هـ
 .ّاملحرف لتحريف معنى اآلية، وأكثر ما مجعته من األلفاظ؛ كان يف جمال العقيدة

 
التعصب ملذهب معني يف مسائل الفقه وأصـوله، ظـاهرة خطـرية؛ وليـدة مـن التمـسك 

 .بالتقليد األعمى، وأثر يسء من آثار تقديس آراء الرجال
هبي بكل جالء ووضوح عنـد إمهـال التمـسك بالكتـاب والـسنة، ويظهر التعصب املذ

ّواإلعراض عن األدلة الصحيحة، والتغافل عنها، فكم من نص مـن الكتـاب والـسنة أول  ُ

ًوحرفت معانيه إرغاما للخصم، وانتصارا لقـول اإلمـام، وتعـصبا للمـذهب؟ ومـا أخطـر  ً ً ّ ُ
ًقلني وعامـة املـسلمني رشقـا نحـن نـدعي أنـه جيـب عـىل كافـة العـا«: قول أحـد املتعـصبني

ًوغربا، بعدا وقربا، انتحال مذهب الشافعي ً وجيب عىل العـوام الطغـام واجلهـال األنـذال . ً
ًأيضا انتحال مذهبه بحيث ال يبغون عنه حوال، وال يريدون به بدال ً ً«. 

والدخول عىل تفسري كتاب اهللا تعاىل هبذه العصبية، ينتج عنه حتريف ما خالف املذهب 
ًحماولة تطويعه له وإن كان املذهب بـاطال، ومـا خالفـه حقـا، وقـد أدى هبـم التعـصب إىل و ً

 .رمي املخالفني بام ال يليق بتفسري كتاب اهللا تعاىل من األلفاظ الشنيعة
وأدرك علامء السلف الصالح خطورة بدعة التقليد األعمى والتعـصب آلراء الرجـال، 

بــاع الكتــاب والــسنة، وتقــديمهام عــىل كــل قــول فحــذروا األمــة مــن التقليــد وألزمــوهم ات
 .خيالفهام، حتى األئمة املتبوعون قد حذروا أتباعهم من الغلو فيهم

                                       
إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد للصنعاين : ينظر) ٤٧٨:ت(قائله هو إمام احلرمني اجلويني الشافعي ) ١(

 .١٧ص
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 :مثال حتريف معنى اآلية بسبب التعصب الفقهي

﴿: يف قوله تعاىل          ﴾ ]١٨٧:البقرة[. 

ويـع اآليـة لتـدلل عـىل وجـوب إمتـام يف أحكام القرآن تط) ٣٧٠:ت(حاول اجلصاص 

 .وأصحابه) ١٥٠:ت(صوم التطوع، وقد نسب هذا القول أليب حنيفة 

ومـن أفـسده لزمـه قـضاؤه «: واحتج اجلصاص بعموم اآلية يف إمتام كـل صـيام، وقـال

 .»كسائر الواجبات

 <ٌوما ذهـب إليـه اجلـصاص، قـول معـارض للـسنة الثابتـة يف ذلـك، فعـن عائـشة 

ال، : ، قلنـا)هل عنـدكم يشء؟(:  ذات يوم، فقال@ّدخل عيل النبي (: قالت) ٥٧:ت(

ٌ، ثم أتانا يوما آخر فقلنـا أهـدي لنـا حـيس)ًفإين إذا صائم(: قال ْ َ ِ ُ ًِأرينيـه؛ فلقـد (: ، فقـال ِ َ

 . فأكل)ًأصبحت صائام

 .)إن شاء صام، وإن شاء أفطر: الصائم املتطوع أمري نفسه(: @وقوله 

 من األدلة الرصحية، وهي قوية الداللة عىل بطالن مـا قالـه اجلـصاص، ولـو وغري ذلك

 .أنه اعتمد تلك األدلة لكان أوىل من تقديم اآلراء واملذاهب

                                       
 .٢٩١ ص ١أحكام القرآن للجصاص ج: ينظر) ١(

 .املرجع السابق) ٢(

 .٥٨ ص ٤الصحاح يف اللغة للجوهري ج : هو التمر مع السمن واإلقط ينظر: ْاحليس) ٣(

ٍأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجـواز ) ٤(

 .١١٥٤ برقم ٨٠٩ ص٢ًفطر الصائم نفال من غري عذر ج

، ٢٦٩٣٧ بــرقم ٣٤١ ص٦، أمحــد يف املــسند ج١٦١٨ بــرقم ٢٢٥يف مــسنده صأخرجــه الطيالــيس ) ٥(

، ٣٣٠٢ بـرقم ٢٤٩ ص٢ن الكـربى ج، النسائي يف الـسن٧٣٢ برقم ١١٠ ص٣الرتمذي يف سننه ج

 برقم ٤٢٠ ص٣، البيهقي يف معرفة السنن واآلثار ج١٥٩٩ برقم ٦٠٤ ص١احلاكم يف املستدرك ج

 .٧٣٢ برقم ٢٣٢ ص٢ن الرتمذي ج، وصححه األلباين يف صحيح وضعيف سن٢٥٦٣

 .٢٣٨األقوال الشاذة ص : ينظر) ٦(
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 .ّوأما ما أورده من أحاديث فإهنا ال تشهد له، وهي غري رصحية فيام ذكره
ا مـن كتـاب اهللا وهناك جماالت أخرى يتعصب هلا أهل البدع، ويـسعون لالسـتدالل هلـ

تعـاىل، وإن أدى ذلـك إىل حتريـف اآليـات، ومــن جمـاالت التعـصب باإلضـافة إىل العقيــدة 
 .والفقه؛ التعصب السيايس، والتعصب لألحزاب القومية وغريها

  :الغلو: الثاني عشر
: ًاإلسالم هو دين الوسطية، وقد جعل اهللا هذه األمة؛ أمة وسطا بني األمم، قال تعاىل

﴿                            ﴾ 
 .]١٤٣:البقرة[

وأمر اهللا تعاىل يف كتابه هبذه الوسطية واالعتدال يف املنهج؛ ومنه تعليم املسلمني 

﴿: اىلالسالمة من منهج األمم الغالية املنحرفة، قال تع         

               ﴾ ]٧-٦ :الفاحتة[. 

وقد هنى اهللا تعاىل عن الغلو يف الدين، ووجه اخلطاب ألهل الكتاب خاصة، فقال 

﴿: تعاىل                            

                                

                                   

                ﴾ ]وقال تعاىل]١٧١:النساء ، :﴿   

                               

        ﴾ ]٧٧:املائدة[. 
فإهنم غلوا يف عيـسى فنقلـوه مـن حيـز النبـوة إىل أن اختـذوه والغلو يف النصارى كثري، «

 .»ًإهلا من دون اهللا، يعبدونه كام يعبدون اهللا

                                       
 .٢٩١ ص ١أحكام القرآن للجصاص ج) ١(

 .٦٧٤ ص ٢أسباب اخلطأ ج: ينظر) ٢(

 .٢٤٤تيسري العزيز احلميد رشح كتاب التوحيد لسليامن بن عبداهللا بن حممد بن عبد الوهاب ص) ٣(
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 .ومن هذا الغلو جاءت معظم االنحرافات يف الديانة النرصانية

: ومن ذلك غلوهم بابتداع رهبانية تعبدوا اهللا هبا، وهي مل تكتب عليهم، ومل يؤمروا هبا

﴿            ﴾ ]٢٧:احلديد[. 

ًومل يكن الغلـو قـارصا عـىل النـصارى، بـل هـو موجـود يف اليهـود، ولكـن اخلطـاب يف 

): ٧٢٨:ت(اآليتني قصد به النصارى خاصة؛ والسياق يدل عىل ذلك، قال شيخ اإلسالم 

ر الطوائـف وإيـاهم هنـى اهللا عـن ًوالنصارى أكثر غلوا يف االعتقادات واألعـامل مـن سـائ«

﴿ : الغلو يف القرآن يف قوله تعاىل              ﴾«. 

ًوهذه النصوص وإن تعلقت بأهل الكتاب ابتداء، فـإن املـراد منهـا موعظـة هـذه األمـة 
 @ى الرسـول ، وقد هنلتجتنب األسباب التي أوجبت غضب اهللا عىل األمم السابقة

إياكم والغلو، فإنام أهلك من كـان قـبلكم (...: @ّعن الغلو، وبني عواقبه وآثاره، قال 

 .)الغلو يف الدين

 أن تتبـع هـذه األمـة @واألحاديث يف هذا املعنى كثرية ومتنوعة، ولكن من نبوءاته 

خـالفني ملـنهج ّسنن من كان قبلها، فقد دب الغلو يف نفوس طائفة من املنتسبني لإلسالم امل

 وال زالـت ذا كيـان، يرجـع ،ًأهل السنة واجلامعة، فنشأت ظاهرة الغلو يف هذه األمـة قـديام

إليها كثري من جراحات املسلمني من سفك الـدماء وقيـام احلـروب، ولكـن مـن أهـم آثـار 

الغلو التعـرض لنـصوص كتـاب اهللا تعـاىل بتحريـف معانيـه، نتيجـة لـذلك الغلـو يف نفـس 

                                       
 .٣٢٩حيم ص اقتضاء الرصاط املستقيم خمالفة أصحاب اجل) ١(

 .٦٧الغلو يف الدين يف حياة املسلمني املعارصة لعبد الرمحن اللوحيق ص ) ٢(

، ٣٠٢٩ بـرقم ١٠٠٨ ص ٢، ابن ماجة يف سننه ج١٨٥١ برقم ٢١٥ ص ١أخرجه أمحد يف مسنده ج) ٣(

، ٢٤٢٧ برقم ٣١٦ ص ٤، أبو يعىل يف مسنده ج٤٠٦٣ برقم ٤٣٥ ص ٢النسائي يف سننه الكربى ج

، ٣٨٧١ بـرقم ١٨٣ ص٩، ابـن حبـان يف صـحيحه ج٢٨٦٧ بـرقم ٢٧٤ ص٤يف صحيحه جابن خزيمة 

ــري ج ــم الكب ــرباين يف املعج ــرقم ١٥٧ ص١٢الط ــستدرك ج١٢٧٤٧ ب ــاكم يف امل ــرقم ٦٣٧  ص١، احل  ب

 .٩٣١٧ برقم ١٢٧ ص ٥، البيهقي يف السنن الكربى ج١٧١١
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ــىل ا ــرس ع ــلاملف ــة، مث ــت عقدي ــواء كان ــه؛ س ــتالف جماالت ــاء : خ ــل واألولي ــو يف الرس الغل

ــصوفية يف  ــة، أو ال ــا املزعوم ــة يف أئمته ــضة الغالي ــض الراف ــال بع ــو ح ــام ه ــصاحلني، ك وال

أو الغلـو يف أئمـة املـذاهب األربعـة ممـا نـتج عنـه التعـصب الفقهـي، أو . شيوخها وغريهم

هلا، وغري ذلك مما ال يمكن حرصه، فإن جماالت الغلو يف العلوم التجريبية وتطويع اآليات 

 . وترجع إيل أسباب كثرية،الغلو واسعة

 :ومثال حتريف اآلية بسبب الغلو يف األئمة عند بعض الرافضة

﴿: تفسريهم لقوله تعاىل      ﴾ ]بأنه عيل]٦:الفاحتة ،ّ
. 

لآليات وتنـزيلها عىل أئمتهم املزعومة ال حترص، واألمثلة عىل حتريفات بعض الرافضة 

 .وال ينقيض منها عجبك

ومن أمثلة الغلو يف استنباط العلوم التجريبية من كتـاب اهللا تعـاىل، اسـتدالل طنطـاوي 

﴿: جوهري عىل حتضري األرواح بقوله تعاىل                     

  ﴾ ]٧٢:البقرة[. 

         ﴿: واستدالله عىل علم الترشيح بقوله تعاىل

                      

                  

              
          ﴾ ]وال خيفى ما يف هذين ]٢٥٩:البقرة ،

 .ًاملثالني من غلو، وتفسريه اجلواهر مثاال هلذا الغلو، الذي ال يليق ببهاء القرآن وعظمته

  :حب الشهرة: الثالث عشر
املخالفـة، فيـأيت : ًحب الشهرة شهوة خفية قد ال جيد من يريدها طريقا هلا إال من طريـق

 كـان ثمـن ذلـك التطـاول عـىل نـصوص الـرشع عنـد بقول شاذ يلفت إليـه اآلخـرين، وإن

                                       
 . من سورة الفاحتة٦تفصيله يف القسم التطبيقي عند آية : ينظر) ١(



كامـهأسباب التحريف وآثاره وأح  

  

 

بعض املبتدعة، فأفرزت تلك الشهوة عنـد ضـعاف النفـوس تفاسـري منحرفـة كـان هلـا أثـر 

 .سيئ وخطري عىل فهم كتاب اهللا تعاىل
وجتـد . ًوتتعجب ممن جعل الكتاب والـسنة سـلام يـصل مـن خالهلـام ألهدافـه الدنيويـة

ن املفرسين، وينتقد أئمة هذا العلم، وخيـالف إمجـاعهم ًكثريا ممن يريد الشهرة يعيب غريه م
بأقواله الشاذة الساقطة، والغريب أنك جتد من جهلة املسلمني، أو أعداء الدين من األتبـاع 

 .من يتبنى أفكار هؤالء
 .ويصعب التمثيل هلذا السبب ألنه من التحكم عىل نوايا اخللق وهذا مرده إىل اهللا تعاىل

  : من التكاليف الشرعية بدعاوى زائفةالتملص: الرابع عشر
يصعب عىل ضعاف اإليـامن مـن أهـل البـدع التمـسك بـأوامر الكتـاب والـسنة، وهـذه 
حال كثري منهم كام سبق بيانه، وألن طبعهم اتباع اهلـوى والتحايـل عـىل الـرشع، يلجـؤون 

ة وجمـاراة ُللتأويل الباطل الستحالل احلرام، أو حتريم احلالل، وقد يلجئهم لـذلك املداهنـ
 :ُاحلكام واألتباع، فريضوهنم بسخط اهللا تعاىل، واألمثلة عىل ذلك كثرية، ومنها

 

 ﴿: ففي قوله تعاىل        ﴾ ]٣١:النور[. 
ًال يف كتـاب حممـد شـحرور حاول كثـري مـن أدعيـاء احلريـة حتريـف معنـى الزينـة، فمـث

 وليـست هـي اجلـسد ،جيعل الزينة مـا أخفـاه اهللا يف بنيـة املـرأة الداخليـة) الكتاب والقرآن(
   .اخلارجي للمرأة، وعليه فيجوز كشفه

إن «: ّ للطـاهر حـداد يقـول يف معنـى اآليـة)امرأتنا يف الرشيعة واملجتمـع(ويف كتاب 

 دون أن يعـني موقعـه مـن ذات املـرأة هـو اعتبـار ألعـراف ﴾  ﴿: اإلهبام يف قوله
 .»الناس، ومراعاة ألطوار احلياة

                                       
 .٧١، حتريف املصطلحات القرآنية ص ٦٠٦الكتاب والقرآن ص : ينظر) ١(

) حتريـر املـرأة(ُنرش هذا الكتاب يف تونس، وأحدث ضجة كالضجة التي أحـدثها كتـاب قاسـم أمـني ) ٢(

 .٣٤٩، األقوال الشاذة ص ١٠٧٤ ص ٣اجتاهات التفسري ج: ينظر

 . املرجع السابق) ٣(
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ّوحتريف معنى اآلية لدى هذين وغريمها؛ واضح بني، فإهنم قد جـانبوا احلـق يف اآليـة، 
ُوالتحريف الذي ذكراه مل يسبقهام إليه أحد من السلف الصالح، وحاشاهم أن يـؤثر عـنهم 

 .فسريمثل هذا الت

 ﴿: وأما قوله تعاىل    ﴾ كاحليل ومجيع البدن فإنه من الزينة، وملا كانت ّ ُ

الثيـاب الظـاهرة، التـي جـرت :  أي﴾   ﴿: الثياب الظاهرة ال بد هلا منها، قال

يف تفـسري اآليـة خـالف ، وإن كان العادة بلبسها إذا مل يكن يف ذلك ما يدعو إىل الفتنة هبا

 .بني العلامء

وحجاب املرأة من أهم القضايا التي تقض مضاجع أعداء اإلسالم، ويمكرون لنــزعه 

الليل والنهار، وأسهم معهم ضعاف اإليامن من املسلمني، فأخذوا حيملـون ألويـة األعـداء 

مرامـي ًبني صفوف املسلمني، وإنك لتجد هلـم آثـارا سـيئة يف كـل بلـد إسـالمي، وحققـوا 

 .أعداء األمة، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

 

ــضهم ــاىلاســتدل بع ــه تع ــران[  ﴾    ﴿:  بقول  ،]١٣٠:آل عم

 جتـاوز بـه ًوزعم أن الربا املحرم يف اآلية ما كان مضاعفا عىل وجه االستغالل فقط، بحيث

النصف، وهو ربا اجلاهلية، وحللوا ما دون ذلك مغفلني النصوص الرصحية املحكمة مـن 

 .القرآن والسنة، وإمجاع األمة

وهم بتحريفهم معنى اآلية، خالفوا الفقهاء واملفرسين ومجيع األمة عىل حتـريمهم الربـا 

﴿: بأنواعه قليلة وكثرية، والوصف الذي يف قولـه تعـاىل    ﴾ إنـام هـو حكايـة 

                                       
، ٢٢٦ ص ١٢، تفسري القرطبي ج٣٣ ص ٦، تفسري البغوي ج١٥٥ ص ١٩تفسري الطربي ج: ينظر) ١(

 .٥٦٦، تفسري السعدي ص ٤٤ ص ٦تفسري ابن كثري ج

 .٣٨٠ ص ١، املدرسة العقلية ج١٢٣ ص ٤تفسري املنار ج: ينظر) ٢(
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ً، وليـست رشطـا أو قيـدا لتحريمــه، واآليـة واحـدة مــن لواقـع اجلاهليـة يف أكلهـم الربــا ً

﴿: ّعرشات النصوص التي غض املحرفون الطرف عنها، قـال تعـاىل       

                     ﴾ ]٢٧٨:البقرة[. 

 

: ًومن األمثلة أيضا عىل التملص من أحكام الرشع واملداهنة فيه، حتريف معنـى قولـه تعـاىل

﴿        ﴾ ]اآليـة ال : م، حيـث قـال بعـضه]٤٤:املائدة

ّتتناول إال من أنكر بقلبه، وجحد بلسانه، أما مـن عـرف بقلبـه أن هـذا احلكـم حكـم اهللا، وأقـر 

 !!بلسانه أنه حكم اهللا، ثم أتى بام يضاده؛ فإنه عىل ذلك حاكم بام أنزل اهللا

ـام الـبالد  ّ ُواحلامل هلذا القول أن ينفي عن األمة حرجا ال قبل هلا به، ويربر لـبعض حك ُ َ ِ ً

 .!إلسالمية اليوم بأهنم يف حالة رضورةا

  :االنهزامية أمام الغزو الفكري: الخامس عشر
محل الغزو الفكري إىل بالد املسلمني لـواء التغريـب، واسـتطاع بـث أفكـاره املـسمومة 

ًبني أفراد األمـة، وكـان تـأثريه بليغـا، نظـرا لغيـاب الفكـر اإلسـالمي عـن الـساحة، ونظـرا  ً ً

 بعــضها بــبعض واتـــصاهلا املبــارش، فقــد تــأثر بعــض املفـــرسين الخــتالط احلــضارات

ــضارة  ــالمية واحل ــيم اإلس ــني الق ــر ب ــات النظ ــب وجه ــاولوا تقري ــذلك، وح املعــارصين ب

الغربية، إلظهار عدم التعارض بـني اجلـانبني، وإثبـات أن اإلسـالم يـستوعب مـستجدات 

 .تلك احلضارة

                                       
، ٤٤٢ ص ١املدرسة العقلية ج: ، وللرد عىل هذا التحريف ينظر١١٧ ص ٢تفسري ابن كثري ج: ينظر) ١(

 .٣٨٩ ص ١كري جاالنحراف الف

 .٣٤٩، ٣٤٨، األقوال الشاذة ص ١٠٦٥ ص ٣اجتاهات التفسري ج: ينظر) ٢(

 .١١٨ ص ١االنحراف الفكري يف التفسري املعارص ج: ينظر) ٣(
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ل عقله هبدف إدراك طبيعة العالقـة بـني وإنه ليشء مجيل أن يسعى املفرس املعارص إلعام

اآلية القرآنية واحلقيقة العلمية، فإنه من البدهيي أن العالقة بني معطيات القرآن ومعطيـات 

 .العلم تقوم عىل التكامل، وال تضاد بينهام، فمصدرمها واحد، وهو اهللا سبحانه

َلكن التفريط يف هذا التوفيق عند بعض املفرسين حدا هبم إىل إخ راج تفسري القرآن عـن َ

مقاصده، وتطويعـه لنظريـات علميـة قابلـة للتغيـري، وقـد أوقعهـم ذلـك يف حتريـف معـاين 

 .ًاآليات، وجر عليهم اهتاما بعقدة النقص واالهنزامية أمام احلضارة الغربية

ُومن أشهر التفاسـري التـي ختـضع آيـات كتـاب اهللا لتلـك احلقـائق والنظريـات؛ تفـسري 

اوي جوهري، فهو ال يدع فرصة متر دون إلقاء اللوم عىل املـسلمني النـائمني اجلواهر لطنط

ــوا  ــة، واكتف ــات الكوني ــذين مل يعملــوا عقــوهلم يف اآلي ُاملتخلفــني عــن ركــب احلــضارة، ال
ّ، بل إنه عد كتب التوحيـد أول مـصيبة حلـت باألمـة اإلسـالمية، بالبحث يف آيات الفقه

، وقـد سـبق التمثيـل لتلـك النــزعة عنـد  ترقـى بـالعلومألهنا بزعمه ال تعطي اليقني وال

 .اجلوهري يف الغلو عند املفرسين

وكثري من تفاسري املدرسة العقلية جتد عنده هذه الروح االهنزامية أمام حضارة الغرب، 

 ففي تفـسري املنـار الـذي ينقـل مؤلفـه حممـد وحماولة تطويع اآليات لعلوم تلك احلضارة

ًكثريا مـن أقوالـه التـي تـدل ) ١٣٢٣: ت(عن شيخه حممد عبده ) ١٣٥٤: ت(رشيد رضا 

 :عىل إعجابه باحلضارة الغربية، أمثلة كثرية منها

تعطيله حلقائق القصص القرآنية، وجعلها من قبيل التمثيل، لئال تتصادم مع وقائع  -١

ّالتاريخ، فال جيد هلا تفسريا أمام أهل الديانات املحرفة، كام رصح بذلك ً. 

                                       
 .١١٨ ص ١كري يف التفسري املعارص جاالنحراف الف: ينظر )١(

 .٦٥ ص ٤تفسري اجلواهر ج: ينظر) ٢(

 .١٢٢ ص ١النحراف الفكري جا: ، وينظر٦٦ ص ٧املرجع السابق ج) ٣(

 .١٦٠اجتاهات التفسري يف العرص الراهن لعبد املجيد املحتسب ص : ينظر) ٤(

 .، من سورة البقرة يف القسم التطبيقي٢٤٣، ٦٧، ٣٥التفصيل يف هذا التحريف عند آية : ينظر) ٥(
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 ًتأويل املالئكة بقـوى مـؤثرة بـدال مـن اإليـامن هبـا كمخلوقـات غيبيـة، أمـر اهللا  -٢

، ألن اإليامن هبا كمخلوقات غيبيـة باإليامن هبا، وقد جاءت أوصافها يف الكتاب والسنة

 .ال يستطيعه إال أهل اإليامن ال املاديون؛ أصحاب احلضارات الغربية الزائلة

ت األنبياء إلقنـاع املـاديني ممـن ال يؤمنـون بالكتـاب والـسنة تأويل كثري من معجزا -٣

ًأصال بقبوهلا، ومثاله تأويل إحياء قتيـل بنـي إرسائيـل بقتـل البقـرة، وتأويـل والدة عيـسى 

ً مما يعد حتريفا يف فهم كتاب اهللا تعـاىل، سـببه االهنزاميـة، وعـدم الثقـة بدون أب وغريها

 .بقيمة تلك النصوص

  :ف اإليمان وقلة الورعضع: السادس عشر
مجيع ما سبق من األسباب ال يمكن احلكم عليها بأهنـا اجتهـاد خـاطئ؛ بـل هـي مـنهج 

ِّمتبع يسري عليه املحرف وال يتنازل عنه، وهو يف هذا املنهج خمالف لرشوط االجتهـاد التـي 

 يعذر املخطئ غـري املتعمـد حـني يتمـسك هبـا، وبالتـايل فـإن خطـأ هـذا العـامل املجتهـد مـن

النوادر املغمورة له يف كثري حسناته، بخالف املحرف الذي قاده لتلك األسباب يف حتريـف 

ّكتاب اهللا تعاىل وآثارها السيئة قلة الورع واجلـرأة عـىل كتـاب اهللا تعـاىل؛ إمـا بعلـم أو بغـري 
علم، واملؤمل أن مـصيبة التحريـف مل تكـن أسـباهبا خارجيـة عـىل أيـدي األعـداء فقـط، بـل 

وامل داخلية مـن قبـل ضـعاف اإليـامن؛ اجلهلـة واملبتدعـه، فكـانوا معـول هـدم ساعدهتا ع

 .بأيدي األعداء، خيربون عقول املسلمني بأيدهيم

وما ذكرته أهم أسـباب التحريـف، وإال فهـي عديـدة متنوعـة بـاختالف مـشارب أهـل 

 .التحريف ونواياهم

                                       
 .التطبيقي من سورة البقرة يف القسم ٣٠تفصيل هذا التحريف والرد عليه عند آية : ينظر) ١(

 .١٤٣ ص ١، االنحراف الفكري ج٥٤٥ ص ٢املدرسة العقلية ج: للتفصيل ينظر) ٢(
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  المبحث الثاني
  آثار التحريف

يف ال يقل أمهية عن األسـباب؛ بـل هـو اهلـدف األول احلديث عن اآلثار السيئة للتحر
ّمن دراسة التحريف وأسبابه، إذ إن لـه مـن اآلثـار الوخيمـة التـي فتكـت باألمـة، وفرقـت 
مجعها، ما جعل العلامء يبحثون عن منشأ هذا التحريف والداعي له؛ ملعاجلة آثاره التي كان 

لقـد حـدثت «: ني، يقـول حممـد قطـبهلا النصيب األكرب يف قلب املفـاهيم يف حيـاة املـسلم
انحرافات كثرية يف حياة املسلمني يف مسريهتم الطويلة خالل التاريخ، وكل انحـراف وقـع 
يف حياهتم عن املنهج الرباين كانـت لـه وال شـك عاقبتـه البطيئـة أو الـرسيعة، حـسب نـوع 

إذا وصـل االنحراف، ودرجة تفشيه، وموقف األمة منه بحكامها وعلامئها وعامتها، حتـى 
ًاالنحراف إىل حده األقىص كانت عاقبته ما نراه اليوم من ضعف ومذلة وخوف، بدال مـن  ّ ِّ

 .»االستخالف والتمكني والتأمني
ًوقد دفعت األمة ثمن هذا التحريف غاليا، ويكفي يف بيان ذلـك النظـر يف بعـض آثـاره  َِ َ َ

ُّثــار التحريــف حــري، الـسيئة، وال يــسعنا هنــا ســوى احلــديث عــن أمههـا، فــإن موضــوع آ
 .بالدراسة املستقلة

  :آثار التحريف على أهله: أوالً
 

 بأشد @ املحرفني للكلم عن مواضعه يف كتابه، وعىل لسان رسوله توعد اهللا 
ٍأنواع العقوبة، فاملحرف معتد ليس له أجر االجتهاد ملخالفته رشوطه واتباعه هواه، قال  ّ

   ﴿ :أهل التحريف من اليهودتعاىل يف         

            ﴾ ]وقال تعاىل]٧٥:البقرة ، :﴿  

                  

                       

                                       
 .١١مفاهيم ينبغي أن تصحح ملحمد قطب ص ) ١(
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        ﴾ ]وقال تعاىل]٤٦:النساء ، :﴿      

                   
                       ﴾ 

، واخلطاب وإن ذم اهللا فيه اليهود فإنه عام، وتدخل هذه األمة يف التحذير منه، ]١٣:املائدة[

 : قال تعاىل               

   ]وقوله تعاىل]٧٣: اإلرساء  :          

                ]٤٤: احلافة[. 
 .)من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من النار(: @وقال 

وقد خيرج التحريف أهله من دائرة اإلسالم، فيصبح مـن أهـل الكفـر املخلـدين يف نـار 

 .جهنم، وسيأيت تفصيل ذلك يف حكم التحريف

 
ة ملجانبــة احلــق، ومــاذا بعــد احلــق إال حــرية أهــل التحريــف وتناقــضهم نتيجــة متوقعــ

 الضالل؟

وكثري منهم يعرتف هبذه احلرية التي يتخبطون هبا، وتكون تلك االعرتافات بعد التوبـة 

يف الغالب، ومنهم من يعد من أئمة علم اجلدل والكالم واعتامد العقل؛ وهذا أهم أسـباب 

ًالعتـزال أربعـني عامـا، الـذي نـشأ يف ا) ٣٢٤:ت(التحريف، ومنهم أبو احلسن األشعري 

، وذلـك يناظر عليه، ثم رجع عن ذلك، ورصح بتضليل املعتزلة، وبـالغ يف الـرد علـيهم

 ).اإلبانة(واضح يف كتبه التي ألفها يف آخر حياته مثل 

مـا يـدل عـىل حـرية أهـل ) امللـل والنحـل(ينشد يف كتابه ) ٥٤٨:ت(وهذا الشهرستاين 

 .اجلدل والتحريف

                                       
 .٧٣سبق خترجيه ص) ١(

 .١٠٣ ص ١موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة ج: ينظر) ٢(
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ــــامل   ملعاهـــــد كلهـــــالعمـــــري لقـــــد طفـــــت ا ــــك املع ــــني تل ــــريف ب ــــريت ط   وس

ـــــــائر ـــــــم أر إال واضـــــــعا كـــــــف ح ًفل َ ــــادم   َ ِعــــىل ذقــــن أو قارعــــا ســــن ن َّ ً ٍ  

ًالذي يعد من أعظم املتكلمني شأنا، وأطـوهلم باعـا ) ٦٠٦:ت( وإذا انتقلنا إىل الرازي  ً

حـث، جتـده يرتاجـع عـن يف هذا املجال، وقـد مجعـت لـه كثـريا مـن التحريفـات يف هـذا الب

: كتاباتــه ويــويص يف آخــر عمــره وصــية تــدل عــىل ندمــه عليهــا؛ فيقــول يف بعــض وصــاياه

ولقـد اختــربت الطــرق الكالميــة، واملنــاهج الفلــسفية، فــام رأيــت فيهــا فائــدة تــساوي ...«

الفائدة التـي وجـدهتا يف القـرآن، ألنـه يـسعى يف تـسليم العظمـة واجلـالل هللا، ويمنـع عـن 

 إيراد املعارضات واملناقضات، وما ذاك إال للعلم بـأن العقـول البـرشية تتالشـى التعمق يف

كل ما ثبـت بالـدالئل الظـاهرة مـن : يف تلك املضايق العميقة، واملناهج اخلفية، فلهذا أقول

وجوب وجوده، ووحدته، وبراءته عن الرشكاء، كام يف القدم واألزلية والتدبري والفعاليـة، 

به، وألقى اهللا به، وأما ما انتهى األمر فيه إىل الدقة والغموض، فكـل فذلك هو الذي أقول 

وأقـول دينـي متابعـة ...ما ورد يف القرآن والصحاح املتبعني للمعنى الواحـد، فهـو كـام هـو

وأمـا الكتـب التـي صـنفتها واسـتكثرت ...، وتعوييل يف طلب الدين عليهام@الرسول 

ر فيهــا بــصالح دعائــه عــىل ســبيل التفــضيل فيهــا مــن إيــراد الــسؤاالت، فليــذكرين مــن نظــ

 .»...واإلنعام، وإال فليحذف السيئ، فإين ما أردت إال تكثري البحث وشحذ اخلاطر

 :وجتده ينشد يف بيان تلك احلرية والضالل الذي يعيشه أهل التحريف، فيقول

ـــــــال ـــــــول عق ـــــــدام العق ـــــــة إق   وأكثــــــر ســـــــعي العــــــاملني ضـــــــالل   هناي

                                       
 .١٧٣امللل والنحل ص ) ١(

عيــون األنبــاء يف طبقــات األطبــاء البــن خليفــة الــسعدي : عــدة كتــب منهــاوردت هــذه الوصــية يف ) ٢(

ــني ص ٤٦٧اخلزرجــي ص  ــىل املنطقي ــرد ع ــبالء ج٣٢١، ال ــالم الن ــاريخ ٥٠١ ص ٢١، ســري أع ، ت

، طبقــات ٤٥ ص ١، إغاثــة اللهفــان مــن مــصائد الــشيطان البــن القــيم ج٢٢١ ص ٤٣اإلســالم ج

 .٥٦ ص ١٣ج، البداية والنهاية ٩١ ص ٨الشافعية الكربى ج
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ــــشة مــــ ــــا يف وح ــــسومناوأرواحن   ًوحاصـــــــــل دنيانـــــــــا أذى ووبـــــــــال   ن ج

ـــستفد مـــن بحثنـــا طـــول عمرنـــا   ســــوى أن مجعنــــا فيــــه قيــــل وقــــالوا   ومل ن

ًلقد تأملت الطرق الكالمية، واملناهج الفلسفية، فام رأيتها تـشفي علـيال، وال «: ثم قال

ّومـن جـرب مثـل جتربتـي عـرف مثـل ...ًتروي غليال، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن

 .»معرفتي

ــه اخلــرسوشاهي ــرتف أجــل تالمذت ــا الــرازي يع ــي وصــل إليه ــنفس النتيجــة الت َوب ُ ْ َ 

مــا يعتقــده : مــا تعتقــده؟ قــال: ً فيقــول لــبعض الفــضالء ودخــل عليــه يومــا)٦٥٢:ت(

: نعـم، فقـال:  فقـال- أو كـام قـال-!وأنـت منـرشح لـذلك مـستيقن بـه؟: املسلمون، فقال

كني واهللا ما أدري ما أعتقد، واهللا ما أدري ما أعتقـد، وبكـى اشكر اهللا عىل هذه النعمة، ول

 .حتى أخضل حليته

إنك جتـدهم أعظـم «): ٧٢٨:ت(ويف حرية أهل البدع والتحريف يقول شيخ اإلسالم 

ًالنــاس شــكا واضــطرابا، وأضــعف النــاس علــام ويقينــا، وهــذا أمــر جيدونــه يف أنفــسهم،  ً ًً

                                       
ابـن خليفـة يف عيـون األنبـاء يف طبقـات : نسب كثري من العلامء املحققني هذه األبيات للرازي، مـنهم) ١(

 ٤، ابـن تيميـة يف جممـوع الفتـاوى ج٢٥٠ ص ٤، ابن خلكان يف وفيات األعيان ج٤٦٨األطباء ص 

 .، وغريهم٢١٧ ص ٤٣، الذهبي يف تاريخ اإلسالم ج٧٣ص 

ــ) ٢( ــن تيمي ــه اب ــر قول ــارض جذك ــسنة ج١٦٠ ص ١ة يف درء التع ــاج ال ــيس ٢٧١ ص ٥، منه ــان تلب ، بي

، ٥٠١ ص ٢١، الـذهبي يف الـسري ج٩٠، عبـد اهلـادي يف العقـود الدريـة ص ١٢٩ ص ١اجلهمية ج

 .٦٦٥ ص ٢، الصواعق املرسلةج٤٥ ص ١ابن القيم يف إغاثة اللهفان ج

، وخـرسوشاهي نـسبة إىل خـرسوشاه، ُّهو أبو حممد شمس الدين؛ عبد احلميد بن عيسى بـن عمويـه) ٣(

عيـون األنبـاء : من قرى تربيز، كان من علامء الكالم، تقدم يف علم األصول والعقليات والفقه، ينظر

، تـاريخ اإلسـالم ١٢٣، فهرسـة اللـبيل أمحـد بـن يوسـف الفهـري ص ٦٤٨يف طبقات األطبـاء ص 

 .١٢٥ ص ٤٨ج

 .٢٤٠ ص ٥الفتاوى الكربى ج) ٤(
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حتـى ... خيربون بعـدم األدلـة واهلـدى يف طـريقهموما زال أئمتهم...ويشهده الناس منهم

 .»ًأكثر الناس شكا عند املوت أهل الكالم«: قال أبو حامد الغزايل

 

، )ستفرتق أمتي عىل ثـالث وسـبعني ملـة، كلهـا يف النـار، إال ملـة واحـدة(: @قال 

 .)ما أنا عليه وأصحايب(: ول اهللا؟ قالمن هي يا رس: قالوا

 بـأهنم عـىل مـا هـو عليـه هـو وأصـحابه؛ هـم أهـل الـسنة @والذين وصفهم النبـي 

واجلامعة؛ وهم الفرقة الناجية املنصورة، ومن أخطر آثار التحريـف البعـد عـن هـذا املـنهج 

ًاهرا، ً باطنـا وظـ@الذي سار عليه الـسلف الـصالح؛ وهـو باختـصار اتبـاع آثـار النبـي 

 عىل #  عىل كالم غريمها وتقديم هدي النبي@وإيثار كالم اهللا تعاىل وكالم رسوله 

 .ُرأي كل أحد؛ وهبذا سموا أهل السنة

﴿: وقد تظافرت النصوص واآلثار يف التمسك هبذا اهلدي، قال تعاىل    

                                      
    ﴾ ]ًفإنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا (...:  ويف احلديث]١١٥: النساء ً

فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ، 

 .) وحمدثات األمور، فإن كل حمدثة بدعة، وإن كل بدعة ضاللةوإياكم

                                       
 .٢٧ ص ٤ ججمموع الفتاوى) ١(
، ٧٦٥٩ برقم ١٥٢ ص ٨، والطرباين يف الكبري ج٢٦٤١ برقم ٢٦ ص ٥أخرجه الرتمذي يف سننه ج) ٢(

، ١٨٩ ص ١، وذكره اهليثمـي يف جممـع الزوائـد ج٣١٠ ص ١٣اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد ج
 .١٠٥١٤ برقم ١١٣ ص ٤والسيوطي يف جامع األحاديث ج

 .٤٨، ص ٢٣تيمية ص العقيدة الواسطية البن : ينظر) ٣(
، أبو داود يف سـننه، كتـاب الـسنة، بـاب يف لـزوم ١٧١٨٥ برقم ١٢٦ ص ٤أخرجه أمحد يف املسند ج) ٤(

، ابن ماجه يف مقدمة سـننه، بـاب إتبـاع سـنة اخللفـاء الراشـدين املهـديني ٤٦٠٧ برقم ٢٠٠ ص٤السنة ج
 بـرقم ٤٤ ص٥اب البدعـة ج، الرتمذي يف سننه العلـم، بـاب األخـذ بالـسنة واجتنـ٤٢ برقم ١٥ ص١ج

 .٤٢ برقم ١٣ ص ١، وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه ج٢٦٧٦



كامـهأسباب التحريف وآثاره وأح  

  

 

وتظافر كالم أئمة السلف باحلث عىل االعتصام بالكتاب والسنة ولزومهام، والتحـذير 
اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيـتم، وكـل «): ٣٢:ت( > من البدع؛ قال عبد اهللا بن مسعود 

 .»بدعة ضاللة
 .»ونتبع وال نبتدع، ولن نضل ما متسكنا باألثربتدي،نإنا نقتدي وال «: ًوقال أيضا

وغريها من النصوص الكثـرية التـي تـدل عـىل أن أهـم مـا متيـز بـه الـسلف أهنـم كـانوا 
وقافني عند نصوص الرشع، فال يعارضوهنا بآرائهم واجتهاداهتم، وال يرتددون يف األخـذ 

 .يف خمالفتهاهبا، بل يعظموهنا، ويسلمون هلا، ويرون الزيغ واهلالك 
وقد صاحوا بأهل البدع الذين استحدثوا تلك التحريفات يف ديـن اهللا تعـاىل، وأنكـروا 

قـىض رسـول اهللا : أتـاه رجـل يـسأله عـن مـسألة، فقـال) ٢٠٤: ت(عليهم، فهذا الشافعي 
ســبحان اهللا، تــراين يف : مــا تقــول أنــت؟ فقــال:  كــذا وكــذا، فقــال الرجــل للــشافعي@
ً، ترى عـىل وسـطي زنـارا!يعةِتراين يف ب! كنيسة ّ ُ! كـذا @، أقـول قـىض رسـول اهللا 

 .!ما تقول أنت؟: وكذا، وأنت تقول يل

                                       
، الدارمي يف مقدمة سـننه، ١٦٢، أمحد يف الزهد ص ٣٥٧ ص ١أخرجه وكيع بن اجلراح يف الزهد ج) ١(

رجالـه رجـال : ، وقـال اهليثمـي يف جممـع الزوائـد٢٠٥ برقم ٨٠ ص ١باب يف كراهية أخذ الرأي ج
 .١٨١ ص ١الصحيح ج

، األصـبهاين يف احلجـة ١٠٦ بـرقم ٨٦ ص ١أخرجه الاللكائي يف رشح أصول اعتقاد أهل الـسنة ج) ٢(
 .٤٥، ابن قدامة يف حتريم النظر يف كتب الكالم ص ٤٤٨ برقم ٤٥٨ ص ٢يف بيان املحجة ج

 .٦٢، ٦١ ص ١موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة ج) ٣(
: معبد النصارى أو اليهود، وقيل إن البيع مرادفة للكنائس، وهناك من فرق بيـنهام: الباءِالبيعة بكرس ) ٤(

 ص ٤عمـدة القـاري ج: ِفقال املعبد لليهود والبيع للنـصارى، ومـنهم مـن قـال بعكـس ذلـك ينظـر
، البحر الرائق رشح كنز الدقائق لزين الـدين بـن ٤٢٠ ص ٣، املبدع رشح املقنع البن مفلح ج١٩١

 .٣٢٤ ص ٤ُنجيم ج
 .٤٠٣ ص ١املعجم الوسيط ج: حزام يشده النرصاين عىل وسطه، ينظر: ُّالزنار) ٥(
، طبقـات ١٣ ص ٣ذم الكالم وأهله للهروي ج: ذكرت هذه الرواية عن الشافعي بعدة ألفاظ، ينظر) ٦(

 .٣٩٩، رشح العقيدة الطحاوية ص ١٣٨ ص ٢الشافعية الكربى ج
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لـيس لنـا مـع سـنة «:  امللقـب بقـوام الـسنة)٥٣٥:ت(وقال أبـو القاسـم األصـبهاين 

 من األمر يشء إال االتباع والتسليم، وال يعرض عليها قيـاس وال غـريه، @رسول اهللا 

 سواها من كالم اآلدميني تبع هلـا، وال عـذر ألحـد يتعمـد تـرك الـسنة ويـذهب إىل وكل ما

 .»...ّ إذا صح@غريها، ألنه ال حجة لقول أحد مع قول رسول اهللا 

ّواجلدير بالذكر أن كثريا من أهل البدع من الفرق املخالفة ملـنهج الـسلف يـدعون أهنـم  ً

، وكـل مـا أتـوا بـه مـن بـدع يـدل عـىل بطـالن ، أو الفرقة الناجيـةأهل السنة واجلامعة

دعواهم، لكن هذا االنحراف يف تسمية أهل البدع من مجهور األشاعرة وبعـض املاتريديـة 

واملعتزلة وغريهم بأهل السنة قد توسع عنـد كثـري مـن املبتدعـة أو اجلهلـة ممـا سـبب غربـة 

 .ثار القادمةملنهج السلف الصالح السليم من البدع، كام سيأيت بيانه يف اآل

وهذا االدعاء من املبتدعة ظاهر البطالن، فأهل السنة هم السلف الصالح ومن سار 

 هو األصل الذي يعتمد عليه، وإليه @عىل درهبم، ممن جيعل كالم اهللا وكالم رسوله 

ّيردون التنازع، فام وافقه كان حقا، وما خالفه كان باطال، وأما أهل البدع فجعلوا العقول  ً

ة واآلراء واألقوال الباطلة هي األصل وابتعدوا عن القرآن والسنة، يقول ابن أيب القارص

                                       
ًن الفضل األصبهاين، امللقب بقـوام الـسنة، كـان إمامـا حافظـا حـسن أبو القاسم إسامعيل بن حممد ب) ١( ً

ــه  ــة واألدب، ل ــسري واحلــديث واللغ ــا يف التف ــالم، وكــان إمام ــل الك ــل الطريقــة، قلي ًاالعتقــاد، مجي

، طبقـات ٤٣٤ ص ١لـسان امليـزان ج: مصنفات كثرية يف التفسري واحلـديث واللغـة وغريهـا، ينظـر

 .٣٧فرسين للسيوطي ص ، طبقات امل٣٠١ ص ١الشافعية ج

 .٤٢٦ ص ٢احلجة يف بيان املحجة ج) ٢(

، ٤٣ ص ١تأويالت أهل السنة أليب منصور املاتريدي، ويدل عليه عنوان تفسريه، الكشاف ج: ينظر) ٣(

 .٧٢ ص ٤، ج٣٩ ص ٢، ج٦٥ ص١التفسري الكبري للرازي ج

 .٢٧٧ ص ١درء التعارض ج: ينظر) ٤(
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 أن السنة دليل القرآن، وأهنا ال - رمحك اهللا-اعلم«:  يف أصول السنة)٣٩٩: ت(زمنني 

تدرك بالقياس، وال تؤخذ بالعقول، وإنام هي االتباع لألئمة، وملا مشى عليه مجهور هذه 

﴿: ً أقواما أحسن الثناء عليهم، فقالهللا األمة، وقد ذكر ا        

                  
                       ﴾ ]وأمر عباده فقال]١٨ -١٧: الزمر ، :

﴿                        

       ﴾ ]١٥٣: نعاماأل[« . 

 

ًتأثر الكثري من املسلمني بتلك التحريفات يف تفاسري املبتدعة، سـواء مـن اجلهـال الـذي 
ًال يميزون بني احلق أو الباطل، أو من املتعصبني الذي تبنوا أفكارهم، وسواء كـان هـذا أو  ّ

بتـدع األول لتلـك التحريفـات يـشاركهم يف اإلثـم، فهـو الـذي تـوىل كـرب هـذا ذاك، فإن امل

﴿: االنحراف، قال تعـاىل                         

            ﴾ ]٢٥: النحل[. 

َمن سن يف اإلسالم سنة حسنة فعمل هبا بعده، كتب له مثل أجر مـن (... : @وقال  ُ َِّ ُِ َ

ُومن سـن يف اإلسـالم سـنة سـيئة فعمـل هبـا بعـده . عمل هبا، وال ينقص من أجورهم يشء َّ
َكتب عليه مثل وزر من عمل هبا، وال ينقص من أوزارهم يشء ِ ُ( وما أعظم األثر اليسء 

                                       
ّن حممـد املـري األندلـيس، شـيخ قرطبـة، اسـتبحر يف العلـم، وصـنف يف حممد بن عبد اهللا بن عيسى ب) ١(

تفسري القرآن العزيز، أصـول الـسنة، حيـاة القلـوب، أدب اإلسـالم، : الزهد والرقائق، من مصنفاته

 .٩٣، طبقات املفرسين للداودي ص ١٨٩ ص ١٧سري أعالم النبالء ج: وغريها، ينظر

 .٣٥أصول السنة البن أيب زمنني ص ) ٢(

ّأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب العلم، باب مـن سـن سـنة حـسنة أو سـيئة ومـن دعـا إىل هـدى أو ) ٣(

 . ١٠١٧ برقم ٢٠٥٩ ص ٤ضاللة ج
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ِ املسلمني وتشتيت أذهاهنم، وقد فنـي أصـحاهبا وهـي باقيـة إىل ّلتلك التفاسري املحرفة عىل َ

ُهذا الوقت تصد من قرأها عن احلق َ. 



 
أفنـى أهـل التحريــف أعامرهـم يف تأييــد الـرأي، والــرد عـىل املخــالفني وتتبـع املتــشابه، 

ُل وأهل الكالم؛ حتى رصفوا عن االنتفـاع بـالقرآن واالهتـداء هبـداه، إىل واالشتغال باجلد
ًتتبع اآلي التي يرون فيها نرصا ألقواهلم، وإبطاال ألقوال خصومهم، حتى نتج عـن طـول  ً

 .ُبحثهم تفاسري مزورة، ألفت لنرصة املذهب عىل حساب احلق
ق مـا كـان يفعلـه ــــــلبحـث عـن احلًوائهم بدال من اــــة عىل اشتغاهلم بنرصة أهـــومن األدل

ـــرأس املعتزل ـــة واصــــ ــاء ــــ ــن عط ــد ، فق)١٣١: ت(ل ب ــن عبي ــرو ب ــت عم ــئلت أخ ـــد س ِـــ ُ
بيـنهام كـام بـني الـسامء واألرض، : أهيـام أفـضل؟ فقالـت: وكانت زوجـة واصـل )١٤٣:ت(

ح ودواة ّكان واصل إذا جنـه الليـل صـف قدميـه يـصيل، ولـو: كيف كان علمهام؟ قالت: فقيل
 .موضوعان، فإذا مرت به آية فيها حجة عىل خمالف جلس فكتبها، ثم عاد يف صالته

ّوأيـن هـذا مـن فعـل سـلفنا الـصالح يف مناجـاة أحـدهم لربـه، وقـد خلـف الـدنيا وراء 

 .ظهره

ــرازي  ــبق قــول ال ــد س ــة، واملنــاهج «): ٦٠٦: ت(وق ــربت الطــرق الكالمي لقــد اخت

ًيال، وال تروي غليالالفلسفية، فام رأيتها تشفي عل  .»الخ....ً

                                       
كـان عمـرو : عمرو بن عبيد، أبو عثامن البرصي، زاهد عابد قدري، من كبار املعتزلة،،قال ابن معـني) ١(

 يكذب وكان. لرد عىل القدرية يريد السنةوله كتاب العدل والتوحيد وكتاب ا. ابن عبيد من الدهرية
، ١٠٦، ١٠٤ ص ٦سـري أعـالم النـبالء ج: عىل احلسن، ويشتم الصحابة ويكذب يف احلديث، ينظـر

، ٥٠٦ ص ٨، تــاريخ اإلســالم ج٢٥٧٤ بــرقم ٢٢٩ ص ٢والـضعفاء واملرتوكــني البــن اجلــوزي ج
 .٤٢٤تقريب التهذيب ص 

 .١٤١املنية واألمل البن املرتىض ص ) ٢(

 . ٢٢٦سبق خترجيه ص) ٣(
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 :وتقدم إنشاده

  ســــوى أن مجعنــــا فيــــه قيــــل وقــــالوا   ومل نـــستفد مـــن بحثنـــا طـــول عمرنـــا

 . ومىض تراجعات غريه مثل أيب احلسن األشعري والشهرستاين وغريمها

 

عــداء الــدين مــن الكفــرة أســهم أهــل البــدع والزندقــة واإلحلــاد، يف حتقيــق خمططــات أ

واملنافقني الذين يريدون تشويه الدين وخلطه بغريه من األديـان املحرفـة، وتبنـى كثـري مـن 

هؤالء املبتدعة أفكار أهل الكفر والنفاق واملنافحة عنها والدعوة إليها، واألمثلة عـىل هـذا 

 :كثرية يف القديم واحلديث

وا أفكار ذلك اليهودي؛ عبد اهللا بن سـبأ الـذي ففي القديم جتد من املنتسبني لإلسالم من تبن

ًتسرت باسم اإلسالم وكاد له، وأدخل كثريا من التحريفات التي آمن هبا من جاء بعده مـن تلـك 

 .الرجعة والقول بعصمة األئمة: الفرق، وقد تكرر كثري من حتريفاته ومنها

ت موجـودة لـدى كثـري ورغم كيد هذا اليهودي للدين هبذه التحريفـات إال أهنـا ال زالـ

 .من أهل البدع املنتسبني لإلسالم

ويف احلديث جتد أمثله كثرية عىل خدمة أعداء الدين من قبل املنهزمني أمامهم املعجبـني 

ًهبم، وقد كان هذا سببا لكثري من التحريفات يف الدين، ومر التمثيل لـه يف مبحـث أسـباب  

 : التحريف، ومنها

 ،ر حتـت شـعارات مزيفـة مثـل التبـاكي عـىل حريـة املـرأةالدعوة إىل االختالط والـسفو

 وحتريـف معنـى الكفـر ، ورفض تطبيقهـا باسـم حقـوق اإلنـسان،وإنكار احلدود الرشعية

 .واإليامن واإلسالم من أجل دعوة تقريب األديان،وقد سبق تفصيل ذلك

                                       
 . ٢٢٦سبق خترجيه ص) ١(

 . ٤٦راجع مبحث نشأة التحريف من هذه الرسالة ص ) ٢(

 . من سورة البقرة يف القسم التطبيقي٦٢ًأيضا آية : ينظر) ٣(
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  :آثار التحريف على الفرد واألمة: ثانياً
ًا سـيئة قـد تركهـا التحريـف يف ديـن اهللا عـىل الفـرد كانت األمة وال زالـت تتجـرع آثـار

خاصة، واملجتمع عامة، وتلك اآلثار قد متخضت عنهـا الوقـائع املؤملـة والبـصامت اخلبيثـة 

): التحريـف(يف مثل هذه اآلثار للتأويـل الباطـل ) ٧٥١: ت(التي ال تنسى، قال ابن القيم 

 وإىل يومنا @ بعد موت رسول ومن جنايات التأويل ما وقع يف اإلسالم من احلوادث«

َفجرى بسبب هذا التأويل الباطل عىل اإلسـالم وأهلـه مـا جـرى، ثـم جـرت الفتنـة .. هذا َ

، فأخـذ ّالتي جرت قتل عثامن بالتأويل، ومل يزل التأويل يأخذ مأخذه حتى قتل به عـثامن

ًيف الزيادة والتولد حتى قتل به بني عيل ومعاوية بصفني سبعون ألفا أو أ كثر مـن املـسلمني، ُ

ِوقتل أهل احلرة ُ  ،ِبالتأويل، وقتل يوم اجلمل بالتأويل من قتل، ثـم كـان قتـل ابـن الـزبري ُِ ُ

ُ، وقتل من قتـل مـن ، ثم كانت فتنة ابن األشعثونصب املنجنيق عىل البيت بالتأويل ُ

                                       
 . الكتاب اتفصيل ذلك يف مبحث نشأة التحريف من هذ: ينظر) ١(

ّاملراد باحلرة حرة واقم، وهي يف رشق املدينة، و) ٢( كان أهـل املدينـة رفـضوا بيعـة يزيـد، وأظهـروا عيبـه ّ

ًوبايعوا عبد اهللا بن الزبري، فأرسل يزيد جيشا بقيـادة مـسلم بـن عقبـة، فخـرج أهـل املدينـة ملحاربتـه 

 .٢٢٢ ص ٨البداية والنهاية ج: هـ، ينظر٦٣فاهنزموا وقتلوا مقتلة عظيمة وكان ذلك سنة 

اريخ ـــــل يف التـــــة يف الكامــــتفصيل القـص: هللا بن الزبري، ينظراج لعبد اــــار احلجــــكان يوم حص) ٣(

 .١٢٤ ص ٤ج 

هو عبد الرمحن بن حممد بن األشعث بن قيس الكندي، بعثه احلجاج عىل سجـستان فثـار هنـاك عـىل ) ٤(

ــه وبــني احلجــاج عــدة  ــيهم العلــامء والــصلحاء، وحــدث بين ــري ف جــور احلجــاج، وأقبــل يف مجــع كب

هـ التي انتـرص فيهـا احلجـاج بـن يوسـف ففـر ابـن ٨٢سنة ) وقعة دير اجلامجم(منها مواجهات كان 

بطلبه فبعث به إليه فلـام ) رتبيل(فأكرم وفادته وتتابعت كتب احلجاج إىل ) رتبيل(األشعث إىل امللك 

، ٥٠٨ ص ٢التـاريخ الكبـري للبخـاري ج : قرب من العراق ألقى نفسه من قرص خرب فهلك ينظـر

 .٣٦٠ ص١٧، هتذيب الكامل ج ١٦٢ص٤٠، تاريخ دمشق ج ٧٨ ص٥ي ج تاريخ الطرب
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َبالتأويل، ثم كانت فتنة اخلوارج وما لقي   املسلمني بدير اجلامجم ِ املسلمون من حروهبم َ

وقتله بني أمية، وتلك احلروب العظام بالتأويـل،  وأذاهم بالتأويل، ثم خروج أيب مسلم

 .، وقتلهم، وحبسهم، ونفيهم بالتأويلثم خروج العلويني

ا التأويـل، ـــــّالم التـي جرهــــاف ما ذكرنا مـن حـوادث اإلســـــإىل أضعاف أضع

ــف ــك بالــسياط، وطي ــه إال بالتأويُومــا رضب مال ـــ ب ـــ، وملــ َا رضب اإلمــــ ِ ـــُ ام ـــ

ــــأمح ب قتلـ ـــسياط، وطل َد بال ـــ ِ ــــُ ـــلـــــ ـــل أمحه إال بالتأوي ــــُ، وال قت ـــرص ــــ ـــن ن د ب

                                       
ُإنه سـمي بـذلك ألنـه كـان : موضع بظاهر الكوفة عىل الطريق املؤدي إىل البرصة وقيل: دير اجلامجم) ١(

ُبني إياد والفرس حرب يف هذا املوضع، فقتل خلـق كثـري فلـام انقـضت احلـرب، دفنـوا قـتالهم عنـد 

ُذلك حيفرون فتظهر مجاجم، وقيل سمي بذلك ألنه كان يعمل به أقداح مـن الدير، فكان الناس بعد  ُ

وقد وقعت فيه املعركة املشهورة بني األشعث واحلجـاج . خشب، كام قال أبو عبيدة، وقيل غري ذلك

، ٣١١ ص ٢الكامـل يف التـاريخ ج : ، ينظـر)وقعة دير اجلامجـم(بن يوسف الثقفي، وعرفت باسم ا

 .١٥٩ ص ٢، معجم البلدان ج ٤٠ ص ٩البداية والنهاية ج 

هو عبد الرمحن بن مسلم اخلراساين، من كبار القادة، كان له دور كبري يف قيام الدولـة العباسـية، قـال ) ٢(

ِ، قتـل بـأمر املنـصور سـنة »هو رش من احلجاج، وأسفك للـدماء« :ابن حجر ميـزان : هــ، ينظـر١٣٧ُ

 . ٢٤٢الفرق بني الفرق ص ، ٢١، مقاالت اإلسالميني ص ٣١٧ ص ٤االعتدال ج

، وقد تعرضوا لألذى واالضـطهاد والقتـل >هم الذين ينتسبون إىل عيل بن أيب طالب : العلويون) ٣(

ــل  أليب ) مقتــل احلــسني(و) مقتــل عــيل(ُمــن قبــل أعــدائهم حتــى ألــف يف ذلــك كتــب مــستقلة، مث

، ١٧٤الطـالبيني ص مقاتـل : أليب الفـرج األصـبهاين، ينظـر) مقاتل الطـالبيني(، و)١٠٧:ت(خمنف

، وأمـا مـن ينتـسب إلـيهم مـن الباطنيـة ٣٧٩ ص ١عـيل الـدخيل اهللا للـصواعق املرسـلة ج. حتقيق د

ِّالنصريية الذين يأل ِهون عيل   فهؤال ليسوا بعلويني بل هم مارقون أكفر من اليهود والنصارى، >ُ

 . ٢٢١ ص ٧منهاج السنة ج : ينظر

 . ٨٠ ص ٨م النبالء ج سري أعال: اختلف يف سبب حمنته ينظر) ٤(

 .٧٣ترمجته يف مبحث جهود العلامء يف كشف التحريف ص : ينظر) ٥(
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مـا جـرى، وتوجـع    محاد اخلزاعـيإال بالتأويل، وال جرى عىل نعيم بن زاعيــــاخل

ما جـرى،   بن إسامعيل البخاريامد أهل اإلسالم ملصابه إال بالتأويل، وال جرى عىل حم

ُونفي وأخرج من بلده إال بالتأويل، وال قتل من خلفاء اإلسالم وملوكه إال بالتأويـل، وال  ُ ُ

ُمـا جـرى وطلـب قتلـه بـضعة   جرى عىل شيخ اإلسالم عبد اهللا أيب إسامعيل األنصاري

ُ جـرى حـني حبـسوا وعرشين مرة إال بالتأويـل، وال جـرى عـىل أئمـة الـسنة واحلـديث مـا
ورشدوا وأخرجوا من ديارهم إال بالتأويـل، وال جـرى عـىل شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة مـا 

 .إال بالتأويلجرى من خصومه وبالسجن وطلب قتله أكثر من عرشين مرة

                                       
هو أمحد بن نرص بن مالك بن هيثم اخلزاعي، أبوعبد اهللا الشهيد، روى عن مالك وابـن عيينـة ومحـاد ) ١(

 . همبن زيد وغريهم، وروى عنه أمحد بن إبراهيم الدورقي وابنه عبد اهللا ومسلمة بن شبيب وغريا

، صـفة ١٤ ص ٨الثقـات ج : هـ، المتناعه عن القول بخلـق القـرآن، ينظـر٢٣١قتله الواثق بيده سنة        

 .١٦٦ ص ١١، سري أعالم النبالء ج ٣٦٣ ص ٢الصفوة ج

هو نعيم بن محاد بـن معاويـة بـن احلـارث اخلزاعـي، روى عـن ابـن عيينـة، وابـن املبـارك، وروى لـه ) ٢(

ِمحل. البخاري، وغريه تـاريخ : هــ، ينظـر٢٢٨ من مرص إىل العراق يف حمنة القرآن فسجن ببغداد سنة ُ

 .٤١٢ ص ١٠، هتذيب التهذيب ج ٣١٣ ص ١٣بغداد ج 

هو صاحب الصحيح اإلمام حممد بن إسامعيل البخاري، بلغ السلطان خالد بـن أمحـد اهلـذيل أن البخـاري ) ٣(

عن السامع منه فلـم يقبلـوا، فنفـاه وأخرجـه مـن بلـده إن لفظه بالقرآن خملوق، فأراد أن يمنع الناس : يقول

: هــ، ينظـر٢٥٦ُفدعا عليه البخاري، فأزال اهللا ملكه، وسجن يف بغداد حتى مـات، وتـويف البخـاري سـنة 

 . ١٣٤ص٢، مقدمة فتح الباري، شذرات الذهب ج ٢٤ ص١١البداية والنهاية ج 

أبـو إسـامعيل، مـن كبـار احلنابلـة، كـان سـلفي هو عبد اهللا بن حممد بن عيل بـن األنـصاري اهلـروي، ) ٤(

ارجـع عـن : عرضـت عـىل الـسيف مخـس مـرات، ال يقـال يل«: ًالطريقة عىل السنة داعيا إليها، يقول

، )ذم الكـالم وأهلـه(، مـن كتبـه »ال أسـكت: اسـكت عمـن خالفـك فـأقول: مذهبك لكن يقـال يل

، سـري أعـالم ٢٧ات احلنابلـة ص ذيـل طبقـ: هــ، ينظـر٤٨١وغريهـا، تـويف سـنة ) منازل السائرين(

 . ١٢٢ ص ٤، األعالم ج ٥٠٩ ص ١٨النبالء ج 

 . ٨٢ترمجته يف مبحث جهود العلامء يف كشف التحريف ص : ينظر) ٥(
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فقاتل اهللا التأويل الباطل وأهله، وأخذ حق دينه وكتابه ورسوله وأنـصاره مـنهم، فـامذا 

ّسالم، وهدوا من أركانه، وقلعوا من قواعـده؟ ولقـد تركـوه أرق مـن هدموا من معاقل اإل

ّوالريـاح، ولـو  الثوب اخللق البايل الذي تطاولت عليه الـسنون، وتوالـت عليـه األهويـة
بسطنا هذا الفصل وحده، وما جناه التأويل عىل األديان والرشائع وخراب العامل لقـام منـه 

 .»عدة أسفار

ًا يف أثر التحريف قبل سبعة قرون تقريبا، فكيـف لـو يـرى مـا حـل وابن القيم يقول هذ

وال حـول وال قـوة إال بـاهللا، ومـن هنـا ! ّباألمة من ضـعف وهـوان جـراء هـذا التحريـف؟

استحقت هذه اآلثار دراسة مستقلة، وال يسعنا هنا إال اإلشارة إىل أهم آثار التحريف عـىل 

 :الفرد واألمة من املسلمني وغريهم

 

والعقيدة ) ٣( هي ما يعتقده اإلنسان ويدين به، وهي أصول الدين وثوابته وقواطعه:العقيدة

اإلسالمية جمموعة األمور الدينية التي جيب عىل املسلم أن يصدق هبا قلبه، وتطمئن إليها 

 ًنفسه، وتكون يقينا عنده ال يامزجه شك وال خيالطه ريب، فإن كان فيها ريب أو شك كانت

        ﴿: ًظنا ال عقيدة، ودليل ذلك قوله تعاىل

          ﴾ ]١٥: احلجرات[ ،

ية ال جيوز تلقيها من غري الوحي، وال جمال فيها للعقل؛ ألهنا غيب ال وعقيدة املسلم توقيف

ومنهج السلف يف تقرير العقيدة يعتمد عىل الكتاب . حتيط هبا مدارك البرش، وال علومهم

الصحابة والتابعني ومن (والسنة، ولذلك هو األسلم واألحكم، فإن فهم السلف الصالح 

لفصل يف مسائل االعتقاد وغريها، ألهنم خيار األمة هو احلجة، وهو القول ا) سلك سبيلهم

                                       
 . ٣٧٦ص ١٥لسان العرب ج : مجع هواء، ينظر) ١(

 . ٣٧٩، ٣٧٨، ٣٧٧، ٣٧٦ ص ١عيل الدخيل ج . الصواعق املرسلة حتقيق د) ٢(

 . ٣١عقيدة لنارص العقل ص حراسة ال: ينظر) ٣(
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، والسري عىل هذا املنهج هو وقد أمر باالقتداء هبم، والرجوع إليهم، وتوعد من خالفهم

الذي حيفظ للمسلم عقيدته من التبديل الذي دخل الديانات الساموية األخرى بكل صورة 

شاعر واألخيلة واألوهام والتصورات من صورها، وأما املعتقدات الوثنية التي تنشئها امل

 .البرشية؛ فهي نتاج عقل برشي قارص
، والتـسليم هللا تعـاىل واالتبـاع وقد متيزت العقيدة اإلسـالمية عنهـا بـاحلفظ مـن اهللا 

َمـن اهللا الرسـالة، وعـىل رسـول اهللا «): ١٢٤: ت(، قال الزهري @لسنة رسوله  ِ@ 
 .»البالغ، وعلينا التسليم

ِّ اهللا هو أحـد النـصني يف هـذا البـاب قـد فـرس مـن أصـحاب مكريم وهو كالوالقرآن ال ُ َّ َّ
ِالتحريف بأعجب تفسري؛ يريدون أن يردوه إىل مذاهبهم، وحيملوا التأويل عىل نحلهم ُ ٍ. 

 .وهذا جيعل أثر التحريف عىل العقيدة األشد عىل الفرد خاصة واألمة عامة
 منـه عقائـد اإليـامن والعيـاذ بـاهللا، وكـان فالفرد هتـوي بـه تلـك التحريفـات حتـى حتـل

للتحريف يف آيات العقائد أثره العظيم يف انقسام األمة، ونـشأة الفـرق الـضالة، واملـذاهب 
 .املنحرفة، والتفاسري امللحدة، وال حول وال قوة إال باهللا

ُّ، وقد الزمـه تفـروإذا رجعنا لنشأة التحريف علمنا أن أول حتريف كان يف العقيدة ق َ
األمة واختالفها، فإن القرون املفـضلة التـي سـبقت االفـرتاق مل حيـصل بيـنهم اخـتالف يف 

ًأمور العقيدة، وبالتايل كانوا صفا واحدا ً. 
َوقد أعمـل أهـل التحريـف عقـوهلم القـارصة يف حتريـف آيـات العقائـد، فـأنتجوا هـذه 

 فهـو حكايـة ملعتقـده، التفاسري الباطلة، التي خيشى منها عىل عقيـدة قارئهـا، وعـىل سـلوكه
 :وهذه بعض األمثلة يف أثر التحريف يف هدم العقيدة وتشويه السلوك

                                       
 . ٢١حراسة العقيدة ص : ينظر) ١(

﴿: ًأخرجـه البخـاري معلقــا بـصيغة اجلــزم  يف صـحيحه، كتــاب التوحيـد، بــاب قـول اهللا تعــاىل) ٢(     

                             ﴾، ٤٦ برقم ٢٧٣٨ ص٦ج . 

 . ٤٦تأويل خمتلف احلديث البن قتيبة ص : ينظر) ٣(

 . ٤٦نشأة التحريف ص : خروج اخلوارج عىل إمام املسلمني، ينظر) ٤(



كامـهأسباب التحريف وآثاره وأح  

  

 

 

ال خيفى أن االنحراف يف فهم حقيقـة اإليـامن والكفـر؛ هـو خلـل اعتقـادي شـق صـف 

، األمة، فبدأ هذا الغلـو واالنحـراف اخلـوارج ببدعـة التكفـري، واسـتحالل دمـاء املـسلمني

واملرجئة عىل النقيض منهم، وال تـزال آثـار انحرافـاهتم يف تلكـم القـضية تـؤثر يف كتابـات 

وأبحاث كثري من املنتـسبني إىل اإلسـالم، وهـذه مـن أعظـم اآلثـار للتحريـف لعظـم تلـك 

أعنــي : وهــذه املــسائل«): ٧٩٥: ت(املــسائل أعنــي اإليــامن، واإلســالم، قــال ابــن رجــب 

 علـق هبـذه ً والكفر، والنفاق مـسائل عظيمـة جـدا، فـإن اهللا مسائل اإلسالم، واإليامن،

األسامء السعادة والشقاوة واستحقاق اجلنة والنار، واالختالف يف مسمياهتا أول اخـتالف 

وقع يف هذه األمة، وهو خالف اخلوارج للصحابة، حيـث أخرجـوا عـصاة املوحـدين مـن 

هم معاملة الكفار، واسـتحلوا بـذلك اإلسالم بالكلية، وأدخلوهم يف دائرة الكفر، وعاملو

دماء املسلمني وأمواهلم، ثم حدث بعدهم خالف املعتزلة وقـوهلم باملنــزلة بـني املنــزلتني، 

ًإن الفاســق مــؤمن كامـل اإليــامن، وقــد صـنف العلــامء قــديام : ثـم خــالف املرجئــة وقـوهلم

 . »ًوحديثا يف هذه املسائل تصانيف متعددة

 واجلامعة يف هذه األصول العظيمة، صاروا عىل طـريف نقـيض؛ واملخالفون ألهل السنة

 .ٍفبني مكفر غال، ومرجئ مفرط

  ::التكفريالتكفري: : ًأوًالأوال

ًالتكفري من املسائل العظيمة التي ناقـشها العلـامء، وبينـوا حـدودها وضـوابطها مراعـاة 
تخـذ ًمنهم لتلك اآلثار العظيمة التي ترتتب عليه، وردا عىل الفرقة الغالية التـي أصـبحت ت

ًالتكفري منهجـا تنطلـق منـه، وتبنـي وفقـه فهمهـا لكتـاب اهللا تعـاىل، فأصـبح هلـا تفاسـريها 

 .املحرفة التي تضلل هبا املسلمني

ومن أشهر الفرق الغالية يف تكفري املسلمني غالة الرافـضة، بـل هـي أشـدها يف التكفـري 

لرافضة أقوام قىض عىل اإلطالق، فأعمى اهللا أبصارهم وبصائرهم عن احلق، وبني هؤالء ا

                                       
 .٣٠جامع العلوم واحلكم ص ) ١(
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ُّاهللا عىل عروشهم، وأزال باطلهم، فاندسوا يف اإلسالم مـن أجـل الطعـن بـه مـن الـداخل، 
ًوزعموا حب آل البيت زورا وهبتانا، كـي ال ينكـشف أمـرهم، وبـدؤوا ينفثـون سـمومهم  ً

عىل اإلسالم وأهله، وأكرب وسيلة هلم التكفري، حتى عمدوا إىل أطهر جيـل عرفتـه البـرشية 

ً، فكفـروهم مجيعـا @ّاإلطالق؛ ذلك جيل الصحابة الذي زكاه اهللا تعـاىل ورسـوله عىل 

وحكموا عليهم بالردة، بـل ويـشتد هبـم العمـى والـضالل حـني كفـروا  إال مخسة أوستة

ً، وقد نزلـوا كثـريا مـن اآليـات >، واخلليفة الثالث عثامن {الشيخني أبا بكر وعمر  ّ
 التي افرتاها أهل الرفض والتحريف، يلزم منهـا إسـقاط ، وهذه املصيبةعىل هذا الباطل

الرشيعة، بل بطالهنا ما دام نقلتها مرتدين، ويؤدي القدح يف القـرآن العظـيم، ألنـه وصـلنا 

 وإخـواهنم، وهـذا هـو هـدف واضـع هـذه املقالـة، }عن طريق أيب بكر وعمر وعثامن 

ًدا مـن أصـحاب رسـول  ينتقص أحـلإذا رأيت الرج«): ٢٦٤: ت(ولذلك قال أبو زرعة 

 حـق والقـرآن حـق، وإنـام أدى إلينـا @ فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسـول @اهللا 

، وإنام يريدون أن جيرحـوا شـهودنا ليبطلـوا @هذا القرآن والسنن أصحاب رسول اهللا 

 .»الكتاب والسنة، واجلرح هبم أوىل وهم زنادقة

، والتــربأ مــنهم؛ }لــصحابة وأول مــن أظهــر الطعــن يف أيب بكــر وعمــر وعــثامن وا

، رغم حماولة بعـضهم إلنكـار اهللا بن سبأ اليهودي، وهذا ما اعرتف به بعض الشيعةعبد

 .تارخيهم املزري، وأن ذلك اليهودي هو املؤسس ملا يتمسكون به من حتريفات

                                       
ِالفـرق بـني الفـرق ص : ينظر) ١( الـرد عـىل مـسألة : ، وينظـر١٤، رسـالة يف الـرد عـىل الرافـضة ص ٣٩َ

 .  من سورة البقرة يف القسم التطبيقي٦ الرافضة عند آية التكفري عند

  .٥٧سبق التمثيل هلا يف مبحث نشأة التحريف ص) ٢(

، فتح املغيـث ٣٣ ص ٣٨، تاريخ دمشق ج٤٩الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي ص : ينظر) ٣(

 . ١٠٩ ص ٣رشح ألفية احلديث للسخاوي ج 

 . ٢٠، ١٩فرق الشيعة للنوبختي ص ) ٤(

 . ٥٧مبحث نشأة التحريف من هذا الكتاب ص: سبق التمثيل لبعض تلك التحريفات، ينظر) ٥(
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ًوقد متخضت فتنة التكفري قديام وحديثا عن آثار جـسيمة عـىل أمـة اإلسـالم، فاسـتحل  ً

املبتدعة دماء املسلمني، وأمواهلم، وأعراضهم، وهي يف كـل زمـان تطـل عـىل املـسلمني هبا 

 . بثوب جديد

  ::اإلرجاءاإلرجاء: : ًثانيًاثانيا

ُ، وسميت املرجئة تلك الفرقة الـضالة، هبـذا االسـم ألهنـم التأخري: اإلرجاء يف اللغة
ُأخروا العمل عن مسمى اإليامن َّ َإن : ف األمـة ـ، فقالوا ـ خمـالفني للكتـاب والـسنة وسـل

اإليـامن اعتقـاد بالقلـب، وقـول باللـسان، : وقـول أهـل الـسنة. األعامل ليست من اإليـامن

وعمل باجلوارح، يزيد بالطاعة وينقص باملعصية، وأن الكفر يكون بـالقول، أو الفعـل، أو 

 .االعتقاد

كــردة فعــل أمــام فتنــة  ،}وبدعــة اإلرجــاء ظهــرت يف أواخــر عهــد الــصحابة 

وهكـذا هـم أهـل البـدع، يقـابلون البدعـة ببدعـة لـذا جتـد بعـضهم قابـل بدعـة  اخلوارج

 .اإلرجاء بالغلو والتطرف

ويعترب الفكر اإلرجائي من أشد االنحرافـات التـي وقعـت يف تـاريخ املـسلمني، حيـث 

 .ًترك آثارا خطرية يف حياة األمة، ما تزال تنخر يف جسمها حتى اآلن

                                       
 . ٨٣ ص ١، لسان العرب ج ٢٢١أساس البالغة ص : ينظر) ١(

، التبـصري يف ١٥٨هتـذيب اآلثـار للطـربي ص : هناك أقوال أخرى يف سبب تسميتهم باملرجئة، ينظر) ٢(

 .٣٩٥  ص٧، جمموع الفتاوى ج ٩٧الدين ص 

، رشح أصول ٤٤، التنبيه والرد عىل أهل األهواء والبدع ص ٦١١ ص ٢الرشيعة لآلجري ج : ينظر) ٣(

ــة ج  ــسنة واجلامع ــل ال ــاد أه ــاوى ج ٨٣٠ ص ٤اعتق ــوع الفت ــوش ٥٠٦ ص ٧ن جمم ــتامع اجلي ، اج

 . ٨٤اإلسالمية ص 

 .املراجع السابقة: ينظر) ٤(

: اء كان غلوا أم ال، فالغلو أخـص مـن التطـرف، ينظـرالتطرف هو البعد عن التوسط واالعتدال سو) ٥(

 .١٩٠معجم املناهي اللفظية حرف التاء ص 
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 .ًطي كثريا من واقعنا املعارص بكل سلبياهتاوقد تطورت بدع اإلرجاء لتغ

ًووجد كل من تراخى عن العمل، وانحدر عن القيم، وجـد يف اإلرجـاء تفـسريا مرحيـا  ً

 .يربر له تراخيه، وتفريطه

ّلقد كان حتريف اإلرجاء من أخطر املزالـق التـي أدخلهـا املحرفـون عـىل تلـك العقيـدة 
 .الصافية ومفهومها الصحيح عند املسلمني

 :وأقوال العلامء كثرية يف ذم املرجئة، واعتبارها األشد خطورة عىل هذه األمة، ومنها

َحني سئل عنهم) ٩٥: ت(قول سعيد بن جبري  ِ صـابئة « أو »هم هيـود أهـل القبلـة«: ُ

﴿: ولعله ملشاهبتهم اليهود حينام قالوا. »هذه األمة               ﴾ 

 .]٨٠: البقرة[

َلفتنتهم ـ يعني املرجئة ـ أخوف عىل هـذه األمـة مـن «): ٩٦: ت(وقال إبراهيم النخعي  ْ ِ َ

مــا «): ١٢٤: ت(وقــال الزهــري .واألزارقــة هــم رش فــرق اخلــوارج »فتنــة األزارقــة

 . ابتدعت يف اإلسالم بدعة هي أرض عىل أهله من اإلرجاء

 .ًن شيئا من األهواء أخوف عىل هذه األمة من اإلرجاءوكان العلامء ال يرو

َوهذه بدعة اإلرجـاء التـي أعظـم الـسلف واألئمـة الكـالم يف أهلهـا، وقـالوا فيهـا مـن  ْ َ

املقاالت الغليظة التي تبني شدة خطرها عىل األمة، وقد ازداد رشها وانتـشارها يف عـرصنا 

 .يريدون التفلت من الديناحلارض، ملوافقة هذه األفكار لنفوس كثرية ممن 

                                       
 . ٢٨واقعنا املعارص ملحمد قطب ص : ينظر) ١(

 . ٩٤٤أخرجه الربيع بن حبيب األزدي يف مسنده عن جابر بن زيد برقم ) ٢(

كائي يف رشح أصول اعتقـاد أهـل الـسنة ، الالل٦١٧ برقم ٣١٣ ص١أخرجه عبد اهللا بن أمحد يف السنة ج ) ٣(

 .٢١ ص٣، األصبهاين يف حلية األولياء ج ٦٢، البغدادي يف الفرق بني الفرق ص٩٨٨ ص٥ج

 . ٤٩، التبصري يف الدين ص ١١١مقاالت اإلسالميني ص : ينظر) ٤(

 .  وذكره ابن تيمية يف جمموع الفتاوى٦٧٧ ص ٢أخرجه اآلجري يف الرشيعة ج ) ٥(

 . ٩٩٢ -٩٩١ ص ٥ح أصول اعتقاد أهل السنة جرش: ينظر) ٦(
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، وسنة رسوله ولك أن تتصور أثر عقيدة اإلرجاء عىل كثري من اآليات يف كتاب اهللا 

، فامذا يعني للمرجئ األمر بالصالة، والزكاة، والصيام، ومكارم األخالق، وغريها @

ر من وجوه الرب، التي وعـد اهللا أهلهـا باجلنـة والـدرجات العـىل منهـا، والنهـي عـن الكبـائ

 .والصغائر والتوعد عىل مرتكب هذه بالعقوبة

ماذا تعني هذه اآليات لذلك املرجيء؟ ال شك أهنا جمرد كـالم ال أثـر لـه، وهـذا نتيجـة 

 .حتريف حقيقته باإلرجاء

ٍوأهل التحريف مـن املرجئـة حيـنام يفـرسون كتـاب اهللا تعـاىل؛ يقـدمون للقـارئ معـان 

ًن معها املـسلم أكثـر تفلتـا وانحطاطـا مـن غـريه جوفاء ال تطبيق هلا عىل أرض الواقع، يكو ً

 .من املسلمني، ومن هنا نعلم سبب تلك املذمة العظمية من علامء السلف لإلرجاء وأهله

ًومن األمثلة أيضا عىل أثر التحريف يف هدم العقيدة حتريـف أسـامء اهللا وصـفاته، وهـي 

 .من أوسع جماالت التحريف يف العقيدة

 

أنزل اهللا تعاىل القرآن الكريم هداية للنـاس أمجعـني وذكـرى وموعظـة للمـؤمنني، فهـم 

املنتفعون به دون غـريهم، وهـذا هـو املقـصود مـن تـالوة آيـات الكتـاب، أن حتـدث أثرهـا 

اإلجيايب يف النفوس، ال جمرد تالوة ال جياوز أثرها حنجرة تاليها، وهلذا نجد القرآن يـستثمر 

ل وسيلة لرتبية النفوس تربية إيامنية خالصة، ويتضح هذا جليا من تنويـع األسـاليب فيـه ك

بني الرتغيب والرتهيب، وكثرة اآليات يف نعـيم اجلنـة وعـذاب النـار، والبـشارة والنـذارة، 

ُليعيش املؤمن بني رجاء اهللا تعاىل واخلوف منه، فينعكس أثر ذلـك عـىل سـلوكه، ومل يغفـل 

آن الكريم جانب حب اهللا تعاىل بتذكري القارئ لكتابه بنعمه وألطافه، فيجمـع يف آيات القر

 .بني حب اهللا تعاىل واخلوف منه ورجائه
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ًوأيضا اهتم بالعالقات االجتامعية، وغريها مـن شـؤون املـسلم كافـة، فلـم يغفـل منهـا 

 .@شيئا إال وقد بينها اهللا تعاىل له يف كتابه وعىل لسان رسوله 

تحريف يف التفسري يف إضعاف األثر الرتبـوي والنفـيس لآليـات الكريمـة، وقد أسهم ال

فلم يعد لسامع آيات الوعد رغبة وال لسامع آيات الوعيد هيبة، وتأثر بعـض املـسلمني هبـذا 

ّالتحريف لدرجة املطالبة بتنحية آيات القرآن عن شؤون احلياة املختلفة، األمـر الـذي ولـد 

النقص، أسـهم يف تغذيتـه تلـك احلملـة الـرشسة عـىل الـدين ًيف نفوسهم نوعا من الشعور ب

 .بشكل عام، وامللتزمني بأحكامه بشكل خاص

وإذا ضعف األثر الرتبوي النفيس عند الناس، فال فائدة كبرية من سـامع آيـات القـرآن، واهللا 

 .]٢٩: ص[ ﴾         ﴿: تعاىل يقول

وإضعاف هذا األثـر لكتـاب اهللا املجيـد هـو مـا يريـده أعـداء اإلسـالم، الـذين يبـذلون 

 .جهدهم إلحداث رشخ بني الواقع النظري والعميل يف حياة املسلمني

ت، ومن األمثلة عىل التحريفات التـي تـضعف أثـر اآليـات عنـد قـارئ تلـك التحريفـا

حتريف معنى أسامء اهللا احلسنى وصفاته العىل وهـو أوسـع املجـاالت التـي طالـت العقيـدة 

اإلسالمية، وقد تكرر ذكر أسـامء اهللا تعـاىل احلـسنى وصـفاته العـىل يف كتابـه حتـى ال تكـاد 

ختلو منه آية من آياته، لكن خوض أهـل التحريـف فيهـا وتعطيـل آياهتـا بـدعوى مـشاهبتها 

لك األسامء والصفات من مضموهنا، وما أراد اهللا تعاىل هبا، فـال حتـدث للمخلوقني يفرغ ت

يف نفــس قارئهــا ذلــك الــشعور النفــيس بعظمــة تلــك األســامء والــصفات للبــاريء، الــذي 

 .ينعكس عىل سلوك القارئ هلا

                                       
 . ٥٩٣ ص ٢االنحراف الفكري يف التفسري املعارص ج ) ١(

 . املرجع السابق) ٢(
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ِّفإذا عطل السمع والبرص، وقيل سـميع بـال سـمع، وبـصري بـال بـرص، فـأي أثـر يبقـى : ُ

ًسامء والصفات، وأيضا إذا نفي عنه العلو، والرؤية، واملجئ، والنــزول لقراءة مثل هذه األ

ُإىل السامء الدنيا، فإن القارئ لو أخذ بتلك التحريفات سيفيض بـه إىل عبـادة العـدم، الـذي 

ال جيد ألوصافه ذلك الشعور النفيس املرجو، مثل اخلشية، والرجاء، واخلوف، وبالتايل لن 

 . الذي يعكسه ذلك الشعوريكون هلا التأثري الرتبوي

ً شيئا فشيئا يصبح الفرد يف هنايـة املطـاف يتلـو آيـاتاوهكذ معطلـة املحتـوى، مفرغـة : ً

ًاملضمون، حبيسة السطور، ال جتد هلا أثرا يف نفس قارئها، فامذا يعني للقـارئ إذا قـرأ آيـات 

 ال تعنـي لـه استواء اهللا وعلوه وبينونته مـن خلقـه يف تفاسـري أهـل التحريـف، ال شـك أهنـا

ًشيئا، فال ثمة استواء وال علو وال سمع، وال برص، يف تفاسري املبطلني، ولن يبقى هلا أثرها 

 .الفاعل يف البناء النفيس والرتبوي



للتحريف أثر كبري يف تعطيل أحكام اآليات وإفراغها من حمتواها بشكل مبارش أو غـري 

ألحكام يف سطور يقرأها النـاس كنـوع مـن الـرتاث القـديم الـذي ال مبارش، وحبس تلك ا

عالقة له بـواقعهم املعـارص، حتـى ضـاعت هويـة املـسلمني وعاشـوا يف غربـة عـن حقيقـة 

ِاإلسالم وهديـه، وهـذا األثـر اخلطـري للتحريـف أدى إىل إنكـار جانـب كبـري مـن التـرشيع  ِ ْ َ

 :اإلسالمي، وهذه بعض األمثلة

 

االهنزامية أمام الغـرب مـن أهـم األسـباب التـي دفعـت بعـض املفـرسين للتحريـف يف 

آيات كتاب اهللا تعاىل، كام سبق بيانه، وآيات اجلهاد تعترب أول عقبة أمـام هـؤالء املـداهنني، 
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 .واملنهزمني ومن اغرت بقوهلم من اجلهال واملخدوعني

ــث ال ــات واألحادي ــوا اآلي ــاد واجه ــل اجله ــاة تعطي ــالتحريف، ودع ــه ب ــت علي ــي دل ت

ليتملصوا من تلك الشعرية العظيمة ذروة سنام اإلسـالم؛ اجلهـاد يف سـبيل اهللا، وحـرصوا 

تلك اآليات يف الدفاع عن النفس يف حالة واحدة فقط؛ وهي اعتداء الكفار عـىل املـسلمني 

ل من أجل محلهم عىل تغيري ديـنهم، أمـا إذا كـان االعتـداء مـن أجـل أمـر آخـر مثـل احـتال

 .األرايض، وليس هدفه الدين، فاجلهاد غري مرشوع

والقرآن الكريم بوضوحه، وقوة حجته يرد عىل أصحاب ذلك التحريف يف آيات كثرية 

دعت إىل اجلهاد، وحثت عىل الصرب عليه، والوعد بالنرص ألهل اإلسالم عىل أعدائهم، ومن 

           ﴿: قوله تعاىل: تلك اآليات

                                       
القاديانيـة والبهائيـة، حيـث اعتـرب مؤسـس : مـن أبـرز احلركـات التـي نـادت بتعطيـل اجلهـاد حركتـا) ١(

، وهلــذا ال @ هللا ورســوله ًالقادياينــة غــالم أمحــد كــل مــن يرفــع الــسيف ويقاتــل الكفــار عاصــيا

يستغرب دعم اإلنجليز هلذه احلركة التـي رصح قائـدها غـالم بمواالتـه لإلنجليـز ودعـوة املـسلمني 

لإلخالص هلم باعتبارهم احلكومـة التـي بـسطت األمـن وآوتـه مـن الظـاملني، والقاديانيـة والبهائيـة 

 . ٢٤٢حتليل إلحسان إهلي صانية دراسة والقادي: حركتان كافرتان وإن ادعتا اإلسالم، ينظر

والبهائية نسبه إىل مريزا حسني امللقب ببهاء اهللا، وهـي مـؤامرة إحلاديـة خططـت هلـا املاسـونية الـرسية       

ًوالصهيونية العاملية، وتعود هذه العقيدة إىل البابية التي ابتدعها عيل حممـد الـشريازي، والبهائيـة أشـد كفـرا 

مقـال للـشيخ : ّسالم كله وتدعي رسالة جديدة مستمدة من دين اليهـود، ينظـرمن القاديانية ألهنا تنكر اإل

وقـد تبنـى . ١٨٦  ص٩ ج ٢٦عبد القادر شيبة احلمد بعنوان البهائية يف جملة البحـوث اإلسـالمية العـدد 

تفـسري املنـار : كثري من رجال املدرسة العقلية هذا املعتقد الباطل الذي يسعى لتعطيـل اجلهـاد، ينظـر

 .٣١١، ٣١٠ ص ٢ج

 . ٦٦٩ ص ٢االنحراف الفكري ج : ينظر) ٢(
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﴾ ]٦٥: األنفال[ ،﴿            

               ﴾ ]٢١٦: البقرة[ ،

﴿       ﴾ ]٣٠: حممد[. 

وغري هذه اآليات كثري ال يمكن حرصها يف الدفاع عن النفس فقط، فـإن حالـة الـدفاع 

ًعن النفس حتصل تلقائيا للشخص بفعل الغريزة، وضد كل من يعتدي عليـه بغـض النظـر 

لقرآن بأسلوبه الفريـد حلمـل الـنفس عن دينه، وال حتتاج إىل كل تلك املعاجلة التي سلكها ا

البرشية عىل التفاين والتضحية واالستشهاد عـن طريـق اسـتثارة الطاقـات الروحيـة اهلائلـة 

 .الكامنة يف النفس، والقضاء عىل بواعث الرتدد والتويل يوم الزحف

وإذا سمع املسلمون تلك التحريفـات التـي تـدعو لتعطيـل اجلهـاد، فـإن الـربود وعـدم 

، وتتبـدد الـروح احلامسـية اهلائلـة يف حتـل يف نفوسـهم جتـاه آيـات اجلهـاد الكثـريةاملباالة 

نفوس املـسلمني إلعـالء كلمـة اهللا تعـاىل، وتتحقـق أمنيـة طاملـا حلـم هبـا أعـداء اإلسـالم؛ 

 .وحينها يتكالبون عىل هذه األمة، وهي تبحث عن السالم بني أعدائها

 

دود، والقـصاص، والتعزيـر، وتطبيـق رشع اهللا تعـاىل، فيـه ضـامن ال شك أن إقامـة احلـ

حقيقــي ألمــن املجتمــع، وهــي صــامم األمــان الــذي جيعــل النــاس آمنــني عــىل حرمــاهتم، 

وأمواهلم، وأنفسهم، ولتطبيق الرشيعة اإلسالمية أثر كبري يف احلد من اجلريمـة واالنحـالل 

ر الذي تنعم به بالد اإلسـالم هـو إحـدى األخالقي، الذي تعاين منه بالد الكفر، وهذا األث

احلكم العظيمة التي أرادها الشارع من تلك احلدود، ولكـن مـن املحـزن أن جتـد مـن أبنـاء 

اإلسالم أو من يدعي االنتـساب إليـه، مـن هيـاجم هـذا الـرشع الربـاين، ويـسعى لتعطيلـه، 

ين، وأعلنـوا ًويردد شعارات أعداء الـدين التـي مـألت قلوهبـا حقـدا عـىل عظمـة هـذا الـد
                                       

 . ٦٦٩ ص ٢االنحراف الفكري ج : ينظر) ١(
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ُشعارات مزيفة، تطمح للنيل من اإلسالم، مثـل ذريعـة حقـوق اإلنـسان، التـي وظفـت يف 
غري حملها ألن حقوق اإلنسان حمفوظة يف الرشيعة، لكـن لـيس اإلنـسان هـو ذلـك املجـرم، 

وقد أخذ أبناء جلدتنا حيملون هلم تلـك الـشعارات املزيفـة، فحرفـوا آيـات اهللا تعـاىل التـي 

 :ًضهم الدنيوية، ولنأخذ مثاال عىل ذلك حد الرسقة والزناتعارض أغرا

﴿: ورد بيان حـد الزنـا يف قولـه تعـاىل                               

   ﴾ ]ــور ــاىل]٢: الن ــه تع ــرسقة يف قول ــد ال ﴿: ، وورد ح                  

      ﴾ ]٣٨: املائدة[. 

واحلقيقة الرشعية تقتيض إطالق الزاين والسارق عىل كل من زنى، أو رسق مـن غـري رشط 

تكرر الزنا أو الرسقة، فالزاين كل من زنى ولو مـرة واحـدة، والـسارق كـل مـن رسق ولـو مـرة 

الم أحد من الـسلف أو  كواحدة، ومل يرد اشرتاط التكرار يف القرآن الكريم وال يف السنة وال يف

 .حتى جاء يف هذا القرن الرابع عرش من يشرتط تكرر الزنا وتكرر الرسقةمن اخللف،

ــاىل ــه تع ــسري قول ــد يف تف ــو زي ــد أب ــول حمم ﴿:  يق            ﴾   

تعـود، أي أن الـرسقة صـفة واعلم أن لفظ السارق والسارقة يعطـي معنـى ال«: ]٣٨: املائدة[

من صفاهتم املالزمة هلـم، ويظهـر لـك مـن هـذا املعنـى أن مـن يـرسق مـرة أو مـرتني، وال 

يستمر يف الرسقة ومل يتعود اللصوصية ال يعاقب بقطع يده، ألن قطعها فيه تعجيـز لـه، وال 

 .»يكون ذلك إال بعد اليأس من عالجه

ــاىل ــه تع ــسري قول ــذا يف تف ــل ه ــال مث ﴿: وق               

 ﴾  ]يطلق هذا الوصف عىل املرأة والرجل إذا كانا معروفني بالزنـا، وكـان «: ]٢: النور

 .»من عادهتام وخلقهام، فهام بذلك يستحقان اجللد

                                       
 . ٥٨حتريف املصطلحات القرآنية ص : ينظر) ١(

 . ٨٨اهلداية والعرفان يف تفسري القرآن بالقرآن ملحمد أبو زيد ص ) ٢(

 .٢٧٤املرجع السابق ص ) ٣(
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الفلــسفة ( العقــاد يف كتابــه وذهــب إىل هــذا التفــسري كثــري مــن املتــأخرين أمثــال حممــود

، ومصطفى حممود، وقد ذهب عبـد )البيان بالقرآن(، ومصطفى املهدوي يف كتابه )القرآنية

حـدود الـرسقة، والزنـا، (أال لـئن فعلنـا «: املتعال الصعيدي إىل أشد من هذا اإلحلاد، فقال

 .»ًلنكونن يف أعني العامل املتمدنني مهجا متوحشني) والقصاص يف اجلروح

فهذا ترصيح منهم بالدافع لذلك التحريف الظاهر البطالن، الذي ال حيتاج إىل رد؛ إنـه 

 .االهنزامية أمام الغرب وحضارته

ّومن األمثلة عىل تعطيل األحكام الرشعية حتريف آيات حتريم الربـا، وقـد مـر تفـصيله 
 .يف أسباب التحريف

ً فـإن كثـريا مـنهم لـيس هلـم مـن  عـىل واقـع املـسلمني،ئولقد كان هلذا األثر وقعه السي

ٍاإلسالم إال اسمه، فهم يف واد، وأحكامه وترشيعاته يف واد آخر، فأصبحوا هبوية مـشوهة،  ٍ

 .وأخذوا يلهثون وراء احلضارات الغربية ومن حيمل شعاراهتم من املنتسبني لإلسالم



 

إن إشغال املسلمني بتلك األقوال املحرفة يف معاين كتاب اهللا تعاىل، سـوف يكـون عـىل 

حساب تنحية األقـوال الـصحيحة تنحيـة كليـة، ومـع انتـشار هـذه التفاسـري البدعيـة التـي 

، فإن قارئها ينشغل ذهنـه بتلـك التحريفـات وحتـدث عنـده حوت التحريف آليات اهللا 

، أو ً احلق، وربام كان جاهال فلـم يعـرف الوصـول إليـهاحلرية والشك فتجده يبحث عن

َابتيل باعتناق تلك البدع والعياذ باهللا
ِ ُ ْ. 

                                       
 .٦١حتريف املصطلحات القرآنية ص : ينظر) ١(

 .٣٤٢األقوال الشاذة ص : ينظر) ٢(

لذلك جتد العلامء حيذرون من قراءة تفاسري أهل التحريف، إال ملن له القـدرة العلميـة يف التمييـز بـني ) ٣(

 .احلق والباطل فيها
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ورغم كثرة التفاسري املنحرفة عن منهج أهل الـسنة واجلامعـة، فإنـك ال تكـاد جتـد فيهـا 

 .احلق خاصة يف آيات العقيدة

ني الطوائـف املبتدعـة مـع ًانظر مثال لـضياع القـول احلـق يف أسـامء اهللا تعـاىل وصـفاته بـ

كثرهتم واشتغاهلم باجلدل والرد عىل املخالف، لكن احلق يبقـى يف مـنهج الـسلف الـصالح 

 .من الصحابة والتابعني هلم بإحسان

ُحتى ال يوجـد يف «: حول بعض اآليات التي أشكلت) ٧٢٨: ت(يقول شيخ اإلسالم 

ري أهل التحريف التـي جتـاهلوا  ناهيك عن تفاس»طائفة من كتب التفسري إال ما هو خطأ

 .فيها ضوابط التفسري ورشوطه

وكـذلك كثـري مـن «): ٧٥١: ت(وقريب من قول شيخ اإلسالم قول تلميذه ابن القيم 

ّاملفرسين يأتون بالعجائب التي تنفر عنها النفوس، ويأباها القرآن أشد اإلباء ُ ِ«. 

التحريـف، وهلـذا األثـر عواقبـه واملقصود أن غياب املعنى الصحيح لآلية أثر مـن آثـار 

 .الوخيمة التي يظهر أثرها عىل الفرد خاصة واألمة عامة

 

من اآلثار السيئة واملؤسفة للتحريف انتشار تفاسري كثرية بنيت عـىل البدعـة واملـذاهب 

تغل هبـا الدارسـون العقدية الرديئة، واملـؤمل أن هلـا مـن الـشهرة والـذيوع الكثـري، حتـى اشـ

 .ّوقدموها عىل غريها

ّومما عمت به البلوى أن اعتمدوها عقيدة أهل السنة واجلامعة، ومنها العقيدة األشعرية 
التي تغطي عقول كثري من املسلمني، وهم يقدسوهنا ويتعصبون هلـا، وهكـذا بقيـة العقائـد 

.  بـالرد والطعـن فـيهموقد تـصدوا ألهـل الـسنة. املنحرفة جتد هلا متعصبني ينافحون عنها

 .فبقي منهج السلف يف غربة بني أولئك املتعصبني

                                       
 . ٤٨ ص ١٤جمموع الفتاوى ج ) ١(

 .٦٩٤ ص ٢الصواعق املرسلة ج ) ٢(
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) أنــوار التنـــزيل وأرسار التأويــل) (٦٩١: ت(ًفتجــد مــثال تفــسري القــايض البيــضاوي 
عــىل ) ٥٣٨: ت(الـذي مجــع فيــه مؤلفــه بــني تفـسريين كبــريين، مهــا الكــشاف للزخمــرشي 

، فجـاء كتابـه عميـق )٦٠٦: ت( األشعرية العقيدة االعتزالية، وتفسري الرازي عىل العقيدة
ًالغور، صعب املراس، قد عكف الناس عليه، واعتنوا به تدريسا، فـام مـن مفـرس يف القـرن  َ ِ ْ َ

 .، إال وتفسري البيضاوي يف طليعة مراجعههالسابع، وما بعد
والشك أن تفسري البيضاوي عىل جاللة مؤلفه يشغل عىل األقل عـن القـول الـصحيح 

 .لعقيدةيف باب ا
ًوكثري من التفاسري هي أشد من تفسري البيضاوي انحرافا، وهلا قبول ومؤيدون إما مـن 

اجلهلة أو أصحاب التعصب املـذهبي، وهـي تنمـو وتزيـد يف كـل وقـت، وتنـرش عـىل أهنـا 
 .تفسري لكتاب اهللا تعاىل، والتفسري بريء منها

 
 هذا من أشد آثـار التحريـف خـشية عـىل قارئـه، فـإن تفاسـري أهـل التحريـف قـد ولعل

بنيت عىل خمالفة منهج السلف الصالح، ومع كثرهتا وانتـشارها وكثـرة املغـرتين هبـا، صـار 
ًمنهج السلف الصالح أهل السنة واجلامعة حقا غريبا بينها ً. 

إحـسان ملـا نـتج عـنهم ، وهدي أصحابه، ومن تـبعهم ب@ولو لزم أصحاهبا هدي النبي 
 .ذلك التحريف الذي أضلوا فيه من أضلوا من املسلمني، وصدوهم عن املنهج السليم

ــال  ــضوا عليهــا (: @ق ــن بعــدي، ع ــاء الراشــدين م ــسنتي وســنة اخللف علــيكم ب

  .)بالنواجذ

وبتعدد التحريفات وتشعبها واختالف أسباهبا يتفرق املسلمون طوائـف متفرقـة حتـى 

ستفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني ملة، كلها يف النـار، (: @ل الرسول يصدق عليهم قو

                                       
 . ٣٤٣ األقوال الشاذة ص ،١٠٨التفسري ورجاله البن عاشور ص : ينظر) ١(

 .٣٤٣األقوال الشاذة ص :  من تفسريه، وينظر٢٧٤ ص ١، ج٨١ ص ١مثال ج: ينظر) ٢(

 . ٢٢٨سبق خترجيه ص ) ٣(
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 . احلديث)...إال ملة واحدة

ومع كثـرة الفـرق املخالفـة جتـد للمتمـسكني يف مـنهج أهـل الـسنة واجلامعـة غربـة بـني 
بـدأ اإلسـالم (: @ أصدق تـصوير بقولـه @أولئك املبتدعني، وهذا ما صوره النبي 

 .)ً غريبا، فطوبى للغرباءغريبا، وسيعود كام بدأ
هذه الغربة نلمس آثارها يف حياتنا املعارصة، حيـث غـدا املتمـسكون بـسنة املـصطفى و
 غرباء يف أوطاهنم، وبني أهليهم، وذوهيم، ولكنها غربة مل تـأت دفعـة واحـدة لتـؤثر @

بشكل سلبي عىل حياة املسلمني، وإنـام كـان للتحريـف يف نـصوص الـوحيني أثـر فعـال يف 
ًشعال الرشارة األوىل، ثم اتسعت دائرته شيئا فشيئا، حتى وصلت احلالة إىل مـا هـي عليـه إ ً

ًاآلن، وأسهمت يف ضعف األمة سياسـيا، وعـسكريا، واقتـصاديا، وعلميـا ً ً ً ملـا ابتعـدوا ،
 .عن هدي سلفهم الصالح الذين قادوا األمم

 
سنة الرشيفة قدسية خاصة يف نفـس كـل مـسلم، وثقـة حتتل نصوص القرآن الكريم وال

 عـن ربـه @منقطعة النظري، وهذا منطلق من وجوب اإليامن بـصدق مـا خيـرب بـه النبـي 
َّإيامنا ال يعرتيه ريب، لكننا نرى من يسعى لزعزعـة هـذه الثقـة ونـسف كثـري مـن املـسلامت  ً

لها، وهذا ما حيلم به أعداء واألمور املعلومة من الدين بالرضورة، والتي ال يعذر أحد بجه
ًاإلسالم قديام وحديثا، وهو إحداث هزة يف نفس الفرد املسلم، تنـال مـن قدسـية نـصوص  ً

الوحيني، فـإن تلـك القداسـة التـي ال تتزعـزع يف املـسلمني تغـيظ أعـداءه، حتـى ظهـر مـن 
املبتدعة من يتعامل مع نصوص الوحي، كأي نص آخر قابل للنقد، والطعن، والتـشكيك، 

 .والصدق، والكذب، وسمى بعضهم امللتزمني بالنص القرآين عبدة النصوص

                                       
 .٢٢٨سبق خترجيه ص) ١(

 .١٤٥ برقم ١٣٠ ص١ًرواه مسلم يف صحيحه، كتاب اإليامن، باب بيان أن اإلسالم بدأ غريبا ج) ٢(

 . ٥٦٧ ص١ري املعارص جاالنحراف الفكري يف التفس) ٣(

 .٨٨حتريف املصطلحات ص : ينظر) ٤(
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والـذين يـسعون لتغيـري مفهـوم الـنص عنـد املـسلمني، وإزالـة قدسـيته يتـسرتون حتــت 

 .التجديد، وحرية الفكر، وذم التقليد وغريها: شعارات خداعة، مثل

اجلرأة من التعطيـل، وإذا وجد املسلم أهل التحريف يترصفون مع النص القرآين بتلك 

ًوالتبديل، وإنكارها بادعاء املجاز والتمثيل فيها، فإنك جتد هلذا أثرا يف نفسه، وقد أضـعف 

 .أهل التحريف هيبة تلك النصوص، والعياذ باهللا

َّوإذا قلت تلك اهليبة والثقـة قـل معهـا الـوازع الـذي يردعـه، وجـاء تـرصفه غـري عـابئ  َّ

يف هذه اخلدمـة ألعـداء الـدين، وصـاروا معـاول هـدم يف بتعاليم الدين، فقدم أهل التحر

 .أيدهيم، وثاروا عىل القيم الثابتة

 

َمن النتائج املتوقعة لتبديل الـدين بتلـك التحريفـات انتـشار البـدع، فـإذا نحيـت الـسنة  ِّ ُ

 .ّحلت حملها البدعة

بدعـة الغلـو يف األوليــاء فمـن اآلثـار الــسيئة التـي تركهـا التحريــف عـىل سـبيل املثــال، 

ًوالصاحلني، التي غطت عقول كثري من املسلمني، وقد حرف املبتدعـة كثـريا مـن نـصوص  ّّ
الكتاب والسنة لتوافق تلك البدعة، فتفاقمت آثاره بام نراه اآلن يف كثري من بـالد املـسلمني 

 العبـادات، الذين يطوفون بالقبور، وجيعلوهنا مزارات يتقربون فيها إىل أصحاهبا بمختلف

 .وهذه ال شك من البدع الرشكية التي ختل بعقيدة التوحيد

وإذا رجعنا ملنـشئها وجـدنا التحريـف يف نـصوص الكتـاب والـسنة منبتهـا األول، ويف 

مقدمـة هـؤالء الغـالة يـأيت غـالة الرافـضة لتحتـل املرتبـة األوىل يف تطويـع اآليـات لتوافــق 

 .فيهم حتى جعلوهم فوق مرتبة األنبياءمزاعمهم يف أئمتهم املزعومة، الذين غلو 

وكذا غالة الصوفية من الفرق شديدة الغلو يف الشيوخ واألئمـة، ومـن املؤسـف أن هلـا 

ًانتشارا واسعا بني املسلمني، وعىل أيدهيم يكثـر الزائـرون للقبـور واملتربكـون بالـصاحلني،  ً

 .اض دنيويةوقد ال يكونوا صاحلني، بل منافقني يستقطبون مجاهري الناس ألغر
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ّبدعة التحريف من البدع التي تنمو وتتزايد، ويتسع أثرها شيئا فشيئا، فإن الـذي سـوغ  ً

لألول حتكيم عقله يف نصوص الرشع، يفتح املجال ملن بعده أن حيكم عقله هو، ويعـارض 

رأيه، ويتعصب لقوله، فتكون الرشيعة حمل نظـر ألي أحـد، ٌقول األول، وهكذا كل يبدي 

ومـع اخــتالف العقــول والنوايــا تكثــر اخلالفـات والفرقــة والتــشتت بــني املــسلمني نتيجــة 

 .الجرتاء أصحاب األهواء عىل القول يف كتاب اهللا تعاىل بغري علم

 تعـاىل واملتأمل لتاريخ أهل التحريف جيد كل مبتدع يبحث له عـن دليـل مـن كتـاب اهللا

ّليأوله عىل ما ابتدعه، وبعض أهل التحريف وصلت به جرأتـه إىل درجـة اإلحلـاد يف آيـات 
 .اهللا تعاىل واتباع اهلوى، فيرصح بمخالفته للنصوص دون أن يسعى لتحريفها

ًواملقـصود أن أكثــرهم يـستدل عــىل بدعتــه بنـصوص القــرآن، لتجـد رواجــا وقبــوال يف  ً

ًقـرآن والـسنة وإنكارهـا رصاحـة يفـضح صـاحبه غالبـا، نفوس املسلمني، فـإن مـصادمة ال

) ٧٩٠:ت(ّولذلك يلجأ ليل أعناق النصوص، ليبحث له عن متمـسك، ويـشري الـشاطبي 

َومن نظر إىل طريـق أهـل البـدع يف االسـتدالالت عـرف أهنـا ال تنـضبط؛ «: إىل ذلك بقوله َ َ
ُّألهنا سيالة ال تقف عند حد، وعىل كل وجه يصح لكل زائغ و ٍ ٍّ كـافر أن يـستدل عـىل زيغـه ٌ

 .َوكفره، حتى ينسب النحلة التي التزمها إىل الرشيعة

فقد رأينا وسمعنا عن بعض الكفار أنـه اسـتدل عـىل كفـره بآيـات القـرآن، كـام اسـتدل 

 ﴿:  بقوله تعـاىل#بعض النصارى عىل ترشيك عيسى            

 ﴾  ]١٧١: اءالنس[. 

 ﴿: واستدل عىل أن الكفار من أهل اجلنة بإطالق قوله تعاىل     

                          

            ﴾ ]٦٢: البقرة[. 

                                       
 . من سورة البقرة٦٢الرد عىل هذه الدعاوى يف القسم التطبيقي عند آية : ينظر) ١(
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﴿ :واستدل بعض اليهود عىل تفضيلهم علينـا بقولـه سـبحانه            

             ﴾ ]ــرة اســتدل عــىل قولــه  ، وبعــض احللوليــة]٤٧: البق

﴿: اىلباحللول بقوله تع         ﴾ ]٢٩: احلجر[. 

﴿: استدل بقوله والتناسخي        ﴾ ]٨: االنفطار[. 

ِ، أو محـل اآليـات مـا ال حتملـه أو )٣(َّوكذلك كل من اتبع املتشاهبات، أو حرف املناطات ْ ّ
 الرأي، له أن يستدل عىل كل فعل أو قـول متسك باألحاديث الواهية، أو أخذ األدلة ببادي

 .»أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو حديث
وسار اخللف من أهل التحريف عىل درب أسالفهم؛ يفتشون هلم يف القـرآن عـن أدلـة، 
واألمثلــة عــىل ذلــك كثــرية جــدا، ومنهــا غلــو املــولعني بالتفــسري العلمــي بتطويــع اآليــات 

 .مثيل هلاللنظريات العلمية، وقد مر الت
، وهو @ومن األمثلة عىل ذلك حتريف اآليات التي تدل عىل ختم النبوة بالنبي 

دعي النبـوة مثـل مـرزا  ُـأمر معلوم من دين اإلسالم بالرضورة؛ عـىل أيـدي كثـري مـن م
غالم أمحد القادياين، الذي أظهر ادعاءه للنبـوة يف آخـر القـرن التاسـع عـرش املـيالدي، 

: ، وحرفــوا تفــسري قولــه تعــاىل@ة خــتم النبــوة بمحمــد فــأنكرت طائفــة القاديانيــ

﴿                  ﴾ ]زينــة : خــاتم النبيــني أي: ، فقــالوا]٤٠: األحــزاب

                                       
هم الذين يعتقدون أن اهللا تعاىل حل بذاته يف خملوقاته، وأنه تعاىل بذاته يف كل مكـان، تعـاىل : احللولية) ١(

التنبيـه : ًا، واحللولية مذهب قديم موجود يف معظم الديانات السابقة، ينظرًاهللا عام يقولون علوا كبري
 . ٢٤١، الفرق بني الفرق ص ٣٤والرد للملطي ص 

نسبة إىل القول بتناسخ األرواح، وهي عقيدة إحلادية قديمة، تزعم أن روح امليـت تنتقـل : التناسخي) ٢(
ًبعد املوت من بدن إىل آخر، إنسانا أو حيوانا، وه ي من عقائـد الـديانات األخـرى، وتـرسبت للعـامل ً

 .١٣٦، التبصري يف الدين ص ٢٢التنبيه والرد ص : اإلسالمي، ينظر
ُمن ناط الشئ إذا علقه، واملراد) ٣( لـسان : ّأنـه حـرف األشـياء التـي علـق الـشارع احلكـم عليهـا، ينظـر: ّ

 . ٣٤٥، األقوال الشاذة ص )نوط( مادة ٤١٨ ص ٧العرب ج
 . ٢٨٥ ص ١ام جاالعتص) ٤(
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 .!! اإلصبعالنبيني، كام أن اخلاتم زينة

وقريب من هذه املـزاعم، ادعـاء بعـض الرافـضة أن الزمـان ال خيلـو مـن إمـام معـصوم 

 .@حى إليه، وهذا فيه إنكار خلتم الوحي بكتاب اهللا الذي أنزله عىل حممد ُيو
واألمثلة كثرية ومتنوعة عىل حمـاوالت املتـأخرين مـن أهـل التحريـف لتطويـع اآليـات 

ًملبتدعاهتم، وهو يرجع كام سبق بيانه إىل أن املبتدعة هؤالء ال جيدون قبوال من املسلمني إن 

وهم بـالتخيل عنـه، بـل يـأتوهنم مـن بـاب التحريـف الـذي عارضوا القرآن رصاحة وطـالب

 .يلبسون به عىل الكثري من املسلمني، ليبدلوا دين اهللا

 
ال ـــة عظيمة بني األمم، وشهد هلا باخلريية، قـــــة اإلسالم منزلـــأنزل اهللا تعاىل أم

﴿ :تعاىل                       

                         ﴾ 

﴿ :وقال تعاىل، ]١١٠: آل عمران[                  

                                   

                             

            ﴾ ]ّوقد أكسبها هذا مركز الريادة بني ، ]١٤٣: البقرة
األمم، فاملكانة التي نالتها هذه األمة إنام كانت من منهجها األصيل، الذي تستمده من 

، وهبذا قاد سلفنا الصالح زمام هذه الدنيا، وسادوا مجيع @كتاب اهللا وسنة رسوله 
 . تعاىلاألمم ملا محلوا هذا الدين وقاموا به كام أمرهم اهللا

ولكن أهل التحريف حاولوا يف القديم واحلديث اقتحام خصوصية الدين اإلسـالمي، 
ٌّوخلطه بغريه من األديان املحرفة، مما كان له أثر قوي يف اهنزام كثري من املسلمني وسـريهم  ّ
ًوراء احلضارات األخرى، ومتييع هويتهم، وتقليل اعتزازهم بدينهم، مما أحـدث انفـصاال  ّ

 .ع املسلمني ومبادئ اإلسالمبني واق

                                       
 . ٢٩، ٢٨القاديانية إلحسان إهلي ص : ينظر) ١(
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ومن األمثلة عىل تلك التحريفات التي تسعى إىل طمس خـصوصية اإلسـالم، ونزعهـا 

  .من نفوس املسلمني؛ دعوة التقريب بني األديان

  :أثر التحريف على غير المسلمين: ثالثاً
 الرسـل لقد أرسل اهللا تعاىل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين كله، وختم به

والرساالت، فأنزل عليه القرآن الكريم معجـزة خالـدة للنـاس أمجعـني، وأمـر اهللا تعـاىل يف 

 :﴿كتابه بالدخول يف دين اإلسـالم، وقـال                   

          ﴾ ]بـالتبليغ والـدعوة واجلهـاد @وله ، وأمر رسـ]٨٥: آل عمران 

 املسلمني بالدعوة إىل اإلسالم وبيان سامحته وصـورته ّإلعالء هذا الدين، وقد تعبد اهللا 

الوضاءة، وجهاد من يعوق ذلك، وقد صـار التحريـف يف فهـم كتـاب اهللا تعـاىل وإحـداث 

 .اخلالفات، عثرة يف طريق الدعوة إىل اإلسالم

ون إىل كتاب اهللا الذي ما فتئوا يسمعون عن إعجـازه، وأنـه فإن غري املسلمني حني يدع

ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، لكنهم حني يطلعون عىل شقاق الفرق الـضالة، 

وما أحدثته من حتريفات يف كتاب اهللا تعاىل، سيكون له ردة فعل سلبية بـسبب ذلـك البـون 

إذا كـان :  فريجعون لدعاة اإلسالم متسائلنيالشاسع بني ما يقوله املسلمون وبني واقعهم،

اإلسالم هبذه الصورة اجلميلة التي تقولون، فلامذا ختتلفون يف كتابكم، وتتفرق كلمـتكم يف 

وبـذلك ! فهمه، وتصل بكم احلال إىل هذا الذي نرى من االخـتالف والـضعف والفرقـة؟

ولئـك ودخـوهلم يقف التحريف وما يرتتب عليه من خالف حجر عثـرة يف طريـق دعـوة أ

 . يف اإلسالم

 : كـام قـال تعـاىل. ويصري املحرفون فتنـة للـذين كفـروا            

                     ]٥: املمتحنة[ . 

                                       
 من سورة البقرة يف القسم التطبيقـي ٦٢تفصيل ذلك والرد عىل أصحاب هذه الدعوة عند آية : ينظر) ١(

 . الكتاب امن هذ
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  المبحث الثالث
  حكْم التحريف

ّ هيذي هبا كل ذي هوى؛ فهو ال ينشأ إال عن هوى متبع، ألن فاعله التحريف بدعة

يتطلب اخلروج من النصوص، حتى تؤيد ما هو عليه من رأي، فالتحريف إخبار بخالف 

ُّاحلقيقة، وأحد مفردات اخليانة، وقد أمجع املسلمون عىل اختالف مللهم، وتشعب  َ َ ِ

اإلمجاع مل يكن يسلم إال ألهل السنة طوائفهم، ومذاهبهم عىل حتريم التحريف، لكن هذا 

، ثم صارت لدى واجلامعة من ملة اإلسالم، فإن بدعة التحريف هيودية املنشأ

ّالنصارى، وقد ذمهم اهللا تعاىل يف أكثر من موضع من كتابه املجيد عىل هذه اجلريمة، قال 

﴿: تعاىل                          

       ﴾ ]وقال تعاىل]٧٥: البقرة ، :﴿           

                               

                                  

   ﴾ ]٤٦: النساء[ ،﴿                  

                             

                   ﴾ ]١٣: املائدة[ ،﴿   

                          

                   

                              

                                       
 .٤١حتريف النصوص من مآخذ أهل األهواء ص : ينظر) ١(
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                   ﴾ ]وغريها من اآليات،]٤١: املائدة . 

ًواقتفى أثر حمرفة الكتاب من اليهود والنصارى؛ املنتسبون إىل اإلسالم ظاهرا من  ّ

 ﴿: املنافقني، قال تعاىل                 

                                
             ﴾ ]فاملنافقون أول من ]١٥: الفتح ،

م  الفرق تعاىل، وحذت حذوهانقدحت فيهم رشارة التحريف يف تفسري كتاب اهللا

 وغريهم من املالحدة والزنادقة، وأهل البدع من الفرق ،ًاملارقة املنتسبة إىل اإلسالم ظاهرا

املخالفة ملنهج أهل السنة واجلامعة، وما من فرقة من هذه الفرق املخالفة واملنتسبة إىل 

 ،اإلسالم؛ إال وقد رضبت بسهم وافر من التحريف، لصياغة ما ينتمون إليه من باطل

وباجلملة فإن . وبالتايل مل يسلم اإلمجاع عىل حتريم التحريف إال ألهل السنة واجلامعة

التحريف من كبائر الذنوب، وفيه وردت نصوص الوعيد بالعقوبة من الكتاب والسنة، 

ِوهو من أعظم الظلم، إذ فيه تقول عىل اهللا بغري علم، وكذب يف العلم، قال تعاىل َ ّ :﴿  

                             

                                 

        ﴾ ]وقال تعاىل]١٥٧: األنعام ،: ﴿         

                                       
ريــف، وهــو أن التحريــف انقــدحت رشارتــه عــىل يــد سـبق تقريــر هــذا املعنــى يف مبحــث نــشأة التح) ١(

املنافقني، وعىل رأسهم عبد اهللا بن سبأ اليهـودي، وظهـرت آثـار التحريـف يف أول انقـسام يف صـف 

 . ٤٦ ص ١هذه األمة عىل يد اخلوارج ج

 . ٤٩حتريف النصوص ص : ينظر) ٢(

 .٥٥املرجع السابق ص : ينظر) ٣(
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                  ﴾ ]وقال تعاىل]٢١: األنعام ، :﴿  

           ﴾ ]وقال ]١٨ :العنكبوت ،

﴿ :تعاىل                             

   ﴾ ]وقال تعاىل]٦٨: العنكبوت ، :﴿            

                   ﴾ ]إىل غري ذلك من الوعيد ]٧: الصف ،

: الشديد عىل من جترأ عىل الكذب عىل اهللا تعاىل، والقول عليه بغري علم، قال عز من قائل

﴿                               
        ﴾ ]وقال تعاىل]٢٨: األعراف ، :﴿        
                                

       ﴾ ]٦٨: يونس[. 

، والقـول يف @ُويف التحريف تساق أحاديث وآثار الوعيد يف الكذب عـىل اهللا ورسـوله 

قال يف القرآن برأيه، أو بام ال يعلم فليتبـوأ مقعـده مـن من (: @القرآن بغري علم، ومنها قوله 

ًمن كذب عىل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار(: @، ومنها قوله )النار ّ( .  

واآلثار عن السلف الصالح يف التحذير من جريمة التحريف كثرية سبق التمثيل هلـا يف 

بكبرية من كبـائر الـذنوب، بـل وال يقترص خطر التحريف عىل الوقوع . أكثر من موضع

ّإن من املحرفني من تعدى ذلك إىل الوقوع بالكفر واخلـروج مـن دائـرة اإلسـالم، كـام نـتج 

                                       
 ٢٥٨ ص ١، البغـوي يف رشح الـسنة ج٨٠٨٥ بـرقم ٣١ ص ٥جأخرجه النسائي يف السنن الكربى ) ١(

 .»هذا حديث حسن«: وقال

 ٤٣٤ ص ١أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب االستسقاء، باب ما يكره من النياحة عىل امليـت، ج) ٢(

 . ١٢٢٩برقم 

 . ٧٢،  ومبحث جهود العلامء يف كشف التحريف ص٥٧مبحث نشأة التحريف ص: ينظر) ٣(
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عن تفاسري كثري من املارقني عن اإلسـالم، واملالحـدة الزنادقـة الـذين أتـوا بتفاسـري حمرفـة 

 :َّكفرهم هبا األئمة، واألمثلة عىل ذلك كثرية، ومنها

افضة الغالة الذين عصموا األئمة، وجعلوهم فوق منـزلة األنبيـاء، تفسريات بعض الر

، ومـنهم مـن يقـول بتحريـف }َّبل إن بعضهم جعل من األئمة آهلة، وكفروا الصحابة 

القرآن، وقد تناولوا تفسري كتاب اهللا تعاىل هبذا الكفر الرصيح، ونتج عنـه مـن التحريفـات 

 .ما أخرجهم عن دائرة اإلسالم

، @ عىل التحريف الذي يؤدي بصاحبه إىل الكفر إنكار أحاديث النبي ومن األمثلة

ّالتي تفرس اآليات، وتكذيبها، وادعاء عدم احلاجة إليها، وجتد هذه التحريفـات عنـد كثـري  ّ

وغري ذلك من التحريفـات . من القرآنيني، الذين أنكروا السنة، وأرادوا فصل القرآن عنها

 . التي نص عليها األئمةالتي تنطبق عليها ضوابط التكفري

إن التحريف حكمه يدور بني البدعة املفسقة، والبدعة املكفـرة، التـي : وخالصة القول

خترج صاحبها من الدين، فأقله كبـرية مـن كبـائر اآلثـام والـذنوب، وقـد تـصل إىل الـرشك 

 . والكفر والعياذ باهللا

 

                                       
 .بط التكفري عند أهل السنة واجلامعة لعبد اهللا القرينضوا: ينظر) ١(
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  ولالمبحث األ
  قواعد  التفسير وضوابطه

لكل علم أصول، ال حيل ألحد القول يف هذا العلـم إال هبـا، وللتفـسري أصـوله وضـوابطه، 

التي تعني عىل فهم كتاب اهللا تعاىل، وجيب مراعاهتا، والتفريط هبا من أهـم أسـباب التحريـف، 

 .ويف مقابل التعريف بالتحريف ناسب التذكري بأهم هذه القواعد بإجياز

  :لقواعد في اللغة واالصطالحا
 

 .أساسه: مجع قاعدة، وهي األصل واألساس، ومنها قاعدة البيت، أي

 
القاعدة هـي قـضية كليـة منطبقـة عـىل مجيـع «: يف التعريفات) ٨١٦: ت(قال اجلرجاين 

األمــر الكــيل املنطبــق عــىل مجيــع : ن القاعــدةإ«) ٧٧٠: ت: ( وقــال الفيــومي،»جرئياهتـا

 .»جزئياته، ويرى أهنا بمعنى الضابط

وهناك تعاريف أخرى، لكن كل التعـاريف تـصف القواعـد بالكليـة التـي تـشمل عـىل 

 .إحكام ما حتت موضوعها من جزئيات

 هل هناك فرق بني القواعد والضوابط؟: وهنا يرد تساؤل، وهو

، وهناك مـن جعلهـام بمعنـى  فجعل القاعدة أوسع من الضابطّهناك من فرق بينهام،

واحد، وال يرون مشاحة يف االصطالح بينهام، كام سبق يف كالم الفيومي صاحب املـصباح 

 .املنري

                                       
، املـصباح )قعـد( مـادة ١٠٧٣، القاموس املحيط ص )قعد( مادة ٣٦٢ ص ٣لسان العرب ج : ينظر) ١(

 ). قعد(، مادة ٢٦٣املنري، ص 
 .٢١٩التعريفات ص ) ٢(
 ). قعد( مادة ٢٦٣املصباح املنري ص ) ٣(
 . ٢٢٠لتفسري للكافيجي ص التيسري يف قواعد علم ا: ينظر) ٤(
 . ٣٢، ٣١ ص ١قواعد التفسري للسبت ج : ينظر) ٥(
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ِّوعىل الرأي األخري الذي يرى عدم التفريق بني القاعدة والـضابط سـأعول فـيام أذكـره 
 حـسب اصـطالح مـن فـرق ،صنفة يف القواعـدمنهام، والذي ينظـر يف كثـري مـن الكتـب املـ

 . جيدهم يذكرون الرشوط ومعها ضوابط،بينهام

  :مصادر قواعد التفسير وضوابطه
أول مصدر يف هذه القواعد كتاب اهللا تعاىل؛ فهو املصدر األول للتفسري، ثم السنة ثـاين 

جل بـام فـضلهم املصادر، ثم أقوال الصحابة والتابعني؛ فلهم السبق يف فهم كتاب اهللا عز و

ًاهللا به عىل غريهم، ويرجـع يف ذلـك أيـضا إىل كتـب علـوم القـرآن، وأصـول الفقـه واللغـة 

 .وبعض مقدمات التفاسري التي حوت عىل قواعد مهمة يذكرها أرباب هذا الفن

ومن الكتب التي عنيت باحلديث عن قواعـد التفـسري وضـوابطه، كتـاب الربهـان يف علـوم 

اإلتقــان للـسيوطي، والتيــسري يف قواعـد علــم التفـسري للكــافيجي، القـرآن للزركــيش، وكتـاب 

ُوالقواعد احلـسان لتفـسري القـرآن للـسعدي وغريهـا مـن الكتـب، ومـن الكتـب التـي خـصت 

 . وهو من أمهها وأمجعها،بجمع ودراسة قواعد التفسري كتاب قواعد التفسري خلالد السبت

 :م هباوهذه أهم القواعد التي يتعني مراعاهتا وااللتزا
  :التفسير إما بنقل ثابت أو رأي صائب وما سواهما باطل :القاعدة األولى

ًهذه قاعدة عظيمة حتفظ تفسري كتاب اهللا تعاىل من التحريف، فإهنـا تتـضمن كثـريا مـن 

قضايا التفسري التي تندرج حتتها، واحلرص يف هذه القاعدة هو من حيـث اجلملـة، وإن كـان 

ن اجلزئيات املندرجة حتت هذا األصل؛ فالكالم عن املسالك العامة الغلط يتطرق إىل كثري م

ذه القاعـدة، قـال شـيخ اإلسـالم التي جيب اتباعها، وليس عن اجلزئيات الداخلـة حتـت هـ

َّوالعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى «): ٧٢٨:ت( َ ُ
 .» أنه هبرج وال منقودّهذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف، ال يعلم

                                       
، إيثــار احلــق عــىل اخللــق ١٧٥ ص٢، الربهــان للزركــيش ج٣٦٣ ص١٣جممــوع الفتــاوى ج : ينظــر) ١(

 . ١٠٦ ص١، قواعد التفسري ج١٦١ص

 . ٤مقدمة يف أصول التفسري ص ) ٢(
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 :فمن الطرق التالية  وتشمل هذه القاعدة التفسري باملأثور والتفسري بالرأي، أما املأثور

 . وهذا أول املصادر املعتمدة يف التفسري،تفسري القرآن بالقرآن-١

 . وهو ثاين املصادر بعد القرآن، تفسري القرآن بالسنة-٢

 . ويعترب املصدر الثالث،والتابعنيتفسري القرآن بأقوال الصحابة -٣

والرتتيب السابق معترب عند البحث عن تفسري آية ما؛ فإن وجد التفسري يف القـرآن فإنـه 

أفضل ما يفرس كالم اهللا بكالمه تبارك وتعاىل، وإن مل يوجـد فالـسنة ثـاين مـصادر التـرشيع 

لـصحابة والتـابعني  يشء يف ذلك، فإن تفسري ا@الشارحة للقرآن، فإن مل يرد عن النبي 

مقدم عىل غريهم، وإمجاعهم حجة كام سيأيت بيانه يف القواعد القادمة، ثم إن مل ينقـل عـنهم 

ًيف ذلك يكون االجتهاد ملن كان أهال للقول يف كتاب اهللا تعاىل؛ وهـذا هـو التفـسري بـالرأي 

 .املحمود، فهو ما دل عليه دليل وتوافرت يف قائله األهلية لذلك

 هذه القاعدة اآلراء املذمومة والتحريفات التـي مل ينـزل اهللا هبـا مـن سـلطان وخيرج من

 .من نقل مصدق أو رأي حمقق، وهي حال كثري من أقوال أهل البدع
 فال حاجة إلى قـول مـن   @إذا عرِف التفسير من جهة النبي  :القاعدة الثانية 

  :بعده
غه ال يتطـرق إليـه الغلـط، وتفـسريه  وما يبل، فهو مؤيد بالوحي@والقرآن إنام نزل عليه 

 . وهي ثاين املصادر يف تفسريه، لذا كانت سنته شارحه للقرآن،مقدم ال يلتفت إىل غريه

 الـذين قـدموا عقـوهلم عـىل ،وتتبني أمهية هذه القاعدة بالنظر إىل حتريفـات أهـل البـدع

عقوهلم القـارصة،  فيعارضوهنا ب، وهي رصحية يف معنى اآلية،أقوال الرشع، فإهنم يتعدوهنا

 بل غالب حتريفاهتم مثال عىل تفـريطهم هبـذه ،فضلوا أيام ضالل، واألمثلة عىل ذلك كثرية

                                       
 . ٤٢ ص١، التفسري واملفرسون للذهبي ج٧ ص١ ج، تفسري ابن كثري٤مقدمة ابن تيمية ص: ينظر) ١(

 .٢٦٥ ص١، التفسري واملفرسون ج٨٥ص١، إعالم املوقعني ج ٧٧ ص١تفسري الطربي ج: ينظر) ٢(

 ،١٧٥ ص٢، الربهــان للزركــيش ج ٧ ص١، تفــسري ابـن كثــري ج ٣٦٣ ص١٣جممــوع الفتــاوى ج : ينظـر) ٣(

 .١٧٤ ص ٤، اإلتقان ج ٣٦٩ ص ٣املوافقات ج 
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 فهـو ممـا @كل ما حكم به رسول اهللا «): ٢٠٤: ت(، قال الشافعي القاعدة العظيمة

 .»فهمه من القرآن

شـيخ اإلسـالم وينص  »السنة تفرس القرآن وتبينه«): ٢٤١: ت(وقال أمحد بن حنبل 

ومما ينبغي أن يعلـم أن األلفـاظ املوجـودة يف القـرآن «: عىل هذه القاعدة بقوله) ٧٢٨: ت(

 مل حيتج يف ذلك االسـتدالل @ُواحلديث إذا عرف تفسريها وما أريد هبا من جهة النبي 

 .»بأقوال أهل اللغة وال غريهم
  :عليهفهم السلف للقرآن حجة يحتكم إليه ال  :القاعدة الثالثة

 ثالث مصادر التفسري بعد تفسري القرآن بالقرآن ثـم بالـسنة، }ُيعد تفسري الصحابة 

فلهم رشف الصحبة، وقد شاهدوا التنزيل، وعرفوا أحوال من نـزل فـيهم بـالقرآن، وهـم 

أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وأهل الفطـرة اللغويـة الـصافية الـسليمة، وباإلضـافة إىل 

ضل هم والتابعون الذين تلقـوا عـنهم، وبـذلك يكـون للـسلف مـن ذلك اختصاصهم بالف

الصحابة والتابعني الفهم التام، والعلم؛ والعمل الصالح، واإلخالص فيه، ففهمهـم عنـد 

 .إمجاعهم حجة حيتكم إليه وتفسريهم ثالث مصادر التفسري

ل الـسلف، بـل ومجيع التفاسري املبتدعة خمالفة هلذه القاعدة؛ إذ لـيس هلـا وجـود يف أقـوا

هي ختالفها أو تزدرهيا، كام هو حـال مـن حيـارب التفـسري باملـأثور، ويذمـه حتـت شـعارات 

 .التجديد وذم التقليد وغريها

                                       
 .  من سورة البقرة يف القسم التطبيقي٥٩، ٥٥ عىل سبيل املثال آية :ينظر) ١(

 . ٣٦٣ص ١٣جمموع الفتاوى ج : ينظر) ٢(

 .٥٩ ص ٢أحاديث يف ذم الكالم وأهله أليب الفضل املقرئ حتقيق نارص اجلديع ج : ينظر) ٣(

 .٢٨٦ ص ٧جمموع الفتاوى ج ) ٤(

ــر) ٥( ــاوى ج: ينظ ــوع الفت ــوقع٥٧٤ ص ٦جمم ــالم امل ــات ج ١١٨  ص ٤ني ج، إع ، ٤٠٤ ص٣، املوافق

، قواعـد ٥٠٣ ص ٢، مـنهج االسـتدالل عـىل مـسائل االعتقـاد ج ١٥٦ ص ٢الربهان للزركـيش ج 

 . ٢٠٦ ص ١التفسري ج 
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كل ما مجعته من ألفاظ حمرفة املعنى، هـي مثـال عـىل خمالفـة تفـسري الـسلف وابتـداع مـا 

م اإلعـراض عـن ّ؛ وقد عد شيخ اإلسال}ًليس من الدين أصال، نتيجة لتعدي أقواهلم 

من فرس القرآن أو احلديث، وتأوله عىل غري «: تفسريهم حتريف للكلم عن مواضعه، فقال

التفسري املعروف عن الصحابة والتابعني؛ فهـو مفـرت عـىل اهللا، ملحـد يف آيـات اهللا، حمـرف 

للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة واإلحلاد، وهـو معلـوم الـبطالن باالضـطرار 

 .»اإلسالممن دين 

كل معنى مستنبط من القرآن غير جارٍ على اللسان العربـي      :القاعدة الرابعة 
  :فليس من علوم القرآن في شئ

هذه قاعدة عظمية مبناها أن القرآن نزل بلغة العرب، فيسلك يف فهمـه مـسلك العـرب 

 .)٣(تستقل بهيف فهمهم واستنباطهم؛ فاللغة مصدر هام يف فهم كتاب اهللا تعاىل ولكنها ال 

هبذه القاعدة يبطل كثري من تعسفات أهل التحريف، التي يـتجىل فيهـا انعـدام ضـوابط 

 .التفسري، ومنها هذه القاعدة اهلامة

وأشهر األمثلة عىل تعدهيم هلذا الضابط حتريفهم ملعنى االسـتواء باالسـتيالء، وهـو ممـا 

ء مـن التفـصيل يف القـسم ال تعرفه العرب من لغتها، وقد متت دراسة هـذا التحريـف بـيش

 .من سورة البقرة) ٢٩(التطبيقي عند آية 

ًومـن املنحــرفني عــن هــذه القاعــدة أيـضا الباطنيــة والــصوفية وغــالة الرافــضة، الــذين 

 .يبتدعون من التفسريات الباطلة املتكلفة ما ينكره الرشع وتنكره اللغة

                                       
 .٢٤٣ ص ١٣جمموع الفتاوى ج ) ١(

 .٦١٨، التفسري اللغوي ص ٣٩١ ص ٣، املوافقات ج ١٩٠ ص ١الصواعق املرسلة ج : ينظر) ٢(

 . ٦١٨، التفسري اللغوي ص ٢٢٤د التفسري ص قواع: ينظر) ٣(

 . ١٨٩سبق التمثيل هلا يف أسباب التحريف ص) ٤(



  تحريف معاني األلفاظ القرآنية

  

 

ظاهرهـا إال لـدليل   األصل حمل ألفاظ القرآن الكـريم علـى         :القاعدة الخامسة 
 :يصرفه عنه

جيب محل ألفاظ القرآن الكريم عىل ظاهرها املتبادر منها مامل يدل دليل يوجـب رصفهـا 

َّفمن ادعى يف التنزيل ما ليس «): ٣١٠: ت(عن الظاهر، ويف هذه القاعدة يقول ابن جرير 
َيف ظاهره، كلف الربهان عىل دعواه من الوجه الذي جيب التسليم له ِّ ُ«. 

ويف تطبيق هذه القاعدة والتمسك هبا، سد لبـاب التحريـف عنـد أهـل البـدع والزندقـة 

ٍمثل غالة الرافضة والباطنية وغالة الصوفية وغريهم ممـن يـزعم معـان باطنـة حيرفـون هبـا 

 .اآليات؛ واألمثلة عىل ذلك كثرية سبق إيراد الكثري منها

  :ى يأتي ما يخصصهكل عام يبقى على عمومه حت :القاعدة السادسة
إذا كان النص القرآين عام فإنه يبقـى عـىل عمومـه، وال يلجـأ إىل ختصيـصه حتـى يقـوم 

ٍغــري جــائز ادعــاء خــصوص يف آيــة عــام «): ٣١٠: ت(دليــل عــىل ذلــك، قــال ابــن جريــر 

 .»ظاهرها، إال بحجة جيب التسليم هلا

 : يف تفسري قوله تعاىلومن األمثلة عىل التزامه هبذه القاعدة يف تفسريه؛ قوله     

   ]إن اهللا أقسم بكل والـد : والصواب من القول يف ذلك ما قاله الذين قالوا«: ]٣: البلد

َّوولده، ألن اهللا عم كل والد وما ولد من غري جائز أن خيص ذلك إال بحجة جيب التـسليم  َ

ن جيـب التـسليم لـه بخـصوصه، هلا من خرب أو عقل، وال خرب بخصوص ذلـك، وال برهـا
                                       

ان ــــ، اإلتق١٦٧ ص ٢ان للزركـيش ج ــــ، الربه١٦٤ ص ٥، ج ٤٣ ص ٣جمموع الفتاوى ج : ينظر) ١(

 .٦٧٤ ص ٢، قواعد التفسري ج ١٧٦، مذكرة يف أصول الفقه ص ٤٨٥ ص ٤ج 

 .٥٥  ص١٠تفسري الطربي ج ) ٢(

 . ١٢٩صور حتريف معنى اآلية العام يف مبحث حتريف معنى اآلية العام من الفصل الثاين ص: ينظر) ٣(

، اآلداب الرشعية البن مفلـح ٢٢٥، املستصفى يف علم أصول الفقه ص ٢٩٥الرسالة للشافعي ص ) ٤(

 ، بحــوث يف أصــول٥٩٩ ص ٢، قواعــد التفــسري ج ٤٢ ص ٣، اإلتقــان ج ٢٩٣ ص ٣املقــديس ج 

 . ١٣٦التفسري ومناهجه لفهد الرومي ص 

 . ٥٣٩ ص ٢تفسري الطربي ج ) ٥(
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َّفهو عىل عمومه كام عمه َ«. 

َّ ومـا ولـد، ومـنهم مـن خـصها #وهناك من خص اآلية بتفسري الوالد والولد بـآدم 
 . وما ولد، لكنه ختصيص بال دليل، كام تعقبه ابن جرير يف تفسريه#بإبراهيم 

بـذلك، بـل وكثري من أهـل التحريـف خيصـصون اآليـات بـال دليـل؛ وهـم ال يكتفـون 

ّختصيصهم هلا يكون بمعنى باطل حمرف، مثل ختصيص غـالة الرافـضة لكثـري مـن اآليـات 
 .باإليامن باألئمة، وغالة الصوفية بالثناء عىل األولياء

 :العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب :القاعدة السابعة
، قـال شـيخ وهي قاعدة أصولية مشهورة، قررها علامء األمـة مـن مفـرسين وأصـوليني

قرص عمومات القرآن عىل أسباب نزوهلا باطل، فإن عامـة اآليـات «): ٧٢٨: ت(اإلسالم 

 .»نزلت بأسباب اقتضت ذلك، وقد علم أن شيئا منها مل يقرص عىل سببه

ًوهذه القاعدة نافعة جدا، بمراعاهتا حيصل «): ١٣٧٦: ت(وقال عبد الرمحن السعدي 

إمهاهلا وعدم مالحظتها يفوته علم كثـري، ويقـع يف الغلـط للعبد خري كثري، وعلم غزير، وب

 .»واالرتباك اخلطري، وهذا األصل اتفق عليه املحققون من أهل األصول وغريهم

:          يف تفسري قوله تعاىل) ٣١٠: ت(ومن األمثلة عىل تطبيق هذه القاعدة ما رواه الطربي 

                                  

   ]إن اآلية تنـزل «: أنه قال) ١٠٨: ت(، عن حممد بن كعب القرظي ]٢٠٤: البقرة

                                       
 . ٤٣٣ ص ٢٤ ج تفسري الطربي) ١(

 . من سورة البقرة وغريها) ٣(من سورة الفاحتة، وآية ) ٦(عىل سبيل املثال آية : ينظر) ٢(

 ١كـيش ج ، الربهـان للزر٣٢١ ص ٦، الفـروع البـن مفلـح ج ١٨٠ ص ١الفروق للقرايف ج : ينظر) ٣(

 . ٣٥٢ ص ٢، اإلتقان للسيوطي ج ٣٢ص 

 . ٣٦٤ ص ١٥جمموع الفتاوى ج ) ٤(

 . ٩القواعد احلسان يف تفسري القرآن للسعدي ص ) ٥(
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 . ، وقد نزلت هذه اآلية يف األخنس بن رشيق»ُيف الرجل ثم تكون عامة بعد
 :اختالف القراءات في اآلية يعدد معانيها: نةالقاعدة الثام

إذا ثبتت القراءات واختلف املعنى يف كل قراءة؛ فـإن اآليـة تـدل عـىل كـل املعـاين التـي 
 .دلت عليها القراءات، فهو بمنزلة تعدد اآليات

فهـذه القـراءات التـي يتغـاير فيهـا املعنـى كلهـا حـق، «): ٧٢٨: ت(قال شيخ اإلسالم 
ا مع القراءة األخرى بمنزلة اآلية مع اآلية جيب اإليامن هبا كلهـا، واتبـاع مـا وكل قراءة منه

ًتضمنته من املعنى علام وعمال، ال جيوز ترك موجب أحدمها ألجل األخرى، ظنا أن ذلـك  ً ً

 .»تعارض

﴿: يف معنى صد من قوله تعاىل): ٧٥١: ت(ومثال ذلك قول ابن القيم      

                          ﴾]فقال : وأما الصد«: ، يقول]٣٧: غافر

﴿ :تعاىل                              ﴾  قرأ أهل الكوفة عىل

﴿ًالبناء للمفعول محال عىل    ﴾َّوصد، بفتح الصاد، وحيتمل : ، وقرأ الباقون : وجهنيَ
ًيكون صد غريه، فيكون متعديا، والقراءتان : ًأعرض، فيكون الزما، والثاين: أحدمها

 .»كاآليتني ال يتناقضان

 .واألمثلة عىل تنوع القراءات وتعدد املعاين كثرية وظاهرة، ال حتتاج ملزيد متثيل

                                       
 . ٢٣٢ ص ٤تفسري الطربي ج : ينظر) ١(

ُاألخنس بن رشيق بن عمرو بـن وهـب بـن عـالج الثقفـي، اسـمه أيب، ويكنـى أباثعلبـة وهـو حليـف بنـي ) ٢(

 لقب األخنس ألنه رجع ببني زهرة من بـدر ملـا جـاءهم اخلـرب أن أبـا سـفيان نجـا بـالعري فقيـل زهرة، وإنام

ًخنس األخنس ببني زهرة فسمي بذلك، ثم أسلم األخنس فكان من املؤلفة وشـهد حنينـا، ومـات يف أول 

 . ٣٨ ص١، اإلصابة ج ١٥٢ ص٤، املنتظم ج ١٤ ص٢طبقات ابن سعد ج :  عمر، ينظرخالفة

، ٢١٨ ص ١، اإلتقـان ج ٣٢٦ ص ١، الربهـان للزركـيش ج ٣٩١ ص ١٣ جمموع الفتاوى ج :ينظر) ٣(

 . ١٢٧ تفسري القرآن الكريم أصوله وضوابطه لعيل العبيد ص ٨٨ ص ١قواعد التفسري ج 

 . ٣٩١ ص ١٣جمموع الفتاوى ج ) ٤(

 .٩٦شفاء العليل ص ) ٥(
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 :إذا ثبتت القراءة فال يجوز ردها :القاعدة التاسعة
قون وجوب قبول القراءة إذا توفر هلا األركـان والـرشوط املثبتـة، قـال قرر العلامء املحق

كل قراءة وافقت العربية ولـو «: يف كتابه النرش يف القراءات العرش) ٨٣٣: ت(ابن اجلزري 
ــراءة  ــي الق ــندها، فه ــح س ــتامال، وص ــو اح ــة ول ــصاحف العثامني ــد امل ــت أح ًبوجــه، ووافق

ارها، بل هي من األحرف السبعة التي نـزل هبـا الصحيحة التي ال جيوز ردها، وال حيل إنك
 .»القرآن، ووجب عىل الناس قبوهلا

ّوقـد أوقـع التفــريط هبـذه القاعـدة بعــض املفـرسين بأخطـاء فاحــشة، ردوا هبـا القــراءة 
م اللغة عىل القراءة املتواترة َّ  .َالثابتة، ومنهم من حك

 وال مـانع مـن إرادة الجميـع      إذا احتمـل اللفـظ وجوهـاً متعـددة،         :القاعدة العاشـرة  
 :ساغ حمله عليها

أن : الرضب الثـاين«: ًمتحدثا عن اللفظ إذا دل عىل معنيني) ٧٩٤: ت(يقول الزركيش 
ًال يتنافيا اجتامعـا، فيجـب احلمـل علـيهام عنـد املحققـني، ويكـون ذلـك أبلـغ يف اإلعجـاز 

 .»أحدمهاوالفصاحة، وأحفظ يف حق املكلف، إال أن يدل دليل عىل إرادة 
وربـام كـان يف اآليـة الكريمـة «): ١٣٩٣: ت(ويف تطبيق هذه القاعدة يقول الـشنقيطي 

أقوال كلها حق، وكل واحد منها يشهد له قرآن، فإنا نذكرها ونـذكر القـرآن الـدال عليهـا، 

 .»من غري تعرض لرتجيح بعضها؛ ألن كل واحد منها صحيح

                                       
                   ، التحريـــر والتنـــوير ١٩ ص١لعـــرش ج ، النـــرش يف القـــراءات ا٣٣١ص١الربهـــان للزركـــيش ج: ينظـــر) ١(

 . ٨٤ص١، قواعد التفسري ج ٥٧، مذكرة يف أصول الفقه ص٢٨٩ ص١، مناهل العرفان ج ٥٩ص١ج 
 .١٩ ص ١النرش ج ) ٢(
 . من سورة البقرة يف القسم التطبيقي) ١٧٧(تفصيل ذلك عند آية : ينظر) ٣(
، بـدائع الفوائـد ١١، ١٠ ص ١٥، جمموع الفتـاوى ج ٤٠ص  ١النكت والعيون للاموردي ج : ينظر) ٤(

، ٨١٩ ص ٢، قواعد التفسري ج ٢٠٧، ١٦٨ ص ٢، الربهان للزركيش ج ٢١٩ ص ٢البن القيم ج 
 . ١٢٨تفسري القرآن أصوله وضوابطه ص 

 .١٦٨ ص ٢الربهان ج ) ٥(

 . ٢٠ ص ١أضواء البيان ج ) ٦(
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 : يف قولـه تعـاىل )الـدلوك(؛ ًومثال احـتامل اللفـظ وجوهـا متعـددة        

           ]ِّفرس  ،]٧٨: اإلرساء ِّبالزوال، وفرس بالغروب، واللفظ   )الدلوك(ُ ُ

ًيتناوهلام معا، فإن الـدلوك هـو امليـل، ودلـوك الـشمس ميلهـا، وهلـذا امليـل مبتـدأ ومنتهـى، 

 .هاه الغروب، واللفظ متناول هلام هبذا االعتبارفمبتدأه الزوال، ومنت
ــى      :القاعــدة الحاديــة عــشرة  ــضى اللغــة يراعــى المعن ــي تفــسير القــرآن بمقت ف

 :األغلب واألشهر واألفصح دون الشاذ أو القليل
يمتنع تفسري القرآن بالشاذ أو القليـل مـن لغـة العـرب؛ ألنـه نـزل بأفـصحها وأشـهرها 

غري جائز أن نحمل معاين كتاب اهللا عىل غـري «): ٣١٠: ت(الطربي وأفضلها وأبينها، قال 

األغلب املفهوم بالظاهر من اخلطاب يف كالم العرب، ولنا إىل محل ذلك عىل األغلـب مـن 

 .»كالم العرب سبيل

    : ه تعـاىلـــيف تفـسري قول: دةـــذه القاعــــومن األمثلة عىل ه     
إال أن تكـون بينـك وبينـه قرابـة، «: يف معناهـا) ١١٧: ت(ُ، ذكر عـن قتـادة ]٢٨: آل عمران[

 .»فتصله لذلك

الــرحم : ًصــاحبهم يف الــدنيا معروفــا«: يف معناهــا) ١١٠: ت(وقــال احلــسن البــرصي 

 . »وغريه، أما يف الدين فال

وهـذا الـذي قالـه «: لهذه القاعدة يف تفسريه لآلية، فيقو) ٣١٠: ت(ويطبق ابن جرير 

قتادة تأويل له وجه، وليس بالوجه الذي يدل عليه ظاهر اآلية؛ فاألغلـب مـن معـاين هـذا 

 .الكالم إال أن ختافوا منهم خمافة

                                       
 . ٢١٩ ص٢، بدائع الفوائد ج ١١ ص١٥فتاوى ج ، جمموع ال٥١٩ ص١٧تفسري الطربي ج : ينظر) ١(
، التحريـر والتنـوير ٦٠، ٥٦ ص١ان للزركـيش ج ــــ، الربه١٦٤ ص٢٤ربي ج ـــــتفسري الط: ينظر) ٢(

 .١٤٢، بحوث يف أصول التفسري ص ٢١٣ ص ١، قواعد التفسري ج ٣٧ ص٣٠ج 
 . ٥٧٨ ص ٨تفسري الطربي ج ) ٣(
 .٣١٦ ص ٦ الطربي ج ، تفسري١١٨ ص ١تفسري الصنعاين ج ) ٤(
 .٣١٦ ص ٦تفسري الطربي ج ) ٥(
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فالتقية التي ذكرها اهللا يف هذه اآليـة إنـام هـي تقيـة مـن الكفـار ال مـن غـريهم، ووجهـه 

القرابـة التـي بيـنكم وبيـنهم تقـاة، فتـصلون إال أن تتقـوا اهللا مـن أجـل : قتادة إىل أن تأويلـه

رمحها، وليس ذلك الغالب عىل معنى الكالم، والتأويل يف القرآن عىل األغلب الظاهر مـن 

 .»معروف كالم العرب املستعمل فيهم

ًومن األمثلة أيـضا قولـه أيـضا يف معنـى   : مـن قولـه تعـاىل) خـالق(ً      

              ]فبعــد أن ذكـر أقــوال العلــامء يف معنــى]١٠٢: البقـرة ، 

﴿  ﴾ معنى اخلالق يف هذا املوضـع: وأوىل هذه األقوال بالصواب قول من قال«: قال :

 . »النصيب، وذلك أن ذلك معناه يف كالم العرب

 : على المعنى اللغويتقديم المعنى الشرعي :القاعدة الثانية عشرة

ِّأحدمها لغوي واآلخـر رشعـي، واختلـف املعنيـان؛ قـدم : إذا كان لآلية معنيان أو أكثر ُ

املعنى الرشعي ألن القرآن الكـريم نـزل لبيـان الـرشع، إال أن تـدل قرينـة عـىل إرادة املعنـى 

   : قوله تعاىل يف املنـافقني: ، فمثال ما قدم فيه املعنى الرشعياللغوي    

        ]فالصالة هلا معنيان لغوي؛ وهو الدعاء، ورشعي، وهـو هنـا ]٨٤: التوبة ،

 . صالة اجلنازة، فيقدم املعنى الرشعي ألنه املقصود للمتكلم املعهود للمخاطب

                                       
 . ٣١٦ ص ٦تفسري الطربي ج  )١(

 .٤٥٣، ٤٥٢ ص ٢املرجع السابق ج ) ٢(

ـــات للكفـــومي ٤٨١ ص ٤، اإلتقـــان ج ١٦٧ ص ٢الربهـــان للزركـــيش ج : ينظـــر) ٣( ـــاب الكلي ، كت

 .٤٥، ١٠ ص ٢، مناهل العرفان ج ٨٤٧ص

 .٢٩بحوث يف أصول التفسري ص ) ٤(

بي ــــ، تفـسري القرط٨١ ص ٤وي ج ـــــ، تفسري البغ٤١٠ - ٤٠٥ ص ١٤ربي ج ـــتفسري الط:  ينظر)٥(

 .٢١٦ ص ٨ج 
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      : قولــه تعــاىل: ومثــال مــا قــدم فيــه املعنــى اللغــوي لقرينــة

     ]فـاملراد بالـصالة هنـا الـدعاء]١٠٣: التوبة ، بـدليل حـديث مـسلم ،

 .)ِّاللهم صل عليهم(:  إذا أتاه قوم بصدقتهم قال@كان رسول اهللا ): ٢٦١: ت(
 :نيمراعاة السياق القرآ :القاعدة الثالثة عشرة

هذه قاعدة مهمة جيب للمفـرس مراعاهتـا، واإلخـالل هبـا يوقـع يف أخطـاء كبـرية، وقـد 

جتاهــل كثــري مــن أهــل التحريــف هــذه القاعــدة، وكــان مــن طــرق حتــريفهم املــشهورة بــرت 

النصوص وانتزاع اآلية من سياقها القرآين، لتقرير معنى باطل ال يدل عليـه الـسياق الـذي 

القاعدة جليلة متنع املفرس من اخلطأ والتحريف، وقد تقـدم أمثلـة ّهرب منه املحرف، فهذه 

ًانتزاع أهل التحريف لأللفـاظ واآليـات مـن سـياقها، وحتريـف معناهـا بعيـدا عـن سـياقها 

 .الذي يبطله يف مبحث حتريف معنى اآلية العام

ًومر أيضا بعض أقوال العلامء يف أمهية مراعاة السياق ّسـياقه ، وإن اقتطاع الكالم من 

 .من فعل أهل البدع

) ٣١٠: ت(ومن األمثلة التي يتجىل فيها أمهية السياق يف فهم اآلية، تفسري الطربي 

 : لقوله تعاىل                 ]بقوله]١٠٢: البقرة ، :

 : وقد زعم بعض الزاعمني أن قوله«             

   يعني به الشياطني، وأن قوله :       يعني به الناس، وذلك

                                       
، ٤٧٨ ص ٦، تفسري ابـن كثـري ج ٩١ ص ٤، تفسري البغوي ج ٤٥٤ ص ١٤تفسري الطربي ج : ينظر)١(

 . ٣٩٩ ص ٢فتح القدير ج 

 بـرقم ٧٥٦ ص ٢ٍتـى بـصدقة، ج أخرجه مسلم يف صحيحة، كتاب الزكـاة، بـاب الـدعاء ملـن أ) ٢(

١٠٧٨. 

ــر) ٣( ــد ج : ينظ ــدائع الفوائ ــان ج ٨١٥ ص ٤ب ــان ج ٢٠٠ ص ٢، الربه ــوث يف ٤٨٤ ص ٤، اإلتق ، بح

 .٢٧٥، األقوال الشاذة ص ١٤٠أصول التفسري ص 

 .١٢٩مبحث حتريف معنى اآلية العام ص : ينظر) ٤(
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 : وذلك أهنم جممعون عىل أن قوله. قول جلميع أهل التأويل خمالف     

    خالف ملا دل عليه التنـزيل، – مع ذلك –ثم هو :  به اليهود دون الشياطنيٌّمعني َّ

 : ألن اآليات قبل قوله       وبعده قوله  :      
 ًجاءت من اهللا بذم اليهود وتوبيخهم عىل ضالهلم، وذما هلم عىل نبذهم وحي اهللا وآيات

 : فقوله. كتابه وراء ظهورهم مع علمهم بخطأ فعلهم          

     أحد تلك األخبار عنهم « . 

ـــاىل ـــه تع  : ويف قول                ]ـــرة ـــل  ]١٢١: البق نق

، وروى @هؤالء أصحاب النبي «: قوله) ١١٧: ت(عن قتادة ) ٣١٠: ت(الطربي 

: ، ثم رجح القول الثاين، فقـال»@ًعن غريه أهنم علامء بني إرسائيل الذين اتبعوا حممدا 

وهذا القول أوىل بالصواب من القول الذي قاله قتادة، ألن اآليـات قبلهـا مـضت بأخبـار «

ّن بدل منهم كتاب اهللا، وتأوهلم إياه عىل غري تأويله وادعـائهم عـىل أهل الكتابني وتبديل م

وال هلـم بعـدها ....  يف اآليـة التـي قبلهـا ذكـر@اهللا األباطيل، ومل جيد ألصحاب حممد 

 .»ذكر يف اآلية التي تتلوها
 :ال زائد في القرآن :القاعدة الرابعة عشرة

ه عن احلشو واإلطالة، وليس فيـه حـرف زائـد، القرآن الكريم كالم اهللا تعاىل، وهو منز

ألن هذا األمر يناقض بالغته وفصاحته، والزيادة تدل عىل ضعف يف الكالم، ومـن هنـا ال 

 .جيوز إطالق الزيادة عىل شئ من كالم اهللا 

                                       
 . ٤٥٦ ص ٢تفسري الطربي ج ) ١(
 .٥٦٤ ص ٢املرجع السابق ج ) ٢(
 ٥٦٥ ص ٢املرجع السابق ج ) ٣(
، البحـر ٣٨٠ ص ٢، بـدائع الفوائـد ج ٣٨، حادي األرواح ص ٢٢٤ ص ١تفسري الطربي ج : ينظر) ٤(

ـــه ج ٣٧١ ص ١املحـــيط يف أصـــول الفقـــه ج  ـــر ٣٩٢ ص ٢، والربهـــان ل ـــري رشح التحري ، التحب
 . ٣٦٠ ص١، قواعد التفسري ج ٩٩٧، الكليات ص ٣٧٨ ص ١للمرداوي ج 
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والذي عليه املحققون منع إطالق الزيـادة عـىل شـئ مـن كالمـه تعـاىل، وال ختلـو األحـرف 

ــي يــصفها الــبعض ب ــو مــن الفائــدة؛ مثــل التوالت ــد، قــال شــيخ اإلســالم الزيــادة؛ ال ختل كي

ًوال يذكر فيه لفظا زائدا إال ملعنى، وإن كـان يف ضـمن ذلـك التوكيـد، وفـيام جيـئ «): ٧٢٨:ت( ً

  : ، وقولــه]١٥٩: آل عمــران[       : مــن زيــادة اللفــظ يف مثــل قولــه

          ]وقوله]٤٠: املؤمنون ، :       ]فاملعنى ]٣: األعراف ،

 .» املعنى، وقوة اللفظ لقوة املعنىمع هذا أزيد من املعنى بدونه، فزيادة اللفظ لزيادة

 ،]٢٥٩: البقرة[ ﴾         : قال اهللا تعاىل: ومثاله

  : وقوله«): ٣١٠: ت(قال ابن جرير         عطف عىل قوله  :﴿   

            ﴾  ]وإنام عطف قوله]٢٥٨: البقرة ، :﴿   ﴾عىل قوله  :

            هل رأيت يا حممد كالذى حاج إبراهيم يف ربه؟ :  بمعنى

 : ثم عطف عليه بقوله           ألن من شأن العرب العطف بالكالم عىل

معنى نظري له قد تقدمه، وإن خالف لفظه لفظه، وقد زعم بعض نحوي البرصة أن الكاف 

  :  قولهيف        ّأمل تر إىل الذي حاج إبراهيم أو مر : زائدة؛ وأن املعنى
 .عىل قرية

 .»وقد بينا قبل فيام مىض أنه غري جائز أن يكون يف كتاب اهللا يشء ال معنى له

 :زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى :القاعدة الخامسة عشرة

اعدة تشرتك مع التي قبلها يف منع إطالق الزيادة يف كالم اهللا املعجـز الـذي بلـغ هذه الق

 .أعىل درجات البالغة والفصاحة؛ وكل زيادة يف مبنى اللفظ تدل عىل زيادة يف املعنى

                                       
 . ٥٣٧ ص ١٦وع الفتاوى ج جمم) ١(

 . ٤٠٠ ص ٢تفسري الطربي ج ) ٢(

ــر) ٣( ــاوى ج: ينظ ــوع الفت ــيش ج٥٣٧ ص١٦جمم ــان للزرك ــه ٣٥، ٣٤ ص٣، الربه ــيط ل ــر املح                    ، البح

 .٢٥٨، ١٠٤ ص١، مناهل العرفان ج٩٧ ص٧، ج٧١ ص١ تفسري ابن عاشور ج،٦٣ ص٢ج
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 :ومن األمثلة التي تتجىل فيها هذه القاعدة

 : قوله تعاىل             ]مقتـدر أبلـغ مـن قـادر، :  فقولـه]٤٢: مرالق

 .)١(لداللته عىل أنه قادر متمكن القدرة، ال يرد شئ عن اقتضاء قدرته

   : وقال تعاىل          ]فقولـه]٢٨٦: البقـرة ،:      أي :

 : مــن اخلــري، وقولــه   هلــا، ويف : قولــه يف املوضــع األولمــن الــرش، بــدليل :  أي

 .عليها: املوضع الثاين

  :والشاهد هو قوله    ألنـه : ؛ حيث زاد يف تركيب الكلمة، قال بعض العلامء

 .ملا كانت السيئة ثقيلة، وفيها تكلف زيد يف لفظ فعلها

ــاىل ــه تع ــة أيــضا قول ــن األمثل  : ًوم        ]ــل]٩٤: الــشعراء فكبــوا، : ، ومل يق

 .تكرير الكب، فجعل التكرير يف اللفظ تكرير يف املعنى: والكبكبة

 .ينكب يف جهنم مرة بعد أخرى، حتى يستقر يف قعرها: وقال بعضم

إذا كان في اآلية ضمير يحتمل عوده إلـى أكثـر مـن         :القاعدة السادسة عشرة  
 :مذكور، وأمكن الحمل على الجميع حمل عليه

 أوجه اإلعجاز يف معاين القرآن ومبانيه؛ اشتامله عىل معاين كثرية ومتعددة يف ألفـاظ من

ُقليلة، فإذا جاءت معان متعددة وصحيحة فال مانع من محل الكالم عليها، وال يقترص عىل  ٍ

 .أحدها بدون دليل

                                       
، ٣٤ ص ٣، الربهـان يف علـوم القـرآن ج ١٨١ ص ٤ري ج جامع األصول البـن األثـري اجلـز: ينظر) ١(

، تفـسري ٢٣٧ ص ٣، اإلتقـان ج ٦٥التبيان يف تفسري غريب القرآن لشهاب الدين أمحد املرصي ص 

 . ٢٢٦ ص ٢٧ابن عاشور ج 

 .٣٤ ص ٣، الربهان للزركيش ج ١٣١ ص ٦تفسري الطربي ج : ينظر) ٢(

  .٣٤ ص٣، الربهان للزركيش ج١١٦ ص١٣رطبي ج، تفسري الق٣٦٧ ص١٩تفسري الطربي ج: ينظر) ٣(

 . ٤٠٠ ص ١، قواعد التفسري ج ١٣٧٢ ص ٤الصواعق املرسلة ج : ينظر) ٤(
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ــه ــاىل: مثال ــال اهللا تع  ،]٦: االنــشقاق[          : ق

 : فالضمري يف قوله    راجع إىل : قيل     راجـع إىل : أي تالقـي ربـك، وقيـل

 .واملعنيان صحيحان، فإن العبد مالق ربه وعمله تالقي عملك: الكدح، أي

 : ولــهيف ق) ١١٧: ت(يف تفــسريه عــن قتــادة ) ٢١١: ت(وقــد أخــرج الــصنعاين   

            ًعامل له عمال«: قال«. 

 .»ًعامل إىل ربك عمال«: قال) ١٠٢: ت(وعن الضحاك 

 .)مالق عملك(: فمالقيه قال. )ًعامل عمال(: قال) ٦٨: ت(وعن ابن عباس 

ــــري  ــــن كث ــــال اب ــــه«): ٧٧٤: ت(وق ﴿: وقول                  

  ﴾ ًإنــك ســاع إىل ربــك ســعيا وعامــل عمــال : أي ًٍ﴿  ﴾،  ثــم إنــك ســتلقى مــا

: قـال: عملت من خـري أو رش، ويـشهد لـذلك مـا رواه أبـوداود الطيالـيس عـن جـابر قـال

يا حممد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت : #قال جربيل (: @رسول اهللا 

: ، ومن الناس من يعيد الـضمري عـىل قولـه)إنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مالقيهف

 . »فيجازيك بعملك ويكافئك: فمالق ربك، ومعناه: أي. ربك

                                       
 . ٤٥٦ ص٨، الدر املنثور ج٣٠٤ ص٥، معاين القرآن للزجاج ج٣٥٨ ص٣تفسري الصنعاين ج: ينظر) ١(

 .٤٥٦ ص ٨، الدر املنثور ج ٣٥٨ ص ٣تفسري الصنعاين ج ) ٢(

، ٣١٢ ص ٢٤، والطربي يف تفـسريه ج ٣٥٤٩٨ برقم ٢٢٠ ص ٧ن أيب شيبة يف مصنفه ج أخرجه اب) ٣(

 .٤٥٦ ص ٨والسيوطي يف الدر النثور ج 

 .٤٥٦ ص ٨، الدر املنثور ج ٣١٢ ص ٢٤تفسري الطربي ج : ينظر) ٤(

ــسنده ص ) ٥( ــيس يف م ــه الطيال ــرقم ٢٤٢أخرج ــط ج ١٧٥٥ ب ــرباين يف األوس ــرقم ٣٠٦ ص ٤، الط ، ب

 .٧٩٢١ برقم ٣٦٠ ص ٤كم يف املستدرك ج ، احلا٤٢٧٨

 . ٣٥٦ ص ٨تفسري ابن كثري ج ) ٦(
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 حمِــلَ فــي كــل ،إذا كــان لالســم الواحــد معــانٍ عــدة :القاعــدة الــسابعة عــشرة
 :موضع على ما يقتضيه ذلك السياق

 : هذه القاعدةومن األمثلة عىل تطبيق 

 ،جاء يف القرآن بأكثر من معنى، والـذي حيـدده يف كـل مـرة سـياق اآليـات) األمة(لفظ 

  : ففي قوله تعاىل         ]امللـة والـدين: ، فإن أمـة تعنـي]٢١٣: البقرة .

 : ويف قوله تعاىل           ]معدودإىل أجل :  أي]٨: هود. 

 : وأما قوله تعاىل        ]بعد حني: ، أي]٤٥: يوسف. 

  : وقوله تعاىل     ]ًإماما مطيعـا هللا ومعلـم النـاس : ، أي]١٢٠: النحل ً

 : وقوله تعاىل..اخلري         ]مجاعة:  أي]١٤١: البقرة. 

 : مثلها قوله تعاىلو                  ]١٠٤: آل عمران[. 

كـام ...«): ٣١٠: ت(وغريها من األمثلة التـي يطـول إحـصاؤها، قـال ابـن جريـر الطـربي 

، ﴾﴿جاز أن تكون كلمة واحدة تشتمل عىل معان كثرية خمتلفة، كقوهلم للجامعة مـن النـاس 

 .﴾﴿، وللدين وامللة ﴾﴿، وللرجل املتعبد املطيع هللا ﴾﴿وللحني من الزمان 

) ديــن(، وللتــذلل )ديــن(، وللــسلطان والطاعــة )ديــن(وكقــوهلم للجــزاء والقــصاص 

 ممـا يكـون مـن الكـالم ، يطول الكتاب بإحـصائها،يف أشباه لذلك كثرية) دين(وللحساب 

                                       
ــر) ١( ــون ج : ينظ ــت والعي ــوزي ص ٤٠ ص ١النك ــن اجل ــواظر الب ــني الن ــة األع ــان ١٤٣، نزه ، الربه

 .١٢٨، تفسري القرآن أصوله وضوابطه ص٤٢٢ ص١، قواعد التفسري ج١٨٦ ص٢للزركيش ج

 .٣٠ ص٣، تفسري القرطبي ج٦٦ ص٣ري البغوي ج، تفس٢٧٦ ص٤تفسري الطربي ج: ينظر) ٢(

 .٣٠٨ ص٤، تفسري ابن كثري ج١٦٣ ص٤، تفسري البغوي ج٢٥٢ ص١٥تفسري الطربي ج: ينظر) ٣(

 . ٣٠٨ ص٤، تفسري ابن كثري ج١٢٧ ص٢، تفسري القرطبي ج١٢٠ ص١٦تفسري الطربي ج: ينظر) ٤(

  .٥٠ ص ٥، تفسري البغوي ج ٢٧٦ ص ٤تفسري الطربي ج : ينظر) ٥(

 . ٤٤٨ ص ١، تفسري ابن كثري ج ١٢٨ ص ٢تفسري الطربي ج : ينظر) ٦(

 .٩٠ ص ٧تفسري الطربي ج : ينظر) ٧(
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 .»ٍمعان كثريةبلفظ واحد، وهو مشتمل عىل 
  :األمر المطلق يقتضي الوجوب إال لصارف: القاعدة الثامنة عشرة

إذا جتردت صيغة األمر املطلق عن القرائن فإهنـا تفيـد الوجـوب، وهـذا مـا عليـه عامـة 
ًأهل العلم سلفا وخلفا ً. 

أما إذا وجدت القرينة الصارفة ملعنى آخر غري الوجوب، فإنـه حيمـل عـىل ذلـك املعنـى 
 .ُلذي دلت القرينة عىل إرادته؛ وتعرف بحسب القرائن وحملها كتب األصولا

 :مثال األمر املجرد عن القرائن

 :  قوله تعاىل-            ]٣٦: النساء[. 

 :  قوله تعاىل-            ]٥٦: النور[. 
 .فهذا كله حممول عىل الوجوب

 :ومثال األمر املرصوف عن الوجوب لقرينة

 :  قوله تعاىل-         ]ألن الـصيد إنـام ، فاألمر هنا لإلباحـة]٢: املائدة 

ّحرم حالة اإلحرام  .ِّ ويف احلل إن شاء اصطاد وإن شاء مل يفعل،ُ

ـــاىل ـــه تع ـــه قول  :  ومثل                         
 .ّ، فاألمر لإلباحة، وإنام حرم البيع وقت النداء للصالة]١٠: اجلمعة[

                                       
 . ٢٢١ ص ١تفسري الطربي ج ) ١(
ــن حــزم ج : ينظــر) ٢( ، ١٤٢ ص ٣، اإلحكــام لآلمــدي ج ٢٠٣ ص ٨، املغنــي ج ٨٢ ص ٩املحــىل الب

ــاوى ج  ــوع الفت ــد ج ٥٢٩ ص ٢٢جمم ــدائع الفوائ ــ٣ ص ٤، ب ــار ج ، ني ــيض ٩٢ ص ٦ل األوط ، ف
 .٤٧٧ ص ٢، قواعد التفسري ج ٢٠٢ ص ٤القدير للمناوي ج 

، باإلضافة عىل ٩٧، إرشاد الفحول ص ٣٥٤ ص ٢اإلحكام البن حزم، اإلحكام لآلمدي ج : ينظر) ٣(
 . املراجع السابقة

 .٢٤٥ ص ١، تفسري ابن كثري ج ٥٧٣ ص ١تفسري الطربي ج : ينظر) ٤(
 . ١٠ ص٣، الدر املنثور ج٤٤ ص٦، تفسري القرطبي ج٤٨٢ ص٩لطربي ج تفسري ا: ينظر) ٥(
 .١٢٤ ص ٨، تفسري ابن كثري ج ٣٨٥ ص ٢٣تفسري الطربي ج : ينظر) ٦(
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  :النهي يقتضي التحريم والفساد والفور والدوام إال لقرينة :القاعدة التاسعة عشرة
 وهذا هو األصل الذي دل عليه النقل واللغة، وهو املختار عند ،النهي يقتيض التحريم

 . املحققني من العلامء

النهي يقتيض التحريم عىل املختار عند املحققني واألكثرين «): ٦٧٦: ت( قال النووي 

 .»من أهل األصول

 فكــذلك يقتــيض ،فكــام أن النهــي يقتــيض التحــريم«): ٨٥٢: ت(قــال ابــن حجــر 

 .»الفساد

 .»النهي يقتيض االستمرار«: ًوقال أيضا

 : وأمثلته النهي عن الرشك يف كثري من اآليات؛ مثل قوله تعاىل      

                               

                                

     ]وغريها من اآليات]٣٦: النساء ،. 

ـــاىل ـــه تع ـــة يف قول ـــن الغيب ـــي ع   : والنه                 

                       ]١٢: احلجرات[. 

 .وغريها من األمثلة يف كثري من املحرمات

                                       
، ١٧٤ ص ٢، اإلحكـام لآلمـدي ج ٢٠٤، املستـصفى ص ٢٥٩ ص ١اإلحكام البن حزم ج : ينظر) ١(

 ،١١٠، ١٠٩ إرشـاد الفحـول ص،١٥٤، ١٥٣ ص٢، البحر املحيط للزركيش ج٣ ص٤بدائع الفوائد ج

 . ١٤٠، تفسري القرآن أصوله وضوابطه ص ٥٠٩ ص ٢قواعد التفسري ج 

 . ١٢ ص ١٢رشح النووي عىل صحيح مسلم ج ) ٢(

 .٣٥٤ ص ٩فتح الباري ج ) ٣(

 .٢٦ ص ١٠املرجع السابق ج ) ٤(
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  :األصل إبقاء المطلق على إطالقه حتى يرد ما يقيده :القاعدة العشرون
 وال حيـق ،ًن اللفـظ إذا ورد يف نـص مـن النـصوص مطلقـا يبقـى عـىل إطالقـهاألصـل أ

ًألحد تقييده من غري دليل، وهذه القاعدة عظيمة متنع كثريا من حتكـامت املحـرفني لكتـاب 

 .اهللا تعاىل

  : قال تعاىل :مثاله                 

                                 

                                 

            ]١٨٥: البقرة[. 

 : فقوله     ألن اللفـظ ،يدل عىل أن القضاء عىل التخيري بـني التفريـق والتتـابع 

 ومـن اشـرتط التتـابع فاشـرتاطه ،مطلق ومل يرد ما يقيده، وعليه فيبقى الـنص عـىل إطالقـه

 .مرجوح

 .وبعد فهذه بعض القواعد التي ينبغي مراعاهتا وإدراكها

  

 

 

 

                                       
بحــر ، ال١٩٢ ص ٢، روضــة النــاظر ج ٤ ص ٣، اإلحكــام لآلمــدي ج ٢٦٢املستــصفى ص : ينظــر) ١(

، قواعـد ٢٣٢، مذكرة يف أصول الفقه ص ١٥ ص ٢، الربهان له ج ٤١٦ ص ٣املحيط للزركيش ج 

 .٦٢١ ص ٢التفسري ج 

 . ٥٠٤ ص ١، تفسري ابن كثري ج ٢٨٢ ص ٢تفسري القرطبي ج : ينظر) ٢(
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  الثانيالمبحث 
  شروط المفسر

ًال ريب أن التصدي لتفسري كالم اهللا تعاىل يتطلب رشوطا البد مـن توفرهـا يف املفـرس؛ 

ًألن التعرض لكالم اهللا وفهم مراده أمر يف غاية األمهية، واخلطورة أيضا، فـالقرآن الكـريم 

مـا دستور هذه األمـة، والتحريـف يف تفـسريه؛ انحـراف هلـا عـن الطريـق املـستقيم، وهـذا 

ــيقع يف  ــد س ــه وال ب ــه؛ فإن ــيس أهــال ل ــاب اهللا تعــاىل مــن ل ًحيــصل حــني يقــتحم تفــسري كت

التحريف، وإذا كان لكل علم رشوط جيب توافرها ملن يتصدر لـه؛ فـإن التفـسري يـأيت عـىل 

ًرأسها، وقد وضع العلامء رشوطا وآدابا للمفـرس يف أخالقـه لتحمـل األمانـة العلميـة، ويف  ً

 :ول يف كتاب اهللا تعاىل، وفيام ييل أهم تلك الرشوط واآلدابعلمه الذي يؤهله للق
  :  صحة المعتقد]١[

ًفإن العقيدة هلـا أثـرا عظـيام يف سـالمة التفـسري مـن التحريـف، وقـد خلـصت مـن هـذا 

البحث أن التحريف يف العقيدة أوسع وأخطر جماالت التحريف عند املفرس، فتتالعـب بـه 

ً يف يل أعناق النصوص لتوافـق عقيدتـه ال يـأل جهـدا يف األهواء، وكل ما سنحت له فرصة ّ
 .ًذلك؛ ومن هنا اشرتط العلامء يف املفرس أن يكون أوال وقبل كل شئ صحيح املعتقد

                                       
، ١٦٨، فـضائل القـرآن للفريــايب ص ٣٣٣، ٣٣٢ ص ١فـضائل القـرآن أليب عبيـد ج : خمتـرصة مـن) ١(

 ،٤١ ص١، املحـرر الـوجيز ج٩٤، ٩٣ ص١، تفـسري الطـربي ج١٣١، ١٢٥قرآن للنسائي صفضائل ال

، مقدمــة يف أصــول ٢٤ حتــى ١٧، التبيــان يف آداب محلــة القــرآن مــن ٢٠ ص ١تفــسري القرطبــي ج 

، اإلتقان ١٨٠ ص ٢، الربهان للزركيش ج ١١ ص ١، تفسري ابن كثري ج ٣٥التفسري البن تيمية ص 

 ،١٧٥ ص٢، أبجـد العلـوم ج ١٤٦، التيسري للكـافيجي ص١٠٢ ص٢، املوافقات ج٤٦٧ ص٤ج

، التفـسري ٧٣ ص ٢، مناهـل العرفـان ج ٢٨، ٢٠، ١٨فضائل القرآن ملحمـد بـن عبـد الوهـاب ص 

، املفـرس رشوطـه، ٣٠٠، ٢٩٩، مباحث يف علـوم القـرآن ملنـاع القطـان ص ٤١ ص ١واملفرسون ج 

 .١١٢آدابه، مصادره ألمحد سهيل ص 
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اعلـم أن مـن رشطـه : القـول يف آداب املفـرس« :يف أوائـل تفـسريه قال أبوطالـب الطـربي
ًصحة االعتقاد أوال، ولزوم سنة الدين، فإن كان مغموصا  عليـه يف دينـه، ال يـؤمتن عـىل الـدنيا، ً

فكيف عىل الدين، ثم ال يؤمتن من الدين عىل األخبار عن عـامل، فكيـف يـؤمتن يف اإلخبـار عـن 
ِّأرسار اهللا تعاىل، وألنه ال يؤمن إن كان متهام باإلحلاد أن يبغي الفتنة ويغر الناس بليـه وخداعـه،  ِ ُ ً

ًتهام هبـوى مل يـؤمن أن حيملـه هـواه عـىل مـا يوافـق كدأب الباطنية وغالة الرافـضة، وإن كـان مـ ً
بدعته، كدأب القدرية، فإن أحدهم يصنف الكتاب يف التفسري ومقصوده منـه إاليـضاع خـالل 

 .»املساكني، ليصدهم عن اتباع السلف ولزوم طريق اهلدى
فـرس ّويف القسم التطبيقي لدراسة األلفاظ التي حرفت معانيها أمثلة كثرية محـل فيهـا امل

اآلية عىل معتقده الباطل بتعسف وتكلـف، ويف مثـل هـذا التحريـف يقـول شـيخ اإلسـالم 
ًواملقصود أن مثل هؤالء اعتقدوا رأيـا ثـم «: بعد ذكر بعض تفاسري أهل البدع) ٧٢٨: ت(

محلوا ألفاظ القرآن عليه، وليس هلم سلف من الصحابة والتابعني هلـم بإحـسان، وال أئمـة 
 .»م وال يف تفسريهمالتفسري ال يف رأهي

  :  التجرد عن الهوى]٢[
اتباع اهلوى مانع صـاد عـن الوصـول إىل احلـق يف فهـم كتـاب اهللا تعـاىل، بـل إن اهلـوى 
حيمل صاحبه عـىل نـرصة مذهبـه ولـو كـان خـالف احلـق، ويـرغم اآليـات لالنتـصار عـىل 

، وهـو حمـرم، خصمه، فيميل مع األهواء واآلراء واملذاهب، فيفرس القـرآن بمجـرد الـرأي
آثم فاعله؛ بل يتبوأ مقعده من النار، وقد سبق الكثري مـن األحاديـث يف حكـم التحريـف، 

 .تدل عىل حرمتة الشديدة
فعىل املفرس أن يتجرد عن اهلوى، والرأي املذموم، ويلزم سبيل السنة واالتباع، قال أبو 

: فقـد قـال تعـاىلومـن رشطـه صـحة املعتقـد فـيام يقـول ليلقـى التـسديد، «: طالب الطربي

﴿                ﴾ ]وإنام خيلـص لـه القـصد إذا زهـد يف ]٦٩: العنكبوت 

                                       
 .عىل ذكر له فيام بني يدي من مراجعمل أعثر ) ١(

 .٤٦٧ ص ٤اإلتقان ج ) ٢(

 . ٣٦، ٣٥مقدمة يف أصول التفسري ص ) ٣(



 التعريف بالتفاسير المشمولة بالكتاب  

  

 

الدنيا، ألنـه إذا رغـب فيهـا مل يـؤمن أن يتوسـل لـه إىل غـرض يـصده عـن صـواب قـصده، 
 .»ويفسد عليه صحة عمله

  :نبتفسير القرآن بالقرآ أن يبدأ أوالً ]٣[
فهو أحسن ما يفرس به القرآن، ثم بالسنة فإهنا شارحة وموضحة له، فإذا مل جيد التفـسري مـن 

، فإهنم أدرى بذلك، فإن مل جيـد يف القـرآن، وال يف الـسنة، }السنة رجع إىل أقوال الصحابة 

ــع التفــسري عــن  وال يف أقــوال الــصحابة، رجــع إىل أقــوال التــابعني، فــإن مــنهم مــن تلقــى مجي

ة، وكثري من األئمة رجع إىل أقوال التابعني يف التفسري، وقد سبق اشرتاط هـذا الرتتيـب الصحاب

 .يف مصادر التفسري عند القاعدة األوىل من قواعد التفسري يف املبحث السابق

ّومن تعداه وقدم عليه فهو حمرف للكلم عن مواضعه ّ ّ. 

؛ جيـب أن يطلـب ومن رشوطـه«: يف أبجد العلوم) ١٣٥٧:ت(قال صديق حسن خان 

ًتفصيل املجمل يف موضع آخر من القـرآن، ألن القـرآن يفـرس بعـضه بعـضا، وكـذا يطلـب 

ًتفــصيل مــا اختــرص يف موضــع آخــر، ألن القــرآن يفــصل بعــضه بعــضا، وإن أعيــاه ذلــك  ُ
فليطلب من السنة، ألن السنة تفرس القرآن، وإن مل جيد يف السنة رجع إىل أقـوال الـصحابة، 

ك، ملا شاهدوه مـن القـرائن واألحـوال عنـد نزولـه، وملـا اختـصوا بـه مـن ألهنم أدرى بذل

، فـإن أمكـن الفهم التام، والعلـم الـصحيح، والعمـل الـصالح، وإذا تعارضـت أقـواهلم

اللهــم فقــه يف الــدين، (:  يف حقــه@ّاجلمــع فــذاك، وإال فقــدم ابــن عبــاس لقــول النبــي 

 دلوالت اللغويــة، واالســتعامالت العربيــة،ً، وإال فيجتهــد مراعيــا للمــ)ّوعلمـه التأويــل

 .»ًومراعيا لوجه اإلعجاز

                                       
 . ٤٦٨ ص ٤اإلتقان ج ) ١(
 . ٢٤٣ ص ١٣جمموع الفتاوى ج: ينظر) ٢(
اخلالف بني السلف يف التفسري قليل، وغالب ما يصح عنهم يرجع إىل اختالف تنـوع ال إىل اخـتالف ) ٣(

 . ٢١٤ ص ٤، املوافقات ج٣٣٣ ص ١٣ جمموع الفتاوى ج:تضاد، ينظر
  .٣٩سبق خترجيه ص) ٤(
 . ٤٩٩، ٤٩٨ ص ٢أبجد العلوم ج) ٥(
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  :  العلم باللغة العربية وفروعها]٤[
فإن القرآن نزل بلسان عريب، ويتوقف فهمه عـىل رشح مفـردات األلفـاظ، ومـدلوالهتا 

الحيل ألحد يؤمن باهللا واليـوم اآلخـر أن يـتكلم «): ١٠٤:ت(بحسب الوضع، قال جماهد 

 .»ًب اهللا إذا مل يكن عاملا بلغة العربيف كتا

ُال أويت برجل يفرس كتـاب اهللا غـري «: إمام دار اهلجرة) ١٧٩: ت(وقال مالك بن أنس 

 .»عامل بلغة العرب إال جعلته نكاال

وال بــد للمفــرس أن يــتمكن مــن علــوم اللغــة، وال يكفيــه اليــسري منهــا، قــال الزركــيش 

حقائق اللغـة ومفهوماهتـا تفـسري يشء مـن كـالم اهللا، وال وليس لغري العامل ب«): ٧٩٤:ت(

ًيكفي يف حقه تعلم اليسري منها، فقد يكون اللفظ مشرتكا وهو يعلم أحـد املعنيـني، واملـراد 

 .»املعنى اآلخر

والبد له من معرفة علم النحو، ألن املعاين ختتلف باختالف اإلعراب، وعليه االعتنـاء 

ألبنية والصيغ، وعلم االشتقاق، ألن االسـم إذا كـان اشـتقاقه بعلم الترصيف ففيه تعرف ا

 .من مادتني خمتلفتني اختلف باختالفهام

واملفرس مطالب بمراعاة ما يقتضيه اإلعجاز، ويتحصل له ذلك بمعرفة علـوم البالغـة 

 .ُعلم املعاين؛ فيعرف به خواص تراكيب الكالم من جهة إفادهتا املعنى: الثالثة وهي

ّن؛ وبه يعرف خواص تراكيب الكالم من حيث اختالفهـا بحـسب وضـوح وعلم البيا ُ
 . الداللة وخفائها

 .وعلم البديع؛ وبه يعرف وجوه حتسني الكالم

                                       
 . ٤٧٧ ص ٤، اإلتقان ج٢٩٢ ص ١الربهان للزركيش ج) ١(
ـــامن ج) ٢( ـــعب اإلي ـــي يف ش ـــه البيهق ـــرقم ٤٢٥ ص٢أخرج ـــر٢٢٨٧ ب ـــيش                           : ، وينظ ـــان للزرك الربه

 . ٤٧٤ ص ٤، اإلتقان ج٢٩٢ ص١ج
 . ١٦٥ ص ٢الربهان ج) ٣(

 .٤٧٨ ص ٤، اإلتقان ج١٠٢ ص ٢، املوافقات ج١٦٥ ص ٢الربهان ج: ينظر) ٤(
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   : التمكن من علوم القرآن]٥[
، وعلوم القـرآن هـي والتمكن منها رضورة ملحة ملن نصب نفسه لتفسري كتاب اهللا 

زول، والقــصص، ومجــع القــرآن، وترتيبــه، وعلــم املتعلقـة بــالقرآن مــن حيــث أســباب النــ

القراءات، ومعرفة املكي واملدين، ومعرفة الناسـخ واملنـسوخ، واملحكـم واملتـشابه إىل غـري 

 .ذلك مما له صلة بالقرآن

ًوال يسع املفرس اجلهل بالعلوم األخرى، التي تعني عىل تفسري اآليات تفسريا صـحيحا  ً

، وصـحتها أول رشط للمفـرس للـسالمة مـن التحريـف،  العقيدة الـسلفية الـصحيحة:مثل

 .ًكذلك اجلهل هبا يوقع يف التحريف أيضا

 وجيب عليه اإلملام بعلوم السنة، فهي ثاين مصادر التفسري؛ فيجـب اإلملـام باألحاديـث 

ًالنبوية الرشيفة رواية ودرايـة، فإنـك ال تكـاد جتـد تفـسريا خاليـا مـن األحاديـث الـضعيفة  ً

ة بضاعة مفرسه يف احلديث، أما من فرس كتاب اهللا تعـاىل وهـو عـامل بالـسنة واملوضوعة لقل

 .ًفإن تفسريه أقرب هلا وأكثر متييزا للصحيح فيها من السقيم

عىل من يفرس كتاب اهللا تعاىل وهو جاهـل بالـسنة )٨٠٦:ت(وأنكر احلافظ العراقي 

 حيـل لـه النقـل منهـا، ألن ولو نظر أحـدهم بعـض التفاسـري املـصنفة ال«: أشد إنكار، فقال

كتب التفسري فيها األقوال املنكرة والصحيحة، ومن ال يمييز صحيحها من منكرها ال حيل 

، كمقاتـل بـن سـليامن: له االعتامد عىل الكتب، وأيضا فكثري من املفرسين ضعفاء النقـل

                                       
 . ٨ ص ١، مناهل العرفان ج٢٠ ص ١، اإلتقان ج١٧ ص ١الربهان ج: ينظر) ١(

اسة علم احلديث يف هو احلافظ زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن أيب بكر العراقي، انتهت إليه رئ) ٢(

زمانه، كتب وألف وصنف وأمىل سنني كثرية، وويل القضاء والتدريس يف املدينة املنورة، وهـو والـد 

 . ٣٤ ص ١٣النجوم الزاهرة ج: ، ينظر٨٢٦العالمة ويل الدين العراقي املتوىف سنة 

لكنه مـرتوك عنـد أهـل ، وهو من أئمة التفسري، ١٥٠مقاتل بن سليامن األزدي اخلرساين املتوىف سنة ) ٣(

، وفيـات األعيـان ١١٧ ص ٦٠، تاريخ مدينـة دمـشق ج٦٧ ص ١طبقات احلنابلة ج: احلديث ينظر

 . ٤٠٩ ص ٥ج
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عبـاس ال ، وكذا كثري من التفاسـري املنقولـة عـن ابـن ، والضحاك بن مزاحموالكلبي

تصح عنه، لضعف رواهتا، وليت شعري كيـف يقـدم مـن هـذه حالـه عـىل التفـسري كتـاب 

أحسن أحواهلا أال يعـرف سـقيمه مـن صـحيحه، بـل يزيـد أحـدهم فيحـدث لنفـسه ! اهللا؟

ُأقواال لو نقلت عن املجانني الستقبحت منهم ً«. 

ام تفــرس آيــات ومــن العلــوم التــي يستحــسن للمفــرس اإلملــام هبــا الفقــه وأصــوله، فــبه

ًاألحكام تفسريا صحيحا ال حييد هبـا عـن جـادة احلـق والـصواب، وبمعرفـة أصـول الفقـه  ً

 . يعرف وجه االستدالل عىل األحكام واالستنباط

   : دقة الفهم وقوة االستدالل]٦[
ًوهذه امللكة متكن املفرس من اخلوض يف كتاب اهللا فقها، وتدبرا، وتفسريا، وهي موهبـة  ً ً

 .هبا باختاذ أسباهبا؛ ومن أمهها العمل بام علم فإن اهللا يورثه علم مامل يعلميمكن اكتسا

إدمـان النظـر يف أقـوال أهـل العلـم، فإهنـا تكـسب دربـة والعلـم بـأقوال العلـامء مـن : ومنها

): ٩١١:ت( األسـباب الزهـد، قـال الـسيوطي ، ومـن @أسباب الفهم عن اهللا ورسـوله 

                                       
َوهــو حممــد بــن الــسائب الكلبــي مــرتوك لكذبــه، ورمــي بــالرفض، تــوىف ســنة ) ١( اجلــرح : ، ينظــر١٤٦ُِ

  .١٨٠ ص ٩، هتذيب التهذيب ج٢٥٤ ص ٢، املجروحني ج٢٧١ ص ٧والتعديل ج
هو صاحب التفسري الضحاك بن مزاحم اهلاليل اخلراساين؛ وثقـه أمحـد بـن حنبـل وحييـى بـن معـني، ) ٢(

ميـزان االعتـدال : ، ينظر١٠٥ًوضعفه حييى القطان وشعبة وغريمها وكان متهام بالتدليس، توىف سنة 
 .٤٤٤ ص ١، تقريب التهذيب ج٣٢٥ ص ٢ج

 .١٨٠، ١٧٩يوطي ص حتذير اخلواص من أكاذيب القصاص للس: ينظر) ٣(
ً إىل أيب نعيم عن أنـس مرفوعـا، بيـنام ذكـره ابـن كثـري يف ١٢٣ ص ٢عزاه السيوطي يف الدر املنثور ج ) ٤(

ــسريه ج  ــه٤٣٧ ص ٨تف ــر:  بقول ــر، وينظ ــة األ: ويف األث ــاء ج حلي ــيس ١٥ ص ١٠ولي ــيس إبل ، تلب
ــشق ج ٣٩١ص ــة دم ــاريخ مدين ــة ص ٢٣١ ص ٣٧، ت ــن تيمي ــائل الب ــامع الرس ــامع ،٢٢٩، ج  ج

ــم ص  ــوم واحلك ــوين ج ٣٤٢العل ــي العجل ــامعيل اجلراح ــاء إلس ــشف اخلف ــة ٢٤٧ ص ٢، ك ، حتف
 . ٢٢٥ ص ٨األحوذي ج 

 .٩٣ ص ١الدرر السنية يف األجوبة النجدية ج : ينظر) ٥(
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هذا شئ ليس يف قدرة اإلنـسان، ولـيس كـام ظننـت مـن :  وتقوللعلك تستشكل علم املوهبة،«

 .»اإلشكال، والطريق يف حتصيله ارتكاب ا ألسباب املوجبة له من العمل والزهد
   :حسن النية وصحة المقصد ]٧[

واإلخالص للمسلم عامة، وللمفرس خاصة، هو روح الدين وأساس امللـة، وإنـام األعـامل 
ع املفــرس أن يــصل لفهــم مــراد اهللا تعــاىل، فمــن ثمــرة إخالصــه بالنيــات، وبــاإلخالص يــستطي

ًيمنحه اهللا نورا وبصرية، ويفتح له آفاقا عظيمـة يف التفـسري ويلهمـه الـصواب، ويكـسبه األجـر  ً

 .اجلميل، والقبول، واالنتفاع بتفسريه، وجيازيه اجلزاء األوىف حني يرفعه يف عليني
   : تحري الصدق والتثبت في النقل]٨[

 . يبعده عن التصحيف واللحنوهذا
  :  الجهر بالحق]٩[

 .فإنه أفضل اجلهاد
ّأما عن آداب املفرس فأمهها ما ييل ّ: 

   :الورع والتقوى ]١[
، فيتهيـب أن يـتكلم فيـه ُفتقوى اهللا واخلوف منه ينشأ يف قلب العبد تعظيم كالم اهللا 

مــون تفــسري القــرآن، بــام ال يعلــم أو بــام يــشك فيــه، لــذا كــان كثــري مــن أئمــة الــسلف يعظ

ًويتوقفون عن مشكله تورعا واحتياطا ألنفـسهم، مـع إدراكهـم وتقـدمهم، وعـىل رأسـهم  ً

وغريمهــا كثــري ممــن   )٢٣: ت(>، والفــاروق عمــر )١٣: ت(صــديق األمــة أبــوبكر 
 .اقتفى أثرمها من السلف الصالح

ًمستـشعرا ومن حق مـن تـصدى للتفـسري أن يكـون «): ٥٠٢: ت(قال الراغب األصفهاين 

ًلتقوى اهللا، مستعيذا من رشور نفسه واإلعجـاب هبـا، فاإلعجـاب أس كـل فـساد، وأن يكـون 

 .»اهتامه لفهمه أكثر من اهتامه لفهم أسالفه الذين عارشوا الرسول وشاهدوا التنـزيل

                                       
 . ٤٧٩ ص ٤اإلتقان ج ) ١(

 . ٥٩سبق ذكر أمثلة من ورعهم يف مبحث جهود العلامء يف كشف التحريف ص ) ٢(

 . ٩٧جامع التفاسري مع تفسري الفاحتة ومطالع السور للراغب ص مقدمة ) ٣(
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 : ويف قوله تعـاىل                     ]٢، ١: البقـرة[ ،
فالتقوى يف القلب هي التي تؤهلـه لالنتفـاع هبـذا الكتـاب، وهـي التـي «: يقول سيد قطب

هي التي هتيـئ هلـذا القلـب أن يلـتقط، . تفتح مغاليق القلب له؛ فيدخل ويؤدي دوره هناك
وأن يتلقـى، وأن يـستجيب، البــد ملـن يريــد أن جيـد اهلــدى يف القـرآن أن جيــيء إليـه بقلــب 

يم، بقلب خالص، ثم أن جييء إليه بقلب خيشى ويتوقى، وحيذر أن يكون عىل ضـاللة، سل
 أو أن تستهويه ضاللة، وعندئذ يتفتح القرآن عن أرساره وأنواره، ويسكبها يف هـذا القلـب

ًالذي جاء إليه متقيا خائفا، حساسا، مهيأ للتلقي َّ ً ً ًَّ«. 
   : حسن الخلق]٢[

 تبلــغ اآلداب مبلغهــا يف النفــوس إال إذا كــان قــدوة يف فاملفــرس يف موقــف املــؤدب، وال
 .اخللق والفضيلة

   : االمتثال والعمل]٣[
ــاىل ــسمعة، قــال تع ــاء وال ــرس عــن الري  : ّوهــذا يبعــد املف         

                ]ــــرةال ــــان يف ذم ]٤٤: بق ــــاب وإن ك ، واخلط
اليهود إال أن من فسد مـن علـامء هـذه األمـة بكـتم العلـم، أو حتريفـه، أو املـراءاة بـه وتـرك 

 .العمل؛ شابه من ضل من اليهود
  :  التواضع ولين الجانب]٤[

 .فالصلف العلمي حاجز قوي حيول بني العامل واالنتفاع بعلمه
  :  عزة النفس]٥[

 .لم أن يرتفع طالبه عن سفاسف األمور، وعن بذل نفسه من أجل الدنيافمن حق الع
  :  حسن السمت]٦[

 .بحيث يكتسب املفرس اهليبة والوقار دون تكلف

وبعد فتلكم بعض الرشوط واآلداب التي جيب توافرها يف املفـرس الـذي ينـصب نفـسه 

 .لبيان مراد اهللا تعاىل

                                       
 .٣٩، ٣٨ ص ١يف ظالل القرآن ج ) ١(
 .١٠٠ ص ١٣جمموع الفتاوى ج : ينظر) ٢(
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  التعريف بالتفاسير 
  ومؤلّفيها بإيجازبالكتاب  المشمولة

رأيت يف دراسة التحريف أمهية التطبيق عىل بعض التفاسري التي هي مظان للتحريـف، 

وقد اخرتت لذلك ثامنية تفاسري من فرق خمتلفة، خمالفة ملنهج أهل السنة واجلامعة، وقمـت 

، وال بـد باستقراء تفسري سوريت الفاحتة والبقرة منها، الستخراج التحريفـات والـرد عليهـا

من التعريف بتلك التفاسري ومؤلفيهـا، وقـد عقـدت هـذا الفـصل للرتمجـة هلـم والتعريـف 

 .ًبتفاسريهم ابتداء باألقدم وفاة منهم

  ):  ٢٨٠: ت(تفسير كتاب اهللا العزيز، لهود بن محكم الهواري  ]١[
  :التعريف بالمفسر: أوالً

 

 هوارة من قبائل الربانس الرببرية، وقد سـكنت هود بن حمكم بن هود اهلواري، وقبيلته

بطوهنا عدة مواطن يف إفريقية واملغرب، وهم عىل رأي اخلوارج اإلباضية، وسكنت بطون 

، وهنـاك من هوارة جبل أوراس ونواحيه بغرب إفريقيـة اإلسـالمية، بـالد اجلزائـر اآلن

 .قضت أرسة هود اهلواري حياهتا

 

ــده  ــم اهلــواري بتــشديد الكــاف املفتوحــة أو نــشأ هــود يف ظــل وال ّ َالعــامل القــايض حمك ُ

 .املكسورة

ًومل أجد فيام بني يدي من كتب الرتاجم ذكرا له، وحتـى مـن ذكـره ال يفـصل يف ترمجتـه 

أكثر مما ذكرته، وقد اجتهد حمقق تفسريه باحلاج رشيفـي بوصـف طلبـه للعلـم بقياسـه عـىل 

 .طريقة التعلم يف سري اإلباضية

                                       
 .ًمل أجد فيام بني يدي من كتب الرتاجم ذكرا له، وقد ترجم له حمقق التفسري بلحاج اإلبايض) ١(

 .٥ ص ١مقدمة التفسري ج : ينظر) ٢(
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مل حتدد املصادر التارخيية مولده ووفاته، إال أن بعض الباحثني، ومنهم املحقـق لتفـسريه 

يقدرون وفاته يف العقد الثامن أو التاسع من القرن الثالث اهلجري، أي حـوايل سـنة ثامنـني 

 .ومائتني للهجرة

 

ًا لتوافقـه ويعـد سار هود اهلواري يف تفسريه عىل املذهب اإلبـايض فطـوع اآليـات قـرس

إنـا ال نعلـم لإلباضـية «: تفسريه أول تفسري كامل لإلباضية، يقول حمققـه بلحـاج اإلبـايض

 وهو أول ما ترصده كتـب اإلباضـية كمرجـع »...تفاسري كاملة لكتاب اهللا قبل اهلواري

ونتج عن تعصبه للمذهب حتريفات كثرية تم الرد عىل بعضها يف سـوريت الفاحتـة . أول هلم

 .البقرة وهللا احلمدو

 :وفيام ييل ملحة موجزة عن املذهب اإلبايض

اإلباضية إحدى فرق اخلـوارج احلروريـة، فهـم يف عقيـدهتم عـىل رأي اخلـوارج، لكـن 

إن املراد بـالكفر كفـر النعمـة، ولكـنهم : اإلباضية ينفون عن أنفسهم هذه النسبة، ويقولون

يتهم الكفـر بكفـر النعمـة، فهـم يف النتيجـة ًأيضا حيكمون عليه باخللود يف النار، رغم تـسم

 .سواء مع اخلوارج وظهورهم امتداد خلروج اخلوارج

وتنتسب اإلباضية إىل مؤسسها األول؛ عبد اهللا بن إباض من بني مرة بن عبيد بن متيم، 

ُتابعي من أهل العراق، اختلف املؤرخون يف سريته وتاريخ وفاتـه، ولكنهـا جتمـع عـىل أنـه 

ًهــ، وقـد أمجعـت اإلباضـية قـديام وحـديثا عـىل ٦٨امللك بن مروان املتوىف سـنةعارص عبد  ً

                                       
 .٨٥ ص ١مة التفسري ج مقد) ١(

 .١٢ ص ٥، منهاج السنة ج ١٣٤ ص ١، امللل والنحل ج ١٧٨التنبيه والرد ص : ينظر) ٢(
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 .إمامته فيهم وانتساهبم إليه

ــامن  ــم يف ع ــرة، ث ــن اهلج ــرن األول م ــا يف الق ــا حوهل ــرصة وم ــية يف الب ــشأت اإلباض ُون
ًوخراسان وتبعا لفلول اخلوارج يف عهـد الدولـة األمويـة؛ الزالـت اإلباضـية يف رصاع مـع 

ة املـسلمني، يعـدون اخلـروج علـيهم مـن املناقـب واملفـاخر، وقـد امتـد هـذا الفكـر إىل أئمـ

 .املغرب وقامت له فيها دولة، وترسب إىل اليمن وإىل مرص وإىل اجلزيرة العربية

 

ــم  ــده معظ ــه ويعتق ــؤمن ب ــا ي ــد؛ ومم ــول العقائ ــوارج يف أص ــع اخل ــية م ــي اإلباض تلتق

 :  منهج أهل السنة واجلامعةاإلباضيني، وخيالف

، كام أهنـم )٤(إن صفات اهللا تعاىل هي عني ذاته، وأن االسم والصفة بمعنى واحد: قوهلم

يؤولون صفات اهللا اخلربية كاالسـتواء، والنــزول، واملجـيء، وكاليـد، والوجـه، والعـني، 

 .والنفس

ًبـرية كـافرا كفـر حتريفهم ملعنى اإليامن والكفر والنفاق، فهم وإن سـموا مرتكـب الك* 

نعمـة، إال أهنــم يلحقونــه بالكفــار يف اآلخــرة، وحيكمــون عليــه بــاخللود يف النــار، فجعلــوا 

                                       
، ٣٩٨ ص ٣تـاريخ الطـربي ج : حكى بعض من ترجم لعبد اهللا بن إباض رجوعه عن بدعته، ينظـر) ١(

ري أعـالم ، سـ٢١، آثـار الـبالد وأخبـار العبـاد لزكريـا القزوينـي ص ١٠١مقاالت اإلسـالميني ص 
 لـسان ،٢٠١ ص ١١، الـوايف بالوفيـات ج ٣٣ ص ٢٥، تـاريخ اإلسـالم ج ١٥٣ ص ١٥النبالء ج 

، االستقـصا ألخبــار دول املغــرب األقــىص ١٧٧ ص ١، شــذرات الــذهب ج ٢٤٨ ص ٣مليـزان ج ا
 .١٦٣ ص ١أليب عباس أمحد النارصي ج 

 . ٢٨٢ ص ١اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عرش ج : ينظر) ٢(
، امللـل ٥٨، التبـصري يف الـدين ص ٨٢، الفـرق بـني الفـرق ص ١٧٨التنبيه والـرد ص : ملخصة من) ٣(

، الرد القويم البالغ عىل كتاب اخللييل اإلبايض لعـيل ٦٩٣ ص ٣، املواقف ج ١٣٤ ص ١والنحل ج 
سوعة ، املو٧٧الفقيهي كل الكتاب، نواقض اإليامن القولية والعملية لعبد العزيز العبد اللطيف ص 

 .٦٣ص ١امليرسة ج 
 .الكتاب امن سورة الفاحتة يف القسم التطبيقي من هذ) ١(الرد عىل هذا التحريف عند آية : ينظر) ٤(
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 .اإليامن فعل الواجبات والكفر مقابله؛ أي الكفر هو ترك شئ من الواجبات

وأما النفاق عند اإلباضـية فهـو معنـى خمتلـف عنـه يف القـرآن، والـسنة، وفهـم الـسلف 

ــالكبرية ال :الــصالح، فقــالوا ــائر، فكفــروا ب ــوا الكب ــافقني موحــدون إال أهنــم ارتكب  إن املن

بالرشك، فإن كفرهم عند اإلباضية بـني الـرشك واإليـامن، وهـو مـا يـسمونه بكفـر النعمـة، 

 .فالعايص عندهم منافق موحد يف الدنيا، لكنهم يرون أهنم خملدون يف النار

 .آنومن عقائد بعض اإلباضية القول بخلق القر *

 .أنكر بعضهم عذاب القرب، كسائر اخلوارج* 

 .إنكار الشفاعة لعصاة املوحدين يوم القيامة *

 .إنكار امليزان والرصاط وادعاء التمثيل واملجاز يف اآليات الواردة فيهام *

 .إنكار رؤية املؤمنني رهبم يوم القيامة *

عاويـة بـن أيب سـفيان، ، وم>هتجم بعـضهم عـىل أمـري املـؤمنني عـثامن بـن عفـان  *

 .}وعمرو بن العاص 

يعتقــدون بــأن خمــالفيهم مــن أهــل القبلــة كفــار غــري مــرشكني، ومنــاكحتهم جــائزة،  *

وموارثتهم حالل، وغنيمة أمواهلم من اخليل والسالح وكل ما فيه من قـوة احلـرب حـالل 

 .وما سواه حرام
  :التعريف بالتفسير: ثانياً

ُ، وقد ظل هذا التفسري خمطوطا إىل أن طبـع ) العزيز اهللابتفسري كتا(ُيعرف تفسريه بـ ً

. ًحديثا بتحقيق اإلبايض بلحاج بن سعيد رشيفي، ونرشته لـه دار املغـرب يف أربعـة أجـزاء

                                       
 .من سورة البقرة وغريها) ٨٠(، )٣(الرد عىل هذا التحريف عند آية : ينظر) ١(

 .من سورة البقرة) ٨(الرد عىل هذا التحريف عند آية : ينظر) ٢(

 .من سورة البقرة) ٤٨(لرد عىل هذا التحريف عند آية ا: ينظر) ٣(

 .من سورة البقرة) ٥٥(الرد عىل هذا التحريف عند آية : ينظر) ٤(

 .مقدمة املحقق، ومقال يف موقع أهل التفسري عن املفرس، كتبه الدكتور مساعد الطيار: ينظر) ٥(
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ًلقـد ظـل هـذا التفـسري أكثـر مـن أحـد عـرش قرنـا مغمـورا إىل أن «: ويعلق عىل ذلك بقولـه ً

، وهــي خــزائن لعلــامء مــن القــرون ظهــرت خمطوطاتــه املتفرقــة يف بعــض اخلــزائن اخلاصــة

 .»...األربعة األخرية، حيتفظ هبا أبناؤهم وحفدهتم

ُوهذا التفسري الذي سار فيه مؤلفه عىل مذهب اإلباضية يعد أول تفسري هلـم، كـام نـص 
 .عىل ذلك املحقق وقد سبق قوله قبل قليل

بـل اعتمـده، فكـان ، )٢٠٠: ت(وقد أكثر هود النقل من تفسري حييى بن سالم البـرصي 

ًأصال لتفسريه، ويكاد يكون خمترصا له، مع ما أضاف إليه هود، كام أشار إليه حمقق الكتاب ً. 

لكنه حيرف من تفسري حييى بـن سـالم مـا خـالف مذهبـه اإلبـايض، وقـد تتبعـه املحقـق 

مـن الـشيخ ) أصـحابنا(إذا وردت كلمـة «: ّبلحاج، وبني مواطن ذلك، قال املحقق بلحاج

 .»...ي، فإنام يقصد هبا علامء اإلباضيةاهلوار

                                       
 .٥ ص ١مقدمة التفسري اهلواري ج ) ١(

ي البرصي نزيل مرص، من احلفاظ، لقي غري واحد من التابعني، ولـه مـصنفات ّحييى بن سالم التميم) ٢(

ًكان شـيخا بـرصيا، وهـو صـدوق: سألت أيب عنه، فقال«: كثرية يف فنون العلم، قال ابن أيب حاتم ً« ،

 وهـو ٢٨ويف لسان امليزان أنه ضـعفه الـدارقطني يقـول ابـن عاشـور يف كتابـه التفـسري ورجالـه ص 

وهـو الـذي يعتـرب مؤسـس طريقـة التفـسري النقـدي أو ... «:  سـالم البـرصييتحدث عن حييـى بـن

األثري التي سار عليها ابن جرير واشـتهر هبـا، ذلـك هـو تفـسري حييـى بـن سـالم التميمـي البـرصي 

، يأيت )حدثنا(«: ًفبعد أن يورد األخبار املروية مفتتحا إسنادها بقوله. »..٢٠٠األفريقي، املتويف سنة 

، وجيعـل اختيـاره مبنـى عـىل املعنـى اللغـوي، )قال حييى: (ًاري مفتتحا إسنادها بقولهبحكمه االختي

، وحدث حييى عن شعبة، والثوري ومالك وغريهم، وروى عنه ابنـه حممـد، »...والتخريج اإلعرايب

وأمحد بن موسى وبحر اخلوالين وغريهم، ونرشت ستة أجزاء مـن تفـسريه يف اجلزائـر بتحقيـق عـدة 

ً ينرش التفسري كله، وقد حققت الدكتورة هند شلبي التفسري املوجود كامال، لكنه مل يطبع باحثني، ومل

، الضعفاء واملرتوكـني البـن ١٥٥ ص ٩اجلرح والتعديل ج : يف ترمجة حييى بن سالم: إىل اآلن، ينظر

 .٤٧٣ ص ١٣، تاريخ اإلسالم ج ١٨٣ ص ٧، ميزان االعتدال ج ١٦٩ ص ٣اجلوزي ج 

 .٨١ ص ١اري ج تفسري اهلو) ٣(
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 .»والعامة من فقهائنا«: ويعرب عنهم أحيانا بقوله

 ﴿ :ومن أمثلة ما يغريه من تفسري ابن سالم ليوافق مذهبه، ما ورد يف تفـسري قولـه تعـاىل

         ﴾  ]فقـــد ورد يف تفـــسري ]١١: البقــرة ،

: ت( وهـذا مـا ورد عنـد ابـن أيب زمنـني      :قـال    : حييى لقوله تعـاىل
٣٩٩(الذي اخترص تفسري ابن سالم أيضا ًوينظر أيضا ما قاله حمقق تفسري هود ،ً ُ. 

 .»رض بالعمل باملعصيةال تفسدوا يف األ«: وورد يف تفسري هود قوله
 .وتفسريه لإلفساد باملعصية دون الرشك لتوافق معتقد اإلباضية يف معنى النفاق

وهذا من تفسري ابـن سـالم وال شـك، ومـا جـاء مـن تغيـري يف ...«: قال املحقق بلحاج

التأويل أو من زيادة، فهو للشيخ هود اهلواري، وهذا نموذج من عملـه يف كامـل الكتـاب، 
ًء يف تفسري ابـن سـالم موافقـا ألصـول اإلباضـية أثبتـه، ومـا خالفهـا حذفـه، وأثبـت فام جا

 .»...مكانه ما وافق رأي اإلباضية
                                       

 .٨١ ص ١تفسري اهلواري ج : ينظر) ١(
َأبو عبد اهللا حممد بـن عبـد اهللا بـن أيب زمنـني األندلـيس املـري املـالكي، شـيخ قرطبـة، اإلمـام الزاهـد ) ٢(

القدوة، تفنن واستبحر يف العلم، وصنف يف الزهد، والرقائق وقـال الـشعر الرائـق، وكـان صـاحب 
عاوية األموي، وأمحد بن املطرف، وأمحد بـن الـشامة، وغـريهم، إخالص وجد، سمع من حممد بن م

ّوروى عنه أبو عمر الـداين، وأبـو عمـر و احلـذاء ومجاعـة، مـن مـصنفاته اختـصار املدونـة، منتخـب 

األحكام، حياة القلوب، أصول السنة، املخترص تفسري ابن سالم، وقد ذكر الدافع لـه إىل اختـصاره؛ 
يف : ًريا، يطيل الكتاب، واختصاره أفضل من اختصار اهلـواري لـه، ينظـرَوهو أنه وجد فيه تكرارا كث

، مطمـح األنفـس ومـرسح ٢٠ترمجته، جذوة املتـنفس يف ذكـر والة األنـدلس ملحمـد احلميـدي ص 
، ١٨٩ ص ١٧، سـري أعـالم النـبالء ج٢٦٦التأنس يف ملح أهل األندلس للفتح خاقان القيـيس ص 

 .١١٠القي ص تاريخ قضاة األندلس أليب احلسن امل
 .١٢٢ ص ١تفسري ابن أيب زمنني ج) ٣(
 .٨٤، ٣٧ ص ١مقدمة التفسري ج) ٤(
 .٨٤ ص ١تفسري اهلواري ج) ٥(

 .٨١ ص ١املرجع السابق ج) ٦(
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 ﴿: ًومن األمثلة أيضا حذفه أحاديث يف تفسري قوله تعاىل      

        ﴾]يـث يف الـشفاعة، وحـذف أحاديـث يف تفـسري ، وهي أحاد]٨٧: مريم

﴿: قوله تعاىل           ﴾ ]وهي أحاديث حول من ]٢:احلجر ،

 .ُسموا اجلهنميني، أو بعتقاء الرمحن، وذلك ألن اإلباضية يرون خلودهم يف النار
املعتقد الباطل يف حتريف معـاين اآليـات مـن وقد استخرجت أمثلة كثرية عىل تأثري هذا 

 .خالل استقراء سوريت الفاحتة والبقرة، وتم دراستها يف القسم التطبيقي من الرسالة
ّومن عمله يف الكتاب أيضا حذف اإلسـناد، واختـصاره كثـريا مـن اآلثـار، وقـد عـدها  ً ً

 .حمقق الكتاب من عيوب تفسري هود

ًكر رأيه أوال، ثم يذكر اآلراء األخرى، ويعتمد كثريا وأما عن منهجه يف التفسري فإنه يذ ً

ًعىل النقل، إال أنه ال يدقق يف سند ما يروي، فتجد يف تفسريه كثريا من األحاديث الضعيفة 

واحلكايات الغريبة واإلرسائيليات املنكرة؛ مثل ما ذكره عن داود وسليامن علـيهام الـسالم 
 . عىل فساد ذلكُمما خيل بعصمة األنبياء من غري تنبيه

  ):٣٣٣: ت( تأويالت أهل السنة ألبي منصور الماتريدي ]٢[
  :التعريف بالمفسر: أوالً

 

حممد بن حممد بن حممـود، أبـو منـصور املاتريـدي، الـسمرقندي احلنفـي، وكـان يلقـب 

 . ذلكبإمام اهلدى، وإمام املتكلمني، ورئيس أهل السنة، واإلمام الزاهد، وغري

                                       
 .٣٧ ص ١مقدمة التفسري ج: ينظر) ١(

 .٧٠٨ ص ٢املفرسون بني التأويل واإلثبات يف آيات الصفات ملحمد املغراوي ج) ٢(

، ٩٦ ص ٢، مفتــاح الـسعادة لطــاش كــربى زاده ج ١٣٠ ص ٢يف طبقـات احلنفيــة ج ترمجتــه : ينظـر) ٣(

، أبجــد العلــوم لــصديق ٣٣٥ ص ١، كــشف الظنــون ج ٣٦ ص ٦، هديــة العــارفني ج ١٥٢، ١٥١

، املاتريديـة دراسـة ٣٠٠ ص١١، معجـم املـؤلفني ج ١٩ ص٧، األعالم ج ٦٨ ص٢حسن خال ج 

 .٩٣ًوتقويام ألمحد بن عوض اهللا احلريب ص 



  تحريف معاني األلفاظ القرآنية

  

 

وهي حملة قـرب سـمرقند بـبالد مـا ) ماتريت: (ويقال هلا) ماتريد(واملاتريدي نسبة إىل 

 .وراء النهر، والتي عرفت فيام بعد باسم تركستان

 

ًوأما عـن نـشأته وشـيوخه فـإن املـصادر مل تـذكر شـيئا عنهـا، وكثـري مـن العلـامء الـذين 

كروا أبا منـصور املاتريـدي، حتـى الـسيوطي يتكلمون عن الفرق، والرتمجة ملؤسسيها مل يذ

يف طبقات املفرسين أغفل ذكره، وقد أرجع الـدكتور أمحـد بـن عـوض احلـريب ) ٩١١: ت(

 :إغفاهلم ذكره لعدة أسباب منها

بعده عن مركز اخلالفة، حيث يتوافد إليها العلامء، وعـدم دعـم املاتريديـة يف عـصورها 

 .األوىل بقوة سياسية

ٌون له باليسري، فلم يذكر من شيوخه إال عدد قليل، والـذين ذكـروهم ال واكتفى املرتمج ٌ ُ
 .يعلم عن حياهتم الشئ الكثري

 

هــ ودفـن ٣٣٣، لكنهم أمجعوا عىل أنـه تـوىف عـام مل يذكر الذين ترمجوا له سنة مولده

 .بسمرقند

 

ائد، وهـي املدرسـة املاتريديـة، وانتـرش فكـر أسس املاتريدي مدرسة فكرية يف علم العق

هذه املدرسة يف بالد ما وراء النهر، واملناطق املجاورة هلا، وللامتريدي منـزلة رفيعة وعاليـة 

عند بعـض املاتريديـة، ومـن وافقهـم، وهـم يف احلقيقـة يبـالغون يف تعظيمـه والثنـاء عليـه، 

 .ق والباطلكحال كثري من املتعصبني ألئمتهم دون متييز بني احل

                                       
 .٨٣املاتريدية للحريب ص : ينظر) ١(

 .٨٣املاتريدية للحريب ص : ينظر )٢(

 . ٩٣، املاتريدية ص١١مقدمة حتقيق تأويالت أهل السنة إلبراهيم عوضني والسيد عوضني ص: ينظر) ٣(

 .٩٩املاتريدية ص : ينظر) ٤(
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 :للامتريدي مؤلفات كثرية منها

ويعد من أهم مؤلفاتـه الكالميـة، فقـد قـرر فيـه نظرياتـه الكالميـة، : كتاب التوحيد-١
 .ّوبني فيه معتقده يف أهم املسائل االعتقادية

 .بيان وهم املعتزلة-٢
 .الرد عىل القرامطة-٣
 .رد هتذيب اجلدل-٤
 . بعض الرافضةيف الرد عىل: رد اإلمامة-٥
 .وهو التفسري الذي نحن بصدد الكالم عنه: تأويالت أهل السنة-٦

 . وغريها من املؤلفات املطبوعة، وغريها مفقودة قد ذكرهتا كتب الرتاجم

 
أبو منصور املاتريدي من أئمة أهل الكـالم، فهـو مـتكلم عـىل العقيـدة املاتريديـة، وهـو 

وهذه أهم معتقداهتا التـي يقررهـا أبـو منـصور يف كتبـه وقـد مؤسس هذه الفرقة الكالمية، 
 :خالفوا فيها منهج أهل السنة واجلامعة

، ورس هـذا التوافـق أن كلتـا هناك توافق كبري بني بعض املاتريديـة ومجهوراألشـاعرة
، وما بينهام من خـالف فـإنام يقـع يف مـسائل معـدودة، ومـن الفرقتني انبثقتا من الكالبية

 :معتقداهتمأصول 

                                       
 .املراجع السابقة يف ترمجته: ينظر) ١(

 .٢٨٥ ص ١رة عند الرتمجة لفخر الرازي ج سيتضح ذلك يف احلديث عن األشاع) ٢(

الكالبية نسبة إىل أيب حممد بن سعيد بن كالب، إمام الطائفة الكالبية، وهو أول من عرف عنـه إنكـار ) ٣(

قيام األفعال االختيارية بذات الرب تعاىل، وأن القرآن معناه من اهللا دون حرفه، عارصه أبـو احلـسن 

 األشـياء، وأبومنـصور املاتريـدي عـارص أباحـسن وأخـذ عنـه األشعري وأخذ عنه وخالفه يف بعض

 .١٥٤ ص ١، درء التعارض ج ١٥٧ ص ٤الفصل يف امللل ج : بعض أفكاره، ينظر

 .٩٩املاتريدية للحريب ص : ينظر) ٤(



  تحريف معاني األلفاظ القرآنية

  

 

ــل*  ــو العق ــوات ه ــات والنب ــي يف اإلهلي ــصدرهم يف التلق ــة اهللا م ــرون أن معرف ، وي

واجبة بالعقل قبل ورود السمع، وهذا قريـب مـن آراء بعـض املعتزلـة والفالسـفة، الـذين 

 .يستدلون عىل وجود اهللا تعاىل بحدوث األعراض واألجسام

 .قرآن واحلديثالقول بالتمثيل واملجاز يف اللغة وال* 

 .ال يرون حجية أحاديث اآلحاد يف العقائد* 

القــدرة، والعلــم، : ُتعــد املاتريديــة مــن الــصفاتية، فهــم يثبتــون ثــامن صــفات، وهــي* 

واحليــاة، واإلرادة، والــسمع، والبــرص، والكــالم، والتكــوين، وقــد خــصوا اإلثبــات هبــذه 

 .الصفات دون غريها ألن العقل دل عليها

ًاتريدية بنفي الصفات اخلربية والفعليـة الالزمـة، حـذرا مـن التـشبيه، قالت بعض امل* 

 .وقوهلم هذا باطل، تكرر وروده يف القسم التطبيقي يف أكثر من موضع

ذهبت بعض املاتريدية إىل أن اإليامن هو التصديق بالقلب فقـط، وقـال بعـضهم بأنـه * 

ّة والنقـصان، وحرمـوا االسـتثناء التصديق بالقلـب واإلقـرار باللـسان، ومنعـوا فيـه الزيـاد
 .فيه

                                       
وما يتعلق باليوم اآلخر فمصدره السمع عند املاتريدية بخالف املعتزلة، الذين ال يفـصلون يف ذلـك، ) ١(

الرد عليهم يف درء : وينظر. ٦، ٥، ٤، ٣التوحيد للامتريدي ص :  العقل يف اجلميع، ينظربل حيكمون

 . ٧٩٩ ص ٣، الصواعق املرسلة ج ٩٠، ٨٩ ص ١التعارض ج 

هـذه الطريقـة يف االســتدالل مبتدعـة، طعــن فيهـا الـسلف واألئمــة ومجهـور العقــالء مـن الفالســفة ) ٢(

، إيثـار ٤١٣، طريـق اهلجـرتني البـن القـيم ص ٣٩، ٣٨ ص ٩درء التعـارض ج : واملتكلمني، ينظر

 .١٠٩احلق ص 

يف رد أمثال هذا التحريف عىل سيبل املثـال آيـة :  وينظر٧٥، ٧٤كتاب التوحيد للامتريدي ص : ينظر) ٣(

 .، من سورة البقرة وغريها١٦٥، ١١٥، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ١٥، من سورة الفاحتة، آية ٧، ٣، ١

ــة : ينظــر) ٤( ــسريه آلي ــر٣١٠ ص١ ج١٣٦تف ــسيد عوضــني، ينظ ــراهيم وال ــق إب ــد :  حتقي ــاب التوحي كت

 .٣٨٨للامتريدي ص 
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ًال يرون أن للفسق أثرا عىل اإليامن لكنهم ال يرون أن اإليامن يزيد وينقص، فـال أثـر * 

 .للفسق عىل اإليامن عندهم

أثبتت بعض املاتريديـة رؤيـة املـؤمنني لـرهبم يـوم القيامـة مـع نفـي اجلهـة واملقابلـة، * 

 .ما ال يمكن رؤيتهوأوقعهم هذا التناقض يف إثبات 

رغم اخلالف الكبري بني بعض املاتريدية واملعتزلة، فإن األخرية قد تأثرت باألوىل يف * 

 ..)٣(عدة مسائل

وفيام سبق يتضح أن فرقة املاتريديـة مل تـنهج مـنهج الـسلف، وأبومنـصور املاتريـدي * 

ريت الفاحتــة سـار عــىل هــذا املــنهج الباطــل يف تفــسريه، وقــد اســتخرجت مــن تفــسريه لــسو

 .ًوالبقرة كثريا من األلفاظ املحرفة نتيجة لتعصبه هلذا املعتقد الباطل
  : التعريف بالتفسير: ثانياً

ــيطة، يعــرف باســم  ــن التفاســري الوس ــسنة(للامتريــدي تفــسري م ــأويالت أهــل ال أو ) ت

، ذكــره عامــة الــذين ترمجــوا لــه، وهــو معــروف ومــشهور عنــد بعــض )تــأويالت القــرآن(

 . ة، وال يوازيه عندهم أي تفسري آخر ال قبله وال بعدهاملاتريدي

وصل إلينا الكتاب كامـل ونـسخه اخلطيـة كثـرية، وقـد قـام كـل مـن إبـراهيم عوضـني 

 . والسيد عوضني بتحقيق جزء من التفسري، اشتمل عىل تفسري الفاحتة وسورة البقرة

ألوقـاف العراقيـة وقام بتحقيق الكتـاب حممـد مـستفيض الـرمحن، وتـم طبعـه بـوزارة ا

 .ببغداد، وقد اعتمدت عىل هاتني الطبعتني يف البحث

                                       
 من سورة البقرة وغريهـا كثـري يف القـسم التطبيقـي مـن ٨٠، ٣الرد عىل هذا التحريف عند آية : ينظر) ١(

 .األمثلة عىل هذا التحريف والرد عليه

 مـن سـورة ٥٥ذا التحريـف عنـد آيـة الرد عىل ه:  وينظر٨٥ حتى ٧٧التوحيد للامتريدي ص : ينظر) ٢(

 .البقرة

 .٢٧٥سيتجىل هذا عند احلديث عن املعتزلة يف الرتمجة للزخمرشي ص ) ٣(

 .١٠٩، املاتريدية ص ٢٥مقدمة حتقيق إبراهيم عوضني والسيد للتفسري ص : ينظر) ٤(
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 .وصدر التفسري مؤخرا عن دار الكتب العلمية يف عرش جملدات بتحقيق جمدي باسلوم

 :ومن خالل استقرائي لتفسريه يمكن تلخيص منهجه فيه، يف عدة نقاط

لـصحيح لتوافــق سـار املؤلــف عـىل منهجــه الباطـل، ورصف اآليــات عـن معناهــا ا-١

 .مذهبه

ًيذكر جزءا من اآلية، ثم يرشع يف تفسريها بتوسع، وحيشد كل ما يمكن االستدالل -٢
 .به من األدلة العقلية والنقلية

يستخلص املسائل الفقهية من اآليات، ويقرر فيها رأي إمام مذهبـه الفقهـي اإلمـام -٣

 .اآلخرينًويرد هبا أحيانا عىل آراء الفقهاء ) ١٥٠: ت(أيب حنيفة 

وحيتـوي . ًال يستشهد بالشعر، وال يطيل يف علوم اللغة، فهي قليلـة جـدا يف تفـسريه-٤

تفسريه من الفوائد ما جيعل احلاجة ملحة لغربلة مثل هذه التفاسري، التي خيشى عىل عقيـدة 

قارئها ملا فيها من بعض التحريفات، وما قمت به مـن اسـتخراج بعـضها يعـد لبنـة أوىل يف 

 .وع املهمهذا املرش

  ):٤١٢: ت(ألبي عبد الرحمن السلمي : حقائق التفسير ]٣[
  :التعريف بالمفسر: أوالً

 

ُّهو أبو عبد الرمحن، حممد بن احلسني بن موسى األزدي السلمي النيسابوري الـصويف، 
ُّشيخ الصوفية بخراسان، سبط الشيخ أيب عمرو إسامعيل بن نجيد السلمي ُ. 

 

هـ، وورث العلم عن أبيه وجده، فجمـع علـوم احلقـائق، ٣٣٠ولد أبوعبد الرمحن سنة 

ومعرفة طريـق التـصوف، فـصنف هلـم تـصانيف يف الـصوفية، تزيـد عـىل املائـة يف الـسنن، 

                                       
 .ًأفدت أيضا من مالحظات املحققني إبراهيم عوضني والسيد عوضني) ١(

ــه) ٢( ــر ترمجت ــداد ج :  يفينظ ــاريخ بغ ــذهبي ج ٢٤٨ ص ٢ت ــاظ لل ــذكرة احلف ــات ١٠٤٦ ص ٣، ت ، طبق

 . ٩٧، طبقات املفرسين للسيوطي ص١٤٠ ص٥، لسان امليزان ج ٢٢٥الشافعية ص 
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ــه، و ــن أبي ــمع م ــك، س ــري ذل ــاريخ وغ ــسري، والت ــم والتف ــاس األص ــه، وأيب العب ــده ألم ج

 .)٣٥٠: ت(فظ أيب عيل النيسابوري وطبقته، واحلا )٣٤٦:ت(

، )٤٠٥: ت(وحــدث أبوعبــد الــرمحن أربعــني ســنة إمــالء وقــراءة، روى عنــه احلــاكم 

 .وغريمها) ٤٥٨: ت(والبيهقي 

: قال يل حممد بن يوسـف النيـسابوري القطـان«: يف تارخيه) ٤٦٣: ت(قال اخلطيب 

قدر أيب عبد الرمحن عنـد أهـل « :قال اخلطيب. ُّكان السلمي غري ثقة، وكان يضع للصوفية

ُبلده جليل، وكان مع ذلك جمودا، صاحب حديث، وله بنيسابور دويرة للصوفية ً«  وقال

                                       
ّحمدث خراسان، أبوالعباس األصم، حممد بن يعقوب بن يوسـف بـن معقـل بـن سـنان األمـوي مـوالهم، ) ١( ّ

ّ بنيسابور، حدث له الصمم بعد الرحلة، ثـم اسـتحكم بـه، وكـان حيـدث ّالنيسابوري املعقيل املؤذن الوراق

ِمن لفظه، حدث يف اإلسالم نيفا وسبعني سنة، وأذن سبعني سنة بمسجده، وكان حسن األخـالق حـسن  َِ َ ّ ً

ًالصوت، عمر دهرا، ورحل إليه خلق كثـري، ينظـر ، املنـتظم يف تـاريخ ٣٤٤ ص٥األنـساب للـسمعاين ج: ّ

 .٤٥٢ ص١٥، سري أعالم النبالء ج١١٢ ص١٤امللوك واألمم ج

هـو واحـد : احلسني بن عيل بن يزيد أبو عيل النيسابوري شيخ أيب عبد اهللا احلاكم، قال تلميذه احلاكم) ٢(

عرصه يف احلفظ، واإلتقـان، والـورع، والرحلـة، مقـدم يف مـذاكرة األئمـة وكثـرة التـصانيف، وقـال 

ًكان إماما، مهذبا، رحاال : الدارقطني ً امء احلـديث أليب يعـىل اإلرشـاد يف معرفـة علـ: يف اآلفاق، ينظرً

 . ٥١ ص١٦، السري ج١٢٨ ص١٤، واملنتظم ج٧١ ص٨، تاريخ بغداد ج٨٤٢ ص٣القزويني ج

هو حممد بن يوسف بن أمحد بن يوسف بن عبد الرمحن أبو عبد الرمحن القطان األعـرج النيـسابوري ) ٣(

، وأخذ عن شيوخها ثم عـاد إىل بغـداد وكـان قـد أخـذ رحل إىل البرصة، ومرص، ودمشق، وأصبهان

: عن علامئها، فمكث هبا وحدث، ثم أدركتـه الوفـاة سـنة اثنتـني وعـرشين وأربعامئـة، قـال اخلطيـب

ًكان صدوقا له معرفة باحلديث، وقد درس شيئا من فقـه الـشافعي، ولـه مـذهب مـستقيم وطريقـة «

 . ٤٢٣ ص١٧الم النبالء ج، سري أع٤١١ ص٣تاريخ بغداد ج: ، ينظر»مستقيمة

 .٣٠٦ ص٢٨تاريخ اإلسالم ج: ، ورد قول اخلطيب بألفاظ متعددة ينظر٢٤٨ ص٢تاريخ بغداد ج) ٤(
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واعتـذر لـه بعـض . »تكلمـوا فيـه ولـيس بعمـدة«يف لسان امليزان ) ٨٥٢: ت(ابن حجر 

 .ُالعلامء إىل أنه ال يتعمد الكذب بل ينسب إىل الوهم

 .بان سنة اثنتي عرشة وأربعامئةُّتويف السلمي يف شع

 

 املـذهب هـو سـبب تأليفـه للتفـسري كـام ةُّالسلمي شيخ الصوفية وعـاملهم، وكـان خدمـ

 . سبق، وفيام ييل موجز عن تلك العقيدة التي سار عليها املفرس يف كتابه

  :نشأة الصوفية والتعريف بها
ًاختلف الكتاب من الصوفية وغريهم اختالفا كثريا حول  املـادة التـي نـسب إليهـا هـذا ً

اللفظ، وأقوى ما قيـل يف ذلـك أهنـا منـسوبة إىل الـصوف، فهـذا القـول هـو الـصحيح مـن 

حيث اللغة ومن حيث املعنى، ألن القوم يف بدايتهم كانوا يتميزون بلبس الـصوف، وهـذا 

 .يف مقدمته) ٨٠٨: ت(وابن خلدون ) ٧٢٨: ت(ما رجحه ابن تيمية 

 .طالحي للصويف فاختالفهم فيه أكثر من اختالفهم يف اشتقاقهأما التعريف االص

 .ولعل ذكر أبرز معتقداهتم يكفي يف أخذ صورة عن معنى الصويف واملراد به

أما لفظ الصوفية فإنه مل يكـن «): ٧٢٨: ت(أما عن نشأة الصوفية فيقول شيخ اإلسالم 

 .  »... ذلكًمشهورا يف القرون الثالثة، وإنام اشتهر التكلم به بعد

الـرأي، والكـالم، والتـصوف، : يف أواخـر عـرص التـابعني حـدث ثالثـة أشـياء«: وقال

 .»فكان مجهور الرأي يف الكوفة، وكان مجهور الكالم والتصوف يف البرصة

                                       
 .١٤٠ ص ٥لسان امليزان ج ) ١(

 .املرجع السابق) ٢(

 .٤٦٧، مقدمة ابن خلدون ص ٦ ص ١١جمموع الفتاوى ج : ينظر) ٣(

 .٤٨١جناية التأويل الفاسد ص : ينظر) ٤(

 .٥ص ١١وع الفتاوى ج جمم) ٥(

 .٢٥٨ ص ١٠مرجع السابق ج ) ٦(



 التعريف بالتفاسير المشمولة بالكتاب  

  

 

ُوأول ما ظهرت الصوفية يف الكوفـة بـسبب قرهبـا مـن بـالد فـارس، والتـأثر بالفلـسفة 

 .ثم بسلوكيات رهبان أهل الكتاباليونانية بعد عرص الرتمجة، 
  :أبرز معتقداتهم

 : يعتمدون يف تلقي العلوم الرشعية وعامة عباداهتم ومعامالهتم عىل اخلياالت مثل* 

وهو باختصار معرفة الغيب واالطالع عـىل أمـور ال يعلمهـا :  ما يسمونه بالكشف-١

 .إال اهللا 

 .م الصويف فوق مقام األنبياءمن اهللا مبارشة، وبه جعلوا مقا:  اإلهلام-٢

من سامع اخلطاب من اهللا تعاىل، أو من املالئكة، أو اجلن الصالح، أو مـن :  اهلواتف-٣

 .ًأحد األولياء، أو اخلرض، أو إبليس، مناما أو يقظة

ويقـــصدون هبـــا عـــروج روح الـــويل إىل العـــامل العلـــوي، :  اإلرساءات واملعـــاريج-٤

 .رسارواإلتيان منه بشتى العلوم واأل

 . الفراسة-٥

 . الرؤى واملنامات-٦

 . الذوق-٧

 . التلقي عن األشياخ املقبورين-٨

ويعتقد املتصوفة يف اهللا تعاىل عقائد شتى؛ منها احللولية، واالحتاديـة، وزعـيمهام كـل * 

                                       
هناك من العلامء من يرى أن كلمة الصويف وجدت بعد انغامس الناس يف تـرف الـدنيا بعـد أن كثـرت ) ١(

الفتوحات اإلسالمية، فأحـدث ذلـك لـدى الـبعض رد فعـل عنيـف دفعهـم للزهـد مفـرط مل يـوزن 

التـصوف املنـشأ واملـصدر إلحـسان إهلـي : صوف، ينظـربميزان الرشع، فكان مما هيأ اجلو لقبـول التـ

 .٤٨٧، جناية التأويل الفساد ص ٤٩ظهري ص 

، ٢٣٩التعرف ملذهب التصوف أيب بكر الكال باذي مجيع الكتـاب، تلبـيس إبلـيس ص : ملخصة من) ٢(

، التـصوف املنـشأ واملـصدر مجيــع ٢٩ ص ١١، جممـوع الفتـاوى ج ٤٤ -٤٢ ص ٤منهـاج الـسنة ج 

 .٢٤٩ص١لصوفية نشأهتا وتطورها ملحمد العبدة، املوسوعة امليرسة جالكتاب، ا
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ومنهم من يعتقد بعقيدة األشـاعرة . )٦٣٨: ت(، وابن عريب )٣٠٩: ت(من احلالج 

 .ت اهللا تعاىل وأسامئه وصفاتهواملاتردية يف ذا

 ال @ بـني اإلفـراط والتفـريط، فمـنهم مـن يـزعم أن النبـي @الغلو يف النبـي * 

 .ًيصل إىل حاهلم، وأنه كان جاهال بعلوم رجال التصوف، ومنهم من يرى ألوهيته

، ومـنهم مـن @فمـنهم مـن يفـضلهم عـىل النبـي : الغلو يف األوليـاء والـصاحلني* 

 .ىل يف صفاته، فهو خيلق ويرزق، وحييى ويميت، ويترصف يف الكونيساوهيم باهللا تعا

 .البد للصويف من التأثري الروحي وهو الربكة التي حتل له بالتربك بشيخه* 

هلم مقامات وأحوال ومسالك يف عبـادهتم، ويتـدرجون يف ذلـك بـني االنحـراف يف * 

بصفات اخلالق والعياذ بـاهللا، فهم الزهد إىل الغلو يف الوصول إىل مراتب تتحد فيها صفاته 

وهو ما يسمونه بالفناء والغيبـة وغريهـا، وطـريقهم يف الوصـول إىل ذلـك تعـذيب اجلـسد 

 .وحرمانه من رضورياته، وامتهان العقل واهليام يف الصحاري كاملجانني

ويتضح مما سـبق أن التـصوف انحـراف عـن . ويوافقون الباطنية يف بعض معتقداهتم* 

لح ابتدأ بتحريف معنى الزهد وتكلف مامل يأمر به الـرشع، ثـم زاد هـذا منهج السلف الصا

                                       
ًأبو مغيث، ولد بفارس وكان حفيدا لرجـل زراد : ّهو احلسني بن منصور احلالج، أبوعبد اهللا، ويقال) ١(

ّشتي، ونـشأ يف واسـط بـالعراق، وهـو أشـهر احللـوليني واالحتـاديني، ادعـى يف بدايتـه التـصوف ثـم 

تاريخ بغـداد ج : ًتعلم السحر، أباح العلامء دمه لزندقته فعزر وقتل مصلوبا، ينظرانسلخ من الدين و

 . ٣١٤ ص ٢، لسان امليزان ج ٣١٣ ص ١٤، سري أعالم النبالء ج ١١٢ ص ٨

ابن عريب هو أبوبكر حممد بن عـيل بـن حممـد الطـائي األندلـيس املعـروف بـابن عـريب، وامللقـب عنـد ) ٢(

ربيت األمحر، وابن عريب صويف جلـد مـن غـالة الـصوفيه، وهـو رئـيس الصوفية بالشيخ األكرب والك

رأيت ابن عريب هو شيخ نجـس «: وحدة الوجود، يروي ابن تيمية عن الشيخ إبراهيم اجلعريي قوله

سري أعـالم : ، من تالمذته املتعصبني له ابن الفارض، ينظر»يكذب بكل كتاب، وبكل نبي أرسله اهللا

 .٣١٤ ص ٥، لسان امليزان ج ١٥٦ ص ١٣ية والنهاية ج ، البدا٤٨ ص ٢٣النبالء ج 
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االنحراف عندما اختلط التصوف بالفلسفات اهلندية، واليونانيـة، والرهبانيـة، النـرصانية، 

وتفاقم األمر حتى صار التصوف جتارة املشعوذين والـدجالني، ودخـل مـن خاللـه أعـداء 

 .وهيهااإلسالم للقضاء عىل صفاء العقيدة وتش

  :التعريف بالتفسير: ثانياً
يقـع يف جملـد واحـد كبـري ) حقائق التفسري(ُّيعرف تفسري أيب عبد الرمحن السلمي باسم 

ًاحلجم، ومنه نسختان خمطوطتان باملكتبة األزهرية، حققه مؤخرا سيد عمران حتقيقا جيـدا  ً ًّ
 .ةُّتتبع فيه بعض شطحات السلمي، وقد نرشته له دار الكتب العلمي

، وهـو مـا أراده منـه مؤلفـه، ويعترب حقائق التفسري مـن التفاسـري الـصوفية اإلشـارية

ّملا رأيت املتوسمني بـالعلوم الظـواهر، صـنفوا يف أنـواع القـرآن، «: وأفصح عن ذلك بقوله ّ

من فوائد ومـشكالت، وأحكـام، وإعـراب، ولغـة، وجممـل، ومفـرس، وناسـخ ومنـسوخ، 

م بجمع فهم خطابه عىل حـساب احلقيقـة، إال آيـات متفرقـة وإعراب، ومل يشتغل أحد منه

                                       
 .٢٧٢ ص ١املوسوعة امليرسة ج : ينظر) ١(

 :يسلك الصوفية يف تفسري كتاب اهللا اجتاهني) ٢(

ً تفسري صويف نظري يبنى عىل مقدمات علمية تنقدح يف ذهن الصويف أوال، ثم ينزل القرآن عليهـا بعـد )أ( ُ
ذهبهم عىل حساب القرآن، وهـم ال يـرون لآليـة معنـى غـري مـا ذلك، وهذا القسم يروج أصحابه مل

 .يذكرونه، ويعد ابن عريب شيخ هذه الطريقة

 تفسري فييض إشاري وهو تأويل آيات القرآن الكريم بغـري ظاهرهـا بمقتـىض إشـارات خفيـة تظهـر )ب(

 .ألرباب السلوك ويمكن اجلمع بينها وبني الظاهر

 حتريمه، وأما الثاين ففيـه خـالف بـني العلـامء بـني املنـع واجلـواز بـرشوط أما االجتاه األول فال شك يف      

ًحتفظ معاين اآليـات مـن التحريـف، وهـذان االجتاهـان للتفـسري عنـد الـصوفية تبعـا النقـسامهم إىل 

ّاألول تصوف نظري فلسفي، وهذا يقوم عىل دراسات وأبحاث فلسفية أدى بأكثر أصحابه : قسمني
تصوف عميل يقوم عىل التقشف والزهد، وقد أدى بكثـري مـن أصـحابه إىل أمـور : إىل اإلحلاد، الثاين

، ٣٦٨ ص ٢التفـسري واملفـرسون ج : رشكية مـن اختـاذ األوليـاء وعبـادة القبـور، ولالسـتزادة ينظـر

 . ٣٦٦ ص١اجتاهات التفسري ج
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ُت ذكــر أهنــا عــن جعفــر بــن حممــد ، وآيــا )٣٠٩: ت(نــسبت إىل أيب العبــاس بــن عطــاء 

ًعــىل غــري ترتيــب، وكنــت قــد ســمعت مــنهم يف ذلــك جــزءا استحــسنتها،   )١٤٨:ت(

ىل ذلك، وأرتبه عـىل أحببت أن أضم ذلك إىل مقالتهم، وأضم أقوال املشايخ أهل احلقيقة إ

ْالسور حسب وسعي وطـاقتي، فاسـتخرت اهللا يف مجـع ذلـك شـئ، واسـتعنت بـه يف مجيـع  ُ
 .»أموري، وهو حسبي ونعم املعني

فدل كالمه عىل أن التفسري إنام أريد منه خدمـة املـذهب الـصويف، وقـد طعـن كثـري مـن 

ــاجلالل الــسيوطي  ــسري ويف صــاحبه، ف ــامء يف هــذا التف ــذكره يف كتابــه ) ٩١١: ت(العل ي

وإنام أوردته يف هذا «: َّضمن من صنف يف التفسري من املبتدعة، ويقول) طبقات املفرسين(

 .»القسم ألن تفسريه غري حممود

                                       
ن موسـى هو أبو العباس أمحد بن حممد بن سهل بن عطاء اآلدمـي البغـدادي، حـدث عـن يوسـف بـ) ١(

كان له يف كل يوم ختمة، ويف رمضان تـسعون ختمـة، : حممد بن عيل بن جيش، وقال: القطان، وعنه

ُّلكنه راج عليه حال احلالج، وصححه، وقال السلمي: اشتهر بزهده وعبادته، قال الذهبي َ امتحن «: َّ

الم  سـري أعـ٣٠٢ ص ١٠، حليـة األوليـاء ج ٤٤٤ ص ٢صـفة الـصفوة ج : ، ينظـر»بسبب احلـالج

 .٢٥٥ ص ١٤النبالء ج 

 وسـبطه وحمبوبـه احلـسني بـن @هو جعفر بن حممد بن عيل بن الشهيد أيب عبد اهللا، رحيانـة النبـي ) ٢(

 التيمـي، وأمهـا هـي أسـامء بنـت ّعيل بـن أيب طالـب، أمـه فـروة بنـت القاسـم بـن حممـد بـن أيب بكـر

 . مرتنيولدين أبوبكر الصديق : الرمحن بن أيب بكر، وهلذا كان يقولعبد

ولد سنة ثامنني، ورأى بعض الصحابة، حدث عن أبيه، وعبيـد اهللا بـن أيب رافـع، وعـروة بـن الـزبري،         

ــن تغلــب،  ــان ب ــه موســى الكــاظم، وأبوحنيفــة، وأب ــاح وغــريهم، وعنــه روى ابن ــن أيب رب وعطــاء ب

عليـه  من جلة علـامء الـدين، كـان يمقـت الرافـضة ويبغـضهم، لكـنهم افـرتوا ~وغريهم، كان 

               ، الثقــات٦٣ ص ٢نـسب قــريش للزبيـدي ج : ُّروايـات موضـوعة، ومنهــا مـا ينقلـه الــسلمي ينظـر

 . ١٦٨ ص ٢، صفة الصفوة ج ١٣١ ص ٦ج 

 . ١٩ ص ١مقدمة تفسريه ج : ينظر) ٣(

 .٩٨طبقات املفرسين ص ) ٤(
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وله كتاب يقـال لـه حقـائق التفـسري وليتـه مل يـصنفه، فإنـه «): ٧٤٨: ت(وقال الذهبي 

 .»حتريف وقرمطة، ودونك الكتاب فسرتى العجب

ُّصنف أبو عبـد الـرمحن الـسلمي حقـائق «): ٤٦٨: ت(قول أبواحلسن الواحدي وفيه ي َّ

 .»التفسري، فإن كان اعتقد أن ذلك تفسري فقد كفر

ُّومـا ينقـل يف حقـائق الـسلمي عـن جعفـر «: يقول) ٧٢٨: ت(وهذا هو شيخ اإلسالم 
 .»ُالصادق عامته كذب عىل جعفر، كام قد كتب عليه يف غري ذلك

ّيف تفسري السلمي ال ينقيض عجبه من تلك التحريفات، التي تـدعى الـصوفية والقارئ  ُّ
 .أهنا إشارات باطنة لآليات

 :ُّوأما عن منهج السلمي يف تفسريه فيمكن تلخيصه من خالل استقرائي له فيام ييل

التفسري يستوعب مجيع سور القرآن، لكنه مل يتعـرض لكـل اآليـات، بـل يغـيض عـن * 

تعرض لظاهر اآليات، كام رشط يف مقدمته أن جيمـع تفـسري أهـل احلقيقـة يف بعضها، وال ي

 .كتاب مستقل، كام فعل أهل الظاهر

 .ًال يتقيد يف ترتيب اآليات أحيانا، فيفرس اآلية، ثم يرجع للتي قبلها بعد أن يتخطاها*

يـث ال يتثبت فيام ينقل من األحاديث، واآلثار عن العلـامء، فتجـد يف تفـسريه األحاد* 

 .املوضوعة والضعيفة واحلكايات املنكرة

مل يكن للمفرس جمهود يف هذا التفسري أكثر من أنه مجع مقاالت أهل احلقيقـة، ورتبهـا * 

 .حسب ترتيب السور واآليات

 :ُّوأهم من نقل عنهم السلمي يف حقائقه
                                       

 .٣٠٧ ص ٢٨تاريخ اإلسالم ج ) ١(

 .٢٥٥ ص ١٧، سري أعالم النبالء ج ١٩٧ ص ١فتاوى ابن الصالح ج : ينظر) ٢(

 .ُّ، وعامة ما يرويه السلمي من وضع الشيعة عىل جعفر٧٨ ص ٤جمموع الفتاوى ج ) ٣(

 .ينظر أمثلتها يف القسم التطبيقي من الرسالة) ٤(
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، )٢٩٧:ت(، واجلنيـد )٣٠٩: ت(وابـن عطـاء ، )١٤٨: ت(جعفر بـن حممـد الـصادق 

 .، وغريهم كثري)٢٨٣: ت(، وسهل التسرتي )١٨٧: ت(ضيل بن عياض والف

ومـا ينقـل يف حقـائق التفـسري «): ٧٢٨: ت(ُّويف نقوالت السلمي يقول شيخ اإلسالم 

 : ُّأليب عبد الرمحن السلمي يتضمن ثالثة أنواع

 نقوالت ضعيفة عمن نقلت عنه، مثل أكثر مـا نقلـه عـن جعفـر الـصادق، فـإن :أحدها

وقد تكلم أهل املعرفة يف نفس رواية . وعامتها موقوفة عىل عبد الرمحن. ثره باطل عنهأك

 .أيب عبد الرمحن حتى كان البيهقي إذا حدث عنه يقول حدثنا عن أهل سامعه

 .ً أن يكون املنقول صحيحا لكن الناقل أخطأ فيام قال:الثاين

 الكتــاب والـسنة فهــو  نقـوالت صــحيحة عـن قائــل مـصيب، فكـل معنــى خيـالف:الثالـث

باطل، وحجته داحضة، وكل ما وافق الكتاب السنة واملراد باخلطاب غريه إذا فرس بـه اخلطـاب 

ًفهو خطأ وإن ذكر عىل سبيل اإلشارة واالعتبار والقياس فقد يكون حقا وقد يكون باطال ً. 
                                       

اجلنيد بن حممد بن اجلنيد النهاوندي ثم البغدادي القواريري، والـده اخلـزار، هـو شـيخ الـصوفية وهـو مـن ) ١(

مة القوم وساداهتم، تفقه عىل أيب ثور، وسمع مـن الـرسي الـسقطي وصـحبه، ومـن احلـسن بـن عرفـة، أئ

: جعفـر اخللـدي، وأبـو حممـد اجلريـري، وأبـوبكر الـشبيل، وعـدة غـريهم، ينظـر: وغريهم، وحـدث عنـه

 . ١١٨ ص٢٢، تاريخ اإلسالم ج ٤١٦ ص٢، صفة الصفوة ج ٣٠التعرف ملذهب التصوف ص

قدوة الثبت، شيخ اإلسالم، الفضيل بن عياض بن مـسعود بـن بـرش التميمـي الريبـوعي هو اإلمام ال) ٢(

اخلراساين، املجاور بحرم اهللا، ولد بمرسقند، ونشأ بأبيورد، ارحتل وطلب العلم، كتـب عـن منـصور 

ابن املبارك، وحييى بـن القطـان، وابـن : واألعمش، وليث، وعطاء بن السائب، وغريهم، حدث عنه

، ٢٢طبقـات الـصوفية ص : صمعي، وعبد الـرزاق، والـشافعي وسـفيان الثـوري، ينظـرعيينة، واأل

 .١١٠، طبقات احلفاظ للسيوطي ص ٨٤ ص ٨وحلية األولياء ج 

هو سهل بن عبد اهللا بن يونس أبو حممد التسرتي الصويف، لقي يف احلـج ذا النـون املـرصي وصـحبه، ) ٣(

ريـري، وعبـاس عـصام وغـريهم، لـه مـواعظ عمر بن واصـل، وأبـو حممـد اجل: روى عنه احلكايات

 .٣٣٠ ص ١٣، السري ج ٦٤ ص ٤صفة الصفوة ج :  حسنه، ينظر

 .٤٣ ص ٨منهاج السنة النبوية ج ) ٤(
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عـن وقد تبني بذلك أن من فرس القرآن أو احلديث وتأولـه عـىل غـري التفـسري املعـروف 

ُالصحابة، والتابعني، فهو مفرت عىل اهللا، ملحد يف آيـات اهللا، حمـرف للكلـم عـن مواضـعه، 

 .»وهذا فتح لباب الزندقة واإلحلاد، وهو معلوم البطالن باالضطرار من دين اإلسالم

ُّوبعد فهذه أقوال بعض العلامء يف تفسري السلمي، وقد أمجعوا عىل الطعن فيه ملا فيه مـن 
 .ًهر القرآن وباطنه أيضاحتريف لظا

  : الكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ]٤[
 ):٥٣٨: ت(ملحمود بن عمر الزخمرشي 

  :التعريف بالمفسر: أوالً
 

هو حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزمي الزخمرشي احلنفي، يكنـى أبـا القاسـم، 

 .ًجاور بمكة زماناويلقب بجار اهللا؛ ألنه 

 

هـ، وهبا نشأ ودرس عىل بعض مشاخيها، ثم رحل إىل ٤٦٧ولد الزخمرشي بزخمرش سنة 

 .بخارى ليطلب العلم يف مطلع حياته

ثم انتقل إىل خراسان، واتصل ببعض رجال الدولة هناك ومدحهم، ويظهـر أنـه مل ينـل 

ذلك بمرض أهنكه، فلام شفي منه انتقل إىل شيئا مما قال فغادرها إىل أصبهان، وأصيب بعد 

 .بغداد فناظر هبا، وسمع من علامئها

                                       
 .٢٤٣ ص ١٣جمموع الفتاوى ج ) ١(

، ١٦٨ ص ٥، وفيـات األعيــان ج ٣٧ ص ١٨، املنـتظم ج ١٦٣ ص ٣األنـساب ج : مـصادر ترمجتـه) ٢(

 ص ٥، النجـوم الزاهـرة ج١٦٠ ص ٢ املـضية يف طبقـات احلنفيـة ج ، اجلـواهر١٥ ص ٢٠السري ج 

، طبقـات املفـرسين للـسيوطي ٢٩٢، تاج الرتاجم يف طبقات احلنفية لقاسـم بـن قطلوبغـا ص ٢٧٤

، ٣٠ ص ٣، أبجد العلـوم ج ١١٨ ص ٤، شذرات الذهب ج ٢٧٩ ص ٢، بغية الوعاة ج ١٢٠ص 

 . ٤٠٢ ص ٦هدية العارفني ج 
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، ولبث يف جواره هذا عـامني زار فيهـا )١٨٠: ت(ثم اجته إىل مكة، وقرأ كتاب سيبويه 

 .»وطئت كل تربة يف أرض العرب«: كل بقعة من بقاع أرض العرب، ويف ذلك يقول

ثم عاد إىل مكة مرة أخرى، وجاور هبا جواره الثـاين ثم أنه اشتاق إىل وطنه فرحل إليه، 

 .ثالث سنني، ألف فيه كشافه

 . هـ٥٣٨ثم عاوده احلنني إىل وطنه، فأقام به إىل أن مات سنة 

 

ًشهد كثري من العلامء بـسعة علمـه، وأنـه كـان رأسـا يف البالغـة واملعـاين والبيـان، ومـن 

 :أقواهلم

العالمة كبـري املعتزلـة، النحـوي، صـاحب «:  يف ترمجته للزخمرشي)٧٤٨: ت(قول الذهبي 

 .»ًالكشاف واملفصل، كان رأسا يف البالغة والعربية، واملعاين والبيان، وله نظم جيد

كان واسع العلم، كثري الفضل، غايـة يف الـذكاء وجـودة «): ٩١١: ت(وقال السيوطي 

ًالقرحية، متفننا يف كل علم، معتزليا قويا  ً ًيف مذهبه، جماهرا به، داعية إليـه، عالمـة يف األدب ً

 .»والنحو

 

 :ًذكر املرتمجون له أن له نحو مخسني مؤلفا يف خمتلف الفنون، ومن أمهها

 .وسيأيت التعريف به: تفسريه الكشاف عن حقائق التنـزيل -

ثــور عــىل وقــد رتبــه عــىل حــروف املعجــم، لكــن يف الع: الفــائق يف غريــب احلــديث -

 .احلديث منه كلفة، ومشقة

                                       
 .٦١ أساس البالغة ص) ١(

 .١٥٢، ١٥١ ص ٢٠ملخصة من ترمجة الذهبي له يف السري ج ) ٢(

 .٢٧٩ ص ٢بغية الوعاة ج ) ٣(

 .٤٩٤ ص ٥ذكر أغلبها ياقوت احلموي يف معجم األدباء ج ) ٤(
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وهو من املعاجم املفيـدة، ولـه عنايـة خاصـة باالسـتعارة واملجـاز يف : أساس البالغة -

 .اللغة

كتاب يف تعليم النحو، اعتنى بـه، ورشحـه الكثـري مـن أئمـة النحـو، وصـار : املفصل -

ــه الع. عمــدة يف هــذا الفــن ــي تــدل عــىل أن حيات ــه املفيــدة الت ــة وغريهــا مــن كتب ــة مليئ لمي

 .بالعطاء، واإلفادة

 

الزخمرشي من أهم رؤوس املعتزلة ودعاهتا األقوياء، وقد عاش يف بيئة متوج باالعتزال 

 .واملعتزلة

ًفعاش الزخمرشي متحمـسا لالعتـزال داعيـة إليـه، فلـم يـأل جهـدا يف االنتـصار ملذهبـه  ُ ً

 .ريه الكشافوالرد عىل خمالفيه والطعن فيهم، وهذا ما أراده من تفس

 :وهذا نبذة خمترصه عن املعتزلة

إنـه يف : ُاملعتزلة سموا بذلك العتزاهلم أقوال املسلمني يف مرتكب الكبرية، حيـث قـالوا

ُمنزلة بني املنـزلتني، فـال هـو مـؤمن وال هـو كـافر، وقيـل سـموا بـذلك العتـزال زعـيمهم 
: ت(ذكـر البغـدادي و) ١١٠: ت(جملـس احلـسن البـرصي ) ١٣١: ت(واصل بـن عطـاء 

أن احلسن طـرد واصـل مـن جملـسه فـاعتزل عنـد سـارية مـن ) ٧٤٨: ت(والذهبي ) ٤٢٩

 .سواري املسجد

وظهور املعتزلة يف الوسط اإلسالمي مل يكن جمرد مصادفة، بل هـي كغريهـا مـن الفـرق 

عـىل  لعقـل اتقـديمالتي كانت وليدة النظر يف اآلراء الفكرية األجنبيـة والتـأثر بفلـسفتها، ومـن 
                                       

 .١ ص ١مقدمة التفسري ج : ينظر) ١(

، بيان ٥٩  ص١، امللل والنحل ج ١٥، الفرق بني الفرق ص ٣٦التنبيه والرد ص : يف مذهبهم: ينظر) ٢(

ـــيس اجلهميـــة ج  ـــف لإلجيـــي ج ٤١٩ ص ١تلب ، ٣٣٤، رشح الطحاويـــة ص ٦٥٢ ص ٣، املواق

 .٦٤ ص ١املوسوعة امليرسة ج 

 .٤٦٤ ص ٥، سري أعالم النبالء ج ١٥الفرق بني الفرق ص : ينظر) ٣(
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 .نصوص الرشع لتطبيق تلك اآلراء

 : وقد جاءت املعتزلة يف بدايتها بفكرتني مبتدعتني
 القــول بــأن اإلنــسان خمتــار بــشكل مطلــق يف كــل مــا يفعــل، فهــو خيلــق أفعالــه :األوىل

 .بنفسه
ً القول بأن مرتكب الكبرية ليس مؤمنا وال كافرا، ولكنه فاسق، فيكون يف منزلة :الثانية ً

 .بني املنزلتني، أما يف اآلخرة فهو خملد يف النار
 :ثم حرر املعتزلة مذهبهم يف مخسة أصول

 مل يفهم املعتزلة من معنى تنـزيه اهللا تعاىل عن الشبيه واملامثل سـوى سـلب : التوحيد-١
ًمعاين الصفات وإنكارها، فنفوا عن اهللا مجيع صفاته، وادعوا أن الصفات ليست شيئا غـري 

 .أولوا عىل ذلك اآليات واألحاديث التي تثبتها وحرفوا معناهاذاته، وت
ٍومعناه يف رأهيم نفي أن يكون اهللا خالقا ألفعال العباد، ألنه عنـدهم منـاف :  العدل-٢ ً

 .ًللعدل، وجعلوا العبد حرا خمتارا يفعل ما يشاء ويدع ما يشاء، فهم قدرية ينفون القدر

الوعـد والوعيـد أن اهللا البـد أن ينفـذمها دون  فهموا من نـصوص : الوعد والوعيد-٣
والصواب يف ذلك أن اهللا تعاىل ال خيلـف . مغفرة للكبرية إال أن يتوب منها أو خيلد يف النار

 .وعده، ويتكرم بالعفو عن الوعيد
ُوهــذا األصــل يعــد نقطــة البــدء التارخييــة يف نــشأة املعتزلــة، :  املنزلــة بــني املنـــزلتني-٤

 ليس بمؤمن وال كافر يف الدنيا، بل هو بـني اإليـامن والكفـر، ويف ة عندهمفمرتكب الكبري
 .اآلخرة خيلد يف النار

وختتلف فكرهتم يف هذا األصل عن رؤية سـائر :  األمر باملعروف والنهي عن املنكر-٥
ّكل فعل عرف فاعله حسنه، أو دل عليه، واملنكر: األمة، فهم يرون أن املعروف كل فعـل : ُ

                                       
 .٢٠٩جناية التأويل الفاسد ص : ينظر) ١(

 .من سورة البقرة وغريها من املواضع، ١٥،٢٦، ٧الرد عىل هذا التحريف عند آية : ينظر) ٢(

 . ٤٨٠ ص ١٢، جمموع الفتاوى ج ٨٥تفصيله يف العقيدة األصفهانية البن تيمية ص : ينظر) ٣(



 التعريف بالتفاسير المشمولة بالكتاب  

  

 

 .ُه قبحه، أو دل عليهعرف فاعل

 .ونظرهتم تدل عىل تعويلهم عىل عقوهلم وإمهاهلم لتحكيم الرشع

وأمــا تطبيــق األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر، فهــو بنــرش أصــوهلم، والــدعوة إىل 

عقيدهتم، واستخدموا القوة والعنف يف ذلك، فأباحوا قتل املخالفني غيلة، واخلـروج عـىل 

 .الء عىل احلكم بالقوةاحلاكم الرشعي واالستي

 .ُوهلم انحرافات أخرى غري هذه األصول أو متشعبة منها

  :التعريف بالتفسير: ثانياً
الكـشاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون (أورد املؤلف اسم تفـسريه يف مقدمتـه، واسـمه 

 ).األقاويل يف وجوه التأويل

ه املعتزلـة، استحـسنوا ًويذكر أيضا يف مقدمته سبب التأليف؛ وهو أن طائفة مـن إخوانـ

 .ُما يربزه هلم من حقائق، فاقرتحوا أن يميل عليهم هذا التفسري

أما عن منهجه يف التفسري فـيمكن تلخيـصه . وقد طبع الكتاب أكثر من تسع طبعات

 :فيام ييل

تعصب لعقيدته وطوع اآليات لتوافقها، فوقف أمام النص وقفـة عقليـة، يقـرر آراءه * 

 .ق السنة واإلمجاع والقياسالعقلية التي تسب

يبتدئ تفسريه للسورة بذكر اسـمها، وعـدد آياهتـا، وهـل هـي مكيـة أو مدنيـة؟ وقـد * 

ًيذكر أحيانا سبب النزول، ثم يبدأ يف بيان معنى اآلية مستعينا عىل إيضاحها بالنحو واللغة  ً

 .والبالغة

                                       
 .٢١٦ جناية التأويل الفاسد ص ٢٧٨مقاالت اإلسالميني ص : ينظر) ١(

 . املرجعني السابقني: ينظر) ٢(

 . ٤٤ ص١، املسائل االعتزالية ج١١٤يك صاكتفاء القنوع بام هو مطبوع إلدورد فند: ينظر) ٣(

 .٤٤ ص١املسائل االعتزالية ج: ينظر) ٤(
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معنـى اآليـة، ثـم خيتـار يناقش أوجه القراءات يف اآلية، وما يتبعه مـن االخـتالف يف * 

 .منها ما يرجحه

ــوع *  ــسريه املوض ــا يف تف ــد منه ــات، فتج ــث واإلرسائيلي ــراده لألحادي ــسامح يف إي يت

ًواملنكر، وقد ينبه بضعفها أحيانا، أو يصدرها بلفظ روي، لكن الزخمـرشي قليـل البـضاعة 

 .يف احلديث

 

ال أحد كتب التفسري املربزة يف اجلانب البالغـي يعد كتاب الكشاف عىل ما فيه من اعتز

واللغوي يف القرآن، وقد أبدى فيه مؤلفه مجلة من وجـوه اإلعجـاز، وأظهـر فيـه مـن مجـال 

ًالنظم القرآين، وبالغته شيئا كثريا، لكنه قد يـروج اعتزاليتـه عـىل الكثـري خلفائهـا ودقتـه يف  ً

 .دسها يف تفسري اآلية

َولقــد حظــي الكــشاف بــاهتام ِ م عــدد مــن املحققــني، بــني مــستخرج العتزالياتــه، ومــن َ

 :ِّمناقش لوجوه اإلعراب فيه، ومن خمرج ألحاديثه وأشعاره، وأشهر من كتب عنه

يف كتابــه االنتــصاف، بــني فيــه مــا   )٦٨٣: ت(نــارص الــدين ابــن املنــري األســكندري 

 .تضمنه من االعتزال، ولكنه يرد عليه بالعقيدة األشعرية

                                       
م اللغة عىل القراءة الثابتة فأوقعه ذلـك يف أخطـاء شـنيعة، ينظـر) ١( ِّ َلكن الزخمرشي حيك مثالـه عنـد آيـة : ُ

 . من سورة البقرة يف القسم التطبيقي١٧٧

تار بن أيب بكر بن عيل اجلروي اإلسكندري نارص هو أمحد بن حممد بن منصور بن أيب القاسم خم) ٢(

الدين ابن املنري، يكنى أبو العباس، سبط العالمة شيخ القراء كامل الدين أبو العبـاس أمحـد بـن 

ُّفارس، وقد أخذ عنه ابن املنري، وأخذ ابن املنري عن أبيه وعـز الـدين بـن عبـد الـسالم الـسلمي 
ًعمـر، فــصار إمامـا يف اللغــة والعربيـة، متبحــرا يف سـلطان العلـامء، وابــن احلاجـب عــثامن ابـن  ً

، ٨٢ ص ٢ذيـل مـرآة الزمـان أليب الفـتح اليـونيني ج : العلوم، وله مؤلفات كثرية نافعة، ينظـر

 . ٣٦١ ص ٧النجوم الزاهرة ج 
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وهي أجل حواشيه، تقـع   )٧٤٣: ت( عليه رشف الدين بن حممد الطيبي وممن كتب

 .يف ستة جملدات

ًومن الذين كتبوا حديثا عن حاشية الكشاف صـالح بـن غـرم اهللا الغامـدي يف حاشـيته 

املسائل االعتزاليـة يف تفـسري الكـشاف للزخمـرشي يف ضـوء مـا ورد يف كتـاب االنتـصاف «

 التحريفـات مـن تفـسري الكـشاف، والـرد عليهـا تبعـه لـبعضأفدت من ت، وقد »البن املنري

لكنه قيد كتابه بام تعقبه ابن املنري عىل الزخمرشي فـال يتعـرض للتحريفـات التـي ال يتعقبهـا 

 .ابن املنري

  ):٦٠٦: ت(لفخر الدين الرازي :  مفاتيح الغيب]٥[
  : التعريف بالمفسر: أوالً

 

سني بـن احلـسن بـن عـيل القــريش التيمـي البكـري، أبـو املعــايل حممـد بـن عمـر بـن احلــ

 .ّابن خطيب الري: ، ويقال له)فخر الدين(وأبوعبد اهللا، املعروف بالفخر الرازي 

 .ّوالرازي نسبه إىل مدينة الري التي ولد فيها، عىل غري قياس، والرازي عريب األصل

                                       
هو احلسني بن حممد بن عبد اهللا، رشف الدين الطيبي، من علامء احلديث والتفسري والبيان، مـن ) ١(

ز من عراق العجم، كان آية يف استخراج الدقائق من الكتاب والسنة، ولـه مـصنفات أهل توري

                   ، شــذرات الــذهب٥٢٢ ص١، بغيــة الوعــاة ج١٨٥ ص٢الــدرر الكامنــة ج: نافعــة، ينظــر

 . ١٣٧ ص٦ج

، الكامــل يف ٤٧٧ ص ١، التــدوين يف أخبــار قــزوين ج ٢٦٣طبقــات الفقهــاء ص : مــصادر ترمجتــه) ٢(

ــ ــامء ص ٢٦٢ ص ١٠اريخ ج الت ــار احلك ــامء بأخب ــار العل ـــ، عي١٢٣، أخب ــاء يف طبقــ ـــون األنب ات ـ

اية ـــ، البدايـة والنه١٠٤ ص ٦ طبقات الشافعية الكـربى ج ٤، وفيات األعيان ج ٤٦٦األطباء ص 

 .١١٥، طبقات املفرسين للسيوطي ص ٥٥ ص ١٣ج

التفـسري : ًان عاصـمة إيـران حاليـا، ينظـربادت وأصبحت جمرد خرائب، وهي قريبة من طهـر: ّالري) ٣(

 . ٨٢ورجاله حممد الفاضل ص 
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ثالث وأربعني، قصد أقطـار األرض : س مئة، وقيلولد الرازي سنة أربع وأربعني ومخ

لطلب العلم، وكانت له يـد طـوىل يف الـوعظ باللـسان العـريب والفـاريس، وكـان مـن أهـل 
 .الدين املعظمني عند ملوك خوازم وغريهم

خرج من خوارزم بسبب مناظراته مع املعتزلة فيها، ثم قصد ما وراء النهـر، فجـرى لـه 
ّإىل الري، ثم استقر بخراسان، وأقام هبراة، ونـال حظـوة عنـد نحو ما جرى بخوارزم فعاد 

 .السالطني، وتويف فيها سنة ست وستامئة بعد مرض أصابه

 
ّكــان مبــدأ اشــتغاله عــىل والــده وعلــامء الــري، ثــم رحــل يف طلــب العلــم، حتــى عــال 

 واألمــراء، شــأنه وذاع صــيته، لــه جملــس وعــظ حيــرضه امللــوك، والــوزراء، والعلــامء،
 .والفقراء، والعامة، وكان الناس يقصدونه وهياجرون إليه من كل ناحية

وكان الفخر الرازي شديد احلرص يف سائر العلوم الرشعية والعقليـة، رزق احلظـوة يف 
ًانترشت تواليفه يف الـبالد رشقـا «): ٧٤٨: ت(تصانيفه وانترشت يف األقاليم، قال الذهبي 

أحد الفقهاء الشافعية املشاهري بالتصانيف الكبار «): ٧٧٤: ت(ثري ، وقال ابن ك»ًوغربا
 .»والصغار، له نحو من مائتي مصنف

 
 . التفسري الكبري املسمى مفاتيح الغيب، وسيأيت التعريف به-

 .املحصول يف علم أصول الفقه
 .تأسيس التقديس

 .اخللق والبعث

                                       
، األعـالم ١٠٧ ص ٦، هدية العارفني ج ١١١ ص ٣، أبجد العلوم ج ١٢٤أسامء الكتب ص : ينظر) ١(

 . ١٨٨ ص ٢، معجم املؤلفني ج ٣١٣ ص ٦ج 

 . ٥٠١ ص ٢١السري ج ) ٢(

 .٥٥ ص ١٣البداية والنهاية ج ) ٣(



 التعريف بالتفاسير المشمولة بالكتاب  

  

 

 .اخلمسني يف أصول الدين
 .األنبياءعصمة 

 .رسالة يف النبوات
 .وله كتب يف الطب واهلندسة، وشتى الفنون

 
اإلمـام : والـسادس«: مـن املجـددين للقـرن الـسادس، فقـال) ٧٧١: ت(ّعده السبكي 

 .»فخر الدين الرازي
بحـر لـيس للبحـر مـا عنـده مـن اجلـواهر، ... إمام املتكلمني ذو الباع الواسـع،«: وقال

 .»..... سام عىل السامء، وأين للسامء مثل له من الزواهروحرب 
 .»كان إمام الدنيا يف عرصه«): ٦٣٠: ت(وقال ابن األثري 

املفـرس كبـري ... شيخ األصوليني العالمة الكبري ذو الفنون«): ٧٤٨: ت(وقال الذهبي 
فـه باليـا، وعظـائم، بـدت منـه يف توالي«: ًولكنه قال أيـضا »األذكياء واحلكامء واملصنفني

وسحر، وانحرافـات عـن الـسنة، واهللا يعفـو عنـه فإنـه تـويف عـىل طريقـة محيـدة واهللا يتـوىل 
 .»الرسائر

 
ًمجيــع مــصنفاته تــدل عــىل أنــه كــان عــىل عقيــدة األشــاعرة، فقــد كــان مؤصــال ملــذهب 

 مـذهب أهـل ًاألشاعرة فيها ومتعصبا هلا، لكنه ترك يف توصـياته مـا يـدل عـىل رجوعـه إىل
 .السنة واجلامعة، وقد تقدم ذكرها

                                       
 .٢٠٢ص ١ية الكربى ج طبقات الشافع) ١(
 .٢٠٢ص ١طبقات الشافعية الكربى ج  )٢(
 .٣٥٠ ص ١٠الكامل يف التاريخ ج ) ٣(
 .٥٠٠ ص ٢١السري ج ) ٤(
 .املرجع السابق) ٥(
  .٢٢٦يف مبحث آثار التحريف ص) ٦(
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ة محيـدة، واهللا واهللا يعفو عنـه، فإنـه تـويف عـىل طريقـ«): ٧٤٨: ت(وتقدم قول الذهبي 

 .»...يتوىل الرسائر

 : ًوبام أن تفسريه يعد مرجعا يف العقيدة األشعرية، فمن املناسب ذكر أهم أفكارها بإجياز

الــذي أخــذ عــن عبــد اهللا بــن ) ٣٢٤: ت( األشــعري تنتــسب األشــاعرة إىل أيب احلــسن

إثبات سبع صفات فقط من صفات اهللا تعاىل، ألن العقـل دل ) ٢٤٠: ت(سعيد بن كالب 

ّوتأول الباقي، وقد تبنى األشعري مذهب ابن كالب بعد أن رجع عن االعتـزال،  عليها
 .وقد تزعمه أربعني سنة

عقيدة السلف الـصالح أهـل الـسنة واجلامعـة، َّلكن األشعري من اهللا عليه بالرجوع إىل 

اإلبانـة عـن (ّومل يقترص عىل ذلـك، بـل خلـف مكتبـة كبـرية يف الـدفاع عنهـا، ومنهـا كتابـه 

 .َّالذي ألفه آخر حياته) أصول الديانة

ومن ينتسب إليه اآلن تعد نسبته غري صحيحة، بل إن بعض األشاعرة مل يكتفوا بالبـدع 

 .ل أهنم كثرت بدعهم وانحرافاهتمالتي تاب عنها األشعري، ب

 : ومن أبرز أفكارهم التي خالفوا فيها أهل السنة، ما ييل

 قدموا العقل عىل النقل عند التعارض، وحكموا العقل يف بعض أصول العقيدة مثـل -

 .الصفات وإثبات وجود اهللا تعاىل

                                       
 .٥٠٠ ص ٢١السري ج ) ١(

نهم يرون أن كالم اهللا هـو وهي السمع، والبرص، والعلم، والكالم، والقدرة، واإلرادة، واحلياة، ولك) ٢(

امللل والنحل ج : معنى قائم بالذات يستحيل أن يفارقه، واحلروف دالالت عىل الكالم األزيل، ينظر

 .٩٤ص ١

، ٩٤ ص١، امللـل والنحـل ج٢٠، اإلبانة ص٢٩٧-٢٩٠ صمقاالت اإلسالميني: لالستزادة: ينظر) ٣(

 الكتـــاب يف تأصـــيل عقيـــدة ، وغريهـــا، أســـاس التقـــديس مجيـــع٧٧، ٦٦، ١٣ ص ١املواقـــف ج 

 وغريهـا، رشح قـصيدة ابـن ٧٦ ص ٤األشاعرة، وكتاب ابن تيميـة يف الـرد عليـه درء التعـارض ج 

 .، وما بعدها٤٤٧ ص ١القيم ج 
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 . عدم األخذ بأحاديث اآلحاد، ألهنا ال تفيد اليقني بزعمهم-

إن الكــون : ثبتـون وجـود اهللا تعــاىل عـىل طريقــة بعـض الفالسـفة واملتكلمــني، وبقـوهلم ي-

حادث وال بد له من حمدث قـديم، وأخـص صـفات القـديم خمالفتـه للحـوادث، ومـن خمالفتـه 

، وقـد للحوادث ابتدعوا إثبات أن اهللا ليس بجـوهر، وال جـسم، وال يف جهـة، وال يف مكـان

إنكـارهم صـفات الرضـا، : الفاسدة ما ال يدخل حتت حرص؛ مثلرتبوا عىل ذلك من األصول 

والغضب، واالستواء، بشبهة نفي حلول احلوادث يف القديم، من أجل الرد عىل القـائلني بقـدم 

 .العامل، بينام طريقة السلف يف وجود اخلالق سبحانه هي طريقة القرآن الكريم

ن، والعني، والقـدم، واألصـابع، الوجه، واليدي: ّ تأول بعضهم صفات اهللا تعاىل مثل-

 .، عن الشبيه واملامثلّوالعلو واالستواء، وبعضهم فوض معانيها إىل اهللا تعاىل

ــدة- ــىل أقــوال ع ــر ع ــامن والكف ــسمى اإلي ــسنة .  اضــطربوا يف م ــل ال ــنهج أه ــة مل خمالف

 .واجلامعة

 . اهللا تعاىلإن القرآن خملوق، وهو كالم اهللا النفيس، لينفوا صفة الكالم عن:  يقولون-

 أثبتوا رؤية املؤمنني لرهبم يوم القيامـة مـن غـري جهـة أو مكـان، فـأثبتوا مـا ال يمكـن -

 .رؤيته، وهذا تناقض

 .وغري ذلك من أفكارهم التي ال يتسع املقام للتفصيل فيها

 

لــق عليــه إنــه أط: وهــو قمــة إنتــاج الــرازي، وقــد قيــل) مفــاتيح الغيــب(اســم التفــسري 

الــذي ســامه ) أرسار التنـــزيل وأنـوار التأويــل(ليميــزه عـن كتابــه اآلخــر ) التفـسري الكبــري(

 .التفسري الصغري

                                       
 .١٦٥سبق التفصيل يف هذا التحريف ص) ١(
 . من سورة البقرة٢٩، ٢٨الرد عىل هذا التحريف عند آية : ينظر) ٢(
فوضون الكيفية دون املعنى، فاملعنى معلوم لكـن الكيـف جمهـول، أمـا املبتدعـة أهل السنة واجلامعة ي) ٣(

 . فيفوضون املعنى لنفيهم له عن اهللا تعاىل ألنه يقتيض التشبيه بزعمهم
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 أجزاء، ومنهـا مـا هـو ٦ طبعات، منها ما هو يف ٥وطبع تفسريه عدة طبعات، تزيد عن 
ّ، وقــد اعتنــى بــه البــاحثون، وســجلت فيــه رســائل جامعيــة كثــرية أجــزاء٨يف  وهنــاك . ُ

خالف بني العلامء يف إمتام الرازي لتفـسريه، وقـد نـاقش بعـض البـاحثني أقـواهلم وأدلتهـا، 
 .ًورجحوا إمتام التفسري كامال من قبل الرازي

 :وأما عن منهج الرازي يف تفسريه فيمكن إمجاله فيام ييل
 .ّ أصل من خالل تفسريه معتقد األشاعرة وتعصب له ورد عىل خمالفيه-
تبع يف تفسريه ترتيب السور، ويتجىل ذلك من خالل التـواريخ املـضبوطة يف مل يكن يت-

 .هنايات تفسري السور
 .ً اعتنى بتفسري القرآن بالقرآن يف مواضع كثرية جدا من كتابه-
 هيتم بذكر القراءات منسوبة ألصحاهبا يف الغالـب، ويوجـه معـاين اآليـات عـىل كـل -
 .قراءة
بأهـل الكـالم والفلـسفة، واهـتم بـذكر األصـول، ومـسائل ً اشتغل يف تفـسريه كثـريا -

ًاخلالف، وكل هذا مل يدع له جماال للعناية بتفسري القرآن بالـسنة، ويؤخـذ عليـه نقلـه لكثـري 

 .من األحاديث الضعيفة واملوضوعة
 . اهتم ببيان أسباب النـزول، واملناسبات بني اآليات، ومسائل النسخ-

اد، وأكثر من مناظرة أهل امللـل واملـذاهب املنحرفـة،  عرض لكثري من مسائل االعتق-
 .وكذلك الرد عىل أهل السنة واجلامعة ونبزهم باأللقاب

                                       
 .١٨٨ ص ٢، معجم املؤلفني ج ٣١٣ ص ٦األعالم ج : ينظر) ١(
بـالنص القـرآين دراسـة نظريـة ترجيحات الرازي يف تفسريه يف ضوء قواعد الرتجـيح املتعلقـة : ينظر) ٢(

 .١٦٦ ص ١تطبيقية رسالة دكتوراه إعداد عبد اهللا الرومي ج 
استقرائي لسوريت الفاحتة والبقرة من تفسريه باإلضافة إىل بعض الرسائل اجلامعية مثل : ملخصة من) ٣(

مـد  منـاهج معارصيـه للـدكتور حمرسالة الـدكتوراه الـسابقة، مـنهج الفخـر الـرازي يف التفـسري بـني
 .ًالرمحن، رسالة دكتوراه بعنوان الرازي مفرسا ملحسن عبد احلميد من جامعة بغدادعبد

 .عىل سبيل املثال هناية تفسري سورة األنفال والتوبة: ينظر) ٤(
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 . اهتم بالفقه وبتأصيله واستنباط املسائل الفقهية من اآليات-

 أطــال يف علــوم ال صــلة هلــا بالتفــسري ممــا جعــل بعــضهم يــصفه بــأن فيــه كــل يش إال -

ف مــا قالــه تــاج الـــدين الــسبكي لكــن اإلنــصـا تطــرفنيالتفــسري، وهــذا قــول بعــض امل

 .»فيه كل شئ مع التفسري«): ٧٧١:ت(

 .والتفسري عىل رغم ما فيه من حتريف يف جانب العقيدة، إال أن فيه ثروة علمية كبرية

  ):١٣٥٤: ت(لمحمد رشيد رضا : تفسير المنار ]٦[
  :التعريف بالمفسر: أوالً

 

ّبن عيل بن رضا بن حممد شمس الدين بن السيد هباء الدين بن السيد مال عيل هو حممد  ُ
 .خليفة البغدادي

 

جنوب طرابلس الشام، ونشأ هبا ودخـل يف ) قلمون(هـ يف قرية ١٢٨٢ولد املفرس سنة 

ّكتاهبـا، وتعلـم فيـه قــراءة القـرآن الكـريم، واخلـط، وقواعــد احلـساب، ثـم دخـل املدرســة  ُ

شدية االبتدائية فيها، ثم تركهـا والتحـق باملدرسـة الوطنيـة اإلسـالمية بطـرابلس الـشام الر

ًأيـضا، فلــام أغلقــت التحــق باملـدارس الدينيــة بطــرابلس حتــى نـال الــشهادة العاليــة ونــال 

 .اإلجازة يف التدريس

وحممـد عبـده ) ١٣١٤: ت(اشتهر عن حممد رشيد حبه لكل من مجـال الـدين األفغـاين 

وقد عزم الرحيل إىل مرص لالتصال بمحمد عبده بعد وفاة األفغـاين، وكـان  )١٣٢٣: ت(

 .هـ١٣١٥وصوله للقاهرة عام 

                                       
 .، وقد وصف أبو حيان أصحاب هذه املقولة بالتطرف٥١١ ص ١تفسري البحر املحيط ج : ينظر) ١(

 .١٧٩ ص ٤الوايف بالوفيات ج : ينظر) ٢(

 التفـسري ١٧٠ ص ١، املدرسـة العقليـة ج ٨٧ ص٣مشاهري علـامء نجـد وغـريهم ج: مصادر ترمجته) ٣(

 .٦٢١ ص ٢واملفرسون ج 



  تحريف معاني األلفاظ القرآنية

  

 

ًولشدة إعجابه بشيخه حممد عبده اقرتح عليه أن يقرأ علـيهم درسـا يف التفـسري، فوافـق 

 .هـ، ومل يتوقف بعد موته بل واصله تلميذه حممد رشيد١٣١٧وابتدأه يف عام 
رجاالت اإلصالح، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، وكـان لـه وحممد رشيد أحد 

بــاع طويــل يف اإلصــالح االجتامعــي والــدعوة لــدين اهللا، لــيس يف بلــده فقــط بــل يف العــامل 
اإلسالمي كافة، ومن نشاطه الدعوي إنشاء مدرسة لتخريج الدعاة وإرسـاهلم إىل أطـراف 

 . العامل اإلسالمي
ًه إىل مـرص إنـشاء صـحيفة، فأنـشأ جملتـه املنـار وجعلهـا منـربا وكان من أهدافه يف انتقال

 .لإلصالح
ًأما التأليف فقد كان له مهة عالية وقلـام سـياال، فهـو مـن املكثـرين، املهتمـني بالتـأليف،  ً

 :ومن أشهر مؤلفاته
 .وسيأيت احلديث عنه:  تفسريه املسمى باملنار-
 . الوحي املحمدي-
 .والرافضة السنة والشيعة أو الوهابية -
 . مناسك احلج-
 . إنجيل برنابا-
 . فتاوى حممد رشيد-
 .ترمجة القرآن-

 .وغريها من املؤلفات كثري، إضافة إىل املقاالت والرسائل واخلطب والدروس
 

 .هـ١٣٥٤تويف حممد رشيد سنة 

 
كان حممد رشيد ينقل عن شيخه تأويله للـصفات عـىل مـذهب األشـاعرة، لكنـه رجـع 

ه إىل مذهب أهل السنة واجلامعة، كام يتجىل هذا من تراجعاته يف تفسريه املنار عن بعـض عن
 .االنحرافات يف أسامء اهللا تعاىل، وصفاته، وذمه للتأويل، ورجوعه إىل مذهب السلف
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ًوقد رجع رضا بعد وفاة أسـتاذه حممـد عبـده إىل عقيـدة الـسلف وبـذل جهـدا كبـريا يف  ً

: ت(ّها، وألف يف الدفاع عن دعوة الشيخ حممد بـن عبـد الوهـاب الدفاع عنها والدعوة إلي

 .مما أثار عليه اخلصوم) ١٢٠٦

لكن حممد رشيد لديه بعـض االنحرافـات يف العقيـدة بـسبب انتامئـه للمدرسـة العقليـة 

موجز عنهـا وعـن أشـهر أفكارهـا : التي انحرفت عن منهج أهل السنة واجلامعة، وفيام ييل

 :ملنهج احلقّالتي ضلت فيها عن ا

املدرسة العقلية احلديثـة قامـت حتـت تـأثر كبـري باالسـتعامر األوريب يف بـالد املـسلمني، 

 أرادوا التوفيق بني ما دهشوا بـه مـن ثقافـة الغـرب، وكان هلذه املدرسة رجال مؤسسون

والدين اإلسالمي، وسموا هذه الدعوة بالنهضة اإلصـالحية، وكـان هلـم شـطحات كبـرية 

موا فيه ّ ا عقوهلم يف نصوص الرشع، مما جعل العلـامء يطلقـون علـيهم معتزلـة العـرص، حك

 :ويمكن إمجال منهجهم فيام ييل

 :حتكيمهم للعقل يف نصوص الرشع، ويتضح ذلك يف عدة أمور* 

 . إنكار كثري من معجزات األنبياء وتأويلها-

 . إنكار خلق املالئكة واجلن، وتأويلها بالقوى اللطيفة واجلراثيم-

ألهنـا .  التقليل من شأن التفسري باملأثور واجلرأة عىل رد أحاديث ثابتـة ومتفـق عليهـا-

 .تصادم العقل يف نظرهم، أو ما أرادوه من مجع بني ثقافة الغرب واإلسالم

 تأويل كثري من اآليات القرآنية واألحاديث وجعلها من قبيل املجـاز والتمثيـل، مثـل -

                                       
 . من أهم مؤسسيها مجال الدين األفغاين وحممد عبده) ١(

املدرسـة العقليـة : ، ينظـر#مثل قصص إحياء األموات يف سورة البقرة ويف غريها، ورفع عيـسى ) ٢(

 مـن سـورة البقـرة يف ٢٤٣، ٦٧الـرد عـىل حتـريفهم ملـا يف سـورة البقـرة آيـة : ، وينظر٤٥٤ص  ٢ج 

 .القسم التطبيقي

 . من سورة البقرة٢٧٥، ٣٥الرد عىل هذا التحريف عند آية : ينظر) ٣(

 . من سورة البقرة٥٨مثال ذلك والرد عليه عند آية : ينظر) ٤(
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 .ص القرآنادعائهم التمثيل يف قص
 تأويلهم ملعنى اجلهـاد وجعلـه وسـيلة للـدفاع عـن الـنفس فقـط، وإنكـارهم لـبعض -

 .حدود الرشع مثل حد الرسقة والزنا وغريمها
 . حتليلهم بعض املحرمات املجمع عىل حتريمها مثل الربا-
عنـى  ويعد من أخطر أفكارهم؛ حماوالهتم للتقريب بني األديان ونتج عنـه حتـريفهم مل-

 .اإلسالم، والكفر، واإليامن
 .ً وأيضا هم حيكمون العقل يف أسامء اهللا وصفاته-
 وهلم بعض االنحرافـات التـي ال تـضبط بمـنهج معـني سـوى اجلـرأة عـىل كتـاب اهللا -

 . والقول فيهام بغري علم@وسنة نبيه 
، ومـن وصارهلذه املدرسة حظوة كبرية من قبل أعداء اإلسالم، فرحب هبا املسترشقون

اغــرت هبــم مــن ضــعاف الــدين مــن املــسلمني، وكــان لــبعض رجاهلــا دعــم كبــري مــن قبــل 
 .املستعمرين

  :التعريف بالتفسير: ثانياً
بادر حممد رشيد رضا بكتابـة تفـسري أسـتاذه حممـد عبـده، ثـم نـرشه يف جملـة املنـار التـي 

 أن ينــرشه بطبعــة يــصدرها حممــد رشــيد، وهلــذا اشــتهر التفــسري بتفــسري املنــار، ثــم بــدا لــه
 فواصل بعده حممد رشـيد حتـى ، من سورة النساء١٢٥مستقلة، وقد انتهى شيخه عند آية 

 من سورة يوسف، ومجع هبجت البيطار سـورة يوسـف وكانـت متفرقـة ١٠١انتهى إىل آية 
ًوطبعهــا يف كتــاب مــستقل، وقــد صــدر التفــسري ألول مــرة يف اثنــي عــرش جملــدا متوســطة 

 .طبعاتاحلجم، ثم طبع عدة 

                                       
 . من سورة البقرة يف القسم التطبيقي٣٥الرد عىل هذا التحريف عند آية : ينظر) ١(
 .٣٦٩، ٣٤٩ ص ١، االنحراف الفكري ج ٥٨حتريف املصطلحات ص : ينظر) ٢(
 .٧٥٢ ص ٢املدرسة العقلية ج : ينظر) ٣(
 . من سورة البقرة٦٢التفصيل يف أقواهلم والرد عليها عند آية : ينظر) ٤(
، ٦٢١ ص ٢، ج ٢٦٤، ١٢٤يـد املحتـسب ص اجتاهات التفسري يف العـرص الـراهن لعبـد املج: ينظر) ٥(

 . وما بعدها١٧٠ ص ٢اجتاهات التفسري ج 
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أما عن منهج حممد رشيد يف تفسريه فكان آلراء املدرسة العقليـة النـصيب األكـرب منـه، 
واعتنى فيه بآراء مؤسسها وأستاذها حممد عبده، إال أنه كـام سـبق رجـع عـن تأويـل بعـض 

 .الصفات وبعض االنحرافات العقدية، وعلق يف تفسريه بالرجوع عنها
هــذا وإننــي ملــا «: بعــد وفــاة شــيخه، فيقــولويــصف حممــد رشــيد طريقتــه يف التفــسري 

استقللت بالعمل بعد وفاته خالفت منهجه رمحه اهللا تعـاىل بالتوسـع فـيام يتعلـق باآليـة مـن 
ًالسنة الصحيحة سواء كان تفسريا هلا أو يف حكمها، ويف حتقيق بعـض املفـردات أو اجلمـل 

هد اآليـات يف الـسور املختلفـة، اللغوية واملسائل اخلالفية بني العلامء، ويف اإلكثار من شـوا
 .»ويف بعض االستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة املسلمني إىل حتقيقها

ومما يذكر عدم التزامه فيام أشار إليه أنه شدد عىل الناقلني لإلرسائيليات بينام جتده ينقـل 
 . تعاىلمن كتبهم املحرفة مبارشة ويضعها يف تفسريه ليستشهد هبا يف تفسري كتاب اهللا

ولكنه اعتنى باجلوانب اإلصالحية فـربط تفـسريه بمـشاكل املجتمـع، واهـتم باملـسائل 
 .التي تشتد حاجة املسلمني إليها

  :لطنطاوي جوهري:  الجواهر في تفسير القرآن الكريم]٧[
  :التعريف بالمفسر: أوالً

 
ض اهللا حجـازي يف هــ، بكفـر عـو١٢٨٧اسمه طنطاوي جوهري املـرصي، ولـد سـنة 

، وتلقى العلم يف األزهر، ثـم يف املدرسـة احلكوميـة، ثـم يف دار العلـوم، وختـرج )الرشقية(
ًهـ، وعني بعـد خترجـه مدرسـا يف دار العلـوم، ألقـى حمـارضات يف اجلامعـة ١٣١٠فيها سنة ُ

 .املرصية، ونارص احلركة الوطنية
 بالقـاهرة، وتـوىل رئاسـة حتريـر ًرفض القضاء، وكان رئيسا جلمعية املواسـاة اإلسـالمية

 :ً مؤلفا منها٣٠مدة، وانقطع للتأليف، فصنف نحو ) جملة اإلخوان املسلمني(

                                       
 .١٦ ص ١تفسري املنار ج ) ١(
 . من سورة البقرة يف القسم التطبيقي٦٧تفصيل ذلك والرد عليه عند آية : ينظر) ٢(
التفـسري ، اجتاهات ٦٣٩ ص ٢، اجتاهات التفسري ج ٢٣٠ ص ٣ترمجته يف األعالم للزركيل ج : ينظر) ٣(

 .٢٧٢يف العرص الراهن ص 
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 . األرواح- . تفسريه وسيأيت احلديث عنه-

  أين اإلنسان؟- . أصل العامل-

 . القرآن والعلوم العرصية- . النظام واإلسالم-

 . سوانح اجلوهري- . نظام العامل واألمم-

ًاهتم يف تواليفه بالعلوم احلديثة اهتامما كبريا حتى غلبت عىل تفسريه كام سيأيت بيانهو ً. 

 
وأخـذ أفكـار املدرسـة العقليـة، فهـو  اتبع اجلوهري عقيدة األشاعرة يف تأويل الصفات

 .أحد رجاالهتا، بل زاد عليها حتريفات أشد نكرا
 

 .هـ١٣٥٨تويف يف القاهرة سنة 
  : التعريف بالتفسير:ثانياً

، طبع يف مخـسة وعـرشين )اجلواهر يف تفسري القرآن الكريم(هـ، وسامه ١٣١٠ألفه سنة 
ًجزءا، أضاف إليها ملحقا لتفصيل ما أمجل فيه مـن العلـوم الكونيـة، واألحكـام الـرشعية،  ً

 .فكان اجلزء السادس والعرشين
 غال فيـه مفـرسه وانحـرف ويعد تفسريه أول تفسري علمي كامل للقرآن الكريم، ولكنه

 .عن احلق، فتناوله العلامء بالدراسة والنقد

 
يفصح عن سبب ذلك يف مقدمته بكـالم طويـل، ملخـصه أنـه يطلـب عـالج الـشك يف 

ًفـإين خلقـت مغرمـا : أمـا بعـد«: قلبه، ويرجع تعمقه يف تلك العلوم إىل غرمـه هبـا، فيقـول

 .» بالبدائع الطبيعيةًبالعجائب الكونية ومعجبا

 
ً يبدأ احلديث عن كل سورة بمقدمة خمترصه جـدا، يـذكر فيهـا مـا للـسورة مـن أسـامء -

                                       
 .٦٣٩ ص ٢اجتاهات التفسري ج : ينظر) ١(
 .٢ ص ١مقدمة تفسري اجلوهري ج ) ٢(
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 .مكية أو مدنية، وعدد آياهتا، ومناسبتها ملا قبلها
ُ ويقسم السورة إىل أقسام؛ كل قـسم يتكـون مـن عـدد مـن آيـات الـسورة، يفـرس فيـه -

ً لفظيا خمترصا جداًاأللفاظ تفسريا ً ً. 
 .ً ثم يعقد بعده فصوال يف األبحاث العلمية التجريبية-
ً باإلضافة إىل ما يورده مـن أبحـاث؛ يـورد صـورا لألفـالك، واحليوانـات، واإلنـسان -

 .وغريها
ً كثريا مـا يـذكر األحـداث التـي تقـع لـه مـن منامـات وخيـاالت، ويـسميها إهلامـا أو - ً

 .نفحات
 . ما يستشهد بآراء علامء الرشق والغرب يف القديم واحلديثً كثريا-
 يكثر من االستشهاد بنـصوص األناجيـل، وغريهـا مـن كتـب الفالسـفة يف اجلرائـد، -

 .واملجالت الغربية والعربية
 غال يف تنـزيل النظريات العلمية عىل اآليات، ودعا يف تفـسريه إىل علـوم حمرمـة مثـل -

ًيم املغناطييس، وزعم أن القرآن يدعو هلا، وعىل ذلك حـرف كثـريا حتضري األرواح، والتنو َّ
 . من اآليات

ًيقول الدكتور فهد الرومي مبديا رأيه يف تفسري اجلوهري تفسريه خاطئ انحرف عن ": ُ
ًجادة الصواب يف تفـسري القـرآن الكـريم، انحرافـا ال يقبلـه ذو الـذوق الـسليم فـضال عـن  ً

 .»اخلبري برشط التفسري

                                       
 .عىل سبيل املثال بداية سورة الفاحتة والبقرة وغريمها: ينظر) ١(
 . وغريها٩، ٨، ٧ ص ١تفسريه ج : ينظر) ٢(
 .٢٤٩، ٢٤٨ ص ١املرجع السابق ج : ينظر) ٣(
 . وغريها١٣٩، ٤ ص ١٨ ج ًمثال: ينظر) ٤(
 . ١٢٤ ص ٢، ج ٤٧، ٦٣ ص ١ًمثال ج : ينظر) ٥(

 . وغريها٩٩ - ٩٧ ص ٣، ج ٨٩ - ٨٤ ص ١ًمثال ج : ينظر) ٦(

 . ٦٧٧ ص ٢اجتاهات التفسري ج ) ٧(
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َّوأكثر العلامء عىل رأي الدكتور يف انحراف تفسري اجلوهري، والذي يطلع عىل شئ من 

تفسريه يتضح خطورة االنحرافات عىل تفسري كتاب اهللا تعاىل، ويعلم سبب مـصادرة هـذا 

 .التفسري ومنعه

  ):١٤٠٤: ت(محمد الطباطبائي :  الميزان في تفسير القرآن]٨[
  :التعريف بالمفسر: أوالً

 

م يف تربيز، وهبا أكمل تعليمـه ١٩٠٣ -هـ ١٣٢١هو حممد حسني الطباطبائي ولد سنة 

ــة  ــال درج ــته إىل أن ن ــل دراس ــث واص ــراق، حي ــف يف الع ــل إىل النج ــم انتق ــدائي، ث االبت

، واهـتم بالتـدريس )قـم(االجتهاد، فغادر العراق إىل إيـران، وتـصدر للتـدريس يف مدينـة 

 .هـ١٤٠٤ سنة والتأليف إىل أن تويف

 
الطباطبائي أحد علامء الرافضة، وهذا ال خيفى عىل املطلع لنظرة أوىل يف تفسريه، وهـذه 

 :ملحة موجزة عن معتقد بعض الرافضة

الرافضة إحـدى فرقـة الـشيعة، وقـد سـبق احلـديث عـن نـشأة  :أبرز معتقدات الرافضة

 : فيمكن إجيازها فيام ييلالشيعة يف مبحث نشأة التحريف، وأما عن أهم معتقداهتم
، غـاىل بعـضهم وتطـرف مل تتفق الرافضة يف املذهب والعقيدة، بل افرتقـوا إىل فـرق شـتى

حتى خرج عن ربقة اإلسالم، ووصف حال هذه الفرق يطول، وأكتفي بذكر بعـض األصـول 
ده مـن ، فمـام جتـ وغريهـاالتي تشرتك فيها أشهر الفرق مثل؛ الدرزية، والنصريية، والزيديـة

                                       
 .٢٣٩ ص ١اجتاهات التفسري ج : ينظر) ١(

لبـرش عقائـدهم، ال هيتـدون وهذا دأب أهل البدع الذين بدلوا ديـن اهللا تعـاىل، واختـذوا مـن عقـول ا) ٢(

 .سبيال، بل تتشعب هبم األهواء، وتتفرق هبم الطرق

، الفـرق بـني الفـرق ٣٣، التنبيه والـرد ص ٦٥، مقاالت اإلسالميني ص ٥٥فرق الشيعة ص : ينظر) ٣(

، اعتقـاد ٢٧، التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجيـة ص ٧٦ ص ٤، الفصل يف امللل ج١٥، ١١ص 

 .٩٩ ص ١، أصول مذهب الشيعة ج٥٢ واملرشكني للرازي ص فرق املسلمني
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 :العقائد عند معظم الرافضة ما ييل
ّ وتكون بالنص، إذ جيب أن ينص اإلمام السابق عىل اإلمام الالحق بـالعني :اإلمامة-١

ّ قد نص عىل إمامـة عـيل بأحاديـث وقـصص ال يثبتهـا @ّال بالوصف، وادعوا أن النبي  ّ
ــه ا ــىل ولدي ــص ع ــد ن ــا ق ــون أن علي ــوهم، ويزعم ــسنة وال مؤرخ ــل ال ــدثو أه حلــسن ّحم

 .ُوهكذا كل إمام يويص باإلمام بعده، ويسموهنم األوصياء... واحلسني
 زعموا يف األئمة العصمة عن اخلطأ والنـسيان، واقـرتاف الـصغائر :الغلو يف األئمة-٢

ّ قــد اســتودعهم أرسار الــرشيعة، فــصار لــدهيم علــم لــدين، @والكبــائر، وأن الرســول 
 .ت التي ال يعلمها إال اهللاوغاىل بعضهم حتى زعموا علمهم للمغيبا

ّوغاىل بعضهم يف عيل حتـى رفعـوه إىل مرتبـة األلوهيـة كالـسبئية، وبعـضهم قـالوا بـأن 
ّ، بـدال مـن أن ينــزل عـىل عـيل؛ @ قد أخطأ يف الرسالة، فنـزل عىل حممـد #جربيل  ً

ًألن عليا يشبه النبي  َ كام يشبه الغراب الغراب، ولذلك سموا بالغرابية@ّ ُ. 
 ذلـك ًار بعض الرافـضة اثنـي عـرش رجـال صـاحلني مـن آل البيـت غلـوا فـيهمواخت

ّالغلو، ونسبوا إليهم أكاذيب وأقواال باطلة، وهـم منهـا مـربؤون، ابتـداء بعـيل  ً  الـذي >ً
 .ًيلقبونه باملرتىض، وتسلسال بأبنائه وأحفاده عىل النحو التايل

                                       
الـرد عـىل حتريـف اآليـات : ، وينظـر٢١ ص ١، منهـاج الـسنة ج٢١مقاالت اإلسـالميني ص : ينظر) ١(

           الكـايف :  وغريهـا يف القـسم التطبيقـي، وينظـر١٢٤لتوافق معتقد اإلمامة عنـد الطباطبـائي عنـد آيـة 
 .، تفسري العيايش٣٨٣ ص ١جّ، تفسري القمي ٢٠٦ ص ١ج

، املواقف ٤٨٢ ص ١، منهاج السنة ج١٢٨، التبصري يف الدين ص ٢٣٧الفرق بني الفرق ص : ينظر) ٢(
 .،٣١٧ ص ٢، تفسري العيايش ج٤٢٥ ص١، ومن كتبهم أصول الكايف ج٦٨٣ ص٣ج

 قـدرهم، ونعـرف هلـم مما جيدر التنبيه إليـه أنـا أوىل مـن هـؤالء الرافـضة يف حـب آل البيـت، إذ نحفـظ هلـم) ٣(
فضلهم باألحاديث التي رواها الصحابة، وتناقلها علامء احلديث الـذين طعـن فـيهم الرافـضة، وال نطعـن 

 .وال نفرط يف حقهم أو نغلوا يف تعظيمهم، وهذه وسطية اإلسالم @بأحد من صحابة رسول اهللا 
باب األنساب واأللقـاب واألعقـاب ، ل٣٨أسامء هذه األئمة املزعومة يف التبصري يف الدين ص : ينظر) ٤(

، ومــن ٥٥٢، رشح العقيـدة الطحاويــة ص ٥٣١ ص ٢، الـصواعق املحرقــة ج٣٣البـن فندمــه ص 
 .١٧٨ ص ١، تفسري العيايش ج٣٧٣ ص ١الكايف ج: كتبهم ينظر
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 .جتبىويسمونه امل) ٥٠:ت(احلسن بن عيل بن أيب طالب م 

 .ويلقبونه بالشهيد) ٦١:ت(احلسني بن عيل بن أيب طالب م 

َّويلقبونه بالسجاد) ٩٥:ت (}ّزين العابدين عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب  َّ. 

 .ويلقبونه بالباقر) ١١٤:ت(ّحممد بن عيل زين العابدين 

 .ويلقبونه بالصادق) ١٤٨:ت(جعفر الصادق بن حممد الباقر 

 .ويلقبونه بالكاظم) ١٨٣:ت( جعفر الصادق موسى الكاظم بن

 .ويلقبونه بالرىض) ٢٠٣:ت(عيل الرضا موسى الكاظم 

 .ّويلقبونه بالتقي) ٢٢٠:ت(ّحممد اجلواد عيل الرضا 

 .ّويلقبونه بالنقي) ٢٥٤:ت(ّعيل اهلادي بن حممد اجلواد 

 .ّويلقبونه بالزكي) ٢٦٠:ت(ّاحلسن العسكري بن عيل اهلادي 

ن احلـسن العـسكري، ويلقبونـه بالقـائم، واملنتظـر، واملهـدي، واحلجـة، حممد املهدي ب
ِّويزعمون أنه دخل يف رسداب وهـو صـغري، وينتظـرون خروجـه، وادعـاؤهم أنـه املهـدي 

ومعظم الباحثني عىل أهنا من اخرتاعاهتم الباطلة، ومـا . املنتظر من أهم معتقدات الرافضة
 . جاؤوا بهجاء يف السنة عن املهدي ال يتوافق مع ما

ً ينتظرون ذلك املهدي الغائب، ليمأل األرض عدال، ويقتص مـن خـصوم :الرجعة -٣

 .الرافضة، وهبذا تدين الرافضة قاطبة، وقال بعضهم برجعة بعض األموات
َّالتقية-٤ ِ كـتامن احلـق وسـرت االعتقـاد فيـه، ومكاملـة املخـالفني فيـه، : ِّويعرفوهنا بأهنا« :َّ

، وهـي أصـل مـن أصـوهلم، ومـن تركهـا »ًام يعقب رضرا يف الدين والدنياوترك خمالفتهم ب

كان بمنـزلة من ترك الـصالة، وهـي واجبـة حتـى خيـرج قـائمهم، وقـد توسـعوا يف مفهـوم 

                                       
، وامليـزان ٧٦ ص ٢، تفـسري العيـايش ج٤٢٥ ص ٢أقواهلم يف عقيدة املهدي تفـسري القمـي ج: ينظر) ١(

 من سورة البقرة يف دراسة التحريفات، وقد ألفـوا يف ٣، والرد عليه عند آية ٤٦ ص ١ جللطباطبائي
 .٣٦٢ ص ٢أصول مذهب الشيعة ج: ًاملهدي املنتظر أو القائم كتبا كثرية مستقلة، ينظر

 .املراجع السابقة: ينظر) ٢(
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 .التقية إىل حد كبري
 . ويرونه من أفضل القربات:نكاح املتعة-٥
أئمـة املـسلمني وعـامتهم،  كفـروا سـائر الـصحابة، وسـائر :التوسع يف تكفري املخـالفني-٦

ّويتربؤون من اخللفـاء الثالثـة، وينعتـوهنم بـأقبح النعـوت، لـزعمهم أهنـم اغتـصبوا مـن عـيل، 
ً، ومل يستثنوا إال نفرا يسريا منهم باللعن والطعن فيهم}وينالون من كثري من الصحابة  ً. 

سـوريت وقد شملت تفسريه بالبحث الستخراج ما وقع عليـه التحريـف مـن ألفـاظ يف 
 .الفاحتة والبقرة

والطباطبائي قرر ملعتقـده الرافـيض يف تفـسريه ونـافح عنـه وحـاول حتريـف النـصوص 
لالستدالل هبا عىل عليه، وقد تابع املعتزلة واألشاعرة يف تفـسري أسـامء اهللا تعـاىل وصـفاته، 

ه يف ّويف املسائل الفقهية نرص وتعصب آلراء الرافضة، ومن طوامه يف هذا التفـسري تـشكيك
ّالـذي تـدل عليـه هـذه الروايـات أن املوجـود فـيام بـني  «: وقوع النقص يف القرآن حني قـال

الدفتني من القرآن هو كالم اهللا تعاىل فلم يزد فيه شئ ومل يتغري منه شئ وأمـا الـنقص فإهنـا 
ًال تفي بنفيه نفيا قاطعا ً«. 

  :التعريف بالتفسير: ثانياً
ويعترب من أهم مؤلفات الرافـضة احلديثـة، يف ) ري القرآنامليزان يف تفس(سمى تفسريه بـ

ًالتفسري نظرا لتوسعه فيه، واشتامله عىل مباحث علمية عميقة، ويعلق املؤلف عىل شـمولية 

                                       
ــر) ١( ــسنة ج: ينظ ــاج ال ــة ص ٣٨ ص ١منه ــواد مغني ــد ج ــزان ملحم ــشيعة يف املي ــات ٥٠، ٤٩، ال ، اجتاه

، وهلـم يف تقريـر هـذه ٣٥١ ص ٢، ومن مراجعهم تفسري العيـايش ج١٩١ ص ١التفسري للرومي ج
 .العقيدة مؤلفات كثرية مستقلة

، ٣٥٦، ناســخ احلــديث ومنــسوخه أليب حفــص بــن شــاهني ص ٨١ ص ٥األم للــشافعي ج: ينظــر) ٢(
، ٣٣ ص ١منهـاج الـسنة ج، ١٤٩ ص ٣، تفـسري القرطبـي ج٧٣ ص ٧الكايف يف فقه اإلمام أمحد ج

 .٣٤٩ ص ١٥وجزم الطباطبائي بجواز املتعة يف تفسريه ج
 .٢٢٣ ص ٢، تفسري العيايش ج١٥٤ ص ٥منهاج السنة ج: ينظر) ٣(
 .١٢٥ ص ١٢امليزان ج ) ٤(
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كتــاب علمــي، فنــي، فلــسفي، أديب، تــارخيي، روائــي، «: تفــسريه يف كــل جــزء منــه، بقولــه
 .»اجتامعي، حديث، يفرس القرآن بالقرآن

ــول ــة واجتامعيــة ... «: ويق ــة، وتارخيي ــسفية، وعلمي ــة، فل ــا، خمتلف ــعنا أبحاث ــم وض ًث ً

 .»وأخالقية، حسب ما تيرس لنا

 .إن هذا التفسري استغرق من مؤلفه عرشين سنة متتابعة: وقيل

 
 ).بيان(يقسم السورة إىل أجزاء، فيبدأ بتفسري ألفاظها، ويرشح اآليات حتت عنوان * 
ــذكره فيــه مــن موضــوعات ي*  ــا، أغلــب مــا ي ــا روائي ًعقــد بعــد رشحــه لآليــات مبحث ً

 .الرافضة، وال يكاد يصح مما يذكره يشء

ًيعقد بعد البحث الروائي بحثا فلسفيا يف أغلب اآليات*  ً. 

ًيعقــد أيــضا بحوثــا يف علــوم القــرآن، والتفــسري العلمــي، واملــشكالت االجتامعيــة، *  ً

 .وغريها

حث اللغوية والقراءات، وال يستشهد بالشعر، وال يكثر من املـسائل ال يتطرق للمبا* 

 .الفقهية، وقد اشرتط ذلك يف مقدمته

ّينقـل عـن علــامء الرافـضة الـضالل مثــل القمـي *  ) ٣٢٠: ت(والعيــايش ) ٣٠١: ت(ُ

وغريهم، وال ينقل عن غري الرافضة إال يف القليل النادر مثـل نقولـه ) ٣٢٩: ت(والكليني 

 . من الدر املنثور وربام كانت يف خدمة املذهب مما جيعله ينقلها يف تفسريهالنادرة

                                       
 . ١٢ ص ١ ج املرجع السابق) ١(

 .١٣ ص ١املرجع السابق ج ) ٢(

 .٢٣٩ ص ١اجتاهات التفسري ج ) ٣(

 .١٢ ص ١ج مقدمة تفسريه ) ٤(
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  سـورة الفاتحــة
﴿﴿: قال تعالى] ١[                ﴾﴾: 

  :التحريف في معنى اسم
مسألة االسم واملسمى من املسائل احلادثة، التي خاض فيها أهل البدع وتنـازعوا فيهـا، 

: ، واألشــعريةوالكراميــة قالــت احلــشوية«: بقولــه) ٦٠٦: ت(ونــص عليهــا الــرازي 

االسم غري املـسمى ونفـس التـسمية؛ : االسم نفس املسمى وغري  التسمية، وقالت املعتزلة

فقـد ) ٥٣٨: ت(ّ، وأما الزخمـرشي »واملختار عندنا أن االسم غري املسمى وغري التسمية

 :فيـه وجهـان: ما معنـى تعلـق اسـم اهللا تعـاىل بـالقراءة؟ قلـت: ت فإن قل…«: ّضمنه قوله

ّكتبت بالقلم، عىل املعنى أن املؤمن ملا اعتقد أن :  أن يتعلق القلم بالكتابة يف قولك:أحدمها

ًفعله ال جييـئ معتمـدا بـه يف الـرشع واقعـا عـىل الـسنة، حتـى يـصدر بـذكر اهللا ً…« وقـد 

ويف قوله حيد عن احلق املعتقـد ألهـل «: لزخمرشي بقولهقول ا) ٦٨٣: ت(ّتعقب ابن املنري 

                                       
يقــصد الــرازي باحلــشوية أهــل الــسنة واجلامعــة،  الــذين ينفــون عــن أســامء اهللا وصــفاته التحريــف ) ١(

ًوالتعطيل ويؤمنون هبا، ويمروهنا كام جاءت، اتباعا ملنهج سلفنا الصالح، فيطلق علـيهم خـصومهم  ِّ ُ
 أهنـم جيـسمون اخلـالق، املجسمة، واملشبهة، واحلشوية؛ أي  احلشو الذين هم عامة الناس، أو يعنـون

ًوأول من أطلقه عىل أهل السنة املعتزلة ومما يطلقونـه عـىل أهـل الـسنة أيـضا القدريـة ألهنـم يثبتـون 

القدر، واحلقيقة أن احلشوية قوم كانوا يقولون بجواز ورود ما ال معنى له يف الكتـاب والـسنة؛ وهـم 
ّردوا هـؤالء إىل : وا جيلـسون يف حلقتـهًالذين قال فيهم احلسن البرصي ملا وجـد قـوهلم سـاقطا وكـان

، مـسائل اجلاهليـة ١٤٤ ص ٤، ج ١٨٥ ص ٣جممـوع الفتـاوى ج : جانبهـا، ينظـر: حشا احللقـة أي
، ١٨٢التي خالف فيها رسول اهللا أهل اجلاهلية ملحمـد بـن عبـد الوهـاب، تعليـق عـيل خلـوف ص 

 .  يتهمون أهل السنة به، ومما جيدر التنبيه إليه أن التجسيم واحلشو كفر، وهم١٨٦، ١٨٣
، وهم طوائـف متعـددة، والكراميـة مـنهم مرجئـة تـرى أن )٢٥٥: ت(أتباع حممد بن كرام : الكرامية) ٢(

اإليامن يكفـي بـه اإلقـرار باللـسان، وال يـرض أن يـبطن مـع ذلـك أي معتقـد حتـى وإن كـان الكفـر، 
 . ١١١ن ومتييز الفرقة الناجية ص التبصري يف الدي: واملنافق عندهم مؤمن وهو خملد يف النار، ينظر

 .٩٥ ص ١تفسري الرازي ج ) ٣(
 . ٤٧، ٤٦ ص ١الكشاف ج ) ٤(
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، والقول بأن االسم غري املسمى هـو قـول اجلهميـة، واملعتزلـة، وبعـض »السنة واجلامعة

 .األشاعرة، ومن قال بقوهلم من الفرق الضالة

  :سبب التحريف
اع البحث يف مسألة االسم؛ وهل هو املسمى أم غريه من بحـوث املتكلمـني وأهـل النـز

 وال تـابعيهم، }ًمن الفرق الضالة، فاخلوض فيه حادث مل يكن معروفا عند الـصحابة 

وحتريفها، فهـم إذا خلـص هلـم  وقد ابتدعه اخلائضون يف أسامء اهللا وصفاته توطئة لنفيها
القول بأن االسم غري املسمى، فإهنا تكون األسامء خملوقة عىل زعمهـم، فكـان اهللا ومل تكـن 

ْ صفات، حتى خلق له أسامء، أو حتى سامه خلقه بأسامء من صـنعهم، وعليـه له أسامء، وال ُ
 يف }مـا نطـق الـصحابة «: يسهل عليهم تعطيل األسامء والصفات، يقول بكر أبو زيـد

َّقضية االسم و املسمى ومىض أمر األمة عىل السداد، والتزام نصوص الكتاب والسنة، وملا 
أن (عتزلـة واجلهميـة بمـذهبهم الكفـري الـضال، ومنـه َّذر قرن الفتن الكالمية، وفاهـت امل

رفضهم الناس، ونفروا منهم، وقام العلامء يف وجـوه اجلهميـة واملعتزلـة، ) أسامء اهللا خملوقة
ّفردوا باطلهم، وفضحوا كفر مقاالهتم، حينئـذ غلفـوا مقـاالهتم هـذه بعبـارة  االسـم غـري (ٍ

ًري املسمى جـاز أن يكـون خملوقـا فـصاروا ، وفلسفتهم يف هذا أنه إذا كان االسم غ)املسمى

هل االسم هـو املـسمى أو غـريه؟ فمـن : يمتحنون الناس يف عقائدهم هبذا السؤال البدعي
 .»أن االسم خملوق: قال هو غري املسمى، لزمه يف اعتقادهم
                                       

ُّقول ابن املنري صحيح، لكنه رد البدعة ببدعة أخـرى، فهـو يـرد عليـه وفـق عقيدتـه األشـعرية، وقـد ) ١( َّ
 .١٣ ص١االنتصاف عىل حاشية الكشاف ج : خالف هنا منهج أهل السنة، ينظر

سة الردود عىل نفاة أسامء اهللا وصفاته الذين حيرفوهنا بالتمثيـل، والتـشبيه، والتعطيـل، جيـدر عند درا) ٢(

موها عىل كتـاب  ّ التنبيه لسبب هذا النفي والتعطيل؛ وهو أن هؤالء املحرفة متيل هلم عقوهلم التي حك

يزعمـون  أن إثبات األسامء والصفات يقتيض التجسيم، ومـشاهبة اخللـق، فهـم @اهللا، وسنة نبيه 

؛ واحلق أن تنزهيه يف ترك اخلوض يف أسـامئه، وصـفاته، واإليـامن هبـا وبحقيقتهـا أهنم ينزهون اهللا 

 . التي ال يعلمها إال اهللا، وإمرار نصوصها دون حتريف، وهذا هو منهج السلف الصالح

 .٩٥معجم املناهي اللفظية لبكر أبوزيد ص ) ٣(
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االسم هو املسمى من الفرق الضالة، قصدوا أن أسامء اهللا هي عني ذاتـه : وأما القائلون
 من الصفات، كقوهلم عليم بذاته، سـميع بذاتـه، بـصري بذاتـه، ال بعلـم، وال بـسمع، جمردة

ًفهدفهم تعطيل الصفات أيضا بناء عىل قوهلم االسم هو املسمى. وال بقدرة ً. 
فإذا أراد املفرس بقوله االسم هو املسمى أو غريه نفس معنامها عند اجلهمية، واملعتزلـة، 

 . ف املعاين يف كتاب اهللا ّوغريهم من املبتدعة، فقد حر
  :الرد على التحريف

هــل هـو املــسمى أو غـريه؟ مــسألة كالميــة : كـام ســبق بيانـه فــإن اخلـوض يف مــسألة االسـم
ًابتدعتها الفرق الضالة، ودخل فيهـا أهـل الـسنة اضـطرارا لبيـان احلـق، فـذهب مجهـور العلـامء 

االسـم : ؛ بـل احلـق يف ذلـك أن يقـالاالسم غري املـسمى وال هـو املـسمى: منهم إىل أنه ال يقال
اختيـار أكثـر ) االسـم للمـسمى(وغريه من العلـامء أن ) ٣١٠: ت(للمسمى، وقد نقل الطربي 

،  وغـريهم،)٢٤١: ت(، وأمحـد بـن حنبـل )٢٠٤: ت(املنتسبني إىل السنة؛ أمثال الـشافعي 
 يقـول أكثـر ّوأما الـذين يقولـون إن االسـم للمـسمى كـام«): ٧٢٨: ت(قال شيخ اإلسالم 

 .»أهل السنة فهؤالء وافقوا الكتاب، والسنة، واملعقول
واستدلوا بأدلـة رصحيـة يف الكتـاب، والـسنة، تثبـت أن األسـامء للمـسميات، فحـسب 

  .اإلنسان أن يرجع إليها وال حاجة يف مسائل أهل اجلدل والكالم
 : ومن هذه األدلة يف كتاب اهللا 

 : قوله تعاىل                   
     ]وقوله تعاىل]١٨٠: األعراف ، :        

                                       
 ص ٣، اخلـصائص البـن جنـي ج ١٠ ص ١حممد بن عنـبس ج أمايل ابن سمعون أليب احلسن : ينظر) ١(

 .٢٧٧، شفاء العليل ١٧٠ ص ١٢، جمموع الفتاوى ج ٢٤

، االنتصار يف الرد عىل املعتزلة القدرية األرشار ليحيـى العمـراين ٢٦رصيح السنة للطربي ص: ينظر) ٢(

لعقيــدة ، رشح ا٦٩ ص ١، رشح القــصيدة النونيــة ج ٢٠٧ ص ٦، جممــوع الفتــاوى ج ٣٠٦ ٢ج 

 . ١١٣الطحاوية ص 

 . ٢٠٧ ص ٦جمموع الفتاوى ج ) ٣(
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                      ]وقوله ، ]١١٠: اإلرساء

 : تعاىل                   ]٨: طه[. 

  :@ ومن أحاديث املصطفى 

أسألك بكـل اسـم هـو لـك، سـميت بـه نفـسك، أو أنزلتـه يف (.. : ما جاء يف دعاء اهلم

 .احلديث...) به يف علم الغيب عندكًأحدا من خلقك، أو استأثرت كتابك، أو علمته 

ًإن هللا تـسعة وتـسعني اسـام، مائـة (:  قـال@ أن رسول اهللا >ومنها ما رواه أبو هريرة  ً

 ، ومنها ما رواه حممد بـن جبـري بـن مطعـم احلديث.)..ًإال واحدا من أحصاها دخل اجلنة

يل مخـسة أسـامء، أنـا حممـد، وأمحـد، وأنـا املـاحي ( :@قـال رسـول اهللا :  قـال{عن أبيه 

 .)ُالذي يمحو اهللا يب الكفر، وأنا احلارش الذي حيرش الناس عىل  قدمي، وأنا العاقب

ووجه من اآليـات واألحاديـث األدلـة رصحيـة يف أن األسـامء للمـسميات، ومعنـى أن 

، فإذا قلت ها أسامء هللا االسم للمسمى أن األسامء مثل؛ الرمحن، العليم، السميع، وغري

، فاألسـامء لـه تبـارك يا رمحـن، يـاعليم، فإنـك تـدعو املـسمى هبـا وهـو اهللا : يف دعائك

                                       
، أمحــد يف ٩٥٧ ص ٢، وذكــره اهليثمــي يف زوائــده ج ٤٠ ص ٦أخرجــه ابــن أيب شــيبة يف مــصنفه ج ) ١(

، ٢٥٣ ص ٣، ابــن حبــان يف صــحيحه ج ١٩٨ ص ٩، أبــو يعــىل يف مــسنده ج ٤٥٢ ص ١املــسند ج 
، وذكـره األلبـاين يف ٦٩٠ ص ١اكم يف مـستدركه ج ، احلـ١٦٩ ص ١٠الطرباين يف املعجم الكبري ج 

 .٣٧٣ ص ١السلسلة الصحيحة ج 
 بـرقم ٢٦٩١ ص٦ًأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التوحيد، باب إن هللا مائة اسـم إال واحـدا ج) ٢(

٦٩٥٧. 
هو حممد بن جبري بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف أبو سعيد املدين، تـابعي، ثقـة، روى عـن ) ٣(

بيه، وعمر، وابن عباس، ومعاوية، والزهري، وروى عنه أبناؤه جبري، وإبـراهيم وسـعيد وغـريهم، أ
، هتـذيب ٢٤١الطبقـات البـن خيـاط العـصفري ص : تويف يف خالفـة عمـر ابـن عبـد العزيـز، ينظـر

 . ٢٥، إسعاف املبطأ برجال املوطأ للسيوطي ص ٥٧٣ ص ٢٤الكامل ج 
 ١٢٩٩ ص٣ ج@ املناقب، باب ما جاء يف أسامء رسـول اهللا أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب) ٤(

 . ٣٣٣٩برقم
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 ألهنا ؛@وتعاىل، وإذا قلت أمحد، أو حممد، أواملاحي، أو احلارش، فإنك تقصد الرسول 

 . #أسامء له 

ريه ما رواه ابـن عبـد ومن أقوال علامء السنة يف إنكار القول بأن االسم هو املسمى أو غ

االسـم : إذا سمعت الرجل يقـول«: أنه قال) ٢٠٤: ت(، عن الشافعي )٤٥٦: ت(الرب 

 .»غري املسمى، أو االسم املسمى؛ فاشهد عليه أنه من أهل الكالم، وال دين له

: إذا سمعت الرجل يقول«: ، قاال)٢١٥: ت(ويف رواية أخرى عنه وعن األصمعي 

 . »مى فاشهد عليه بالزندقةاالسم غري املس

وغـريهم مـن ) ٣١٠: ت(، وأبـو جعفـر الطـربي )٢٨٥: ت(وذكر إبـراهيم احلـريب 

                                       
هو يوسف بن عبد الرب بن عبد اهللا النمري، احلافظ، شـيخ علـامء األنـدلس، وكبـري حمـدثيها يف وقتـه، ) ١(

ترتيـب : أثنى عليه العلامء لعلمه وفضله، وله مصنفات كثرية نافعة، منها التمهيـد عـىل املوطـأ، ينظـر

ــدارك  ــاض ج امل ــايض عي ــسالك للق ــب امل ــان ج ٧٤ ص ٢وتقري ــات األعي ــذكرة ٦٧ ص ٧، وفي ، ت

 .١١٢٩ ص ٣احلفاظ للذهبي ج 

 .٩٤١ ص ٢جامع بيان العلم وفضله ج ) ٢(

عبد امللك بن قريب بن عبدامللك، أبو سعيد البرصي اللغوي، صدوق ذكـره ابـن حبـان يف الثقـات، ) ٣(

اجلـرح : ، ينظـر)اللغـة: أي(، وكـان أعلـم النـاس يف فنـه مل يكن ممـن يكـذب: قال عنه حييى بن معني

 . ٦٦٨  ص ١، الكاشف ج٣٨٩ ص ٨، الثقات البن حبان ج ١٤٩ ص ٧والتعديل ج 

، ٧٢االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد عىل مذهب السلف وأصـحاب احلـديث للبيهقـي ص : ينظر) ٤(

 الشيخ أيب طاهر السلفي أليب احلـسيني ، الطيوريات من انتخاب٧٩ ص ١االنتقاء البن عبد الرب ج 

 . ١٨٧ ص ٦، جمموع الفتاوى ج ١١٢٧ ص ١٤الطيوري ج 

ٌهو إبراهيم بن إسحاق احلريب، إمام يف العلم، رأس يف الزهد، عامل بالفقـه، حـافظ للحـديث، طلـب العلـم ) ٥( ٌ
ديث، مناسـك غريـب احلـ: ّعىل اإلمام أمحد بن حنبل، وهـو مـن أجـل تالميـذه، لـه عـدة مـصنفات، منهـا

  .٥٨٤ ص٢، تذكرة احلفاظ ج٦٢ ص١، فوات الوفيات ج٧٠ ص١معجم األدباء ج: احلج، ينظر
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ّوأما القول يف االسم؛ أهو املسمى أم غـري «: ، قال الطربيالعلامء أن هذين القولني بدعة
ّاملــسمى؟ فإنــه مــن احلامقــات احلادثــة، التــي ال أثــر فيهــا فيتبــع، وال قــول إمــام َ فيــستمع، ُ ْ ُ

 »فاخلوض فيه شني، والصمت عنه زين
ُفلم يعرف عن أحد من السلف أنه أطلق القول بأن «): ٧٢٨: ت(وقال شيخ اإلسالم 

بعـد  ُاالسم غري املسمى، أو هو املسمى، إنـام روي ذلـك عـن بعـض املنتـسبني إىل الـسنة

 .»األئمة، وأنكر ذلك عليهم أكثر أهل السنة

ّفقامت حجج اهللا وبيناته عىل ألسنة علامء أهل الـسنة واجلامعـة عـىل «:  زيدقال بكر أبو

 .»االسم هو املسمى، وال يقال االسم غري املسمى: منع اإلطالقني، فال يقال

                                       
، جممـوع ٢٥٨، متهيد األوائـل وتلخـيص الـدالئل ملحمـد البـاقالين ص ٢٦رصيح السنة ص : ينظر) ١(

 .١٨٧ ص ٦الفتاوى ج 

 .٢٦رصيح السنة ص ) ٢(

 املـسمى الفـصل اللغـوي؛ أي أن احلـروف ليـست هـي االسـم غـري: من علامء السنة مـن أراد بقولـه) ٣(

: املعاين، وهذا ال نزاع فيه بني العقالء، وممن قال به ابن حزم األندليس، وابن حجر العسقالين، ينظـر

، ٢٢٢ ص ١١، فتح الباري ج ٨٠، التقريب حلد املنطق البن حزم ص ٢٨مقاالت اإلسالميني ص 

االسم هو املسمى؛ أي أنـك إذا : ء السنة من أراد بقوله، ومن علام١١٣رشح العقيدة الطحاوية ص 

إلخ فإن املراد اهللا ذاته، فال ينفك االسـم عـن املـسمى، وهـذا املعنـى حـق، .... يا اهللا، يا رمحن: قلت

مقـاالت : وقد قال به بعض العلامء، مثل أيب حسن األشعري، الباقالين، الاللكـائي، البغـوي، ينظـر

، تفـسري ٢١٣ ص ٢، رشح أصـول اعتقـاد أهـل الـسنة ج ٩١اف ص ، اإلنص٥٨٦اإلسالميني ص 

، لكن األئمة أنكروا اخلوض يف هـذه املـسألة، وحكمـوا ببـدعيتها، ألهنـا مـن ٤٧٥ ص ٤البغوي ج 

: املسائل التي حتتمل احلق والباطل، وأكثـر اخـتالف العقـالء مـن جهـة االشـرتاك يف األسـامء، ينظـر

 .٨٣ من منهج االعتدال ص ، املنتقى٢٠٣ ص ٦جمموع الفتاوى ج 

 .١٣٧ ص ٥درء التعارض ج :  بترصف يسري، وينظر٢٠٣ ص ٦جمموع الفتاوى ج ) ٤(

 .٢٦معجم املناهي اللفظية ص ) ٥(
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﴿﴿ : قوله تعالى]٢[     ﴾﴾ ]١: الفاتحة[:  
 

   يف معنـى ًيف تفـسريه أقـواال عـدة) ٤١٢: ت(ذكر أبو عبـد الـرمحن     بعيـدة

 .عن احلق، وهي حتريف ملعنى البسملة

 :ومن أمثلة حتريفاته يف معنى البسملة

ّالباء بره ألرواح األنبياء، والسني رسه مع أهل املعرفة بإهلام القربة واألنـس«: قوله
ِ« 

:  وقولـه»والرمحـةّوامليم منته عـىل املريـدين بـدوام نظـره إلـيهم بعـني الـشفقة «: ومنها قوله

 .»الباء رس العارفني، والسني السالم عليهم، وامليم حمبته هلم...«

، أو لغـريهم )٢٩٧: ت(وهو ينسب هذه األقوال لبعض شيوخ الصوفية أمثال اجلنيـد 

 @، أو حتـى إىل رسـول اهللا )١٤٨: ت (~ من  الصاحلني، أمثـال جعفـر الـصادق
 .)ُالباء هباؤه، والسني سناؤه، وامليم جمده( إن صح هذا @ُوروي عن النبي : كقوله

إن األلـف «: بتحريفات كثـرية منهـا) اهللا(وبمثل هذه التحريفات يتناول معنى لفظ اجلاللة 

ــاين الم اآلالء والــنعامء،  ــالم الث ــة، وال ــداؤه، والــالم األول الم املعرف ــم اهللا ابت ــن اس األول م

مر والنهـي، واهلـاء هنايـة مـاتكن العبـادة عنـه مـن والسطر الذي بني الالمني معاين خماطبات األ

 .ً، واستغرقت منه أمثال هذه التحريفات أربع صفحات تقريبا»احلقيقة ال غري

                                       
 . ٢٤ ص ١ُّتفسري السلمي ج ) ١(

 . ٢٥، ٢٤ ص ١املرجع السابق ج ) ٢(

 وقـال »ث موضـوع ال حمـالهـذا احلـدي«: ، قال ابـن اجلـوزي يف املوضـوعات٢٥ ص ١ُّتفسري السلمي ج ) ٣(

ما يصنع مثل هذا احلديث إال ملحد يريـد شـني اإلسـالم، أو جاهـل يف غايـة اجلهـل وقلـة املبـاالة «: ًأيضا

األلـف مـن كـذا، والـالم مـن كـذا، وإنـام هـذا : بالدين، وال جيوز أن يفرق حروف الكلمة املجتمعة فيقـال

ــر»يكــون يف احلــروف املقطعــة ــ: ، ينظ ــن اجل ــسلمي ١٤٦ ص١وزي جاملوضــوعات الب ُّ، وقــد شــكك ال
 .١٠٧ ص١، وقد ذكر القرطبي يف األثر عن كعب األحبار يف تفسريه ج»إن صح«: بصحته بقوله

 .٢٩ ص ١ُّتفسري السلمي ج ) ٤(
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  : سبب التحريف
إن سبب هذا التحريف هو نفس سـبب تـأليف الكتـاب وهـو خدمـة املعتقـد الـصويف، 

 للصوفية، بل إن تفسريه إنـام ُّوكل هذه اإلشارات التي متأل تفسري السلمي هي سبب انتامئه
 . هو تفسري هبذه اإلشارات فقط، فكل ما يمر بنا منها يرجع هلذا السبب

 
هذه املعاين التي يذكرها الصوفية ويدعون أهنا معاين خفية لآليات، أقوال ال تـستند إىل 

 من قرآن، أو سنة، أو ُدليل، بل هي رصف لآليات عن املعنى املراد منها إىل معنى ال يعرف
ُ؛ وهذا هو مـا عرفـت بـه التحريـف }أي قرينة من اللغة، أوأقوال الصحابة والتابعني  ّ

 .يف بداية البحث
ُّوما ذكره أبو عبد الرمحن السلمي وأمثاله من كالم الصوفية ال يدل عليهـا الـسياق، ومل 

يامثـل هـذا التفـسري أو ينقل لنا عن سلفنا الصالح من الـصحابة، والتـابعني تفـسري للقـرآن 
حتى يقاربه، وهم أدرى بمعاين القرآن، فال يعقل أن يقال إن الـصوفية علمـوا مـن القـرآن 

فعلينـا . ّما مل يتوصل إليه صحايب أو تابعي؛ فأنى لنا بأفضل من هدهيم رضـوان اهللا علـيهم
 .االتباع وترك االبتداع

 فقـد كفـر، ويف  لكتـاب اهللا وقد ذكر العلامء أن من يعتقد أن هـذه اإلشـارات تفـسري
والنـصوص «: يف العقائـد)٥٣٧: ت(عىل قول النـسفي  )٧٩٢: ت(تعليق التفتازاين 

                                       
هو مسعود بن عمر بن عبد اهللا التفتازاين املشهور بسعد الدين، أخذ من أكابر أهـل العلـم يف عـرصه، ) ١(

وم، له تصانيف كثرية مثل؛ اإلرشاد يف النحـو، هتـذيب املنطـق والكـالم، رشح وفاق يف كثري من العل
، الدرر الكامنة يف أعيان املائة ١٠٤أسامء الكتب ص : التلخيص، رشح املقاصد، وغريها كثري، ينظر

، هديـة ٣٠٤ ص ٢، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع للشوكاين ج ١١٢ ص ٦الثامنة ج 
 .  ٤٢٩ص  ٦العارفني ج 

ًعمر بن حممد بن أمحد بن إسامعيل النسفي السمرقندي، اإلمام، احلافظ، كـان فاضـال، عاملـا، متقنـا، )  ٢( ً ً
ًصنف يف كل نوع، نظم اجلامع الصغري، وجعله شعرا، وهو صاحب املنظومة املشهورة عند احلنفيـة، 

التعبـري يف املعجـم الكبـري : ورتبها عىل عرشة أبواب بحسب االئتالف واالختالف عند األئمة، ينظـر
 .٣٢٧ ص٤، لسان امليزان ج٤٧١ ص٤، معجم األدباء ج ٥٢٨ ص١أليب سعيد السمعاين ج
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، وقــال يف رشحــه »عــىل ظواهرهــا، فالعــدول عنهــا إىل معــان يــدعيها أهــل البــاطن إحلــاد
ة ُوسموا باطنية الدعائهم أن النصوص ليست عىل ظواهرها، بل هلا معـان باطنيـ«: للعقائد

وقـد سـبق قـول الواحـدي  »ال يعرفها إال املعلم، وقصدهم بذلك نفي الـرشيعة بالكليـة
 .»من اعتقد أن هذا تفسري فقد كفر«): ٤٦٨: ت(

ًوالظن بـأيب عبـد الـرمحن أنـه ال يـورد هـذه األقـوال تفـسريا للقـرآن، وقـد سـقت عنـد 

؛ وهو مجع مـا قيـل يف املعـاين ًالتعريف بتفسريه نصا من مقدمته ذكر به سبب كتابته للتفسري

 .  ًاإلشارية دون أن جيحد املعاين الظاهرة، بل أعرض عنها ذكرا ألنه سبقه الكثري إليها

﴿﴿ : قوله تعالى]٣[         ﴾﴾ ]٣: الفاتحة[.  
 

ن يكـون  باالسمني، يتعـاىل عـن أثم الوصف هللا «): ٣٣٣: ت(قال حممد املاتريدي 

 .»ألحد معنامها حقيقة

حــالوة املنــة : وقيــل يف اســمه الــرمحن«): ٤١٢: ت(ُّوقــال أبــو عبــد الــرمحن الــسلمي 

، وذكر إشارات كثـرية يف معنـى الـرمحن عـىل الطريقـة »ومشاهدة القربة وحمافظة اخلدمة

 .الصوفية

ف اهللا مـا معنـى وصـ: فـإن قلـت.. «): ٥٣٨: ت(ويف وصفة الرمحة يقـول الزخمـرشي 

هو جماز عـن : بالرمحة، ومعناها العطف واحلنو، ومنها الرحم النعطافها عىل ما فيها؟ قلت

 .»...إنعامه عىل عباده

                                       
 .١٤٢رشح العقائد لسعد الدين التفتازاين ص ) ١(

  .٣١٣الفصل اخلامس ص) ٢(

 .١١ ص ١تفسري املاتريدي ج ) ٣(

 . تعطيل صفة الرمحةُّ، قد ال يقصد السلمي بإشاراته٣٢ ص ١ُّتفسري السلمي ج ) ٤(

ّ، وقد تعقبه ابن املنري عىل تأويله لكنه رد بتأويل آخر موافـق ملذهبـه ٤٦، ٤٥ ص١تفسري الكشاف ج) ٥( َّ

 .األشعري
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،  يعرب عنها يف أكثر من موضع بالفضل واإلحسان مـن اهللا ) ٦٠٦: ت(والرازي 

  : ّورصح عن معناها يف سورة األعراف عند تفـسري قولـه تعـاىل         

       ]اختلفــوا يف أن الرمحــة عبــارة عــن إيــصال اخلــري «:  بقولــه]٥٦: األعــراف

والنعمة، أو عن إرادة إيصال اخلري والنعمة، فعىل التقدير األول تكون الرمحة مـن صـفات 

لة يف األفعال، وعىل التقـدير الثـاين تكـون مـن صـفات الـذات، وقـد استقـصينا هـذه املـسأ

 تفسري              ]٣٠: ، والنمل١: الفاحتة[«. 

والرمحن والرحيم : قال األستاذ اإلمام ما معناه«): ١٣٥٤: ت(وقال حممد رشيد رضا 

ُمشتقان من الرمحة، وهي معنـى يلـم بالقلـب، فيبعـث صـاحبه وحيملـه عـىل اإلحـسان إىل 
 تعـاىل بـاملعنى املعـروف عنـد البـرش، ألنـه يف البـرش أمل يف الـنفس غريه، وهو حمـال عـىل اهللا

شفاؤه اإلحسان، واهللا تعاىل منزه عن اآلالم واالنفعاالت، فاملعنى واملقـصود بالنـسبة إليـه 

 .»من الرمحة أثرها وهو اإلحسان

هـي وصـف «: بقولـه) ١٤٠٤: ت(وهذا التأويل يوافق ما نص عليه حممد الطباطبائي 

ُ وتأثر خاص يلم بالقلب عند مشاهدة من يفقد، أوحيتاج إىل ما يتم به أمره، فيبعـث انفعايل
ّاإلنسان إىل تتميم ورفع حاجته، إال أن هـذا املعنـى يرجـع بحـسب التحليـل إىل اإلعطـاء،  ّ

، فالطباطبـائي شـبه رمحـة »ُواإلفاضة لرفع احلاجة وهبذا املعنى يتصف سبحانه بـالرمحن

 .وقني، ومن هنا تأوهلا باإلعطاء، ورفع احلاجة، وهذا تعطيل هلااهللا برمحة املخل

 

صفة الرمحة هي كغريها من الصفات التـي وقـع عليهـا التحريـف مـن الفـرق املختلفـة 

                                       
 . ١٩٤، ١٨٧ ص ١تفسري الرازي ج ) ١(

 .١١٠ ص ١٤املرجع السابق ج ) ٢(

 .٤٦ ص ١تفسري املنار ج )  ٣(

 .١٨ ص ١امليزان للطباطبائي ج ) ٤(
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، ومـن نحـا نحـوهم، أمثال اجلهمية، واملعتزلة، وبعض األشاعرة، واملاتردية، والرافضة

 :بشبهات وحماذير ما أنزل اهللا هبا من سلطان، ومنهاويعللون هلذا التحريف 

أن صفة الرمحة ضعف ورقة نتيجـة انفعـال نفـيس ال يليـق وصـف اهللا بـه، ووصـفه هبـا 

ــاز ــة جم ــف بالرمح ــه فالوص ــه، وعلي ــشبيه هللا بخلق ــة أو  ت ــا النعم ــه، وتأويله ــة ل ال حقيق

 .اإلرادة

 

 يـدالن عـىل الـذات، وعـىل صـفة الرمحـة وعـىل اسـامن مـن أسـامء اهللا) الرمحن الرحيم(

 .أي احلكم الذي تقتضيه هذه الصفة ومنها النعم: األثر

والرمحة التي أثبتها اهللا تعاىل لنفسه رمحة حقيقية، دل عليها الكتاب، والسنة، واإلمجاع، 

ّفأمـا الكتــاب، فجـاء بـه إثبــات الرمحـة بآيـات عديــدة ال تنحـرص وال تكـاد ختلــو : والعقـل
 فحة من آية تثبت صفة الرمحة هللا تعاىل بشتى الوجوه؛ ص

  ،  تارة باالسم-١        ]١٠٧:يونس[. 

 :  وتارة بالصفة كقوله-٢             ]٥٨:الكهف[. 

 :  وتارة بالفعل، كقوله-٣                  ]٢١:العنكبوت[. 

   : وتارة باسم التفضيل، كقوله-٤        ]٩٢:يوسف[. 

، منهـا أحاديـث @وبمثل هذه الوجـوه جـاءت الـسنة يف أحاديـث ثابتـة عـن النبـي 

                                       
ًرت الرافضة كثريا بآراء املعتزلة، فهذه األخرية من أشهر الفرق شقاقا وجدال، فتأثرت هباكثري من تأث) ١( ً ً

 .الفرق وتبنوا أفكارها

املجاز هو استعامل اللفظ يف غري ما وضع له يف األصل،  وقد أنكر القول بـه شـيخ اإلسـالم وتلميـذه ) ٢(

 . ٦٨٣، ٦٣٣ ص ٢اعق املرسلة ج الصو: ًابن القيم، وسامه يف الصواعق طاغوتا ينظر

  .١٤٢ ص١املسائل االعتزالية ج: ّاملعتزلة تتأول الرمحة بالنعمة واألشاعرة تتأوهلا بإرادة النعمة، ينظر) ٣(

 .١٢٥إيثار احلق عىل اخللق ص : ينظر) ٤(
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ال ( :#، وقولـه )إنام يرحم اهللا من عباده الرمحاء(: عظيمة يف احلث عىل الرتاحم مثل

، وحديث املرأة التي كانت يف السبي، قال فيه رسول اهللا  )حم اهللا من ال يرحم الناسير

 عـن النبـي >، ويف حـديث أيب هريـرة )اهللا أرحم بعباده من هذه بولـدها(...: @

إن هللا مائــة رمحــة، أنــزل منهــا رمحــة واحــدة بــني اإلنــس واجلــن واهلــوام فبهــا (:  قــال@

ّوش عىل أوالدها، وأخر تسعة وتسعني إىل يوم القيامة يـرحم يتعاطفون، وهبا تعطف الوح

جعـل اهللا الرمحـة مائـة جـزء، فأمـسك عنـده تـسعة وتـسعني (: @، وقـال )هبا عبـاده

ًوأنزل يف األرض جزءا، فمن ذلك اجلزء ترتاحم اخلالئق، حتـي ترفـع الدابـة حافرهـا عـن 

 .)ولدها خشية أن تصيبه

 .ا املعنى كثرية ال يمكن حرصهاواألحاديث يف الصحاح يف هذ

والديانة هبذه الصفة حمل إمجاع من عباد اهللا، أصحاب الفطر السليمة، فمالئكته تدعوه 

 : ًمدحا بصفة الرمحة بأبلغ صيغ املبالغة                

                ]واألنبيــاء والــصاحلون يتــرضعون هللا ]٧:غــافر ،

 : برمحته منذ بدأ اخللـق، فأبوينـا آدم، وحـواء حـني قـاال               

                                       
 : أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التوحيد، باب قوله تبارك وتعاىل)١(        

                                    األول

 ، وكأن الرتمجة هبذه اآلية وإيراد هذه األحاديث٢٦٨٦ ص ٦، ج٦٩٤٢، والثاين برقم ٦٩٤١برقم

 .إلثبات الصفة هللا 

 .ختريج احلديث السابق:  انظر)٢(

 ٢٢٣٥ ص ٥أخرجه البخاري يف صـحيحه، كتـاب اآلداب، بـاب رمحـة الولـد وتقبيلـه ومعانقتـه ج) ٣(

 .٥٦٥٣برقم 

 ص ٤أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب التوبة، باب يف سعة رمحـة اهللا تعـاىل وأهنـا سـبقت غـضبه، ج )٤(

 .٢٧٥٢، ٢٧٥١، برقم ٢١٠٧، ٢١٠٨

 .ختريج احلديث السابق:  انظر)٥(
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              ]والـصاحلني مـن بعـدمها ، وأدعيـة األنبيـاء]٢٣: األعراف 

 .ً الرمحة، وقد قص القرآن علينا كثريا منها بأوسع صفاتهمليئة بالترضع هللا 

ُبل إن املرشكني يف حمنتهم يعرتفون بأن هلم ربا رحيام فيطلبون منه النجاة ً ً. 

، والتـابعني رمحهـم اهللا بـاإليامن هبـذه }وقد مىض أمـر الـسلف الـصالح مـن الـصحابة 

ٍّا من صفات اهللا تعاىل، والوقوف مع ظـاهر النـصوص دون تعـد بتأويـل ال دليـل الصفة وغريه

، مـن @إثبـات مـا أثبتـه اهللا لنفـسه يف كتابـه، أو أثبتـه لـه رسـوله : عليه، وقاعـدهتم يف ذلـك

، وال ، وال تكييـفاألسامء والصفات عىل الوجه الالئق به سبحانه وتعـاىل مـن غـري متثيـل

ـــف ـــحتري ـــه. ل، وال تعطي ـــد قول ـــىل ح           : ع
صــفة الرمحــة صــفة مــدح وكــامل، وصــف اهللا هبــا نفــسه، « :، فــنخلص إىل أن]١١:الــشورى[

                                       
، فتشتمل القدرة، والعلـم، واإلرادة، والعلـو، وقـد فـصل ابـن صفة الرمحة من أوسع صفات اهللا ) ١(

 .٢٢ ص ١القيم الكالم يف هذا يف كتابه الصواعق املرسلة ج

ذات : خلوقني، فال يقـالالتمثيل يف اللغة التشبيه،  والتمثيل هو اعتقاد أن صفات اهللا تشبه صفات امل) ٢(

 .١٧٩ص١جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني ج: ينظر. اهللا مثل ذواتنا، وال صفاته مثل صفاتنا

معناه بيان اهليئة التي تكون عليها الصفات، فال يقال، كيف اسـتوى؟ وال كيـف سـمعه أو : التكييف) ٣(

 .يده؟

استوى بمعنى اسـتوىل، وكتحـريفهم هنـا : هلمالتحريف يف األسامء والصفات، التغيري يف معناها كقو) ٤(

 .لصفة الرمحة وتغيري معناها إىل النعمة

ال حقيقـة : إهنا عـىل املجـاز، أي: سلب الصفات معناها ونفيها عن اهللا تعاىل، كقوهلم: التعطيل معناه) ٥(

  : خالية من املعـاين كقولـه تعـاىل: هلا، فتكون معطلة أي         ]أي]٤٥:اجلـح ، :

 .٤٤٠ ص ١تفسري اجلاللني ج: مرتوكة، ينظر

، ١٢، التنبيهـات اللطيفـة للـسعدي ص٤٥٣ ص ١١التعريفـات الـسابقة يف لـسان العـرب ج: ينظر) ٦(

 .١٤٣ ص١، املسائل االعتزالية ج٣٥، ٣٤، رشح العقيدة الواسطية، للهراس، ص١٤، ١٣
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فينبغي أن تؤخذ عىل ظاهرها الذي خاطبنا اهللا به، ونعلـم أن حقيقتهـا ثابتـة هللا سـبحانه وتعـاىل 

 .»ق بجالله وعظمته، وأنه ال يلزم من اتصافه هبا أي نقص أو تشبيهعىل ما يلي

، ألن املعنى معلوم، فنحن نعلـم مـا دون بحث يف كيفيتها: ومعنى إمرارها كام جاءت أي

الذي تعنيه صفة الرمحة، والسمع، والبرص، وغريها، لكن الكيفية جمهولة، والبحث فيهـا بدعـة 

 .للذي سأله عن كيفية االستواء) ٩٣:ت( ~كام أجاب اإلمام مالك 

ولكن كيفيتها ال شك الئقة بجالله، فالكالم عن الصفات فرع عن الكـالم يف الـذات، 

 .فكام ال نعلم كنه ذاته، فكذلك ال نعلم كنه صفاته

 وأسامء اهللا وصفاته توقيفيـة، يرجـع فيهـا إىل الـوحي وال جمـال فيهـا لغـريه، فـال جمـال فيهـا 

جتهاد، وال القياس، وحقيقة أمرهـا وكيفيتهـا غيـب ال علـم لنـا بـه، والـصحابة للعقل، وال اال

: ~ فهموا هذا فلم ينقل عنهم خالف يف مسائل األسامء والصفات، قال ابـن القـيم }

ًوقد تنازع الصحابة يف كثري من مسائل األحكام، وهم سـادات املـؤمنني وأكمـل األمـة إيامنـا، «

يف مـسألة واحـدة مـن مـسائل األسـامء والـصفات واألفعـال؛ بـل ولكن بحمـد اهللا مل يتنـازعوا 

ّكلهم عىل إثبات ما نطق به الكتـاب والـسنة كلمـة واحـدة، مـن أوهلـم إىل آخـرهم، مل يـسموها  ُ
ًتأويال، ومل حيرفوها عن مواضعها تبديال، ومل يبدوا ليشء منهـا إبطـاال، وال رضبـوا هلـا أمثـاال،  ً ْ ُ ً ً

ازها، ومل يقل أحد منهم جيب رصفها عن حقائقهـا، ومحلهـا عـىل ومل يدفعوا يف صدورها وأعج

 .»...جمازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم، وقابلوها باإليامن والتعظيم

                                       
 .١٤٥ ص ١املسائل االعتزالية ج) ١(

ًهنا ملحظ دقيق، وهـو أن اللفـظ يف القـرآن جـاء عـىل لغـة العـرب، ومتثـل مـصدرا رئيـسا يف فهمـه، ) ٢( ً

فاملعنى الظاهر للسميع، والبصري، والعليم، وغريها من أسـامء اهللا وصـفاته، معلـوم ال إشـكال فيـه، 

 ال يعلمـه إال لكن حقيقتها وكيفيتها ليست يف لغة العريب، وال يف فهم أحد، فهـو مـن املتـشابه الـذي

 .اهللا، وال يطلب تأويله إال من كان يف قلبه زيغ، ومن هنا وقع أهل التحريف

 .٨٥سبق ختريج قوله ص) ٣(

 .٤٩ ص ١إعالم املوقعني ج) ٤(
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فأما قوهلم إن صفة الرمحة رقة تعرتي املخلـوق ال تليـق باخلـالق، فيجـاب عنـه بـأن  -١

وقني، واهللا تعاىل يدفع عن نفـسه هـذه الـشبهة صفات اهللا تعاىل ال يرضب هلا املثل من املخل

 : بقوله               ]١١:الشورى[. 

دعوى املجاز يف أسامء اهللا تعاىل وصفاته دعوى باطلة، ألن التأكيد والتكـرار يـدفع  -٢

تـي وردت يف القـرآن أكثـر مـن احتامل املجاز عنـد علـامء البالغـة، فكيـف بـصفة الرمحـة ال

، وأهل السنة جمموع عىل اإلقرار بصفات اهللا عـىل مخسامئة مرة بأسلويب التأكيد والتكرار

 .حقيقتها ال عىل املجاز

ما ذكروه من تأويل للرمحة بالنعمة، هو أثر من آثار صفة الرمحة، وليس هو الـصفة  -٣

 .ذاهتا

مها وصفان هللا تعـاىل، وأسـامء مـن «): الرحيمالرمحن (يف ) ١٣٩٣: ت(قال الشنقيطي 

أسامئه احلسنى، مشتقان من الرمحة عىل وجـه املبالغـة، والـرمحن أشـد مبالغـة مـن الـرحيم، 

ــرة،  ــؤمنني يف اآلخ ــدنيا، وللم ــق يف ال ــع اخلالئ ــشاملة جلمي ــة ال ــو ذو الرمح ــرمحن ه ألن ال

لامء، ويف كـالم ابـن جريـر مـا والرحيم ذو الرمحة للمؤمنني يوم القيامة، وعىل هذا أكثر الع

 .»يفهم منه حكاية االتفاق عىل هذا

﴿﴿:  قوله تعالى]٤[                  ﴾﴾ ]٥:الفاتحة[:  

 

 .»إياك نعبد بقطع العالئق واألعواض«): ٤١٢: ت(ُّقال السلمي 
                                       

 .١٥١٠ ص ٤، الصواعق املرسلة ج١١٥إيثار احلق عىل اخللق، ص : ينظر) ١(

 .١٢٨٩ ص ٤املرجع السابق ج: ينظر) ٢(

 .٢٠ ص ١أضواء البيان ج) ٣(

ُّ، سيأيت مزيد من التحريفات التي تؤكد تبني السلمي هلذا املعتقد٣٦ ص١ُّتفسري السلمي ج) ٤( ُ. 
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 باطلة من أقـوال الـصوفية التـي ذكرهـا يف تفسري اآلية معاين) ٦٠٦: ت(ونقل الرازي 

األوىل، أن يعبـد : العبادة عىل ثـالث درجـات: قال أهل التحقيق«: ُّالسلمي، ومنها قوله

ًاهللا طمعا يف الثواب أو هربا من العقاب، وهذا هو املـسمى بالعبـادة، وهـذه الدرجـة نازلـة  ً

ًوهي أعىل من األوىل إال أهنا أيـضا ساقطة، والثانية، أن يعبد اهللا ألجل أن يترشف بعبادته، 

ًليست كاملة، أن يعبد اهللا لكونه إهلا وخالقا، وهذا أعىل املقامات وأرشف الدرجات وهـو  ً

 .»املسمى بالعبودية

يف البحوث الروائية التـي يعقـدها يف هنايـة كـل سـورة، ) ١٤٠٤:ت(وذكر الطباطبائي 

: والـرازي يف مقامـات العبـادة وممـا ذكـرهُّعدة روايـات بـاملعنى الـذي أشـار إليـه الـسلمي 

ًقوم عبدوا اهللا خوفا، فتلـك عبـادة العبيـد، وقـوم عبـدوا اهللا تبـارك وتعـاىل : العبادة ثالثة«

ً حبا، فتلك عبـادة األحـرار، وهـي ُطلب الثواب فتلك عبادة األجراء، وقوم عبدوا اهللا 

 .»أفضل العبادة

 

ُّادة واهلدف منها سببه املعتقد الصويف عند السلمي، والتـأثر بـه هذا التحريف ملعنى العب
ًعند الرازي والطباطبائي، فقد نقال أقواال كثرية عـىل طـريقتهم، وتـرى الـصوفية أن احلـب 

ًهو الدافع الوحيد الذي يقودهم لعبادة اهللا ال خوفا منه وال طمعا فيام عنده ًتعاىل اهللا ،. 

 

 :لرد عىل هذا القول الفاسد البطالن من عدة وجوهيمكن ا

 يف هذا التحريف نقض ألصل عظيم قامت عليه معظم اآليات، واألحاديث، أال -١

                                       
 ).رسالة جامعية(، ٣٢٩ًالرازي مفرسا ملحسن عبد احلميد ص : يعني هبم شيوخ الصوفية، ينظر) ١(

 .٢٠٢ ص ١تفسري الرازي ج) ٢(

 .٣٧ ص ١تفسري امليزان، ج) ٣(

، ٣٥٥، الرسـالة القـشريية أليب القاسـم القـشريي ص ٤٠ ملذهب أهل التـصوف ص التعرف: ينظر) ٤(

 .٩١رس العاملني وكشف مايف الدارين أليب حامد الغزايل ص 
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؛ ترغيب العباد بام عند اهللا من رمحة، ومغفرة، ونعيم يف اجلنة، وهو الرتغيب والرتهيب

عقابه، وقد تكرر لفظ ّوحتذيرهم من عذاب النار وما أعده فيها ملن حل عليه سخطه و

اخلوف، والرهبة، والطمع، والرجاء، يف آيات، وأحايث كريمة ال تنحرص، وهي مشهورة 

       : ورصحية يف كتاب اهللا تعاىل، ومنها قوله تعاىل

      ]وقال تعاىل]١٦: السجدة ، :    

      ]ومنها الفوز العظيم يف قوله تعاىل]٩٠: األنبياء ، :  

               ]١٨٥: آل عمران[ ،

      ﴿: ومما جاء يف الرجاء واخلوف، قوله تعاىل

      ﴾ ]ت آيات ، وقد حث]٥٧ :اإلرساء

       : كثرية عىل  التسارع إىل الفوز باجلنة، ومنها قوله تعاىل

       ]كقوله ، والوقاية من النار]١٣٣: آل عمران 

              : تعاىل

          ]وقال عن املؤمنني الذين ]٦: التحريم ،

          : دم القبوليعبدون اهللا تعاىل، وخيافون من ع

  ]ويطول بنا املقام ونحن نعدد هذه  اآليات الرصحية يف خوف اهللا، ]٦٠: املؤمنون ،

ير من النار  يف وصف اجلنة ونعيمها، والتحذورجائه، وبمثلها جاءت األحاديث الكثرية

ًوجحيمها، وقد بوب أصحاب الصحاح أبوابا هبذه ً إليك حديثا يف وصف ، األحاديثَّ

                                       
 . الرتغيب يف فضائل األعامل وثواب ذلك البن شاهني مجيع الكتاب: ينظر) ١(

 صــحيح الرتغيـب والرتهيــب الرتغيــب والرتهيـب مــن احلـديث الــرشيف لعبـد العظــيم املنـذري،: ينظـر) ٢(

 . لأللباين

ــر) ٣( ــاري ج : ينظ ــحيح البخ ــسلم ج ١١٨٨ ص ٣، ج ١٦٤٤ ص ١ص ــحيح م ، ٩٤، ٤٢ ص ١، وص

 .وغريها كثري مشتهر يف كتب الصحاح
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أعددت (:  يف احلديث القديس@اجلنة لطاملا ارشأبت إليه قلوب املؤمنني، وهو قول النبي 

ٌلعبادي الصاحلني ماال عني رأت، وال أذن سمعت، وال خطر عىل قلب برش  . احلديث)..ٌ

 ربه هذه اجلنة، وتعـوذه مـن النـار، وقـد @حاديث مستفيضة يف سؤال النبي  األ-٢

، ومل ينقـل عنـه يشء مـن بـدع حاز أعىل مراتـب املحبـة وهـي اخللـة فهـو خليـل الـرمحن

ًالصوفية يف جتاهل الثواب والعقاب، استغناء بام حباه اهللا تعاىل من أعىل مراتب املحبة، بـل 
 .تحريفات عند الصوفية يبطل هذه ال@كل ما جاء عنه 

 يستلزم من هذا املذهب املنحرف يف العبادة؛ أن ما مىض من النصوص يف الرتغيب -٣

والرتهيب، وخلق اجلنة والنار، واحلديث عنها يف الكتـاب والـسنة وشـوق عبـاد اهللا إليهـا 

يستلزم أن يكون كله عبـث، وهـذا مـا يتـضمنه كـالم الـصوفية مـن سـقوط عبـادة اخلـوف 

ً تعاىل اهللا عام يقولون علوا كبرياوالرجاء، ً. 

ً ال جتد مع هذا املعتقد املنحرف خوفا من الذنوب والتقصري يف جنب اهللا تعاىل، بـل -٤

فيه أمان من مكره، وغفلة عـن طلـب عفـوه، والغـرور بـام يقدمـه العبـد، واحلـق أن الـذي 

وهـذا مـدعاة للزندقـة ُخيشى عىل اإلنسان شؤمه هو الذنوب التي ال ختافها غالة املتصوفة، 

مـن عبـد اهللا باحلـب وحـده فهـو «: لرتك التكاليف، لذلك قـال بعـض الـسلف يف الدين

، ومــن عبــده بالرجــاء وحــدة فهــو زنــديق، ومــن عبــده بــاخلوف وحــده فهــو حــروري
                                       

ــة ج ) ١( ــفة اجلن ــاء يف ص ــا ج ــاب م ــق ب ــدء اخلل ــاب ب ــحيحه، كت ــاري يف ص ــه البخ  ١١٨٥ ص ١أخرج

 .٣٠٧٢برقم

ًال ال ختذت أبابكر خليال، ولكنه أخي وصـاحبي، وقـد اختـذ اهللا ًلو كنت متخذا خلي(: @قال ) ٢( ً 

، بـاب مـن فـضائل أيب } أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب فـضائل الـصحابة )ًصاحبكم خليال

 . ٢٣٨٣ برقم ١٨٥٥ ص ٤ ج >بكر 

: ، لالسـتزادة ينظـر١٨وقـد سـبق التفـصيل يف إطالقـات العلـامء لـه ص . الزنديق الـذي ال ديـن لـه) ٣(

 .٨٩ ص٣، رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ج٦٨٧ ص٣ارم املسلول عىل شاتم الرسول جالص

ّألن احلروري يكفر بالكبائر وال يرجو من اهللا مغفرة الكبرية) ٤( ُ. 
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 .»، ومن عبده باحلب واخلوف والرجاء فهو مؤمنمرجئ

جتريـد احلـب والـذكر عـن «: ل السابقبعد أن ذكر القو) ٧٢٨: ت( قال شيخ اإلسالم 

َّاخلوف يوقع يف هذه املعاطب، فإذا اقرتن باخلوف مجعه عىل الطريق، ورده إليهـا كلـام كلهـا  َ ّ
ُيشء، كاخلائف الذي معه سوط يرضب به مطيته، لئال ختـرج عـن الطريـق، والرجـاء حـاد  ّ

 مل يكن للمطية سوط، حيدوها يطلب هلا السري، واحلب قائدها وزمامها الذي يسوقها، فإذا

َوال عىص يردها إذا حادت عن الطريق، خرجت عن الطريـق وضـلت عنهـا، فـام حفظـت  ِ ُ
حدود اهللا وحمارمه، ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه وحمبته، فمتى خـال القلـب 

ًمن هذه الـثالث، فـسد فـسادا ال يرجـى صـالحه أبـدا، ومتـى ضـعف فيـه يشء مـن هـذه،  ً

 .»بهضعف إيامنه بحس

القلـب يف سـريه إىل اهللا بمنزلـة الطـائر، فاملحبـة «): ٧٥١: ت(وقال تلميـذه ابـن القـيم 

رأسه، واخلوف والرجاء جناحاه، فمتـى سـلم الـرأس واجلناحـان فالطـائر جيـد الطـريان، 

ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد اجلناحان فهو عرضة لكل صـائد وكـارس، لكـن 

 يقوى يف الصحة جناح  اخلوف عىل جنـاح الرجـاء، وعنـد اخلـروج أن  السلف استحبوا

 .»من الدنيا يقوى جناح الرجاء عىل جناح اخلوف

                                       
 . املرجيء ال خيشى مع إيامنه ذنب) ١(
، ٣٧٢ص ، رشح العقيــدة الطحاويــة ٧التحفــة العراقيــة يف األعــامل القلبيــة البــن تيميــة ص : ينظــر) ٢(

 .٤٣٧ ص ٢معارج القبول ج
 . ٢١ ص ١٥كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف التفسري ج ) ٣(
ال يمـوتن ( :@استحباب السلف لتغليب الرجاء عند اخلروج مـن الـدنيا يـدل عليـه قـول النبـي ) ٤(

 أخرجـه مـسلم يف كتـاب اجلنـة وصـفة نعيمهـا وأهلهـا، بـاب )أحدكم إال وهو حيسن الظن باهللا 
، وهـو بـاب التفـاؤل الـذي ٢٨٧٧ بـرقم ٢٢٠٦ ص ٤ر بحسن الظن باهللا تعـاىل عنـد املـوت ج األم

 .يستحبه الشارع، أما تغليب جانب اخلوف يف الدنيا حتى ال هيلك اإلنسان برؤية نفسه
ــدارج الــسالكني ج ) ٥( ــاوى الكــربى ج : ، وينظــر٥١٧ ص ١م  ١٢٨، العبوديــة ص ٣٤١ ص ١الفت

 . ٥٢٢ ص ٣ع الفوائد ج كالمها البن تيمية، بدائ
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ويف اجلنة التي زهد فيها هؤالء الغالة يرى املؤمنون رهبم الذي اشـتاقوا للقائـه، وضـل 

 .عن هذا من زعموا حبه

، فهـذا غلـط وفيـه خلـط، إن حمبـة اهللا فقـط هـي العبوديـة) ٦٠٦: ت(أما قول الـرازي 

 :وبيانه يف أمرين

 ال تكتمل حتى تكون أحب للعبد مما سوامها وهذا كـامل @أن حمبة اهللا ورسوله -١

 .احلب

 وهـذا كـامل اخلـضوع والـذل، ففـي @ وال تتحقق إال باتباع رسـول اهلـدى - ٢

 ُثالث من كن فيه وجد حالوة اإليامن، أن يكون اهللا ورسوله(: @األول قول النبي 

ّأحب إليه مما سوامها، وأن جيب املـرء ال حيبـه إال هللا، وأن يكـره أن يعـود يف الكفـر كـام 

 : ، الثــاين قولــه تعــاىل)يكــره أن يقــذف يف النــار                    

         ]٣١: آل عمران[. 

 اهلدف الوحيد للعبودية، كام أنـه ال غنـى فكامل احلب فيه حتقيق لكامل العبودية، وليس

: عنـه فيهـا، وهبــذا يتبـني الفـرق بــني كـون احلــب والـذل حيققـان العبوديــة، وبـني أن يقــال

 .، واهللا أعلم ونسب العلم إليه أسلمالعبودية للحب وحده

﴿﴿:  قوله تعالى]٥[                   ﴾﴾ ]٦: الفاتحة[:  

﴿    ﴾ 

ــسلمي  ــرمحن ال ــد ال ــر أبوعب ــه يف ) ٤١٢: ت(ُّذك ــىل طريقت ــة ع ــواال باطل ــا أق ًيف معناه

اهدنا بفناء أوصافنا فبنا الطريق إىل أوصـافك التـي مل تـزل « :اإلشارات الصوفية منها قوله

 .»لنستقيم لك بفناء أوصافنا فيك«: ، وقال»وال تزال

                                       
 .١٦ برقم ١٤ ص١أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اإليامن، باب حالوة اإليامن ج) ١(
 . ١٢٨العبودية ص : ينظر) ٢(
 .٣٩ ص ١ُّتفسري السلمي ج ) ٣(
 . املرجع السابق) ٤(
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 إىل بيـت اهللا  احلـرام، وغريهـا مـن اإلشـارات واأللغـاز ّوفرس الرصاط املستقيم بـاحلج

 .واأللفاظ التي ال معنى هلا وال يفهم منها يشء، سوى القرمطة التي ذكرها العلامء

ــرازي  ــان«): ٦٠٦: ت(قــال ال ــة طريق ــاين... ولتحــصيل اهلداي ــاطن : والث ــصفية الب بت

، فـذلك بحـر ال سـاحل لـه، ّوأمـا حتـصيل اهلدايـة بطريـق الرياضـة والتـصفية.. ّوالرياضة

 .»ولكل واحد من السائرين إىل اهللا تعاىل منهج خاص

 

ْأما السلمي فهو كام عهدناه يف إيراد اإلشـارات الـصوفية التـي يغلـب عليهـا الغمـوض  ِ َ ُّ
ّواأللغــاز، وقــد بنــى عليهــا معظــم تفــسريه، وأمــا الــرازي فهــو يــذكر طريقــة الــصوفية يف 

 .ثره بآراء الصوفية وقد تبنى الكثري منها يف تفسريهّالرياضة، لتأ

 

ُّ أعاد السلمي ذكر مصطلحات الصوفية الباطلة، ممـا يـزعم الـصوفية أهنـا معـاين باطنـة 
ُلآليـة، ويــدعون أهنــا أرسار، وهــي يف احلقيقــة ال يفهــم منهــا يشء، وال يــصلح إيرادهــا يف ّ 

يف أمثـال هـذه  اإلشـارات  عنـد ) ٧٤٨: ت(ا، قـال الـذهبي كتاب اهللا تعاىل وال تفسريه هبـ

ًويف حقائق تفسريه أشياء ال تسوغ أصال، عدها بعـض األئمـة «: ُّحديثه عن تفسري السلمي

                                       
يات ، والقرمطـة تكـون يف الـسمع٢٥٥ ص ١٧السري ج : ُّهذا وصف الذهبي لتفسري السلمي، ينظر) ١(

ولكن اتباع الظن وما هتوى األنفس يلجيء أصحابه «: نتيجة اتباع اهلوى والظن، يقول شيخ اإلسالم

: ، قـال الـسعدي٢٤١ ص ١ جمموع الفتاوى ج »إىل القرمطة يف السمعيات والسفسطة يف العقليات

ينكر وما خيالف القرمطة يف السمعيات والسفسطة يف العقليات جيمعهام أهنام املكابرة يف إنكار ما ال «

ًسمعية وعقلية، فالدليل السمعي إذا كان صحيحا رصبح الداللة : الرضورة والبداهة، واألدلة نوعان

ّفمن حرف داللته الرصحية عن مدلوهلا فقد قرمط، نسبة للقرامطة الباطنية الذين يفرسون النصوص 

وأما السفسطة فهي إنكار ... يفاملعلومة بالرضورة لكل أحد بتحريفات يعلم العامل واجلاهل أهنا حتر

 .  ٢٩٤ ـ ٢٩١ األجوبة النافعة عن األسئلة الواقعة ص »املحسوسات أوالشك فيها

 . ٢٠ ص ١تفسري الرازي ج ) ٢(
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، نعوذ باهللا من الضالل، ومن الكالم ًمن زندقة الباطنية، وعدها بعضهم عرفانا وحقيقة

، »}التسمك هبدي الصحابة والتـابعني هبوى، فإن اخلري كل اخلري يف متابعة السنة و

مـا خاضـوا يف ) زهـدهم: أي(فام أحىل تصوف الصحابة والتـابعني «: وقال يف موضع آخر

هذه اخلطرات والوسـاوس، بـل عبـدوا اهللا، وذلـوا لـه، وتوكلـوا عليـه، وهـم مـن خـشيته 

 هيـدي ُمشفقون، وألعدائه جماهدون، ويف الطاعة مسارعون، وعن اللغـو معرضـون، واهللا

 .»من يشاء إىل رصاط مستقيم

والقرآن الكريم قد يرسه اهللا للذكر، فلـيس للـصوفية ادعـاء أهنـم يفهمـون مـن ألفاظـه 

ًامليرسة ألغازا، وإشارات، ال يفهمها إال هم، فضال عن إيراد مـصطلحاهتم اإلحلاديـة مثـل  ً

 .ّ املحرفةاملكاشفة، والفناء والعرفان، واحلقيقة، وغريها من عبارات الصوفية

                                       
العرفان، واحلقيقة واملكاشفة، والفناء مصطلحات صـوفية مبتدعـة، مل تكـن معروفـة عنـد الـصحابة ) ١(

، بل مل يؤثر عـن متقـدمي الـصوفية، ويعنـون }ورعهم ُوالتابعني، الذين يرضب املثل بزهدهم و

االطالع عىل احلقائق واملغيبات وما ال يعلمه إال اهللا وال يمكن ألحـد : بالعرفان واحلقيقة واملكاشفة

ِّمعرفته، ويدعون أن اهللا تعاىل يقذفها يف قلب الويل منهم، فيكون لديه علم لـدين، ويـصبح مـن أهـل  ُ َ ّ
 أعىل املقامات عندهم، فتسقط عنه التكاليف لزعمهم أن اهلدف الـصلة بـني احلقيقة والعرفان، وهي

العبد وربه يف هذه العبادات قد حتققت يف هذا الويل عندهم، ومنزلتـه تربـو عـىل منزلـة النبـوة، نعـوذ 

ًباهللا من الضالل، وهذا يف حقيقة األمر هروبا مـنهم عـن التكـاليف الـرشعية، وإهنـا لكبـرية إال عـىل 

ني، ويستعملون الفناء يف احتاد صفات املخلوق باخلالق بعد تلك املكاشفة، وهو مـا يـسمونه اخلاشع

ّبوحدة الوجود تعاىل اهللا عن ذلك، وملا يف هذه األلفاظ من معـاين إحلاديـة وجـه العلـامء بـرتك أمثـال 
ًحيحا، ًهذه األلفاظ املبتدعة التي ختلط بني احلـق والباطـل، وإن زعـم بعـضهم أهنـا حتـوي معنـى صـ

، مرصع التصوف للبقـاعي ٩٨، رشح العقيدة الطحاوية ص ٢١٦ ص ٣مدارج السالكني ج : ينظر

 . ٣٢ ص١، تفسري القشريي ج٣٦ ص١ُّتفسري السلمي ج: ، ومن كتبهم٨٠ص 

 .٢٥٢ ص١٧سري أعالم النبالء ج ) ٢(

 .٥١٠ ص١٨املرجع السابق ج) ٣(
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، أما ما ذكره من تفسري الرصاط املستقيم بأنه احلج فهذا خمـالف ملـا يف كتـب التفـسري

ًوقد استقرأت ما بني يدي من كتب التفسري فلم أجد لقوله ظهريا، وكـل مـا جـاء فيهـا مـن 

: بقولـه) ٣١٠: ت(تنـوع يف التفـسري يرجـع ملعنـى واحـد، وهـو مـا نـص عليـه ابـن جريـر 

 :  بتأويل هـذه اآليـة عنـدي، أعنـيوالذي هوأوىل«        أن يكـون ،

وفقنا للثبات عىل ما ارتضيته، ووفقت له من أنعمت عليه مـن عبـادك، مـن قـول : معنيا به

ّوعمل، وذلك هو الرصاط املستقيم، ألن من وفق لإلسالم، وتصديق الرسـل، والتمـسك  ُ

ّ أمـر اهللا بـه، واالنزجـار عـام زجـر عنـه، واتبـاع مـنهج النبـي بالكتاب، والعمل بـام ُ ّ@ ،

ٍوعثامن، وعيل، وكل عبد هللا صـالح، وكـل ذلـك مـن الـرصاط  ،ومنهاج أيب بكر، وعمر ِّ

ُاملــستقيم، وقــد اختلفــت ترامجــة َ ِ َ  ِّالقــرآن يف املعنــي بالــرصاط املــستقيم، ويــشمل معــاين

 .»يل فيهمجيعهم يف ذلك ما اخرتنا من التأو

                                       
    تفـسري الطـربي : ، الطريـق، ينظـر]وهو اإلسـالم[ن اهللا جاء يف معنى الرصاط املستقيم أنه القرآن، دي) ١(

ــن أيب حــاتم ج ١٧٥ ص ١ج ــني ج ٣٠ ص ١، تفــسري اب ــن أيب زمن ــسري اب ــت ١١٩ ص ١، تف ، النك

 ٣٨ ص ١، تفسري القرآن العظيم للـسمعاين ج ٨٩ ص ١، تفسري الواحدي ج ٥٩ ص ١والعيون ج 

، ١٤ ص ١زاد املـسري البـن اجلـوزي ج ، ٧٣ ص ١، املحـرر الـوجيز ج ٤١ ص ١تفسري البغوي ج 

، نظـم ١٣٧ ص ١، تفسري ابـن كثـري ج ١٤٣ ص ١، البحر املحيط ج ١٤٧ ص ١تفسري القرطبي ج 

، ٣٨ ص ١، الدر املنثـور  ج ٢٠٣ ص ١، اللباب يف علوم الكتاب البن عادل ج ١٨ ص ١الدرر ج 

، ٢٣ ص ١، فـتح القـدير ج ١٧ ص ١إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكـريم أليب الـسعود ج 

 . ٦ ص ١، يف ظالل القرآن لسيد قطب ج ٨ ص ١أضواء البيان ج 

 وصـاحباه، وذكـر هـذه الروايـة ابـن كثـري يف  @مما رواه ابن جرير يف معنى الرصاط املـستقيم أنـه النبـي ) ٢(

، ٤٠ ص١، والــسيوطي يف الــدر املنثــور ج٣٠ ص١، وابــن أيب حــاتم يف تفــسريه ج١٣٩ ص١تفــسريه ج

 .  »حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه«: ، وقال٢٨٤ ص ٢ورواها احلاكم يف املستدرك ج 

 .٦٦ ص ١٢لسان العرب ج : ُالرتمجان هواملفرس، ينظر) ٣(

 .١٧١ ص ١تفسري الطربي ج) ٤(
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هـذه بدعـة صـوفية مل : ّإن اهلداية حتصل بالرياضة والتـصفية) ٦٠٦: ت(وقول الرازي 

ّإما الرياضـة : ُتعرف عند السلف الصالح من الصحابة والتابعني، ويعني هبا غالة الصوفية
والتصفية بتعذيب اجلسد وحرمانه من األكل والنـوم، أوبـسامع األناشـيد وآالت الطـرب، 

علم غيبي، وغريهـا مـن اخلرافـات التـي هـي : ًزعمهم كرامات وعرفانا؛ أيحتى حيصل ب

 أنـه ال يقـصد هـذا املعنـى، وإنـام أراد ~، لكن الظن بالرازي أشبه بالسحر والدجل

ّالرياضـة واملجاهـدة ال «: منه معنى الزهد، ويدلل عليه ما قاله يف موضع آخـر مـن تفـسريه
ّاهجها الطبيعية، وإنام تأثري الرياضة يف أن تـضعف تقلب النفوس عن أحواهلا األصلية ومن

، »تلك األخالق، وال تستويل عىل اإلنسان، فأما أن ينقلب من صفة أخرى فـذلك حمـال

: يف بيان الفرق بني متقدمي الصوفية ومتأخرهيم من الغـالة) ٥٩٧: ت(يقول ابن اجلوزي 

ة، ومحله عىل األخالق اجلميلـة، رياضة النفس، وجماهدة الطبع، يرده عن األخالق الرذيل«

من الزهد، واحللم، والصرب، واإلخالص، والصدق، وعىل هذا كان أوائـل القـوم، فلـبس 

إبليس عليهم يف أشياء، ثم لبس عىل من بعدهم من تابعيهم، فكلام مىض قرن زاد طمعه يف 

ء بـني الكفـر وهـؤال... القرن الثاين، فزاد تلبيسه عىل أن متكن من املتـأخرين غايـة الـتمكن

 .»..والبدعة، ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق، ففسدت عقائدهم

ُّ أنه يرى ما يراه أوائل القوم وكذا  السلمي، فيام ~والذي أقرؤه من تفسري الرازي 
 .ّأورده من مصطلح الرياضة وهو كثري يف تفسريه، واهللا تعاىل أعلم

 :وهي)٧٥١: ت( القيم ُوأما اهلدى يف القرآن له أربع مراتب ذكرها ابن

                                       
، الـرد عـىل القـائلني ٣١٤ ص ٥، لـسان امليـزان ج ٦١٢ ص ١١جمموع الفتاوى ج : لالستزادة ينظر) ١(

 ، دسـتور العلـامء للقـايض أمحـد٣١٤ ص ٥، لـسان امليـزان ج ١٧وجود لعـيل القـاري ص بوحدة ال

 .٥٤، التصوف املنشأ واملصدر ص ٨٢ ص١النكري ج 

 .١٣١ ص١تفسري الرازي ج) ٢(

 .، باختصار٢٠٢تلبيس إبليس ص ) ٣(

 .١٥٧ ص ١، املسائل االعتزالية ج ٥٣شفاء العليل ص : ينظر) ٤(
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  : اهلدى العام، وهو هداية كل نفس إىل مصاحلها وما يقيمها، قال تعاىل-١   

                    ]٣ -١: األعىل[. 

ه، وهذه خاصـة بـاملكلفني،  اهلدى بمعنى البيان واإلرشاد إىل مصالح العبد يف معاد-٢

 : قال تعاىل            ]واآلية يف حـق النبـي ]٥٢: الشورى ،@ 
 .فهي هداية الدعوة والداللة واإلرشاد

اهلداية املستلزمة لالهتداء، وهي هداية التوفيق، ومشيئة اهللا لعبده اهلداية، وخلقه -٣

، فاهلادي رادته، والقدرة عليه للعبد، وهذه اهلداية ال يقدر عليها إال اهللا دواعي اهلدى وإ

             : هو اهللا والعبد املهتدي، قال تعاىل
        ﴿: ، ومشيئة العبد اهلداية تابعة ملشيئة اهللا تعاىل]٣٩: األنعام[

           ﴾ ]٢٩، ٢٧: التكوير[ . 

 .  اهلداية يوم املعاد عىل اجلنة أو النار-٤

﴿﴿:  قوله تعالى]٦[                   ﴾﴾ ]٦: الفاتحة[:  
﴿   ﴾ 

يف معنى الرصاط املستقيم ومزية أصحابه معـاين باطلـة، ) ١٤٠٤: ت(ذكر الطباطبائي 

ــه إن مزيــة أصــحاب الــرصاط املــستقيم عــىل «: فأمــا أصــحاب الــرصاط فعــرب عــنهم بقول

 من العلـم بمقـام غريهم، وكذا رصاطهم عىل سبيل غريهم، إنام هو العلم ال العمل، فلهم

فالرصاط املستقيم أصحابه منعم علـيهم «: ، وقال يف موضع آخر»رهبم ما ليس لغريهم

 .»ًبنعمة هي أرفع النعم قدرا، تربو عىل نعمة اإليامن التام

                                       
، ١٣٢ ص ٤، تفـسري البغـوي ج ٢٧٠لثوري أليب عبد اهللا سـفيان الثـوري ص تفسري سفيان ا: ينظر) ١(

 . ١٩ ص ٧أضواء البيان ج 

 . ٣٧ ص ١تفسري امليزان ج ) ٢(

 .٣١املرجع السابق ص ) ٣(
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ّوأما الرصاط فهو يفرد يف معناه بحوث روائية باطلـة مكذوبـة، كلهـا حتريـف يف معنـى 
 .»#الرصاط املستقيم أمري املؤمنني «: قال  #ادق عن الص«: اآلية، ومنها قوله

والروايـات يف تطبيـق اآليـات علـيهم علـيهم الـسالم «: وقال يف هنايـة بحوثـه الروائيـة

، كثـرية يف األبـواب روايـات اجلـري:  أو عـىل أعـدائهم أعنـي"يعني أئمـة أهـل البيـت"

 .»املختلفة، وربام تبلغ املئني

 

 يف مزية أهل الرصاط التي فصل فيها بني العلم والعمل، وأن أعىل املقامات عنـده قوله

بالعلم فقط، فريجع سببه إىل آراء الرافضة يف أئمتهم املزعومة، فهم يـرون فـيهم العـصمة، 

ًوعلم ما كان وما يكون وال خيفى عليهم شىء، وأهنم أعلم من األنبياء وأعىل قدرا مـنهم، 

 مهمتهم عـىل الداللـة فقـط بـزعمهم، وأمـا أوليـائهم فقـد اطلعـوا عـىل فإن األنبياء تقترص

ًيف كتابه الكايف بابا يف أن األئمـة يعلمـون مـا كـان ) ٣٢٩: ت(املغيبات، وقد عقد الكليني 

وجتد هذا املعنـى يف الروايـة التـي أوردهـا الطباطبـائي . وما يكون وال خيفى عليهم يشء

َليس بني اهللا وبني حجته حجاب، وال هللا «: احتة وهي قولهيف هناية تفسري الف) ١٤٠٤: ت( ُ
دون حجته سرت، نحن أبـواب اهللا، ونحـن الـرصاط املـستقيم، ونحـن غيبـة علمـه، ونحـن 

، نعـوذ بـاهللا مـن هـذا الظلـم »ترامجة وحيه، ونحن أركان توحيـده، ونحـن موضـع رسه

                                       
 .، امللقب بالصادق> هو عبد اهللا بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب) ١(

 . ٤١ ص ١امليزان ج ) ٢(

سلوب اجلري من أنـواع التفـسري البـاطني، إال أنـه خمـصوص عنـد بعـض الرافـضة بتطبيـق اآليـات أ) ٣(

 .٢٣٣اجتاهات التفسري : القرآنية عىل أئمتهم أو عىل أعدائهم، ينظر

 .٤٢ ص ١امليزان ج ) ٤(

 .٩٤، الكليني وتأويالته الباطنية لآليات القرآنية ص ٢٠٢ ص ١الكايف ج : ينظر) ٥(

 .٤١ ص ١لطباطبائي ج امليزان ا) ٦(
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ن حـصول العرفـان واملكاشـفة العظيم، وادعاء العلم اللدين والعصمة ألوليائهم، قريب م

 .ألولياء الصوفية

 .>وهذا السبب يف الغلو يف األئمة هو سبب تفسريه الرصاط بعيل 

 

، ولــو بلــغ العبــد أعــىل درجــات اإليــامن ال يــسقط عنــه اإليــامن قــول، وعمــل، ونيــة

 : التكليف، واهللا تعاىل امتدح نبيـه وخليلـه بوصـف العبوديـة، فقـال تعـاىل      

                                   

              ]ــان ]١: اإلرساء ــر @، وك ــى تتفط ــل حت ــوم اللي  يق

ً، ومن الـذي يـروم علـام أو فـضال )إن أتقاكم وأعلمكم باهللا أنا(: ، وهو القائلهقدما ً

ــاء،  ــستقيم؛ األنبي ــرصاط امل ــل ال ــيهم أه ــم اهللا عل ــذين أنع ــاىل، وال ــاه اهللا تع ــا حب ــوق م ف

والصديقني، والشهداء، والـصاحلني، هـم أهـل العلـم والعمـل، فواليـة اهللا تعـاىل ال تنـال 

 أمره واجتناب هنيه، فهم أولياء اهللا تعاىل الـذين يعنـيهم سـبحانه وتعـاىل باألماين بل امتثال

َّمن عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب، وما تقرب إيل عبدي بيشء أحـب (: باحلديث القديس ّ ً

ّإيل مما افرتضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه ، ويف  احلـديث)...ّ

 واليـة اهللا تنـال بـالتقرب إليـه بالعبـادة، وال يعنـي فـصل العلـم احلديث داللة واضـحة أن

عنها، فإن اإليامن درجات يعلـم اهللا تعـاىل مـن عبـاده مـا بلغـوا فيهـا مـن العلـم، والعمـل، 

ــاىل ــال تع ــة، ق  : والني                 ]ــران ، ]١٦٣: آل عم

                                       
هذا تعريف اإليامن عند أهل السنة، وقد وقع عليه التحريف وسأبسط الكالم فيه عنـد احلـديث عـن          ) ١(

 .من سورة البقرة إن شاء اهللا تعاىل) ٣(اآلية 
 .١٤٦ البن كثري ص @شامئل الرسول : ينظر) ٢(
 ١٦ ص١ ج)أنا أعلمكـم بـاهللا( :@النبي أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اإليامن، باب قوله ) ٣(

 .٢٠برقم 
 . ٦١٣٧ برقم ٢٣٨٤ ص ٥أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الرقاق، باب التواضع ج ) ٤(
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ــاىل ــال تع  : وق                             

                        ]٩: الزمر[. 
 تعـاىل عبـاده بعلمهـم وعملهـم، وهـو بـصري بنيـتهم، فالعمـل، ويف اآليات يمتـدح اهللا

والعلـم، والنيـة هللا تعـاىل وحـده، وهـؤالء الغـالة الـذين يريـدون إسـقاط التكـاليف عمـن 
زعمــوا فــيهم العــصمة واملعرفــة تنطلــق دعــاوهيم هــذه مــن شــهوات الــنفس؛ والرغبــة يف 

النفـوس، واألغبيـاء مـن احلظوة عند األتبـاع، والـتملص مـن الـدين، واسـتغالل ضـعاف 
الناس، والعلامء يعيبون عىل طالب العلم الذي يقرص يف العبادة ومنهم من يتهم نيتـه، قـال 

ًفــإن رأيتــه جمــدا يف طلــب العلــم، الحــظ لــه يف «: عــن طالــب العلــم) ٧٤٨: ت(الــذهبي 

 .»القربات، فهذا كسالن مهني، وليس هو بصادق يف حسن نيته
وادعاء العلم الغيبي هلم والعصمة، هو الـذي دعـاهم أن ينزلـوا وهذا الغلو يف األئمة، 

، فتجـد الطباطبـائي يـذكر الروايـات يف >ًكثريا من اآليات عـىل أئمـة البيـت مثـل عـيل 
، وهذا حتريـف ظـاهر الـبطالن، ال يعـضده دليـل وال تـدل عليـه >تفسري الرصاط بعيل 

ً وقد أنزلوا كثريا من اآليـات عـىل هـذا اللغة، بل هو اتباع اهلوى والقول عىل اهللا بغري علم،

 .  ونسبه باخلالفة>املعنى إلثبات أحقية عيل 

﴿﴿ :قوله تعالى ]٧[                         ﴾﴾ ]٧: الفاتحة[:  
 

ــو إرادة : فــإن قلــت مــا معنــى غــضب اهللا، قلــت«): ٥٣٨: ت(قــال الزخمــرشي -١ ه
 .»قام من العصاة، وإنزال العقوبة هبماالنت

الغـضب تغيـري حيـصل عنـد غليـان دم القلـب لـشهوة «): ٦٠٦: ت(وقال الـرازي -٢
 .ّ، وأوهلا بإرادة االنتقام»االنتقام، واعلم أن هذا عىل اهللا تعاىل حمال

                                       
 .١٦٧ ص ٧سري أعالم النبالء ج ) ١(

 .٥٩ ص ١الكشاف ج ) ٢(

 .٢١١ ص ١تفسري الرازي ج ) ٣(
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عتزلـة، ومجهـور ّصفة غضب اهللا تعاىل من الصفات التي حرفهـا متأولـة الباطـل واتفقـت امل

األشاعرة واملاتريدية، وغريهم من الفرق املخالفة ملنهج أهل السنة واجلامعة عـىل نفـي ظاهرهـا 

ّإن إثبات صفة الغضب يـؤدي إىل تـشبيه اخلـالق بـام هـو مـشاهد مـن : ؛ إذ قالوا عن اهللا تعاىل

 األعـراض صفة غضب املخلوقني، وما حيدث من انفعال نفيس، وغليـان الـدم، وغريهـا، مـن

الدالة عـىل الـضعف، وحـاولوا رصف اآليـة لتوافـق عقـوهلم احلـائرة، ففـرسوا صـفة الغـضب 

 . االنتقامبلوازمها أو آثارها، فقالوا إهنا تعني إنزال العقوبة، أو إرادة

 

 صفة من صـفاته الفعليـة املتعلقـة بمـشيئته واختيـاره، وهـي كـسائر صـفات غضب اهللا 

 ، واألدلـة يف إثباهتـا هللا @تي وصـف اهللا تعـاىل هبـا نفـسه، ووصـفه هبـا رسـوله الفعل ال

ــاىل ــه تع ــا قول ــاب والــسنة، ومنه ــشتهرة مــن الكت        :كثــرية م

            ]وقولــه تعــاىل]٩٣: النــساء ،: 

          ]وقولـــه تعـــاىل]١٥٢: األعـــراف ، :  

         ]اديث التي أثبـت النبـي  ومن األح،]١٣: املمتحنة

إن اهللا غـضب اليـوم (... : فيها صفة الغضب هللا تعاىل قولـه يف حـديث الـشفاعة الطويـل@

ملا قـىض اهللا اخللـق (: @، ومنها قوله )ًغضبا، مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله

 ، وغريهـا مـن األحاديـث كثـري مـشتهر،)إن رمحتـي سـبقت غـضبي: كتب عنده فوق عرشه
                                       

ون الـصفات االختياريــة، ومنهـا صــفة ًاملعتزلـة ينكـرون الــصفات مطلقـا، وأغلــب األشـاعرة ينكــر) ١(

 . ١٥٣ ص١املسائل االعتزالية ج : الغضب، ينظر

 أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املغازي، باب ) ٢(             برقم ١٧٤٥ ص ٤ ج 

٤٤٣٥ . 

 اري يف صــحيحه، كتــاب التوحيــد، بــاب ــــــأخرجــه البخ) ٣(                                      

 .٧٠١٥ برقم ٢٧١٢ ص٦ج
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وهبذه األدلة وأشباهها يتبني أن اهللا يتصف بالغضب، وأن غضبه تـابع ملـشيئته وإرادتـه، غـضبه 

 .يليق بجالله، وال يشبهه أحد من خلقه، وهكذا  األمر يف سائر صفاته تبارك وتعاىل

وسلف األمة يثبتون صـفة الغـضب هللا تعـاىل عـىل مـا يليـق بـه كـنهجهم يف أسـامء اهللا تعـاىل 

فيثبتون ما أثبتـه لنفـسه، أو أثبتـه لـه  غري حتريف، أو تعطيل، أو تشبيه، أو تكييفوصفاته من 

 .وتركوا االبتداع واخلوض يف املغيباتنفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله،رسوله، وينفون ما 

ّأمــا ادعــاء نفــي األســامء والــصفات ملــا فيهــا مــن تــشبيه اخلــالق بــاملخلوقني، فهــو الزم 
لقارصة التي مل يسعها ما وسع سلفنا الصالح، فإن صفات املخلـوقني هـو ابتدعته العقول ا

، واهللا ما يعرفه املخلوقون من ضعف وانفعال، أما صفات اهللا تعـاىل فهـي تليـق بجاللـه

 : تعاىل يقول            ]١١: الشورى[. 

أو العقوبة، رصف للنص عن ظاهره بغري دليـل، ودعوى تفسري الصفة بإرادة االنتقام، 

 .فإن العقوبة أثر وليست صفة، ثم إن الذي يغضب ال يلزم أن يعاقب املغضوب عليه

فتبني أن احلق يف منهج السلف الصالح يف أسامء اهللا وصفاته وما أمجل ما قاله الـشافعي 

آمنـت برسـول اهللا وبـام آمنت باهللا وبام جاء عـن اهللا عـىل مـراد اهللا، و«): ٢٠٤: ت( ~

 .»جاء عن رسول اهللا عىل مراد رسول اهللا

                                       
                   ، اإلبانـه عـن رشيعـة الفرقـة الناجيـة ١٠٩عقيـدة أمحـد بـن حنبـل روايـة أيب بكـر اخلـالل ص : ينظر) ١(

 .٥٢٥، رشح العقيدة الطحاوية ١٢٧ ص ٣ج

، حـادي األرواح إىل ٧١، العقيدة األصبهانية ص٢٢٦دين الغزنوي صأصول الدين جلامل ال: ينظر) ٢(

 .٢٦١بالد األفراح ص

ــي ج : ينظــر) ٣( ــامء والــصفات للبيهق ــسائرين للهــروي ص ٤٨٩ ص ٢األس ــازل ال ــتامع ١٢٦، من ، اج

 .٨٠، الشهادة الزكية ملرعي الكرمي ص ٢١٠٥اجليوش اإلسالمية 

 . ١٥٣ ص ١ئل االعتزالية ج ، املسا٥٦٩ ص ٥جمموع الفتاوى ج : ينظر) ٤(

، معـارج القبـول ٥٦رد أليب بكـر احلـصني صــــّه من شبه ومتـــُ، دفع شب١٠ملعة االعتقاد ص: ينظر) ٥(

 .٣٦٥ ص١ج
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 صـفة وغـضب اهللا «: يف تفسريه لصفة الغـضب) ١٤٢١: ت(قال حممد بن عثيمني 

من صفاته؛ لكنها ال متاثل صفات املخلـوقني؛ فـنحن عنـدما نغـضب تنـتفخ األوداج منـا، 

ه العوارض ال تكـون يف غـضب ُوحيمر الوجه، ويقف الشعر، ويفقد اإلنسان صوابه، وهذ

ــاهللا  ــق ب ــضب يلي ــو غ ــل ه ــه يشء؛ ب ــيس كمثل ــه، اهللا؛ ألن اهللا ل ــامل عظمت ــىل ك  دال ع

ّوسلطانه،؛ وإذا قلنا هبذا وسـلمنا أن الغـضب صـفة حقيقيـة برئـت بـذلك ذمتنـا، ورصنـا 

 .»حسب ما أمر اهللا به، ورسوله

                                       
 . ٢٢٠ ص ١تفسري القرآن الكريم البن عثيمني ج ) ١(
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  سورة البقرة
﴿﴿ قوله تعالى ]١[ ﴾﴾  ]١:البقرة[:  

 

ـــق : معنـــاه«): ٤١٢:ت(ُّقـــال الـــسلمي  مـــن وجـــدين عـــىل احلقيقـــة بإســـقاط العالئ

واألغــراض، فلطفــت لــه يف معنــاه، فأخرجتــه مــن رق العبوديــة إىل امللــك األعــىل، وهــو 

 .»االتصال باملك امللك بعد االشتغال بيشء من امللك

ًيعقد يف معناها مبحثا مستقال ) ١٣٥٨:ت(واجلوهري  أعظـم أرسار «: يعنون له بقولـهً

﴿القرآن التي ظهرت يف هذا الزمان رس  ﴾يف أول سورة البقـرة «وقـال حتتـه ، :»﴿ ﴾ 

، »يف أول سـورة البقــرة مفتــاح العلـوم يف مــستقبل الزمــان ومفتـاح الــسياسة ألمــم اإلســالم

ة، والفاحتـة مـدخل ومقدمـة أذكياء القراء إذا ابتـدؤوا يف قـراءة القـرآن صـادفتهم الفاحتـ«: وقال

 فيقـول يف نفـسه هـذه حـروف ال معنـى هلـا، ﴾﴿لبقية القرآن، فإذا ابتدأ يقرأ ما بعدها صـادفه 

 فـام يـشعر إال وقـد فـوجئ ﴾﴿ّثم هو ال يزال يقرأ يف سورة البقرة وهو مرتبص أن يعرف رس 

ــ ــن امل ــارين م ــارهم ف ــن دي ــوا م ــذين خرج ــصة ال ــروف يف ق ــذه احل ــنفس ه ــصة ّب وت، ويف ق

فـإن يف هـذا ... ثم إذا أتم هذه اآلية يستمر يف قراءتـه فتـصادفه آيـة إبـراهيم ونمـروذ...طالوت

   ، و]٢٥٨ :البقـرة[         ﴿ : قد ذكرت مـرتني﴾﴿املقام 

  ]٢٦٠ :البقرة[«.  

  أن فهو يرى   من قوله  )أمل( ّاحلروف املقطعة يف أول البقرة هي حرف االستفهام

ـــــاىل   :تع                         ...  ]٢٤٣:البقـــــرة[ 

                                       
 .٤٦ ص١ُّتفسري السلمي ج) ١(

 .٢٤٥ ص١تفسري اجلوهري ج) ٢(

 .٢٤٦املرجع السابق ص) ٣(

 .٢٤٦ املرجع السابق ص)٤(
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ـــاىل ـــه تع   :وقول                                      

 ... ]وقوله تعاىل]٢٤٦ :البقرة ،:                ]٢٥٨ :البقرة[.  

﴿وعليه يكون رس « :وقال يف هناية املبحث ﴾ يف هذه السورة أهنا مفتاح لعلوم األمـم 

ًا وغربا، مسلمة وغري مـسلمة، فبيـنام القـارئ يـرتبص ليعـرف مـا هـو الـرس يف النطـق رشق ً

﴿بحروف  ﴾ إذ به قد ظفر بكنز علوم السياسات اإلنسانية ومعارفها، وبعبارة أخرى أن 

﴿ ﴾يف أول البقرة تشري لكل علم يف األرض «. 

 

 يف معنى ) ٤١٢: ت(ُّما ذكره السلمي    معنى باطل وهـو مـن أكاذيـب الـصوفية 

غايـة يف الـسقوط، وال أرى ملثـل هـذه ) ١٣٥٨: ت(وخرافاهتم، وما ذهب إليه اجلـوهري 

ًاآلراء سببا غري القول عىل اهللا بغري دليل، وتفـسري كتابـه بـالرأي املـذموم، إذ ال مـستند وال 

 .دليل عليها من لغة، أو رشع، أو عقل

 

ّاملقطعة كانـت وال زالـت حمـل خـالف بـني العلـامء، وال ثمـة نـص رصيـح يف احلروف 

معناها، وإذا مل يقم دليل من سنة، أو كتاب، أو إمجاع، أو حتى لغة عىل معنى معني أنـه هـو 

ّوقــد حتــصل يل فيهــا «): ٩١١:ت(املــراد هبــذه احلــروف؛ فــال اعتبــار لــه، قــال الــسيوطي 

ْعرشون قوال و أزيد، وال أعرف أح َ  .»ًدا حيكم عليها بعلم، وال يصل منها إىل فهمً

ِّومثل هذه األلفاظ املشكلة، واملحتملة، يتصيدها أهل الزيغ واهلوى، فيحملوهنـا مـا ال  ُ
ًحتتمله، ويبتدعون فيها ما ال يعلم، لكن علامء احلق والصدق من املـسلمني دائـام يتـصدون  ُ

 :عةّهلؤالء فنكتفي بتلخيص آرائهم يف احلروف املقط

                                       
 .٢٤٦ صتفسري اجلوهري) ١(

 .٢٦ ص٣اإلتقان يف علوم القرآن ج) ٢(



  تحريف معاني األلفاظ القرآنية

  

 

 :اختلف أهل العلم يف هذه احلروف وتعددت أقواهلم، ومنها

أهنا مما استأثر اهللا بعلمه، فهي من املتشابه الذي ال يطلب تفسريه، فردوا علمهـا : األول

 عن اخللفاء الراشدين وابن مـسعود إىل اهللا تعاىل، وهذا القول حكاه القرطبي يف تفسريه

، والربيـع )١٦١: ت(، وسـفيان الثـوري )١٠٥:ت(، وعامر الشعبي )٣٣: ت (}

 ، ومجاعة من املحدثني،)٣٥٤: ت(، واختاره أبو حاتم بن حبان )٦٣:ت(بن خثيم 

 :ّ أهنا ال معنى هلا، وهذا القول أنكره العلامء وردوه، وبيان ضعفه بأمرين:الثاين

 فيـه مـا ال يعلـم، إن: ّأن اهللا تعاىل أنزل القرآن وتعبدنا فيه، وقد يرس فهمه فال يقـال-١

إن يف القـرآن مـا هـو تعبـد ال معنـى لـه : ومـن قـال مـن اجلهلـة«): ٧٧٤:ت(قال ابن كثـري

 .»بالكلية فقد أخطأ خطأ ً كبريا

إن هـذه احلـروف ال : يف معـرض رده عـىل مـن قـال) ٩١١: ت(ما ذكره السيوطي  -٢

ً متـداوال بيـنهم لكـانوا ًلوال أن العرب كانوا يعرفـون أن هلـا مـدلوال«: معنى هلا، حيث قال

 بـل تـىل علـيهم حـم فـصلت، وص وغريهـا، فلـم ،@ أول من أنكـر ذلـك عـىل النبـي

                                       
 .١٥٤ ص١تفسري القرطبي ج) ١(
ّأبو عمرو عامر بن رشاحيل الشعبي من شعب مهدان، عالمة أهل الكوفـة كـان إمامـا حافظـا، أدرك ) ٢(

ًخلقا من الصحابة ورى عنهم وعن مجاعة من التابعني، وعنه أيضا  روى مجاعة من التابعني، قال ابن ً
:  يومئــذ كثــري، ينظــر@سـريين قــدمت الكوفــة وللــشعبي حلقــة عظيمـة وأصــحاب رســول اهللا 

، جــامع ٧٥ ص٣، صــفة الــصفوة، ج١٢ ص٢، معرفــة الثقــات ج٤٥٠ ص٦التــاريخ الكبــري ج
 .٢٠٤ ص١التحصيل أليب سعيد العالئي ج

ًور بن عبد مناة، من كبار التابعني علـام وزهـدا وعبـادة، الربيع بن خثيم أبو يزيد الكويف الثوري من ث) ٣( ً

روى عن ابن مسعود، وأيب أيوب األنصاري، وعنه روى الشعبي، والنخعي، وآخرون، قال لـه ابـن 
 التدوين :، ينظر)وبرش املخبتني: (، وإذا رآه قال له) ألحبك@لو رآك رسول اهللا : (>مسعود 

، ٩٩ ص١، مشاهري علـامء األمـصار البـن حبـان ج٩٨ ص١يف أخبار قزوين أليب احلسن العجيل ج
 .٢٠٦ ص١تقريب التهذيب ج

 .١٦٠ ص١تفسري ابن كثري ج) ٤(
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ــرة  ــشوفهم إىل عث ــع ت ــصاحة م ــة والف ــه يف البالغ ــسليم ل ــوا بالت ــل رصح ــك، ب ــروا ذل ّينك

ًوحرصهم عىل زلة، فدل عىل أنه كان أمرا معروفا بينهم ال إنكار فيه ً« . 

، وليس هـذا هو الصحيح، ولكن اختلفوا فيها إىل عدة أقوال أن هلا معنى، و:الثالث

 .مقام بسطها

ألـف، :  أن هذه احلروف هي نفس احلروف اهلجائية، فإن قـولّوقد رجح مجع من العلامء

الم، ميم، معلوم ال خيفى، وهو ذلك احلرف مـن حـروف التهجـي، وهـي مـن مظـاهر إعجـاز 

ِّقرآن الكريم مركب من جـنس هـذه األحـرف، التـي يكـون القرآن الكريم، وفيه إشارة إىل أن ال

 .ُمنها العرب كالمهم، ومع ذلك عجزوا أن يصيغوا منها مثل هذا القرآن الكريم

وإىل هـذا وقعـت اإلشـارة «: يف رشح العقيـدة الطحاويـة) ٧٩٢:ت(قال ابـن أيب العـز 

م التي خياطبون هبـا، ّباحلروف املقطعة يف أوائل السور، أي أنه يف أسلوب كالمهم، وبلغته

  :أال ترى أنه يأيت بعد احلروف بذكر القـرآن كـام يف قولـه تعـاىل          

      ]٢-١: البقــرة[،                          

     ]٣-١ :مـــــرانآل ع[            ]٢-١ :األعـــــراف[ ،     

           ]وكــذلك البــاقي، فنــبههم أن هــذا الرســول الكــريم مل ]١:يــونس،

 .»يأتكم بام ال تعرفونه، بل خاطبكم بلسانكم

                                       
 .٢٦ ص٣اإلتقان يف علوم القرآن ج) ١(

، ١٧٢ ص١، الربهان يف علوم القرآن ج١٥٧ ص٢، البحر املحيط ج٣ ص٢التفسري الكبري ج: ينظر) ٢(

 .٢٠٦ ص١التنوير ج، التحرير و٩٦إيضاح الدليل البن مجاعة ص

، الفواكـه العـذاب يف ٢٥١ ص١، اللبـاب يف علـوم الكتـاب ج٤٢٠ ص١٧جمموع الفتاوى ج: ينظر) ٣(

 .١٦٥ ص٢، أضواء البيان ج٢٧٣ ص٢الرد عىل من مل حيكم السنة والكتاب حلمد آل معمر ج

 .١٧٩رشح العقيدة الطحاوية ص ) ٤(
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لـذي يـدل اسـتقراء القـرآن عـىل رحجانـه وأما القول ا«): ١٣٩٣:ت(وقال الشنقيطي 

ّفهو أن احلروف املقطعة ذكـرت يف أوائـل الـسور التـي ذكـرت فيهـا إلعجـاز القـرآن، وأن 

ــي  ــه مركــب مــن هــذه احلــروف املقطعــة الت اخللــق عــاجزون عــن معارضــته بمثلــه مــع أن

ّيتخاطبون هبا، وحكى هذا القـول الـرازي يف تفـسريه عـن املـربد ُني،  ومجـع مـن املحققـ

ْوحكاه القرطبي عن الفراء وقطـرب ُ ّونـرصه الزخمـرشي يف الكـشاف، قـال ابـن كثـري ، :

وإليـه ذهـب الـشيخ اإلمـام العالمـة أبـو العبـاس ابـن تيميـة وشـيخنا احلـافظ املجتهـد أبـو 

ووجـه شـهادة اسـتقراء القـرآن هلـذا القـول أن . احلجاج املـزي، وحكـاه يل عـن ابـن تيميـة

ًاحلروف املقطعة يذكر فيهـا دائـام عقـب احلـروف املقطعـة االنتـصار السورة التي افتتحت ب

للقرآن وبيان إعجازه وأنه احلق الذي الشك فيه، وذكر ذلك بعـدها دائـام دليـل اسـتقرائي 

 . »أن احلروف املقطعة قصد هبا إظهار إعجاز القرآن وأنه حق

ّمحلـه املحرفـون احلـروف وهبذه األقوال الشافية للعلامء رمحهم اهللا يرد كـل قـول باطـل 

 .املقطعة، واهللا تعاىل أعلم

                                       
ًكـان عاملـا : ألزدي البـرصي النحـوي، قـال اخلطيـبهو أبو العباس حممد بن يزيـد بـن عبـد األكـرب ا) ١(

ًفاضال موثوقـا بـه يف الروايـة، حـسن املحـارضة، وملـيح األخبـار، كثـري النـوادر ، ٢٨٦مـات سـنة . ً

، لسان امليـزان ٨٢ ص٢، أبجد العلوم ج٣٨٠ ص٣تاريخ بغداد ج: ًوخلف كتبا منها الكامل، ينظر

 .١٤٩ ص٢، نزهة األلباب يف األلقاب البن حجر ج٧١ ص٧ج

هو أبو عيل حممد بن املستنري امللقب بقطرب، أخذ عن سيبويه وعن مجاعة مـن علـامء البـرصيني، ثقـة ) ٢(

ما أنت إال قطرب ليـل، : إن سيبويه لقبه بقطرب ملباكرته إياه يف األسحار، قال له: فيام حيكيه، ويقال

وكتاب العلـل يف النحـو، وغريهـا، ً، وترك تراثا منه كتاب النوادر، وكتاب األزمنة، ٢٠٦وتويف سنة 

، ٢١٤ ص١، البلغـة يف تـراجم أئمـة النحـو واللغـة للفريوزآبــادي ج٣٧١ ص١الكاشـف ج: ينظـر

 .١٤ ص٥، الوايف بالوفيات ج١٨٠ ص١الفهرست ج

 .١٦٥ ص٢أضواء البيان ج) ٣(
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﴿﴿:  قوله تعالى]٢[                      ......﴾﴾] ٢ :البقرة[:  
 

ذلـك الكتـاب الـذي كتبـت «: ًيف معنى اآلية أقواال باطلة منها) ٤١٢:ت(ُّذكر السلمي 
يف الرضــا بمــوارد قــضائي، والكتــاب العهــد إىل يف قلــوب أوليــائي مــن حمبتــي ومعرفتــي 

ذلك الكتاب الذي كتبت عـىل نفـيس يف األزل : وقيل«: ، وقال»احلبيب وموضوع الرس
 .»)إن رمحتي سبقت غضبي(

 
ُّهـذا املـنهج الـذي اتبعـه الـسلمي يف الــتحكم عـىل معـاين اآليـات بـال دليـل وتفــسريها 

أحد مـن قبلـه هـي عـىل مـا يـراه هـؤالء الـصوفية يف أن اآليـات هلـا بمعاين باطلة مل يقل هبا 
 .معاين باطنة خفية غري املعاين الظاهرة، وهذا الباطل تعرضنا للرد عليه فيام سبق

 
ًمــا ذكــره يف معنــى اآليــة فــضال عــىل أن اآليــة ال حتتملــه وال يوافقــه الــدليل وال أقــوال 

اطل، بل ال يفهم منه يشء، واهللا تعاىل قـد يـرس القـرآن ودعـا املفرسين؛ هو يف نفسه كالم ب
ًلتدبره، فال يصح فيه يشء من هذه النقوالت، وإليـك أقـواال لعلـامء الـسلف يف اآليـة تبـني 

ّأن السلمي حرف معناها ُّ: 

   قـال ابـن عبـاس قـال ابــن جـريج«): ٧٧٤:ت(قـال ابـن كثـري        

                                       
 .٤٧ ص١ُّتفسري السلمي ج) ١(
 .٣٦٩ ص واحلديث سبق خترجيهاملرجع السابق، ) ٢(
 . من سورة الفاحتة٦، ٥، ٣، ١ آية :ينظر) ٣(
 عـن  روىالعزيز بن جريج أبو الوليد وأبو خالد، قريش مكـي فقيـه أحـد األعـالم عبدامللك بن عبد) ٤(

، فـال قيمـة )قـال: (لكنـه إذا قـال وهـو يف نفـسه جممـع عـىل ثقتـه، ، وغريهم، يـدلس، وعطاء،جماهد
املعـارف : ، ينظـر١٥٠يف زمانـه، مـات سـنةكان فقيـه أهـل مكـة فصحيح ) حدثنا: (لقوله، وإذا قال

، توضـيح األفكـار للـصنعاين ٢٧٤ ص٢، كنـز العـامل حلـسام الـدين اهلنـدي ج٤٨٨ البن قتيبة ص
 .٢٩٨ ص٣ج
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ذا الكتــاب، وكــذا قــال جماهــد، وعكرمــة، وســعيد بــن جبــري، والــسدي،  أي هــ]٢ :البقـرة[

ومعنـى ... ال شـك فيـه) ال ريـب فيـه(القـرآن ) الكتـاب(و... ومقاتل، وزيد بن أسـلم

 .»أن هذا الكتاب وهو القرآن ال شك فيه أنه نزل من عند اهللا: الكالم

 ) ٥١٦:ت(وقــال البغــوي        ]هــذا الكتــاب وهــو «:  أي]٢ :البقــرة

 .»القرآن

ـــدي  ـــرسها الواح ـــه) ٤٦٨: ت(ّوف  : بقول       ]ـــرة ـــذا : أي« ]٢ :البق ه

   الكتاب يعني القرآن       ]ال شك فيه أي أنه صدق وحق:  أي]٢ :البقرة«. 

﴿﴿: قوله تعالى ]٣[                                             ﴾﴾ 

  :]٣ :البقرة[
    ﴾ 

ــدي  ــصديق «) ٣٣٣:ت(قــال املاتري ــصديق، والت ــه ت ــب ألن ــون بالغي ــام يك ــامن إن واإلي

: ، ثـم قـال»والتكذيب إنام يكونان عن اخلرب، واخلـرب يكـون عـن غيـب ال عـن مـشاهدة

بأن مجيع الطاعات إيامن، ألنـه اثبـت هلـم اسـم اإليـامن دون : ل من يقولواآلية تنقض قو«

                                       
زيد بن أسلم العدوي موىل عمر بـن اخلطـاب أبـو أسـامة، روى عـن أبيـه، وابـن عمـر، وأيب هريـرة، ) ١(

، ١٣٦هم،ثقة، عامل، وكان يرسـل، تـويف سـنة وعائشة، وغريهم، وروى عنه مالك، والثوري، وغري

ــه مــن أوالد العــرشة أليب احلــسن ٤٧الــضعفاء الــصغري للبخــاري ص: ينظــر ، تــسمية مــن روي عن

أليب سـعيد  ، جامع التحصيل يف أحكام املراسـيل٢٣٣ ص٥، اجلرح والتعديل ج١٢٨السعدي ص

 .١٧٨كيكلدي ص

 .١٦٢ ص١تفسري ابن كثري ج) ٢(

 .٤٤ ص١تفسري البغوي ج) ٣(

 .٩٠ ص١تفسري الواحدي ج) ٤(

 .٣٩ ص١تأويالت أهل السنة ج) ٥(
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 .»واإليامن هو التصديق«: ً، وقال أيضا»إقامة الصالة والزكاة

اإليامن عبارة عن التصديق بكل ما عـرف بالـرضورة كونـه «): ٦٠٦:ت(وقال الرازي 
دود طويلـة عـىل أهـل ، وقد خلص هلذا القـول بعـد ر» مع االعتقاد@ من دين حممد

 .السنة يف مسمى اإليامن

 
األقوال السابقة يف تعريف اإليامن ترجع النتامء املفـرسين لتلـك الفـرق املخالفـة ملـنهج 
ُأهل السنة فاملاتريدي يفرس اآلية عىل عقيدة املاتريدية، والرازي عىل عقيدة األشعرية، ومما 

ّ، وحقيقتـه، ومـا يقـوم بـه فلـام مـروا عـىل هـذه اآليـة فارقوا أهل الـسنة بـه تعريـف اإليـامن
 .فرسوها بتلك املعتقدات الباطلة

 
قضية اإليامن من أكرب القضايا وأعظمها، إذ عليهـا مـدار الـسعادة والـشقاء، وهـي مـن 
مباحـث العقيـدة الكبـار، واخلـالف فيهـا أول اخـتالف وقـع يف هـذه األمـة، وهـو خـالف 

بة، حيث أخرجوا عصاة املوحدين من اإلسـالم بالكليـة، وأدخلـوهم اخلوارج للصحا

                                       
 .٣٩ ص١تأويالت أهل السنة ج )١(
 .٤١املرجع السابق ص) ٢(
 .٢٤ ص٢التفسري الكبري ج) ٣(
ديت بالبـاء، ) ٤( ّيف هذه اآلية باخلصوص هناك مـن علـامء الـسنة مـن يفـرسها بالتـصديق، ألهنـا ع ُـ

إن العمـل : تريدي، والرازي يف أهنا تدلل عىل بطالن قول مـن قـاللكنهم مل يقرروا ما قرره املا
ًليس من اإليامن، وكالم املاتريدي واضح يف ذلك، أما الرازي فقد عقد فـصوال طـواال يف الـرد  ً

، لذا جتد ٢٩ ص٢تفسري الرازي ج: عىل أهل السنة يف مسمى اإليامن من خالل هذه اآلية، ينظر
ذر مـن هـذا االشـت باه بقولـه يف اآليـة بعـد أن ذكـر معنـى اإليـامن عنـد العـرب أنـه ُـابن جرير حي

دخل اخلـشية هللا يف معنـى اإليـامن، الـذي هـو تـصديق القـول بالعمـل، «: التصديق قال ُوقـد ت ْ َـ
واإليامن كلمة جامعة لإلقرار بـاهللا وكتبـه ورسـله، وتـصديق اإلقـرار بالفعـل، وإذا كـان ذلـك 

أن يكونـوا موصـوفني بالتـصديق : أشـبه بـصفة القـومكذلك فالـذي هـو أوىل بتأويـل اآليـة، و
ًبالغيب قوال واعتقادا وعمال ً  .٢٣٥ ص١ج: ، ينظر»ً
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يف دائرة الكفر، وعاملوهم معاملة الكفار، واستحلوا بذلك دماء املـسلمني وأمـواهلم، 
إن الفاسـق مـؤمن كامـل اإليـامن، ومـن ثـم : ثم حدث بعدهم خالف املرجئـة وقـوهلم

رى وثيقـة الـصلة بمـسألة ترتب عىل اخلـالف يف هـذه املـسألة العظيمـة اختالفـات أخـ
ًاإليامن، وقد أوىل علامء السنة واجلامعة هلذه املسألة العظيمة اهتامما كبريا، وصنفوا فيها  ً

ّقديام وحديثا تصانيف متعددة، فبينوا القـول احلـق يف معنـى اإليـامن وحقيقتـه، وردوا  ً ً
جمل األقوال عىل املخالفني للحق، وأقاموا احلجج يف بطالن أقواهلم، وبداية أعرض مل

 : املسألة، ثم أذكر ردود علامء السنة عىل الفرق الضالة يفاملشتهرة
 :قول عامة أهل السنة واجلامعة -١

اإليــامن إقــرار باللــسان، واعتقــاد باجلنــان، وعمــل باألركــان يزيــد بالطاعــة، ويــنقص 
 .باملعصية

 :قول الوعيدية من اخلوارج واملعتزلة -٢
واعتقاد باجلنـان، وعمـل باألركـان، والعمـل رشط يف اإليـامن يوجـد اإليامن قول باللسان، 

ًبوجوده، ويعدم بعدمه، فهم وافقوا أهل السنة يف مسمى اإليـامن لفظـا، وخـالفوهم يف حقيقتـه 

فـاخلوارج ! ًومعناه، فجعلوا اإليامن يزول بزوال العمل مطلقا، من غري تفـصيل يف نـوع العمـل
 .يامن والكفر، وهو ما يسمونه باملنزلة بني منزلتنيتكفره واملعتزلة جتعله بني اإل

 :قول املرجئة املحضة وهم اجلهمية ومن وافقهم -٣
ًواإليامن عندهم هو املعرفة باهللا، والكفر اجلهل به، وفساد هذا القول بني ظاهر جدا ِّ. 

                                       
روايـة (، تـاريخ ابـن معـني٢٧٩هذه األقوال يف مسند ابن اجلعد لعيل بن اجلعـد اجلـوهري ص: ينظر) ١(

ــن معــني ج) الــدوري ــى ب ــدة ٣١٩ص٤أليب حيي ــة أيب بكــر اخلــالل(، العقي ــن حن) رواي بــل ألمحــد ب

، السنة لعبـد اهللا بـن ٢٩٣ ص١، التاريخ الكبري ج٩٤، اإليامن للعدين أليب عمر العدين ص١١٧ص

، ٢٩٣، مقـاالت اإلسـالميني ص٥٣٣ ص٢، تعظـيم قـدر الـصالة ج٣١٦ ص ١أمحد بن حنبـل ج

، التنبيـه والـرد عـىل أهـل ٦٣، اعتقاد أئمة أهل احلديث ألمحد اإلسامعييل ص٦٤٢ ص٢الرشيعة ج

، درء ٢٨٣ ص٨، االسـتذكار البـن عبـدالرب ج٢٠٧، الفرق بـني الفـرق ص٤٤بدع صاألهواء وال

 .١٣ حادي األرواح ص٧٠٠ ص٣، الصارم املسلول عىل شاتم الرسول ج٢٥٧ ص٦التعارض ج
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 :قول مجهور األشاعرة-٤
ان، ومـنهم مـن اكتفـى أن اإليامن تـصديق بالقلـب، ومـنهم مـن اشـرتط اإلقـرار باللـس

 ).وقول اللسان عندهم رشط بإجراء أحكام الدين(بمجرد التصديق، 
ّقول الكرامية-٥ ّ ُ : 

أن اإليامن إقرار باللـسان فقـط، ويكفـي حلـصول التـصديق عنـدهم اإلقـرار باللـسان، 
 . وعليه فاملنافق عندهم مؤمن

 :قول مرجئة الفقهاء-٦
 .اللسانأن اإليامن تصديق بالقلب، وإقرار ب

، وقد ذكرهـا شـيخ ًجيد أصوال جامعة للنزاع بينهمواملتأمل يف أقوال املخالفة يف اإليامن 
 :يف ردوده عىل هذه الفرق وهي) ٧٢٨: ت(اإلسالم 

ًجعلوا اإليامن شيئا واحـدا، إذا زال بعـضه زال مجيعـه، وإذا ثبـت « :قال :األصل األول ً

خيرج مـن (: @  وبقاء بعضه، كام قال النبيبعضه ثبت مجيعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه
 .«)النار من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من اإليامن

                                       
 .هناك من األشاعرة املتكلمني من وافق اجلهمية) ١(
اإليـامن البـن : حنيفـة، ينظـركأيب حنيفة وأصحابه، وأول من قال به محـاد بـن أيب سـليامن، شـيخ أيب ) ٢(

 .٣٣٧تيمية ص
ًعد شيخ اإلسالم وكثري من العلامء اخلالف بني الـسلف ومرجئـة الفقهـاء لفظيـا، يقـول ابـن تيميـة) ٣( وممـا «: ّ

ُينبغي أن يعرف أن أكثر التنـازع بـني أهـل الـسنة يف هـذه املـسألة هـو نـزاع لفظـي، وإال فـإن القـائلون بـأن 
ّكحامد بن أيب سليامن وهو أول قائل به، ومـن اتبعـه مـن أهـل الكوفـة متفقـون مـع اإليامن قول من الفقهاء 

فـإن «: ، وقـال٢٨١اإليامن ص » ...مجيع أهل السنة عىل أن أصحاب الذنوب داخلون حتت الذم والوعيد
 .٨٣ ص ١٣ الفتاوى ج »ًكثريا من النزاع فيها نزاع يف االسم واللفظ دون احلكم

 بـرقم ٣٦١ ص٤لرتمذي يف سننه، كتاب الرب والصلة، بـاب مـا جـاء يف الكـرب جأخرجه هبذا اللفظ ا) ٤(
كتـاب اإليـامن، بـاب تفاضـل أهـل اإليـامن ) أخرجـوا(، واحلديث يف صحيح البخاري بلفظ ١٩٩٩

 .٢٢ برقم١٦ ص١باألعامل ج

 .٥١٠ ص٧جمموع الفتاوى ج) ٥(
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 . واحلق أن اإليامن وكذا الكفر شعب وخصال عديدة، ومراتب متعددة
ًظنوا أن الشخص الواحد ال يكون مستحقا للثواب والعقـاب، .. «: قال :األصل الثاين

حلمد والذم، بل إما هلـذا وإمـا هلـذا، فـأحبطوا مجيـع حـسناته بـالكبرية والوعد والوعيد، وا
 . »...التي فعلها

وهذا يظهر من طريقتهم يف تلقي نصوص الوعد والوعيد، والتعامل معهـا، فالوعيديـة 
ــد، أو ال  ــصوص الوع ــون ن ــد وهيمل ــصوص الوعي ــستدلون بن ــة ي ــوارج واملعتزل ــن اخل م

 .ئة عىل الضد منهمجيمعوهنام يف االستدالل، واملرج
أما أهل السنة واجلامعة فهم األمة الوسط، وأسـعد الفـريقني بالتعامـل مـع النـصوص، 

 .فهم جيمعون بني نصوص الوعد والوعيد دون اضطراب وتفريق
ويمكننـا الـرد عـىل هـذه األقـوال الفاسـدة مـن الكتـاب، والـسنة، واإلمجـاع، والعقـل، 

 :بإجياز

  : األدلة الرصحية من الكتاب، والسنة، فقد قال تعاىلفأما الوعيدية فقد خالفوا   

                   ]شـفاعتي (: @وقـال  ،]٤٨ :النساء
خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال حبـة مـن خـردل (: ، وقوله)ألهل الكبائر من أمتي

 .)امنمن اإلي
                                       

ال إلـه إال اهللا، وأدناهـا :  قـول:اإليامن بضع وسـبعون أو بـضع وسـتون شـعبة، فأفـضلها(: @قال ) ١(
 أخرجه مسلم يف صـحيحه، كتـاب اإليـامن بـاب )إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإليامن

 .٣٥ برقم٦٣ ص١بيان عدد شعب اإليامن وأفضلها وأدناها، ج
 .١٧٥رشح العقيدة األصفهانية ص) ٢(
 ١، تبيني كـذب املفـرتي البـن عـساكر ج١٧٦ ص١اعتقاد أهل السنة ج: لالستزادة من الردود ينظر) ٣(

 وما بعدها، اقتضاء الرصاط املـستقيم ٢٢٣ ص٣، جمموع الفتاوى ج٢٣، ملعة االعتقاد ص١٦٠ص
، جـامع العلـوم واحلكـم ٢٩٣ ص١٢، حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داوود البن القـيم ج١٤٨ص

، وقــد ١٢٥نـي ص ، ترمجــان شـعب اإليــامن للبلقي٣٦٢، رشح العقيـدة الطحاويـة ص٣٧٥ص١ج
 .ًأفدت كثريا من كتيب لعيل بن عبدالعزيز الشبل يف دراسة تأصيلية يف مسألة اإليامن مفيدة جدا

 .١٦٤سبق خترجيه ص) ٤(
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إن إبليس، وفرعون، وكفار قريش وغـريهم مـن : وأما املرجئة املحضة فيلزم من قوهلم

 .أهل الكتاب واملجوس ونحوهم، مؤمنون ألهنم يعرفون اهللا، وهذا قول واضح الفساد

 :وقول مجهور األشاعرة، واملاتردية، ومن نحا نحوهم، فاسد لعدة اعتبارات منها

  : ألعامل، واألقوال يف النصوص الرشعية، كقوله تعاىلما ورد تسميته إيامن من ا -١

               
   :وقوله تعاىل . ]١٥:السجدة[                 

                           ]١٥ :احلجرات[، 

 @يف حديث أنواع املجاهدة أن النبي ) ٢١٦:ت(وغريها من اآليات، وملا رواه مسلم 
ده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم فمن جاهدهم بي(: قال

عمل @ َّ، فسمى النبي)بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من اإليامن حبة خردل

ًالقلب، واللسان، واجلوارح، إيامنا، وغري هذه النصوص من الوحيني كثرية جدا ً. 

فار الذي جحـدوا  بقلبه كأيب طالب، والك@ّأن كل من صدق باهللا ورسول اهللا  -٢

نعته يف كتبهم، وهم مصدقون بقلوهبم؛ يلزم أهنم مؤمنون، وهذا باطـل، أو أن مـن صـدق 

بقلبه فال يرضه حتى لو أتى بناقض من نـواقض اإلسـالم، ويكـون إيامنـه كـإيامن املالئكـة، 

 .ً، إذا فالتصديق املجرد من العمل ال قيمة له عند رب العاملنيواألنبياء، والصاحلني

ُيرد عليهم بالنصوص التي نفت عن مرتكب الكبرية اإليـامن الكامـل التـي تـستدل -٣

ًهبا الوعيدية استدالال حمرفا وهو نفي اإليامن مطلقا، ولكن احلـق أهنـا تنـايف كـامل اإليـامن،  ً ً

ال يزين الزاين حني يزين وهـو مـؤمن، وال يـرشب اخلمـر حـني يـرشهبا (: @ ومنها قوله

لسارق حني يرسق وهو مؤمن، وال ينتهب هنبـة ذات رشف فريفـع وهو مؤمن، وال يرسق ا

                                       
 ٦٩ ص١أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإليامن، باب بيان كـون النهـي عـن املنكـر مـن اإليـامن ج) ١(

 .٥٠برقم 

 .٣٣١رشح العقيدة الطحاوية ص: ينظر) ٢(
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 . )الناس إليه فيها بأبصارهم حني ينتهبها وهو مؤمن

ًفمرتكب الكبرية ال ينفى عنه كل اإليامن، كام تقوله الوعيديـة؛ إذ أخرجتـه منـه مطلقـا، 

ص باملعـصية، وال يوصف بكامل اإليامن، كام تقولـه املرجئـة بـل إيامنـه يزيـد بالطاعـة ويـنق

 .وهذه وسطية أهل السنة واجلامعة

ــسنة واجلامعــة ــل ال ــد أه ــامن عن ــو :اإلي ــل « ه ــول باللــسان، وعم ــان، وق تــصديق باجلن

 .»باجلوارح واألركان، يزيد بالطاعة، وينقص باملعصية

أن مسمى اإليامن يطلق عند أهل السنة واجلامعة عىل ثالث خصال جمتمعة، ال : أي

اعتقاد القلب، إقرار باللسان، : ( وهي جامعة لدين اإلسالمجيزئ أحدها عن اآلخر،

ومعتقد أهل السنة قامت عليه األدلة من الكتاب، والسنة، وإمجاع ) عمل باجلوارح

 وتابعيهم بإحسان، فمن القرآن الكريم أدلة كثرية عىل أن }الصحابة والتابعني 

جاء بتلك األعامل الصاحلة، األعامل جزء من اإليامن؛ منها آيات تصف املؤمن احلق بمن 

 : كام قال تبارك وتعاىل                         

                            

                              

                                
                   ]وغريها من اآليات]١٧٧ :البقرة ، . 

 لوفـد عبـد القـيس ملـا سـألوه عـن أمـور الـدين، فـأمرهم @ومن األحاديث؛ قولـه 

: اهللا ورسوله أعلم، قال:  قالوا)أتدرون ما اإليامن باهللا وحده؟(: باإليامن باهللا وحده، فقال

تــاء الزكــاة، وصــيام ًشــهادة أن ال إلــه إال اهللا، وأن حممــدا رســول اهللا، وإقــام الــصالة، وإي(

ال يـؤمن أحـدكم حتـى أكـون (: @، وقولـه )رمضان، وأن تعطوا من املغنم اخلمـس

                                       
 .٥٢٥٦ برقم ٢١٢٠ ص٥أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األرشبة، باب اخلمر من العنب ج) ١(

 .٥٣ برقم ٢٩ص١أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اإليامن، باب أداء اخلمس من اإليامن ج) ٢(
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 . ، وغريها من األحاديث)أحب إليه من والده، وولده، والناس أمجعني

ًفلم يأت اإليامن يف القرآن والسنة جمردا عن العمل، بل عطف عليه العمـل الـصالح يف 

ث، وهـو مـن بـاب عطـف اخلـاص عـىل العـام، أو الـبعض عـىل كثري من اآليات واألحادي

الكل، وذلك للتأكيد عىل األعامل الصاحلة، فـاإليامن والعمـل متالزمـان ال ينفـك أحـدمها 

عن اآلخر، والعمل هو صورة اإليامن وجوهره، ويف أقوال السلف تقرير هلذا املعنى، ومن 

 :أقواهلم رمحهم اهللا تعاىل

لقيـت «: أنه قـال) ٢٥٦:ت(بسند صحيح عن البخاري ) ٤١٨:ت(ما رواه الاللكائي 

قـول : ًأكثر من ألف رجل من العلامء باألمصار، فام رأيت أحدا منهم خيتلـف يف أن اإليـامن

 .»وعمل، يزيد وينقص

أمجـع أهـل الفقـه «: يف التمهيد اإلمجاع عـىل ذلـك فقـال) ٤٦٣: ت(ونقل ابن عبد الرب 

عمـل، وال عمـل إال بنيـة، واإليـامن عنـدهم يزيـد بالطاعـة واحلديث عىل أن اإليامن قول و

 .»وينقص باملعصية، والطاعات كلها عندهم إيامن

 .وأقواهلم يف هذا املعنى من الكثرة بمكان

 :ًوإليك مثاال من تفاسري أهل السنة يف اآلية

   :قوله تعاىل« ):٥٩٧: ت(قال ابن اجلوزي            اإليامن يف اللغة :

 .»التصديق، و الرشع أقره عىل ذلك، وزاد فيه القول والعمل

                                       
 ١٤ ص١ مـن اإليــامن ج@أخرجـه البخـاري يف صـحيحه، كتـاب اإليـامن، بـاب حـب الرسـول ) ١(

 .١٥برقم

 .١٧٣ ص١أصول اعتقاد أهل السنة جرشح ) ٢(

 .٢٣٨ ص٩التمهيد البن عبد الرب ج) ٣(

 .٢٤ ص١زاد املسري ج) ٤(
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﴿﴿:  قوله تعالى]٤[                                             ﴾﴾ 
  :]٣ :البقرة[

 

  ﴿:  ىل يف قولـه تعــا# الـصادق عــن«): ١٤٠٤:ت(قـال الطباطبـائي 

    ﴾أنه احلق#من ءامن بقيام القائم :  ، قال «. 

 

 :سبب احلكم عىل قول الطباطبائي بالتحريف يعود ألمرين

ْ حرص الغيب يف اآلية عىل اإليامن بالقائم -١  .  فقط"املهدي: أي"َ

، فهـم @املنتظر عند هؤالء عىل غري مـا جـاء يف سـنة النبـي  القائم وهو املهدي -٢ 

ًحرفوا أوصافه، ورتبوا عليه أحكاما ما أنزل اهللا هبا من سلطان ّ ّ. 

 

من املعروف أن اإليامن بعودة الغائب من أسس التشيع بل هو الـركن العظـيم عنـدهم، 

رش مـن أئمـتهم الـذين غـالوا وأن بعض الرافضة تؤمن بأنه اإلمـام األخـري، وهـو الثـاين عـ

 دخـل الـرسداب يف @فيهم، واسمه حممد بن احلسن العسكري، وهو مـن ذريـة النبـي 

ًهــ، وهـو صـغري، وأنـه ال يـزال حيـا وسـيظهر بعـد شـيوع الظلـم ٢٦٠مدينة سامراء عـام 

ّليخلص الناس منه، ويقر العدل يف األرض، ويتوسلون به، وهلم فيه من الغلو ما ألئمـتهم 
 .مة، ومن املعروف أن املهدي يف السنة غري هذا الذي ادعته الشيعةاملزعو

                                       
 .٤٦ ص١تفسري امليزان ج) ١(

ــن نعــيم ج: ينظــر) ٢( ــة لعمــر النمــريي ج٢٩٩ص١كتــاب الفــتن الب ــاريخ ١٨٧ ص١، تــاريخ املدين ، ت

لعلـل املتناهيـة يف ، ا١٧٧ ص٢، البـدء والتـاريخ ج٦٣ ص١، فـرق الـشيعة ج٥٨٣ ص٤الطربي ج

، ١٢٠، عقـد الـدرر يف أخبـار املنتظـر للـسلمي ص٨٥٥ ص٢األحاديث الواهيـة البـن اجلـوزي ج

ــالم ج ــاريخ اإلس ــييل ص٢٨ ص٢٢ت ــساعة للغف ــدي ٩٧، أرشاط ال ــار امله ــورد يف أخب ــرف ال ، الع

 .٥، الرد عىل الرافضة ملحمد بن عبدالوهاب ص٤٥للسيوطي ص
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 إنكـارهم املهـدي وال يصح ما يصدر عن بعض أهل الـسنة مـن غـري أهـل االختـصاص

كردة فعل أمام خرافات الشيعة، بل إن املهـدي حـق، تـواترت األحاديـث الـصحيحة بمجيئـة، 

وقـد « :يف املنـار املنيـف، فقـال) ٧٥٢:ت(قـيم وقد حكى التواتر عدد من األئمـة، مـنهم ابـن ال

 بذكر املهدي وأنـه مـن أهـل بيتـه، وأنـه يملـك @تواترت األخبار واستفاضت عن رسول 

ًسبع سنني، وأنه يأم األرض عدال، وأن عيسى خيرج فيساعده عىل قتل الدجال، وأنه يـؤم هـذه  ّ ُ َ
حاديـث الـواردة يف املهـدي فاأل«): ١٢٥٠:ت( وقال الـشوكاين »األمة ويصىل عيسى خلفه

ًالتي أمكن الوقوف عليها منها مخـسون حـديثا فيهـا الـصحيح، واحلـسن، والـضعيف املنجـرب، 

 .  ، وغريهم من األئمة الذين حكوا التواتر كثري»وهي متواترة بال شك وال شبهة

 واسـم أبيـه كـام يف @ومما جـاء يف وصـفه؛ أن اسـمه واسـم أبيـه يطـابق اسـم النبـي 

ال تذهب الدنيا حتى يملك رجـل مـن أهـل (:  قال@ أنه >رواية عن ابن مسعود ال

ًبيتي، يواطئ اسمه اسمي، يمأل األرض عدال وقسطا كام ملئت جورا وظلام ً ً ً(. 

                                       
 .، وغريمها من املعارصين٣٩٣ ص٩رشيد رضا يف تفسريه حمثل ابن خلدون يف مقدمته و ) ١(
، حكاه عن أيب احلسن حممد بن احلسني بن ١٤٢املنار املنيف يف الصحيح و الضعيف البن القيم ص ) ٢(

 .٣٦٣:إبراهيم اآلبري ت
 يف رسالة الشوكاين التوضيح يف تواتر ما جاء يف املهدي املنتظر والدجال املسيح، جـل الرسـالة: ينظر) ٣(

 .هذا املوضوع
، ابـن حجـر يف الفـتح ٩٥ ص١٤، ابن كثـري يف الفـتن ج١٣٤ ص٨منهم ابن تيمية يف منهاج السنة ج) ٤(

 .١٢٦ ص٩، وهتذيب التهذيب ج١٦ ص١٣ج
 ، وأمحد يف مسنده، مسند عبداهللا بـن مـسعود٢٨٣ برقم ١٩٢ ص١أخرجه ابن أيب شيبة يف مسنده ج) ٥(

، ٤٢٨٢ بــرقم ١٠٦ص  ٤ه كتــاب املهــدي جند يف ســن داوو، وأبــ٣٥٧٢ بــرقم  ٣٧٦ص  ١ ح>
، وابـن حبـان يف ٢٢٣٠ بـرقم ٥٠٥ ص٤والرتمذي يف سننه، كتاب الفتن، باب ما جاء يف املهـدي ج

 ذكـر البيـان بـأن خـروج املهـدي إنـام يكـون ، عام يكون يف أمته من الفتن@صحيحه باب أخباره 
، واحلـاكم ٢٨٩ ص٢املعجم الصغري ج، والطرباين يف ٦٨٢٣ برقم ٢٣٦ ص١٥بعد ظهور الظلم ج

، وصححه األلباين يف فـضائل الـشام ٨٤٣٤ برقم ٥١١ ص٤ كتاب الفتن واملالحم ج،يف املستدرك
 .، كلهم بألفاظ متقاربة١٦ ص١ودمشق ج
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وهذا خيالف ما ابتدعته بعض الرافضة يف نسبة املهدي للعسكري، فاسمه عـىل غـري مـا 

وأمـا «: و يعـدد األقـوال الباطلـة يف املهـديوهـ) ٧٥٢:ت(ذكر يف احلديث، قال ابن القيم 

بعض الرافضة فلهم قول رابع، وهو أن املهدي هو حممد بن احلسن العسكري املنتظر، مـن 

، احلـارض يف األمـصار، الغائـب عـن األبـصار، ولد احلسني بن عيل ال مـن ولـد احلـسن

ًالذي يورث العصا، وخيتم الفضا دخل رسداب سامراء طفال صـغريا مـن  أكثـر مـن مخـس ً

مئة سنة، فلم تره بعـد ذلـك عـني، ومل حيـس فيـه بخـرب، وال أثـر، وهـم ينتظرونـه كـل يـوم 

... فهـذا دأهبـم ودأبـه... يقفون باخليل عىل باب الـرسداب ويـصيحون بـه أن خيـرج إلـيهم

 .»ولقد أصبح هؤالء عارا عىل بني آدم وضحكة يسخر منها كل عاقل

، واإليامن بمجيئه وأنـه @عن الصادق املصدوق فاملهدي هو الذي جاءت أوصافه 

عالمة عظمى لقيام الـساعة جـزء مـن اإليـامن بالغيـب الـذي امتـدح اهللا تعـاىل املـؤمنني بـه 

﴿ :بقوله        ﴾ وليس كل الغيـب هـو اإليـامن باملهـدي قـال الـسعدي يف ،

امن بجميــع مــا أخــرب اهللا بــه مــن الغيــوب ويــدخل يف اإليــامن بالغيــب؛ اإليــ«: تفــسري اآليــة

املاضية واملستقبلة، وأحوال اآلخرة، وحقائق أوصاف اهللا وكيفيتها، وما أخربته به الرسـل 

 .، وعىل هذا مجع من املفرسين»من ذلك

                                       
 ).٣(املراجع يف حاشية: يرى علامء احلديث أن املهدي من أوالد احلسن، ينظر) ١(

 .١٥٣، ١٥٢املنار املنيف ص) ٢(

 .٤٠فسري السعدي صت) ٣(

، تفسري القشريي لطائف ١٤٧ ص١، الكشف والبيان للثعلبي ج٢٣٥ ص١تفسري الطربي ج: ينظر) ٤(

بي ــــ، تفـسري القرط٨٠ ص١، الكـشاف ج٩٠ ص١دي جـــــ، تفـسري الواح١٨ ص١اإلشـارات ج

ــي ــــ، التــسهي١٣ ص١ري النــسفي جــــ، تفــس١٠٨ ص١ري البيــضاوي جـــــ، تفــس١٦٣ ص١ج  ل للكلب

 .٣٠ ص١، تفسري أيب السعود ج٢٣ ص١، الدر املنثور ج٣ ص١، تفسري اجلاللني ج٣٦ ص١ج
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﴿﴿: قوله تعالى ]٥[               ﴾﴾] ٣ :البقرة[:  

﴿     ﴾ 

وإسناد الرزق إىل نفسه لإلعالم بـأهنم ينفقـون احلـالل «): ٥٣٨:ت( قال الزخمرشي *

 .»ًاملطلق الذي يستأهل أن يضاف إىل اهللا ويسمى رزقا

ــائي * ــايش عــن الــصادق «): ١٤٠٤:ت( قــال الطباطب ــه #ويف تفــسري العي  يف قول

﴿: تعاىل          ﴾ُبثونَومما علمناهم ي﴿:  قال﴾«ويف روايـة أخـرى قـال ، :

 .﴾ومما علمناهم يبثون، ومما علمناهم من القرآن يتلون﴿

 

أما الزخمرشي فإنه يعرب عن بدعة القدرية ومنهم املعتزلة، وهي أن اهللا تعـاىل ال يـرزق 

أن احلـرام ال إال احلالل، وأما احلرام فالعبد يرزقه لنفسه، والزخمرشي يذكر يف ثنايـا كالمـه 

يسمى رزقا، ومرجع هذا االنحراف أهنم مل يستطيعوا التفريق بني ما أراده اهللا وما حيبـه اهللا 

  وسيأيت بيانه بالرد، وأما الطباطبائي فإن تفـسريه لآليـة حتكـم بغـري دليـل وهـو مـن ،

 .أكثر أسباب االنحراف عند بعض الرافضة وغريها

 

ية يرى أهلها أن اهللا ال يرزق إال احلالل، أما احلرام فالعبد يرزقـه لنفـسه، هذه بدعة قدر

ًووجه ضالهلم يف هذا اجلانب أهنم مل يستطيعوا التفريق بني ما قدره اهللا دينا ورشعا وأحبـه  ً

ًورضيه، وبني ما قدره كونا، وإن مل حيبه ويرضه، وملا كانت إرادة اهللا عنـدهم حمـصورة فـيام 

ومل يتصوروا أن يريد ما يبغضه ويكرهه، فرقوا بـني الـرزق احلـالل واحلـرام أحبه ورضيه، 

ًفأضافوا رزق احلالل إىل اهللا، ومنعوا أن يكـون اهللا رازقا للحـرام ألنـه غـري حمبـوب هللا فـال 

                                       
 .٨٢ ص١الكشاف ج) ١(

 .٤٧ ص١تفسري امليزان ج) ٢(

 .املرجع السابق) ٣(

 . وما بعدها١٦٨ ص١، املسائل االعتزالية ج١٦العبودية ص: ينظر) ٤(
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أن ال رازق إال اهللا : يضاف إليه بزعمهم، والصواب بل اإلمجاع احلاصل قبل ظهور الفـرق

 .  احلرام استحق اللوم عليهتعاىل، وإن أكل العبد

فام يصيبه العبد من احلرام ليس هو الرزق الذي أباحه «): ٧٢٨:ت(قال شيخ اإلسالم 

اهللا له، وال حيب ذلك وال يرضاه، وال أمره أن ينفق منه، بل هو مـن الـرزق الـذي سـبق بـه 

 :أنه قـال @علم اهللا وقدرته، كام يف احلديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود عن النبي 

جيمع خلق أحدكم يف بطن أمه أربعني يوما نطفة، ثـم يكـون علقـة مثـل ذلـك، ثـم يكـون (

مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه امللك، فيؤمر بأربع كلامت فيكتب، رزقه، وعمله، وأجلـه، 

، فكام أنه كتب ما يعمله من خري ورش، وهـو يثيبـه عـىل اخلـري وجيزيـه )وشقي، أو سعيد

لك كتب ما يرزقه من حالل وحرام مع أنه يعاقبه عىل الرزق احلـرام، وهذا عىل الرش، فكذ

 .»مبني عىل أن كل ما يف الوجود واقع بمشيئة اهللا وقدرته

: يف االنتـصاف بقولــه) ٥٣٨:ت(قـول الزخمــرشي ): ٦٨٣:ت(ّوقـد تعقـب ابــن املنـري 

، أمـا احلـرام فالعبـد يرزقـه فهذه بدعة قدرية، فإهنم يرون أن اهللا تعاىل ال يرزق إال احلالل«

ًهذا هللا بزعمهم، وهذا لرشكائه، وإذا أثبتـوا خالقـا : لنفسه، حتى يقسمون األرزاق قسمني

 فــال خــالق وال رازق يف غــري اهللا، فــال يــأنفون عــن إثبــات رازق غــريه، أمــا أهــل الــسنة

                                       
ًضا متهيـد األوائـل وتلخـيص الـدالئل ، وله أيـ١٥، اإلنصاف ص٧٧اعتقاد أئمة احلديث ص :ينظر) ١(

ــي ص٣٧١ص ــاد للبيهق ــف ج١٧١، االعتق ــاب املواق ــدة ٢٤٣ ص٣، كت ــدها، رشح العقي ــا بع  وم

 .٨٨الواسطية للهراس ص

صـحيح البخـاري، كتـاب األنبيـاء، بـاب خلـق آدم : متفق عليه رواه الشيخان بألفاظ متقاربة، ينظـر) ٢(

اب القدر، باب كيفية خلـق اآلدمـي يف بطـن ، صحيح مسلم،كت٣١٥٤ برقم ١٢١٢ ص٣وذريته ج

 .٢٦٤٣ برقم٢٠٣٦ ص٤أمه وكتابة رزقه، وأجله، وعمله، وشقاوته، وسعادته ج

 .، بترصف٥٤١ ص٨جمموع الفتاوى ج) ٣(

يعني بأهل السنة األشعرية وليسوا كذلك وإن كانوا أقرب الفرق ألهل السنة مع بعـد املـسافة بيـنهام ) ٤(

 .ةوابن املنري من األشعري
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ـــدهتم إال اهللا    : ً، تـــصديقا بقولـــه تعـــاىلعقي                   

                ]أهيا القدرية ،]٣ :فاطر«. 

يف إطـالق اإلنفـاق عـىل العلـم فـال دليـل عليـه مـن ) ١٤٠٤:ت(أما قـول الطباطبـائي 

أصـل اإلنفـاق «: )٦٠٦:ت(وال من أقوال املفرسين وهو قول باطل قـال الـرازي  اللغة

 .»ًإخراج املال من اليد، ومنه نفق املبيع نفاقا إذا كثر املشرتون له

والنفقة التي يف اآلية هي الزكاة املوجبة، قاله ابن عبـاس، «): ٧٤٥:ت(وقال أبو حيان 

ــه  ــاة، قال ــرض الزك ــل ف ــوع قب ــاس؛ أو التط ــن عب ــسعود واب ــن م ــه اب ــال، قال ــة العي أو نفق

 .»الضحاك

إهنـم موصـوفون بجميـع ... «: بني هـذه األقـوال بقولـه) ٣١٠:ت(ع ابن جريروقد مج

ّمعاين النفقات املحمود عليها صاحبها من طيب ما رزقهـم رهبـم مـن أمـواهلم وأمالكهـم، 

ُوذلك احلالل منه الذي مل يشبه حرام َ«. 

﴿﴿ :قوله تعالى ]٦[                      ﴾﴾] ٦: البقرة[:  

 

 .» بهومن مراتب الكفر ترك ما أمر اهللا «): ١٤٠٤:ت(قال الطباطبائي 

                                       
 .٤٩ص  ١االنتصاف ج) ١(

 .٢٣٥ ص١، التحرير والتنوير ج١٦٣ ص٢البحر املحيط ج: ينظر) ٢(

 .٢٩ ص٢تفسري الرازي ج)٣(

 .١٦٥ ص٢البحر املحيط ج) ٤(

 .٢٤٤ ص١تفسري الطربي ج) ٥(

، توجد بعض األعامل التـي اختلـف يف كفـر تاركهـا مثـل الـصالة، ولكـن احلكـم ٥٣ ص١امليزان ج) ٦(

 .  عىل من ترك أي عمل فهو من مذاهب غالة الرافضة ومن وافقهمًبالكفر مطلقا
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، ، وغريها مـن الوعيديـةيرجع هذا التحريف ملعتقد باطل تدين به بعض الرافضة

جـع هلـذا  بـه كفـر راالذين يكفرون بسبب املعصية، فقول الطباطبائي أن ترك ما أمراهللا 

 .املعتقد الباطل

 

التحريف يف معنى الكفر نتيجة للتحريـف يف معنـى اإليـامن، فـاإليامن عنـد أهـل الـسنة 

قول باللسان، وعمل باألركان، واعتقاد باجلنان، يزيد بطاعـة الـرمحن، ويـنقص : واجلامعة

 ال يزيـد وال يـنقص، بـل فهو قول، وعمـل، واعتقـاد،: بمعصيته، أما اإليامن عند الوعيدية

ٌّكل إذا زال بعضه زال مجيعه، فهم ال يقولون بزيادة اإليامن بالطاعة، ونقصانه باملعصية بـل 

يكفــرون بالــذنب يف الــدنيا، وخيلــدون صــاحبه يف النــار بــاآلخرة، واملعتزلــة جيعلونــه بــني 

آلخـرة يف النـار، ّمنزلتني، فهو خرج من اإليامن وملا يـدخل إىل الكفـر، لكـنهم خيلدونـه يف ا

 .  فهم موافقون للخوارج والرافضة يف احلكم األخروي

وأما املرجئة فهم مراتب، فالذين جعلوا اإليامن معرفة هللا فقط، فـالكفر عنـدهم اجلهـل 

، وقوهلم ساقط ظـاهر به، وهذا أقبح املذاهب يف اإليامن والكفر وهو قول غالة اجلهمية

 .البطالن
                                       

يف احلقيقة أن تكفري الرافضة أبشع من غريهم من الوعيدية؛ فهم يكفرون بام هـو أدنـى مـن الكبـائر، ) ١(
ومن املعلوم أن الصحابة حتى املبرشين باجلنة منهم مل يسلموا من تكفري الروافض، وقـد يعـدون مـا 

 .١١الرد عىل الرافضة ملحمد بن عبدالوهاب ص: ، فيكفرون به، ينظرًليس بذنب ذنبا
الوعيدية مثل اخلوارج واملعتزلـة والرافـضة وغـريهم الـذين يـرون إنفـاذ وعيـد اهللا تعـاىل يف العـصاة ) ٢(

 .وختليدهم يف النار
 ، جمموع الفتـاوى١٣٠ ص٥ ص، منهاج السنة ج٣، املواقف ج١٤٣مقاالت اإلسالميني ص: ينظر) ٣(

 . ٥٤٦، ٢٨٢ ص ٣ج

﴿ :الرد عليهم يف حتريف لفظ اإليامن من قوله تعاىل: ينظر) ٤(          ﴾ ]٣:البقرة.[ 
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إن اإليامن تصديق القلب فقط، فعليه يكون الكفر عنـدهم التكـذيب : وأما الذين قالوا
للفظ الكفر يف هـذه اآليـة مـن ) ٦٠٦:ت(، وهو ظاهر من تفسري الرازي واجلحود فقط

، وغريهم مـن مجهـور األشـاعرة الـذين يـرون أن اإليـامن تـصديق القلـب،  سورة البقرة
 .والكفر التكذيب واجلحود فقط

ُر وحده مسألة مهمة وعظيمة بمنزلة مسألة اإليـامن وعظمتهـا؛ قـال ومعرفة معنى الكف َ ََّ
 يف اإلســـالم، واإليـــامن، #يف رشحـــه حلـــديث جربائيـــل ) ٧٩٥:ت(ابـــن رجـــب 

أعنـي مـسائل اإلسـالم واإليـامن، والكفـر والنفـاق، مـسائل : وهـذه املـسائل«: واإلحسان
قاوة، واسـتحقاق اجلنـة والنـار، ّ علق هبذه األسامء السعادة، والـشًعظيمة جدا؛ فإن اهللا 

واالختالف يف مسمياهتا أول اختالف وقع يف هذه األمة، وهو خالف اخلوارج للصحابة، 
ــر،  ــرة الكف ــوهم يف دائ ــة، وأدخل ــالم بالكلي ــن اإلس ــدين م ــصاة املوح ــوا ع ــث أخرج حي

 . »وعاملوهم معاملة الكفار، واستحلوا بذلك دماء املسلمني وأمواهلم
يف معنى الكفر عند الوعيدية، جـور يف التكفـري، ليـشمل مـن ال ينطبـق وهذا التحريف 

عليه وصف الكفر، من عصاة أهل القبلة الـذين يرتكبـون مـا دون الكفـر مـن الكبـائر، أو 
 . ِّأصحاب البدع غري املكفرة

وأهل السنة جممعون عىل أن املسلم ال يكفر باقرتافه الكبائر سـوى الـرشك، قـال أبـو جعفـر 
، وقـال شـيخ »ًوال نكفر أحدا مـن أهـل القبلـة بـذنب مـامل يـستحله«): ٣٢١:ت(الطحاوي 

 . »ال جيوز تكفري املسلم بذنب فعله وال بخطأ أخطأ فيه«): ٧٢٨:ت(اإلسالم 

                                       
 أو يكفي فيه ، هل يشرتط فيه اإلقرار باللسان،ن اإليامن تصديقإ :عىل تفاوت بني هؤالء الذين قالوا) ١(

 . من سورة البقرة٣آية   عندوال والرد عليهاالتصديق بالقلب، وقد سبق ذكر هذه األق
 .٤٢ ص٢التفسري الكبري ج) ٢(
 .٣٠جامع العلوم واحلكم ص) ٣(
 مـن أهـل القبلـة ًوال نكفـر أحـدا (:واألفضل يف هذه العبارة أن يقال ،٤٠متن العقيدة الطحاوية ص) ٤(

بعض األعـامل التـي كام سمعت ذلك من الرباك يف رشحه للطحاوية لوجود ) بأي ذنب مامل يستحله
 . وإن مل يستحلهاًاعد بعض العلامء من أهل السنة تركها كفر

 .٢٨٢ ص٣جمموع الفتاوى ج) ٥(
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 :وهذه املسألة مبنية عند أهل السنة عىل ثالثة أصول

امن، كـام أن اإليـامن تفاضل املسلمني يف اإليامن، إذ ليسوا عىل درجة واحدة من اإليـ-١

 .يتبعض يف نفسه، بمعنى أنه يزيد وينقص

الشخص الواحد قد جيتمع فيه مع اإليامن شعبة من شعب الكفـر أو النفـاق، وهـذه -٢

 @ أن رسـول اهللا >الشعب هي الكبائر سوى الـرشك، ففـي مـسلم عـن أيب هريـرة 

، ونحـوه ) عـىل امليـتالطعـن يف النـسب، والنياحـة: اثنتان يف الناس مها هبم كفـر(: قال

 .)إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان: آية املنافق ثالث(: حديث

ًفليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصري كافرا الكفر املطلق، كـام أنـه لـيس -٣

كـل مـن قــام بـه شــعبة مـن شــعب اإليـامن يـصري هبــا مؤمنـا، حتــى يقـوم بــه أصـل اإليــامن 

 .وحقيقته

 .دائرة اإلسالم أسوع من دائرة اإليامن، فمرتكب الكبرية مسلم غري مؤمن-٤

واستدل أهل السنة عىل عدم كفر مرتكب الكبرية بنصوص كثرية من الكتاب والـسنة، 

 :نذكر بعضها فيام ييل

ــه ــاىل، قول ــاب اهللا تع ــن كت  ﴾            ﴿: فم

رشك ال يغفــره اهللا إال : ، فهــذه اآليــة قــسمت الــذنوب و املعــايص إىل نــوعني]٤٨ :النــساء[

بالتوبة والعودة إىل التوحيد، وما دون الرشك، وهي كبائر الذنوب، وصاحبها حتت املشيئة 

                                       
، التوسـط و االقتـصاد يف أن ٩١ضوابط التكفري عند أهل السنة واجلامعـة لعبـد اهللا القـرين ص: ينظر) ١(

هيد لرشح كتـاب التوحيـد ، التم١١الكفر يكون بالقول أو بالعمل أو باالعتقاد لعلوي السقاف ص

 .٣٣٠لصالح آل الشيخ ص

أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإليامن، باب إطالق اسم الكفـر عـىل الطعـن يف النـسب والنياحـة ) ٢(

 .٦٧ برقم ٨٢ ص١ج

 .٣٣ برقم٢١ ص١أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اإليامن، باب عالمة املنافق ج) ٣(

 .٢١ً، احلسبة البن تيمية أيضا ص٧٠اقتضاء الرصاط املستقيم ص: ينظر) ٤(
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 .اإلهلية إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له

            : ومنها قوله تعاىل

                  
            ]١٠،٩ :احلجرات[ ،

: ، ومنها قوله تعاىل ودلت هاتان اآليتان عىل وجود اإليامن واألخوة مع االقتتال والبغي

                        ]فسامه ]١٧٨ :البقرة ،

 . ًأخا وهو قاتل

ما من عبد قال ال إله إال اهللا ثم (: @ قال رسول اهللا >  ما رواه أبو ذرومن السنة

: وإن زنى وإن رسق، قلت: وإن زنى وإن رسق؟ قال: مات عىل ذلك إال دخل اجلنة، قلت

 .)ّوإن زنى وإن رسق عىل رغم أنف أيب ذر: وإن زنى وإن رسق قال

ًنة، ومن مات يرشك باهللا شيئا ًمن مات ال يرشك باهللا شيئا دخل اجل(: @ومنها قوله 

 .)دخل النار

ال يزنى الـزاين حـني يـزين ( :أما ما استدلوا به من أحاديث توهم تكفري مرتكب الكبرية مثل

إن : ال دليل هلم فيها، بل جتمع مع غريها مـن نـصوص الوعـد فيقـال ، احلديث).وهو مؤمن

 .  يدل عليه حديث أيب ذر السابق نفى عنه كامل اإليامن ال أصله، وهذا ما @النبي 

                                       
 .١٨١، تفسري السعدي ص١٩٣ ص٥تفسري اللباب البن عادل ج: ينظر) ١(
 .٣٧٤ ص٧تفسري ابن كثري ج: ينظر) ٢(
 .٩٢ ص٢٠، جمموع الفتاوى ج١٨٩ ص١تفسري البغوي ج: ينظر) ٣(
 .٥٤٨٩ برقم ٢١٩٣ ص ٥أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب الثياب البيض ج) ٤(
ًأخرجه مسلم، كتاب اإليامن، باب من مات ال يرشك باهللا شيئا دخل اجلنة ومـن مـات مـرشكا دخـل ) ٥( ً

 .٩٣ برقم ٤٩ ص١النار ج
 : سبق خترجيه عند قوله تعاىل) ٦(            ]٣٨٣ ص]٣:البقرة. 
ــادؤه ملحمــد الــ١٣٠ ص٥درء التعــارض ج: ينظــر) ٧( ــاوى ١٥٠سحيم ص، اإلســالم أصــوله ومب ، فت

 .١٥٨ ص٢اللجنة الدائمة ج
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يف صــحيحه حتــت أمثــال هــذه األحاديــث يف كتــاب ) ٢٥٦:ت(ّ وقــد بــوب البخــاري 

بــاب املعــايص مـن أمــر اجلاهليــة، وال يكفــر صــاحبها بارتكاهبــا إال : (ًاإليـامن بابــا بعنــوان

 . )بالرشك

يف ) ١٤٢٩:ت(ويمكن تلخيص منهج أهل السنة بالتكفري بقول جامع لبكـر أبـو زيـد 

وأن الكفــر باالعتقــاد، وبــالقول، وبالفعــل، وبالــشك، وبــالرتك، ولــيس ... « :درء الفتنــة

ّحمصورا بالتكذيب بالقلب كام تقول املرجئة، وال يلزم من زوال بعـض اإليـامن زوالـه كلـه  ً

للحكـم بـالردة والكفـر موجبـات وأسـباب هـي نـواقض «: ، وقـال»كام تقول اخلـوارج

م، مـن اعتقـاد، أو قـول، أو فعـل، أو شـك، أو تـرك، ممـا قـام عـىل اعتبـاره اإليامن واإلسال

ُناقضا الدليل الواضح، والربهان الساطع من الكتاب، أو السنة، أو اإلمجاع ُ ً« . 

﴿﴿: قولــه تعـــالى  ]٧[                                                 
           ﴾﴾]٧ :البقرة[:  

﴿   ﴾ 

َّال ختم وال تغـشية ثـم عـىل احلقيقـة، وإنـام هـو مـن بـاب «): ٥٣٨:ت(قال الزخمرشي  َ

فلم أسند اخلتم إىل اهللا تعاىل، وإسناده إليه يدل عىل املنع مـن : فإن قلت«: وقال، »املجاز

ًوهو قبيح، واهللا تعاىل عن فعل القبيح علـوا كبـريا لعلمـه قبول احلق، والتوصل إليه بطرقه 

القصد إىل صـفة القلـوب بأهنـا كـاملختوم عليهـا، وأمـا : قلت... بقبحه، وعلمه بغناه عنه؟

ّفلينبه عـىل أن هـذه الـصفة يف فـرط متكنهـا وثبـات قـدمها كالـيشء ، إسناد اخلتم إىل اهللا 

 .»...اخللقي غري العريض

                                       
 .٢٠ ص١البخاري ج) ١(

 .٢٧درء الفتنة عن أهل السنة ص) ٢(

 .٣٠املرجع السابق ص) ٣(

 .٨٨ ص١الكاشف ج) ٤(

 .٨٩ ص١الكاشف ج)٥(
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ًاول الزخمرشي تأويـل اآليـة هبـذه التـأويالت الباطلـة، فـرارا مـن نـسبة اخلـتم إىل اهللا حي

تعاىل، والذي يدفعه هلذا التحريف معتقـده االعتـزايل، فـإن املعتزلـة قدريـة تـرى أن أفعـال 

ً، ومـن األسـباب التـي تدفعـه لتحريـف اآليـة أيـضا عـدم تفريقـه بـني العباد خملوقة هلـم

 حـق اخلـالق واملخلـوق، وهـي مـن املـسائل التـي ضـلت فيهـا املعتزلـة، احلسن والقبيح يف

 .وغريها من الفرق كام سيأيت بيانه يف الرد

 

 : الرد عىل هذا التحريف ببيان القول احلق يف مسألتني

  نسبة اخلتم عىل القلوب إىل اهللا، وهل يوصف بذلك؟:األوىل

 .يح يف حق اخلالق وحق املخلوقني الفرق بني احلسن والقب:الثانية

املسألة األوىل وهي نسبة اخلتم عـىل القلـوب إىل اهللا يف اآليـة، فالـذي عليـه أهـل الـسنة 

واجلامعة إثبات هذا املعنى عىل حقيقته، كام أثبته اهللا تعاىل لنفسه، وهذا ليس فيه أدنى ظلـم 

موضـعه، والعـدل وضـع ، فـإن الظلـم والقـبح وضـع الـيشء يف غـري  كام تزعم القدريـة

اليشء يف موضعه، واهللا تعاىل عاقب هؤالء الكـافرين بـاخلتم عـىل قلـوهبم بـسبب عنـادهم 

وجحودهم ومعاندهتم، بعدما تبني هلـم احلـق، وهـذا عـدل منـه، وحـسن منـه تعـاىل لـيس 

وقد طبع اهللا عىل قلوهبم، وعـىل سـمعهم، وعـىل ... «): ٦١٧:ت(، قال القرطبي بقبيح

                                       
، كتـاب مـرهم ١٣٧، وهناية اإلقدام يف علم الكالم للـشهرستاين ص٥٠الفرق بني الفرق ص: ينظر) ١(

 ومابعـدها، التعليقـات األثريـة عـىل ٧٠ الرد عىل أئمة املعتزلة لعبد اهللا اليافعي صالعلل املعضلة يف

 .٧العقيدة الطحاوية ص

، دفع إهيام االضطراب عن آيات ٤٦، خلق أفعال العباد ص١٢٣الكسب ملحمد الشيباين ص: ينظر) ٢(

 .١٧٤ ص١، املسائل االعتزالية ج٢الكتاب للشنقيطي ص

، رفع الـشبهة والغـرر عـىل مـن حيـتج عـىل فعـل املعـايص بالقـدر ١٥٦فرتي صتبيني كذب امل: ينظر) ٣(

 .٣٥ملرعي الكرمي ص
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شاوة، فمتى هيتدون، أو من هيدهيم من بعد اهللا إذا أضلهم، وأصمهم، وأعمى أبصارهم غ

 أبصارهم،             ]وكان فعل اهللا ذلك عدال فـيمن ]٢٣ :الزمر ،

واألمـة جممعـة عـىل أن اهللا تعـاىل قـد وصـف نفـسه بـاخلتم، والطبـع عـىل ... أضله وخذلـه

   :جمــــازاة لكفــــرهم، كــــام قــــال تعــــاىلقلــــوب الكــــافرين          
 . ، فالطبع واخلتم كان بسبب كفرهم وإعراضهم»]١٥٥:النساء[

ّوتأول اآلية من مخـسة أوجـه «: ًمتعقبا الزخمرشي يف هذه اآلية) ٧٧٤:ت(قال ابن كثري 
َوكلها ضعيفة جدا، وما جرأه عـىل ذلـك إال اع َّ َ ؛ ألن اخلـتم عـىل قلـوهبم ومنعهـا مـن تزالـهً

    :ولو فهم قوله تعـاىل-تعاىل اهللا عنه يف اعتقاده-وصول احلق إليها قبيح عنده 

       ]وقولــه، ]٥:الــصف :                     

                ]وما أشبه ذلك مـن اآليـات الدالـة عـىل ، ]١١٠:األنعام

ًأنه تعاىل إنام ختم عىل قلوهبم وحال بينهم وبني اهلدى جزاء وفاقـا عـىل متـادهيم يف الباطـل  ً
 ملـا قـال مـا ًوتركهم احلق، وهذا عدل منه تعاىل حسن وليس بقبـيح، فلـو أحـاط علـام هبـذا

 ..»قال، واهللا أعلم

ٌيف اخلتم والطبع يف القرآن كالم نفيس، حيـث قـال) ٧٥١:ت(والبن القيم  والقـرآن «: ٌ

من أوله إىل آخره، إنـام يـدل عـىل أن الطبـع، واخلـتم، والغـشاوة، مل يفعلهـا الـرب سـبحانه 

كــرار الــدعوة منــه بعبـده مــن أول وهلــة حــني أمــره بــاإليامن أو بينــه لــه، وإنــام فعلــه بعــد ت

سبحانه، والتأكيد يف البيان واإلرشاد وتكرار اإلعراض منهم واملبالغـة يف الكفـر والعنـاد، 

فحينئذ يطبع عىل قلوهبم وخيتم عليهـا، فـال تقبـل اهلـدى بعـد ذلـك، وإالعـراض والكفـر 

 ًاألول مل يكن مع ختم وطبع، بل كان اختيارا فلام تكرر منهم صار طبيعية وسـجية، فتأمـل

ـــاىل ـــه تع ـــى يف قول   : هـــذا املعن                   

                                       
 .١٨٧ ص١تفسري القرطبي ج) ١(

 .١٤٧ ص١تفسري ابن كثري ج) ٢(
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                                   ﴾ 

 .»]٧ـ٦: البقرة[ 

ّوكـام سـبق يف سـبب التحريـف فـإن مرجعــه ملـسألة عظمـى زلـت فيهـا أقـدامهم وهــي 

العبد هو الـذي خيلـق أفعالـه وهـي مـن إنتاجـه : القدر؛ فاملعتزلة من القدرية الذين يقولون

،  جموس هـذه األمـة@ّ، ولذلك سامهم النبي وإرادته املطلقة، وليس هللا تدخل فيه

إن اخللق خيلقـون إيامهنـم : ًمع اهللا رشيكا خيلق الرش، وهؤالء يقولونفإن املجوس جيعلون 

 .وكفرهم وطاعتهم وعصياهنم

إن العبد جمبور ليس لـه دخـل : وعىل النقيض من القدرية تأيت اجلربية واجلهمية، فقالوا

ّيف األفعال، فهي حمض خلق اهللا تعاىل والعبد كالريشة يف مهب الريح ّ . 

 للتوسط يف معتقدهم وأنـار هلـم بالكتـاب والـسنة عة هداهم اهللا وأهل السنة واجلام

فاستدلوا بـام جـاء فـيهام مـن نـصوص رصحيـة عـىل أن أفعـال العبـاد هـي فعلهـم بـإرادهتم 

﴿ :  واألدلة كلها جيمعهـا قولـه تعـاىلومشيئتهم، وهي خلق اهللا          

            ﴾ ]فأثبت اهللا سبحانه مـشيئته، كـام يف قولـه ]٣٠: اإلنسان ،

                                       
 .٩١شفاء العليل ص ) ١(
، ديـن احلـق ٤٥، احلسنة والسيئة له ص ١٢٣ًرسالة يف معنى كون الرب عادال البن تيمية ص : ينظر) ٢(

، جممـل اعتقـاد أئمـة ١٠٧، أصول اإليامن ملحمد بن عبد الوهـاب ص ٨٩الرمحن آل عمر، صلعبد 
 .٣٤السلف لعبد اهللا الرتكي ص 

القدرية جموس هذه األمة، إن مرضوا فال تعودهم، وإن ماتوا فال (:  قال@عن ابن عمر عن النبي ) ٣(
، ابـن ٤٦٩١:  بـرقم٢٢ ص ٤، أخرجه أيب داوود يف سننه، كتاب الـسنة، بـاب القـدر ج)تشهدوهم

، الطـرباين يف ٩٢ بـرقم ٢٩ ص ١ماجه يف سننه عن جابر بن عبد اهللا بلفظ مقارب، باب يف القـدر ج
 برقم ١٥٩ ص ١، واحلاكم يف املستدرك، كتاب اإليامن ج٦٧٧٨ برقم ٣٦ ص ٧املعجم األوسط ج 

 .٣٣٨ برقم ١٤٤ ص١، وحسنه األلباين يف ظالل اجلنة يف ختريج السنة البن أيب عاصم ج٢٨٦
، رشح العقيـدة ٢٤٤، رشح العقيـدة الواسـطية ص ١٧٣كتاب القـدر أليب بكـر الفريـايب ص : ينظر) ٤(

 . ٦٥ ص ٣الطحاوية حتقيق أمحد شاكر ج
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﴿ : تعـــــــــــاىل                             ﴾ 

 .ويف اآلية رد عىل الفريقني. ]٢٩ -٢٨: التكوير[
الفرق بني احلسن والقبـيح يف حـق اهللا تعـاىل وحـق املخلـوقني، : ة وهيأما املسألة الثاني

فأقوال املعتزلة فيها مرتتبة عىل قياس اهللا تعاىل بخلقه يف التحسني والتقبيح، وهـو مـا يريـد 
تأكيده من خالل تفـسريه لآليـة، فإنـه يظـن هـو ومـن وافقـه أن مـا ) ٥٣٨: ت(الزخمرشي 

كـون كـذلك عنـد اهللا، وهـذا باطـل، فـال جيـوز متثيـل حكموا عليه بأنه قبـيح، فيجـب أن ي
ليس ما حـسن مـن اهللا «): ٧٢٨: ت(، يقول شيخ اإلسالم أفعال اهللا تعاىل بأفعال خلقه

حسن منا، وليس ما قبح منه يقبح منـا، فـإن املعتزلـة شـبهت اهللا بخلقـه، وذلـك أن الفعـل 
نا أمرنـا بـه، ويقـبح ألنـا هنينـا عنـه، حيسن منا جللبه املنفعة، ويقبح جللبه املرضة، وحيسن أل

 .»ًوهذان الوجهان منتفيان يف حق اهللا تعاىل قطعا
ــالى ]٨[ ــه تعــــ ﴿﴿:  قولــــ                                            

     ﴾﴾:  
 

حتـى يـستكملوا : هلم، ومـا هـم بمـؤمنني، أيأقروا هللا بألسنتهم وخالفت أعام«: يقول
﴿: دين اهللا ويوفوا بفرائضه كــَ        ﴾ ]أي الـذي أكمـل اإليـامن ]٣٧: الـنجم ،

 .»وأكمل الفرائض
 

ّسبب احلكم عىل كالم املفرس بالتحريف؛ أنه فرس النفاق عىل مذهب إالباضـية، فاملنـافقون  ِّ
ِّ، ومنهم اهلواري؛ موحدون، إال أهنم ارتكبوا الكبـائر، فكفـروا بـالكبرية بعض إالباضيةعند  ُ

                                       
 .٢٩٣ ص ٢، القول املفيد عىل كتاب التوحيد البن عثيمني ج ٤٦ ص ١درء التعارض ج : ينظر) ١(
 .١٧٧ ص ٢ املسائل االعتزالية ج ،٤٣١ ص ٨جمموع الفتاوى ج : ينظر) ٢(
 .٣٥٣ ص ١١جمموع الفتاوى ج ) ٣(
 .٨٣ ص ١تفسري اهلواري ج ) ٤(
، الـرد القـويم البـالغ عـىل ٥١، اعتقادات فـرق املـسلمني واملـرشكني ص٣٥امللل والنحل ص: ينظر) ٥(

 .٢٧قاموس الفقهي لسعدي أبو حبيب ص، ال١٧كتاب اخللييل اإلبايض لعيل الفقيهي ص



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة األلفاظ التي ح  

  

 

كفر نعمة ال بالرشك، فكفرهم بـني اإليـامن والـرشك، وذلـك كفـر النعمـة الـذي يطلقونـه عـىل 

 ﴾        ﴿: ًالعايص أيضا، ويـستدلون بقولـه تعـاىل

، فحكمهم يف املنافق أنه موحد يف الدنيا كافر كفر نعمـة، لكنـه يف اآلخـرة خالـد يف ]٢٨: إبراهيم[
النار هو والعايص؛ فوافقوا املعتزلة واخلوارج يف حكم مرتكب الكبـرية مـن عـصاة املوحـدين، 

 .املنافقنيوخالفوا القرآن والسنة والسلف الصالح وخمالفيهم يف كفر 

والنفاق الذي ذكره اهللا يف كتابه جعلته اإلباضـية يف األعـامل ال يف باالعتقـاد، فـال فـرق 

 .بني املنافق والعايص املوحد عندهم

يــستكمل تفــسري اآليــات اخلاصــة باملنــافقني يف ســورة ) ٢٨٠: ت(ولــذا جتــد اهلــواري 

﴿ : قولـه«: البقرة هبذا املعتقـد، فقـال           ﴾ ،بالعمـل باملعـصية  ﴿ 

     ﴾  يزعمـون أهنـم بمعـصية اهللا والفـساد يف األرض مـصلحون، قــال 

 ﴿ : تعـــاىل                 ﴾ال يـــشعرون أن اهللا يعـــذهبم يف :  أي

 .»رهم وتوحيدهم، وهذا يدل عىل أن املنافقني ليسوا بمرشكنياآلخرة وال ينفعهم إقرا

كـام )  ٢٢٤: ت(ِّفهو يثبت التوحيد للمنافقني، وعىل رغم أنه اخترص تفسري ابن سـالم 

سبق بيانه يف الرتمجة له، إال أنه ترك منـه مـا خـالف مـذهب اإلباضـية، ووضـع مـا يوافقـه، 

ـــاىل ـــه تع ـــي قول  ﴿: فف  ﴾ـــ ـــال اب ـــالم ق ـــرشكوا(: ِّن س  ﴿ :، ويف)ال ت   

 ﴾ .ــن ســالم ــامن: أي(: ِّقــال اب ــروا اإلي ــذا )أظه ــن اهلــواري رأى أن ه ، لك

ّالتفسري ال يوافق رأهيم يف النفاق فبدل الرشك باملعصية، وبدل ألفاظ اآلية بـام سـبق ذكـره،  ّ

 .مل يستكمل الفرائضِّلتوافق رأي اإلباضية يف املنافق، وأنه موحد 

                                       
 .٣٦٣ ص ٢ّ، التفسري واملفرسون ج ٥٠احلور العني لنشوان احلمريي ص : نظري) ١(

 .٨٥ ص ١تفسري هود اهلواري ج ) ٢(

 .٣٥كالم املحقق لتفسري هود باحلاج رشيفي ص : ينظر) ٣(

 .املرجع السابق) ٤(
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وإن كانت املعصية ضمن معنى اإلفساد لكنـه غـري مـا يـراه اهلـواري فـإن أكـرب معـصية 

ّوفساد عند املنافقني هي الكفر، وفرس معظـم املفـرسين اإلفـساد ، ال بـالكفر واملعـايص: ّ

 .كام يريده اهلواري من املعصية التي دون الكفر

﴿: لنفاق، لنرجـع لقولـه تعـاىلولتأكيد أنه يقرر مذهب اإلباضية يف ا    ﴾ 

ت يف اهللا : ، فإن الريبة هي الشك، وارتابـت أي]٤٥: التوبـة[ ّ ، كـام جـاء عـن أغلـب شـك

ــرسين ــني ّاملف ــن أيب زمن ــنهم اب ــالم ) ٣٩٩: ت(َ، وم ــن س ــسري اب ــصار لتف ــسريه اخت ِّوتف

ّ«: قــال فيهــا) ٢٨٠: ت(، ولكــن اهلــواري ًأيــضا ت قلــوهبم يف أن ال يعــذهبم اهللا وشــك

ًومل يكـن ارتيـاهبم شـكا يف اهللا، وإنـام كـان .. بالتخلف عن اجلهاد بعد إقرارهم باهللا والنبـي

 .»ارتياهبم وشكهم يف أن ال يعذهبم اهللا بتخلفهم عن نبي اهللا بعد إقرارهم وتوحيدهم

 

  ::تعريف النفاقتعريف النفاق

َأخوذ مـن النفـق، وهـو الـرسب يف األرض الـذي يـسترت فيـه، مـ :النفاق يف اللغـة: ًأوال َ ُ
 .ُوسمي املنافق به ألنه يسرت كفره

                                       
، أحكـام القـرآن للجـصاص ٤٥ ص ١، تفسري ابن أيب حـاتم ج ٢٩١ ص ١تفسري الطربي ج : ينظر) ١(

، تفـسري ٤٩ ص ١، تفسري القـرآن للـسمعاين ج ١٥٤ ص ١، الكشف والبيان للثعلبي ج ٣ ص ١ج

، زاد املسري ٩٣ ص١، املحرر الوجيز ج٢٠ ص١، أحكام القرآن البن العريب ج٥١ ص ١البغوي ج

، ١٥٤ ص١، اجلـواهر احلـسان يف تفـسري القـرآن للثعـالبي ج٢٠٢ ص١، تفسري القرطبـي ج٣٢ ص١ج

 .٤٣، تفسري السعدي ص٤٣ ص١، تفسري أيب السعود ج٧٦ ص١الدر املنثور ج

 ص ٢َ، تفسري ابن أيب زمنني ج٦٣ ص ٢، تفسري السمرقندي ج ١٥٩ ص ٤تفسري الطربي ج : ينظر) ٢(

، ٣٦٦ ص ٢، فـتح القـدير ج ٩١ ص ٢، تفـسري النـسفي ج ٤٦٦ ص ١، تفسري الواحـدي ج ٢٠٨

 .١٢٨١ ، أيرس التفاسري ألسعد حومد ص١١٠ ص١٠روح املعاين ج

 .١٠٤ّ، طبقات املفرسين للسيوطي ص١٨٩ ص ١٧سري أعالم النبالء ج : ينظر) ٣(

 .٣٥ ص ١تفسري اهلواري ج ) ٤(

 .٣٥٧ ص ١٠، لسان العرب ج ١٧٨ ص ٥العني ج : ينظر) ٥(
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ُإنه مأخوذ من نافقاء، والنافقاء موضع يرققه الريبوع من جحره: وقيل ِّ ُ فإذا أيت مـن ،ُ

خرج، ومنه اشتقاق النفاق؛ ألن صـاحبه : ِقبل القاصعاء رضب النافقاء برأسه فانتفق، أي

 .ُتم خالف ما يظهر فكأنام خيرج من اإليامن يف خفاءيك

ّوالذي فرسه به أهل العلـم املعتـربون أن النفـاق يف اللغـة «): ٧٩٥: ت(قال ابن رجب 
 .»هو من جنس اخلداع واملكر، وإظهار اخلري وإبطان خالفه

 .» وإبطان الرشإظهار اخلري«:  هوالنفاق عند أهل السنة واجلامعة :ًالنفاق رشعا: ًثانيا

، )إظهار اإلسـالم وإبطـان الكفـر: (وهذا التعريف أشمل من القول املشهور أن النفاق

 : ألن األول يدخل فيه النفاق االعتقادي، والنفاق العميل، أو يقال

 .إظهار اإلسالم واخلري، وإبطان الكفر والرش: النفاق

  ::والنفاق نوعانوالنفاق نوعان

 : النفاق االعتقادي ]١[

ُر اإليامن، ويبطن الكفر وهذا كفر أكـرب، وصـاحبه يف الـدرك األسـفل مـن ُوهو أن يظه

﴿النار، وهم الذين عناهم اهللا تعاىل يف اآليات التـي يف سـورة البقـرة،         

              ﴾ ]وقـال تعـاىل]٨: البقرة  :﴿         

               ﴾  ]وهــذا النــوع مــن النفــاق هــو حــال ]١٤٥: النــساء ،

                                       
، التبيـان يف ٣٣٢ ص ١، كتـاب احليـوان للجـاحظ ج ١٣ ص ٣ِّغريب احلديث البن سال ّم ج : ينظر) ١(

 .١٧٢رآن لشهاب الدين اهلائم ص تفسري غريب الق
، تفــسري غريــب مـا يف الــصحيحني البخــاري ومــسلم لــألزدي ٤٥٥ ص ٥مقــاييس اللغــة ج : ينظـر) ٢(

 . ١٩٨احلميدي ص 
 .٤٣٠جامع العلوم واحلكم ص ) ٣(
، العقيدة األصفهانية ص ٢٤٣َ، رياض اجلنة البن أيب زمنني ص ٤٩صفة املنافق للفريايب ص : ينظر) ٤(

، نـواقض ١٩ ص ٤، البحوث العلمية هليئة كبار العلـامء ج ٣٦٠ح العقيدة الطحاوية ص ، رش١٣١
 .٧١اإليامن القولية والعملية لعبد العزيز العبد اللطيف ص 

 .١٣٥اإليامن حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة ص : ينظر) ٥(
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املنافقني، الذين نزل فيهم القرآن وفضحهم، وهؤالء كفرهم أشـد مـن كفـر مـن مل يتظـاهر 

ذاب عبدة األصنام، وال تزال األمة ، ألنه خيادع املسلمني، وعذاهبم أشد من عباإلسالم

 .تبتىل بأمثاهلم ممن يكيدون للدين وأهله

معـصية فقـط، ملـا : ِّوهؤالء ال يمكن وصفهم بأهنم موحدون، أو أهنم كفـار نعمـة، أي

ُعلم باآليات الكريمة أهنم منافقون نفاق أكرب اعتقـادي، وعليـه فـإن قـول اإلباضـية فـيهم 

﴿: عند تفسريه لقولـه تعـاىل) ١٣٧٦: ت: (باطل، قال السعدي         

             ﴾ ]ــرة ــن «: ]٨: البق ــرج ع ــادي املخ ــاق االعتق ــا النف وأم

 .»دائرة اإلسالم، فهو الذي وصف اهللا به املنافقني يف هذه السورة وغريها

  :: النفاق العميل النفاق العميل--٢٢

، كام ورد يف قولـه ًذا يصدر من بعض املؤمنني بأن يفعل فعال من صفات املنافقنيوه

 .)إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان: آية املنافق ثالث(: @

وهذا النوع العميل ال خيرج صاحبه من امللة لكنه كبرية من كبائر الذنوب، وفيه خـصلة 

، وهـو وسـيلة وذريعـة للنفـاق ، وعليـه وعيـد شـديدمن خصال املنافقني، تنقص إيامنـه

   .األكرب والعياذ باهللا

النفـاق : أحـدمها: والنفـاق يف الـرشع ينقـسم إىل قـسمني«): ٧٩٥: ت(قال ابن رجب 

األكرب؛ وهو أن يظهر اإليامن باهللا، ومالئكته، وكتبـه، ورسـله، واليـوم اآلخـر، ويـبطن مـا 

، ونـزل @ق الـذي كـان عـىل عهـد رسـول اهللا يناقض ذلك كله أو بعـضه، وهـذا النفـا

                                       
 .٣٦٠، رشح العقيدة الطحاوية ص ١٠٢٣ ص ٦اعتقاد أهل السنة ج : ينظر) ١(

 .٤٢تفسري السعدي ص ) ٢(

 .٩٠ ص ١، فتح الباري ج ٤٧ ص ٢رشح النووي عىل صحيح مسلم ج : ينظر) ٣(

 .٣٩٤سبق خترجيه ص ) ٤(

 .٢١٠ ص١، الزواجر عن اقرتاف الكبائر البن حجر اهليتمي ج١٢٥الكبائر للذهبي ص : ينظر) ٥(
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النفـاق : القرآن بـذم أهلـه وتكفـريهم، وأخـرب أهنـم يف الـدرك األسـفل مـن النـار، والثـاين

 .ًاألصغر، وهو نفاق العمل، وهو أن يظهر اإلنسان عالنية صاحلة، ويبطن غري ذلك

وا صاحب النفاق فهذا املنهج الوسط هو رأي أهل السنة واجلامعة يف النفاق، فلم يكفر

العميل كام فعلت اإلباضية التي تسميه كافر نعمة، وإن مل خترجه من اإليامن لكنها ختلـده يف 

 .النار يف اآلخرة، فهي توافق املعتزلة واخلوارج يف ذلك

 .ومل تطلق اسم اإليامن عىل املنافقني يف االعتقاد، كام تزعمه اإلباضية هلم

﴿: ىلأمـــا اســـتدالل اإلباضـــية بقولـــه تعـــا                    

     ﴾ ]فلــيس هلـم دليــل يف هــذه اآليـة عــىل أن العــايص املوحــد ]٢٨: إبـراهيم ،ِّ ُ

ًواملنافق يسمى كافرا كفر نعمة، بل اآلية هي يف الكفر بالرسالة التي جاء هبـا النبـي  ُ@، 
، أنعـم @وكان تبـديلهم نعمـة اهللا كفـرا يف نبـي اهللا حممـد «): ٣١٠: ت(قال ابن جرير 

ًاهللا به عـىل قـريش، فأخرجـه مـنهم، وابتعثـه فـيهم رسـوال رمحـة هلـم، ونعمـة منـه علـيهم، 

 .»فكفروا به، وكذبوه، فبدلوا نعمة اهللا عليهم به كفرا

: ن مسمى اإليامن لقوله تعاىل يف املنافقنيأما استدالهلم بأن املنافق نفاق أكرب ال خيرج ع

﴿                        ﴾ ]فهي دليل عليهم ال هلم، ]١٤٣: النساء ،

خمريين بـني اإليـامن والكفـر، فـال «): ٧٧٤: ت(ألهنم ال ينسبون إىل اإليامن، قال ابن كثري 

ًرا وباطنا، وال مع الكفار ظاهرا وباطنـا، بـل ظـواهرهم مـع املـؤمنني، هم مع املؤمنني ظاه ً ً ً

 .»وبواطنهم مع الكافرين

 .»ال إىل أصحاب حممد وال إىل اليهود: قال جماهد«): ٩١١: ت(وقال السيوطي 

                                       
 .، بترصف يسري٤٣٠جامع العلوم واحلكم ص ) ١(

 .٥ ص ١٦جرير ج تفسري ابن ) ٢(

 .٤٣٩ ص ٢تفسري ابن كثري ج ) ٣(

 .٧مفحامت األقران يف مبهامت القرآن للسيوطي ص ) ٤(
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 .ّومعظم املفرسين عىل هذا التفسري

ــالى  ]٩[ ــه تعــــ ﴿﴿: قولــــ                                            

     ﴾﴾ ]٨: البقرة[.  

﴿  ﴾  

إن الناس اسم جنس، واسم اجلنس ال خياطـب بـه : قيل فيه«): ٤١٢: ت(ُّقال السلمي

 .»األولياء

 

 من العلم واملنزلة مـا من معتقدات الصوفية الباطلة الغلو يف األولياء، وهم يرون فيهم

ــن  ــا م ــة وغريه ــان واحلقيق ــل العرف ــاء، ويــسموهنم أه ــن األنبي ــى م ــريهم حت ال يكــون لغ

﴿ : مصطلحات الـصوفية الغاليـة، وقـد سـبق الـرد علـيهم عنـد قولـه تعـاىل    

    ﴾ ]وال أرى سببا لتفريق الـسلمي بـني األوليـاء وا]٦: الفاحتة ،ُّ لنـاس سـوى هـذا ً

يف تفــسريه أن علــامء الــصوفية يــرون أن ) ٦٧١: ت(املعتقــد الباطــل، وقــد ذكــر القرطبــي 

 .اسم جنس ال خياطب به األولياء) الناس(

 

اإلنسان من «: يف املصباح املنري) ٧٧٠: ت(، قال الفيومي الناس مجع إنسان وإنسانة

ى والواحـد واجلمـع، واختلـف يف اشـتقاقه، مـع الناس اسم جنس يقع عـىل الـذكر واألنثـ

من األنس فاهلمزة أصل ووزنه فعالن، : اتفاقهم عىل زيادة النون األخرية، فقال البرصيون
                                       

ـــربي ج : ينظـــر) ١( ـــسري الط ـــسري ج ٣٣٢ ص ٩تف ـــور ج ٢٣٢ ص ٢، زاد امل ـــدر املنث ، ٧٢٠ ص ٢، ال

 ص ٢، خمترص تفـسري البغـوي لعبـد اهللا الزيـد ج ٢١١، تفسري السعدي ص ٤٢٤ ص ٥القرطبي ج 

 .٦٣٦، أيرس التفاسري ألسعد حومد ص ٢٤، الوسيط لسيد طنطاوي ص ٢٦٤

 .٥١ ص ١ُّتفسري السلمي ج ) ٢(

 .١٩٢ ص ١تفسري القرطبي ج ) ٣(

 .٣٩٣ ص ٧، خزانة األدب لعبد القادر البغدادي ج ١١ ص ١خمتار الصحاح ج : ينظر) ٤(
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مشتق من النسيان، فاهلمزة زائدة، ووزنـه إفعـان عـىل الـنقص، واألصـل : وقال الكوفيون

 .»إنسيان عىل إفعالن

، أطلــق يف عمومهــا عــىل جــنس مــرة) ٦٥(واإلنــسان مفــرد نــاس؛ تكــرر يف القــرآن 

﴿ : البــرش، كقولــه تعــاىل                           

      ﴾  ]وقوله تعاىل]١٦: ق : ﴿         ﴾ ]١٤: يامـةالق[ ،

: ، واهللا تعاىل حيـنام خياطـب النـاس بقولـه تعـاىل)٣(مرة) ٢٤١(ولفظ الناس تكرر يف القرآن 

﴿     ﴾  فاخلطاب جلميع البرش مؤمنهم وكافرهم، وحتى األنبياء داخلون يف هـذا

بـاس اخلطاب، أال وهو لفظة الناس، فهـم بـرش خلقهـم اهللا مـن آدم أيب البـرش، قـال ابـن ع

﴿: ، قــال تعــاىل)ًنـيس آدم عهــد اهللا فــسمي إنــسانا(): ٦٨: ت(            

             ﴾ ]نيس آدم فنـسيت ذريتـه(: @، وقال ]١١٥: طه( وإذا ،

 .والصاحلنيكان األنبياء من جنس الناس، فمن باب أوىل من دوهنم من األولياء 

﴿ :ولفــظ النـــاس يف هـــذه اآليـــة                    

  ﴾ ]دخلــت عليــه مــن التبعيــضية، فيكــون اخلطــاب خاصــا بطائفــة مــن ، ]٨: البقـرة

                                       
 .١٨املصباح املنري ص ) ١(

 .٩٤، ٩٣آن الكريم ملحمد فؤاد عبد الباقي ص املعجم املفهرس أللفاظ القر: ينظر) ٢(

 .املرجع السابق) ٣(

 .١٩٣ ص ١تفسري القرطبي ج : ينظر) ٤(

، @رآن عـن رسـول اهللا ــــه الرتمذي يف سـننه، كتـاب تفـسري القــــجزء من حديث طويل أخرج) ٥(

ــرقم ٢٦٥ ص ٥ج ــسنده ج ٣٠٧٦ ب ــزار يف م ــرقم ٣٣٦، ٣٣٥ ص ١٥، الب ــىل يف ٨٨٩٢ ب ــو يع ، أب

، ابن حبان يف صحيحه، كتاب التاريخ، باب بـدء اخللـق ٦٥٨٠ برقم ٤٥٤، ٤٥٣ ص ١١مسنده ج 

، ٢١٤ بـرقم ١٣٢ ص ١، واحلـاكم يف املـستدرك، كتـاب اإليـامن ج٦١٦٧ برقم ٤١، ٤٠ ص ١٤ج

هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، وذكره األلباين يف صـحيح وضـعيف سـنن الرتمـذي : وقال

 .صحيح وقال حسن ٣٦٨ ص ٧ج
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 .الناس وهم املنافقون

بمؤمنني، فخـص اللفـظ العـام باملنـافقني، وال آمنا، وما هم : وليس كل الناس يقولون

 .خيصص هذا العام إال بدليل

﴿﴿: قوله تعالى ]١٠[                                                

                                      ﴾﴾]١٣: ةالبقر[:  
﴿ :التحريف في معنى قوله تعالى   ﴾و ﴿    ﴾:  

ءامنوا :  واملؤمنون@وإذا قال هلم النبي «: يف معنامها) ٢٨٠: ت(قال هود اهلواري 

 :، وقـال يف قولـه تعـاىل»أكملوا إيامنكـم بالفعـل الـذي ضـيعتموه: كام ءامن الناس، أي

﴿        ﴾ :»يعيبوهنم بالوفاء والكامل«. 

 

هلـذا التفـسري معتقـده اإلبـايض يف املنـافق، وأنـه ) ٢٨٠: ت(الذي حـدا هبـود اهلـواري 

ًموحــد كــافرا كفــر نعمــه، فلــم خيــرج عــن مــسمى اإليــامن، وكفــره دون الــرشك، إال أنــه مل 

 .يستكمل الفرائض ومل يعمل مع إيامنه، فهو كالعايص املوحد

 .لذلك يفرس اإليامن بام سبق

 

ًالنفاق يف هذه اآلية نفاق أكرب اعتقادي، واملنافقون هؤالء ليس معهم أصـل اإليـامن، فـضال 

عن استكامل اإليامن بالعمل، كام يزعم اهلواري، وقد سبق الـرد بـيشء مـن التفـصيل عنـد قولـه 

 .]٨: البقرة[ ﴾           ﴿: تعاىل

                                       
ــرزاق الــصنعاين ج : ينظــر) ١( ــد ال ــور ج ٣٩ ص ١تفــسري القــرآن لعب ــدر املنث ــسري أيب ٧٣ ص ١، ال ، تف

 . ٣٩ ص ١السعود ج 

 .٨٥ ص ١تفسري اهلواري ج ) ٢(

 .املرجع السابق) ٣(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة األلفاظ التي ح  

  

 

﴿﴿: قوله تعالى ]١١[                                                

                                          ﴾﴾] وقوله تعالى]١٣: البقرة ، :

﴿﴿                                                                         

      ﴾﴾] ١٤: البقرة[:  
﴿   ﴾ 

واإليــامن عنــدنا هــو «:  يف اآليــة األوىل ﴾﴿ يف معنــى ) ٣٣٣: ت(فــال املاتريــدي 

 .»التصديق بالقلب

 .»أخلصنا بالقلب«:  يف اآلية الثانية ﴾﴿يف معنى ) ٦٠٦: ت(قال الرازي 

 
تعريف اإليامن بأنـه التـصديق بالقلـب فقـط يرجـع لقـول مجهـور األشـاعرة واملاترديـة 

التـصديق بالقلـب، وهـذا خمـالف ملعنـاه :  اإليامن، وهو كام يعرفه املاتريـدي والـرازيملعنى

 .عند أهل السنة واجلامعة

 

﴿: مر بنا الرد عىل هذا التحريف عند قوله تعـاىل              

          ﴾ ]٣: البقرة[. 

 .والصحيح يف معنى اإليامن أنه تصديق باجلنان وإقرار باللسان و عمل باألركان

﴿﴿: قوله تعالى] ١٢[                                   ﴾﴾] ١٥: البقرة[:  
﴿     ﴾ 

ة املكــر، واخلــداع، زاء، ملــا ال جيــوز إضــافمحــل عــىل اجلــ«): ٣٣٣: ت(قــال املاتريــدي 

 .»!؟ مبتدأ إىل اهللا؛ ألنه مذموم من اخللق إال عىل املجازاة، فكيف من اهللاواالستهزاء،

                                       
 .٤٧ ص ١تفسري املاتريدي ج ) ١(
 .٧٦ ص ٢تفسري الرازي ج ) ٢(
 .٤٩ ص ١تفسري املاتريدي ج ) ٣(



  تحريف معاني األلفاظ القرآنية

  

 

 .»حيسن يف أعينهم قبائح أفعاهلم: أي«: يف معناها) ٤١٢: ت(ُّوقال السلمي 

اهرهـا، حتـى ال اآلية بعـدة تـأويالت تـرصف اآليـة عـن ظ) ٦٠٦: ت(ّوتأول الرازي 

كيف جيوز وصف اهللا تعـاىل بأنـه «: ينسب إىل اهللا تعاىل االستهزاء، وأعرب عن ذلك بقوله

يستهزئ، وقد ثبت أن االستهزاء ال ينفك عن التلبيس، وهو عىل اهللا حمال، وألنه ال ينفـك 

ــاىل ــه تع ــل، لقول ــن اجله  ﴿: ع                  ﴾، 

محل االستهزاء عىل آثاره من اهلـوان : واجلهل عىل اهللا حمال، ثم ذكر تلك التأويالت، ومنها

 .واحلقارة، أو أن رضر استهزائهم راجع عليهم

 أصـل االسـتهزاء االسـتخفاف وعـدم العنايـة بالـيشء يف «): ١٣٥٤: ت(قال حممـد رضـا 

 .»ستخف االستحسان والرضا هتكام، وهذا املعنى حمال عىل اهللا تعاىلالنفس، وإن أظهر امل

 .»جيزهيم: يستهزئ هبم«): ١٣٥٨: ت(قال اجلوهري 

 

لفظ االستهزاء وأشـباهه مـن األلفـاظ، كـاملكر، واخلـداع، ملـا كـان غالـب اسـتعامهلا يف 

اآليـات التـي نـسبها اهللا إىل نفـسه املعاين املذمومة، ظنـت املعطلـة أن ذلـك هـو حقيقتهـا يف 

ًتعاىل علوا كبريا، وإن كانت لغري الذم يف حقـه تبـارك وتعـاىل فهـم مـع ذلـك يـسارعون إىل  ً

، وهـذا يرجـع خللـل كبـري يف معتقـداهتم تأويلها بحجة أهنـا قبيحـة ال جتـوز يف حـق اهللا 

 .نصوصّالباطلة، وهو تشبيه اهللا تعاىل بخلقه فأدى هبم لتأويل كثري من ال

وأما املاتريدي وإن محل اآلية عىل املجازاة؛ وهي بالتأكيد جمازاة مـن اهللا تعـاىل ألولئـك 

إال أنه ملا كان منهجه التأويل جتده خيشى من املثلية وال يثبت الـصفة هللا تعـاىل كـصفة كـامل 

 .يفعلها متى شاء، كام سيأيت بيانه

                                       
 .٥٢ ص ١لسلمى ج تفسري ا) ١(
 .٧٧ ص ١تفسري الرازي ج ) ٢(
 .١٦٣ ص ١تفسري املنار ج ) ٣(
 .٢٩ ص ١تفسري اجلوهري ج ) ٤(
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ّلظن عند املفرسين رمحهم اهللا تعاىل، فـإن الـصفات عـىل احلق أن هذه اآلية خالف هذا ا
 :ثالثة أقسام

ــة هللا  -١  عــىل اإلطــالق؛ كــالعزة، والعلــم، واجلــربوت، صــفات كــامل مطلــق ثابت

 .ونحو ذلك... والقدرة،

ــل -٢ ــدا، مث ــالق إال مقي ــىل اإلط ــا ع ــف اهللا هب ــذه ال يوص ــد، فه ــامل بقي ــفات ك : ًص

ومـا أشـبه ذلـك، فهـذه الـصفات كـامل بقيـد، إذا كانـت يف . ..االستهزاء، واملكر، واخلداع

مقابلة من يفعلـون ذلـك، فهـي كـامل، فـام كـان منهـا بحـق، وجمـازاة، وعـدل، فهـو حـسن 

، فإن املخادع بباطل وظلم، حسن من املجازي له أن خيدعه بحـق وعـدل، وهـذا حممود

ًعليـه إخوتـه، جـزاء  ملـا دخـل #يدل عىل القدرة والعزة، ولذلك كاد سبحانه ليوسـف 
﴿:  قـال تعـاىلهلم عىل كيدهم له مـن قبـل، وهـذا أعـدل الكيـد      ﴾ 

، قـال ً، ومكر بالرهط التسعة الـذين مكـروا بـصالح لقتلـه هـو وأهلـه لـيال]٧٦: يوسف[

﴿: تعـــاىل                ﴾ ]فـــاملكر هبـــؤالء ]٥٠: نمـــلال ،

 ﴿: ، ومنها قوله تعاىلحممود، ويدل عىل قوة املاكر، وأنه غالب عىل خصمه     

                                       
، رشح املقاصـد يف ١٧٥ ص ٢، درء التعـارض ج ٤٣٧ ص ٢األسامء والـصفات للبيهقـي ج : ينظر) ١(

نبيهات اللطيفة ، الت١٠، القوانني الفقهية البن جزي الكلبي ص ٦٦ ص ٢علم الكالم للتفتازاين ج 
 . ٢٤٤، وله هبجة قلوب األبرار ص ٣٩للسعدي ص 

ــر) ٢( ــسائي ص : ينظ ــصفات للن ــامء وال ــصفدية ج ٢٠٥األس ــىل ١٠٢ ص ١، ال ــرد ع ــتغاثة يف ال ، االس
، ٣٠٤، جالء األفهام يف فضل الصالة عىل حممد خري األنـام البـن القـيم ص ٢٨٠ ص ١البكري ج 

 .١٥يد األسامء والصفات ملحمد احلمد ص ، توح١٨٤ ص ١املسائل االعتزالية ج 
. ١١، دفع إهيام االضطراب عن آيـات الكتـاب ص ٤٧٠ ص ٢ِّتفسري العز بن عبد السالم ج : ينظر) ٣(

 .٥٢٤ ص ٢ّاملفرسون بني التأويل واإلثبات للمغراوي ج 
 ٢٢٣ ص ٢أيرس التفاسري ج : ينظر) ٤(

 . املرجع السابق) ٥(
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        ﴾ ]فعلـــم أنــه ال جيـــوز ذم هــذه األفعـــال عـــىل ]١٤٢: النــساء ،

ته باملستهزئ أو املاكر أو اخلـادع، اإلطالق، كام ال متدح عىل اإلطالق، وهلذا ال يصح تسمي

مستهزئ باملنافقني، ماكر باملاكرين، كائد للكـافرين، : بل تقيد، ألن اهللا تعاىل قيدها، فيقال

وهكذا كام ذكرها اهللا تعاىل يف كتابه، فـال يـشتق مـن هـذه الـصفات أسـامء يـسمى هبـا، فـال 

 . فقد فاه بأمر عظيماملاكر أو املستهزئ تعاىل اهللا عن ذلك، ومن ظن هذا: يقال

، صفات نقص مطلـق، فهـذه ال يوصـف اهللا تعـاىل هبـا بـأي حـال مـن األحـوال -٣

كالعاجز، واخلائن، واألعمى، فال يوصف اهللا هبا، ألهنـا نقـص عـىل اإلطـالق، وانظـر إىل 

بـالنظر ملواردهـا ) اخليانة(وبني صفة النقص املطلق ) اخلداع(الفرق بني صفة الكامل املقيد 

 ﴿: قـــال اهللا تعـــاىل: يف القـــرآن             ﴾ ]ـــساء ، ]١٤٢: الن

َفأثبت خداعـه ملـن خادعـه، لكـن قـال يف اخليانـة َ َ َ ِ :﴿              

        ﴾ ]فخاهنم، ألن اخليانة خداع يف مقام االئـتامن، وهـو :مل يقل ،]٧١: األنفال 

﴿:  عنه، بل وال حيب اخلائن، قال تعـاىل، وقد هنى اهللا ًنقص وليس فيه مدح أبدا   

                             ﴾ ]٥٨: األنفال[. 

﴿        ﴾ 

واالستهزاء هنا يف اآليـة عـىل حقيقتـه؛ «: يف تفسريه) ١٤٢١: ت(قال حممد بن عثيمني 

ألن استهزاء اهللا هبؤالء املستهزئني دال عىل كامله، وقوته، وعدم عجزه عن مقـابلتهم، فهـو 

﴿: ستهزئني، مثل قوله تعـاىلصفة كامل هنا يف مقابل امل            ﴾ 

أعظم من كيدهم، فاالستهزاء من اهللا تعاىل حق عـىل حقيقتـه، وال :  أي،]١٦-١٥: الطارق[

                                       
، املـسائل االعتزاليـة ١١ه احلـسنى البـن عثيمـني صـــــات اهللا وأسامئـــــ صفالقواعد املثىل يف: ينظر) ١(

 .١٨٤ ص١ج

 .٤١٩ ص ١درء التعارض ج : ينظر) ٢(

 .٥٨ ص ١تفسري ابن عثيمني ج : ينظر) ٣(
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جيوز أن يفرس بغري ظـاهره، فتفـسريه بغـري ظـاهره حمـرم، وكـل مـن فـرس القـرآن عـىل غـري 

بـل نحـن نـؤمن بـأن اهللا جـل وعـال ... د قال عىل اهللا مامل يعلـمظاهره بال دليل صحيح فق

ًيستهزئ باملنافقني استهزاء حقيقيا؛ لكن ليس كاستهزائنا؛ بل أعظم من استهزائنا، وأكـرب،  ً
 .»وليس كمثله يشء، وهذه القاعدة جيب أن يسار عليها يف كل ما وصف اهللا به نفسه

﴿﴿: قوله تعالى] ١٣[                                   ﴾﴾] ١٥: البقرة[:  
﴿     ﴾ 

ًفكيف جاز أن يوليهم مـددا يف الطغيـان وهـو : فإن قلت«): ٥٣٨: ت(قال الزخمرشي 

 . »..فعل الشياطني

 
وجـوب فعـل : ومهـاسبب هذا القول الفاسـد يرجـع ألصـلني فاسـدين عنـد املعتزلـة، 

 . األصلح للعبد عىل اهللا
 .أن أفعال العباد خملوقة هلم، لذلك نسب اإلمداد بالطغيان للشياطني: والثاين

ما يمنعـه «: ًالزخمرشي معلقا عىل هذا التحريف بقوله) ٦٨٣: ت(ّوقد تعقب ابن املنري 
 والقدريـة مـن أن يقره عىل ظاهره ويبقيـه يف نـصابه، إال أنـه توحيـد حمـض، وحـق رصف،

 .»التوحيد عىل مراحل

 
  اآلية واضحة يف أن اإلمداد هو من فعل اهللا تعاىل، وليس من فعل الشياطني، كام زعـم 

ًأن اهللا تعــاىل يمــيل هلــم، ويزيــدهم يف الــضالل عقابــا هلــم عــىل : الزخمــرشي، ومعنــى اآليــة

                                       
 .٥٧ ص ١تفسري ابن عثيمني ج  )١(
 .١٠٥ ص ١الكشاف ج ) ٢(
، ١٧٢ ص٩ريب لزين الدين العراقـي ج، طرح التثريب يف رشح التق١٢٩جامع الرسائل ص: ينظر) ٣(

 ،٢١ ص٤، نقض أصول العقالنيني لـسليامن اخلـرايش ج٢٠٩ ص١املخترص يف أخبار البرش البن كثري ج
 .٣٧مفهوم القدر عند أوائل الصوفية ملحمود عبد الرازق ص

 .٧٥ ص ١االنتصاف ج ) ٤(
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، فإن اهللا تعاىل ليس بظالم كربهمإعراضهم عن احلق، ومتادهيم يف الباطل ومعاندهتم وت
ًللعبيد، بل فعله هبم هذا جزاء وفاقا، ونظائر هذه اآلية كثـري يف كتـاب اهللا تعـاىل وقـد سـبق  ً

﴿: التعـــرض لقولـــه تعـــاىل                           

    ﴾ ]وما قيل يف الرد عىل حتريف نسبة اخلـتم هللا تعـاىل يقـال يف الـرد ]٧: البقرة ،

﴿: عىل مـن أنكـر نـسبة اإلمـداد هللا يف هـذه اآليـة، وممـا يـدخل يف هـذه اآليـة قولـه تعـاىل  

          ﴾ ]وقوله تعاىل]١٠: البقرة ، :﴿          

   ﴾ ]وقوله تعـاىل]١٥٥: النساء ، :﴿       ﴾ ]٥: الـصف[ ،

﴿: وقوله تعاىل                   ﴾ ] ٣املنـافقون[ ،
باهها من اآليات، ويف نفس هذه اآليـات التـي جـاء فيهـا اخلـتم، والطبـع، والغـشاوة، وأش

ونحو ذلك، يدل عىل أن هذه عقوبة من اهللا تعـاىل بـسبب كفـرهم وإرصارهـم عليـه، فهـم 
 :، وتفيد هذه اآليات أمرين هامنيمستحقون لذلك

ًضا فـإن اهللا تعـاىل يعاقبـه إن اإلنسان إذا مل يكن له إقبال عىل احلـق، وكـان قلبـه مريـ-١

 .بالزيادة يف الضالل
َإن أسباب إضالل اهللاِ العبد هو من العبد، وما ربك بظالم للعبيد-٢ ْ ُ. 

وأمـا رصف اآليـة ليكــون اإلمـداد مــن الـشياطني فإنـه حتريــف، أجلـأ املعتزلــة إليـه قياســهم 
ًحيرمـون عليـه أيـضا  ما حكمت به عقوهلم أنه أصـلح، والفاسد، الذي يوجبون فيه عىل اهللا 

، وهذا كالم أجهل اخللق باهللا تعـاىل وبعظمتـه، وأقـبح تـشبيه ينـزه ما حكمت عقوهلم بقبحه

                                       
 .٥١ ص١، تفسري السمعاين ج٤٧ ص١تفسري جماهد ج: ينظر) ١(
، أضـواء ٨٩ ص ٤، لبـاب التأويـل يف معـاين التنزيـل للخـازن ج ١٥ ص ١ تفسري النـسفي ج :ينظر) ٢(

 .١٦١ ص٣البيان ج 
 .٣٧ ص ١تفسري ابن عثيمني ج ) ٣(
، غايـة املـرام ١٢٩يف الرد عليهم الغنية يف أصول الدين أليب سعيد عبد الـرمحن بـن حممـد ص : ينظر) ٤(

اشية العـدوي عـىل رشح كفايـة الطالـب الربـاين ، ح٤٤٧ ص ١، منهاج السنة ج ٢٢٤لآلمدي ص 
 .٩ص ١لعيل العدوي ج
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ُاهللا عنه، فليس ما يراه الناس يف عقوهلم من صالح وقبيح هو ما يلـزم بـه اهللا تعـاىل عـام يقولـون 
ًعلوا كبريا، وهؤالء املعتزلة ومن وافقهم قد أساؤوا األدب مع اهللا ّ  يف إجياهبم األصلح عـىل 

اهللا، واألصــلح إنــام حتكــم عليــه أهــواؤهم وعقــوهلم الفاســدة، وقــد ســبق التفــصيل يف مــسألة 

   ﴿: التحسني والتقبيح ووجـوب األصـلح نتيجـة هلـا، فريجـع هلـا عنـد قولـه تعـاىل

          ﴾ ]٧: البقرة[. 

﴿﴿: قوله تعالى ]١٤[              ﴾﴾ ] ١٩: البقرة[.  

﴿     ﴾ 

: واهللا حميط باملنافقني، وهـو دون كفـر الـرشك، يقـول«): ٢٨٠: ت: (قال هود اهلواري

 .»م وكفرهمهو من وراء املنافقني حتى خيزهيم بنفاقه

 

قول اهلواري بأن النفاق دون كفر الرشك، راجـع لعقيدتـه اإلباضـية يف النفـاق، وكـون 

ُاملنافق موحد، وكفر كفر نعمة باملعايص وتـرك العمـل، وقـد سـبق بيانـه عنـد قولـه تعـاىل ََ  :

﴿                      ﴾  ]٨: البقرة[. 

 

﴿: قوله تعاىل        ﴾ ،ختم اهللا اآليات يف املنـافقني بوصـفهم بالكـافرين 

، ألن نفاقهم نفـاق اعتقـادي أكـرب، فكفـرهم هـو أحـد أقـسام الكفـر، وهـو كفـر النفـاق

﴿:  يف املنـافقني والدليل عىل كفر النفـاق قـول اهللا              

     ﴾ ]٣: املنافقون[. 
                                       

 .٨٧ ص ١تفسري اهلواري ج ) ١(

، الـوجيز يف ٨الواجبات املتحتامت املعرفة عىل كل مسلم ومسلمة ملحمد بن عبد الوهاب ص : ينظر) ٢(

 . ١٠٣عقيدة السلف الصالح لعبد اهللا األثري ص 

، أصـول اإليـامن يف ضـوء الكتـاب والـسنة لنخبـة مـن ١٧زان ص كتاب التوحيد لصالح الفو: ينظر) ٣(

 .٧ ص ٢٦، رشح رياض الصاحلني للعثيمني ج ٨٦العلامء ص
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ــرشي  ــال الزخم ــرة) ٥٣٨: ت(ق ــورة البق ــافقني يف س ــة باملن ــات اخلاص ــتح ": يف اآلي افت

هبم ألـسنتهم، ووافـق رسهـم سبحانه بـذكر الـذين أخلـصوا ديـنهم هللا، وواطـأت فيـه قلـو

ًعلنهم وفعلهم قوهلم، ثم ثنى بالذين حمضوا الكفر ظاهرا وباطنا، قلوبا وألـسنة، ثـم ثلـث  ً ً ّ

بالذين ءامنوا بأفواههم ومل تؤمن قلـوهبم، وأبطنـوا خـالف مـا أظهـروا، وهـم الـذين قـال 

﴿فـيهم                         ﴾ ]وسـامهم املنـافقني، ]١٤٣: النـساء ّ
ًوكانوا أخبث الكفرة وأبغضهم إليه وأمقتهم عنده؛ ألهنم خلطوا بـالكفر متوهيـا وتدليـسا،  ً

ًوبالرشك اسـتهزاء وخـداعا، ولـذلك أنـزل فـيهم  ً﴿                

        ﴾  ]ووصـف حـال الـذين كفـروا يف آيتـني، وحـال الـذين ]١٤٥: النساء 

نــافقوا يف ثــالث عــرشة آيــة، نعــى علــيهم فيهــا خبــثهم ومكــرهم، وفــضحهم وســفههم، 

ًواستجهلهم واستهزأ هبم، وهتكم بفعلهـم، وسـجل بطغيـاهنم، وعمههـم، ودعـاهم صـام 

ًبكام عميا، ورضب هلم األمثال الشنيعة ً«. 

﴿﴿: تعالىقوله  ]١٥[                     ﴾﴾  ]٢٠: البقرة[:  
﴿  ﴾ 

عـىل كـل يشء : (كيف قيل: فإن قلت«: ًحمرفا لصفة القدرة) ٥٣٨: ت(قال الزخمرشي 

مـرشوط يف : ويف األشياء ما ال تعلق به للقـادر كاملـستحيل وفعـل قـادر آخـر؟ قلـت) قدير

ً يكون الفعل مستحيال؛ فاملستحيل يف نفسه عند ذكـر القـادر عـىل األشـياء حد القادر أن ال

 .»...عىل كل يشء مستقيم قدير: كلها، فكأنه قيل

 

الذي أجرأ الزخمرشي عـىل هـذا الباطـل؛ معتقـده االعتـزايل املبنـي عـىل سـلب صـفات 

إن معناهـا أنـه : ه اآلية، فقالوا، فقد حرفت املعتزلة املعنى املفهوم من هذالكامل عن اهللا 

                                       
 .٩٣ ص ١الكشاف ج ) ١(

 .١٢٠ ص ١الكشاف ج ) ٢(
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، فـسلبوا صـفة كـامل قدرتـه عـىل كـل يشء، حتـى جعلـوا قادر عىل كل ما هو مقدور لـه

 .أفعال العباد خارجة عن قدرة اهللا 

 

ــاىل  ــامء اهللا تع ــسلف يف أس ــنهج ال ــة للمخــالفني مل ــرية وعظيم ــن زالت كث ــال م ّهــذا مث

، وأهـل الـسنة رشع، والقـدرة مـن صـفات الكـامل هللا وصفاته وغريها مـن نـصوص الـ

يؤمنون أن اهللا عىل كل يشء قدير، وكل ممكن فهو مندرج يف هـذا، أمـا املحـال لذاتـه، مثـل 

ًكــون الــيشء الواحــد موجــودا معــدوما يف حــال واحــدة، فهــذا ال حقيقــة لــه، وال يتــصور 

خلـق مثـل نفـسه :  من يقولًوجوده، وال يسمى شيئا باتفاق العقالء، ومن هذا الباب قول

 .وإعدام نفسه، وأمثال ذلك من املحال

أما املعدوم املمكن فالتحقيق فيه، أنه ليس بشئ يف اخلارج، ولكن اهللا يعلم ما يكون قبل 

﴿: ، وخيرب عنه كقوله تعاىلأن يكون ويكتبه، وقد يذكره          ﴾ 

 ﴿: كون شيئا يف العلم، والذكر، والكتاب، ال يف اخلـارج، كـام قـال تعـاىل، في]١: احلج[ 

                        ﴾ ]مل :  أي،]٩: مــــريم

م يـدخل حتـت ، واملعدوم يف هذا املفهوًتك شيئا يف اخلارج، وإن كان شيئا يف علمه تعاىل

﴿ :عموم قدرته تعاىل املذكورة يف قوله تعاىل            ﴾. 

ّوالصحيح أن اليشء لفظ ملا يوجد يف األعيان، وملا يتصور يف األذهان، فام قدره اهللا 

ًوعلم أنه سيكون هو يشء يف التقدير، والعلم، والكتاب، وإن مل يكن شيئا يف 

                                       
 .١٩٦ ص ١املسائل االعتزالية ج : ينظر) ١(

 .١٤٣، رشح العقيدة الطحاوية ص ٨،١٠ ص ٨جمموع الفتاوى ج : ينظر) ٢(

 .١٩٦ ص ١، املسائل االعتزالية ج ٣٥٣بغية املرتاد ص : ظرين) ٣(

 .٢٩٣ ص ٢منهاج السنة ج : ينظر) ٤(
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﴿: ومنه قوله تعاىل، اخلارج                                ﴾ ]يس :

، ولفظ اليشء يتناول كل ما وجد ومامل يوجد، وما تتصوره األذهان، فاهللا جل ]٨٢

وعال له القدرة العظيمة، وما من شئ إال وهو داخل حتت قدرته، وال يستثنى من 

ا يدخل حتت قدرته أفعال العباد التي أخرجتها القدرية عن قدرته جل ذلك يشء، ومم

ّوعال حتى ال يكون فاعال للقبيح وال يكون ظاملا تعاىل عام يقولون، ويدخل يف لفظ  ً ً

ًيشء ما شاءه ومامل يشأه خالفا لألشاعرة ومن وافقهم، فإهنم يقولون ُ إن اهللا عىل ما : ْ

) ٥٣٨: ت(للزخمرشي  يف تعقبه) ٦٨٣: ت(نري يشاء قدير، وهذا ما يقرره ابن امل

ّوهذا ال شك أنه باطل، وذلك أن اهللا تبارك وتعاىل بني أن قدرته متعلقة بكل شئ، 

ُومامل يشأه داخل يف هذا العموم ْويدل عليه قوله تعاىل ، :﴿              

                                                       

     ﴾ ]واآلية واضحة يف أن اهللا قادر عىل إنزال هذا العذاب ]٦٥: األنعام ،

ُولكنه مل يشأه ْ. 

، واسم اهللا القـدير مبالغـة عـن ذلـك تـدل عـىل اتـصافه وصفة القدرة صفة كامل هللا 

ًة اتصافا عظـيام، فينـزه تبـارك وتعـاىل عـن أقـوال املحـرفني الـذين جتـرؤوا عـىل بتلك الصف ً

 .صفات كامله
                                       

 .٩، ٨ ص ٨جمموع الفتاوى ج : ينظر) ١(

 .٩٤ ص ١االنتصاف ج ) ٢(

، رشح أسـامء اهللا ١٧التبـصري يف الـدين ص: يف الـرد عـىل املعتزلـة واألشـاعرة يف هـذه املـسألة: ينظر) ٣(

، ختـريج ١٧٨ ص ١، فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ج ٢٦احلسنى للزجاج ص 

             وبة النجدية لعلامء نجد مجع عبد الرمحن بـن قاسـم ـــ، الدرر السنية يف األج٤الطحاوية لأللباين ص 

 .٢٢٦ ص ٤ج 
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﴿﴿: قولــه تعــالى   ]١٦[                                                

         ﴾﴾]٢١: البقرة[.  

﴿   ﴾ 

لعلكـم «: ّأن لعل يف اآلية عىل املجـاز، وعلـل ذلـك بقولـه) ٥٣٨: ت(م الزخمرشي زع

ال جيــوز أن حيمــل عــىل رجــاء اهللا تقــواهم، ألن الرجــاء ال جيــوز عــىل عــامل الغيــب . تتقــون

واقعـة يف ) لعـل(والشهادة، ومحله عـىل أن خيلقهـم راجـني للتقـوى، لـيس بـسديد، ولكـن 

 .»اآلية موقع املجاز ال احلقيقة

والرتجـي واإلشـفاق ال .. كلمـة لعـل للرتجـي واإلشـفاق«): ٦٠٦: ت(وقال الرازي 

، ومما »حيصالن إال عند اجلهل بالعاقبة، وذلك عىل اهللا تعاىل حمال، فالبد فيه من التأويل

إن من عـادة امللـوك والعظـامء أن يقتـرصوا يف مواعيـدهم التـي «: ذكره من التأويالت قوله

عىل إنجازهـا أن يقولـوا لعـل وعـسى ونحومهـا مـن الكلـامت، أو للظفـر يوطنون أنفسهم 

منهم بالرمزة، أو االبتسامة أو النظرة احللوة، فإذا عثر عـىل شـئ مـن ذلـك مل يبـق للطالـب 

 .»شك يف الفوز باملطلوب، فعىل هذا الطريق ورد لفظ لعل يف كالم اهللا تعاىل

 

اآلية تفـضح معتقـده الباطـل عنـد املعتزلـة، وهـو خلـق فإن ) ٥٣٨: ت(أما الزخمرشي 

ًأفعال العباد، لـذلك جيعلهـا جمـازا، ويـرفض أن جيعلهـا يف حـق املخلـوقني الـذين خيلقـون 

وإن ذكـر بعـض األوجـه الـصحيحة يف تأويـل ) ٦٠٦: ت(أفعاهلم عند املعتزلة، والـرازي 

 .لعل لكن من تأويالته ما ال يليق بحق اهللا 

                                       
 .١٢٣ ص ١الكشاف ج ) ١(

 .٩٢ ص ٢تفسري الرازي ج ) ٢(

 .املرجع السابق) ٣(
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 :يف القرآن اثنان) لعل(أشهر معاين 

يف القرآن للتعليل، إال التـي ) لعل(ّ ما قاله بعض أهل العلم بالتفسري من أن كل :األول

 ]١٢٩: الــشعراء[ ﴾    ﴿: يف سـورة الـشعراء، وهــي يف قولـه تعــاىل
 : ومنه للتعليل معلوم من لغة العرب) لعل(، وجميء فهي بمعنى كأنكم: قالوا

 :قول الشاعر

ـــــــروب لعلنـــــــا ـــــــتم كفـــــــوا احل نكــــف ووثقــــتم لنــــا كــــل موثــــق   وقل 

ًألجل أن نكف احلرب ولو كانت لعل ههنا شـكا مل يوثقـوا هلـم كـل موثـق، وهـذا : أي

 .)٣١٠: ت(والطربي ) ٢٠٦: ت(اختيار قطرب 

 .ية وال حاجة للتأويلوعىل هذا املعنى ال إشكال يف اآل

 .للرتجي وإنام يكون ذلك يف حيز البرش) لعل( أن :الثاين

لكـرباء أهـل اللـسان كـسيبويه ) ٦٧١: ت(رجاء منكم أن تتقوا، وعـزاه القرطبـي : أي

 .وغريه) ١٨٠: ت(

                                       
، نزهـة األعـني النـواظر يف علـم ٣٨ص١، تفسري الدر املصون ج٢٦٨ ص١تفسري القرطبي ج: رينظ) ١(

ــــان ٣٩ري القــــرآن صد احلــــسان يف تفــــسـ، القواعــــ٥٢٩الوجــــوه والنظــــائر ص ، أضــــواء البي

 . ١٠٢ص٢ج

، إشـارات ٥٣٩ ص ١حاشية الصبان عىل رشح األشموين أللفية ابن مالك ملحمـد الـصبان ج: ينظر) ٢(

، جامع الدروس ٧٧ ص ٤، هتذيب األسامء واللغات للنووي ج١٧٠يد النوريس ص اإلعجاز لسع

 . ١ ص ٦٠العربية ملصطفى الغالييني ج

ًمل أعـرف قائلـه، رواه ابـن الـشجري نقـال عـن الطـربي، فـيام «: قال أمحد شاكر يف حتقيقه لتفسري ابن جريـر) ٣(

 .ّ أجده فيام بني يدي من مراجع، ومل٣٦٤ ص١تفسري الطربي ج: ، ينظر»٥١ص١أرجح يف أماليه ج

 . ٥١ ص١، األمايل الشجرية ج٢٦٨ ص ١، القرطبي ج٣٦٤ ص١تفسري الطربي ج: ينظر) ٤(

 . ٢٦٨ ص ١تفسري القرطبي ج : ينظر) ٥(
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ــى «: ًجامعــا بــني القــولني) ١٣٩٣: ت(قــال الــشنقيطي  وكوهنــا للتعليــل ال ينــايف معن

 .» املعلول يرجى عند وجود علتهالرتجي، وألن وجود

﴿﴿: قوله تعالى ]١٧[                                             ﴾﴾ 
  :]٢٤: البقرة[ 

﴿     ﴾ 

ق كفـر، من كافر مرشك، أوكافر منافق، وهـو كفـر فـو«): ٢٨٠: ت(قال هود اهلواري 

 .»وكفر دون كفر

 

كافر منافق، فإن عقيدته اإلباضية جتعـل املنـافق : كفر دون كفر، يرجع لقوله: قول هود

 .ًموحدا لكنه كفر بارتكابه الكبائر كفر نعمة، فهو عندهم دون كفر الرشك

 

ليـدهم مرتكـب الكبـرية يف ًتكرر معنا الرد عـىل معتقـد اإلباضـية يف النفـاق، وأيـضا خت

﴿: النـــار، وذلـــك عنـــد قولـــه تعـــاىل                    

  ﴾ ]وقوله تعاىل]٨: البقرة ، :﴿        ﴾ ]١٩: البقرة[. 

﴿: وأمــا قولــه تعــاىل     ﴾ يف تفــسريها) ٣١٠: ت( فيقــول ابــن جريــر :

أعدت النار للجاحدين أن اهللا رهبـم املتحـدي بخلقهـم وخلـق الـذين مـن قـبلهم، الـذي «

ًجعل هلم األرض فراشا، والسامء بناء، وأنزل مـن الـسامء مـاء فـأخرج مـن الثمـرات رزقـا  ً ً
ــ ــرد هل ــو املتف ــة، وه ــداد واآلهل ــه األن ــه يف عبادت ــرشكني مع ــم، امل ــد هل ــشاء واملتوح م باإلن

 .»باألقوات واألرزاق

                                       
 .١٠٢ ص ٢أضواء البيان ج) ١(

 .٨٩ ص ١تفسري اهلواري ج ) ٢(

 .٣٨٢ص ١تفسري الطربي ج ) ٣(
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﴿﴿: قوله تعالى ]١٨[                                            

                                                                                 

                                               ﴾﴾]٢٥: البقرة[:  

 

ًاآلية تنقض قول من جعل مجيع الطاعات إيامنا؛ ملـا أثبـت «): ٣٣٣: ت(قال املاتريدي 

 .»ل الصاحلاتهلم اسم اإليامن، دون األعام

هذه اآلية تدل عىل أن األعامل غري داخلة يف مـسمى اإليـامن «): ٦٠٦: ت(قال الرازي 

ألنه ملا ذكر اإليامن ثم عطف عليه العمـل وجـب التغـاير، وإال لـزم التكـرار وهـو خـالف 

 .»األصل

 

 اإليـامن، مرجعـه عقيـدة اإلرجـاء يف) ٦٠٦: ت(والـرازي ) ٣٣٣: ت(قول املاتريـدي 

فإن مجهور األشاعرة واملاتردية ترى أن اإليامن هو التصديق فقط فـال تـدخل فيـه األعـامل، 

 .لذا نجد هذه العقيدة ظاهرة يف التفسريين السابقني

 

ّسبق الرد عىل هذا القول الباطل يف أكثر من موضـع مـن هـذا البحـث، وبينـا أن القـول 
نطق باللسان، وتصديق باجلنـان، (أنه :  هو قول أهل السنة واجلامعةاحلق يف مسمى اإليامن

 . )وعمل باألركان

أما اسـتدالل املرجئـة هبـذه اآليـة، وأن العمـل الـصالح عطـف عـىل اإليـامن، والعطـف 

 :يقتيض املغايرة فريد عليه باآليت

                                       
 .٧٤ ص ١تفسري املاتريدي ج ) ١(

 .١٣٩ ص ٢ تفسري الرازي ج )٢(

﴿ : راجع الرد عليهم عند قوله تعاىل) ٣(           ﴾] ٣٢٦ص ] ٣: البقرة. 
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يـة إال مـن اآلية دليل عليهم يف أن األعامل الصاحلة رشط اإليامن، وال يـدخل يف اآل-١
َأتى باإليامن والعمل مجيعا، فإن اإليامن أساس والعمل كالبنـاء، عليـه وال غنـاء بأسـاس ال  ً

 .بناء له
العطف يف اآلية من باب عطف اجلزء عىل الكل، وعطف األجزاء عىل الكـل جـائز -٢

﴿: لغــرض مــن األغــراض، مثــل التــرشيف كقولــه تعــاىل          

  ﴾ ]٩٨: البقرة[      . 

إن اهللا : وأمـا قـوهلم«: ًأيضا أجاب شيخ اإلسالم عن االستدالل بمثل هذه اآليـة بقولـه-٣
َفرق بني اإليامن والعمل الصالح يف مواضع، فهذا صحيح، وقد بينا أن اإليامن إذا أطلـق أدخـل  ََّ

وذلـك ألن أصـل اإليـامن هـو مـا يف .. رن به األعاملاهللا ورسوله فيه األعامل املأمور هبا، وقد يق
القلب، واألعامل الظاهرة الزمة لذلك، ال يتصور وجود إيامن القلب الواجـب مـع عـدم مجيـع 
األعامل، بل متى نقصت األعامل الظاهرة؛ كان لنقص اإليـامن الـذي يف القلـب، فـصار اإليـامن 

لقلب، وحيث عطفت عليه األعامل، فإنه أريـد ًمتناوال للملزوم والالزم، وإن كان أصله ما يف ا
 .»أنه ال يكتفي بإيامن القلب، بل البد معه من األعامل الصاحلة

﴿﴿: قوله تعالى-١٩                                                   

                                                                    

                                                       ﴾﴾] ٢٦: البقرة[.  
﴿     ﴾ 

وجهني يف معنى صـفة االسـتحياء يف حـق اهللا تعـاىل، وقـال ) ٣٣٣: ت(ذكر املاتريدي 

ال جيوز إضافته إىل اهللا تعاىل، ألن حتته اإلنكـاف واألنفـة، وذلـك : وقال آخرون«: يف الثاين

                                       
 .٢٠٠ ص ١، روح املعاين ج ٥٤ ص ١فتح القدير ج : ينظر) ١(
لـسلف ، نواقض اإليامن االعتقادية وضـوابط التكفـري عنـد ا١٣٥ ص ١تفسري النيسابوري ج : ينظر) ٢(

 .١٤٣ ص ١ملحمد الوهيبي ج
 . ١٩٨ ص ٧جمموع الفتاوى ج ) ٣(
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ــ ٌّعــىل اهللا تعــاىل منفــي، ولكــن احليــاء هــو الرضــا هاهن َِ ، واحليــاء الــرتك؛ أي ال يــرتك وال اْ

 .بول أو الرد، ومل يتعقب هذا القول بالق»يدع

كيـــف جـــاز وصـــف : إن قلـــت«: يف صـــفة االســـتحياء) ٥٣٨: ت(قــال الزخمـــرشي 

، وال جيوز عليـه التغـري واخلـوف والـذم، وذلـك يف حـديث سـلامن سبحانه به القديم

إن اهللا حيي كريم يستحي إذا رفع إليـه العبـد يديـه أن يردمهـا (: @قال رسول اهللا : قال

ًصفرا حتى يضع فيهام خريا ًً (  هو جار عىل سبيل التمثيل، مثل تركه ختييب العبـد، : قلت

ًوأنه ال يرد يديه صفرا من عطائه لكرمه ّ..«. 

اعلم أن احلياء تغري وانكسار يعرتي اإلنسان من خوف مـا «): ٦٠٦: ت: (قال الرازي

البـدن، وإذا ثبت هذا اسـتحال احليـاء عـىل اهللا تعـاىل، ألنـه تغـري يلحـق ... يعاب به ويذم،

 . وتأول الصفة برتك الفعل»وذلك ال يعقل إال يف حق اجلسم

                                       
 . ٧٩ ص ١تفسري املاتريدي ج ) ١(

 إنـام مرجعهـا الـرشع، القديم ليس من أسامء اهللا تعاىل، بل هو مبتدع مل يدل عليه نص، وأسامء اهللا ) ٢(

 إىل بعـض مفـاهيم اإلسـالم تنوير األفهام: ينظر) األول(فهي توقيفية، لكن معناه يف اسم اهللا الثابت 

 ٢٤ملحمد شقرة ص

 . أي باالستحياء) ٣(

 بــرقم ٢٥١ ص ٢أخرجـه عبـد الـرزاق يف مـصنفه، كتـاب الـصالة، بـاب رفـع اليـدين يف الـدعاء ج ) ٤(

، الرتمـذي يف سـننه، ١٤٨٨ برقم ٧٨ ص ٢، أبوداود يف سننه، كتاب الصالة، باب الدعاء ج ٣٢٥٠

، ابن حبان يف صحيحه، كتاب األدعيـة، ٣٥٥٦ برقم ٥٥٦ ص٥ ج@كتاب الدعوات عن النبي 

 .٨٧٦ برقم ١٦ ص ٣ذكر األخبار عام يستحب للمرء عند إرادة الدعاء رفع اليدين ج 

 . ١٤١ ص ١الكشاف ج ) ٥(

 .١٤٤ ص ١تفسري الرازي ج ) ٦(

 .١٤٥ ص ١املرجع السابق ج ) ٧(
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والتحقيق أن احلياء انفعـال الـنفس، وتأملهـا مـن «): ١٣٥٤: ت(قال حممد رشيد رضا 

 .»النقص والقبيح بالغريزة الفضىل غريزة حب الكامل

 
اته تــشبيهها بــصفات مــن أهــم أســباب التحريــف عنــد معطلــة أســامء اهللا تعــاىل وصــف

 املخلوقني، وهو واضح من التحريف السابق، فهم يقيـسون حيـاء اهللا تعـاىل بحيـاء خلقـه،
ًلـذلك نفـوا عنـه الـصفة زعـام مـنهم أهنـم ينزهونـه، واحلـق أن ينـزه اهللا عـن مثـل حتـريفهم 

ــرازي  ــاملخلوقني، وزاد ال ــه ب ــو ) ٦٠٦: ت(وتــشبيههم ل ــصفة، وه ــه ال ــر لتعطيل ًســببا آخ

 .ا اجلسمية عندهاقتضاؤه

 
: كالمهــم هــذا يف صــفة احليــاء هــو مــن جــنس كالمهــم عــىل صــفة الرمحــة يف قولــه تعــاىل

﴿ ﴾ ]ـــــة ـــــاىل]٣:الفاحت ـــــه تع ـــــضب يف قول  ﴾  ﴿: ، والغ

 ولـيس يف هـذه الـصفات ]١٥: البقـرة[ ﴾  ﴿ :، واالستهزاء يف قوله تعـاىل]٧:الفاحتة[
يشء مما تومهوه، ولو أهنـم أضـافوها إىل اهللا تعـاىل عـىل مـا يليـق بجاللـه وعظمتـه؛ ملـا تـاهوا يف 
التعطيل والتحريـف، فـإن ذات اهللا تعـاىل وصـفاته ليـست كـذوات املخلـوقني وصـفاهتم، وال 

ثل هذه األقوال مـن االنكـسار واخلـوف يدخل القياس يف أسامئه وصفاته حتى ال يتعرض هلا م
وغريه مما ال يليق بجالله تبارك وتعاىل، فيجب حينئذ إثبات ما أثبتـه لنفـسه، أو أثبتـه لـه رسـوله 

ً، إثباتا كامال عىل ما يليق به سبحانه من غري متثيل، وال حتريـف، وال تعطيـل، وهـذه هـي @ ً

الـذي يوجـب األدب مـع كـالم اهللا، طريقه العلامء املحققـني مـن سـلف األمـة وخلفهـا، وهـو 
 .، الذي هو أبلغ الكالم وأفصحه@وكالم رسوله 

وصفة احلياء صفة كامل هللا تعـاىل، وهـو حيـاء عـىل وجـه يليـق بـاهللا جـل وعـال، ال 

وأما حيـاء الـرب تعـاىل مـن عبـده، «): ٧٥١: ت(ًيشبه أحدا من خلقه، قال ابن القيم 

                                       
 . ٢٣٦ ص ١تفسري املنار ج ) ١(

 .٢٠٢ ص ١لية ج املسائل االعتزا: ينظر) ٢(
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 تكيفــه العقــول، فإنــه حيــاء كــرم وبــر وجــود فــذاك نــوع آخــر ال تدركــه األفهــام، وال

 .»وجالل

من فوائد «: ومن التفاسري السلفية لآلية قول حممد بن عثيمني فيها، حيث قال يف تفسريه

 ﴿: ، لقولــه تعــاىلإثبــات احليــاء هللا : اآليــة           ﴾  ووجــه

 اهللا يف هذه احلال دليل عىل ثبوته فيام يقابلها؛ وقد جاء ذلك أن نفي االستحياء عن: الداللة

إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبـده إذا رفـع (: @ًرصحيا يف السنة، كام يف قول النبي 

 .»؛ واحلياء الثابت هللا ليس كحياء املخلوق)ًيديه إليه أن يردمها صفرا

ٌّإن ربكم حيي كر(: @فهو اسم هللا تعاىل لقوله   وصفة كـامل، كـام يف ، احلديث)..يمَ

 .اآلية

أن صفة احلياء تغري يلحق بالبـدن، وال يكـون ذلـك إال يف ) ٦٠٦: ت(أما قول الرازي 

اجلسم، هذا قول باطل وهو من طـرق املـشبهة الـذين إذا ذكـرت أسـامء اهللا تعـاىل وصـفاته 

سـامء والـصفات، انقدح يف عقوهلم التـشبيه، واضـطرهم هـذا القيـاس الفاسـد لتعطيـل األ

وغريهـا مـن األسـامء والـصفات، ألهنـا  فعطلوا العلو، واالسـتواء، والنـزول، واملجـيء

تقتــيض التجــسيم عنــدهم، وهــذا قيــاس فاســد أجلــأهم إليــه تــشبيه اهللا تعــاىل بــاملخلوقني، 

﴿: وسيأيت مزيد من التوضيح عند قوله تعاىل       ﴾ ]٢٨: البقرة[. 

                                       
 .٢٦١ ص ٢مدارج السالكني ج ) ١(

 .١٧٤سبق خترجيه ص ) ٢(

 .٩٨ ص ١تفسري العثيمني ج ) ٣(

 .١١ ص٤القواعد املثىل ج : ينظر) ٤(

 .٧٧، إيضاح الدليل يف قطع أهل التعطيل لبدر الدين بن مجاعة ص٣٢٥ ص٥درء التعارض ج: ينظر) ٥(
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﴿﴿: قولـــــه تعـــــالى  ]٢٠[                                             

     ﴾﴾]٢٦: البقرة[:  
﴿  ﴾﴿    ﴾ 

وإسناد اإلضالل إىل اهللا تعـاىل إسـناد الفعـل إىل الـسبب؛ «): ٥٣٨: ت(قال الزخمرشي 

 .»ه قوم واهتدى به قوم، تسبب لضالهلم وهداهمَّألنه ملا رضب املثل فضل ب

 

جرى يف تفسري هذه اآلية عىل معتقد املعتزلة، الذين يزعمـون أن اهلـدى والـضالل مـن 

فعل العبد، بل كل أفعاله خملوقة له، فهو الذي يضل نفـسه أو هيـدهيا، واهلـدى واإلضـالل 

ّد اختيـار العبـد لـه بـزعمهم، ومل جتـوز عقـوهلم ٍمن اهللا إنام تسمية هذا مهتد، وهذا ضال بع
 .نسبة اهلدى واإلضالل إىل اهللا تعاىل

 

اآلية الكريمة ظاهرة املعنى، لكن الزخمرشي يأبى أن يدعها عىل ظاهرها، ألهنا تتعارض 

مع معتقده، فالزخمرشي وأشباهه من القدرية ينكرون أن يكون اهلدى واإلضالل مـن اهللا، 

وإنام ذلك حمض الفعل، أما اجلربية فعىل النقيض من ذلك، إذ يثبتون هللا مشيئة حمضة عارية 

، فإضالل اهللا هلذا وهدايته لذاك ليس إال ملحـض املـشيئة، فـأنكروا من احلكمة والتعليل

 !فعل العبد  وقدرته، وأن يكون له تأثري يف الفعل البتة

 :وهذه اآلية ترد عىل الفريقني

 . هيدي من يشاء، ويضل من يشاءأن اهللا : اففيه

                                       
 .١٤٨، ١٤٧ ص ١تفسري الكشاف ج ) ١(

، شعار أصحاب احلديث أليب أمحد حممـد بـن احلـاكم ٨٨اإلخالص والنية البن أيب الدنيا ص : نظري) ٢(

 .١٥ ص٣، الفصل يف امللل ج٢٠، مفاتيح العلوم للخوارزمي ص٣٣ص

 .٢٠٤ ص ١، املسائل االعتزالية ج ١٤١شفاء العليل ص : ينظر) ٣(
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أن اإلضالل إنام كان من نصيب الفاسـقني اخلـارجني عـن طاعـة اهللا، املعانـدين : وفيها

لرسل اهللا، فاقتضت حكمته تعاىل إضالهلم، لعدم صـالحيتهم للهـدى، كـام اقتـىض فـضله 

، فإنه ني عبادهوحكمته هداية من اتصف باإليامن، وحتىل باألعامل، فسبحان من فاوت ب

هيدي من يشاء ويضل من يـشاء، ومـا ربـك بظـالم للعبيـد، وقـد سـبق الـرد عـىل القدريـة 

﴿: واجلربية عند قوله تعاىل                           

    ﴾ ]٧: البقرة[. 

ــ ]٢١[ ﴿﴿: الىقـــال تعـ                                           

                  ﴾﴾]٢٨: البقرة[:  
﴿ ﴾ 

ٍيف معنى اآلية عدة أقوال باطلة، هـي مـن إشـارات الـصوفية، وال ) ٤١٢: ت(ُّقال السلمي 

كنـتم «: ، ومنهـا»ًكنتم أمواتا بالظواهر، فأحياكم بمكاشفة الـرسائر«: ية، ومما قالهحتتملها اآل

 .»ًكنتم أمواتا بشواهدكم، فأحياكم بشاهده«: ، ومنها»ًأمواتا عنه، فأحياكم به

 
اآليـة عـىل طريقتـه الـصوفية يف اإلشـارات التـي ال حتتملهـا ) ٤١٢: ت(ُّيفرس السلمي 

ّت، ويدعون أهنا معاين باطنة لآلية، فتناولوا كتاب اهللا تعاىل بتفسريات ما أنزل اهللا هبـا اآليا
 .ُّمن سلطان، ومنها ما ذكره السلمي يف اآلية

 
ًتتبعت أقـوال املفـرسين يف التفاسـري التـي بـني يـدي فلـم أجـد قـوال يوافـق مـا جـاء بـه  ّ ّ

ًالسلمي أو دليال يدل عليه، وإ ًنني أظن أن قوله ال معنى له أصال، بل إن الصوفية أنفـسهم ُّ

                                       
 .٤٧تفسري السعدي ص : ينظر) ١(

 .٥٣ ص ١ُّتفسري السلمي ج ) ٢(

 .املرجع السابق) ٣(

 . املرجع السابق) ٤(
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إن إشاراهتم ال يفهمها إال هم، فهي هذيان ال مكان له يف تفسري كتـاب اهللا تعـاىل، : يقولون

﴿: فــاهللا تعـــاىل يقـــول            ﴾ ]وقـــد ســـبق ]١٧: القمــر ،

﴿: عنـد قولـه تعـاىل) ٤١٢: ت(ُّ هذه األقـوال عنـد الـسلمي البحث يف مثل    

  ﴾ ]٦: الفاحتة[ . 

﴿: أما معنى اآلية كام جاء عـن الكثـري مـن أهـل العلـم؛ أن قولـه تعـاىل   ﴾ 

ُنطفا يف أصالب آبائكم، ويف أرحام أمهـاتكم، ال تعرفـون وال تـذكر: أي ُ ﴿ :ون، وقولـهً  

  ﴾ُبإنشائكم برشا سـويا حتـى حييـتم وعـرفتم، ثـم يميـتكم بقـبض أرواحكـم :  أي ْ ً ًِ ُ ِ َ

ــيحة  ــساعة، وص ــث ال ــيكم لبع ــروح ف ــنفخ ال ــك ب ــد ذل ــيكم بع ــم حيي ــا، ث ــادتكم رفات ًوإع

 ﴿ : ، واآليـة تثبـت حيـاتني ومـوتتني، كـام يف اآليـةالقيامة             

                  ﴾ ]١١: غافر[ . 

                                       
، تفـسري ٧٣ص ١، تفسري ابن أيب حاتم ج ٤٢٤ ص١، تفسري الطربي ج٤٣تفسري الثوري ص: ينظر) ١(

، تفــسري ٩١ ص١، النكــت والعيــون ج١٧٣ ص١، تفــسري الثعلبــي ج١٣٠ ص١ابــن أيب زمنــني ج

ز ــــ، املحـرر الوجي١٥١ص ١، الكـشاف ج٩٣ ص٤وي جــــــ، تفسري البغ٦٣ ص١اين جـــالسمع

، تفـسري ٢٩٧ ص ١٥، تفـسري القرطبـي ج ١١٢ ص ١ِّ، تفسري العز بن عبد السالم ج ٥٤٩ ص٤ج

، تفـسري ابـن ٢٥٩ ص ١، البحـر املحـيط ج ١١١ ص ١، تفسري النيسابوري ج ٤٣ ص ١اخلازن ج 

 عـادل ، اللبـــاب البـن١٧٢ ص ١، تفسري الثعالبي ج ٨٠ ص ١، نظم الدرر ج ٢١٢ ص ١كثري ج 

، ٣٧٣ ص١، التحريــر والتنــوير ج٤٨٦ ص٤، فــتح القــدير ج١٠٥ ص١، الــدر املنثــور ج٢١٨ ص١ج

 .وغريها من التفاسري

يل الـسعادتني للراغـب األصـفهاين ، تفـصيل النـشأتني وحتـص٢٢ ص ١املحىل البـن حـزم ج : ينظر) ٢(

، رسـالة يف ٤٧٠ص ١، الفتوحات املكية يف معرفـة األرسار امللكيـة ملحيـي الـدين الطـائي ج٣٢ص

 .٢٠٥ ص٢، فتاوى السبكي ج٣٥، الروح البن القيم ص١١٠حتقيق الشكر البن تيمية ص
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﴿﴿: قوله تعالى ]٢٢[            ﴾﴾ ]٢٨: البقرة[:  

﴿    ﴾ 

 عـىل أنـه تعـاىل ﴾  ﴿:  بقولـهمتسك املجـسمة«): ٦٠٦: ت(قال الرازي 

يف مكـان وهـذا ضـعيف، واملـراد أهنـم إىل حكمـه يرجعـون، ألنـه تعـاىل يبعـث مـن يف القبــور، 

وجيمعهـم يف املحـرش، وذلـك هـو الرجـوع إىل اهللا تعــاىل، وإنـام وصـف بـذلك ألنـه رجــوع إىل 

 .»إىل حيث ال حيكم غريهرجع أمره إىل األمري، أي : حيث ال يتوىل احلكم غريه، كقوهلم

 

السبب يف حتريـف الـرازي ملعنـى اآليـة هـو مـا طعـن بـه أهـل الـسنة ونـسبه إلـيهم مـن 

ًالتجسيم ملا أثبتوا هللا علوا يليق بجالله، والرازي ومن وافقه من املبتدعة ينزهون اهللا تعـاىل  ّ

ية و اجلهـة وغريهـا، وتركـوا مـا عن ألفاظ ابتدعوها ما أنزل اهللا هبا من سلطان مثل اجلسم

 .نزه اهللا عنه نفسه ونزهه عنه رسوله  وإثبات ما جاء يف الكتاب والسنة

 

هذه املـصطلحات املـستحدثة التـي تكثـر يف طـرق املبتدعـة املتكلمـني مل تـرد يف الـرشع، ومل 

 التفـصيل لبيـان نفيهـا تعرف عن السلف الصالح، بل هي من عبارات املبتدعة، والبد فيها مـن

                                       
يقصد باملجسمة، الذين يثبتون هللا الـصفات، ومـنهم أهـل الـسنة واجلامعـة، الـذين يثبتـون هللا العلـو، ) ١(

 وهـم يرمـون أهـل ،@واالستواء، والوجه، واليد، وغريها، مما أثبته اهللا لنفسه، وأثبته له رسـوله 

السنة هبا واحلق أن املجسمة الذين يثبتون هللا الصفات ولكنهم يشبهونه باملخلوقني فيقولـون ـ تعـاىل 

داود اجلـواريب، وهـشام : اهللا عام يقولون ـ له يد كأيدينا، وعني كأعيننا، ووجه كوجوهنا ومن هـؤالء

﴿: يقــولبــن احلكــم الرافــضيني وهــذا كفــر خيــرج مــن امللــة، واهللا تعــاىل ا      ﴾ أمــا 

ًاألشاعرة، ومنهم الرازي فهم عىل طرف نقيض، فيعطلون الصفات خوفا من اجلسمية، وقـد ضـلوا 

﴿: عن قوله تعاىل      ﴾ وأهل السنة واجلامعة يثبتون هللا صفات تليق بجالله مـن غـري 

 .٥٤يدة وآثرها يف بناء اجليل لعبد اهللا عزام ص، العق٣٢٥ ص٥درء التعارض ج:  تشبيه، ينظر

 . ١٦٦ ص ٢تفسري الرازي ج ) ٢(
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إن اهللا أحـد : نقـول«: بإثبات اجلسم هللا تعاىل قال) ٢٤١: ت(أو إثباهتا، وملا اهتم أمحد بن حنبل 

ًصمد مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفوا أحدا، وأن هذه الكالم ال يدرى مقصود صاحبه به، فـال 

ًنطلقه ال نفيا وال إثباتا، أما من جهة الرشع، فألن اهللا و رسوله وسـلف األمـة مل يتكلمـوا بـذلك ً

ًنفيا وال إثباتا، فال قالوا هو جسم، وال قالوا هو ليس بجسم ً«. 

فهذه قاعدة عظيمة أرساها أكابر السلف، وهي أن كل املعاين املحدثة أو األلفـاظ التـي 

ُحتتها معاين حمدثة، فال تثبت وال تنفى، وإنام املرجع إىل كتاب اهللا وسنة رسوله   ومـا ،@ُ

ّعدا ذلك يفصل، فإن أريد به معنى حق قبل، ولكن يصحح اللفظ املبتدع بام يغنـي عنـه يف  َُ

ًالرشع، وإن كان معنى بـاطال ينفـى عـن اهللا تعـاىل، ولـذلك يقـال يف هـذه اآليـة التـي نفـى  ً
 :ًالرازي أن تكون دالة عىل املكان واجلسمية

ني وأنــه بــائن عــن املخلوقــات فهــذا إن أريــد نفــي األعــضاء ومــشاهبة اهللا تعــاىل للمخلــوق

 ،]١١: الــشورى[ ﴾      ﴿: ، ويغنــي عنـه قولــه تعـاىلحـق

وإن أريد أن اهللا تعاىل ليس داخل العامل وال خارجـه، ونفـي جهـة العلـو عنـه تعـاىل، وأنـه لـيس 

اطـل، وهـذه هـي عقيـدة مجهـور األشـاعرة، ومـنهم مستو فوق عرشه بائن عن خملوقاته فهـذا ب

، فهؤالء وقعوا يف تنـاقض عجيـب، ينــزهون الرازي فهو يقررها يف أكثر من موضع من كتبه

 .اهللا تعاىل عام ابتدعوه من اجلهة واملكان، وال ينـزهونه عن إنكار علوه الالئق بجالله

ً تعـاىل اهللا عـام يقولـون علـوا -م ًوهم أيضا بتنـزهيهم املزعـوم يـصفون اهللا تعـاىل بالعـد

 . فإن الذي خارج العامل وال داخله هو املعدوم-كبريا 
                                       

 .٦١٠ ص ٢منهاج السنة ج : ينظر) ١(

 .٢٢٧ ص ١درء التعارض ج : ينظر) ٢(

، ٢٥، ١٥، أساس التقديس ص٢٠ ص٤ ج١٥٢، ٩٨ ص١عىل سبيل املثال التفسري الكبري ج: ينظر) ٣(

٢٩. 

 . ٣٠٦، شفاء العليل ص ٣٤٨ ص ٢االستقامة ج : ينظر) ٤(
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ومن عجيب تناقضهم أهنم ينفون اجلهة، ويثبتون رؤية اهللا تعاىل يوم القيامة من غـري جهـة، 

وكيف هلذه األقوال املتناقضة أن تقـف أمـام العقيـدة النقيـة الـرصحية . وهذا يستحيل وقوعه

 أن اهللا جل جالله عال عىل خلقه، مستو عىل عرشـه، وهـذه عقيـدة املـسلمني وأتبـاع الرسـل يف

ًقديام وحديثا، فهي حمـل إمجـاع لرسـاالت اهللا تعـاىل، وأصـحاب الفطـر الـسليمة مـن املـؤمنني ً :

ّعــاملهم وعــاميهم، وتــضافرت عــىل ذلــك األدلــة مــن الكتــاب والــسنة، وقــد اســتدل الــسلف 
، كـام أخـرب  أو أكثر، وأنه يف السامء مستو عـىل عرشـه  ىل علو اهللالصالح بألف دليل ع

 .ً، ودلت عليه األدلة العقلية أيضا@اهللا جل وعال بذلك، وأخرب به نبيه 

أما نفي اجلهات مجيعها عن اهللا، وعدم االعرتاف له بمكان يليق بجالله فإنه سـوء أدب 

 مل يقر بأن اهللا تعاىل عىل عرشه قد استوى فـوق من: مع اهللا تعاىل، بل إن من العلامء من قال

ّ، وقـد كفـر أبوحنيفـة الـذي يتوقـف يف علـوه يف الـسامء، فكيـف سبع سامواته فهـو كـافر

 ومــاذا أسـوق مــن آالف األدلـة التــي تثبـت صــفة العلـو والفوقيــة هللا !باجلاحـد لعلـوه؟

له إىل آخره، وسـنة رسـوله ّوهذا كتاب اهللا من أو«): ٧٢٨: ت(قال شيخ اإلسالم ! تعاىل؟

 وكالم الصحابة والتابعني، وكالم سائر األئمة مملوء مما هو نـص أو ظـاهر يف أن اهللا @

فوق كل يشء، وإنه فوق العرش فوق الـسموات مـستو عـىل عرشـه ٍ« فحـسبي هنـا ،

 :التذكري بيشء منها

                                       
، دفع شبه التشبيه بأكف التنــزيه البـن ٢٣٣ ص ١ينظر ملزيد من الرد كتاب التوحيد البن خزيمة ج ) ١(

هل األثر لعبـد البـاقي املـواهبي ، العني واألثر يف عقائد أ٣٤٨ ص٢، االستقامة ج١٥١اجلوزي ص

 .١١١ص

، رشح العقيـدة الطحاويـة ٣٠٣ ص٢ني ج، إعـالم املـوقع٥٥٥ ص١بيـان تلبـيس اجلهميـة ج: ينظر) ٢(

 .١٧٤ص

 . ١٢٥رواه احلاكم عن أيب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة يف معرفة علوم احلديث ص ) ٣(

 . ٢٩٢ ص ١الفتاوى الكربى ج : ينظر) ٤(

 .٤٥ ص ١نقله عنه ابن القيم يف اجتامع اجليوش اإلسالمية ج ) ٥(
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  :: القرآن الكريم القرآن الكريم--١١

 ﴿: قوله تعـاىل        ﴾ ]وقولـه تعـاىل،]٢٥٥: البقـرة  :﴿           

      ﴾ ]وقولـه تعـاىل،]٥٥: آل عمران  :﴿      ﴾ ]١٥٨: النـساء[ ،

﴿: وقوله تعاىل         ﴾  ]وقوله تعاىل،]٥٠: النحل  :﴿   ﴾ 

﴿: وقوله تعاىل، ]٤٢: فصلت[                  ﴾ ]وقوله تعاىل،]١: الزمر  :

﴿                       ﴾ ]وقولــه تعــاىل]١٦: امللــك ، :

﴿         ﴾ ]وغريها من األدلة الكثرية يف كتاب اهللا تعاىل]١: األعىل . 

  ::السنة الرشيفةالسنة الرشيفة--٢٢

 السموات سامء سامء، حتى انتهـى @قصة املعراج، وهي متواترة، وجتاوز النبي -١

 .إىل ربه فقربه وأدناه

خلق اهللا ملا ( :@رسول اهللا : قال:  قال>واحلديث املتفق عليه عن أيب هريرة -٢

 .)ّإن رمحتي سبقت غضبي: اخللق كتب يف كتابه فهو عنده فوق العرش

 @قام فينـا رسـول اهللا :  قال>ويف صحيح مسلم، عن أيب موسى األشعري -٣
إن اهللا ال ينام وال ينبغي له أن ينـام، خيفـض القـسط ويرفعـه، يرفـع (: بخمس كلامت، فقال

ر قبـل الليـل، حجابـه النـور، لـو كـشفه ألحرقـت إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهـا

 .)سبحات وجهه ما انتهى إليه برصه من خلقه

                                       
 ١اب، العلو للعيل الغفار للذهبي صو البن قدامة مجيع الكتإثبات صفة العل: ملزيد من األدلة: ينظر) ١(

 . إىل آخر الكتاب، وخمترصه لأللباين

 ٣٦٧٤ كتاب فضائل الصحابة باب املعراج حـديث املعـراج ١٤١٠ ص٣صحيح البخاري ج: ينظر) ٢(

 .وما بعده

  : سبق خترجيه عند قوله تعاىل) ٣(        ]٣٦٩ص] ٧: ةالفاحت. 

 . ١٧٩ برقم ١٦١ ص١ ج)إن اهللا ال ينام(: #أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اإليامن، باب قوله ) ٤(
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 .والسنة مليئة بأمثال هذه األدلة

  ::األدلة الفطريةاألدلة الفطرية

العباد مجيعهم برهم وفاجرهم إذا أصاهبم كرب وجهوا أبصارهم للسامء اسـتغاثة بـاهللا 

 . 

ــه تعــالى  ]٢٣[ ﴿﴿: قول                                             

                                       ﴾﴾]٢٩: البقرة[:  

﴿    ﴾ 

: َّتـم كقولـه: اسـتوى«: أوجـه باطلـة يف معنـى اسـتوى منهـا) ٣٣٣: ت(ذكر املاتريدي 

 .»َّأي تم) واستوىبلغ أشده (

 .»أي استوىل: استوى«: ومنها

﴿: واألصــل عنــدنا يف قولــه«: ثـم قــال         ﴾ ]و]٢٩: البقــرة ﴿  

     ﴾ ]وغريهـا مــن اآليـات مــن قولــه]٣: يـونس : ﴿         ﴾ 

 ﴿: قولـه، و]٢٢: الفجر[                         

              ﴾ ]من اآليات التي ظنـت املـشبهة أن فيهـا حتقيـق ]٢١٠: البقرة ،

 .»ىل التشابهوصف اهللا تعاىل بام يستحق كثري من اخللق الوصف به ع

االســتواء يف كــالم العــرب قــد يكــون بمعنــى االنتــصاب «): ٦٠٦: ت: (قــال الــرازي

ًوضده االعوجاج، وملا كان ذلك من صفات األجسام، فـاهللا تعـاىل جيـب أن يكـون منــزها 

                                       
 .املراجع السابقة ملزيد من األدلة: ينظر) ١(

 .ينظر املراجع السابقة) ٢(

 .٨٣ ص ١تفسري املاتريدي ج ) ٣(

 .٨٣ ص ١تفسري املاتريدي ج  )٤(

 . املرجع السابق) ٥(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة األلفاظ التي ح  

  

 

﴿عن ذلك، وألن يف اآلية ما يدل عىل فساده، ألن قوله    ﴾ يقتيض الرتاخي، ولـو 

ًاد من هذا االستواء العلو باملكان لكان ذلك العلو حاصال أوال، ولو كـان حاصـال كان املر ًً

ًأوال ملــا كــان متــأخرا عــن  ً﴿          ﴾ لكــن قولــه: ﴿   ﴾ يقتــيض 

َالرتاخي، وملا ثبتت هذا وجب التأويل وتقريره َ  .»أن االستواء هو االستقامة: ّ

 

أفصح كل من املاتريـدي والـرازي عـن سـبب حتـريفهام لالسـتواء؛ أمـا املاتريـدي فإنـه 

يرفض صفة االستواء، وحيرف معنى استوى، ويرد عـىل الـذين يثبتوهنـا وهـم مـن سـامهم 

باملشبهة، وهي كتسمية الرازي هلم باملجسمة يف التحريف السابق، أما الـرازي فبـني سـبب 

كام قـال، وهـذا هـو مـذهب ء لألجسام، وهذا ال يليق باهللا حتريفه وهو أن صفة االستوا

 .مجهور األشاعرة واملاتردية

 

 :الرد عىل حتريف صفة االستواء يكون من خالل ثالثة حماور

 .  ورود االستواء يف القرآن الكريم-١

 . معنى االستواء يف اللغة-٢

 .هللا تعاىل عىل عرشه مذهب أهل السنة واجلامعة يف استواء ا-٣

  ::ورود االستواء يف القرآن الكريمورود االستواء يف القرآن الكريم: : ًأوًالأوال

 ﴿:  يف سبعة مواضع من كتابه بأنه استوى عىل عرشه، قال تعاىل أخرب اهللا )أ(

          ﴾ ]وقال تعاىل]٥٤: األعراف ،: ﴿   

                         

                                       
 .١٦٩ ص ٢ الرازي ج تفسري) ١(

ينظر كالم الرازي السابق، وهو مؤصل لألشعرية، أما املاتريديـة فقـد نـص عـىل معتقـدهم هـذا أبـو ) ٢(

 . وهو شيخ املاتردية٧٢منصور املاتريدي يف كتابه التوحيد ص 
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                 ﴾  ]وقوله ]٣: يونس ،

   ﴿: عز من قائل               

                   

﴾ ]ويف طه ]٢: الرعد ،﴿     ﴾ ]ويف الفرقان]٥: طه ، :﴿ 

           ﴾ ]٥٩: الفرقان[ ،

 .]٤ :احلديد[ ﴾           ﴿: وآخرها

 ﴿: قال تعاىل،  أخرب أنه استوى إىل السامء يف موضعني من كتابه)ب(    

                             

 ﴾ ]وقوله تعاىل]٢٩: البقرة ، :﴿             ﴾ ]١١: فصلت[. 

  ::معنى االستواء يف اللغةمعنى االستواء يف اللغة: : ًثانيًاثانيا

 : ومهالفظ االستواء بنوعني يف كالم العرب) ٧٥٢: ت(حرص ابن القيم 

 .مطلق -١

 .مقيد -٢

ــق-١ ــل معنــاه: املطل ــو مــا مل يوص ــه تعــاىلوه ــرف، مثــل قول ﴿:  بح       

 ..﴾َّكمــل وتــم:  وهــذا معنــاه َُ َ َاســتوى النبــات، واســتوى الطعــام، وال :  كقولنــا

 .صحة إلطالق املاتريدي والرازي هذا املعنى عىل اآلية التي عدي فيها االستواء بإىل

 :وهو عىل ثالثة أرضب: املقيد-٢

﴿: ًن مقيــدا بــإىل كقولــه تعــاىل مــا كــا:أحــدها         ﴾ ]آيــة ]٢٩: البقـرة ،

                                       
 .١٩٥ ص ١الصواعق املرسلة ج ) ١(

              ، تفـسري ابـن كثـري ١٦٤ ص ٥لنحاس ج رآن لــــاين القـــــ، مع٥٣٥ ص ١٩تفسري الطربي ج : ينظر) ٢(

            ة ـــــ، الـصواعق املرسل٢٤٣ ص٨، تـاج العـروس ج ٢٣٦ ص٣ان العرب جـــــ، لس٢٢٤ ص٦ج 

 .١٩٥ص ١ج
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اســتوى فــالن إىل الــسطح، وهــذا بمعنــى العلــو واالرتفــاع بإمجــاع : فــصلت، ومنــه قــوهلم

 .السلف، كام سنوضحه بعد قليل

 ﴿:  املقيد بعىل كقوله تعاىل:والثاين               

                       ﴾ ]١٣: الزخرف[ ،

﴿: وقوله تعاىل     ﴾ ]وقوله تعاىل]٤٤: هود ، :﴿    ﴾ 

 .]٢٩: الفتح[

 .ًوهذا أيضا معناه العلو االرتفاع واالعتدال بإمجاع أهل اللغة

 املقــرون بــواو مــع التــي تعــدي املفعــول إىل املفعــول معــه نحــو اســتوى املــاء :والثالــث

 .واخلشبة بمعنى ساواها

يف معنى استوى عنـد العـرب، ولـيس فيهـا يشء ) ٧٥١: ت(هذا ملخص ما قاله ابن القيم 

ره املخالفون من معنى االستواء، ومل يذكر أنه يأيت بمعنى استوىل، وال نقله أحـد مـن أئمـة مما ذك

 .اللغة الذين يعتمد قوهلم، وإنام قاله متأخرو النحاة ممن سلك طريق املعتزلة واجلهمية

﴿إن االسـتواء املعـدى بـإىل مثـل : وقد قيـل         ﴾ ]عنـاه  م]٢٩: البقـرة

 ويـرى شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ،ّقصد، أو أقبل، أو عمـد، كـام ذكـره بعـض املفـرسين

ّأنه تفسري مبتدع، مل يقلـه أحـد مـن الـصحابة وال التـابعني، بـل املفـرسون عـىل ) ٧٢٨:ت(
 .ُخالفه، وال يعرف يف اللغة

                                       
، التحفـة ٥٢٧ ص ٢، االسـتذكار ج ١٤٤ ص ٢، هتذيب اللغة ج ٣٢٥ ص ٧كتاب العني ج : ينظر) ١(

 .٣٧٦ء العينني يف حماكمة األمحدين لنعامن األلويس ص  جال١٤٦، ٥٠املدنية آلل معمر ص 

 .، واملراجع السابقة من كتب اللغة١٩٥ ص ١الصواعق املرسلة ج : ينظر) ٢(

 ١، تفـسري البيـضاوي ج ٩٨ ص ١، تفـسري الواحـدي ج ١١٣غريب القرآن للسجـستاين ص : ينظر) ٣(

 . وغريهم، ٢٤٧ ص ١، تفسري املنار ج ٨ ص ١، تفسري اجلاللني ج ٢٧٣ص 

 .٥٢١، ٤٠٩ ص ٥جمموع الفتاوى ج : ينظر) ٤(
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وأكثـر : قـال ابـن عبـاس«): ثـم اسـتوى إىل الـسامء(يف معنـى ) ٥١٦: ت(قال البغـوى 

ِيف صـحيحه أن ) ٢٥٦: ت(، وذكـره البخـاري »ارتفـع إىل الـسامء: مفرسي الـسلف أي

 .عال وارتفع: استوى إىل

ــر  ــن جري ــار اب ــو اختي ــرس)٣١٠: ت(وه ــذا ف ــد ، وهب ــن أمح ــل ب ــة اخللي ــام اللغ ه إم

 .)١٧٥:ت(

 .وقد حكى مجع من العلامء إمجاع أئمة السلف عىل ذلك

من اعرتاض عىل هذه اآلية، مـن أن اآليـة تـدل عـىل ) ٦٠٦: ت(رازي وأما ما أورده ال

ًثـم ارتفـع، وهـو ال يـزال عاليـا : الرتاخي، ولو كان املراد من االستواء العلو، فكيف يقـال

فجوابـه أن هـذا مـن قبيـل مـا أخـرب اهللا تعـاىل أنـه ينـزل إىل الـسامء الـدنيا، ! عىل املخلوقات

ل فوق العرش فإن صعوده من جـنس نزولـه وإذا كـان وروي ثم يعرج، وهو سبحانه مل يز

يف نزوله مل يـرص شـيئ مـن املخلوقـات فوقـه، فهـو سـبحانه يـصعد وإن مل يكـن منهـا يشء 

 .، فهو نزول وصعود يليق بجاللهفوقه

  ::مذهب أهل السنة واجلامعة يف استواء اهللا عىل عرشهمذهب أهل السنة واجلامعة يف استواء اهللا عىل عرشه: : ًثالثًاثالثا

؛ يثبتـون  يف سائر صـفات اهللا مذهب أهل السنة واجلامعة يف االستواء كمذهبهم

، وينفون عنـه مـا نفـاه عـن نفـسه أو نفـاه @ ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله هللا 

                                       
 . ٥٩ص ١تفسري البغوي ج ) ١(

  .٢٦٩٨ ص ٦ج ) وكان عرشه عىل املاء(صحيح البخاري كتاب التوحيد باب : ينظر) ٢(

 .٤٥٧ ص ١تفسري الطربي ج : ينظر) ٣(

 .٣٢٥ ص ٧كتاب العني ج ) ٤(

، ابـن تيميـة يف أوليـاء الـرمحن وأوليـاء الـشيطان ص ٥٠ممن حكاه ابن أيب شيبة يف كتابه العرش ص ) ٥(

 .١٤١ ص ١، ابن القيم يف اجتامع اجليوش اإلسالمية ج ٩٥، الذهبي يف العلو ص ٧٢

قدم العامل وتسلـسل احلـوادث لكاملـة : ، وينظر٤٠٩ ص ٥هذا جواب شيخ اإلسالم يف الفتاوى ج ) ٦(

 .٨٢الكواري ص 
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ــه رســوله   عنــه، فــسلموا مــن @، ويــسكتون عــام ســكت اهللا ورســوله @عن

، يهـزوالتنـالتحريف، والتمثيل، والتعطيل، والتكييف، فهم جيمعـون بـني اإلثبـات 

 مذهبهم يف االستواء، أن علوه جل وعال عىل العرش كام يليق بجالله وعىل هذا املنوال

من غري متثيل، وهذا متفق عليه عندهم ينقله املتأخر منهم عن املتقـدم، وهـذا التفـسري 

) ٢٥٦: ت(لالستواء معروف عنهم، ومشهور منذ زمـن متقـدم، وقـد رواه البخـاري 

االسـتواء منـه غـري «): ١٧٩: ت(، ومنـه قـول مالـك بـن أنـس )١٠٤: ت(عن جماهد 

، قـال »جمهول، والكيف منه غري معقول، واإليامن بـه واجـب، والـسؤال عنـه بدعـة

هذا ثابت عن مالك، وتقدم نحوه عن ربيعه شيخ مالـك، وهـو «): ٧٤٨: ت(الذهبي 

قول أهل السنة قاطبة، أن كيفية االستواء ال نعقلها بل نجهلهـا، وأن اسـتواءه معلـوم، 

 .» كتابه، وأنه كام يليق بهكام أخرب يف

 

 ملنهج أهل السنة يف بيان املراد من استواء اهللا عىل عرشـه، فلـم اضطربت آراء املخالفني

 .يكن هلم منهج وال حجة صحيحة من كتاب اهللا أو السنة أو لغة العرب

افـضة، ومجهـور األشـاعرة، واملاتريديـة ، ومن تأثر هبم من الرفذهبت اجلهمية، واملعتزلة

:  باللغـة مثـل، وغـريهم إىل حتريـف معنـى االسـتواء إىل معـاين مل تعـرفوكثري من اإلباضية

                                       
، أقاويل الثقات ١٠٧ ص ١، كتاب التوحيد البن خزيمة ج ١٠٨العقيدة ألمحد بن حنبل ص : ينظر) ١(

 . ١٩٣ ص ٥٣، جملة البحوث اإلسالمية ج ٨٩ص 

 .٥٣سبق خترجيه ص) ٢(

 .١٣٩العلو ص ) ٣(

 . فالزخمرشي يؤصل للمعتزلة وقد فرس االستواء بامللك٥٤ ص ٣الكشاف ج : ينظر) ٤(

﴿مثاله تفسري هود اهلواري لقوله تعاىل ) ٥(        ﴾أمره يف بريته:  قال. 
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ُاستوىل، اعتدل، أقبل، قهر، وهذه كلها ال تعرف من معنى استوى املعدى بـإىل : باللغة مثل

 . كام سبقعند العرب، بل إن استوى املعدى بإىل ليس فيه إال معنى واحد، وهو العلو

 .ثم االستيالء فيه معنى املغالبة، واهللا تعاىل ال يغلبه عىل ملكه أحد

 :أما ما استدلوا به من قول الشاعر

ـــــرش عـــــىل العـــــراق ـــيف أو دم مهـــراق   قـــــد اســـــتوى ب ـــن غـــري س   م

 :فاجلواب عنه كام بينه العلامء

، ولـذا أنكـره غـري أنه منحول مل يعرفـه أهـل اللغـة املتقـدمون، ومل يـذكروه يف كتـبهم

والبيتـان ال يعـرف قـائلهام، كـذا «): ٥٩٧: ت(ابـن اجلـوزي : واحد من أهل العلم، فقـال

فحملــوا لفــظ القــرآن عــىل «): ٧٥١: ت(، وقــال ابــن القــيم »قــال ابــن فــارس اللغــوي

فـال يـستبعد . »نزوله، ومل يكن من لغـة مـن نـزل القـرآن عليـه الشعر املولد احلادث بعد

وع، ويعـد التحريـف يف آيـات االسـتواء مـن أشـهر حتريفـات أهـل البـدع بـل هـو أنه موض

أشهرها عىل االطالق وقد تتبع ابن القيم ما اسـتدلوا بـه مـن أدلـة واهيـة حتـى أبطلهـا مـن 

، فإذا كان أشهر حتريفاهتم التي يتمسكون هبـا هبـذا الـسقوط فغـريه أسـهل ًأربعني وجها

 . يف الرد لشدة سقوطه وانحرافه

                                       
، لـــسان العـــرب ١١١ ص٢٥ــــــــــــاري جدة القـــــ، عم٤٠٥ ص١٣فـــتح البـــاري، ج: ينظـــر) ١(

 .٤١٤ص١٤ج

 .١٤٤ ص٢ وهتذيب اللغة ج٣٢٥ ص٧ينظر يف كتب اللغة املتقدمة عىل سبيل املثال كتاب العني ج) ٢(

 .٢١٣ ص ٣زاد املسري ج ) ٣(

 .٦٧٥ ص ٢ الصواعق املرسلة ج )٤(

 .٢٩٢ ص ١املرجع السابق ج ) ٥(
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﴿﴿:  قوله تعالى]٢٤[                                                 

                                                                             

         ﴾﴾] ٣٠: البقرة[:  

﴿      ﴾ 

ًوشيخه قوال خمالفا ملا جاء يف الكتاب والـسنة يف خلـق ) ١٣٥٤: ت(يثبت حممد رشيد  ً

ًوذهب بعض املفـرسين مـذهبا آخـر يف فهـم : قال األستاذ«: ًاملالئكة، وإليك شيئ مما قااله ّ
ة مـن كـوهنم مـوكلني بـاألعامل مـن إنـامء معنى املالئكة، وهو أن جمموع مـا ورد يف املالئكـ

نبات، وخلقة حيوان، وحفظ إنسان، وغـريه، ذلـك فيـه إيـامء إىل اخلاصـة بـام هـو أدق مـن 

ظاهر العبارة؛ وهو أن هذا النمو يف النبـات مل يكـن إال بـروح خـاص نفخـه اهللا يف البـذرة، 

واإلنسان، فكل أمر كيل فكانت به هذه احلياة النباتية املخصوصة، وكذلك يقال يف احليوان 

ُقائم بنظام خمصوص متت به احلكمة اإلهلية يف إجياده، فإنام قوامه بروح إهلي سمي يف لسان 
ًالرشع ملكا، ومن مل يبال يف التسمية بالتوقيف، يسمي هذه املعاين القوى الطبيعية إذا كان ال 

طبيعة، واألمر الثابت الذي يعرف من عامل اإلمكان إال ما هو طبيعة أو قوة يظهر أثرها يف ال

ًال نزاع فيه هو أن يف باطن اخللقة أمرا هو مناطها، وبه قوامها ونظامها ال يمكـن لعاقـل أن 

ًينكره، وإن أنكر غري املؤمن بالوحي تسميته ملكا وزعم أنه ال دليل عىل وجود املالئكة، أو 

ًيا، ألن هذه األسامء مل ترد يف ًأنكر بعض املؤمنني بالوحي تسميته قوة طبيعية أو ناموسا طبيع

 .»فاحلقيقة واحدة والعاقل من ال حتجبه األسامء عن املسميات. الرشع

ُّوال يستبعد حممد عبده أن تكون املالئكة هي ما نحس فيه من النوازع التـي نـرتدد فيهـا  ُ

دما يشعر كل من فكـر يف نفـسه ووازن بـني خـواطره عنـ«: بني فعل اليشء أو تركه، فيقول

ًهيم بأمر فيه وجه للحق أو للخري، ووجه للباطل أو للرش بأن يف نفسه تنازعا كأن األمر قد 

                                       
 .عىل كالمه ال فرق بني من آمن باملالئكة ومن أنكر وجودها) ١(

 .٢٦٨، ٢٦٧ ص ١تفسري املنار ج ) ٢(
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فهذا اليشء الذي أودع يف أنفـسنا، .. ُعرض فيها عىل جملس شورى، فهذا يورد وذاك يدفع

ًونسميه قوة وفكرا وهو يف احلقيقة معنى ال يدرك كنهه، وروح ال تكتنه حقيقتهـا، ال يبعـد 

 .»ًميه اهللا تعاىل ملكا، أو يسمي أسبابه مالئكةأن يس

ّاإلمام الغـزايل سـبق إىل بيـان هـذا املعنـى وعـرب «: ويربر حممد رضا لقول أستاذه فيقول
ًفـسبب اخلـاطر الـداعي إىل اخلـري يـسمى ملكــا، ... ًإنـه سـمي ملكــا: عنـه بالـسبب، وقـال

 .»ًوسبب اخلاطر الداعي إىل الرش يسمى شيطانا

مد عبده عىل املخالفني له فيام ذهب إليه يف املالئكة، وسامهم متشددين ومـرىض ورد حم

 .وخمدجني

، وغـريه مـن تالميـذ املدرسـة وعىل هذا التفسري حلقيقـة املالئكـة سـار أمحـد املراغـي

 .العقلية

ِوهذا يشء يسري مما قالوه يف املالئكة، وهلم طامات تزيد عىل ما ذكر، مقتدين بأستاذ هم ُ

ّحممد عبده، واطرد هذا التحريف يف املالئكة عندهم عـىل آيـات الكتـاب ونـصوص الـسنة 

﴿: يف املالئكــة وأقــرب مثــال اآليــة                           

         ﴾ ]طبــق عليهــا مفهومــه يف املالئكــة، فقــال فقــد]٣٤: البقــرة  :

ًخلق بعد ذلـك اإلنـسان وأعطـاه قـوة يكـون هبـا مـستعدا للتـرصف بجميـع هـذه القـوى «

وتسخريها يف عامرة األرض، وعرب عن تسخري هذه القوى له بالـسجود الـذي يفيـد معنـى 

 .»اخلضوع والتسخري

                                       
 .٢٦٨ ص١ جتفسري املنار) ١(
 .٢٦٩ ـ ٢٦٨ ص ١املرجع السابق ج ) ٢(
 .٢٧١، ٢٧٠ ص ١ ج املرجع السابق) ٣(
 .٨٧ ص ١سري أمحد مصطفى املراغي املسمى تفسري املراغي ج تف: ينظر) ٤(
 .٢١١ ص ١ الفكري ج ف، االنحرا٦٢١ ص ٢ينظر للمزيد املدرسة العقلية ج ) ٥(
 .٢٦٩ ص ١تفسري املنار ج : ينظر) ٦(
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ًبيـاء علـيهم الـسالم تـأويال بـاطال، وأما األحاديث الـرشيفة فقـد تـأولوا متثـل املالئكـة لألن ً ِّ

ِّينسف كثريا من نصوص الرشع، وحرف حممد عبده متثل املالئكة لألنبياء عليهم السالم بقـول  ّ
أمــا متثـل الــصوت وأشــباح لتلـك األرواح يف حــس مـن اختــصه اهللا بتلــك «: جـريء قــال فيـه

صابني بـأمراض خاصـة عـىل املنزلة، فقد عهد عند أعـداء األنبيـاء مـا ال يبعـد عنـه يف بعـض املـ

ّزعمهـم، فقـد ســلموا أن بعـض معقــوالهتم يتمثـل يف خيـاهلم، ويــصل إىل درجـة املحــسوس، 

إنه يرى ويسمع، بـل جيالـد ويـصارع، وال يشء مـن ذلـك يف احلقيقـة : فيصدق املريض يف قوله

ن عنـد بواقع، فإن جاز التمثـل يف الـصور املعقولـة وال منـشأ هلـا إال يف الـنفس، وأن ذلـك يكـو

عروض عارض عىل املخ، فلم ال جيـوز متثـل احلقـائق املعقولـة يف النفـوس العاليـة، وأن يكـون 

ذلك هلا عندما تنـزع عن عامل احلس، وتتصل بحظائر القدس، وتكون تلـك احلـال مـن لواحـق 

 .»صحة العقل يف أهل تلك الدرجة الختصاص مزاجهم بام ال يوجد يف مزاج غريهم؟

 .وا به من تأويالت باطلة وخوض يف املغيباتإىل آخر ما شطح

 

هــذا هــو مــنهج الكثــري مــن املنتــسبني للمدرســة العقليــة أمــام األمــور الغيبيــة يف ديننــا 

احلنيف، فيقومون برصفها عن حقيقتها الغيبية، التي جاء الرشع هبا وأمـر بـاإليامن هبـا، إىل 

يف أكثـر مـن ) ١٣٥٤: ت(نـه حممـد رشـيد ما يوافق عقوهلم، والسبب يف ذلك قد أفصح ع

إن غرض األستاذ من هذا التأويل الـذي عـرب عنـه بـاإليامء وباإلشـارة «: موضع، ومما قاله

 .»إقناع منكري املالئكة بوجودهم بتعبري مألوف عندهم تقبله عقوهلم

 أراد هبذا أن حيتج عىل املاديني ويقنعهم بصحة ما جـاء بـه الـوحي مـن طريـق..«: وقال

 .»ّعلمهم املسلم عندهم

                                       
 .١١٣رسالة التوحيد ملحمد عبده ص ) ١(

 .٢٧٠ ص ٢تفسري املنار ج ) ٢(

 .٢٧٤ ص ١املرجع السابق ج ) ٣(
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إذن هـي االهنزاميــة أمـام املــاديني، فرامـوا تقريــب الـدين لعقــول أولئـك عــىل حــساب 

عقيدهتم، فخرجـوا مـن العقيـدة الـصحيحة يف اإليـامن باملالئكـة وغريهـا مـن املغيبـات إىل 

 .عقيدة باطلة وآراء مزجاة غري مقنعة

تزلة يف اعـتامد العقـل يف تقريـر مـذاهبهم ومن األسباب تأثر رجال املدرسة العقلية باملع

 .ُالباطلة، ومن هنا سموا معتزلة اليوم

 

ما ذكره أصحاب املدرسة العقلية ال يقـوم عـىل أي مـستند مـن الكتـاب، أو الـسنة، بـل 

خاضوا يف أمور ال تدرك إال بـالوحي، واكتفـوا فيـه بـام أملتـه علـيهم عقـوهلم وخيـاالهتم، 

هبم ذلك إىل اضطراب يف العقيدة، بل إن بعـض مـا ذكـروه خيـالف القـرآن الكـريم، وأدى 

فهم يشككون يف نصوص الرشع، ويستبعدون أن النور له قـوام أو يـستطيع التـشكل عـىل 

!  ويـشككون يف مكـان املالئكـة وأيـن جتلـس؟- والنور أصل خلقة املالئكـة -هيئة البرش 

 .وغريها من التشكيك بثوابت الدين

إن هـذا الطريـق «: يقول حممد الصادق عرجون يف وصف مذهب حممد عبده وتالميذه

يف تفــسري آيــات القــرآن الكــريم بتــسليط التأويــل عــىل كــل مــا يتعــاىص فهمــه عــىل بعــض 

العقول، وإحالة استبعاد ظاهر املعنى إىل رضب من التمثيل، هو الذي خيـشى أن ينفـذ منـه 

إن .. مواضعها ابتغاء فتنـة اجلامهـري مـن عامـة املـؤمننيإىل حتريف الكلم عن ) املتقرمطون(

هذا القرآن العظيم أنزله اهللا تعاىل بلسان عريب هـدى للنـاس ورمحـة، ومل ينـزل باإلشـارات 

 .»...تواإلحياءا

                                       
ة ـــليـقـ، املدرسـة الع٢٦٥حتـسب صــــرص الـراهن لعبداملجيـد املـــــاجتاهات التفسري يف الع: نظري) ١(

 .٦٢٩ ص٢ج

 .٢٧٣، ٢٧١ ص ٢املرجع السابق ج ) ٢(

 .٤٠، ٣٩نحو منهج لتفسري القرآن ص ) ٣(
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ًأما اإليامن باملالئكة فقد أمجع علامء املسلمني استنادا إىل نصوص الوحيني عىل أن 

 أركان اإليامن، ال يتم وال يقوم إيامن املرء إال به، والقرآن يكرر ٌاإليامن باملالئكة ركن من

    ﴿: عىل وجوب اإليامن هبم قال تعاىل     

           ﴾ ]والسنة ]١٧٧: البقرة ،

اإليامن أن تؤمن باهللا ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم (: @جاءت بمثل ذلك قال 

: @، وقد خلق اهللا تعاىل املالئكة من نور، كام قال )اآلخر، وتؤمن بالقدر، خريه ورشه

ل، والرشب، والتناسل، وهلم القدرة ، ومن صفاهتم عدم األك)خلقت املالئكة من نور(

، كالتسبيح، عىل التشكل يف صورة برشية وغريها، ويقوم كل منهم باملهام املوكلة إليه

والتحميد، وكتابه أعامل العباد، ومحل العرش، وسؤال القرب، والقيام بشؤون السحاب، 

ائف الكثرية التي دل واملطر، واجلبال، والشمس، والقمر، واجلنة، والنار، وغريها من الوظ

     ﴿: ، وهم جمبولون عىل طاعة اهللا، قال تعاىلعليها الكتاب والسنة

    ﴾  ]وال يعلم عددهم إال اهللا سبحانه، وهلذا فنحن نؤمن هبم ]٦: التحريم ،

ًإمجاال وتفصيال من عرفنا اسمه ومن مل نعر ف، وبام أن املالئكة من الغيبيات فالواجب ً

اإليامن بوجودها عىل ضوء اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية التي حتدثت عنهم، دون 

                                       
  .٨ برقم ٣٧ ص١كتاب اإليامن، باب بيان اإليامن واإلسالم واإلحسان جأخرجه مسلم يف صحيحه،) ١(

 بـرقم ٢٢٩٤ ص ٤أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزهد والرقـائق، بـاب يف أحاديـث متفرقـة ج ) ٢(

٢٩٩٦. 

﴿: كل حركة يف العامل ناشئة عن املالئكة قال تعاىل«: يقول شارح الطحاوية) ٣(       ﴾«. ينظر :

 .٣٣٥رشح الطحاوية ص 

، احلبائـك ١٧٤ ص ٢، التبرصة البن اجلـوزي ج ٧٢٥ ص٢اين ج لالستزادة العظمة لألصبه: ينظر) ٤(

، ورشحـه البـن ٨٨، أصول اإليامن ملحمد بن عبد الوهـاب ص ١٠يف أخبار املالئك للسيوطي ص 

 .٧٨، العقائد اإلسالمية لعبد احلميد باديس ص ٢٥عثيمني ص 
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اهللا عليهم يف كتابه  ، وهو منهج املؤمنني الذين أثنىإقحام العقل بتأويل ما ال يستطيعه

      ﴿: ووصفهم باهلدى والفالح، فقال عز من قائل

                

         ﴾ ]٥-٣: البقرة[. 

﴿﴿:  قوله تعالى]٢٥[                                                 

                                                                             

                                                                          

                                                                     

                                                                                 

                                                                      

                                                                   

                                                                      

                                                                        
                                                                         

                                                                         

                         ﴾﴾] ٣٨ـ ٣٠: البقرة[:  
# 

وأما تفـسري اآليـات عـىل طريقـة اخللـف يف «: ًنقال عن شيخه) ١٣٥٤: ت(حممد رضا قال 

إن القرآن كثريا ما يصور املعاين بـالتعبري عنهـا بـصيغة الـسؤال واجلـواب أو : التمثيل، فيقال فيه

بأسلوب احلكاية، ملـا يف ذلـك مـن البيـان والتـأثري، فهـو يـدعو هبـا األذهـان إىل مـا وراءهـا مـن 

                                       
 .٢١١ ص ١االنحراف الفكري املعارص ج ) ١(
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، فلــيس ]٣٠ :ق[ ﴾        ﴿: كقولــه تعــاىلاملعــاين، 

املراد أن اهللا يستفهم منها وهي جتاوبه، وإنام هو متثيل لسعتها، وكوهنا ال تـضيق بـاملجرمني 

 .»مهام كثروا

وتقريـر التمثيـل يف «:  وسجود املالئكة لـه، فيقـول#وأخذ يقرر هذا عىل قصة آدم 

إن إخبار اهللا املالئكة بجعل اإلنسان خليفة يف األرض، هـو : القصة عىل هذا املذهب هكذا

عبارة عن هتيئة األرض، وقوى هذا العامل، وأرواحه التي هبا قوامه، ونظامـه، لوجـود نـوع 

 .»من املخلوقات يترصف فيها، فيكون به كامل الوجود يف هذه األرض

ــةهــذا مــا يفهمــ ــده مــن اآلي ــد عب ﴿: ه حمم                 

﴾وأمــا قولــه تعـــاىل  :﴿                         

              ﴾وسؤال املالئكة عن جعل خليفـة يفـسد «:  فيقول

ّيف األرض ألنه يعمل باختياره، ويعطي استعدادا يف العلم والعمل الحد هلام، هـو تـصوير  ً

 .»هلا يف استعداد اإلنسان لذلك، ومتهيد لبيان أنه ال ينايف خالفته يف األرض

﴿: وعـــــن قولـــــه تعـــــاىل                           

             ﴾ ،وتعلـــيم آدم األســـامء كلهـــا بيـــان الســـتعداد «: يقــول

اإلنسان لعلم كل يشء يف هذه األرض، وانتفاعه بـه يف اسـتعامرها، وعـرض األسـامء عـىل 

اهلم عنها وتنصلهم يف اجلواب تـصوير لكـون الـذي يـصاحب كـل روح مـن املالئكة وسؤ

 .»ًاألرواح املدبرة للعوامل حمدودا ال يتعدى وظيفته

                                       
 .٢٨٠ ص ١تفسري املنار ج ) ١(

 . ٢٨٠ ص ١املرجع السابق ج ) ٢(

 .٢٨١ ص ١املرجع السابق ج ) ٣(

 .املرجع السابق) ٤(



  تحريف معاني األلفاظ القرآنية

  

 

وسجود املالئكـة آلدم عبـارة «: ًوتأول سجود املالئكة تأويال يرصفه عن حقيقته، فقال

نن اهللا تعـاىل يف عن تسخري هذه األرواح والقوى له، ينتفع هبـا يف ترقيـة الكـون بمعرفـة سـ

ذلك، وإباء إبليس واستكباره عن السجود متثيـل لعجـز اإلنـسان عـن إخـضاع روح الـرش 

وإبطال داعية خـواطر الـسوء، التـي هـي مثـار التنـازع والتخاصـم والتعـدي واإلفـساد يف 

 .»...األرض

﴿: وجعل اجلنة يف قوله تعاىل                      

                ﴾ والراحة والنعيم والشجرة التي هنى اهللا تعـاىل آدم 

 .األكل منها بمعنى الرش واملخالفة

ه وعىل هذا املنوال يفرس حممد عبده قصة آدم يف اجلنة، وهو مذهب مل يذهب إليه يف هـذ

يف معظم قصص القرآن وأخبار القصة فحسب؛ بل هو منهج سار عليه وبعض تالميذه

القـرآن الكــريم، وسـوف يعــرض لنــا هـذا املــنهج يف القــصص األخـرى يف ســورة البقــرة، 

ّبينـا غـري «: وأفصح حممد عبده عن منهجه يف قصص القرآن يف أكثر من موضع، وممـا قالـه

جل املوعظة واالعتبار، ال لبيان التاريخ، وال للحمـل مرة أن القصص جاءت يف القرآن أل

 .»عىل االعتقاد بجزئيات األخبار عند الغابرين

وتلميذه حممد رضا ال يكتفي بـإيراد أقـوال شـيخه، بـل يؤيـد منهجـه يف مـواطن عـدة، 

 وال يشرتط أن تكون القصة يف مثل هذا التعبري واقعة، بل يـصح«: ًفيقول متبنيا هذا املنهج

                                       
 .٢٨١ ص١تفسري املنار ج) ١(

 . ٢٨٢ ص١املرجع السابق ج) ٢(

 . ٤٥٧ ص ١، املدرسة العقلية ج ١٣١اجتاهات التفسري يف العرص الراهن ص : ينظر) ٣(

 .٣٩٩ ص ١تفسري املنار ج ) ٤(
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قد جرى عىل هذا األسلوب كتـاب «: ، ويقول يف موطن آخر»له يف القصص التمثيليةمث

 .»القصص املخرتعة، واألساطري التي يسموهنا الروايات يف هذا العرص

ــسعي «): ١٣٥٨: ت(قــال اجلــوهري  ــادهم لل ــة آلدم تــسخريهم وانقي ســجود املالئك

 .»ملنافع آدم وبنيه فيام يكفل معاشهم

 

التقول يف كتاب اهللا تعاىل وتقديم العقل فيام ال جمال له فيه، ولقد سار كثـري مـن تالميـذ 

املدرســة العقليــة عــىل هــذا املــنهج يف قــصص القــرآن الكــريم، وحمــاولتهم يف رصف هــذه 

ًالقصص عن ظاهرها ملخـاوف مـنهم أن تعـارض شـيئا مـن واقـع التـاريخ، ال جيـدون هلـا 

قعون يف حرج أمام املاديني، فريجع كـل تعـدهيم النـصوص الـرصحية ًتفسريا يف عقوهلم، في

ــك  ــصص لتل ــبعض الق ــارخيي ل ــع الت ــات الواق ــد يف إثب ــي تتعاض ــسنة الت ــاب وال مــن الكت

 .االهنزامية، وذلك إنام يدلل عليه تعليالت يف ثنايا كالمهم عن القصص يف القرآن

 

قعة، ومضامينها صادقة، ومجيع األسامء التي فيها ًوالقصص يف القرآن حيكي أمورا وا

ًمعربة عن ذوات دالة عىل مسمياهتا حقيقة، ومل يكن متثيال أو خياال، والواجب الوقوف عند  ً

، فيها نص اآليات الكريمة وعدم حتميلها ما ال حتتمل، أو حتكيم العقل واهلوى الشخيص

             ﴿: قال تعاىل

                                       
 .٤٥٧ ص ٢ج تفسري املنار ) ١(

 . ٣٤٧املرجع السابق ) ٢(

 .٥٣ ص ١تفسري اجلوهري ج ) ٣(

 .٥٤٤ ص ٢اجتاهات التفسري، االنحراف الفكري يف التفسري ج: ينظر) ٤(

، الطعن يف القرآن الكريم والرد عـىل الطـاعنني يف القـرن الرابـع ١٨٦ ص ٧جمموع الفتاوى ج: ينظر) ٥(

، ١٠هات املـشككني ملجموعــة مـن العلــامء ص ، شـب٥٤عـرش اهلجـري لعبــد املحـسن املطــريي ص 

 .  وما بعدها٥الغارة التنصريية عىل أصالة القرآن لعبد الرايض عبد املحسن ص 
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          ﴾ ]١١١: يوسف[ ،

خرف فقصصه تعد أصدق الوثائق التارخيية عىل اإلطالق، ال جمال فيها لألسطورة وال لز

  ﴿: القول وباطله، الذي ينفيه اهللا تعاىل عن كتابه، فقال تعاىل          

          ﴾ ]٤٢: فصلت[.  

واشتامل القـرآن عـىل قـصص األولـني مـن وجـوه إعجـازه، فقـد أخـرب عـن أمـم بائـدة 

خة وغريها من املغيبات التي مل يمكن معرفتها من دون الوحي، وكـان أهـل ورشائع منسو

 يف بعض الوقائع التارخييـة واملـسائل الغيبيـة، فيخـربهم اهللا هالكتاب واملرشكون يستخربون

ُتعاىل، فيذعنون بتصديقه، وجيدون ما يقوله هلم موجـودا عنـدهم يف كتـبهم، ومل حيـك عـن  ً

ا جاء به، أو كذبه، مع شدة عدواهتم له وحرصهم عىل تكذيبه، ًواحد منهم أنه أنكر شيئا مم

ــان  ــا ك ــريا م ــيهم@ًوكث ــذه القــصص عل ــتج هب ــائهم وأرسار  حي ــن أنبي ــربهم ع ، وخي

 .رشائعهم وما يف كتبهم، وهم مذعنون ال يقدرون عىل اإلنكار

﴿﴿:  قوله تعالى]٢٦[                                                  

                                                                          

                                                                             

                                                                             

                                                     ﴾﴾ ]٣٨ـ ٣٥: البقرة[.  
 

ًعمد بعض املفرسين إىل رصف اآليات عن معناها الصحيح الظاهر وحتريفها، تطويعـا  ّ
ّهلا ملعتقد يرونه، ومنها هذه اآليات التي حرف بعض املفرسين معنى بعض األلفـاظ فيهـا،  ّ

بياء عن الصغائر، ولـست أورد هـذه املـسألة، ألن القـول بـذلك لتطاوع القول بعصمة األن

                                       
 ١ِّ، القصص يف القرآن الكريم إلسالم دربالـة ص٥٢٧ ص٢االنحراف الفكري يف التفسري ج: ينظر) ١(

 . ١٩٣عور ص وما بعدها، منهج الدعوة يف ضوء الواقع املعارص لعدنان آل عر
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حتريـف، فلــيس هــذا هــو املقــصود، بــل املــراد هنــا هــو اإلفــراط والغلــو يف رصف اآليــات 

ًوحتريفها لتطاوع هذا القول الذي هو بحد ذاته من حيـث القبـول والـرد أخـف وطئـا مـن 

بعـد عـرض كـالم النـاس يف ) ٧٢٨: ت(حتريف آية يف كتاب اهللا تعاىل، قال شيخ اإلسالم 

واعلم أن املنحرفني يف مسألة العصمة عىل طريف نقـيض، كالمهـا خمـالف لكتـاب «: املسألة

قوم أفرطوا يف دعوى امتناع الذنوب، حتى حرفوا نـصوص القـرآن : اهللا من بعض الوجوه

ك، وقـوم املخربة بام وقع منهم من التوبة من الذنوب، ومغفرة اهللا هلم، ورفع درجاهتم بذل

ًأفرطوا يف أن ذكروا عنهم ما دل القرآن عىل براءهتم منـه، وأضـافوا إلـيهم ذنوبـا، وعيوبـا،  ً ّ

، وهؤالء خمالفون للقرآن، ومن اتبـع القـرآن عـىل مـا هـو عليـه مـن غـري نزههم اهللا عنها

 ًحتريف كان من األمة الوسط، مهتديا إىل الرصاط املستقيم، رصاط الذين أنعـم اهللا علـيهم

 .»من النبيني، والصديقني، والشهداء، والصاحلني

وهـم الـذين ) ٧٨٢:ت(وأذكر لك أمثلة عىل النوع األول الذين ذكرهم شيخ اإلسالم 

رصفوا معنى اآليات عن ظاهرها لتدل عـىل العـصمة املطلقـة لألنبيـاء مـن خـالل اآليـات 

 :التي معنا

﴿: قوله تعاىل                          ﴾: 

: أحـدها: ًاحتمل معنـى النهـي عـن التنـاول منهـا وجوهـا«): ٣٣٣:ت(قال املاتريدي 

ًإيثــار احلــق عليــه، وقــد يكــون هــذا أن ينهــى الرجــل عــن التنــاول مــن يشء إيثــارا آلخــر 

ــه ــرضر »علي ــاف ال ــا خي ــه مل ــون في ــداء يك ــيشء ل ــن ال ــاول م ــن التن ــي ع ــل النه ٍ، وحيتم

ًوحيتمل أيضا النهي عن التنـاول مـن الـيشء عـىل جهـة احلرمـة، فـإذا كـان ممكنـا هـذا ...به ً

                                       
تنــزيه : مثل اليهود والنصارى، ومن نقل إرسائيلياهتم التي نسبوا فيها الكبائر ألنبياء اهللا تعاىل، ينظـر) ١(

، رد شـبهات حـول عـصمة النبـي ٣٢األنبياء عام نـسبه إلـيهم حثالـة األغبيـاء للـسبتي األمـوي ص 

 . وما بعدها٧ لعامد الرشبيني ص @

 .١٥٠ ص ١٥جمموع الفتاوى ج ) ٢(

 .١٠٨ ص ١تفسري املاتريدي ج ) ٣(
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ُحمتمال محل آدم وحواء عىل التناول منها ملا اشتبه علـيهام، ومل يعرفـا معنـى النهـي بأنـه هنـي  ً

ٍحرمة، أو إيثار غريه عليه، أو هني داء، ألهنام لو كان يعلامن أن ذلك النهي هني حرمة لكانـا 

 .»يأتيان وال يتناوالنال 

﴿ وقال يف معنى           ﴾: 

ِّأي الضارين« : ونـيس قولـه«:  وقال احتامل أن آدم وحواء نسيا النهـي ونـسيا املعـصية»َّ

﴿       ﴾أو ذكرا وعرفا أن الظلم قد يقع عـىل الـرضر كقولـه َ َ َ َ :﴿       

            ﴾ ]ـــف ـــنفس ]٣٣: الكه ـــصان يف ال ـــه، والنق ـــنقص من ، ومل ت

 .، فهو يفرس الظلم بالنقص»رضر
ثم محل اآلية عىل أوجـه أخـرى ال حتتملهـا مثـل األمـر بـاملعروف، أي أن املنـع كـاألمر 

 .تأويالت الباطلةًباملعروف، أو أن آدم أكل ناسيا للحرمة وغريها من ال
ويـصح أن ...قال األستاذ اإلمـام«: يف معنى اآلية) ١٣٥٤:ت(وقال حممد رشيد رضا 

ّيراد بالشجرة معنى الرش واملخالفة، كام عرب اهللا تعاىل يف مقـام التمثيـل عـن الكلمـة الطيبـة 
ّبالشجرة وفرست بكلمة التوحيد ُ...«. 

ًن آدم نـسيانا، فـسمي تفخـيام ألمـره وقـد يكـون الـذي وقـع مـ«: وقال يف موضـع آخـر ّ ُ ً

ًعصيانا، والنسيان والـسهو ممـا ال ينـايف العـصمة، فـإن جعلنـا الكـالم كلـه متثـيال فحـديث  ً

 .»ّاإلخالل بالعصمة مما ال يمر بذهن العاقل

ّوهو من الرافضة الذين يدعون العصمة املطلقة لألنبيـاء ) ١٤٠٤:ت(وأما الطباطبائي 

: هتم، ولألئمة حتـى عـن الـسهو والنـسيان، فقـد قـال يف معنـى اآليـةمن والدهتم حتى مو

                                       
 .تفسري املاتريدي) ١(

 .١١٤ ص ١املرجع السابق ج ) ٢(

 .١١٥، ١١٤ ص ١املرجع السابق ج ) ٣(

 .٢٨٢ ص ١تفسري املنار ج ) ٤(

 .٢٨٠ ص ١، جاملرجع السابق) ٥(
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فالظلم منهام، إنام هـو ظلمهـام ألنفـسهام، ال بمعنـى املعـصية املـصطلحة والظلـم عـىل اهللا «

ًوال تقربـا؛ إنـام كـان هنيـا تنــزهييا : ًسبحانه، ومن هنا يظهر أيضا أن هذا النهـي أعنـي قولـه ً

ً خري املكلف وصالحه يف مقام النـصح ال هنيـا مولويـاًإرشاديا، يرشد به إىل ما فيه ً« وملـا 

ــة #رأى أن التأويــل ال يــسعفه يف كثــري مــن العبــارات جعــل قــصة آدم   وإســكانه اجلن

 .، كام زعمه حممد رشيد وشيخهوإنزاله منها من قبيل التمثيل

﴿: قوله تعاىل                                          

             ﴾: 

وهو يديل بدلوه يف عصمة األنبياء برأي املعتزلة فيها، وهـم ) ٥٣٨: ت(قال الزخمرشي 
 صغرية واجبـة التكفـري #يوجبون ملن اجتنب الكبائر أن يغفر له الصغائر، فخطيئة آدم 

مـا : #ُاخلطيئـة التـي أهـبط هبـا آدم «:  مؤاخذ عليهـا، وقـد قـال يف معناهـاواملحو، غري
كانت إال صغرية مغمورة بأعامل قلبه من اإلخـالص واألفكـار الـصاحلة، التـي هـي أجـل 

 .»األعامل، وأعظم الطاعات

 
، وإنـام ال يصل االختالف يف عصمة األنبياء عن الصغائر إىل حـد التحريـف بحـد ذاتـه

. ّالغلو يف هـذا القـول ويل أعنـاق النـصوص لتوافقـه هـو مـا عنيتـه بـالتحريف والـرد عليـه

، وهـو قـول إهنم معصومون عن الكبائر دون الـصغائر: والقول احلق يف عصمة األنبياء
ــل مل ينقــل عــن الــسلف واألئمــة، والــصحابة  أكثــر أهــل التفــسري واحلــديث والفقهــاء، ب

 . إال ما يوافق هذا القولوالتابعني وتابعيهم،
                                       

 . ١٣٠ ص ١تفسري امليزان ج ) ١(
 .١٣٢ ص ١املرجع السابق ج ) ٢(
  .١٣٣ ص ١الكشاف ج ) ٣(
، ٣٣٩ ص ٣ ومــا بعــدها، املحــصول للــرازي ج ٩٧ ص ٢كتــاب الــشفا للقــايض عيـاض ج : ينظـر) ٤(

 .٣٩ ص ١، الروض الباسم البن الوزير ج ٦النبوات البن تيمية ص 
 .٢٦٣ ص ٢، اإلهباج يف رشح املنهاج للسبكي ج ١٥٠ ص ١٥جمموع الفتاوى ج : ينظر) ٥(
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وعامة ما ينقل عنهم أهنم معصومون عن إالقرار عىل الصغائر وال يقولون إهنـا ال تقـع 
، وهذا ما ينطق بـه رصيـح الكتـاب والـسنة يف الـذنوب الـصغرية التـي يعجـل اهللا بحال

 .تعاىل هلم التوبة منها
ًياء مطلقـا، وأعظمهـم قـوال وأول من نقل عنهم من طوائف األمة، القول بعصمة األنب ً

ً، فإهنم يعصموهنم من السهو والنسيان أيضا، ثم نقل عن بعض املعتزلة، لذلك الرافضة

 .ووافقهم عليه طائفة من املتأخرين، مثل املاتردية وبعض األشاعرة وغريهم
) ٧٢٨:ت(م ّوأما التأويالت املتعسفة السابقة لدى املفرسين، فقـد رد أمثاهلـا شـيخ اإلسـال

ًوذنب أيب اإلنـس كـان ذنبـا صـغريا «: ووسمها بالتحريف، فقال ً﴿     

 ﴾  وهو إنـام فعـل املنهـي عنـه، وهـو األكـل مـن الـشجرة، وإن كـان كثـري مـن النـاس

 : اجلـنس بقولـهّاملتكلمني يف العلم يزعم أن هـذا لـيس بـذنب، وأن آدم تـأول، حيـث هنـي عـن

﴿   ﴾  ،فظن أنه الشخص فأخطأ؛ أو نيس، واملخطئ والنايس ليسا مـذنبني

وهذا القول يقوله طوائـف مـن أهـل البـدع، والكـالم، والـشيعة، وكثـري مـن املعتزلـة، وبعـض 
يشء، ووقعـوا ّاألشعرية، وغريهم ممن يوجب عصمة األنبياء من الصغائر، وهـؤالء فـروا مـن 

فيام هو أعظم منه يف حتريـف كـالم اهللا عـن مواضـعه، وأمـا الـسلف قاطبـة مـن القـرون الثالثـة 
َالذين هم خري قرون األمة؛ وأهـل احلـديث، والتفـسري؛ وأهـل كتـب قـصص األنبيـاء واملبتـدأ  َ ْ
ومجهــور الفقهــاء والــصوفية؛ وكثــري مــن أهــل الكــالم كجمهــور األشــعرية وغــريهم وعمــوم 

: طـه[ ﴾   ﴿:  الكتاب، والـسنة، مثـل قولـه تعـاىلني؛ فعىل ما دل عليهاملؤمن

 ﴾           ﴿:  وقولــــــــــــــــه]١٢١

          ﴿: بعــد أن قــال هلــام، ]٢٣: األعــراف[

                                       
ص ١١والرشاد يف سرية خري العبـاد ملحمـد الـصاحلي ج ، سبل اهلدى ٢١٥ ص ٣املواقف ج : ينظر) ١(

 .٢٢١ ص ١، املسائل االعتزالية ج ٤٦٤
 .٤٥ ص ١، أصول مذهب الشيعة اإلمامية ج ٣٩٣ ص ٢منهاج السنة ج : ينظر) ٢(
 .٢٠٠الفرق بني الفرق ص : ينظر) ٣(
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 ﴾ ]وقولــــه تعــــاىل، ]٢٢: األعــــراف: ﴿          

 ﴾ مع أنه عوقب بإخراجه من اجلنة«. 
ًثم قال متعقبا ملن تأوهلا بـاطال ُوهـذه نـصوص ال تـرد إال بنـوع مـن حتريـف الكـالم عـن « :ً

مواضعه؛ واملخطئ والنايس إذا كانا مكلفني يف تلك الـرشيعة فـال فـرق، وإن مل يكونـا مكلفـني 
امتنعت العقوبة، ووصف العـصيان واإلخبـار بظلـم الـنفس، وطلـب املغفـرة والرمحـة، وقولـه 

           ﴿: تعاىل ﴾«. 
هذا رد شيخ اإلسالم عـىل تلـك التـأويالت الباطلـة سـقته بطولـه لقـوة حجتـه يف الـرد 

 .عليهم

يه عند أما ادعاء حممد رضا، والطباطبائي أن القصة من قبيل التمثيل فقد سبق الرد عل

﴿: قوله تعاىل                       

                              ﴾ 
، واحلق أن الذين تعسفوا تلك األقوال ليس هلم حجة من كتاب اهللا، وسنة ]٣٠: البقرة[

 .، وال لغة العرب، واحتجوا بآراء ضعيفة وباطلة@رسوله 
  .ومثاله تفسري املاتريدي الظلم بالنقص

 .ّوادعاؤهم أن النهي للتنـزيه يرد عليه ما ترتب عىل األكل من عقوبة
ن األنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر، وأهنم معـصومون عـن أ: والقول احلق

ُاإلقـرار عــىل الـصغائر، وذلــك ال يــنقص مـن مكانــة األنبيـاء العليــة، بــل هـو ابــتالء لرفــع 
ُدرجاهتم بالتوبة وتبليغا هلـم إىل حمبتـه وفرحـه هلـم، فـإن اهللا حيـب التـوابني، ويفـرح بتوبـة  ً

ٍالتائب أشد فرح، فاملقصود ك َ َ  .امل الغاية ال نقص البدايةَّ
                                       

 .٨٨ ص ٢٠جمموع الفتاوى ج ) ١(

 .املرجع السابق) ٢(

 .١٠٩  ص١تفسري املاتريدي ج) ٣(

 . ٨٩ ص ٢٠كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف التفسري ج : ينظر) ٤(
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بعــد أن ذكــر ) ١٣٩٣: ت( وأخــتم مــسألة عــصمة األنبيــاء بكــالم نفــيس للــشنقيطي 

 صــلوات اهللا -الــذي يظهــر لنــا أن الــصواب يف هــذه املــسألة، أن األنبيــاء«: األقــوال فيهــا

فرضنا ولو ... ُ مل يقع منهم ما يزري بمراتبهم العلية، ومناصبهم السامية-ِّوسالمه عليهم 

أنه وقع منهم بعض الذنوب إال أهنم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة واإلخالص، وصـدق 

اإلنابة إىل اهللا، حتى ينالوا بذلك أعىل الدرجات، فتكون بذلك درجـاهتم أعـىل مـن درجـة 

﴿: ًمــن مل يرتكــب شــيئا مــن ذلــك، وممــا يوضــح هــذا قولــه تعــاىل        

                                

   ﴾ ]فانظر أي أثـر يبقـى للعـصيان والغـي بعـد توبـة اهللا ]١٢٢-١٢١: طه ،

يته لـه، وال شـك أن بعـض الـزالت ينـال صـاحبها عليه، واجتبائه أي اصطفائه إياه، وهدا

 .منها، درجة أعىل من درجته قبل ارتكاب الزلة

﴿﴿:  قولــــه تعــــالى]٢٧[                                                

   ﴾﴾  ]٣٧: البقرة[:  
﴿   ﴾ 

ــ ــال الطباطب ﴿): ١٤٠٤: ت(ائي ق          ﴾: ،ــد ــق حمم ــأله بح  س

 .»وعيل، وفاطمة، واحلسن، واحلسني

 

ّيظهر األثر العقـدي املنحـرف الـذي يفـرس بـه الطباطبـائي اآليـة، وملـا كـان املفـرس مـن 
ريـف بعـض اآليـات، وإن ّالرافضة فإن غلوه يف األئمة وآل البيت يتضح كسبب جـيل لتح

 فيام قرأته من تفـسريه، إال أنـه }كان الطباطبائي مل حيمله التعصب للطعن يف الصحابة 

ّال يعذر يف ذكر هذه الروايات التي حترف معنى اآلية بسبب التعصب ُ ُ. 

                                       
 . ١١٩ ص ٤أضواء البيان ج) ١(

 . ،١٤٨ ص ١تفسري امليزان ج) ٢(
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 # ّما ذكره املفرس ال يدل عليه دليل بل هو حتريف وليس تفسري، واآلية يف حـق آدم

قبل أن خيلق أحد من بنيه، والدعاء الذي ذكره من توسل بحق اآلخرين؛ هـو مـن األدعيـة 

 من ربه كام فرسها #الباطلة التي ينـزه أن يقوهلا األنبياء، وإنام الكلامت التي تلقاها آدم 

ــراف  ــه يف األع ــسري قول ــم بالتف  ﴿أهــل العل                 

          ﴾ ]ّوهو قول مجع من املفرسين. ]٢٣: األعراف وما ذكر من أقـوال ،

 . املغفرة من ربه#أخرى فهي مقاربة له من أدعية طلب أبينا آدم 

﴿﴿:  قولــــه تعــــالى]٢٨[                                                      

                           ﴾﴾] ٣٨: البقرة[:  

﴿      ﴾ 

مل جيء بكلمـة الـشك وإتيـان اهلـدى ال حمالـة : فإن قلت«): ٥٣٨: ت(قال الزخمرشي 

 ال يـشرتط فيـه بعثـة الرسـل وإنـزال لإليـذان بـأن اإليـامن بـاهللا والتوحيـد: لوجوبه؟ قلـت

ّالكتب، وأنه إن مل يبعث رسوال ومل ينزل كتابا، كان اإليامن بـه وتوحيـده واجبـا، ملـا ركـب  ً ً ً

 .»فيهم من العقول ونصب هلم من األدلة، ومكنهم من النظر واالستدالل

                                       
، ٩٢ ص ١، تفسري ابـن أيب حـاتم ج ٥٤١ ص ١، تفسري الطربي ج ٤٣ ص ١تفسري مقاتل ج : ينظر) ١(

ــسمعاين ج  ص١٠١ ص ١، تفــسري الواحــدي ج ٧٣ ص ١تفــسري الــسمرقندي ج  ، ٧٠، تفــسري ال

، التبــرصة البــن ٧٠ ص ١، زاد املــسري ج ١٥٧ ص ١، الكــشاف ج ٦٥ ص ١تفــسري البغــوي ج 

، ٣٩ ص ١، تفـسري النــسفي ج ١٢٠ ص ١ِّ، تفــسري العـز بــن عبـد الــسالم ج ١٧ ص ١اجلـوزي ج 

سـتغاثة ، تلخـيص كتـاب اال١٣٣٥بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز للفريوزآبادي ص 

 ، تفـسري أيب الـسعود١٥٢ ص ١، الـدر املنثـور ج ٢٣٨ص ١ريه ج ــ، وتفـس٦٨ ص ١البن كثري ج 

 .٥٠، تفسري السعدي ص ٩٢ ص ١ج

 .١٥٨ ص ١الكشاف ج ) ٢(
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ت الزخمـرشي التـي ّيل نص اآلية ورصفها عـن ظاهرهـا إىل معنـى باطـل سـببه اعتزاليـا

 :يدسها يف تفسريه، وقد ذكر يف كالمه السابق ثالثة أصول اعتزالية باطلة، وهي

 .أن اهلدى واجب عىل اهللا تعاىل -١

 .إثبات الوجوب وأحكام التكليف األخرى بالعقل قبل ورود الرشع -٢

 .معرفة اهللا تعاىل عندهم ال تنال إال بالعقل -٣

 
 .الرد عىل التحريف من خالل تناول هذه املحاور بالرتتيبسيكون 

  ::اهلدى واجب عىل اهللاهلدى واجب عىل اهللا: : قوهلمقوهلم: : ًأوًالأوال

إنـه جيـب : قول املعتزلة هذا مبني عىل قاعدهتم يف الصالح واألصلح، ومعناها عنـدهم

ًعىل اهللا أن يفعل األصـلح مـن األمـور لعبـاده، فإنـه لـو فعـل مـا يـرضهم لكـان ظلـام هلـم، 

نــه، والتفـوه هبـذا القــول يـدل عـىل أن هــؤالء املعتزلـة مل يقـدروا اهللا حــق والظلـم منتـف ع

  ، فإن اهللا تعاىل ال أحد يوجب عليه فعل يشء أو تركه، فإنـه سـبحانهقدره      

   ]٦٨: القـصص[ ،            ]وهــو ]٥٤: األعــراف ،        

     ]وهو تعاىل عام يقولون ال يفعل شـيئا إال حلكمـة مقـصودة، ]٢٣: األنبياء ،ً

إذ أنــه منــزه عــن العبــث، فأحكامــه ســبحانه تراعــي مــصالح البــرش بــشكل عــام وليــست 

 .مقصورة عىل املصلحة الدنيوية بل تشمل خريي الدنيا واآلخرة

 .ّرصة ال يمكن إجيابه عىل عالم الغيوبوما صلح يف عقول البرش القا

 : وقد تكرر الرد عىل هذا األصل الفاسد عنـد املعتزلـة، عنـد قولـه تعـاىل      

                            ]٧:البقرة[. 

                                       
، حقيقـة اإليـامن لعبـد اهللا ٢٤٥، بيـان تلبـيس اجلهميـة ج  ص ٣٥ ص ٣رسـائل ابـن حـزم ج : ينظر) ١(

 . ٢١٦ ص ١ية ج ، املسائل االعتزال٥١القنائي ص 
 .١٧٩، أحكام أهل الذمة البن القيم ص ١٢٤ ص ٥، ج٨١ ص ٣درء التعارض ج: ينظر) ٢(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة األلفاظ التي ح  

  

 

  ::غريه من أحكام التكليف بالعقل قبل ورود الرشعغريه من أحكام التكليف بالعقل قبل ورود الرشعإثباهتم الوجوب وإثباهتم الوجوب و: : ًثانيًاثانيا

، ترى املعتزلة أن العقل يمكنه االسـتقالل بمعرفـة احلـسن والقـبح يف األشـياء كلهـا

 . يبني قوله عىل أساس قاعدهتم يف التحسني والتقبيح) ٥٣٨: ت(فالزخمرشي 

ض املعتزلـة،  إذ هـم عـىل نقـيبرأي مجهور األشـاعرة) ٦٨٣:ت(وقد تعقبه ابن املنري 

فنفوا التحسني والتقبيح العقليني، وكال الطائفتني عىل طريف نقيض، وقد أخطأوا بغلـوهم 

يف املسألة، فهدى اهللا تعاىل أهل السنة واجلامعة للحق فهم وسط بـني هـذين القـولني؛ فهـم 

 : يف هذا املقامِّيفرقون بني أمرين

 .لعقل معرفتها وتقييمهاأن األفعال واألشياء مشتملة عىل صفات يمكن ل-١

 .ترتيب الثواب والعقاب واألحكام عىل تلك الصفات-٢

فاألفعال واألشياء هلا صفات ذاتية يمكن للعقل إدراكها، كالعـدل الـذي فيـه مـصلحة 

ًالعامل، والظلم الذي فيه فـساده، ولكـنهم ال يرتبـون عليـه ثوابـا وال عقابـا، وورود الـرشع  ً

ًلـيس إثبـات صـفة هلـام مل تكـن مـن قبـل، وإنـام أثبـت حكـام بتحسني العدل وتقبيح الظلـم 

، ًرشعيا ال يمكن للعقل إثباته، وإن عرف احلسن والقبـيح، فإهنـا وظيفـة الـرشع وحـده

ــة  ــن قدام ــال اب ــن دل « ):٦٢٠: ت(ق ــل، لك ــدرك بالعق ــسمعية ال ت ــام ال ــم أن األحك اعل

كـات والـسكنات قبـل العقل عـىل بـراءة الذمـة مـن الواجبـات، وسـقوط احلـرج عـن احلر

بعثة الرسل، فالنظر يف األحكام إما يف إثباهتـا وإمـا يف نفيهـا، فأمـا اإلثبـات فالعقـل قـارص 

ًعنه، وأما النفي فالعقل قد دل عليها إىل أن يـرد دليـل الـسمع الناقـل عنـه، فينـتهض دلـيال 

 .»..عىل أحد الشطرين

                                       
 .٨٣، غاية الوصول يف رشح لب األصول لزكريا األنصاري ص٨٤الفرق بني الفرق ص: ينظر) ١(

 . ٣٧٨ ص١، موقف ابن تيمية من األشاعرة لعبد الرمحن املحمود ج١٣٣ ص١اإلنصاف ج: ينظر) ٢(

 .٢١٦ ص ١، املسائل االعتزالية ج ٨١ ص ٣درء التعارض ج : ينظر) ٣(

 .٢١٧ ص١املسائل االعتزالية ج: ينظر) ٤(

 .١٥٥روضة الناظر ص ) ٥(
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عـض ذلـك بالعقـل، وأحكـام واحلسن والقبح قد يكونان صفة ألفعالنـا، وقـد يـدرك ب
الشارع فيام حيكم به تارة تكون كاشفة للترصفات الفعلية ومؤكدة هلـا، وتـارة تكـون مبينـة 
ُللفعل صفات مل تكن له قبل ذلك، والفعـل تـارة يكـون حـسنه مـن جهـة نفـسه وتـارة مـن  ُُ ْ

 .ًجهة األمر به، وتارة من اجلهتني مجيعا

  ::ال إال بالعقلال إال بالعقلزعمهم أن معرفة اهللا ال تنزعمهم أن معرفة اهللا ال تن: : ًثالثًاثالثا
هذا القول والقوالن الـسابقان عنـد املعتزلـة بيـنهام تـرابط، إذ جيمعهـام غلـو املعتزلـة يف 
العقل وإعطائه االستقاللية فيام ال يطيقه، وهذا القول عندهم وهو استقالل العقل بمعرفة 

ف اهللا قول حمدث يف اإلسالم، ابتدعـه املتكلمـون مـن املعتزلـة ونحـوهم، الـذين اتفـق سـل
وإن كانـت عـىل خـالف . األمة وأئمتها عىل ذمهم، وقد نازعهم يف ذلك طوائف أخرى

منهج أهل السنة واجلامعـة لكـنهم وافقـوهم يف خطـورة زعـم املعتزلـة يف حتكـيم العقـل يف 
أحكام الرشع ومعرفة اخلالق، فالعقل عندهم بمثابة الرسل، وعليه فإهنم يقللون من شـأن 

أخرج اهللا تعاىل هبا الناس من الظلامت إىل النور، وأين عقوهلم قبل الرسل والرساالت التي 
والعقـل وإن كـان يمكـن االسـتدالل بـه عـىل . البعثة، وقد كانوا يعيشون يف ظلامت اجلهل

وجود اخلالق ووحدانيته وعظمته، إال أنه يعجز عن إدراك تفاصيل أسامء اهللا وصفاته، وما 
 .  هبؤالء عقوهلم فلم يقدروا اهللا حق قدرهُينبغي له وما ينفى عنه، وقد تاهت

واهللا تعاىل يعلم حاجة العقل يف اهلداية واإلرشاد إىل توحيد اهللا وعبادته، فأرسـل رمحـة 

﴿: ًبالبرش رسال تدهلم الطريق، ومن تبلغه رسالة الرسل فقد أعذره اهللا تعاىل بقولـه    

           ﴾ ]١٥: رساءاإل[. 

ُوالفطرة التي فطر اإلنسان عليها قد يعرض هلا ما يفسدها، فيحتاج حينئذ ملـن يبـرصه، 

وهناك أيضا من األمور الغيبية التي أخربت هبا الرسل مثل أسامء اهللا وصـفاته، واملالئكـة، 
 .واجلنة والنار، وأحوال اآلخرة وغريها مما ال يدركه العقل

                                       
 .٢١٦، ٢١٥ ص ١، املسائل االعتزالية ج ٤٣٥ ص ٨جمموع الفتاوى ج : ينظر) ١(

 .٤٠٥ ص١ة ج، املسودة البن تيمي٣٣اإلحكام يف أصول القرآن البن حزم ص: ينظر) ٢(
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﴿﴿:  قوله تعالى]٢٩[                                                       
                                 ﴾﴾ ]٤١: البقرة[:  

﴿ ﴾ 

قـوى الـرشك، وللخـاص للعامة ت: التقوى عىل أربعة أوجه«): ٤١٢: ت(ُّقال السلمي 

تقوى املعـايص، وللعـارفني تقـوى التوسـل، وألهـل الـصفوة تقـواهم منـه إليـه، والتقـوى 

 .»النظر إىل الكون بعني النقص

 

 هو من طـرق الـصوفية يف تقـسيم أحـوال النـاس هذا التقسيم للناس يف تقواهم هللا 

يقة ومعرفة األرسار، وهناك من مل يـصل إىل ّمع اهللا تعاىل، فيدعون أهنم أهل العرفان واحلق

هــذه الدرجــة مــن العامــة الــذين يتقــون املعــايص والــرشك، أمــا العــارفون فيزعمــون أهنــم 

 .جتاوزوا مرحلة اخلوف من املعايص والرشك فتقواهم توسل فقط

 

ًوجه اهللا تعاىل يف كتابه نداء عاما جلميع البرش بتقوى اهللا، فقال س ً   ﴿: بحانهّ

       ﴾ ]والناس اسم جنس يشمل مجيع ]١: احلج ،

 ﴿: البرش، وقد أمرهم هبذا النداء بالتقوى عىل حد سواء، وهذه وصيته لألولني واآلخرين

                   
              ﴾ ]١٣١ :النساء[ ،

، وهذا  بفعل أوامره، واجتناب نواهيههي اختاذ الوقاية من عذاب اهللا : والتقوى

                                       
 .٥٨ ص ١ُّتفسري السلمي ج ) ١(

، ٧ص١، فـتح البـاري البـن رجـب ج٧٧٩ ص٣، بـدائع الفوائـد ج٤١٦ ص٣جممـوع الفتـاوى ج: ينظر) ٢(

ــن عثيمــني ٤٢٩ ص٤رشح الزرقــاين عــىل موطــأ اإلمــام مالــك ج               ، الــرشح املمتــع عــىل زاد املــستقنع الب

 .٣١٩ ص٣، جمموع فتاوى ومقاالت ابن باز ج٤١ ص، ورشح العقيدة السفارينية له١٥٨ ص٤ج
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أمجع ما قيل يف تعريف التقوى، ويدخل يف التعريف اخلوف من الرشك واملعايص صغريها 

، وتقسيم الصوفية األولياء بتقوى أرقى من تقوى العامة وكبريها، فال يستثنى منه نبي وال ويل

 أو أعىل منه درجة، وزعموا أنه ال بدعة، غال فيها املتصوفة يف الويل حتى جعلوه قسيم النبي

ُخيشى عليه الذنوب، فقد وصل للعرفان والتحقيق، فيسقط بعضهم عنه التكليف ألنه أن  ُ
 @، وقد قال تعاىل يف حق رسوله وخليله حتقق هدفه وهو القرب من اهللا بزعمهم

 ﴾             ﴿: وأصحابه

شهادة أن ال إله إال اهللا، فهي رأس كل (: يف تفسريها) ٦٨: ت(، قال ابن عباس ]٢٦: الفتح[

، وكل »وكلمة التقوى هو التي يتقي هبا من الرشك«): ٦٧١: ت(، قال القرطبي )تقوى

ا وخيشى الفتنة، فهو بني الرجاء واخلوف، حتى يلقى مؤمن مأمور هبا، فريجو اهللا الثبات عليه

           ﴿: اهللا تعاىل وال يأمن الفتنة، قال تعاىل

﴾ ]٧٧٤: ت(، فقرن التقوى بالثبات عىل الدين، قال ابن كثري ]١٠٢: آل عمران :(

 .»حافظوا عىل اإلسالم يف حال صحتكم لتموتوا عليه«

وال خيرج من هذا النداء أحد، بل كل مأمور به، وقدوتنا خليل اهللا وصـفيه مـن خلقـه، 

، يدعو بذلك وهو )اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي عىل دينك( :الذي كان أكثر دعائه

                                       
اإلنصاف يف حقيقة األولياء وماهلم مـن الكرامـات واأللطـاف ملحمـد الـصنعاين، حتقيـق عبـد : ينظر) ١(

 .٣١، طالئع الصوفية جلاد الكريم ص ٣٥الرزاق بدر ص 

 . ٢٥٤ ص ٢٣ذكره ابن جرير يف تفسريه ج ) ٢(

 .٢٨٩ ص ١٦تفسري القرطبي ج ) ٣(

 .٨٧ ص ٢ تفسري ابن كثري ج )٤(

 ١١٢ ص٣، أمحـد يف املـسند ج ١٩٦٤٧ بـرقم ٤٤٢ ص١٠أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه، باب الدعاء ج) ٥(

، واحلاكم ٦٨٣ برقم ٢٣٧ ص @، والبخاري يف األدب املفرد باب دعوات النبي ١٢١٢٨برقم 

 ١٩٧ ص١الـسعي ج، والنووي يف األذكار، فصل يف أذكـار ١٩٢٦ برقم ٧٠٦ ص١يف املستدرك ج

 . ٢٥١ ص ١، وذكره األلباين يف صحيح األدب املفرد ج٥٥٦برقم 
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الفتنة يف الدين؟ وقد كان هذا أكثر مـا يـدعو بـه ، ومن هو الذي ال خيشى أتقى اخللق هللا

، فـأين أوليـاء الـصوفية الغـالة مـن  يقوم الليـل حتـى تتفطـر قـدماه@، وكان @

ــه  ــرشك @هدي ــشون ال ــم ال خي ــوا أهن ــف، وزعم ــسهم التكلي ــن أنف ــقطوا ع ــد أس ، وق

 ما من قلب إال بني أصبعني من أصابع الرمحن إن شاء أقامـه، وإن(: @قال ! والذنوب

 عام يدخل فيـه كـل أحـد، فكـل عـىل وجـل مـن هـذا )ما من قلب(: ، فقوله)شاء أزاغه

 .احلديث، تزيد تقواه أو تنقص، واهللا املستعان

﴿﴿:  قوله تعالى]٣٠[                                         ﴾﴾] ٤٦: البقرة[:  

﴿  ﴾ 

ّمن وحد اهللا بأفعاله وطاعته كان توحيده عـىل الظـن، : قيل«): ٤١٤: ت(ُّقال السلمي 

﴿: أال تراه يقول     ﴾،وقـال بعـضهم  :﴿            ﴾ أي :

كنوا عىل أفعـاهلم كـان ، فلام رًلو حققوا التوحيد كانت صلواهتم وخشوعهم عليهم رينا

ًتوحيدهم ظنا وطاعتهم عليهم شينا، قال اهللا عز من قائل ً :﴿             

       ﴾ ]٢٣: الفرقان[«. 

                                       
 احلـديث كتـاب االعتـصام بالكتـاب ..).قـد علمـتم أين أتقـاكم هللا(: @جاء يف صحيح البخاري قوله ) ١(

 .٦٩٣٣ برقم ٢٦٨١ ص٦ عىل التحريم إال ما تعرف إباحته ج@والسنة، باب هني النبي 

 حتـى تتفطـر قـدماه، مجيـع أحاديـث @ري كتاب الكسوف، باب قيام النبـي صحيح البخا: ينظر) ٢(

 . ٣٨٠ ج ١الباب ص 

، وابـن ماجـه يف سـننه، بـاب يف مـا أنكـرت ١٥٣٤ بـرقم ٤٤٣ ص ١أخرجه عبد محيد يف مـسنده ج ) ٣(

، ابـن حبـان ٧٧٣٩ بـرقم ٤١٤ ص ٤، النسائي يف السنن الكـربى ج١٩٩ برقم ٧٢ ص١اجلهمية ج

 .٧٨٥ برقم ٣٣٨ ص٢٣، الطرباين يف املعجم الكبري ج٩٤٣ برقم ٢٢٣ ص٣يف صحيحه ج

: الـصدأ الـذي يعلـو الـسيف واملـرآة، وران الـذنب عـىل القلـب: هو الطبع والدنس، والـرين: الرين) ٤(

 .١٩٢ ص ١٣لسان العرب ج : غلب عليه وغطاه، ينظر

 .٥٩ ص ١ُّتفسري السلمي ج ) ٥(
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ّيفرس السلمي اآلية بغري هدى، وقد حرف معناها إىل معنى باطل غري مر اد، وهو يـنهج َُّ

طرق الصوفية يف التقليل من شأن العبادة بفعل الطاعات واجتناب املنهيـات، وجيعـل مـن 

ًيركن إليها توحيده ظني، فجعل اآلية التي متتدح أهل الصرب والصالة جعلها ذمـا هلـم بـأن 

 .توحيدهم ظني بسبب ركوهنم إىل العمل

 

لمي، فإن الظن يف اآلية يفيد اليقني، وقـد فـرسه ُّالظن يف اآلية عىل خالف ما يفرسه الس

، منهـا ّبذلك مجع من املفرسين، واستدلوا بشواهد من كالم العـرب أكثـر مـن أن حتـىص

ّقول دريد بن الصمة َُّ ْ ُ)٨: ت:( 

ٍفقلــــت هلــــم ظنــــوا بــــألفي مــــدجج َّ َ ُ ُّ ِاهتـــــــم يف الفـــــــاريس املـــــــرسدَُرس  ُ ِ
َّ َّ ُُ َ ُ  

                                       
، زاد ١٠٣ ص ١، تفسري ابـن أيب حـاتم ج٣٠٠ ص١لطربي ج، تفسري ا٤٥تفسري الثوري ص: ينظر) ١(

، ١٠٣ ص ١٢، تفـسري القرطبـي ج ١٢٢ ص ١ِّ، تفسري العز بن عبـد الـسالم ج ٧٥ ص ١املسري ج 

، تفـسري ٣٠٠ ص ٢، دقـائق التفـسري ج ٥٥ ص ١، لبـاب التأويـل ج ١٣٦ ص ٢تفسري النـسفي ج 

، تفـسري ١٥٩ ص ١، الـدر املنثـور ج ٢٣٠ ص ١، التحبري رشح التحريـر ج ١٢٧ ص ١ابن كثري ج 

 .٦٠ ص١، التفسري امليرس ج٢٥ ص١، أيرس التفاسري ج٣٥ص١، أضواء البيان ج٥١السعدي ص

وهو فـارس غطفـان، ودريـد مـن فحـول الـشعراء، ) أبا قرة(ُ، ويكنى )جشم(دريد بن الصمة من سادات ) ٢(

 هـوزان لقتـال املـسلمني يـوم حنـني، ويعد من أشهر الفرسان، أدرك اإلسالم ومل يسلم، وخرج مـع قومـه

ًوكان شيخا كبريا ال فضل فيه للحرب وإنام أخرجوه لرأيـه ومـشورته، فقتلـه املـسلمون، ينظـر املعمـرون : ً

 ص ٢، تـاريخ الطـربي ج١٦٠، الـشعر والـشعراء البـن قتيبـة ص ٨والوصايا أليب حاتم السجستاين ص

ملؤتلـف واملختلـف يف أسـامء الـشعراء أليب القاسـم ، ا١٢١ ص ١، العقد الفريد ألمحد بن عبد ربه ج١٦٦

 .٩٧، معجم الشعراء للمرزباين ص ٢٨، املصون يف األدب للعسكري ص ٥٠اآلمدي ص 
               ، غريــب احلــديث للخطــايب ١٥٦ ص٢، رشح احلامســة للتربيــزي ج٢٣األصــمعيات ص: ينظــر) ٣(

م خيـار القـوم مـن فرسـاهنم، وهـ: ، والـرساة مجـع رسي٢٧٢ ص ١٣، لسان العـرب ج٢٦ ص٣ج
 .يعني الدروع الفارسية: والفاريس املرسد



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة األلفاظ التي ح  

  

 

 .في مدجج تأتيكمتيقنوا أل: يعني بذلك

﴿: واآلية عىل غرار قوله تعاىل                         

﴾ ]كيـف أخـرب : إن قال لنا قائـل«): ٣١٠: ت(، قال ابن جرير الطربي ]٥٣: الكهف

شـك، :  بالطاعـة، أنـه يظـن أنـه مالقيـه، والظـناهللا جل ثناؤه عمن قد وصفه باخلـشوع لـه

والـشواهد مـن ... ًظنـا: إن العـرب قـد تـسمي اليقـني: والشاك يف لقـاء اهللا كـافر؟ قلنـا لـه

 .»أشعار العرب وكالمها عىل أن الظن يف معنى اليقني أكثر من أن حتىص

يوقنـون بلقـاء اهللا، فاهللا تعاىل يمتدح عباده الذين استعانوا بالصرب وخـشعوا بالـصالة بـأهنم 

ُّوال معنى ملا ذكره السلمي يف أن هؤالء شـاكون يف توحيـدهم، وزعمـه أن توحيـد أهـل العمـل 
وعبادة اهللا عىل الظن الذي هو الشك طريقة صوفية غالية، فـإذا مل يـرتجم التوحيـد واإليـامن إىل 

ا متلـص مــن عمـل فكيـف يريـد هـؤالء مـن املوحـد أن يعبــد ربـه ويـرتجم إيامنـه، احلـق أن هـذ

ّما تقرب إيل عبدي بـيشء (: التكليف، وال إيامن بال عمل، واهللا تعاىل يقول يف احلديث القديس
 . احلديث)..ّأحب مما افرتضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه

وال يعقــل أن املوصــوفني باحلــديث وقــد اجتهــدوا يف التقــرب إىل اهللا تعــاىل شــاكني يف 

 .م، بل عملهم أحب يشء هللا تعاىل كام دل احلديث، واهللا أعلمتوحيده

﴿﴿:  قوله تعالى]٣١[                                         ﴾﴾ ]٤٦: البقرة[.  

﴿ ﴾ 

رجـوع إىل حيـث ال يكـون هلـم املراد من الرجـوع إىل اهللا تعـاىل ال«): ٦٠٦: ت(قال الرازي 

ًمالك سواه، وأن ال يملك هلم أحد نفعا وال رضا غريه، كام كانوا كذلك يف أول اخللـق، فجعـل  ً

ًمصريهم إىل مثل ما كانوا عليه أوال رجوعا إىل اهللا مـن حيـث كـانوا يف سـائر أيـام حيـاهتم، قـد  ً

                                       
 .١٨ ص ١تفسري الطربي ج: ينظر) ١(

 .، بترصف يسري٣٠٠ ص ١تفسري الطربي ج ) ٢(

 .٣٢٤ ص ١سبق خترجيه ج) ٣(
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ً تعاىل مالكـا هلـم يف مجيـع يملك غريه احلكم عليهم، ويملك أن يرضهم وينفعهم، وإن كان اهللا

الرجـوع إىل : املجسمة، فـإهنم قـالوا: أحواهلم، وقد احتج هبذه اآلية فريقان من املبطلني، األول

 .»ًغري اجلسم حمال، فلام ثبت الرجوع إىل اهللا وجب كون اهللا جسام

 
 اهللا تعـاىل، وهـذه أراد الرازي هبذا التأويل الباطـل نفـي اجلهـة واجلـسمية واملكـان عـن

ًاأللفاظ من ابتداعات املتكلمـني التـي عطلـوا هبـا كثـريا مـن النـصوص واألسـامء املتعلقـة  ّ

 .بذات اهللا تعاىل، تنـزهيا له عن ألفاظ ابتدعوها هم ما أنزل اهللا هبا من سلطان

 
ًعلو، واخللـق مجيعـا هذه اآلية وكثري من اآليات واألحاديث تدل أن اهللا تعاىل يف جهة ال

راجعون إليه، هذا ما ترصح هبا النصوص من غري حتريف ورصف للنصوص عن ظاهرها، 
ً فإن أرادوا به جسام له أعضاء كهيئـة البـرش فهـذا مل يقـل بـه أهـل الـسنة وال أما اجلسمية

، ًيصفون اهللا به، وإن أرادوا أن له سبحانه ذاتا موصوفة بصفات؛ كالسمع، والبرص، واليـد
والوجه، ونحو ذلك؛ فهذا ال ينفى عن اهللا بل يثبت كـا ورد يف النـصوص، لكـن ال يطلـق 
اجلسم ألنه مل يرد يف النصوص، وال نشبهه باملخلوقني بل نثبت لـه ذات مقدسـة كـام أثبتهـا 

﴿: لنفسه، قال تعاىل                 ﴾] فإنه ليس ، ]٢٨: آل عمران

 .ًعدما جل جالله
وأما إطالق هذه األلفاظ املبتدعـة مثـل اجلـسمية، والتحيـز التـي مل تـرد بالـرشع، فإهنـا 
ًتعرض عليه ليعرف احلق من الباطل، فام كان حقـا فـإن مـا عـرب بـه الـشارع موافـق لـه فيـه 

ُغنية، وما كان باطال يرد، ومرت بنا مثل هذه اآليـة وتـم الـرد عليهـا بالتفـصيل  عنـد قولـه ً

﴿ : تعــــــاىل                                

  ﴾ ]٢٨: البقرة[. 

                                       
 .٤٩ ص ٣تفسري الرازي ج ) ١(
 .٢٢ ص ١بيان تلبيس اجلهمية ج : ينظر) ٢(
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﴿﴿:  قولــــه تعــــالى]٣٢[                                               

                               ﴾﴾ ]٤٨: البقرة[:  
﴿   ﴾ 

ــرشي  ــال الزخم ــت«): ٥٣٨: ت(ق ــإن قل ــل : ف ــشفاعة ال تقب ــىل أن ال ــل ع ــه دلي ــل في ه
ًنعم ألنه نفى أن يقيض نفس عن نفس حقا أخلت به من فعل أو تـرك، ثـم : للعصاة؟ قلت

 .»... منها شفاعة شفيع فعلم أهنا ال تقبل للعصاةنفى أن يقبل

 
أنكرت املعتزلة الشفاعة ألهل الكبائر من األمة يف أن يعفو اهللا عنهم وأن خيـرجهم مـن 

، والرافــضة، واملعنزلــة جتعــل النــار، وتــبعهم عــىل ذلــك طوائــف أخــرى مثــل اخلــوارج
امن والكفــر، وأمــا الرافــضة واخلــوارج فــإهنم مرتكــب الكبــرية بمنـــزلة بــني منـــزلتي اإليــ

 .ُيكفرون مرتكب الكبرية، ولذلك حرموهم من الشفاعة

 
 : اختلف الناس يف الشفاعة إىل أقوال متعددة يمكن إمجاهلا فيام ييل

 العظمى ألهـل املوقـف أن حياسـبوا؛ @وهي شفاعة النبي  شفاعة جممع عليها، -١
ًا طويال يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة، وهم يف شـدة كـرب ينتظـرون وقد مكثوا زمن ً

ِّ بعد اعتذار األنبياء عليهم الـسالم، كـام جـاء يف احلـديث @احلساب، فيشفع هلم النبي 

 .ُ، وقد جاءت فيها عدة أحاديث أخرالطويل حديث الشفاعة
                                       

 .١٦٥ ص ١تفسري الكشاف ج ) ١(

ّيف تفسري هود اهلواري الذي اخترص فيه تفسري ابن سالم جتد هودا غري تفسري اآليـات التـي ال توافـق ) ٢( ً ِّ

وهذا الوصف عند اإلباضية ال يـدخل . إهنا للمؤمنني فقط: معتقده، ومنها تفسري آية الشفاعة، فقال

ِّ تفـسري ابـن سـالم ال فيه أهل الكبائر يف اآلخرة، لذلك مل ينقل أحاديث الـشفاعة وهـي موجـودة يف

ًشك، ألن ابن أيب زمنني أوردها، وهو قد اخترص تفسري ابن سالم أيضا، واهللا أعلم ِّ. 

 .١٤ ص٢، كشف اخلفاء ج٨٥، اجتامع اجليوش اإلسالمية ص٢٧٠مقاالت اإلسالمني ص: ينظر) ٣(

 .ًقريباسيأيت خترجيه ) ٤(
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 : وهي نوعانشفاعة ألهل الكبائر،-٢

ُوهم قوم رجحت سيئاهتم عىل حسناهتم، فأمر هبم إىل النار فيشفع  أهل الكبائر :األول َ َْ َ
 .فيهم يف أن ال يدخلوا النار فال يدخلوها

 .ُأهل كبائر دخلوا النار فيشفع فيهم أن خيرجوا فيخرجوا منها: الثاين

 وقــد  وتــشاركه فيهــا املالئكــة والنبيــون واملؤمنــون،@وهــذه الــشفاعة ثابتــة لنبينــا 

ً، وعميت عىل من أنكرها فخالفوا احلق جهال وعنادابوهتا األحاديثتواترت عىل ث ً. 

 :ومن األدلة عليها

شـفاعتي ألهـل (: @قـال رسـول اهللا : قـال): ٩٣:ت( >حديث أنس بن مالك 

: @قال رسـول اهللا : ، قال>، ويف حديث الشفاعة الطويل عنه )الكبائر من أمتي

 عىل ريب فيؤذن يل، ويلهمني حمامد أمحده هبا ال حترضين أنا هلا، فأستأذن: فيأتوين فأقول(...

ًامد، وأخر له ساجدا، فيقالاآلن، فأمحده بتلك املح ُّ يـا حممـد، ارفـع رأسـك، وقـل يـسمع : ِ

انطلـق فـأخرج : يارب أمتـي، أمتـي، أمتـي، فيقـال: لك، وسل تعط، واشفع تشفع، فأقول

ــامن ــن إي ــعرية م ــال ش ــه مثق ــان يف قلب ــن ك ــا م ــهإىل... منه ــديث، وفي ــر احل ــود :  آخ ــم أع ث

                                       
، األحكـام ٣ ص ١والنـشور للبيهقـي ج، البعـث ٦٥٣ ص ٢كتاب التوحيـد البـن خزيمـة ج: ينظر) ١(

 .  وما بعدها٥، الشفاعة ملقبل الوادعي ص ١٧٦ ص ١الرشعية الكربى لعبد احلق اإلشبييل ج

، اجتامع ١١٦، توحيد اإللوهية البن تيمية ص ١٠٨٩ ص ٦رشح أصول اعتقاد أهل السنة ج: ينظر) ٢(

 الربيـع للربيـع األزدي ص ، مـسند٣٣٤، رشح العقيـدة الطحاويـة ص ٨٥اجليوش اإلسـالمية ص 

 . ٢٢٦ ص ١، املسائل االعتزالية ج٣٧٩

 بـــرقم ٢١٣ ص ٣، أمحـــد يف املـــسند ج١٦٦٩ بـــرقم ٢٣٣ ص ١أخرجـــه الطيالـــيس يف مـــسنده ج) ٣(

، الرتمـذي يف ٤٧٣٩ بـرقم ٢٣٦ ص ٤، أبو داود يف سننه، كتـاب الـسنة، بـاب الـشفاعة ج١٣٢٤٥

، واحلـديث ٢٤٣٥ برقم ٦٢٥ ص ٤ئر من أمته ج  ألهل الكبا@صفة يوم القيامة، باب شفاعته 

، ولـه صـحيح ٩١ ص ٢ظـالل اجلنـة يف ختـريج الـسنة لأللبـاين ج: صحيح بطرقه وشـواهده، ينظـر

 .٣٢٩ ص ١وضعيف سنن أيب داود ج
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ــة ــأقول...الرابع ــال: ف ــيمن ق ــذن يل ف ــارب ائ ــول: ي ــه إال اهللا، فيق ــاليل، : ال إل ــزيت وج وع

 .)وكربيائي، وعظمتي، ألخرجن منها من قال ال إله إال اهللا

فيقــول اهللا (...: ً مرفوعـا قــال)٧٤:ت (> ويف الـصحيح مــن حـديث أيب ســعيد
ع النبيون، وشفع املؤمنون، ومل يبق إال أرحم الرامحني، فيقـبض شفعت املالئكة وشف: تعاىل

ً منها قوما مل يعملوا خريا قطقبضة من النار، فيخرج ً(. 
باآليـة عـىل نفـي هـذه الـشفاعة فـال صـحة لـه، وقـد ) ٥٣٨:ت(وأما اسـتدالل الزخمـرشي 

 الـشفاعة فهـو أمـا مـن جحـد«: يف الـرد عليـه يف االنتـصاف بقولـه) ٦٨٣:ت(أحسن ابن املنري 
جدير أال يناهلا، وأما من ءامن هبا وصدقها، وهم أهل الـسنة واجلامعـة، فأولئـك يرجـون رمحـة 

اهللا، ومعتقدهم أهنا تنال العصاة من املؤمنني، وإنام ادخرت هلم، وليس يف اآلية دليل ملنكر هبـا، 
را، وال شـك أن القيامـة مـواطن، ويومهـا معـدو) يوما(ألن قوله  َّ د بخمـسني ألـف أخرجه منك

 .»ًسنة، فبعض أوقاهتا ليس زمانا للشفاعة، وبعضها هو الوقت املوعود
اختلـف فيهـا العلـامء مـن أهـل الـسنة واجلامعـة وغـريهم، هناك أنواع من الـشفاعة -٣

َوليست من اخلالفات العقدية التي خترج عن معتقد السنة، ألنه قد يثبت الشفاعة من رأى  َ
 .بوت الدليل عنده، فهي حمل اجتهادا آخر لعدم ثصحة احلديث، وقد ينفيه

                                       
 ص ١أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب كالم الرب تعاىل يـوم القيامـة مـع األنبيـاء وغـريهم ج) ١(

 .٥٧٠٧٢ برقم ٢٧٢٧
هو الصحايب سعد بـن مالـك بـن سـنان األنـصاري اخلزرجـي، أبـو سـعيد اخلـدري، مـن املالزمـني للنبـي ) ٢(

حليـة األوليـاء             : ًحـديثا، ينظـر) ١١٧٠(، وروى عنه أحاديث كثـرية، غـزا اثنتـي عـرشة غـزوة ولـه @
، مــن يعــرف بكنيتــه لــألزدي ٧١٤ ص١، صــفة الــصفوة ج٦٠٢ ص٢، االســتيعاب ج٣٦٩ ص١ج

 . ٤٥ص
 بـرقم ١٦٠٧ ص١جزء من حديث طويل أخرجه مسلم، كتاب اإليامن، باب معرفة طريق الرؤية ج) ٣(

١٨٣. 
 .١٣٩ ص ١االنتصاف ج) ٤(
ــر) ٥( ــصنعاين ص : ينظ ــد ال ــه ملحم ــول الفق ــد ص ١٦٧أص ــاب التوحي ــل ٩٢، رشح كت ــشفاعة ملقب ، ال

 . ٨، ٦،٧، ٥الوادعي ص 
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ــالى  ]٣٣[ ــه تعــــ ﴿﴿: قولــــ                                        

                                                                        

                        ﴾﴾ ] ٥٤: البقرة[:  

﴿﴾﴿           ﴾ 

عجل كل إنـسان نفـسه ممـن أسـقطه وخـالف مـراده وهـواه «): ٤١٤:ت(ُّقال السلمي 

ا إليــه بــأرساركم وقلــوبكم، ارجعــو«: ، وقــال يف قــتلهم أنفــسهم»فقــد بــرئ مــن ظلمــه

ً، وقال يف تفـسريها أقـواال ال معنـى »واقتلوا بالتربي منها، فإهنا ال تصلح لبساط األنس

فام دام يصحبك متييز وعقل فأنت يف عني اجلهل حتى يضل عقلك ويـذهب «: هلا ومما قاله

 .»خاطرك ويفقد نسبك إذ ذاك وعسى ولعل

 

ل النفس بالتلف وإمهال اجلسد عىل طريقة الـصوفية يف إمهـال اجلـسد ُّيفرس السلمي قت

، والتربي من رضورياته حتى يتلف، ويزعمون أنـه تقـرب إىل اهللا بالرياضـة واملجاهـدة

 . ّوما قاله يف اآلية رصف هلا عن معناها الذي أراده اهللا تعاىل، وخمالفة إلمجاع املفرسين فيها

 

ّالسلمي أقوال املفرسين يف معنى اآلية، وهـي يف قـوم مـن بنـي إرسائيـل اختـذوا خالف  ُّ

ًهلم إهلا صنعوه من حليهم عـىل هيئـة عجـل، ثـم أمـرهم اهللا تعـاىل بالتوبـة عـىل لـسان نبيـه 

                                       
 . ٦٠ ص ١ُّتفسري السلمي ج) ١(

 .  ٦٠ ص ١ُّالسلمي جتفسري  )٢(

 . املرجع السابق) ٣(

﴿: سبق الرد عىل مثل هذه األقوال عند الصوفية بـيشء مـن التفـصيل عنـد قولـه تعـاىل) ٤(      

    ﴾] ٦:الفاحتة.[ 
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 . بأن يقتل بعضهم بعضا فعفا اهللا عنهم#موسى 

 .ُّسلمي وجه فيها وال معنىهذا خالصة ما ذكره العلامء يف هذه اآلية، وليس ملا ذكره ال

 فإن هذا من خرافات الـصوفية، فـإهنم يغلـون يف تـرك »..حتى يضل عقلك«: ّأما قوله

، واحلـق أن مـن كانـت الدنيا و السعي يف الصحراء بدعوى الزهد، فكأن عابدهم معتوه

ام هذه صفته فإن اهللا تعاىل رفع عنه التكليف حتى يفيق، واإلسالم قد صـان العقـل وأمـر بـ

ِّيقوم اجلسد، فال إفراط وال تفريط ُ . 

﴿﴿: قوله تعالى ]٣٤[                                                 

              ﴾﴾]٥٥: البقرة[:  

 

ّ رادهـم القـول، يل عىل أن موسـى ويف هذا الكالم دل« ):٥٣٨:ت(قال الزخمرشي 

ّوعرفهم أن رؤية ما ال جيوز عليه أن يكون يف جهة حمال، وأن من استجاز عىل اهللا الرؤيـة، 
 .»...فقد جعله من مجلة األجسام أو األعراض

                                       
 ،٨٠ ص١، تفـسري الـسمرقندي ج١١٠ ص١، تفـسري ابـن أيب حـاتم ج٧٢ ص٢تفسري الطـربي ج: ينظر) ١(

، ٨٠ ص ١، تفـسري الـسمعاين ج١٠٥ ص ١، تفسري الواحدي ج١٤٠ ص ١سري ابن أيب زمنني جتف

، تفـسري العـز بـن ٨١ ص ١، زاد املـسري ج٢٧ ص ٢، املحـرر الـوجيز ج٧٣ ص ١تفسري البغـوي ج

، تفسري اخلازن ٤٤ ص١، تفسري النسفي ج٣٩٦ ص ١، تفسري القرطبي ج١٢٦ ص١ِّعبدالسالم ج

، ٩ ص ١ج ، تنوير املقبـاس ٢٦١ ص ١، تفسري ابن كثري ج٣٥٩ ص١، البحر املحيط ج٥٩ ص١ج

، الـرساج املنـري ١٦٨ ص ١، الـدر املنثـور ج١٢، تفسري اجلاللني ص ٢٩٠ ص ١تفسري ابن عرفة ج

 .، وغريها١٨٨ ص ١، أضواء البيان ج٥٢، تفسري السعدي ص ١٣٠ص 

األمــاين يف الــرد عــىل مفتــاح ، بلــوغ ٤٨٢، الــرد عــىل املنطقيــني ص ٢٥٣تلبــيس إبلــيس ص : ينظــر) ٢(

 . ٥٥، التصوف إلحسان ظهري ص ٢١٧التيجاين، ألمحد العلوي الشنقيطي، ص 

 .١٧٠ ص ١الكشاف ج) ٣(



  تحريف معاني األلفاظ القرآنية

  

 

 
ّرصح الزخمرشي بسبب حتريف اآلية، وهو نفي رؤية اهللا تعاىل يـوم القيامـة لتوافـق معتقـده 

باطل؛ وزعم تنـزيه اهللا تعاىل عن اجلهة واجلسم، ومنطلـق هـذا التحريـف الـذي يزعمـون أنـه ال
تنـزيه؛ منطلقه من السبب األول لتعطيل املعطلـة وهـو التـشبيه، إذ ينقـدح يف عقـوهلم القـارصة 

ًتشبيه اهللا تعاىل بخلقه، وانتهوا إىل تعطيل أسامئه وصفاته تعاىل عام يقولون علوا كبريا ً. 

 
من املسائل التـي تـضافرت عـىل إثباهتـا دالئـل الكتـاب والـسنة، مـسألة رؤيـة املـؤمنني 
لرهبم يوم القيامة، حيث دلت األدلة الرشعية عىل أن املؤمنني يـرون رهبـم عيانـا، ومنعـت 

، ولكن أهـل الـسنة واجلامعـة ومجهور الرافضة ، واملعنزلة، واخلوارجذلك اجلهمية
تدلوا عليهم بأدلة دامغة من القرآن والـسنة، وفـضحوا أدلـتهم الواهيـة، فمـن األدلـة يف اس

 :كتاب اهللا تعاىل عىل الرؤية

ــبحانه-١ ــق س ﴿:  قــول احل               ﴾ ]ــة  ،]٢٣ -٢٢:القيام
آلخـرة، فـإن إضـافة النظـر إىل الوجـه وهي من أظهر األدلة عىل ثبـوت رؤيـة اهللا تعـاىل يف ا

﴿الذي هو حمله يف اآلية، وتعديته بـأداة   ﴾ الـرصحية يف نظـر العـني، وإخـالء الكـالم مـن 
قرينة تدل عىل خالفه، حقيقة رصحية، يف أن اهللا تعاىل أراد بذلك نظر العني التـي يف الوجـه 

 .إىل الرب تبارك وتعاىل

                                       
، الـرد عـىل اجلهميـة ١٢١، الرد عىل اجلهمية للدارمي ص ١٣الرد عىل الزنادقة واجلهمية ص : ينظر) ١(

 . ٥٥البن منده ص 
، وممـا جيـدر التنبيـه ٣ ص ٣، الفـصل يف امللـل ج٦٠هواء والبدع ص التنبيه والرد عىل أهل األ: ينظر) ٢(

﴿: ّإليه أن هود اهلواري من اإلباضية يف تفسريه املشمول بالبحث حـرف الرؤيـة عنـد قولـه تعـاىل   

      ﴾تنتظر الثواب«: ، قال«. 
 .٦٠التنبيه والرد عىل أهل األهواء والبدع ص : ينظر) ٣(
، رشح اإلسـالم ٢٠٨، تأويل خمتلف احلديث البـن قتيبـة ص ١٩٩الورع ألمحد بن حنبل ص : ينظر) ٤(

، رسـالة ألهـل الثغـر أليب احلـسن ١٠٧واإليامن وتسمية الفـرق والـرد علـيهم للـزبري بـن أمحـد ص 
 .١٦٤ ص ٢، الصفدية ج٧٤، رؤية اهللا للدارقطني ص ٢٣٧األشعري ص 
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ممن منع الرؤيـة بتـأويالت باطلـة ظـاهرة الفـساد، مـن واعرتضت املعتزلة ومن وافقها 

﴿: إن املراد بالنظر يف اآليـة: ذلك قوهلم              ﴾ هـو انتظـار 

، وأجاب أهل السنة عن ذلك بأن تفسري النظر يف اآلية بمعنى الثواب ال النظر باألبصار

ً، ألن النظر إذا عدي بإىل كان ظاهرا يف نظر األبـصار، وقـد رفـضه علـامء ّاالنتظار خطأ بني ِّ ُ
 . اللغة

إن معنـى : ومـن قـال«: يف كتابـه هتـذيب اللغـة) ٣٧٠:ت(يقول أبو منصور األزهـري 

﴿: قوله      ﴾ نظـرت إىل الـيشء : بمعنى منتظرة فقد أخطـأ، ألن العـرب ال تقـول

 :انتظرته، ومنه قول احلطيئة: ًنظرت فالنا أي: وإنام تقولبمعنى انتظرته، 

ـــــــادرة ـــــــاء ص م أبن ُ ـــــــرتك ـــــــد نظ ٍوق ِ َ َْ َ َ ـــسايس  َ ـــوزي وتن ـــا ح ـــال هب ـــورد ط ِلل ِ ِْ َ ِ ْ َ ْ ِ ْ  

نظـرت يف األمـر احتمـل أن يكـون : نظرت إليه مل يكن إال بالعني، وإذا قلت: فإذا قلت
ًتفكرا، وتدبرا بالقلب ً«  . 

                                       
 ٦، جممـوع الفتـاوى ج١٨، العقيدة الواسـطية ص ٦٣٩ ص ٢تزلة جاالنتصار يف الرد عىل املع: ينظر) ١(

الرمحن ملؤمنني رهبم يف اجلنة لعبد، عظيم املنة يف رؤية ا٨٣، اجتامع اجليوش اإلسالمية ص ٤٨٩ص 

 .٣األهدل ص 

هو الشاعر املشهور جرول بـن أوس بـن مالـك العبـيس، أبـو مليكـة، شـاعر خمـرضم أدرك اجلاهليـة ) ٢(

ً باحلطيئة لقربه من األرض فقد كان قـصريا، كـان هجـاء للنـاس، مل يكـد يـسلم مـن واإلسالم، لقب ً

، فسجنه >هجائه أحد، وهجا أمه وأباه ونفسه، وأكثر من هجاء الزبرقان بن بدر فشكاه إىل عمر 

، @إنـه ارتـد بعـد وفـاة النبـي : باملدينة، فاستعطفه بأبيات، فأخرجه وهناه عن هجاء الناس، قيل

، الـشعر والـشعراء البـن قتيبـة ٩٧ ص ١طبقات فحول الـشعراء للجمحـي ج: ، ينظر٤٥تويف سنة 

 .٣٧٣ ص ٧، التذكرة احلمدونية البن محدون ج١٥٧ ص ٢، األغاين لألصبهاين ج٦٣ص 

ِّ، ابـن سـالم يف غريـب ٧٣ ص ٣َذكر البيت بألفاظ متغايرة، كـل مـن اخلطـايب يف غريـب احلـديث ج) ٣(

. الــسري اليــسري: ، واحلــوز٣٤٠ -٢١٧ ص ٥ر يف اللــسان ج، ابــن منظــو٣٠٩ ص ٣احلــديث ج

 .السري الشديد: والتنساس
 .١١٥ ص ٥هتذيب اللغة ج) ٤(
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ــة-٢ ــاىلومــن األدل ــه تع  ﴿:  قول          ﴾ ]ــونس ــسنى ]٢٦:ي ، فاحل

عــن ) ٢٦١:ت( بالرؤيــة، كــام روى ذلــك مــسلم @، والزيــادة فــرسها النبــي اجلنــة
َإذا دخل أهل اجلنة اجلنـة، يقـول اهللا تبـارك (:  قال@عن النبي ) ٨٣:ت( >صهيب  ِ

ِّأمل تبـيض وجوهنـا أمل تـدخلنا اجلنـة وتنجنـا مـن : يقولـونًتريدون شيئا أزيدكم؟ ف: وتعاىل َ ُ
ّفيكشف احلجاب فام أعطوا شيئا أحب إليهم من النظـر إىل رهبـم : النار، قال ً ُ( ثـم تـال ،

 ﴿: هذه اآلية          ﴾ وما جاء مـن أوجـه أخـرى لتفـسري الزيـادة ،

 .ال ينايف تفسريها بالرؤيةعند علامء التفسري 
ــي  ــواترة@أمــا األحاديــث عــن النب ــة، فمت ــة عــىل الرؤي ــحابه الدال ــا  وأص  رواه

 : ومنهاًأصحاب الصحاح والسنن واملسانيد، عن نحو ثالثني صحابيا

يا رسول اهللا، هل نـرى ربنـا يـوم : ً أن ناسا قالوا:)٥٩:ت( >حديث أيب هريرة -١

ّهل تضارون يف القمر ليلـة البـدر؟(: @ القيامة؟ فقال رسول اهللا ال يـا رسـول :  قـالوا)ُ

ّهـل تـضارون الـشمس لـيس دوهنـا سـحاب؟(: اهللا، قال فـإنكم ترونـه (: ال، قـال:  قـالوا)ُ

 . احلديث )...كذلك

                                       
، ملع األدلة يف قواعد عقائـد أهـل الـسنة إلمـام احلـرمني اجلـويني ٦٢ ص ١٥تفسري الطربي ج: ينظر) ١(

 .١٢٧، رياض اجلنة البن أيب زمنني ص ١١٧ص 

 ١٦٣ ص ١تاب اإليامن، باب إثبات رؤيـة املـؤمنني رهبـم يف اآلخـرة جأخرجه مسلم يف صحيحه، ك) ٢(

 .١٨١برقم 

 .٦٢ ص ١٥تفسري الطربي ج: ينظر) ٣(

، وابـن حجـر يف فـتح البـاري ٢٤٢وقد حكى التواتر مجع من العلامء مثل الكتاين يف نظم املتنـاثر ص ) ٤(

، ١٣٢ ص ٥التعـارض ج، وابـن تيميـة يف درء ٩١ ص ١، والعيني يف عمدة القاري ج٥٤١ ص١ج

 .وغريهم كثري

 .١٧٢، أعالم السنة املنشورة للحكمي ٢١٠رشح العقيدة الطحاوية ص : ينظر) ٥(

 . ١٨٢ برقم ١٦٤ ص١أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإليامن، باب معرفة طريق الرؤية ج) ٦(
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ًكنـا جلوسـا عنـد : ، قـال )٥١:ت(>ومنها حديث جرير بن عبد اهللا الـبجيل -٢

ًإنكـم سـرتون ربكـم عيانـا،كام تـرون (: ع عرشة، فقـال فنظر إىل القمر ليلة أرب@النبي 

ُّهذا القمر، ال تضامون يف رؤيته َ ُ(. 
ّوأما استدالل املعتزلة هبذه اآلية وأشباهها فإنه ضعيف ال يقاوم األدلة املتواترة يف ثبوت 

 ﴿: ، وأمـا قولـه تعـاىلالرؤية، واآلية تنفـي الرؤيـة يف الـدنيا التـي طلبهـا بنـو إرسائيـل
      ﴾ ]فليس هلم فيها دليل، وجياب عليهم بام أجاب ابن عباس ]١٠٣:األنعام ،

بـىل، : ألست ترى السامء فقال(: الرجل الذي عارضه الرؤية هبذه اآلية، فقال له) ٦٨:ت(
 .، فبني أن نفي اإلدراك ال يقتيض نفي الرؤية)ال: أتراها كلها؟ قال: قال

ُفـإن املعنـى أنـه يـرى وال يـدرك وال «): ٧٩٢:ت(حاويـة ابـن أيب العـز قال شـارح الط ُ
 ﴿: ُحياط به، فقوله     ﴾ يدل غاية عظمته، وأنه أكـرب مـن كـل يشء، وأنـه ،

لعظمته ال يدرك بحيث حياط بـه، فـإن اإلدراك هـو اإلحاطـة بالـيشء،وهو قـدر زائـد عـىل 
 .»الرؤية

ُدة ملانعي الرؤية، وغريها مـن األدلـة التـي ال تقـل عنهـا فـسادا تبـني وهذه األدلة الفاس ً

تعنت هؤالء يف حتريفهم آليات الرؤية وأحاديثها، وال خيالف منهج السلف بتلك احلجـج 
 . الدامغة إال صاحب هوى، واهللا أعلم

                                       
ً بـأربعني يومـا @ النبي هو الصحايب اجلليل جرير بن عبد اهللا البجيل، أبو عبد اهللا، أسلم قبل وفاة) ١(

، >وقيل غري ذلك، وكان له يف احلروب بالعراق أثر عظيم، وكانـت بجيلـة متفرقـة مجعهـم عمـر 
، ٢٣٦ ص ١، االســتيعاب ج١١٥رجــال مــسلم لألصــبهاين ج ص : ًوجعــل علــيهم جريــرا، ينظــر

 .٥٤اإليثار بمعرفة رواة اآلثار البن حجر ص 
 .٥٤٧ برقم٢٠٩ص١باب فضل صالة الفجر جاقيت الصالة،أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب مو) ٢(
، ٧٤، رؤية اهللا للـدارقطني ص٦٣ديث ص، اعتقاد أئمة احل٢٩التصديق بالنظر لآلجري ص: ينظر) ٣(

 . ٢٣٥، حادي األرواح ص ٣٧اإلنصاف ص 
، تفـسري ابـن كثـري ١٣٦٣ ص٤م جــــــ، تفـسري ابـن أيب حات١٣ ص١٢رير جـــــتفسري ابن ج: ينظر) ٤(

 . ٣١٠ ص٣ج
 . ٢٠٨رشح العقيدة الطحاوية ص ) ٥(
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﴿: قوله تعالى-٣٥                            

                          ﴾ 
  :]٥٦ -٥٥:البقرة[

 
ذهب األسـتاذ اإلمـام إىل أن املـراد بالبعـث هـو «): ١٣٥٤:ت(قال حممد رشيد رضا -

إنه بعد ما وقع فيهم املـوت بالـصاعقة وغريهـا وظنـوا أهنـم سينقرضـون : ثرة النسل؛ أيك
 .»بارك اهللا يف نسلهم

 
حياول مجهور املدرسة العقلية رصف اآليات التي ال تفهمها عقوهلم مثل املعجزات وكثري 

ًتسبب هلم حرجا أمام من القصص واألمور اخلارقة للعادة، فيرصفوهنا عن حقيقتها، حتى ال 

الذين ال يؤمنون بالغيب من املاديني وامللحدين، وعىل رغم أن هؤالء اهنزموا أمام الغرب إال 

ًأن كثريا من الغرب يؤمنون بمعجزات أنبيائهم ومل حيرفوها لتوافق عقوهلم أو عقول 

  ﴿ :معارضيهم، وقد سبق التعرض هلذا املنهج عند املدرسة العقلية عند قوله تعاىل

                 

          ﴾ ]٣٠: البقرة[. 

 
ّما ذكره حممد رضا عن شيخه ال دليل عليه، وهـو خـالف مـا ذكـره عليـه املفـرسون يف 
معنى اآلية وال يفهم من ظاهرها؛ وخالصة ما ذكروه أهنا يف السبعني من خيار بني إرسائيل 

 لطلب التوبة من اهللا تعاىل هلم وملن خلفهم من الـذين عبـدوا #الذين اختارهم موسى 
، ثم جترؤوا عىل اهللا ورسوله باشـرتاطهم رؤيـة اهللا تعـاىل إليامهنـم، فأخـذهم اهللا جلالع

                                       
 .٣٢٢ ص ١تفسري املنار ج) ١(

، قـصص األنبيـاء لـه ٢٦٥ ص١تفـسريه ج:  ينظـر»ّومل حيك كثري من املفرسين سـواه«: قال ابن كثري)  ٢(

 . ١٢٦ ص ٢ج
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 يناشـد ربـه يف #بالصاعقة، وماتوا عىل الراجح من أقوال علامء التفسري، فقـام موسـى 
خيار بني إرسائيل، فرد اهللا إليهم أرواحهم فكانت حمنة ومنة لبني إرسائيل لعلهم يشكرون، 

 . ًبني يدي من تفاسري دليال ملا ذكره حممد عبدهومل أجد يف ما 

﴿﴿: قوله تعالى-٣٦                                                  

                                                                

                                                                      

        ﴾﴾] ٥٩، ٥٨:البقرة[:  

﴿   ﴾ 

 وجـاء ﴾﴿ :ُئيل ملا أمروا به مـن قـولورد يف السنة الرشيفة تفسري لتبديل بني إرسا

 اادخلـو: قيـل لبنـي إرسائيـل(:  هلـذه اآليـة بقولـه@يف حديث متفق عليه تفـسري النبـي 

، فـال )حبـة يف شـعرية: حطة، فدخلوا يزحفون عىل أستاههم، وقـالوا: ًالباب سجدا، وقولوا

ّملفرسين الـذين خـالفوا ، وإن كنا قد ذكرنا بعض التحريفات لبعض ا@يتعدى تفسري النبي 
ً آلية ال شك أشد حتريفا، بـل إنـه @ّإمجاع املفرسين بقول منكر يف اآلية، فإن رد تفسري النبي 

 @ّرد هذا التفسري عـن النبـي ) ١٣٥٤:ت(أشد التحريفات يف التفسري، وحممد رشيد رضا 
                                       

، ١١١ ص ١، تفـسري ابـن أيب حـاتم ج٨٠ ص ٢، تفسري الطـربي ج٥٠ ص ١تفسري مقاتل ج: ينظر) ١(
                  ، تفـسري ابـن أيب زمنـني ٢٠٩ ص ٤، أحكـام القـرآن للجـصاص ج٨٠ ص ١ري الـسمرقندي جتفس

ــي ج١٤١ ص ١ج ــسري الثعلب ــاموردي ج١٩٨ ص ١، تف ــون لل ــت والعي ــسري ١٢٣ ص ١، النك ، تف
              افـــــ، الكـش٧٤ ص ١وي جــــ، تفسري البغ٨١ ص ١، تفسري السمعاين ج١٠٦ ص ١الواحدي ج

ِّ، تفـسري العـز بـن عبـد الـسالم ٨٣ ص ١، زاد املسري ج١٤٧ ص ١، املحرر الوجيز ج١٦٩ ص ١ج
 ،٣٦٢ ص١، البحـر املحـيط ج٦٢ ص١، تفـسري اخلـازن ج٤٠٣ ص١، تفسري القرطبـي ج١٢٧ ص١ج

ــري ج ــن كث ــور ج١٢، تفــسري اجلاللــني ص ٢٦٤ ص ١تفــسري اب ــدر املنث ــسري أيب ١٦٩ ص ١، ال ، تف
، التحريـر والتنـوير ٢٦٢ ص ١اين جــــ، روح املع٨٨ ص ١دير جـــالق، فتح ١٠٣ ص ١السعود ج

 .٥٢، تفسري السعدي ص ٥٠٥ ص ١ج
 .٢١سبق خترجيه ص) ٢(
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 ثقـة لنـا بـيشء ممـا وال«: الثابت يف الصحيحني اقتداء بأستاذه حممد عبده، ومما يقـول يف تفـسريه

روي يف هــذا التبــديل مــن ألفــاظ عربانيــة وال عربيــة، وإن خــرج بعــضه يف الــصحيح والــسنن 

إرسائيــل ًموقوفــا ومرفوعــا، كحــديث أيب هريــرة املرفــوع يف الــصحيحني وغريمهــا، قيــل لبنــي 

﴿    ﴾حنطـة حبـة يف : لوا فدخلوا يزحفون عىل أسـتاههم وقـا

  مـن طريـق مهـام ابـن منبـه،شعرة ويف رواية شعرية، رواه البخاري يف تفـسري الـسورتني

، ومها صاحبا الغرائب يف اإلرسائيليـات، ومل يـرصح أبـو هريـرة بـسامع هـذا أخي وهب

 إذ ثبت أنه روى عنه، وهذا مدرك  فيحتمل أنه سمعه من كعب األحبار@من النبي 

 .  »عتامد األستاذ رمحه اهللا تعاىل عىل مثل هذا من اإلرسائيليات وإن صح سندهعدم ا

                                       
 .البقرة واألعراف) ١(
هو مهام بن منبه بن كامل بن سيج األنباوي الصنعاين أخو وهب بـن منبـه، وكـان أكـرب مـن وهـب، ومهـام ) ٢(

، وروى عنه أخوه وهب، ومعمر بـن راشـد، وعقيـل }، ومعاوية تابعي، سمع ابن عباس، وأبا هريرة
، ٥١٠ ص ٥الثقات البـن حبـان ج: بن معقل، واتفقوا عىل توثيقه، توىف نحو إحدى وثالثني ومائة، ينظرا

، ٤٣٨ ص ٢، هتذيب األسـامء ج١١٧٨ ص ٣، التعديل والتجريح للباجي ج٣٢١ ص ٢رجال مسلم ج
 .٢١٢ ص ٥خيار للعيني ج، مغاين األ٣٩٣ ص ١٠حتفة األرشاف ج

  ، روى عـن أيب هريـرة،>هو وهب بن منبه من خيار التابعني ولـد آخـر خالفـة عـثامن بـن عفـان ) ٣(
ى عنـه عمـرو بـن دينـار، وابنـاه ، وغـريهم، ورو}وأيب سعيد اخلدري، وابن عباس، وابن عمر 

ه ـــ وغـريهم، ووثقاهللا وعبد الـرمحن، وغـريهم، وأخـرج لـه البخـاري، وأبـو داود، والرتمـذي،عبد
، ١٢٨املنتخب من ذيل املـذيل البـن جريـر الطـربي ص: مجهور العلامء، مات سنة عرش ومائة، ينظر

ح ــــل والتجريـــ، التعدي١٤٠ ص٣١ذيب الكـامل جــــ، هت٧٦٠ ص٢اري جـــرجال صحيح البخ
 .١٣٦٢ ص٣ج

سبه، يكنـي أبـا إسـحاق، هو كعب بن مانع بن عمرو بن قيس من آل ذي رعني، وقيل غري ذلك يف نـ) ٤(
ًكان هيوديا عاملا بكتبهم لذلك لقب بكعب األحبار، أسلم يف خالفة عمر   عـىل األشـهر، وغـزا >ً

، تـاريخ مدينـة ٣٣٣ ص ٥الثقـات ج : الروم يف خالفته، أثنى عليه العلامء واتفقوا عىل توثيقه، ينظر
 .٣٩٣ ص٨، هتذيب التهذيب ج ٤٩٠ ص٣ ج، سري أعالم النبالء١١ ص١٦دمشق ج

 . ٣٤٨ ص ٩تفسري املنار ج ) ٥(
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وأقـول «: وتربيراته هذه يف رد احلديث الصحيح تفسري ما ذكـره يف موضـع آخـر بقولـه

 .»أن ما اختاره اجلالل مروي يف الصحيح ولكنه ال خيلو من علة إرسائيلية

 

ّ كتابه املدرسة العقلية شواهد عىل ردهم لكثري مـن األحاديـث التـي فهد الرومي يف. أورد د
: تفرس بعض آيات مـن القـرآن الكـريم، وذكـر الـسبب يف ردهـم لألحاديـث الـصحيحة بقولـه

ّفردوا كثريا من السنة النبوية الطـاهرة التـي تفـرس بعـض آيـات مـن القـرآن الكـريم، أو تتعلـق «
 فعلـوا ذلـك خالفة مـا هـو معلـوم مـن الـرشيعة، وإنـامبذلك، مل يردوها لضعف يف سندها أو مل

ألهنا ال تتفق مع ما ذهبوا إليه يف تفسري اآلية، وبنوا مـا ذهبـوا إليـه عـىل عقـوهلم القـارصة، 

 .»ّفردوا أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم وغريمها من أئمة احلديث

 .@فالسبب هو حتكيم العقل يف كتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه 

 

 يف تفسري كتاب اهللا تعـاىل @ال خالف بني السلف يف قبول املأثور الثابت عن النبي 

يأيت يف الدرجة الثانيـة بعـد #واالكتفاء به، وعدم اعرتاضه بأقوال الرجال، فإن تفسريه 

﴿: القرآن الكريم، وهـو املبـني آلياتـه، قـال تعـاىل               

          ﴾ ]٤٤:النحل[. 

 منزلته الالئقة به، وأقـواهلم التـي تنبـه عـىل @وأنزل علامء السلف هذا التفسري عنه 

إن السنة توضح املجمـل «): ٧٩٠:ت(وجوب التزامها وعدم تعدهيا كثرية، قال الشاطبي 

ًج كثريا من الـصيغ القرآنيـة عـن ظـاهر مفهومهـا يف أصـل اللغـة، وختصص العموم، فتخر

وتعلم بذلك أن بيان السنة هو مراد اهللا تعاىل من تلك الصيغ، فـإذا طرحـت واتبـع ظـاهره 

ًبمجرد اهلوى، صار صاحب هذا النظر ضاال يف نظره، جاهال بالكتـاب، خابطـا يف عميـاء  ًً

                                       
 .٣٤٤ ص ١ ج تفسري املنار) ١(

 .٣٤٤ ص ١املدرسة العقلية ج ) ٢(
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مــن إدراك املنــافع واملــضار يف التــرصفات ال هيتــدي إىل الــصواب فيهــا، إذ لــيس للعقــول 

 .»الدنيوية إال النزر اليسري، وهي يف األخروية أبعد عىل اجلملة والتفصيل

ًوغريمها أبوابا مجعـوا ) ٢٦١:ت(ومسلم ) ٢٥٦:ت(وأفرد املحدثون منهم كالبخاري 

 . يف التفسري@فيها أقوال النبي 
حلامس ملثـل هـذه األقـوال عنـد الـسلف ولكن مجهور املدرسة العقلية يظهر منهم عدم ا

فيام جاء يف السنة، وهذا يدلل عليه كثري من كتابـاهتم يف هـذا املوضـوع، ومنهـا قـول حممـد 
ولقد كان األستاذ «: ًمبينا منهج أستاذ املدرسة العقلية حممد عبده) ١٣٥٤:ت(رشيد رضا 
ل قبـل ظهـور الفـتن، إن اإلسالم الصحيح هو ما كان عليه أهل الـصدر األو: اإلمام يقول

، ويعرب هـو عـن »ومل يكن يثق إال بأقل القليل مما روي يف الصحاح من أحاديث الفتن
 كان يروي بعضهم عـن بعـض، وعـن التـابعني، }وقد ثبت أن الصحابة «: رأيه بقوله

حتى عن كعب األحبار وأمثاله، والقاعدة عند أهـل الـسنة أن مجيـع الـصحابة عـدول فـال 
ٍراو منهم بصحة السند، وهـي قاعـدة أغلبيـة ال مطـردة، فقـد كـان يف عهـد خيل جهل اسم 

ُوال شك يف أن أكثر األحاديث قد روي باملعنى «: ً، وقال أيضا»... منافقون@النبي 
كام هو معلوم، واتفق عليه العلامء، ويدل عليه اخـتالف رواة الـصحاح يف ألفـاظ احلـديث 

فعـىل هـذا ... عىل بعض األحاديـث مـن املـدرجاتالواحد حتى املخترص منها، وما دخل 
 .»كان يروي كل أحد ما فهمه، وربام وقع يف فهمه اخلطأ، ألن هذه أمور غيبية

ًوهذا املنهج عند هؤالء يشكل خطرا عىل الدين؛ إذ فيه هدم جلانب كبري يف الـسنة ثـاين 

 املجمـع }ة الـصحابة مصادر الترشيع، املبينة ملـراد اهللا تعـاىل يف كتابـه وطعـن يف عدالـ
 . عليها أهل العلم، وسبق أن ذكرنا هذا املنهج يف أشد أنواع التحريف

                                       
 .٢١ ص ٤املوافقات ج ) ١(
 . ٤٦٥ ص ٩تفسري املنار ج ) ٢(
 .املرجع السابق) ٣(
 .املرجع السابق) ٤(
  .١٩٣، ١٦٣ص: ينظر) ٥(
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وهم يـردون األحاديـث دون تفريـق بـني الـصحيح والـسقيم، واسـتدركوا ببـضاعتهم 

القليلة يف احلديث عىل أربابه مثل الشيخني، الذين تلقت األمة صحيحيهام بـالقبول، وهـم 

ًأثبـت أنـه كـان مقـرصا «: هلية أستاذهم لذلك، فيقول حممـد رضـايشهدون أنفسهم بعدم أ

، وإذا كان األمـر كـذلك »يف علوم احلديث من حيث الرواية واحلفظ واجلرح والتعديل

فهل حيق هلم اخلـوض يف هـذا العلـم بالتـصحيح والتـضعيف حتـى يتطـاول بعـضهم عـىل 

 واكتفـى @ لـسان نبيـه ّ، الذين عـدهلم اهللا تعـاىل يف كتابـه وعـىل@صحابة الرسول 

علامء اجلرح والتعديل بصحبتهم فلم يبحثـوا مـن ورائهـا عـن العدالـة فـيهم، لكـن بعـض 

رجال املدرسة العقلية قد أساء األدب مع هـؤالء العظـامء، وطعنـوا يف تبلـيغهم عـن النبـي 

ــالطعن @ ــاول بعــض التــابعني ب ، وأقــوال حممــد رشــيد الــسابقة تــدل عــىل ذلــك، وتن

) ٣٢: ت(ّعدله علامء اجلـرح والتعـديل ووثقـوا بـه، ومـنهم كعـب األحبـار واجلرح، وقد 

بمثل هذه اخلرافات كان كعـب األحبـار يغـش املـسلمني ليفـسد علـيهم .. «: فقال يف حقه

ــيل  ــاهللا الع ــول وال قــوة إال ب ــه النــاس إلظهــاره التقــوى وال ح ــنهم وســنتهم، وخــدع ب دي

ة يف الرواية عـن مثـل كعـب األحبـار وممـن ولكن البلي«: ، وقال يف موضع آخر»العظيم

، »روى عنه أبو هريرة وابن عبـاس ومعظـم التفـسري املـأثور مـأخوذ عنـه وعـن تالميـذه

وقد هدانا اهللا من قبل إىل حل بعـض مـشكالت أحاديـث أيب هريـرة املعنعنـة «: ًوقال أيضا

رسائيليـات الباطلـة إلاًعىل الرواية عن كعب األحبار الذي أدخل عىل املسلمني كثـريا مـن 

: ، وحيكـم عليـه بقولـه»واملخرتعة وخفي عىل كثـري مـن املحـدثني كذبـه ودجلـه لتعبـده

 .»كعب األحبار الذي أجزم بكذبه بل ال أثق بإيامنه«

                                       
 .٥ ص ١تاريخ األستاذ اإلمام ملحمد رشيد رضا ج ) ١(

 . ٣٥٩ ص ٩تفسري املنار ج ) ٢(

 .٤٦٦ ص ٩املرجع السابق ج ) ٣(

 .٤٩٩ ص ٨املرجع السابق ج ) ٤(

 .٦٩٧ ص ٢٧ جملد ٩جملة املنار ملحمد رشيد رضا ج ) ٥(
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وهـذا مـن اخلرافـات التـي اختلقهـا وهـب ... «): ١١٠: ت(وقال عن وهب بن منبـه 

 ولـوال جنـون الـرواة بكـل مـا يقـال عـن بنـي ليس هلا أصل عند اليهود وال عند املسلمني،

وقـد ... إرسائيل ملا قبلوا من مثله أن يـرشب مئـات األلـوف أو املاليـني مـن حجـر صـغري

 كـان يقـرع #، عند روايتـه أن موسـى »ّعدوه مع أمثال هذه اخلرافات ثقة يف الرواية

 .»هلم أقرب حجر فتنفجر منه عيون

 بعض رجال املدرسـة العقليـة عليهـا، وهـو يطعـن هذه بعض أقوال حممد رضا ووافقه

 {ّفــيهام، ويعــرتف أن األئمــة عــدلومها ووثقــوا هبــام، بــل إن أبــا هريــرة وابــن عبــاس 

ًوغريمها من الصحابة قد رووا عـن كعـب، فهـل هـؤالء أكثـر علـام ومعرفـة مـن الـصحابة 

ًا ال يلــزم وعلــامء احلــديث الــذين رضبــوا أروع األمثلــة يف دقــة البحــث والتعــديل، وأيــض

 .البحث يف صحة الرواية الطعن بالثقات والنيل منهم

 عنه شهادة وتزكية لكعب، وهل يظن هؤالء أن الـصحابة أقـل }ورواية الصحابة 

 !.؟@ًحرصا منهم عىل كتاب اهللا وسنة نبيه 

 ، والرتمذي  )٢٧٥: ت(، وأبو داود يف صحيحه) ٢٦١: ت(وقد أخرج له مسلم 

 .)٣٠٣: ت(لنسائي ، وا)٢٧٩: ت(

ًوال جتـد لكعـب ذكـرا يف كتـب الـضعفاء واملرتوكـني، بـل اتفـق نقـاد احلـديث عــىل 

 .توثيقه

                                       
 .٣٤٣ ص ٩تفسري املنار ج ) ١(

 .١٢١ ص ٢تفسري الطربي ج : ينظر) ٢(

 . دعوة الشفاعة ألمته@ي  كتاب اإليامن باب اختباء النب١٨٨ ص١صحيح مسلم ج: ينظر) ٣(

 .٢٧٤ ص ١سنن أيب داود ج ) ٤(

 .١٨٨ ص ٥سنن الرتمذي ج ) ٥(

 .٢٥٦ ص ٥سنن النسائي ج ) ٦(

 .١٠٠يات واملوضوعات يف كتب التفسري ص، اإلرسائيل١٥٠ص٢ّالتفسري واملفرسون ج: ينظر) ٧(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة األلفاظ التي ح  

  

 

أما وهب بن منبه فقد أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والرتمذي، قال الـذهبي 

 ري يثـق بـه ويعتمـد عليـه، وقـال، وكان البخـا»ًكان ثقة صادقا«: يف امليزان) ٧٤٨: ت(

ــة أبو ــسائي ) ٢٨١: ت(زرع ــة): ٣٠٣:ت(والن ــان ثق ــن حب ــره اب يف ) ٣٥٤: ت(، وذك

 .الثقات

ّوما روي عنهام من كذب ال يعني أهنام تعمداه، فقد يكون من غريمها أو مل يعرفا كذبـه، 
 .وهذا ما اعتذره العلامء عنهام

ئيليـات إال أهنـم ورغم كل هذه األقوال لرجال املدرسة العقليـة وحتـذيرهم مـن اإلرسا

، ومل يكتفوا بذلك بل رجعوا أنفسهم للكتب السابقة املحرفـة قد أوردوها يف تفاسريهم

 .ونقلوا منها يف تفسري بعض اآليات

ُوأبـــاحوا ألنفـــسهم مـــا مل يبيحـــوه لـــسواهم، فنقلـــوا مـــن «: فهـــد الرومـــي. يقـــول د
يبطلوه وحرفوا معاين نـصوص ّاإلرسائيليات ما خالف نص القرآن الكريم، ومل ينقدوه أو 

ومل يقل أحد مـنهم «: ، وقال»القرآن الكريم، لتوافق ما جاءوا به من تلك اإلرسائيليات

 .»يف نفسه ما قالوه يف كعب ووهب

ًكثـريا مـا «: ويقول حممد حسني الذهبي يف نقل حممـد رشـيد رضـا مـن الكتـب املحرفـة

ًينقل عن الكتاب املقدس أخبارا وآثارا يفـرس  هبـا بعـض مـبهامت القـرآن، أو يـرد هبـا عـىل ً

                                       
 .٣٥٢ ص ٤امليزان ج ) ١(

 .٤٤٦ ص ١تقريب التهذيب ج : ينظر) ٢(

 .٣٣٣ ص ٥الثقات البن حبان ج : ينظر) ٣(

 .٣٣٥ ص ١٣فتح الباري ج : ينظر) ٤(

 .٤٨٤ ص ٢، ج ٣٥١ ص ١تفسري املنار ج : ينظر) ٥(

 .٣٥١، ٣٢٣، ٢٩٥ ص ١املرجع السابق ج : ينظر) ٦(

 .٣٢٥ ص ١املدرسة العقلية ج ) ٧(

 .املرجع السابق) ٨(
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ــشاق  ــىل ع ــري ع ــشدد النك ــذي ي ــرس ال ــذا املف ــدر هب ــان األج ــرسين، وك ــض املف ــوال بع ّأق ّ
ًاإلرسائيليـات أن يكـف هــو أيـضا عـن النقــل عـن كتـب أهــل الكتـاب، وخـصوصا وهــو  ً

 .»ّيعرتف أنه قد تطرق إليها التحريف والتأويل

   ﴿: شيد يف معنى التبديل يف قوله تعاىلّوأما احلديث الذي رده حممد ر

              ﴾ ]البقرة :

 .شخصية ال يعضدها دليل، وال يصح تعديه وإنكاره آلراء ، فإنه يف الصحيحني]٥٩

﴿﴿:  قوله تعالى]٣٧[                                               
                                                                          

                     ﴾﴾ ]٦٠: البقرة[:  

﴿     ﴾ 

فيه مرشب كل أحد حيث أنزله رائده، فمن كان رائده : قيل«): ٤١٤: ت(ُّقال السلمي 

نفسه فمرشبه الدنيا، ومن كان رائده قلبه فمـرشبه اآلخـرة، ومـن كـان رائـده رسه فمـرشبه 

ه روحه فمرشبه السلسبيل، ومن كان رائده ربه فمرشبه يف احلرضة عىل اجلنة، ومن كان رائد

﴿: املشاهدة يقول       ﴾،به عن كل ما سواه «. 

 

سبب التحريـف يرجـع لتلـك اإلشـارات الباطلـة التـي اخرتعهـا الـصوفية، وقـد جعلوهـا 

هنا معاين باطنـة فهموهـا منهـا، يف حـني ال صـلة هلـا باآليـة إشارات لبعض اآليات، ويزعمون أ

من قريب وال من بعيد، وهي يف نفسها إشارات مبتدعة مل ينزل اهللا هبـا مـن سـلطان، مثـل قـول 

ًالسلمي يف هذه اآلية التي معنا، وأيضا اآلية من سورة اإلنسان التي استدل هبا ُّ. 

                                       
 .١٥٠ ص ٢ّالتفسري واملفرسون ج ) ١(

 .٢١صل األول صسبق خترجيه يف الف) ٢(

 .٦١ ص ١ُّتفسري السلمي ج ) ٣(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة األلفاظ التي ح  

  

 

 
اطل ليس له صـلة باآليـة، وال تـدل عليـه لغـة، ولـيس عليـه دليـل، ُّما ذكره السلمي معنى ب

وهو خمالف ألقوال علامء التفسري بـأن املقـصود املـاء الـذي فجـره اهللا تعـاىل لبنـي إرسائيـل مـن 
 يجعل اهللا لكل سبط مـن األسـباط االثنـ«): ٣١٠: ت(قال ابن جرير . احلجر املذكور يف اآلية

ته يف هذه اآلية، يرشب منها دون سائر األسـباط غـريه، عرش، عينا من احلجر الذي وصف صف
ال يدخل سبط منهم يف رشب سبط غريه، وكان مع ذلك لكـل عـني مـن تلـك العيـون االثنتـي 
عرشة، موضع من احلجر قد عرفه الـسبط الـذي منـه رشبـه، فلـذلك خـص جـل ثنـاؤه هـؤالء 

 .»هم من الناسأن كل أناس منهم كانوا عاملني بمرشهبم دون غري: باخلرب عنهم
ُّ، وليس فيها يشء مما ذكره السلمي، وأما قولـه ّوعىل هذا املعنى سار مجهور املفرسين

﴿: تعــاىل       ﴾ــة وعليــه مجهــور العلــامء ،  فــإن املقــصود أهــل اجلن

                                       
 .١٢٢ ص ٢تفسري الطربي ج) ١(
، ١٢٢ ص ١، تفسري ابـن أيب حـاتم ج٤٦ ص ١، تفسري الصنعاين ج٥٢ ص ١تفسري مقاتل ج: ينظر) ٢(

، ٢٠٢ ص ١،تفـسري الثعلبـي ج١٤٤ ص ١، تفسري ابن أيب زمنني ج٨٤ ص ١تفسري السمرقندي ج
ــون ج ــت والعي ــدي ج، ١٢٨ ص ١النك ــسري الواح ــسمعاين ج١٠٩ ص ١تف ــسري ال ، ٨٥ ص ١، تف

، تفـسري العـز بـن عبـد ٨٧ ص ١، زاد املـسري ج١٧٢ ص ١، الكشاف ج٧٧ ص ١تفسري البغوي ج
، تفـسري اخلـازن ٤٢ ص ٢، تفـسري النـسفي ج٤٢١ ص ١، تفسري القرطبي ج١٢٨ ص ١ِّالسالم ج

، ٦٠٥قربصـية البـن تيميـة ص ، الرسـالة ال٢٩٧ ص ١، غرائب القرآن للنيسابوري ج٦٤ ص ١ج
، فـتح القـدير ١٧٥ ص ١، الدر املنثور ج٢٧٨ ص ١، تفسري ابن كثري ج٣٧٧ ص ١البحر املحيط ج

 . ٥٣، تفسري السعدي ص ٢٧١ ص ١، روح املعاين ج٢٥٦ ص ٢ج
، ١٣٣، صفة اجلنة البـن أيب الـدنيا ص ٧٣ ص ١، الزهد البن الرسي ج٣٩٢ ص١تفسري مقاتل ج: ينظر) ٣(

ــوادر األصــول يف أحاديــث ١٠٦ ص ٥، إعــراب القــرآن للنحــاس ج١١٢ ص ٢٤لطــربي جتفــسري ا ، ن
       ، تفــسري ابــن أيب زمنــني٥٠٦ ص ٣، تفــسري الــسمرقندي ج١٧٤ ص ٣الرسـول أليب عبــد اهللا احلكــيم ج

، تفـسري ٢٤٨ ص ٣، رشح صحيح البخـاري البـن بطـال ج١٠٢ ص ١٠، تفسري الثعلبي ج٧٤ ص ٥ج
ــسمعاين ج ــسري ج، ١٢١ ص ٦ال ــي ج١٤ ص ١زاد امل ــسري القرطب ــوع للنــووي ١٤٥ ص ١، تف              ، املجم

، ٢٣٥، روضـة املحبـني ص ١٢٧ ص ١، حـادي األرواح ج٤٦٣ ص ٦، البحر املحـيط ج١٢٦ ص ١ج
، تفسري ابـن كثـري ٣٧٣ ص ٢، النهاية يف املالحم البن كثري ج١٢٦التبيان يف أقسام القرآن البن القيم ص 

 .٣٩٧ ص ٨، أضواء البيان ج٧٥ ص ٩سري أيب السعود ج، تف٢٩٢ ص ٨ج
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حـرضة تلـك التـي وسياق اآليات كلها يف سياق أهل اجلنة وليس للدنيا فيه نـصيب، فـأي 
 !.فيها يشاهد العبد املريد ربه أو غري ذلك من اخلرافات؟

﴿﴿:  قوله تعالى]٣٨[                                                

                                                                          

                                                                      

                                                               

                                                ﴾﴾]٦١: البقرة[:  

 

 .»وأما غضب اهللا فهو إرادة االنتقام«): ٦٠٦: ت(قال الرازي 

 

ِّيدعي كثـري مـن املعطلـ ّة الـذين حيرفـون أسـامء اهللا وصـفاته أهنـم ينزهونـه عـن مـشاهبة ّ ُ

املخلوقات، فينفـون عنـه مـا أثبـت لنفـسه، وهـم بمـرض التـشبيه الـذي تتـصوره عقـوهلم 

القارصة قد حرفوا كثرية من نصوص الرشع، وكان ينبغي أن ينــزهوا اهللا تعـاىل بإثبـات مـا 

 .فسه، فيسلموا من التحريفأثبت لنفسه دون تشبيه وينفون عنه ما نفاه عن ن

 

ما ذكره الرازي أثر من آثار الغضب، وليس هو الـصفة، وال يلـزم مـن الغاضـب أن ينـتقم، 

ًويف اآليـة إثبـات لـصفة الغـضب هللا تعـاىل؛ فـاهللا تعـاىل يغـضب غـضبا يليـق بجاللـه فـال يـشبه 

 اهللا وصـفاته، وسـبق الـرد عـىل ًبصفاته أحدا من خلقه، وهذا مـنهج الـسلف الـصالح يف أسـامء

 .]٧: الفاحتة[ ﴾  ﴿: حتريف صفة الغضب للرب عند قوله تعاىل

                                       
 .١١٠ ص ٣تفسري الرازي ج) ١(
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﴿﴿:  قوله تعالى]٣٩[                                        

                                                                     

    ﴾﴾ ]٦٢: البقرة[:  

﴿   ﴾ 

 ألن ؛@وال إشكال يف عدم اشرتاط اإليامن بـالنبي «): ١٣٥٤: ت(قال حممد رضا 

 املؤمنة بنبي ووحي بخصوصها، الظانـة أن الكالم يف معاملة اهللا تعاىل لكل الفرق أو األمم

: ًفوزها يف اآلخرة ال حمالة ألهنا مسلمة، أو هيودية، أو نرصانية، أو صابئة مثال، فـاهللا يقـول

إن الفوز ال يكون باجلنسيات الدينية، وإنام يكون بـإيامن صـحيح لـه سـلطان عـىل الـنفس، 

 .»وعمل يصلح به حال الناس

وأمـا أنـساب «: ًحيح نقـال عـن أسـتاذه يف تفـسريه لآليـة فقـالوأورد معنى اإليامن الص

الشعوب وما تدين به من دين، وما تتخذه مـن ملـة، فكـل ذلـك ال أثـر لـه يف رضـا اهللا وال 

غضبه، وال يتعلق به رفعة شأن قوم وال ضعتهم، بل عـامد الفـالح ووسـيلة الفـوز بخـريي 

ً بأن يكون التصديق بـه سـطوعا عـىل الـنفس مـن الدنيا واآلخرة إنام هو صدق اإليامن باهللا تعاىل

ًمرشق الربهان، أو جيـشانا يف القلـب مـن عـني الوجـدان، فيكـون االعتقـاد بوجـوده وصـفاته 

ًخاليا من شوب التشبيه والتمثيل، واليقني يف نسبة األفعـال إليـه خـالص مـن وسـاوس الـوهم 

 .»باجلالل اإل هليوالتخييل، ويكون املؤمن قد ارتقى بإيامنه مرتقى يشعر فيه 

 .وهذا ال يكفي يف تعريف اإليامن الصحيح كام سيأيت

 

أفصح حممد رشيد وأستاذه يف غري هذا املوضع عن رفضهام إطـالق الكفـر عـىل اليهـود 

والنصارى، ولـذلك جتـد هـذا التعريـف لإليـامن عنـد حممـد عبـده وعـدم اشـرتاط تلميـذه 

                                       
 .٣٣٦ ص ١تفسري املنار ج) ١(

 .٣٣٤ ص ١ جتفسري املنار) ٢(
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ًهنم، وسيأيت مزيد من أقواهلم األكثر ترصحيا ووضوحا يف ، لصحة إيام@لإليامن بالنبي  ً

منهجهم يف اليهود والنصارى، وسبب هذا التوجه ما يزعمونه من التقريب بـني الـديانات 

 .ًوطرح اخلالفات اهنزاما أمام تلك األمم اهلالكة

 

 :يمكن الرد عىل هذا التحريف من وجهني

ً، ال يكون صحيحا إال قة من اليهود، والنصارى، والصابئنيأن إيامن األمم الساب-١

 ألن اإليامن به من اإليامن بكتبهم وتصديق أنبيائهم، فبشارة نبوته ؛@باإليامن بالنبي 

:  موجودة يف كتبهم، ومن مل يؤمن به فإنه يكذب نبيه، وكتابه الذي أنزل عليه، قال تعاىل

﴿                          

                           ﴾ 

﴿: ، وقال تعاىل]١٥٧: األعراف[                  

                            ﴾ 

ا داموا عىل اإليامن ألن النصارى إذ«: يف تفسريه) ٨٠٣: ت(، قال ابن عرفة ]٦: الصف[

 اإليامن بملة سيدنا حممد # ألن من ملة نبيهم ؛@بملة نبيهم يؤمنون بمحمد 

 .وكذلك يقال يف اليهود »، وإن مل يؤمنوا به فلم يؤمنوا بملتهم قط@

﴿: اإليامن الصحيح ليس كام يذكره اإلمام وتلميذه، وال يعنـي قولـه تعـاىل-٢    

     ﴾  أن يصح اإليامن بمجرد التصديق بوجود اهللا فقط، فإن املرشكني كـانوا

يصدقون بوجود اخلالق، بل إن اإليامن تـصديق بـاهللا، ومالئكتـه، وكتبـه، ورسـله، واليـوم 

                                       
إهنـم ال ديـن هلـم فـإهنم : وأمـا إذا اعتربنـا قـول مـن قـال: عىل القول بأهنم طائفـة مـن أهـل الكتـاب) ١(

 . أيت بيانه يف األسطر القادمةمأمورون كغريهم باإليامن احلق الذي سي

 .٣١١ ص ١تفسري ابن عرفة ج) ٢(
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ــا ــل بموجبه ــا، والعم ــق هب ــر، والنط ــر اآلخ ــن جري ــاب اب ــذا ) ٣١٠: ت(، وأج ــن ه ع

 اآلية بأن من ءامن منهم باهللا واليـوم اآلخـر، وتـرك اإلشكال؛ بأهنا خطاب للمذكورين يف

معنى إيامن املؤمن يف هـذا املوضـع، ثباتـه عـىل إيامنـه «: لداللة الكالم عليه، ثم قال) منهم(

 وبام جـاء @وتركه تبديله، وأما إيامن اليهود والنصارى والصابئني، فالتصديق بمحمد 

ًم اآلخر، ويعمل صاحلا، فلم يبدل ومل يغري به، فمن يؤمن منهم بمحمد، وبام جاء به واليو

 .»حتى تويف عىل ذلك، فله ثواب عمله وأجره عند ربه، كام وصف جل ثناؤه

واإليامن باهللا يف اآلية متضمن لإليامن بمالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، قال 

﴿:  تعاىل                               

                          

                           

                                  
       ﴾ ]١٧٧: البقرة[ . 

        ﴿: وقال فيمن يكفر ببعض الرسل

              

         ﴾]فحكم عىل ]١٥١ -١٥٠: النساء 

 .من مل يؤمن بجميع الرسل بالكفر املحقق

ِّفمن كذب برسول اهللا بعد العلم به فإنه مكـذب بجميـع األنبيـاء، واليهـود والنـصارى  َّ

ُإلسالم، وقالوا نؤمن بام أنزل علينـا ونكفـر بـام  وكفروا با@الذين كفروا برسالة النبي 

وذكر القرآن إعالهنم لكفرهم يف أكثر من موضع، فال شك يف كفرهم وهو معلـوم . رواءه

                                       
، رشح العقيـدة ١٤٤ ص ٧، جممـوع الفتـاوى ج١٨١ ص ١رشح أصول اعتقاد أهل السنة ج: ينظر) ١(

 .١١، مؤلفات حممد بن عبد الوهاب يف العقيدة ص ٣٧٣الطحاوية ص 

 .١٤٨ ص ٢تفسري الطربي ج) ٢(
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، بل هم يعرتفون باالضطرار من دين اإلسالم، وقد تواترت به نصوص الكتاب والسنة

﴿: برفـــضهم اإلســـالم، واهللا تعـــاىل يقـــول                    

        ﴾ ]٨٥: آل عمران[. 

ٍوالذي نفس حممـد بيـده ال يـسمع يب أحـد مـن هـذه األمـة، هيـودي، وال (: @وقال 

 .)نرصاين، ثم يموت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار

 @ِّ يف اإلسالم أنه جيب كفر كل من مل يدخل فيام جاء به حممـد فمن األصول العظام
ّوهو اإلسالم، وهلذا فقد كفر مجهور العلامء من هذه األمة، من مل يكفـر اليهـود والنـصارى  ّ

 .أو شك يف كفرهم

ّوهلذا نكفر مـن مل «: يف سياق ذكره ما هو كفر باإلمجاع) ٥٤٤: ت(قال القايض عياض 

ملة املسلمني من امللـل، أو وقـف فـيهم، أو شـك، أو صـحح مـذهبهم، يكفر من دان بغري 

وإن أظهر مع ذلك اإلسالم، واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه، فهـو كـافر بإظهـاره 

 .»ما أظهر من خالف ذلك

 خـاتم @ ًفالبد يف اإليامن من أن تؤمن أن حممدا«): ٧٢٨: ت(وقال شيخ اإلسالم 

ن اهللا أرسله إىل مجيع الثقلني اجلـن واإلنـس، فكـل مـن مل يـؤمن بـه، النبيني ال نبي بعده، وأ

 .»وبام جاء به فليس بمؤمن 

                                       
، حجــة اهللا ٩٧١ ص ٣، الــصارم املــسلول عــىل شــاتم الرســول ج٧٥ ص ١منهــاج الــسنة ج: ينظــر) ١(

 .٣٤٧البالغة للدهلوي ص 
 إىل مجيـع @أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإليامن، بـاب وجـوب اإليـامن برسـالة نبينـا حممـد ) ٢(

 .٧٠ برقم ١٣٤ ص ١الناس ونسخ امللل بملته ج
، الرسائل الشخصية ملحمد بن عبد ١١٥، بغية املرتاد ص ١١٩مراتب اإلمجاع البن حزم ص : ينظر) ٣(

 .٢٣٠الوهاب ص 
 .٢٨٦ ص٢الشفا بتعريف حقوق املصطفى ج) ٤(
ً تأويال باطال وجعلـوه للـدفاع عـن الـنفس فقـط، وأنكـروا ابتـداءه إلعـالء @تأولوا جهاد النبي ) ٥( ً

 .٣٦٩ ص١االنحراف الفكري ج: كلمة اهللا تعاىل، وهذا تعطيل وحتريف ملعنى اجلهاد، ينظر
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ّ ملـا @وال خيفى كفر اليهود والنصارى الذين حاربوا الرسالة وجحدوا نعت النبـي 

 هلم، وأبنـاؤهم وأحفـادهم يرثـون @قدم املدينة، وعداؤهم للمسلمني وقتال الرسول 
 . املسلمني وواقعنا أكرب شاهدعنهم هذا احلقد عىل

، وإيراده ملعنـى اإليـامن عنـد @أما تفسري حممد رضا لعدم اشرتاط اإليامن بالرسول 
شيخه، فإنني قرأت تفسريه ألشباه هذه اآلية يف حماولـة لتربيـر قولـه واالعتـذار لـه، لكننـي 

النـصارى، أجد عكس ما أريد من أقواله التي تـدل عـىل منـع إطـالق الكفـر عـىل اليهـود و
 :ُوقدوته أستاذه الذي يفصح عن ذلك يف أكثر من موضع، وإليك بعض أقواهلام

ُوأما لفظ الكفر فيطلق يف عـرف كتـاب اليـوم عـىل املالحـدة، فمهـام «: قال حممد رشيد ُ
أطلقنا لقب الكافر أو اسم الكفر يف كالمنا فنريد به ما ذكرنا، وال نطلقه عىل املخـالفني لنـا 

ًصحاب امللل األخرى، ألهنم ليسوا كفارا هبذا املعنى، بل نقول بعـدم جـواز يف الدين من أ

ًإطالقه عليهم رشعا، ألنه صار يف هذه األيام من أقبح الشتائم، وأجـرح سـهام االمتهـان، 

وذلك مما حتظره علينا الرشيعة باتفاق علامء اإلسالم، وال يـصدنك عـن قبـول هـذا القـول 
 للملـة عـىل كـل مـا خـالف، فإنـه مل يكـن يف زمـن التـرشيع إطالق ما ذكر يف العرص األول

يرمي به هلذا الغرض، بل كان من ألطف األلفاظ التي تدل عىل املخالف من غـري مالحظـة 
ًغميزة وال ازدراء، فضال عن إرادة الشتم واإليذاء املخالفة ملقاصد الدين وآدابـه، ذلـك أن 

 .»معنى الكفر يف أصل اللغة السرت والتغطية
ًوعرف املراد باإلسالم يف موضع آخر نقال عن شيخه، فقال َّ وبذلك تعلـم أن املـسلم «: َ

ًاحلقيقي يف حكم القرآن من كان خالصا من شوائب الرشك بالرمحن، خملـصا يف أعاملـه مـع  ً

 :﴿اإليامن، من أي ملة كـان، ويف أي زمـان وجـد ومكـان، وهـذا هـو املـراد بقولـه    

                         ﴾ ]٨٥: آل عمــران[« ثــم ،
 .»ً هو اإلسالم الذي بينا معناه آنفا#نحن املسلمني نعتقد أن دين املسيح «: قال

                                       
 .١٨، ١٧ ص ١جملة املنار املجلد األول ج) ١(
 .٢٥٧ ص ٣تفسري املنار ج) ٢(
 . ٢٥٩ ص ٣ جتفسري املنار) ٣(
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هللا واآلية تبطل قوله وتنـايف مـراده، إذ هـي واضـحة الداللـة ال يمكـن رصفهـا عـن أن ا
 .تعاىل ال يقبل إال اإلسالم

إن اإليـامن هـو اليقـني بـاهللا، «: فقـد فـرس اإليـامن بقولـه) ١٣٢٣: ت(وأما حممـد عبـده 
 . »ورسله، واليوم اآلخر، بال قيد يف ذلك إال احرتام ما جاء عىل ألسنة الرسل

، @ال إشكال يف عدم اشرتاط اإليامن بالنبي « :@وقال عن اإليامن بالنبي 
! ، وال أعلم ما معنى االحرتام بعد الكفر به وتكذيبه؟»ي احرتام ما جاء عىل لسانهويكف

وأدى هذا التحريف ألهم مسائل العقيدة وهي معنى اإليامن، واإلسالم، والكفر، إىل 
ضعف اإلحساس بالفوارق الدينية بني املسلمني واليهود والنصارى، ونشأ نوع من 

املنهي عنها لليهود والنصارى من قبل املنهزمني أمامهم حتت  املوادة، واملواالة الدينية
. ، وغريها مما انخدع به بعض املنهزمني من املسلمنيدعاوى مزيفة مثل وحدة األديان

                                       
 . ١٨٩رسالة التوحيد ص ) ١(
  . املرجع السابق)٢(
لالطالع عىل صور من هـذه املـواالة راجـع خماطبـات اإلمـام وتلميـذه ألئمـة الكفـر مـن القـساوسة ) ٣(

تـاريخ األسـتاذ اإلمـام : دعاء والـرتحم هلـم ووصـفهم بـامللهمني، ينظـروالرهبان وغريهم، وفيـه الـ
 .٣١، حتريف املصطلحات القرآنية ص ٨٢٧ ص ١ملحمد رشيد ج

الدعوة إىل وحدة األديان دعوة قديمة، وجدت عنـد مالحـدة الـصوفية مـن أهـل احللـول واالحتـاد، ) ٤(
ً والتنـرص واإلسـالم، وتزعمهـا أيـضا كابن سبعني، وابن هود، والتلمساين، وهؤالء جيوزون التهـود َّ َ َ

وكذلك الكبار من وزرائهم وغريهم جيعلون دين اإلسالم كـدين «: التتار ووزراؤهم، قال ابن تيمية
ً، ومخدت هذه الدعوة حينا من ٥٢٣ ص ٢٨، ج١٦٤ ص ١٤ جمموع الفتاوى ج»اليهود والنصارى

طنني للكفـر واإلحلـاد، حتـى تبنتهـا حركـة الدهر متحجرة يف صدور قائليها؛ املظهرين لإلسالم، املب
وهي منظمة هيودية للسيطرة عـىل العـامل ) املاسونية(، وقبلها )املونية: (ويقال) صن مون التوحيدية(

ونرش اإلحلاد واإلباحية حتت غطاء نبذ التعصب ووحدة األديان بجامع اإليامن باهللا، وانتـسب إليهـا 
أي بـني ) مجعيـة التـأليف والتقريـب(ه حتى ألفوا مع أمثـاهلم مجال الدين األفغاين وتلميذه حممد عبد

، واآلن تعـود مـن جديـد بأسـامء ٨١٧ ص ١ج ) تـاريخ األسـتاذ(ًاألديان، كام تراه مفصال يف كتـاب 
، حتذير ٢٠اإلبطال لنظرية اخللط بني دين اإلسالم وغريه لبكر أبو زيد ص : وشعارات خمتلفة، ينظر

 .١٣٩ األديان لنارص السوهاجي ص أهل اإليامن من التقارب بني
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 ﴿: ّأما هؤالء الكفرة الذين خيدعوهنم بزخرف القول، فاهللا قد فضحهم بقوله تعاىل

                               

                     ﴾ ]وقوله ]٧٣: آل عمران ،

                 ﴿: تعاىل
                ﴾ ]١٢٠: البقرة[، 

﴿: وقوله تعاىل                           

                            

  ﴾ ]فغروا املنخدعني هبم وطووا نواياهم اخلبيثة يف طمس هوية ]١١٩ :آل عمران ،ُ ّ
اإلسالم، لكن ضعاف النفوس من املسلمني فركضوا وراءهم ونافحوا عنهم، واهللا تعاىل 

﴿: يقول                                

                      ﴾ ]٥١: املائدة[. 

﴿﴿:  قوله تعالى]٤٠[                                        

                                                                     

    ﴾﴾]٦٢: البقرة[:  
 

 .»فليس املراد تيقن جار جمرى احلاصل عند رهبم«): ٦٠٦: ت(قال الرازي 

 ل يف حــق اهللا تعــاىل، وال احلفــظ بالعنديــة املكانيــة، فــإن ذلــك حمــا

كالودائع، بل املراد أن أجرهم م 

نفى مجهور األشاعرة ومن وافقهم عندية املكـان، ألهنـا تـستلزم بـزعمهم أن يكـون اهللا 

ًتعاىل جسام متحيزا يف جهة، وهلذا األصـل الفاسـد عنـدهم نفـوا عنـه العلـو الـذي هـو مـن  ً

 .رره الرازي يف تفسريه لآليةصفات كامله الالئقة به تعاىل، وهذا ما يق

                                       
 .١١٣ ص ٣تفسري الرازي ج) ١(
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ّنصوص العندية مـن النـصوص الكثـرية التـي قابلهـا املحرفـون بعقـوهلم ملـا انقـدح مـرض  ِّ
ّالتشبيه فيها، فرصفوها إىل معان عطلـت حقيقتهـا وحرفـت معناهـا الـذي أراد اهللا تعـاىل منهـا؛  ٍ

ورفـضوا أن تـأيت معنـى عنديـة املكـان، . يفالعندية تعني العلم، أو الكرامة، والترش: فقالوا
ألن املكان بزعمهم حمال عىل اهللا، فيصفونه بأنه ال خـارج العـامل وال داخلـه، وال مكـان لـه وال 

ً، فوصفوه بأوصاف املعدوم تعاىل اهللا عـام يقولـون علـوا كبـريا، وهـم ابتـدعوا عبـارات جهة ً
 أن تنـزيه اهللا تعاىل بإثبات مـا أثبـت لنفـسه مـن غـري وزعموا أهنم ينزهون اهللا تعاىل عنها، واحلق

 .@حتريف وال متثيل وال تعطيل، ونفي ما نفاه عن نفسه يف كتابه وسنة نبيه 
وأما عندية املكان فهي ثابتة بنـصوص كثـرية، وتعنـي الفوقيـة، والعلـو الثابـت لـه سـبحانه، 

ًاىل، وأيضا حتمل معنـى التـرشيف ، وعندية املكان تعني القرب من اهللا تعوسبق احلديث عنه

، وقولـه ]١٦٩: آل عمـران[ ﴾   ﴿: والتكريم، ومثاله قوله تعاىل يف الشهداء

، ويف ]١٩: األنبيــاء[ ﴾       ﴿: تعــاىل يف املالئكــة

 .]٥٥: القمر[ ﴾     ﴿: املتقني
 يبني يف آيات كثرية اختصاصه بعض عباده بالقرب منه يف عاله، فالعندية تـدل واهللا 

 .عىل العلو والفوقية

: @وجاء يف السنة الرشيفة أحاديث تفيد وجود بعض األشياء عنده فـوق عرشـه؛ قـال 
 .)إن رمحتي سبقت غضبي: كتب يف كتابه فهو عنده فوق العرشملا خلق اهللا اخللق (

                                       
 ٤، نيـل األوطـار ج١٥٧ ص ٣، فـتح البـاري ج١١٥عىل سـبيل املثـال أسـاس التقـديس ص : ينظر) ١(

 . وغريهم ممن تأول العندية١٥٢ص
 .١١٢، رشح العقيدة الطحاوية ص ١٠٥ ص ١درء التعارض ج: ينظر) ٢(
 تعاىل والرد عىل األلفاظ املبتدعة مثـل اجلهـة واحليـز واجلـسمية عنـد قولـه سبق احلديث عند علو اهللا) ٣(

 ...﴿: تعاىل             ﴾ ]٢٨:البقرة.[ 
، التنبيـه عـىل املخالفـات ٤٢١ ص١، رشح قصيدة ابـن القـيم ج١٦٥ ص٥جمموع الفتاوى ج: ينظر) ٤(

 .٢٣ لعيل الشبل ص العقدية يف الفتح
 ﴿: سبق خترجيه عند قوله تعاىل) ٥(        ﴾ ]٣٦٩ص] ٧:ـاحتةالف. 
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فـوق : (واحلديث يثبت معنى العلو والفوقية، وكون الكتاب عنده عندية مكان، لقولـه
 .، فال جمال للتأويالت الباطلة فيها)عرشه

﴿: ، لقولــه تعــاىلّواآليــة التــي حرفهــا الــرازي تفيــد إثبــات العنديــة هللا   

    ﴾ــق ؛ ــه داللــة عــىل أن اهللا تعــاىل يف مكــان عــيل الئ ــه، وفي ــد القــرب من ّ وهــي تفي
بجالله، واختص من أراد ترشيفه بقربه احلقيقي منه، ال عىل سـبيل التـرشيف املعنـوي 

إن اهللا حـال يف كـل مكـان أو يف بعـض خملوقاتـه : فقط، كام أن اآلية تـرد عـىل مـن قـال
بـه سـبحانه الـذي ال يـشبهه بـه وال بغـريه مـن ، بـل لـه مكانـه الالئـق وهم احللوليـة

 .ٌصفاته أحد من خملوقاته

ًواآلية أيضا قد تشمل املعنى الـذي نفـاه الـرازي، وهـو احلفـظ وااللتـزام بوفـاء العهـد 

الذي وعدهم اهللا به من األجر واملثوبة، وفيه سـكنى اجلنـة، وهـذا الثـواب يكـون يف اجلنـة 
 مكانية فـال تنـايف عنديـة العهـد وااللتـزام بالوفـاء، التي سقفها عرش الرمحن؛ وهذه عندية

 . فتكون اآلية شاملة للمعنيني

﴿﴿: قوله تعالى ]٤١[                                                      

   ﴾﴾]٦٥:البقرة[:  
 

أي كــانوا بحــسب ســنة اهللا يف طبــع «: يف معنــى املــسخ) ١٣٥٤:ت(قــال حممــد رشــيد 
كالقردة املستذلة املطرودة من حرضة الناس، واملعنـى أن هـذا االعتـداء : اإلنسان وأخالقه

ّالرصيح حلدود هذه الفريضة قـد جـرأهم عـىل املعـايص واملنكـرات بـال خجـل وال حيـاء، 
:  ثـم قـال» ملجالـستهم ومعـاملتهمًحتى صار كرام الناس حيتقروهنم، وال يـروهنم أهـال

                                       
، الـرد عـىل القـائلني ٩٣، رأس احلسني البن تيمية ص ٣١٥ ص ٢اقتضاء الرصاط املستقيم ج: ينظر) ١(

 .٥٣بوحدة الوجود ص 
 .٣١٣ ص ٣جتفسري ابن عثيمني : ينظر) ٢(

 .٣٤٤ ص ١تفسري املنار ج ) ٣(
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 ﴿ًوذهــب اجلمهــور أيــضا إىل أن معنــى «   ﴾ أن صــورهم مــسخت فكــانوا قــردة 

حقيقيني واآلية ليست فيه، ومل يبق إال النقل ولـو صـح ملـا كـان يف اآليـة عـربة وال موعظـة 
ن نـوع اإلنـسان، للعصاة، ألهنم يعلمون باملشاهدة أن اهللا ال يمسخ كل عاص فيخرجـه عـ

إذ ليس ذلك من سننه يف خلقه، وإنـام العـربة الكـربى يف العلـم بـأن مـن سـنن اهللا تعـاىل يف 
الذين خلوا من قبل أن من يفسق عن أمر ربه، ويتنكب الرصاط الذي رشعه له، ينزل عـن 
مرتبة اإلنسان ويلتحق بعجاموات احليوان، وسنة اهللا واحدة، فهو يعامل القرون احلـارضة 

مـسخت «: يف اآليـة) ١٠٤:ت(، واستدل بقول جماهد »مثل ما عامل به القرون اخلاليةب
 .»ًقلوهبم، ومل يمسخوا قردة، وإنام هو مثل رضبه اهللا هلم، كمثل احلامر حيمل أسفارا

فمـسخوا قـردة «: ًمتبعا ملنهج حممد رشيد يف تفـسري اآليـة) ١٣٥٨:ت(وقال اجلوهري 

 .»صورة إنسانية ونفوس قرديةيف أعامهلم، وصاروا يف 

 

حتكيم العقل يف نصوص الكتاب والسنة ينتج عنه مثل هذه التحريفات التي يتأول هبـا 

أصحاهبا ما عارضه من غري هدى وال دليل صحيح، وقد سار مجهور املدرسة العقلية عـىل 

سـلف األمـة، ومـن تقديم العقل عىل كثري من األدلة من الكتاب وصـحيح الـسنة وإمجـاع 

 .ُهنا شاهبوا منهج املعتزلة فسموا معتزلة اليوم

 

ما قاله حممد رشيد واجلوهري ومن وافقهام يف تعطيل معنى املسخ هو رصف لآلية عن 

ّحقيقتها من غري دليل، وخمـالف لقـول مجهـور املفـرسين يف أن صـورهم مـسخت، فكـانوا 
                                       

 .٣٤٤ ص ١تفسري املنار ج  )١(

، ١٨٥ ص١ج ، وعزاه السيوطي يف الـدر املنثـور٦٧٢ برقم ١٣٣ ص١أخرجه ابن أيب حاتم يف تفسريه، ج) ٢(

 .٢٨٩ص١، تفسري ابن كثري ج١٧٣ ص٢تفسري الطربي ج:  إليه وإىل ابن املنذر، ينظر

 .٧٦ص ١تفسري اجلوهري ج ) ٣(

 .٧٢ ـ ٥٣العرصيون معتزلة اليوم ليوسف كامل ص : ينظر) ٤(
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ملا وافـق هـواه، وذكـر أن قـول ) ١٠٤:ت(د رشيد رأي جماهد ، ونقل حممقردة حقيقيني

ولكنـه مل ينقـل اعـرتاض ) ٣٢٧:ت(وابـن أيب حـاتم ) ٣١٠:ت(جماهد قد رواه ابن جرير 

مـسخت قلـوهبم، ومل «العلامء عليه وردهم لـه، فـإن قـول جماهـد الـذي ذكـره حممـد رشـيد 

، قـول شـاذ رده »ًمـل أسـفارايمسخوا قردة، وإنام هو مثل رضبه اهللا هلم، كمثل احلامر حي

ّاألئمة العظام، وعدوه من سقطه، وغمروه يف حسنات هذا التابعي املفرس اجلليل، والـذي  ُّ َ

وهـذا «: يقرأ ردود العلامء ال يرتاب يف بطالن قـول جماهـد، ومـنهم ابـن جريـر حيـث قـال

ّالقول الذي قاله جماهد قول لظاهر ما دل عليه كتاب اهللا خمالف لـه، وذلـ ك أن اهللا أخـرب يف َ

) ٥٩٧: ت(وقال ابن اجلـوزي . »كتابه أنه جعل منهم القردة واخلنازير وعبد الطاغوت

 .»وهو قول بعيد«ًمتعقبا قول جماهد 

 .»ّومل يقله غريه من املفرسين فيام أعلم«: يف قول جماهد) ٦٧١:ت(وقال القرطبي 

وهـذا سـند جيـد عـن جماهـد، «: حيث قـال عـن األثـر) ٧٧٤:ت(وممن تعقبه ابن كثري 

، ثـم قـال بعـد أن سـاق »وقول غريب خالف الظاهر من السياق يف هذا املقام ويف غـريه

                                       
، تفـسري ابـن ١٧٤ ص ٢، تفسري الطـربي ج ٤٨ ص١، تفسري الصنعاين ج٥٤ ص١تفسري مقاتل ج: ينظر) ١(

ــاتم ج  ــسمرقندي ج ١٠٥ ص ٤أيب ح ــسري ال ــني ج٨٨ ص ١، تف ــن زمن ــسري اب ــسري ١٤٨ ص١، تف ، تف

ــــي ج ــــسمعاين ج٢١٢ ص١الثعلب ــــسري ال ــــوي ج٩٠ ص١، تف ــــشاف ٢٢٤ ص١، تفــــسري البغ ، الك

ـــوجيز ج ١٧٥ص١ج ـــرر ال ـــسري ج ٧٧ ص ١، املح ـــسالم ٩٤ ص ١، زاد امل ـــن عبدال ـــز ب ـــسري الع ِّ، تف

، ٤٠١ ص١، البحــر املحــيط ج٦٨ ص١، تفــسري ا خلــازن ج٩٠ ص٢، تفــسري القرطبــي ج١٣٢ص١ج

 .١١٠ ص١، تفسري أيب السعود ج١٨٤ ص١، الدر املنثور ج٢٨٩ ص١تفسري ابن كثري ج

 .٢٨٩ ص ١، تفسري ابن كثري ج١٧٣ ص ١تفسري الطربي ج) ٢(

 .١٧٣ ص ٢تفسري الطربي ج ) ٣(

 .٩٥ ص ١زاد املسري ج ) ٤(

 .٤٤٣ ص ١تفسري القرطبي ج ) ٥(

 .٢٨٩ ص ١تفسري ابن كثري ج )٦(
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والغرض مـن هـذا الـسياق عـن «: ًنقوال كثرية عن علامء التفسري عىل أن املسخ عىل حقيقته

ًن معنويـا ال هؤالء األئمة بيان خالف ما ذهب إليه جماهد، رمحه اهللا، من أن مسخهم إنام كا

، وكالم ابن كثـري واضـح، ويعنـي أنـه يـشمل »ًصوريا، بل الصحيح أنه معنوي صوري

ًمسخ صورهم، ويشمل مسخ أخالقهم، وال حاجة ملا ذكره حممـد رشـيد متعقبـا ابـن كثـري 

 .»فام مراده بذلك؟«: بقوله

نـص فيـه  @ليس يف تفسري اآلية حديث مرفوع إىل النبـي «: ًوقال حممد رشيد أيضا

 .»ًعىل كون ما ذكر مسخا لصورهم وأجسامهم

ٌيلزم عىل قوله هذا أن اآلية التـي مل يـرد فيهـا حـديث تـرصف عـن ظاهرهـا وحقيقتهـا، 

، ومنها هذه اآلية التي أخربوا بحقيقة املسخ فيهـا }وكثري من اآليات فرسها الصحابة 

ِ، ونقل مجع من التابعني قوله، فلم)٦٨:ت(مثل ابن عباس   يطرح هـذا القـول الـذي عليـه َ

ٌمجهور العلامء، ويتبع أثرا قـد رده العلـامء وحكمـوا عليـه بالـشذوذ؟ وإذا مل يـرد حـديث يف  ًّ
، @تفسري اآلية فإن العلـامء يرجعـون لقـول الـصحابة، فهـم أعلـم بـالقرآن بعـد النبـي 

عني، ومل ّوفرس هذه اآليـة ترمجـان القـرآن وحـرب األمـة ابـن عبـاس وعامـة الـصحابة والتـاب

ًينكروا حقيقة املسخ؛ واحلق أن هذا ليس عـذرا صـادقا، فـإن حممـد رشـيد قـد رد احلـديث  ً

﴿: املتفق عىل صحته، كام مر بنا عند قولـه تعـاىل             

                    ﴾ ]٥٩:البقرة[. 

ًواملسخ قد دلت آيات من كتابه تبارك وتعاىل عىل جواز وقوعه عقال، ورشعا، عقوبـة،  ً

﴿: ًونكاال، فاهللا تعاىل يفعل ما يريد، وهو عزيز ذو انتقـام، قـال تعـاىل        

             ﴾ ]وفــرس مجهــور املفــرسين ]٦٧:يــس ،ّ ّ

                                       
 .٢٩١ ص ١ ج تفسري ابن كثري) ١(

 .٣٤٥ ص ١تفسري املنار ج ) ٢(

 . املرجع السابق)٣(
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 .املسخ هنا بأنه تغيري اخللقة إىل حجر أو هبيمة أو مجاد

﴿﴿: قوله تعالى  ]٤٢[                                                    

                                         ﴾﴾ ]٦٧: البقرة[:  

 

ُوليس هذا بيشء، وال حيتمل مـا قـالوا، ولكـن حيمـل عـىل «): ٣٣٣:ت(قال املاتريدي 

أجتازينا هبذا ملا مىض منا وسبق؛ من العصيان بك، واخلالف لك؟ ملا : املجازاة، كأهنم قالوا

 يعلموا أنه من عند اهللا يأمر بذلك، وهذا وأمثالـه عـىل املجـازاة جـائز عـىل مـا ذكرنـا مـن مل

 .»االستهزاء، واملخادعة واملكر كله عىل املجازاة جائز

 

ــازاة، وســبب هــذا  ــن حقيقتــه إىل املج ــى االســتهزاء ع ــاول املاتريــدي رصف معن حي

 .)١٢٣:ت(التحريف ما ورد يف قراءة ابن حميصن 

                                       
، تفــــسري ابــــن أيب حــــاتم ٥٤٧ ص٢٠، تفــــسري الطــــربي ج٩١ ص٣ مقاتــــل جتفــــسري: ينظــــر) ١(

ــسمرقندي ج٣١٩٩ص١٠ج ــسري ال ــني ج ١٢٣ ص٣، تف ــن أيب زمن ــسري اب ــسري ٥٠ ص ٤، تف ، تف

، الكــشاف ١٨ ص ٤تفــسري البغــوي ج ، ٣٨٦ ص ٤، تفــسري الــسمعاين ج ١٣٥ ص ٨الثعلبــي ج 

، ١٤ ص ٦تفـسري اخلــازن ج ، ٥٠ ص ١٥، تفـسري القرطبـي ج ٣٣ ص٧، زاد املـسري ج٢٨ص ٤ج

 .٤٥ ص ٢٣، روح املعاين ج ٣٧٨ ص ٤، فتح القدير ج ٥٨٧ ص ٦تفسري ابن كثري ج 

 .١٨٧ ص ١تفسري املاتريدي ج ) ٢(

َحممد بن عبد الرمحن بن حميصن السهمي، مقرئ أهل مكة مع ابن كثري، ثقة، روى له مـسلم، عـرض ) ٣( َ

 وسعيد بن جبري، عرض عليـه شـبل بـن عبـاد، وأبـو عىل جماهد ابن جبري، ودرباس موىل ابن عباس،

ًعمرو بن العالء، وسمع منه حروفا إسامعيل بن مسلم املكي، وعيسى بن عمر البـرصي، وغـريهم، 

غاية النهاية يف طبقات القراء البـن : ًوكان ابن حميصن من قريش نحويا، قرأ القرآن عىل جماهد، ينظر

 .٧٩ ص٨امء الرواة لشمس الدين القييس ج ، توضيح املشتبه يف ضبط أس٣٥٠اجلزري ص
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ـــدري   ﴿)١٢٨:ت(وعاصـــم اجلح  ﴾ ـــاء، أي ـــزوا: بالي ـــذنا اهللا ه ، أيتخ
 عن االسـتهزاء فتحريف املاتريدي ملعنى االستهزاء تعطيل هلذه الصفة بزعم التنـزيه هللا 

 .الذي فيه ما يشبه املخلوقني من السخرية واللعب

 
ّ، واملفـــرسون عـــىل أن االســـتهزاء يف هـــذه اآليـــة مـــا ذكـــره املاتريـــدي غـــري صـــحيح

وإثبـات مـا .  وصفاته، وأفعاله، وذاته عـن كـل متثيـل، والواجب تنـزيه اهللا السخرية
 من غـري حتريـف، وال تعطيـل، وصـفة االسـتهزاء قـد @أثبته لنفسه يف كتابه وسنة نبيه 

الناجتة عن مـرض التـشبيه، فـإن أثبتها اهللا تعاىل لنفسه يف كتابه، وال حاجة هلذه التمحالت 
استهزاء اهللا تعاىل بأولئك الكفرة واملنافقني يدل عىل قدرتـه، فهـي صـفة كـامل فعليـة الئقـة 
بجالل اهللا تعاىل، يفعلها متى شاء مثل املكر، واخلداع، وقد مىض تفـصيل ذلـك عنـد قولـه 

﴿: تعاىل                 ﴾ ]أما عىل قـراءة اجلمهـور ]١٥:البقرة ،

﴿  ﴾وقد ظن قومـه ملـا أخـربهم بـأمر اهللا تعـاىل # بالتاء؛ فاخلطاب فيها ملوسى ،
بذبح البقرة؛ ظنوا أنه هيزأ هبم ويسخر منهم، ومل يكـن هلـم أن يظنـوا ذلـك بنبـي اهللا، وهـو 

 بـام حكـاه اهللا #ّلبقرة، فـرد علـيهم موسـى خيربهم أن اهللا تعاىل هو الذي أمرهم بذبح ا

 ﴿: تعاىل عنه بقوله         ﴾ ]٦٧:البقرة[. 

                                       
ًعاصم بن أيب الصباح العجاج اجلحدري البرصي، أخذ القراءة عرضا عن سـليامن بـن قتـة عـن ابـن ) ١(

ًعباس وقرأ أيضا عىل نرص بن عاصم، وحييى بن يعمر، وروى حروفا عـن أيب بكـر   عـن النبـي >ً
عاصـم صـاحب : هم، قـال ابـن معـنيِّ، قرأ عليه سالم بـن سـليامن، وعيـسى بـن عمـرو، غـري@

 .١٥٤، غاية النهاية ص ٣٢٤ ص ١٦الوايف بالوفيات ج : القراءة ثقة، ينظر
 ص ١، املحـرر الـوجيز ج ٢١٤ ص ١، تفسري الثعلبي ج ٦القراءات الشاذة البن خالويه ص : ينظر) ٢(

 .٣٢٣ ص ١، تفسري ابن عرفة ج ٤٤٦ ص ١، تفسري القرطبي ج ١٦١
، ١٣٧ ص١، النكت والعيـون ج٨٩ ص١، تفسري السمرقندي ج١٨٢ ص٢لطربي جتفسري ا: ينظر) ٣(

ــد الــسالم ج ــز بــن عب ــسري الع ــسري البغــوي ج١٣٣ ص١ِّتف ــسري القرطبــي ج ١٠٦ ص١، تف ، تف
 .٥٤، تفسري السعدي ص٤٤٦ص

 .١٨٣ ص ٢تفسري الطربي ج: ينظر) ٤(
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﴿﴿: قوله تعالى ]٤٣[                                                          
                                        ﴾﴾]٦٨:البقرة[.  

 
معنى اآلية عن أن ) ١٣٢٣:ت(وشيخه حممد عبده ) ١٣٥٤:ت(رصف حممد رشيد 

تكون قصة واقعية، أحيا اهللا فيها القتيل ليكون آية للناس، وأنكرا هذه املعجزة وجعال 
يان نوع من الترشيع املوجود عند بني إرسائيل، يتوصل به إىل معرفة القاتل؛ فقال اآليات لب

ّوالظاهر مما قدمنا أن ذلك العمل كان وسيلة عندهم للفصل يف الدماء عند «: حممد رشيد
ومعنى ...التنازع يف القاتل إذا وجد القتيل قرب بلد ومل يعرف قاتله ليعرف اجلاين من غريه

 هذا؛ حفظ الدماء التي كانت عرضة ألن تسفك بسبب اخلالف يف قتل إحياء املوتى عىل

﴿: حيييها بمثل هذه األحكام، وهذا اإلحياء عىل حد قوله تعاىل: تلك النفس، أي  

     ﴾ ]وقوله]٣٢:املائدة ، :﴿        

   ﴾ ]ويريكم آياته بام يفصل هبا يف اخلصومات، ويزيل ]١٧٩:البقرة ،

    ﴿: من أسباب الفتن والعداوات، فهو كقوله تعاىل      

         ﴾  ]١٠٥:النساء[«. 
إن مـا أشـار إليـه األسـتاذ مـن «: واستدل عىل هذا التحريف بنقوالت من التوراة؛ قـال

حكم التـوراة املتعلـق بقتـل البقـرة هـو يف أول الفـصل احلـادي والعـرشين مـن سـفر تثنيـة 
 .، ثم نقل نص التوراة يف تفسريه»...االشرتاع ونصه
 .ه من حتريف قد اقتفى فيه أثر شيخهوكل ما ذكر

 
ّخـالف حممـد رشـيد وشـيخه ظـاهر القــرآن ومـا عليـه مجهـور املفـرسين، فـرصفا اآليــة 
وأنكرا معجزة إحياء املوتى، وإنكار املعجزات، والكرامات، واألمور الغيبية، مـنهج متبـع 

                                       
 .٣٥١ ص ١تفسري املنار ج ) ١(
 .٣٤٧ ص ١املرجع السابق ج ) ٢(
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 مثـل إنكـار املالئكـة، وتأويـل ّألكثر رجال املدرسة العقلية، ومر مثاله يف عدد من اآليات،
ّقصة آدم وخروجه من اجلنة؛ وعىل هذا املنهج حيرف هذه اآلية وغريها مـن اآليـات، التـي 
ـــوهلم إال  ـــسع عق ـــذين ال تت ـــاب، ال ـــل الكت ـــرشقني وأه ـــع املست ـــا م ـــم حرج ـــسبب هل ًت

ــيم  ــريم، وحتك ــرآن الك ــن الق ــات م ــف آي ــم بتحري ــوا هل ــأرادوا أن يتقرب ــسوسات، ف للمح

 . املحرفة فيهانصوص الكتب

 
سبق الرد عىل منهج تعطيل القصة عـن حقيقتهـا وصـدق وقوعهـا، وجعلهـا مـن قبيـل 

 من اجلنة، ويف هـذه القـصة املفـرسون عـىل أن #التمثيل واخليال عند قصة خروج آدم 
 هلـذه اهللا عىل تعاىل أحيا القتيل ليدل عىل قاتله، ونـص عليـه ظـاهر القـرآن ممـا ال جمـال فيـه

التعسفات، والواجب اإليامن بام قـصه اهللا علينـا يف كتابـه، وهـو جـزء مـن اإليـامن بالغيـب 

ــه ــه بقول ــؤمنني ب ــاىل امل ــدح اهللا تع ــذي امت ﴿: ال                 

       ﴾ ]منــه، تلــك املعجــزة وهــي إحيــاء والــذي حــاولوا اهلــروب . ]٣: البقــرة
، لالسـتدالل هبـا وإقامـة القتيل، قد تكـرر مثلهـا يف آيـات أخـر أحيـا اهللا فيهـا األمـوات

 @احلجة عىل منكري البعـث، وحتـى أهـل الكتـاب أنفـسهم سـمعوا ذلـك مـن النبـي 
ّواستزادوه من علم الوحي اختبارا له، فلم يسجل اعرتاض أحد منهم عىل ما قصه علـيهم  ُ ً

من أرسارهم مع أنبيائهم، وهم لدهيم مـن القـصص اخلرافيـة، وادعـاء بعـض الكرامـات، 

 .واملعجزات دون تربء منها جماملة ألحد أو اهنزامية إمامه

﴿: يف قوله تعاىل) ٣١٠:ت(قال ابن جرير            ﴾: » أمرهم باالعتبار

 .»ني إرسائيل بعد مماته يف الدنيابام كان منه جل ثناؤه من إحياء قتيل ب

                                       
إحياء بنـي إرسائيـل بعـد : ر اهللا تعاىل يف سورة البقرة مخسة مواضع أحيا اهللا تعاىل فيها املوتى وهيذك) ١(

ّالصاعقة، وهذه القصة، وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وقـصة الـذي مـر عـىل قريـة، 

 .٥١، ٤٨، ٤٧، ٤٦من عاش بعد املوت البن أيب الدنيا ص : وقصة إبراهيم والطيور، ينظر

 .٢٢٩ ص ٢تفسري الطربي ج ) ٢(
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ّفرضبوه فحيي، ونبه تعاىل عىل قدرته وإحيائـه املـوتى : أي«): ٧٧٤:ت(وقال ابن كثري 
 .»بام شاهدوه من أمر القتيل

 . ّوعىل هذا التفسري مجهور املفرسين

واستدالل الشيخ وتلميذه بالنقل من التوراة خمالف لتوجيه رشعنا يف أهل الكتاب 

ّأهنم قد حرفوا، وأتوا بكالم من عندهم يزعمون أنه كالم اهللا تعاىل، ومن السنة ما رواه 
ّال تصدقوا أهل الكتاب (: ًمرفوعا) ٥٩:ت(من حديث أيب هريرة ) ٢٥٦:ت(البخاري 

  ﴿: وال تكذبوهم وقولوا                      

                                 

             ﴾(اهللا بن عمرو بن العاص ّ، وأما حديث عبد

، فاملراد ما أخربنا اهللا تعاىل، أو رسوله )عن بني إرسائيل وال حرجحدثوا (): ٦٥:ت(

، واملحدثون رمحهم اهللا يضعفون # بصدقه، وإال فمن أين لنا السند إىل موسى @

 .املرسل، فكيف بام ليس له سند

                                       
 .٣٠٢ ص ١تفسري ابن كثري ج ) ١(

، ١١٢ ص١، تفـسري الواحـدي ج١٤٢ ص١، النكت والعيون ج١٤٥ ص١تفسري ابن أيب حاتم ج: ينظر) ٢(

ـــسمعاين ج ـــسري ال ـــشاف ج٩٤ ص١تف ـــوجيز ج١٨١ ص١، الك ـــرر ال ـــسري ١٦٥ ص ١، املح ، زاد امل

 القرطبي ، تفسري٧٨ ص ١ إعراب القرآن للعكربي ج، التبيان يف٦٨ ص١، التفسري الكبري ج١٠١ص١ج

، ٧٢ ص١، تفـسري اخلـازن ج٥١ ص١، تفـسري النـسفي ج٣٤٤ ص١، تفسري البيضاوي ج٤٥٧ ص١ج

، ١٩٣ ص١، الـدر املنثـور ج٨٥٢، مغني اللبيب البـن هـشام األنـصاري ص٨٥٢ ص١البحر املحيط ج

 .٥٥عدي ص، تفسري الس٢٠٨ ص٧، التحرير والتنوير ج١٠٠ ص١فتح القدير ج

ال تـسألوا ( :@أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبـي ) ٣(

 .٦٩٢٨ برقم ٢٦٧٩ ص ٦ ج )أهل الكتاب عن يشء

، أمحـد يف مـسنده، مـسند ٣١٨ ص٥، ابن أيب شـيبة يف مـصنفه ج٤٩١ ص٢أخرجه احلميدي يف مسنده ج) ٤(

، ٤٣١ ص٣، النسائي يف الـسنن الكـربى ج ٣٢٢ ص٣نه ج، أبو داود يف سن٤٧٤ ص٢أيب هريرة ج

 .١٣٧ ص ١، الطرباين يف مسند الشاميني ج ١٤٧ ص ١٤ابن حبان يف صحيحه ج 
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املراد جواز التحدث عنهم بام كـان مـن أمـرهم حـسن، «): ٧٩:ت(قال مالك بن أنس 

 .»الأما ما علم كذبه ف

ال تـصدقوا أهـل ( #: والتحدث عنهم فـيام مل يعلـم صـدقه مـن كذبـه راجـع لقولـه

 .احلديث) ...الكتاب وال تكذبوهم

 .ِّأما ما علم كذبه فال شك يف رده

ّوأشد من ذلك كله القراءة يف تلك األسفار املحرفة واالستدالل هبا عىل ما حرفوه مـن 
أتـى النبـي ) ٢٣:ت(أن عمـر بـن اخلطـاب ) ٧٨:ت(؛ فعن جابر بن عبد اهللا كتاب اهللا 

:  فغــضب، فقــال@ بكتــاب أصــابه مــن بعــض أهــل الكتــاب فقــرأه عــىل النبــي @

ِّأمتهوكــون فيهــا يــا ابــن اخلطــاب؟ والــذي نفــيس بيــده لقــد جئــتكم هبــا بيــضاء نقيــة، ال ( َ َ ُ
يـده تسألوهم عن يشء فيخربوكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والـذي نفـيس ب

 .)ًلو أن موسى كان حيا ما وسعه إال أن يتبعني

﴿﴿ :قوله تعالى ]٤٤[                                                   

                                                           ﴾﴾ 
  :]٧١:البقرة[

﴿  ﴾﴿  ﴾ 

ال يصلح لكرامتي وإظهـار واليتـي عليـه إال مـن مل : معناه«): ٤١٢:ت: (ُّقال السلمي

ٍيذلل نفسه بالسكون إىل يشء من األكوان، ومل يسع يف طلب احلوادث بحـال، مـسلمة مـن  ٍِ ِ َ َ

                                       
 .٤٩٩ ص ٦فتح الباري ج : ينظر) ١(

  .الصفحة السابقة:  وانظر.١٥١سبق خترجيه ص) ٢(

مــسند جــابر بــن ده، ، أمحــد يف مـسن٢٦٤٢١، بــرقم ٣١٢ ص ٥أخرجـه ابــن أيب شــيبة يف مـصنفه ج ) ٣(

رواه أمحـــد، «: ١٧٤ ص ١ واللفــظ لــه، قــال اهليثمــي يف جممــع الزوائــد ج٣٨٧ ص ٣اهللا جعبــد

بينام قال العينـي يف . »يعىل، والبزار، وفيه جمالد بن سعيد ضعفه أمحد، وحييى بن سعيد، وغريمهاوأبو

 .»ًورجاله ثقات إال أن يف جمالد ضعفا«: ٧٤ ص ٢٥عمدة القاري ج
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 .»ِمنون عوارض اخلالف

ال أثر عليه ألحد بالسكون إليـه واالعـتامد عليـه، فهـو « :﴾  ﴿ى وقال يف معن

َالقائم يب، والناظر إيل، واملعتمد عـيل، أظهـرت عليـه آيـات قـدريت، وجعلتـه أحـد شـواهد  َ ّ ّ
ّعزيت، فمن شاهده استغرق يف مشاهدته؛ ألنه قد ألبس رداء العز ِ ِ َِ ِ«. 

 

ُّريف السلمي لآليات بمثل هذه القرمطة؛ وهو ادعاء إشـارات تكرر فيام مىض سبب حت
 . خفية لآليات ومعاين باطنة تدل عليها

 

ُّما ذكر السلمي ال معنى له وال يفهم منـه يشء، فـال يـصح إيـراد مثـل هـذه األقـوال يف 
 مـن أن اآليـات ّكتاب اهللا تعاىل، وقد خالف املشهور يف معنى اآلية لدى مجهـور املفـرسين،

يف أوصاف البقرة التي أمر بنو إرسائيل بقتلها ليحيي اهللا هبا القتيل فيدل عـىل القاتـل، قـال 

إهنـا بقـرة مل : مل يذللها العمل، فمعنـى اآليـة: ال ذلول، أي«): ٣١٠:ت(أبو جعفر الطربي 

َتذللها إثارة األرض بأظالفها، وال سني عليها املاء فيسقى عليها الزرع ُِ«. 

ال ذلول صـفة لبقـرة، بمعنـى بقـرة غـري ذلـول، يعنـي مل «): ٥٣٨:ت(وقال الزخمرشي 

 .»تذلل للكراب وإثارة األرض

لـيس فيهـا لـون يفـارق سـائر « :﴾  ﴿يف معنى ) ٥٩٧:ت(وقال ابن اجلوزي 

 .»لوهنا

 .ّوأقوال املفرسين متقاربة عىل أهنا أوصاف للبقرة

                                       
 .٦١ ص ١ُّ السلمي ج تفسري) ١(

 . املرجع السابق) ٢(

 .٢١٣ ص ٢تفسري الطربي ج ) ٣(

 .١٧٩ ص ١الكشاف ج ) ٤(

 .٩٩ ص ١زاد املسري ج ) ٥(
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﴿﴿: قولـــه تعـــالى  ]٤٥[                                               

                ﴾﴾]٧٣:البقرة[.  
﴿     ﴾ 

: َإن اهللا أمر بقتل حـي ليحيـي ميـتهم: قيل فيه«: يف معنى اآلية) ٤١٢:ت(ُّقال السلمي 
ُلك أنه ال حييي قلبك ألنوار املعرفة وال لفهم اخلطـاب إال بعـد أن تقتـل نفـسك أعلمك بذ

ًباالجتهاد والرياضات، فيبقى جسمك هيكال ال صفة له من صـفاته، وال يـؤثر عليـه بقـاء 
ًصورهتا شيئا، فتحيي قلبك، وتكون نفسك رسام ال حقيقة هلا، وقلبـك حقيقـة لـيس عليـه  ُ ُُ ًُ

 .»أثر من املريبني

 
ُّمـر يف املثــال الـسابق أمثــال هـذه التحريفــات عنـد الــسلمي، وهـو هنــا يـذكر إشــارات  ّ
أخرى، ومعاين باطلـة عنـد غـالة الـصوفية، وهـي تعـذيب اجلـسد بالرياضـة، واملجاهـدة، 
وحرمانه من رضورياته التي أوجبهـا اهللا تعـاىل لـئال هيلـك اإلنـسان، لكـن غـالة الـصوفية 

 .صول الكرامة والوالية وما يسمونه بالعرفان واملكاشفةتزعم أهنا طريق حل
 

، واآليـة سبق يف أكثر من موضـع الـرد عـىل أمثـال هـذه املـصطلحات عنـد الـصوفية
ّليست دليال عىل ما ذكره السلمي ال يف الظاهر وال يف الباطن، كام يدعون، بل إن اهللا تعـاىل  ُّ ً

 .رصيح يف اآلية، واهللا أعلمذكرها عىل البعث، كام هو 

﴿﴿: قوله تعالى ]٤٦[                                                

                ﴾﴾ ]٨١:البقرة[:  
﴿   ﴾ 

ــال الزخمــرشي  ــن الــسيئات(«): ٥٣٨:ت(ق نــي كبــرية مــن يع) مــن كــسب ســيئة م

                                       
 .٦٢ ص ١ُّتفسري السلمي ج ) ١(

﴿راجع ذلك عند قوله تعاىل ) ٢(         ﴾  ]٦: الفاحتة.[ 



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة األلفاظ التي ح  

  

 

 .»كان ذنبه أغلب من طاعته: وقيل يف اإلحاطة...الكبائر

 
 . عىل مذهب املعتزلة؛ وهو أن فاعل الكبرية خملد يف النارةّفرس السيئة بالكبرية لتنطبق اآلي

 
عـىل املعتزلـة،  مذهب أهل السنة واجلامعة أنه ال خيلد يف النار إال الكافر، وسبق الـرد

ّوبيان األدلة من الكتاب، والسنة عىل منهج أهل السنة واجلامعة، ويف هذه اآلية فرس علـامء 
هـي الـرشك يمـوت «): ٦٨:ت(بالـرشك، قـال ابـن عبـاس ) اخلطيئـة(التفسري من السلف 

مـن عمـل : أي«: يف معنـى الـسيئة واخلطيئـة) ٣١٠:ت(، وقال ابن جرير »عليه صاحبه
، وكفر بمثل ما كفرتم به، حتى حييط كفره بام له من حسنة، فأولئك أصحاب مثل أعاملكم

 . وأقوال الصحابة والتابعني متقاربة يف نفس املعنى»النار هم فيها خالدون

﴿﴿: قوله تعالى ]٤٧[                                                

                ﴾﴾]٨١:البقرة[:  
﴿   ﴾ 

ــائي  ــال الطباطب ــة) ١٤٠٤:ت(ق ــه الروائي ﴿«: يف بحوث       ﴾ــال إذا : ، ق
 .»جحدوا والية أمري املؤمنني فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

 

الرافــيض الغــايل يف األئمــة فغلــوهم يف أئمــتهم هــذا القــول الباطــل تعــصب للمــذهب 

 .قادهم إىل حتريف الدين

                                       
 .١٨٥ ص ١الكشاف ج ) ١(
 . من سورة البقرة٤٨، ٦، ٣جع آية را) ٢(
 .٧٨ ص ١تفسري اخلازن ج ) ٣(
 .٢٨٠ ص ٢تفسري الطربي ج : ينظر) ٤(
 .٢٨١ ص ٢تفسري الطربي ج: ينظر) ٥(
 .٢١٦ ص ١تفسري امليزان ج ) ٦(



  تحريف معاني األلفاظ القرآنية

  

 

 
 يف رصف اآلية وحتريفهـا واضـح الـبطالن، تكرر يف أكثر من آية أمثال هذا التعسف

 .وهو من زعامات غالة الرافضة، وقد سبق قول السلف يف اآلية

﴿﴿: قوله تعالى ]٤٨[                                           
          ﴾﴾]٨٢:البقرة[:  

 
العمـل الـصالح خـارج «: يف تفسري اإليـامن، والعمـل الـصالح) ٦٠٦:ت(قال الرازي 

﴿: عن مسمى اإليامن، ألنه تعاىل قال         ﴾ فلو دل اإليـامن ّ
 .»ًعىل العمل الصالح لكان ذكر العمل الصالح بعد اإليامن تكرارا

 
قـول الـرازي أن العمـل خـارج عـن مــسمى اإليـامن موافـق لعقيـدة مجهـور األشــاعرة، 
ُوغريهم من املرجئة، الذين خيرجـون العمـل عـن مـسمى اإليـامن، ويـستدلون بمثـل هـذه 

 .ُاآليات، التي عطف فيها العمل الصالح عىل اإليامن

 
القول احلق أن اإليامن تصديق باجلنان، ونطق باللسان، وعمل باألركان؛ وهو مـذهب 
أهل السنة واجلامعة، وهو يزيـد ويـنقص، ال كـام تـرى املعتزلـة، واخلـوارج وغـريهم، ممـن 

ًرية كـافرا، وأيـضا لـيس كـام تقـول املرجئـةيرون أنـه ال يتجـزأ، فجعلـوا مرتكـب الكبـ إن : ً
 .مرتكب الكبرية كامل اإليامن

وأجابوا عىل االستدالل باآليات التي تفرق بني اإليامن والعمـل الـصالح، بـأن اإليـامن 
إذا أطلق أدخل اهللا ورسوله فيه األعامل املأمور هبا، وأن أصل اإليـامن يف القلـب واألعـامل 

 .د سبق تناول هذه املسألة بيشء من التفصيلالظاهرة الزمة له، وق

                                       
 . من سورة الفاحتة٦راجع آية ) ١(

 .١٤٨ ص ٣تفسري الرازي ج ) ٢(

 . من سورة البقرة٢٥، ٣راجع ذلك عند آية ) ٣(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة األلفاظ التي ح  

  

 

﴿﴿: قوله تعالى ]٤٩[                                              

                                                                    

                                                               

                                                                           

        ﴾﴾ ]٨٥:البقرة[:  
﴿   ﴾ 

: ًيف معنى اآلية نقوال ال متت لتفـسريها بـأي رابـط، وممـا نقلـه) ٤٢١:ت(ُّنقل السلمي 

 .»وإن يأتوكم غرقى يف رؤية أفعاهلم تنقذوهنم من ذلك برؤية املنن«

 تنقـذوهنم إىل قطـع العالئـق واألسـباب، وإن يأتوكم أسارى يف أسباب الـدنيا«: ومنها

 .»ٍفإن احلق أبى أن يتجىل لقلب متعلق بيشء

ــاق «: ومنهــا ــأتوكم أســارى يف صــفاهتم ونعــوهتم تفــادوهم أي حتلــوا عــنهم وث ُوإن ي

 .»صفاهتم بصفات احلق ونعوته

 

نـى اآليـة، فلـم تـدل هذه األقوال من اإلشارات الصوفية الباطلة التي ال عالقة هلـا بمع

ُعليها لغة، ومل يرد هبا نص، وهي يف غالبها ال يفهم منها يشء، وتكرر يف أكثر من مثال من 
 .ُّهذه اإلشارات أهنا غرض السلمي من التأليف

 

أكتفي هنا ببيان املعنى الصحيح لآلية، إذ قد سبق الرد عىل مثـل هـذه التحريفـات عنـد 

 .الصوفية

                                       
 .٦٢ ص ١ُّتفسري السلمي ج ) ١(

 .املرجع السابق) ٢(

 .املرجع السابق) ٣(



  تحريف معاني األلفاظ القرآنية

  

 

لفعــل املــذكور يف اآليــة فعــل اليهــود الــذين كــانوا يف زمــن الــوحي باملدينــة؛ فــإن هــذا ا
 يقتتلون عىل عادة اجلاهلية، فنزلـت علـيهم @األوس واخلزرج كانوا قبل مبعث النبي 

الفرق الثالثة من اليهود؛ بنو قريظة، وبنو النضري، وبنـو قينقـاع، فكـل فرقـة حالفـت فرقـة 
تلوا أعان اليهودي حليفه عىل مقاتليه، فيقتـل اليهـودي اليهـودي، من املدينة، فكانوا إذا اقت

وخيرجه من دياره إذا حصل جالء وهنب، ثم إذا وضعت احلرب أوزارها يفـدي اليهـودي 
 .األسارى من اليهود

وقد فرض عىل اليهود األمور الثالثة؛ أال يسفك بعضهم دم بعض، وال خيرج بعـضهم 
: ا باألخري وتركوا األولني، فأنكر اهللا عليهم بقوله تعـاىلًبعضا، وأن يفدوا أسريهم، فعملو

﴿        ﴾ ،ـــداء األرسى ـــو ف ﴿ وه    ﴾  ،ـــل ـــو القت وه
 .واإلخراج، وهذا املعنى هو املشهور من معنى اآلية عند علامء التفسري

﴿﴿: قوله تعالى ]٥٠[                                                ﴾﴾ 
  :]٨٨: البقرة[

 
 ألهنـا ؛ّثـم رد اهللا أن تكـون قلـوهبم خملوقـة كـذلك...«): ٥٣٨:ت(قال الزخمـرشي 

فهـم خلقت عىل الفطرة والتمكن من قبول احلق، بأن اهللا لعنهم، وخذهلم بسبب كفـرهم، 
ّالذين غلفوا قلوهبم، بام أحدثوا من الكفر الزائغ عن الفطرة، وتسببوا بذلك ملنع األلطـاف 

 .»...التي تكون للمتوقع إيامهنم وللمؤمنني
 

هذا من تعسفات الزخمرشي لتنزيل اآليات عـىل معتقـده الباطـل؛ فإنـه يـسلك يف ذلـك 
ّ العتزالياته ثم جيعلها هي املرادة من كـالم اهللا، وفـرس ًأنواعا من التأويالت الباطلة املوافقة

ًهذه اآلية وفقا ملا يعتقده يف أن العباد هم اخلالقون ألفعاهلم استقالال ً. 

                                       
، ٢٢ ص ٢، تفـسري القرطبـي ج١١٧ ص ١، تفـسري البغـوي ج٣٠٦ ص ٢تفـسري الطـربي ج: ينظر) ١(

 .٥٨، تفسري السعدي ص ٣١٨ ص ١تفسري ابن كثري ج
 .غلف: أي) ٢(
 . ١٨٩ ص ١الكشاف ج) ٣(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة األلفاظ التي ح  

  

 

 

 عىل هذا املعتقد الباطل، وبيان خمالفتـه ملـذهب أهـل الـسنة واجلامعـة، وأن تقدم الرد

دة، واختيار ألفعاهلم، لكنها ليست مستقلة عن قدرة اهللا، أن العباد هلم قدرة وإرا: مذهبهم

وإرادته كام تقول القدرية، وال كام تقول اجلربية ومن وافقهـم بأهنـا قـدرة اهللا وإرادتـه وأمـا 

 .العبد عندهم فهو جمبور

ْففعل العبد عند أهل السنة واجلامعة فعل له عـىل احلقيقـة، ولكنـه خملـوق هللا، ومفعـول  ِ َ

 . هو فعل اهللاله، وليس

ًواآلية الكريمة ليست دليال عـىل أن العبـاد هـم الـذين خيلقـون أفعـاهلم، مـستقلني عـن 

ّتقدير اهللا وإرادته وعلمه، وإنام هي رد عىل الكفار الـذين يزعمـون أن قلـوهبم غلـف، فـال 
ّاستطاعة هلم عىل اإليامن، فـرد اهللا علـيهم بـأن الطبـع عـىل قلـوهبم عقوبـة بـسبب كفـرهم، 

ــ ــموعن ــة هل ــازاة وعقوب ــو جم ــامن، فه ــىل اإلي ــر ع ــارهم الكف ــول ادهم، واختي ــام يق ، ال ك

 .إهنم هم الذين خلقوا ذلك يف قلوهبم: الزخمرشي

﴿﴿: قوله تعالى ]٥١[                                                   

                                                                      

      ﴾﴾ ]٩٠:البقرة[:  
 

الغضب عبارة عن التغـري الـذي يعـرض لإلنـسان يف مزاجـه «): ٦٠٦:ت(قال الرازي 

ذلك حمال يف حـق اهللا تعـاىل، فهـو حممـول عند غليان دم قلبه بسبب مشاهدة أمر مكروه، و

                                       
 ].٧: البقرة [﴾              ﴿: عند قوله تعاىل) ١(

، جممـوع الفتـاوى ٣٠ ص ١، امللـل والنحـل ج١٩٠ ص ١اإلبانة عن رشيعة الفرقة الناجية ج: ينظر) ٢(

 .٣٧٤ ص ٨ج

 .٢٣٣ ص ١املسائل االعتزالية ج : ينظر) ٣(

 .املرجع السابق: ينظر) ٤(



  تحريف معاني األلفاظ القرآنية

  

 

 .»عىل إرادته ملن عصاه؛ اإلرضار من جهة اللعن واألمر بذلك

 
يرجع كثري من حتريف أسامء اهللا تعاىل وصفاته وتعطيلها ملـرض التـشبيه، ومـا قالـه الـرازي 

ىل هـو كـام يعلمـه هو حتريف سببه مرض التشبيه الذي انقدح يف عقله، فظـن أن غـضب اهللا تعـا

 .ّمن املخلوقني، فزعم تنـزيه اهللا عن ذلك بتعطيل الصفة وتأوهلا باإلرضار أو العقاب

 
 بيان منهج أهـل الـسنة واجلامعـة يف أسـامء اهللا تعـاىل وصـفاته، وهـم مىض يف أكثر من آية

ن عنه ما نفـاه عـن نفـسه يف كتابـه ، وينفو@يثبتون هللا تعاىل ما أثبته لنفسه يف كتابه وسنة نبيه 

، ويف هذه اآلية وغريها من اآليات واألحاديث إثبـات لـصفة الغـضب، لكـن @وسنة نبيه 

      ﴿: ًكـام يليـق بجاللـه، ال يـشبه أحـدا مـن خلقـه، لقولـه تعـاىل

﴾ ]هد مـن غـضب املخلـوقني، فـال يوصـف اهللا ُ، وما ذكره الرازي هو ما ع]١١:الـشورى

تعاىل به، وإرادة اإلرضار هي من آثار الغضب، التي قد يفعلها الغاضب وقد يرتكها، فهـي غـري 

الغضب، وال يشرتط وقوعها مع كل غـضب، فحـرص الغـضب يف إرادة االنتقـام واإلرضار ال 

 .يصح، وقد سبق تفصيل ذلك عند صفة الغضب يف سورة الفاحتة

﴿﴿: قولــه تعــالى ]٥٢[                                           

                            ﴾﴾ ]٩٤: البقرة[.  
 

 ﴿: وأما قوله تعاىل«): ٦٠٦:ت(قال الرازي  ﴾ل املنزلـة،  فليس املراد املكـان، بـ

ًوال يبعد أيضا يف محله عىل املكان، فلعـل اليهـود كـانوا مـشبهة فاعتقـدوا العنديـة املكانيـة، 

 .»فأبطل اهللا كل ذلك بالداللة التي ذكرها

                                       
 .١٦٨ ص ٣التفسري الكبري ج ) ١(

 . من سورة الفاحتة٧، ٢آية : ينظر) ٢(

 .١٧٤ ص ٣التفسري الكبري ج ) ٣(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة األلفاظ التي ح  

  

 

 

ّالعندية تستلزم عند الرازي ومـن وافقـه اجلهـة، واجلـسمية بـزعمهم، وحرفـوا معناهـا 
 .ه من ألفاظلتنزيه اهللا تعاىل عام ابتدعو

 

ّأما ما أرادوا تنـزيه اهللا عنـه مـن ألفـاظ مبتدعـة مثـل اجلهـة، واجلـسمية، وغريهـا، فـإن 
الرشع مل يأت بإثباهتا وال بنفيها، وهي حمل تفصيل ملا فيها مـن اخللـط بـني احلـق والباطـل، 

 .وقد سبق بيان ذلك

، وال يـشبهه فيهـا أحـد، ية الثابتـة هللا والعندية هي عندية مكان وجهته العلو والفوق

 ما جاء يف الكتاب والسنة دون تـشبيهه وهذا منهج أهل السنة واجلامعة، فهم يثبتون هللا 

، فلفظ املشبهة أبعد ما يكون عنهم، بل هـو بمـن يعـرض أسـامءه وصـفاته عـىل مـا بأحد

لهم بسبب التحريـف، عرفه من أسامء وصفات املخلوقني أقرب، فإنام كان حتريفهم وتعطي

 .وقد سبق الرد عىل حتريف العندية بيشء من التفصيل

ــالى  ]٥٣[ ــه تعــــــــ ﴿﴿: قولــــــــ                                            

     ﴾﴾]٩٩:البقرة[.  
﴿    ﴾ 

ارة عـن حتريـك الـيشء مـن األعـىل إىل األسـفل، اإلنزال عبـ«): ٦٠٦:ت(قال الرازي 

ّ ملـا نـزل بـه #وذلك ال يتحقق إال يف اجلسمي، فهو عىل هذا الكالم حمال، لكن جربيل 

ًمن األعىل إىل األسفل وأخرب به سمي ذلك إنزاال ُ«. 

                                       
 . من سورة البقرة٢٨آية : ينظر) ١(

، ١٣، هناية اإلقدام يف علم الكالم ص ١١١العقيدة ألمحد بن حنبل رواية أيب بكر اخلالل ص : ينظر) ٢(

 .٧٧ ص ٣تعارض جدرء ال

 . من سورة البقرة٦٢آية : ينظر) ٣(

 .١٨٢ ص ٣التفسري الكبري ج ) ٤(
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ًالــوحي مــن اهللا للنبــي يــسمى تنــزيال، وإنــزاال، «): ١٣٥٤:ت(قــال حممــد رشــيد  ً

ًو مرتبة الربوبية،ال أن هناك نزوال حـسيا مـن مكـان مرتفـع إىل مكـان ًونزوال لبيان عل ً

 .»منخفض

 
. هذا قول باطل ينكر علو اهللا تعاىل، وزاد الرازي إنكار نزول اهللا تعاىل إىل السامء الـدنيا

ً نزوال معنويا ال حقيقة له، وكال التحـريفني #وأما حممد رشيد فإنه جيعل نزول جربيل  ً

 .نتيجة لتحكيم العقل يف كتاب اهللا وسنة نبيه

 
، وجربيــل أقــرب املالئكــة هللا تعــاىل، @أرســل اهللا تعــاىل جربيــل بــالقرآن إىل حممــد 

، @وحني يسمع القرآن مـن اهللا تعـاىل ينـزل بـه إىل األرض، حيـث املرسـل إليـه النبـي 
، والنـصوص )أنزلنا(عض اآليات باجلمع وكل ذلك بأمره تعاىل، لذا يأيت لفظ اإلنزال يف ب

ال أن « :متواترة يف الكتاب والسنة عىل هذا املعنى، فهو نزول حقيقـي، وقـول حممـد رشـيد
ًهناك نزوال حسيا  حتريف ملا أطبق عليـه الـسلف وتـواترت بـه النـصوص، وسـبق إنكـاره »ً

إىل األنبياء عليهم لتمثيل املالئكة ) ١٣٢٣:ت(ّوتأول حممد عبده . خللق املالئكة ومهامهم
 .ِّالسالم أنه خياالت يف عقوهلم

 للقرآن مـن جربيـل عـن اهللا تعـاىل، وهـو موافـق @ويف القول تشكيك لتلقي النبي 
 أتـى بـالقرآن مـن عنـد نفـسه، وإن كـان @ّ، الذين يدعون أن النبي لشبه املسترشقني

! الـوحي لـه عنـدمها؟نزول القرآن غري حيس عند الـشيخ وتلميـذه، فكيـف كانـت طريقـة 
ومنكرو ذلـك ينكـرون  يف الكتـاب والـسنة ال حتـىص،@ونصوص لقاء جربيـل للنبـي 

 .# صدق نبوته

                                       
 .٣٩٥تفسري املنار ج ص ) ١(

 .١١٢رسالة التوحيد ص ) ٢(

 . وما بعدها١مزاعم املسترشقني حول القرآن الكريم ملحمد مهر عيل ص : ينظر) ٣(
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والرازي ينفي النزول ألنه يقتيض اجلسمية بزعمه، وهو ينـزه اهللا عن هذا اللفـظ الـذي 

ة  نحو ثامنيـ@، رواه عن النبي ابتدعوه، والنزول قد وردت به السنة، وحديثه متواتر

ينـزل ربنا تبارك وتعـاىل كـل ليلـة إىل (:  قال@ًوعرشون صحابيا، وهذا يعني أن النبي 

 أكثــر مــن مــرة، وتكــرر ذلــك منــه، وهــو أفــصح النــاس، وأبلغهــم، ...)الــسامء الــدنيا

ًوأنصحهم، وبلغ ما أنزل إليه أتم البالغ، وهو أحسن خلق اهللا وأعظمهم تنزهيـا هللا عـام ال  ّ

 تعاىل صفة النزول، وهو يعلم أنه ال ينايف عظمة الرب، ألنه نزول الئـق يليق به، وأثبت هللا

ٍ عن أحد منهم أنه قال عن يشء مـن بجالله، والصحابة والتابعون وأئمة السلف مل ينقل

أو إهنـا تقتـيض اجلـسمية، أو احلركـة، أو غريهـا مـن . ّإن هذا ال يليـق بـاهللا: أسامئه وصفاته

 نرى جترء معطلة النصوص الذين حيرفون كـالم اهللا تعـاىل ورسـوله التربيرات املبتدعة، ومل

 بدعوى التنزيه عن أمور ما أنزل اهللا هبا من سلطان، واألوىل تنزيه اهللا تعاىل بإثبات ما @

 وننزهه عـام نـزه نفـسه فـيهام، وممـا أثبتـه لنفـسه صـفة @أثبت لنفسه يف كتابه وسنة نبيه 

 عىل الوجه الالئق به تبارك وتعاىل قال  نثبتها هللا ،شيئتهالنزول فهي صفة فعلية متعلقة بم

 ،ينـزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السامء الدنيا حيـث يبقـى ثلـث الليـل اآلخـر(: @

 .)من يدعوين فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرين فأغفر له: يقول

، ونمر النص كـام هـي عقيـدة سـلفنا فهذا النزول معلوم املعنى جمهول الكيفية، نؤمن به

الصالح دون حتريف، كام تتأول املبتدعة نصوص الكتاب والسنة تأويالت باطلة متعـسفة، 

                                       
، عمـدة ٦، النـزول للـدارقطني ص ٥٣٥  ص٢مسائل اإلمام أمحد وابن راهويه للمروزي ج : ينظر) ١(

 . ٧٣، العلو للذهبي ص ٣٠٤، الصارم املنكي، النظم املتناثر ص ١٩٩ ص ٧القاري ج 
 ٣٨٤ ص ١أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الكسوف، باب الدعاء والصالة مـن آخـر الليـل ج) ٢(

 .١٠٩٤برقم 
، رسـالة يف إثبـات ٦٢ئمـة احلـديث ص ، اعتقـاد أ٢٩الغنية عن الكـالم وأهلـه للخطـايب ص : ينظر) ٣(

، العقيـدة الواسـطية ٢٣، صفات الرب للواسطي ص ٧٣االستواء والفوقية أليب حممد اجلويني ص 
 . ٣٨٧، الصواعق املرسلة ١٨ص 

 .املرجع السابق) ٤(



  تحريف معاني األلفاظ القرآنية

  

 

وهذا ال خيفى بطالنه، إذ ال يمكـن أن . إن الذي ينزل أمره أو الرمحة أو امللك: ومنها قوهلم

ل ذلــك إال اهللا ، فــال يقــدر عــىل قــو...تقــول الرمحــة أو امللــك مــن يــدعوين فأســتجيب لــه

فإنـه حتريـف للفـظ النـزول وتغيـري . إن نزوله اإلقبال عىل الداعي: ، ومثله من قالتعاىل

 .للمراد منه يف اللغة والرشع، واهللا أعلم

ــه تعــــالى  ]٥٤[ ﴿﴿: قولــ                                             

                                                                

                                                                     

                                                                             
                                                                         

                                     ﴾﴾ ]١٠٢:البقرة[: 

﴿   ﴾ 

ًعلم السحر الـذي يكـون سـببا يف التفريـق بـني الـزوجني «): ٥٣٨:ت(قال الزخمرشي 

من حيلـة ومتويـه، كالنفـث يف العقـد، ونحـو ذلـك ممـا حيـدث اهللا عنـده الفـرك، والنـشوز، 

 .»ّه، ال أن السحر له يف نفسهواخلالف ابتالء من

وقـد وصـف اهللا الـسحر يف القـرآن بأنـه ختييـل خيـدع «): ١٣٥٤:ت(وقال حممد رشيد 

وجممـوع هــذه ...ويف هـذه اآليــة التـي نفـرسها أن الــسحر كـان يؤخـذ بــالتعليم... األعـني

النصوص يدل عىل أن السحر إما حيلة وشعوذة، وإما صناعة علميـة خفيـة يعرفهـا بعـض 

ًاس وجيهلها األكثرون، فيسمون العمل هبا سحرا، خلفاء سببه ولطف مأخـذه، ويمكـن الن

، وقـد اسـتطرد بكـالم »أن يعد منه تأثري النفس اإلنسانية يف نفس أخرى ملثل هـذه العلـة

                                       
 . ٤٤٣ص ) ٤(للتوسع يف الرد عليهم ينظر املراجع يف حاشية ) ١(

 .١٩٩ ص ١الكشاف ج ) ٢(

 .٤٠٠ ص ١نار ج تفسري امل) ٣(
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ــده  ــد عب ــتاذه حمم ــل رأي أس ــد نق ــذا وق ــال، ه ــم وخي ــسحر وه ــه أن ال ــتنتج من ــل اس طوي

ن القصص جاءت يف القرآن ألجل املوعظة واالعتبـار، ّبينا غري مرة أ«: فقال) ١٣٢٣:ت(

فحكايـة ...ال لبيان التاريخ، وال للحمـل عـىل االعتقـاد بجزئيـات األخبـار عنـد الغـابرين

 .»القرآن ال تعدو موضع العربة، وال تتجاوز موطن اهلداية

 

تزلـة ومـن نحـا معارضة النصوص بالعقل وحتكيمه يف الـرشع سـبب للتحريفـات عنـد املع

ًنحوهم من رجال املدرسة العقلية وغريهم، فأنكروا حقيقة السحر وجعلوه خياال، وأما حممـد 

 .ّعبده وتلميذه فهو عىل منهجه يف إنكار القصص القرآنية وادعاء أهنا متثيل ال واقع له

 

ًللسحر حقيقة ثابتة كونا ورشعا؛ فأما كونا فاحلوادث الدالة ع ً ىل تأثريه كثرية مشتهرة ً

ًال ينكرها إال مكابر، وأما رشعا فقد جاءت األدلة يف الكتاب والسنة تدل عىل أن له 

ًحقيقة مؤثرة بإذن اهللا تعاىل؛ مثل هذه اآلية التي تثبت أن له تأثريا ال يرض إال بإذن اهللا، 

  ﴿ :ومنها أمر اهللا تعاىل باالستعاذة منه كام يف قوله تعاىل         

                            

 ﴾ ]وقد اتفق، ]٥-١:الفلق املفرسون عىل أن سبب نزوهلا ما كان من سحر لبيد ّ
، وغريه من األحاديث الثابتة التي  واحلديث يف الصحيحني@بن األعصم للنبي 

 .تثبت حقيقة السحر

ومعتقــد أهــل الــسنة واجلامعــة اإليــامن بنــصوص الكتــاب والــسنة مــن غــري حتريــف أو 

رقـى وعـزائم : ّمصادمة بعقل أو غريه، وءامنوا بأن للسحر حقيقـة، وعرفـه فقهـاؤهم بأنـه

                                       
 .٣٩٩ ص ١ ج تفسري املنار) ١(
 . ٤٦ ص ٢نقل اتفاقهم القرطبي يف تفسريه ج ) ٢(
، ومـسلم يف ٥٤٣٣ بـرقم ٢١٧٦ ص ٥أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الطب، باب الـسحر ج ) ٣(

 .٢١٨٩ برقم ١٧١٩ ص ٤ِّصحيحه، كتاب السالم، باب السحر ج 
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ُ، ويتقرب قيقة، ويمرض حقيقة، ويقتل حقيقةًوعقد، ينفث فيها، فيكون سحرا يرض ح

 .فيه للشياطني، لتقوم هبذا التأثري، وهلذا فإن السحر رشك باهللا جل وعال

﴿: وقولــه تعــاىل                ﴾ ال يــدل عــىل القــول بــأن 

 .أثريه يقع بإذن اهللا وإن شاء أبطلهالسحر ال حقيقة له؛ بل يدل عىل أن له حقيقة، وت

ذهب أهل السنة إىل أن الـسحر ثابـت ولـه حقيقـة، وذهـب «): ٦٧١:ت(قال القرطبي 

عامة املعتزلة إىل أن السحر ال حقيقة له، وإنام هو متويه وختييـل وإهيـام، لكـون الـيشء عـىل 

يـل وغـريه مـن وال ننكـر أن يكـون التخي... غري ما هو به، وأنه رضب من اخلفة والشعوذة

ّمجلة السحر، ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوزها العقـل وورد هبـا الـسمع، فمـن ذلـك مـا 
جاء يف هذه اآلية من ذكـر الـسحر وتعليمـه، ولـو مل يكـن لـه حقيقـة مل يمكـن تعليمـه، وال 

ِّأخرب تعاىل أهنم يعلمونه الناس ًفدل عىل أن له حقا وحقيقة، فهو مقطـوع بـه بإخبـار اهللا ...ُ

ىل ورسوله عىل وجوده ووقوعه، وعىل هذا أهل احلل والعقد الذين ينعقد هبم اإلمجاع، تعا

وال عربة بحثالة املعتزلة وخمالفتهم أهـل احلـق، ولقـد شـاع الـسحر وذاع يف سـابق الزمـان 

 .»وتكلم الناس فيه، ومل يبد من الصحابة والتابعني إنكار ألصله

 .ُه، يرد عىل معتزلة اليوم ومن وافقهموبمثل رد القرطبي عىل املعتزلة يف عرص

                                       
، املغنـي ٥١٩ ص ١، احلجة يف بيان املحجة ج ١٢٠٩ ص ٧ة ج رشح أصول اعتقاد أهل السن: ينظر) ١(

دع رشح املقنـع البـن مفلـح املقـديس ـــ، املب٦٤ ص٤، والكايف يف فقه اإلمام أمحـد ج١٠٤ ص١٠ج

، معـارج القبــول ٢٩٢ ص ٤، الفــروق للقـرايف ج٢٤٥ ص ١٩، املجمـوع للنـووي ج٤٣٨ ص٩ج

 .٥٤٨ ص ٢ج

، التمهيد لرشح كتاب التوحيد لصالح آل ٣١٥أمحد شاكر ص رشح العقيدة الطحاوية حتقيق : ينظر) ٢(

، التـرشيع ٣٤٤ ص ١، إعانـة املـستفيد بـرشح كتـاب التوحيـد لـصالح الفـوزان ج ٤١٨الشيخ ص 

 .٢٨٦ ص ٤اجلنائي يف اإلسالم لعبد القادر عودة ج 

 . بترصف يسري٤٦ ص ٢تفسري القرطبي ج ) ٣(
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وأما ما نقله حممد رشيد عن شيخه يف إنكار واقـع القـصة يف اآليـة فإنـه خمـالف ألقـوال 

ّمجاهري املفرسين يف أن اآلية يف سـياق بيـان مـا عليـه اليهـود مـن الـرش، والفـساد، والكفـر، 
شيخ وتالميـذه يف تكـذيب ، بعد نبذهم التوراة، وتكرر الرد عىل مـنهج الـوتعلم السحر

 .القصص القرآنية

ــه تعـــالى  ]٥٥[ ﴿﴿: قولـ                                                  

    ﴾﴾]١٠٣:البقرة[:  
 ﴿  ﴾ 

﴿«): ٥٣٨:ت(قال الزخمرشي      ﴾ ًيـا إليامهنـم عـىل سـبيل املجـاز عـن متن

 .»وليتهم ءامنوا: إرادة اهللا إيامهنم واختيارهم، كأنه قيل

 

هذا رصف لآلية عن حقيقتها وحتريف ظاهر الفساد، سببه تعصب الزخمـرشي ملعتقـده 

ّاالعتزايل الذي يصف اهللا تعاىل بام ال يليق من عدم القـدرة والتمنـي، لكـي يقـرر أن أ فعـال ّ

 .العباد من خلقهم، وليس هللا فيها يشء تعاىل اهللا عام يقولون

 

ّلـيس يف هـذه اآليـة يشء مــن التمنـي، بـل هــي إخبـار مـن اهللا تعــاىل بـأن هـؤالء الــذين 

يتعلمون من امللكني السحر لو أهنم آمنوا واتقوا اهللا فخافوا عقابه، لكـان جـزاء اهللا وثوابـه 

ّ، وليس هذا من التمني، فإنه ال يصح يف حـق اهللا  من السحر الذي اكتسبوهًهلم خريا هلم

 .ًتعاىل، إذ لو شاء اهللا هلدى الناس مجيعا، فهو عىل كل يشء قدير، واآلية خرب رصف

                                       
 .٤٣ ص ١ري ج أيرس التفاسري أليب بكر اجلزائ: ينظر) ١(

 . من سورة البقرة٦٧، ٥٩، ٥٦راجع آية ) ٢(

 .١٩٩ ص ١الكشاف ج ) ٣(

 .٤٥٧ ص ٢تفسري الطربي ج : ينظر) ٤(

 .٢٣٦ ص ١املسائل االعتزالية ج : ينظر) ٥(
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ــه تعـــالى  ]٥٦[ ﴿﴿: قولـ                                                  

    ﴾﴾]١٠٣:البقرة[:  
 ﴿   ﴾ 

﴿«): ١٤٠٤:ت(قال الطباطبائي       ﴾ ّاتبعوا اإليامن والتقوى، : أي
ّبدل اتباع أساطري الشياطني، والكفر بالـسحر، وفيـه دليـل عـىل أن الكفـر بالـسحر كفـر يف 

ًزكاة، ال كفر بمرتبة االعتقاد، ولو كان السحر كفرا يف االعتقـاد لقـال مرتبة العمل كرتك ال

، واقترص عىل اإليامن ومل يذكر التقوى فاليهود ءامنوا ولكـن )ولو أهنم ءامنوا ملثوبة: (تعاىل
 .»ملا مل يتقوا ومل يرعوا حمارم اهللا، مل يعبأ بإيامهنم فكانوا كافرين

 
طبائي معتقد الرافضة يف التكفري بفعـل املحرمـات واعتبـار فاعلهـا يظهر من قول الطبا

ًمن الكافرين، لكن هذا املعتقد الفاسد ليس هو السبب يف كفر اليهود، فهم مل يؤمنوا أصال 

 .ُحتى يوصفوا باإليامن كام زعم الطباطبائي

 

﴿: اآلية رصحية يف نفي اإليامن عن اليهود فقوله تعاىل     ﴾ يـدل عـىل أهنـم ّ
ليـسوا بمـؤمنني، ووصـف اليهـود بـاملؤمنني حتريــف ملعنـى اإليـامن، فهـم مل يقتـرصوا عــىل 
ارتكــاب املحرمــات كــام زعــم الطباطبــائي، ولكــنهم كفــروا بــاهللا، ونبــذوا كتابــه، وقتلــوا 

لـو «:  يف معنى اآليـة)٣١٠: ت(ّاألنبياء، واتبعوا الشياطني لتعلم السحر، يقول ابن جرير 

﴿ّأن الــذين يتعلمــون مــن امللكــني مــا يفرقــون بــه بــني املــرء وزوجــه  ﴾  فــصدقوا اهللا

 رهبـم فخـافوه وخـافوا عقابـه، فأطـاعوه ﴾﴿ورسوله وما جاءهم به من عند رهبـم و

بـه وتقـواهم بأداء فرائضه وجتنبوا معاصيه لكان جزاء اهللا إيـاهم، وثوابـه هلـم عـىل إيامهنـم 
 .»ًإياه، خريا هلم من السحر وما اكتسبوا به

                                       
 .٢٣٦ ص ١تفسري امليزان ج ) ١(

 .٤٥٧ ص ٢تفسري الطربي ج ) ٢(
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﴿: أما قوله تعـاىل«): ٦٠٦: ت(وقال الرازي  ﴾فـاعلم أنـه تعـاىل ملـا قـال  :﴿   

                        ﴾ ]١٠١: البقرة[ ،

﴿: ثم وصفهم بأهنم اتبعوا ما تتلـوا الـشياطني، وأهنـم متـسكوا بالـسحر، قـال مـن بعـد  

   ﴾ يعني بام نبذوه من كتاب اهللا، فإن محلـت ذلـك عـىل القـرآن جـاز؛ وإن محلتـه 

رتاز ِّعىل كتاهبم املصدق للقرآن جاز؛ وإن محلته عىل األمرين جاز، واملراد من التقوى االح

ّعن فعل املنهيات وترك املأمورات ِ«. 

غـري صـحيح، فـإن مـن . إن الـسحر ال يـصل إىل الكفـر االعتقـادي: وقول الطباطبـائي

 .السحرة من يتقرب للشياطني بأنواع من العبادة ال ترصف إال هللا، وهذا رشك باهللا 

﴿﴿: قوله تعالى ]٥٧[                                                            

                 ﴾﴾]١٠٦: البقرة[:  

﴿  ﴾ 

ما نقلتك من حالة إال أوصـلناك إىل مقـام أرشف «: يف معنى اآلية) ٤١٢: ت(ُّقال السلمي 

 ﴿:  حمل الندامى واخلطاب مـن غـري واسـطة بقولـهمنها وأعىل، إىل أن تنتهي بك األحوال إىل

              ﴾ ]ـ ٨: النجم  ١٠[. 

 

ة لآليـات، هـي ّهذا التحريف سببه القول عىل اهللا بغري علم، وادعاء معـاين باطنـة باطلـ

 .ّمن قرمطة الصوفية وإشاراهتم، ومر بنا أكثر من مرة أمثال هذا التحريف

                                       
 .٢٠٢ ص ٣التفسري الكبري ج ) ١(

، نـواقض اإلسـالم ٢٧٦ ص ٦، معرفـة الـسنن واآلثـار للبيهقـي ج ٢٩٣ ص ١ج كتاب األم : ينظر) ٢(

 .٣لعبد العزيز بن باز ص 

 .٦٣ ص ١ُّتفسري السلمي ج ) ٣(



  تحريف معاني األلفاظ القرآنية

  

 

 
ّال يعد ما ذكره السلمي شيئا يف معنى اآلية، بل هو حتريف واضح خالف فيه املفرسين  ًُّ

     ﴿: ًقاطبة، بل ال معنى ملا ذكره واستدالله باآلية أيضا باطل، فإن قوله تعاىل

              ﴾ يف نسخ األحكام، وسيأيت بيانه 

              ﴿ : بعد أسطر، أما قوله تعاىل

﴾ فهي عىل غري املعنى الذي يريد، فاآلية يف إرسال رب العزة جلربيل يوحي إىل النبي 
 .ّ ما شاءه اهللا من وحي السامء، وليست كام يدعيه بالوحي بغري واسطة@

ة تطلقهـا عـىل وال أعلم ما يريد بقوله حمل الندامى، فإن الصوفية هلا اصطالحات باطلـ
مقامات األولياء كام يزعمونه، ومنها أهل العرفان، واحلقيقـة، واملكاشـفة، وسـبق الكـالم 

 .، ولعله أراد أن يكون نديام هللا، تعاىل اهللا عام يقول الظاملونعنها

﴿﴿:  قوله تعالى]٥٨[                                                            

                 ﴾﴾]١٠٦: البقرة[:  
 

أن : واملعنى الصحيح الذي يلتئم مع السياق إىل آخـره«): ١٣٥٤: ت(قال حممد رشيد 

 ﴿اآلية هنا هي ما يؤيد اهللا تعاىل به األنبياء من الدالئل عـىل نبـوهتم، أي     ﴾ 
نزيلها ونرتك تأييد نبي آخر هبا، أو ننسها النـاس : ًنقيمها دليال عىل نبوة نبي من األنبياء أي

لطول العهد بمن جاء هبا، فإننا بام لنـا مـن القـدرة الكاملـة والتـرصف يف امللـك نـأيت بخـري 
 يف قدرتـه، وسـعة منها يف قوة اإلقناع وإثبات النبوة أو مثلها يف ذلك، ومن كـان هـذا شـأنه

 .»ملكه فال يتقيد بآية خمصوصة يمنحها مجيع أنبيائه
إن النـسخ مـن البـداء «: يف بحوثه الروائية يف اآلية قوله) ١٤٠٤: ت(ونقل الطباطبائي 

﴿: املشتمل عليه قوله تعـاىل                    ﴾ ]٣٩: الرعـد[، 

                                       
﴿ : عند قوله تعاىل) ١(         ﴾ ]٥: الفاحتة.[ 

 .٤١٧ ص ١تفسري املنار ج ) ٢(
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 موت إمام، وقيام إمام آخر مقامه #ويف بعض األخبار عن أئمة أهل البيت عد ... 
 .»من النسخ

 

أما قول الطباطبائي فيدل داللة واضحة عـىل عقيـدة الرافـضة يف جتـويز البـداء عـىل اهللا 

ًتعاىل عام يقولون علوا كبريا، وأما حممد رشـيد فـال وجـه لـرصفه اآليـة عـن معن اهـا، إال إن ً

 .كان يريد اهلروب من القول بالنسخ الدعاء اليهود أنه يستلزم البداء، واهللا أعلم

 

ًتواطئت أقوال املفرسين تقريبا يف معنى النسخ يف اآليـة، وتقاربـت أقـواهلم يف تعريفـه،  ّ
لسنة متأخر، رفع حكم دليل رشعي متقدم، أو لفظه بدليل من الكتاب وا«: النسخ: فقالوا

ًفاملتقدم يسمى منسوخا، واملتـأخر يـسمى ناسـخا ً«ومعنـى اآليـة مـن قولـه تعـاىل ، :﴿ 

    ﴾ما ننقـل مـن حكـم آيـة، إىل «): ٣١٠: ت(حكم اآلية، قال ابن جرير :  أي

ًغــريه فنبدلــه ونغــريه، وذلــك أن حيــول احلــالل حرامــا، واحلــرام حــالال واملبــاح حمظــورا ً ً ّ ،

ــع  ــالق، واملن ــر واإلط ــي، واحلظ ــر والنه ــك إال يف األم ــون ذل ــا، وال يك ــور مباح ًواملحظ

 .»ّواإلباحة، فأما األخبار فال يكون فيها ناسخ وال منسوخ

وخالف حممد رشيد ما عليه أغلب علامء التفسري يف معنى اآلية التي يقع عليهـا النـسخ 

 .يف هذه اآلية وهو احلكم

                                       
 .>يريد عيل بن أيب طالب ) ١(

 .٢٥٥ ص ١ري امليزان ج تفس) ٢(

، نواسـخ القـرآن ٤١٠، الناسـخ واملنـسوخ للمقـري ص ٤٤الناسخ واملنـسوخ للنحـاس ص : ينظر) ٣(

 كالمهــا البــن اجلــوزي، الناســخ واملنــسوخ ملرعــي ١١ واملــصفى يف الناســخ واملنــسوخ ص ١٤ص

 .١٢٦ ص ٢، مناهل العرفان ج ٢٢الكرمي ص 

 .املراجع السابقة: ينظر) ٤(
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ــامء  ــور عل ــق مجه ــاواتف ــال ورشع ــسخ عق ــواز الن ــىل ج ــة ع ًاألم ً ــشوكاين ــول ال ، يق

، فمنعـوا النـسخ »فلم حيـك اخلـالف فيـه إال عـن اليهـودوأما اجلواز«): ١٢٥٠:ت(

ّليبقوا عىل رشعهم املحرف، وزعموا أن نسخ رشائعهم برسالة حممد   يستلزم البـداء @ُ

نه البداء، رغم وجـود نـصوص حمرفـة وهو حمال عىل اهللا تعاىل، فنفوا عنه النسخ وألزموا م

 .يف التوراة تنسب إىل اهللا تعاىل البداء

ولقد ترسبت هذه العقيدة اليهوديـة اخلبيثـة إىل بعـض الرافـضة ومـن تـأثر هبـم، ولكـن 

َّالغـالة الــروافض مــنهم كــانوا أشــد مــن اليهــود، فجــوزوا النــسخ والبــداء عــىل اهللا تعــاىل؛  َ
 عىل ضاللة استلزام النسخ للبداء، لكـنهم افرتقـوا بعـد واجتمعت اليهود وبعض الرافضة

ذلك إىل ناحيتني خطريتني، فاليهود أرسفوا يف إنكار النسخ السـتلزامه يف زعمهـم البـداء، 

ِّوعليه كفروا برسالة خاتم األنبياء عليه الصالة والسالم، أما بعض الرافضة فأثبتوا النـسخ 

َّوجوزوا البداء عىل اهللا تعاىل رصاحة ً، تعاىل اهللا عام يقولون علوا كبريا ووقاحةَ ً. 

والبداء حمال عىل اهللا تعـاىل وال يعرفـه أهـل الـسنة واجلامعـة، واجتمعـوا مـع الطوائـف 
األخرى من اخلوارج، واملعتزلة، ومجهور األشاعرة، وغريهم عىل مقـت مـن نـسب إىل اهللا 

التغيري يف العلم مـن حـال إىل : ني، فإن البداء يعتعاىل ذلك النقص الذي ال يليق بكامله 

                                       
، التلخـيص ٢٥١، التبرصة يف أصول الفقه للـشريازي ص ٤٧٠ ص ٤ اإلحكام البن حزم ج :ينظر) ١(

 ٢، أصـول الرسخـيس ج ١٤، نواسخ القـرآن ص ٤٦٧ص ٢يف أصول الفقه أليب املعايل اجلويني ج 
، أضواء البيـان ٧٤ ص٣، الفواكه العذاب ج ١٧٥، املسودة ص ٣٨٣، املنخول للغزايل ص٥٤ص 

 .٤٤٦ ص٢ج
 .نسخجواز ال) ٢(
 .٣١٣إرشاد الفحول ص ) ٣(
ــى املغــريب ص: ينظــر) ٤( ــن حيي ــة اللهفــان ج١٣٣إفحــام اليهــود الب ــارى ٣٢١ ص٢، إغاث ــة احلي ، هداي

 .١١٥ص
، منهـاج ٢٩، اللمع يف أصول الفقـه إليب إسـحاق الـشريازي ص٦٥فرق الشيعة للحسن ص : ينظر) ٥(

 .٤٧، أخبار الشيعة وأحوال رواهتا ص ٣٩٥ ص ٢السنة ج



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة األلفاظ التي ح  

  

 

، وأي ضـالل أكـرب ًكالظهور بعد اخلفاء، أو استحداث رأي جديد مل يكن معلوما: حال
من نسبة هذا الباطل هللا، الذي أحاط بكل يشء علام، ولكن اليهود تلزم به من قال بالنـسخ 

أئمـتهم التـي لتبقى عىل دينها املحرف، وبعـض الرافـضة متـسكت بـه لتـربر للنـاس أخبـار 
تتحدث عن املستقبل فيأيت الواقع بتكـذيبها، لـذا أرادوا إزالـة هـذا التنـاقض وإبعـاد صـفة 

قـد بـدا : (ّالكذب عنهم، فنـسبوا ذلـك التنـاقض إىل اهللا، ولكـن عـدلوا يف العبـارة، فقـالوا
 .تعاىل اهللا عن ذلك، وهي ذريعة يتذرعون هبا كالتقية عندهم) لربكم

ً، فهو أن النسخ ليس مسبوقا باجلهل، وليس من لوازمه نسخ والبداءأما الفرق بني ال

البداء، بل علم اهللا سابق عىل النسخ، واهللا عامل بام يرشع من أحكام، حتى إذا انقضت املـدة 
التي جعلها اهللا لذلك احلكم نسخه بام سبق يف علمه أنه سيكون، أما البـداء فيـستلزم سـبق 

هللا تعاىل، فال جيوز القول بـام يـؤدي إىل نفـي كـامل اهللا أو إثبـات اجلهل، وهذا مناف لكامل ا
 .نقص يف حقه 

وليس هذا من بـاب البـداء، بـل هـو نقـل العبـاد مـن عبـادة إىل «): ٦٧١: ت(قال القرطبي 
ًعبادة، وحكم إىل حكم، لرضب من املصلحة، إظهارا حلكمته وكامل مملكتـه، وال خـالف بـني 

اء قصد به مصالح اخللق الدينية والدنيوية، وإنـام كـان يلـزم البـداء لـو مل العقالء أن رشائع األنبي
ًيكن عاملا بمآل األمور، وأما العامل بذلك فإنام تتبدل خطاباته بحسب تبدل املـصالح، كالطبيـب 

املراعي أحوال العليل، فراعى ذلك يف خليقته بمشيئته وإرادته، ال إله إال هـو، فخطابـه يتبـدل، 
 .»ته ال تتغري، فإن ذلك حمال يف جهة اهللا تعاىلوعلمه وإراد

                                       
ــة للعــسكري ص ٦٢الناســخ واملنــسوخ للنحــاس ص : ينظــر) ١( ــارات ٥٣٨، الفــروق اللغوي ، االختي

 .١٣٠ ص ٢، مناهل العرفان ج ٦٢، التعريفات ص ٧العملية البن اللحام ص 
، بـني الـشيعة ٩٢٣ ص ٢أصول مذهب الشيعة اإلمامية الرافـضة عـرض ونقـد لنـارص القفـاري ج ) ٢(

 .١٧٣والسنة إلحسان إهلي ظهري ص 
، الناســخ واملنــسوخ ١٢٠ ص ٣، اإلحكــام لآلمــدي ج ٤٤الناســخ واملنــسوخ للنحــاس ص: ينظــر) ٣(

 .١٥٧، خمترص إظهار احلق لرمحة اهللا اهلندي ص ٦٥للكرمي ص 
 .٦٤ ص ٢تفسري القرطبي ج ) ٤(
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 شـطط وتعـسف  ﴾    ﴿: وأما استدالل بعـض الرافـضة بقولـه تعـاىل

ًبالغ، ذلك أن املحو واإلثبات بعلمه وقدرته وإرادته، من غري أن يكون جاهال بذلك تعـاىل عـام 

ذا املعنى، وأن كل ذلك مسطور عنـده يف أم الكتـاب، فاآليـة يف يقولون، واهللا تعاىل ختم اآلية هب

ٍوال يتطـرق إليهـا البـداء، فـاملحو واإلثبـات جـار وفـق مـا عنـده سـبحانه وتعــاىل يف أم ) ١(النـسخ

 .﴾   ...﴿:  ومل يقل،﴾  ﴿: الكتاب ولذلك قال

األئمة من البداء يكشف عن تسرتهم بالبداء خلـداع العـوام وقول الطباطبائي أن موت 

 .وتربير تناقضهم وأكاذيبهم

، قـال أمحـد بـن حنبـل والقول بتجدد علم اهللا جل وعال كفر بإمجاع أئمة أهـل الـسنة

ًإن اهللا تعـاىل مل يكـن عاملـا حتـى خلـق لنفـسه علـام فعلـم بـه، فهـو : من قـال«): ٢٤١: ت( ً

 .)٣(»كافر

﴿﴿: تعالى قوله ]٥٩[                                                    

                    ﴾﴾ ]١١٢: البقرة[:  

 ﴿    ﴾  

 .»وال هم حيزنون بأن يشغلهم عنه باجلنة«): ٤١٢: ت(ُّقال السلمي 

 

ًيعد السلمي االشتغال بطلب اجلنة حزنا وهذه من مصائب الصوفية، إذ يزعمون أهنـم  ُّ
ّال يعبدون اهللا لطلب اجلنة وغريها من األجـور التـي وعـد اهللا هبـا املـؤمنني، ويـدعون أهنـا 

 .تشغلهم عن العبادة للحب وحده

                                       
 .٢٣ ص ٣، تفسري البغوي ج ٤٦٨ ص ٤، تفسري ابن كثري ج ٤٧٧ ص ١٦تفسري الطربي ج : ينظر) ١(
، الــرد عــىل ٢٢٥ ص ٣، اجلــواب الــصحيح ج ٤٠، التبــصري يف الــدين ص ١٦٢ اإلبانــة ص :ينظــر) ٢(

 ٤٦٤املنطقيني ص 
 .٣٨٥ ص ٢السنة لعبد اهللا بن أمحد ج ) ٣(
 .٦٣ ص ١ُّتفسري السلمي ج ) ٤(
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ًلـسنة، ونقـضت أصـال عظـيام بنـي عليـه خالفت الصوفية يف املعتقد الفاسد الكتـاب وا ً

أكثر نـصوص الـرشع يف الرتغيـب يف اجلنـة، والرتهيـب مـن النـار، فـصارت اجلنـة حـادي 
ّأرواح املؤمنني وأقضت النار مضاجع األنبياء، واألوليـاء، واملرسـلني، وعـىل هـذا اتفقـت 

ملؤمنـون هبـا رهبـم، الرشائع الساموية، وجاءت أدعية األنبياء واملرسلني يف اجلنة التي يرى ا
 .ويرتفع عنها الصوفية، وقد تقدم الرد عىل مثل هذا التحريف الباطل

 ﴿:  ويف معنى قوله تعاىل    ﴾ ِضمن هلم تعاىل «): ٧٧٤: ت( يقول ابن كثري َ
 ﴿عـىل ذلـك حتــصيل األجـور، وآمـنهم ممــا خيافونـه مـن املحــذور فــ    ﴾ فــيام 

 ﴿قبلونه، يست    ﴾عىل ما مىض مما يرتكونه «. 

﴿﴿: قوله تعاىل] ٦٠[                                              

                                                                               

                             ﴾﴾]١١٣:البقرة[:  
﴿  ﴾ 

﴿: أي«): ٥٣٨:ت(قال الزخمرشي     ﴾  ،يصح ويعتد به، وهـذه مبالغـة عظيمـة
 .»...هام اسم اليشءألن املحال واملعدوم يقع علي

 
ًهذا التفسري وإن كان صـحيحا، إال أن تعليلـه باطـل، وهـو ممـا تـرسب لـبعض املعتزلـة 

ــة ، التــي تــرى أن املعــدوم يشء يكتــسب صــفة ومــن وافقهــم مــن الفلــسفة األفالطوني

                                       
﴿ : عند قوله تعاىل) ١(         ﴾  ]٥: الفاحتة.[ 
 .٣٨٥ ص ١تفسري ابن كثري ج ) ٢(
 .٢٠٤ ص ١الكشاف ج) ٣(
ام ـــنسبة إىل أفالطون مـن مـشاهري فالسـفة اليونـان، وهـو تلميـذ سـقراط ومعلـم أرسـطو، تـوىف ع) ٤(

ــر. م. ق٣٤٧ ــي ص: ينظ ــدين القفط ــامل ال ــامء جل ــار احلك ــامء بأخب ــار العل ــاء يف ٨أخب ــون األنب ، عي
 . ٧٦طبقات األطباء ص 
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ــوهلم ــق، فق ــود فيخل ــامل: ُالوج ــدم الع ــول بق ــبيه الق ــال يشء؛ ش ــدوم واملح ــداملع م ، وق
 يف صفة القـدرة واخللـق، الصفات، وفيه تنقيص من صفات كامل اهللا تعاىل، وتقدم مثله

 . فعندهم اخللق ليس سوى نقل من العدم إىل الوجود من غري خالق

 
املحال واملعدوم ليس بيشء، وهذا الذي عليه أهل السنة واجلامعة وعامة عقالء بني آدم، 

   ﴿: ، فمن الكتاب قوله تعاىلالكتاب، والسنة، واإلمجاعّودل عىل ذلك 

          ﴾ ]وقال تعاىل]٩:مريم ، :﴿ 

        ﴾ ]وقال تعاىل]٦٧:ممري ، :﴿   

        ﴾ ]٦٠:مريم[. 

أن املعدوم ليس بيشء يف اخلارج، ولكن اهللا يعلـم مـا يكـون قبـل : والتحقيق يف املسألة

 ﴿: ولـه تعـاىلأن يكون ويكتبه، وقد يذكره، وخيرب بـه، كق             

             ﴾ ]فيكون شيئا يف العلم، ال يف اخلارج]١:احلج ،ً وعليه ينبغـي ،
ُأن يفرق بني ثبوت اليشء ووجوده يف نفسه، فإن األول وجوده اخلارجي احلقيقي، والثاين 

ً واهللا تعاىل حييط بكل يشء علام، ويعلم ما مل يكـن لـو كـان كيـف يكـون، وجوده يف العلم،

واهللا تعاىل يشمل علمـه األزيل الوجـود العلمـي، والوجـود اخلـارجي، وال خـالق غـري اهللا 
ٌّتعاىل، فإن من املعتزلة والـشيعة مـن ادعـى أن املعـدوم شـيئ ثابـت يف العـدم غنـي عـن اهللا  ٌُ ّ

 .ول أحد من أهل املللتعاىل، ومل يسبقهم هلذا الق
                                       

ف ومن تابعه من تالميذه، ويعنون بقدم العامل أنه موجود مـن ًوهو أيضا من مذاهب أرسطو الفيلسو) ١(
 . ٢٦٦ ص ١إغاثة اللهفان ج: غري إرادة اهللا تعاىل، بمعنى أنه مل خيلقه والعياذ باهللا، ينظر

﴿: عند قوله تعاىل) ٢(          ﴾ ]٢٠:البقرة.[ 
 . ٧٢ ص ١االستقامة ج: ينظر) ٣(
 .١٥٦ ص ٢جمموع الفتاوى ج: ينظر) ٤(
 .٢٣٨ ص ١املرجع السابق، املسائل االعتزالية ج: ينظر) ٥(

 .٢٥٥ ص٩، درء التعارض ج٢٧٤، غاية املرام لآلمدي ص٢٥اإلقدام يف علم الكالم ص: ينظر) ٦(
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﴿﴿: قوله تعالى ]٦١[                                                       

  ﴾﴾]١١٥:البقرة[:  
﴿   ﴾ 

﴿يف معنى ) ٢٨٠:ت(قال هود اهلواري    ﴾: »فثم اهللا: أي«. 

وقيل ثم وجه اهللا؛ ثم اهللا عىل ما ذكرنا من جواز الـتكلم «): ٣٣٣:ت( وقال املاتريدي 

 .»...ثم رضاء اهللا: ليس عنهم بغائب، وقيل: بالوجه عىل إرادة الذات، أي

ــرازي  ــال ال ــات «): ٦٠٦:ت(وق ــسيم وإثب ــي التج ــىل نف ــدالئل ع ــوى ال ــن أق ــة م اآلي

ًولـه وجـه جـسامين لكـان وجهـه خمتـصا بجانـب معـني ًولو كان اهللا تعـاىل جـسام ...التنـزيه

﴿: وجهة معينة، فام كـان يـصدق قولـه           ﴾ فلـام نـص اهللا تعـاىل عـىل 

ذلك علمنا أنه تعاىل منزه عن اجلسمية، واحتج اخلصم أن اآلية تدل عـىل ثبـوت الوجـه هللا 

 .»...تعاىل

ًملا كان اهللا سبحانه منــزها عـن املـادة والوجهـة، «): ١٣٥٤:ت(ويف تفسري حممد رشيد 

ًرشع للناس مكانا خمصوصا يستقبلونه يف عبادهتم إياهًواستقباله هبذا املعنى مستحيال؛ ً«. 

 .»ًجهة رضاه وليس اهللا خمتصا بمكان: أي«): ١٣٥٨:ت(وقال اجلوهري 

 

ّدى باملعطلة إىل تعطيل أسامء اهللا وصـفاته، وحتريـف تشبيه اهللا تعاىل باملخلوقني مرض أ

﴿كثري من نصوص الكتاب والسنة، وحتكيم العقل عليها، وهذا سبب حتريـف معنـى   

 ﴾ يف هذه اآلية. 

                                       
 .١٣٨ ص ١تفسري اهلواري ج) ١(
 .٢٦٣ ص ١تفسري املاتريدي ج) ٢(
 . ٢٠ ص ٤تفسري الرازي ج) ٣(
 . ٤٣٤ ص ١املنار جتفسري ) ٤(
 . ١١٤ ص ١تفسري اجلوهري ج) ٥(
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فرس كثري من السلف الصالح أهـل الـسنة واجلامعـة الوجـه يف هـذه اآليـة بالقبلـة، وقـد 

، وابــــن تيميــــة )٢٠٤:ت (، ورجحــــه الــــشافعي)١٠٤:ت (ورد عــــن جماهــــد

ّ وبينا أن قول جماهد يف اآلية صحيح، وردا عىل من خطـأه)٧٢٨:ت( ّ بـأن هـذه اآليـة 

ليست من آيات الصفات، والسياق يوجب هـذا التفـسري، وعـىل هـذا التفـسري مجهـور مـن 

 .الصحابة والتابعني

يف إثبات الوجه هللا تعاىل كام يليق بجالله، وذلـك لكن اآلية من اآليات التي يستدل هبا 

: من فوائد اآلية، وقد تعددت النصوص التي فيها إثبات الوجه للباري، ومنها قولـه تعـاىل

 ﴿                     ﴾ ]قوله تعـاىلو ،]٨٨:القصص: ﴿   

          ﴾ ]٢٧:الرمحن[. 

وال خيالف كون اآلية يف اجلهة والقبلة، وأن فيها إثبات الوجه هللا تعاىل، فـإن املـصيل إذا 

ًتوجه إىل اهللا يف صالته، فهي القبلة التي يقبل اهللا صالته إليها وثم أيـضا وجـه اهللا حقـا ً ّ ،

 .، واهللا أعلموحينئذ يكون املعنيان ال يتنافيان

                                       
 ص ١، تفـسري ابـن كثـري ج٢١٢ ص ١، تفـسري ابـن أيب حـاتم ج٥٣٤ ص ٢تفسري الطربي ج: ينظر) ١(

 .٢٦٥ ص ١، الدر املنثور ج٣٩١

 .٦٤ ص ١أحكام القرآن للشافعي ج: ينظر) ٢(

 .١٩٣ ص ٣جمموع الفتاوى ج: ينظر) ٣(

 . املرجع السابق: نظرممن أنكره ابن خزيمة ي) ٤(

 . ٤٢٩ ص ٢جمموع الفتاوى ج: ينظر) ٥(

ِإذا كــان أحـدكم يــصيل فـال يبــصق قبـل وجهــه، فـإن اهللا قبــل وجهـه إذا صــىل(: @قـال ) ٦( ِِ ِْ َ ْ ََ ِ َِ أخرجــه )َ

َالبخاري يف صحيحه، كتاب الصالة، باب حك البزاق باليـد يف املـسجد ج ، ٣٩٨ بـرقم ١٥٩ ص ١ُ

 . د رشيد يف قوله السابق، أن استقبال اهللا هبذه الصورة حمالواحلديث يرد عىل قول حمم

 . ١٦ ص ٦جمموع الفتاوى ج: ينظر) ٧(
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 مـن ومنهج أهل السنة واجلامعة يف الوجه هو كغريه من الـصفات، التـي يثبتوهنـا هللا 
ًإن هللا وجها الئقـا بجاللـه، وهـو صـفة : بل يقولون. غري متثيل، وال حتريف، وال تعطيل ً

 .من صفاته، التي ال يشبهه هبا أحد من خلقه
فاته تنـزهيا لـه عـام ابتـدعوه مـن ألفـاظ مثـل ومىض الرد عىل تعطيل أسامء اهللا تعاىل وص

 .اجلسمية، واجلهة، والتحيز، وغريها عند حممد رشيد واجلوهري وغريمها

  ﴿﴿ :قوله تعاىل ]٦٢[             ﴾﴾ ]١١٥:البقرة[:  
﴿  ﴾ 

وصـف نفـسه «: ًإشكاال عىل منهجـه يف أسـامء اهللا تعـاىل فقـال) ٦٠٦:ت(أورد الرازي 
ال شـك أنـه ال يمكـن «: ، وأجاب عنـه بقولـه»ًبكونه واسعا، والسعة من صفة األجسام

ًمحله عىل ظاهره وإال لكان متجزئا متبعضا فيفتقر إىل اخللق، بل ال بد أن حيمل عـىل الـسعة  ً
 .»يف القدرة وامللك، أو عىل أنه واسع العطاء والرمحة، أو عىل أنه واسع اإلنعام

 
ُّتكــرر معنــا أمثــال هــذا التحريــف يف أســامء اهللا تعــاىل وصــفاته، وســببه تــوهم التــشبيه  َ َ

 .ّباملخلوقني يف اإلثبات مما أدى إىل التعطيل ألسامئه تعاىل وصفاته
 

والواسع اسم من أسامء اهللا تعـاىل تكـرر يف كتابـه، ومـنهج أهـل الـسنة واجلامعـة إمـرار 
واسـع الفـضل :  أي﴾﴿من غـري حتريـف، وال تعطيـل، وال متثيـل، ومعنـى النصوص 

، فهو سبحانه وتعاىل واسع الصفات، والنعوت، ومتعلقاهتا بحيث والصفات، عظيمها
 .ال حييص أحد ثناء عليه، بل هو كام أثنى عىل نفسه

                                       
، احلجـة يف ٣١٩ ص ٣، اإلبانـة ج٢٦ ص ١، كتـاب التوحيـد ج٧٠٤ ص ٢نقض الدارمي ج: ينظر) ١(

 .٣٠٠ ص٢، رشح قصيدة ابن القيم ج٣٥ ص١، بيان تلبيس اجلهمية ج٢١٥ ص١بيان املحجة ج
 . ٢١ ص ٤سري الرازي جتف) ٢(
 .٢١ ص ٤تفسري الرازي ج)٣(
 . ٦٣تفسري السعدي ص ) ٤(
 .٥٣٧ ص ٢تفسري ابن جرير ج: ينظر) ٥(
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فـصيل، وقـد سـبق وأما ما زعمه الرازي من اجلسمية فإنه لفظ مبتدع، ال بد فيه مـن الت

 .ذلك يف أكثر من مثال

﴿﴿: قوله تعـالى   ]٦٣[                                                

                                   ﴾﴾ ]١٢١:البقرة[:  

﴿        ﴾ 

 ويف # عنه ويف الكايف«: يف بحوثه الروائية قوله) ١٤٠٤:ت(نقل الطباطبائي 

 .»هم األئمة: اآلية قال 

 

ّالغلو يف األئمة عند بعض الرافضة من الشيعة سبب لتحريـف كثـري مـن اآليـات، ومـر 

 .بنا أمثاله عند الطباطبائي

 

 عن هذا املعتقد الباطل والغلو يف البرش، فإن هذا حتريف لكتاب اهللا تعاىل ولـيس ًفضال

يف اآلية يشء مما افرتوه، فإن اآلية يف املؤمنني مـن أهـل الكتـاب الـذين امتـدحهم اهللا تعـاىل 

 ﴿: بقوله    ﴾ّيتبعونه حق اتباعه، والتالوة:  أي ّاإلتباع، فيحلون : ّ احلـالل ّ

 .، وال يكتمون نعته الذين جيدونه يف كتبهم@ّوحيرمون احلرام، ويؤمنون بالنبي 

                                       
 .  من سورة البقرة٢٨آية : ينظر) ١(
 .الكايف للكليني) ٢(
 . ، وقد ابتلوه بمعتقداهتم الباطلة>يريد عيل بن أيب طالب ) ٣(
 . ٢٦٠ ص ١تفسري امليزان ج) ٤(

، ٩٥ ص ٢، تفـسري القرطبـي ج٤٠٣ ص ١، تفـسري ابـن كثـري ج٥٦٤ ص ٢تفسري الطربي ج: ينظر) ٥(

 .٦٥، تفسري السعدي ص ٢٠٩ ص١الكشاف ج
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﴿﴿ :قوله تعالى ]٦٤[                                                     

                                           ﴾﴾]١٢٤:البقرة[:  
﴿     ﴾ 

َّأمتهـن﴿يف معنـى ) ١٤٠٤:ت(نقل الطباطبـائي  ُ َّ َ فـأمتهن «: فيهـا نقـوالت باطلـة، قـال ﴾َ

ــول اهللا ــيل يف ق ــد ع ــن ول ــة، م ــيل، واألئم ﴿: بمحمــد، وع             

 ﴾ ]٣٤:رانآل عم[«. 

 
ّمعتقد الرافضة الذي ينتمي إليه املفرس هو السبب يف هذا التحريف، كام مىض يف املثـال 

 .السابق

 
سبق احلديث عن هذا الغلو عند الرافضة، وبيان معتقدهم الفاسد الذي نـسبوه لألئمـة 

 .ه براءمن آل البيت، وافرتوا عليهم من األباطيل ما هم من
ّأما ما حرفه من معنى  َّأمتهن﴿ّ ُ َّ َ  فإنـه مـردود وهـو ظـاهر الـبطالن، إذ خـالف فيـه قـول ﴾َ

 مـا ابـتاله اهللا تعـاىل بـه مـن األوامـر @ّمجاهري املفرسين عـىل أن اآليـة يف إمتـام إبـراهيم 

﴿: والنــواهي، فــشكر لــه اهللا تعــاىل إكاملــه وإمتامــه مــا أمــره بــه، فقــال لــه     

 ﴾،يقتدون بك يف اهلدى:  أي. 

﴿: وأما قوله تعاىل              ﴾ فإهنا يف اصـطفاء آل إبـراهيم 

): ٣١٠:ت(وآل عمــران، إذ ســياق اآليــات يف احلــديث عــنهم، قــال أبــو جعفــر الطــربي 

﴿يم وآل عمران إن اهللا اصطفى آل إبراه: يعني بذلك«        ﴾«. 

                                       
 .٢٧٩ ص ١تفسري امليزان ج) ١(
، ١٠٦ ص ٢، تفــسري القرطبــي ج١٤٤ ص ١، تفــسري البغــوي ج٧ ص ٣تفــسري الطــربي ج: ينظــر) ٢(

 .٦٥، تفسري السعدي ص ٤٠٥ ص ١تفسري ابن كثري ج
 .٣٢٧ ص ٦تفسري الطربي ج) ٣(
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ــه تعــالى  ]٦٥[ ﴿﴿: قول                                                 

         ﴾﴾]١٢٤:البقرة[:  
﴿   ﴾﴿    ﴾ 

: إمامـا أي«: باإلمامة عىل مذهبه الرافيض، فقـال) إماما) (١٤٠٤:ت(ّفرس الطباطبائي 
ًمقتدا يقتدي بك الناس، ويتبعونك يف أقوالك وأفعالك، فاإلمام هـو الـذي يقتـدي ويـأتم 

، »لكنـه غايـة يف الـسقوط...ّبه الناس، ولذلك ذكر عدة من املفرسين أن املراد بـه النبـوة

ــاىل ــه تع ــل قول  ﴿: وجيع       ﴾ ــصمة ــا الع ــام ومنه ــرشوط اإلم ــان ل  بي

 ﴿ :املـراد بالظـاملني يف قولـه تعـاىل«: والعدل، فيقول       ﴾  مطلـق مـن
ــاب  صــدر عنــه ظلــم مــا، مــن رشك أو معــصية، وإن كــان منــه يف برهــة مــن عمــره، ثــم ت

وقد ظهر مما تقدم من «: ية بقوله، ويشرتط يف استخراج رشوط اإلمامية من اآل»وصلح
ًأن اإلمام جيب أن يكون معصوما بعـصمة : أن اإلمامة ملجعولة، الثاين: األوىل: البيان أمور

أن اإلمـام جيـب أن : أن األرض وفيه الناس، ال ختلو عـن إمـام حـق، الرابـع: إهلية، الثالث
حمجوبـة عـن علـم اإلمـام، أن أعـامل العبـاد غـري : ًيكون مؤيدا من عند اهللا تعاىل، اخلـامس

ًأنه جيب أن يكون عاملا بجميع ما حيتاج إليه الناس يف أمـور معاشـهم ومعـادهم، : السادس

أنه يستحيل أن يوجد فيهم من يفوقه يف فـضائل الـنفس، فهـذه سـبعة مـسائل هـي : السابع
 .» إليها من اآلياتمأمهات مسائل اإلمامة، تعطيها اآلية الرشيفة بام ينض

 
ُاإلمامة هي املحور الذي تـدور عليـه عقيـدة الرافـضة مـن الـشيعة، لـذلك نـسبوا إليهـا 
ّوسموا هبا، فعليها بنوا معتقداهتم الباطلة، وإليها ينسبون افرتاءاهتم الـشنيعة، وهـم يـرون  ُ

 .أن اإلمامية هو األصل الذي امتازت به وافرتقت عن سائر فرق املسلمني

                                       
 . ٢٧٠ ص ١تفسري امليزان ج) ١(
 . ٢٧٤،٢٧٥ ص ١ ج املرجع السابق)٢(
 .٢٧٤،٢٧٥ ص ١املرجع السابق ج )٣(
 .٦٥أصل الشيعة وأصوهلا ص ) ٤(
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 اإلمامة كالنبوة ال تكون إال بالنص من اهللا تعاىل عىل لسان رسـوله، أو اإلمـام ويعتقدون أن

 أنه نـص هبـا إىل ابـن @املنصوب إذا أراد أن ينص عىل اإلمام من بعده، ويفرتون عىل النبي 

ً أمينا للوحي وإماما للخلق، ثم انتقلـت إىل أبنائـه وأحفـاده، ومـن >ّعمه عيل بن أيب طالب 

ًئمة، وادعوا هلم العصمة وعلم الغيب، ونسبوا هلم كثـريا مـن الروايـات الباطلـة هنا غلوا يف األ ّ
 .وزعموا أهنا وحي، وينتظرون آخرهم وهو املهدي املنتظر؛ اإلمام املزعوم

وهذا املعتقد الذي تدين به مجاهري الرافضة إفك وهبتان، افـرتوه عـىل اهللا ورسـوله وآل 

ة أن اإلمامة فرض واجب عىل األمة، ألجـل إقامـة إمـام البيت، ومنهج أهل السنة واجلامع

ُ، ويرون أن اختياره يعقد باالجتهاد، فلام كان أفضل اخللق بعد األنبياء يقيم شأن الدولة
ً تقـديام لـه عـىل األمـة، ثـم لعمـر @ أثبتوا لـه اخلالفـة بعـد النبـي >أبا بكر الصديق 

،  الراشدون واألئمـة املهـديون، فهؤالء هم اخللفاء> ثم لعيل >، ثم لعثامن >

دون إفراط يف حقهم وال تفريط يف الغلو هبم لكن غالة الرافضة طعنـوا يف خالفـة أيب بكـر 

 .، ومنهم من حيكمون عليهم بالردة والعياذ باهللا} نوعمر وعثام

﴿ : وقوله تعاىل      ﴾ممـا قالـه  ال دليـل هلـم فيهـا، ولـيس فيهـا يشء 

ًالطباطبائي، بل هي من ضمن اآليات الكثرية التي حرفوها جريـا عـىل معتقـدهم الفاسـد،  َّ
فإن علامء التفسري عىل أن اإلمامة يف اآلية النبـوة والقـدوة يف الـدين اللتـان آتامهـا اهللا تعـاىل 

ً، وما تزعمه الرافضة يف أئمتهم حمض افرتاء وكذب، فضال عـن االسـتدالل #إبراهيم 

 .بكتاب اهللا تعاىل عىل ما افرتوه من إمامتهم وعصمتهم

                                       
، رسـالة يف ٢٦٤، جامع الرسائل ص ٧٢غياث األمم والتياث الظلم أليب املعايل اجلويني ص : ينظر) ١(

 .٢٨فضة ملحمد بن عبد الوهاب ص الرد عىل الرا

 .٣١٧ ص٢، االستقامة ج٢٠ ص٩، املغني ج١٦١ ص١رشح أصول اعتقاد أهل السنة ج: ينظر) ٢(

 .٢تثبيت اإلمامة وترتيب اخلالفة لألصبهاين ص : ينظر) ٣(

 .٤٤٩ ص٢، الصواعق املحرقة عىل أهل الرفض والضالل والزندقة ج٤١التبصري يف الدين، ص: ينظر) ٤(

 .٢٢٨ ص ٢منهاج السنة ج: ينظر) ٥(
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 .وقد تقدم الرد عىل أمثال هذا التحريف عند الطباطبائي

﴿﴿: قوله تعالى ]٦٦[                                                    

                                                                  

   ﴾﴾]١٢٥:البقرة[:  
﴿    ﴾ 

البيـت :  قـال# يقول بإسناده عن جعفر سمعت منصورا«): ٤١٢:ت(ُّقال السلمي 

 .»ته دخل يف ميادين األمن واألمانةّ، فمن ءامن به وصدق برسال@ها هنا حممد 

 

ٍبمثل هذه التحريفات يمأل الصوفية تفاسريهم، ويزعمون أهنا إشـارات ومعـان باطنـة 

لآليات، وهي معاين باطلة ما أنزل اهللا هبا من سلطان، ال تدل عليها لغة، ومل يرد هبا نـص، 

 .وإنام هي أوهام نفس

 

ُّ اآلية هو البيت احلرام، وما ذكـره الـسلمي حتريـف ملعنـاه، مل يـذكره أحـد مـن البيت يف
ًاملفرسين قديام وال حديثا، وأطبقوا عىل أنه البيت احلرام ً ّ. 

                                       
 .  من سورة البقرة]٣[ية اآل: ينظر) ١(

ُّهو منصور بن عامر ابن كثري أبـو الـرسي الـسلمي الدمـشقي الـواعظ الـصويف، كـان حـسن املوعظـة ) ٢(
والتذكري، سكن بغداد وحدث هبـا عـن الليـث، وابـن هليعـة، ومعـروف اخليـاط، وحفـص بـن زيـاد 

ابنـاه :  والتعديل ذكروه يف الضعفاء واملجروحني كام سيأيت، حدث عنـهوغريهم، ولكن علامء اجلرح

:  وفيـه خـالف، ينظـر٢٢٥ُسليم وداوود، وزهـري بـن عبـاد، وأمحـد بـن منيـع وغـريهم، مـات سـنة 

، ٤٩٧ ص٢، األنـساب للـسمعاين ج٧١ ص١٣، تاريخ بغداد ج٣١١طبقات الصوفية لألزدي ص

 .٧٩ديوان اإلسالم أليب املعايل الغزي ص 

 .٦٥ ص ١ُّتفسري السلمي ج) ٣(

 . ٢٨٩ ص١، الدر املنثور ج٤١٢ ص١، تفسري ابن كثري ج٢٥ ص٣تفسري الطربي ج: ينظر) ٤(
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فهــو منكــر احلــديث؛ وشــيوخه جمهولــون إىل جعفــر ) ٢٢٥:ت(ّأمــا منــصور بــن عــامر 
ــاتم  )١٤٨:ت(> ــو ح ــالقوي«): ٢٧٧:ت(، قــال أب ــيس ب ــدارقطني ، و»ل قــال ال

) ٣٦٥:ت(، وقـال ابـن عـدي »َيروي عن ضعفاء أحاديث ال يتابع عليها«): ٣٨٥:ت(
 .»منكر احلديث«: يف الضعفاء

؛ ّوروايته هذه منكرة مقطوعة؛ وهو وإن كان ال يتعمد الكـذب، كـام قـال ابـن عـدي
 . من جهة غري منصور، واهللا أعلم>فإن الرواية كذب وافرتاء عىل جعفر 

﴿﴿: قوله تعاىل] ٦٧[                                                             

                           ﴾﴾ ]١٢٨:البقرة[:  
﴿     ﴾ 

 ربـه اإلسـالم بمعنـاه املعـروف، #أل إبراهيم أن يس) ١٤٠٤:ت(أنكر الطباطبائي 

ُأجل من أن يتصور يف حقه أن ال يكـون قـد ...#وإبراهيم «: ويعرب عن السبب بقوله
ِّ، ولذا يرى أن اإلسالم الذي يسأله إبراهيم وإسامعيل عليهام الـسالم »ناله إىل هذا احلني

 غـري مـا -اإلسـالم املطلـوب : ي أ-غري ما نعرفه من معناه، وغري ما سأاله لذريتهام، وهـو
فهذا اإلسالم املسؤول غري املتداول املتبادر عندنا، فـإن «: ِّكان من إسالمه األول، ومما قاله

ــب ــالم مرات ــالم ...اإلس ــن اإلس ــده م ــان عن ــا ك ــري م ــوب غ ــالم املطل ــذا اإلس ــاملراد هب ف
 .»وهو متام العبودية...املوجود

                                       
 .٦٥ ص ١ُّكالم املحقق لتفسري السلمي ج: ينظر) ١(
 .١٧٦ ص ٨اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ج) ٢(
، لــســـان امليـــزان ٥٢١ ص٦دال جــــــ، ميــزان االعت٣٢٨ ص٦٠تـــاريخ مدينــة دمـــشق ج: ينظــر) ٣(

 .٩٨ص٦ج
 .٣٩٣ ص ٦الكامل يف الضعفاء ج) ٤(
 . املرجع السابق) ٥(
 .٢٨٣ ص ١تفسري امليزان ج) ٦(
 .٢٨٣ ص ١ تفسري امليزان ج)٧(
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: عـىل هـذا يكـون املـراد باإلسـالم يف قولـه تعـاىلو«: ويلخص رأيه يف معنى اآلية بقوله

﴿            ﴾ما يليق بـشأن إبـراهيم وإسـامعيل، ويف قولـه ، :﴿      

     ﴾ ،ما هو الالئـق بـشأن األمـة التـي فيهـا املنـافق، وضـعيف اإليـامن وقويـه ،ّ
 .»واجلميع مسلمون

 

وقـد غـال كثـري مـن . يرجع قول الطباطبائي إىل الغلو يف عصمة األنبياء عن الصغائر

الرافضة ومن وافقهم يف عصمة األنبياء، وزادوا عليهم أئمتهم املزعومة حتـى أخرجـوهم 

ٍعــن بــرشيتهم، فاســتعظموا مــنهم طلــب الثبــات عــىل ديــن اإلســالم، وعــدوه غــري الئــق  ُّ َ

ّالبرشية، فتأول الطباطبائي اإلسـالم عـىل غـري معنـاه، والـذي يـدلل عـىل أن هـذا بمقامهم  ُ ّ
فقـد تبـني أن املـراد باإلسـالم «: التأويل بسبب قوهلم بعصمة األنبيـاء عـن الـصغائر، قولـه

﴿: والبــصرية يف العبــادة، غــري املعنــى الــشائع املتعــارف، وكــذلك املــراد بقولــه تعــاىل  

﴾ُبراهيم و إسامعيل كانـا نبيـني معـصومني بعـصمة اهللا تعـاىل، ال يـصدر عـنهام ، ألن إ ّ
 .»ذنب، حتى يصح توبتهام منه

 

ِّسأل إبراهيم وإسامعيل عليهام السالم رهبام اإلسالم ألنفسهام ومن اتبعهام من ذريـتهام، 

: يعنيـان بـذلك«: ة بقولـهمعنـى اآليـ) ٣١٠:ت(ّويوضح إمام املفرسين أبو جعفر الطربي 

ًواجعلنا مستسلمني ألمرك، خاضعني لطاعتك، ال نـرشك معـك يف الطاعـة أحـدا سـواك، 

اخلــضوع هللا : "اإلســالم"ّوال يف العبــادة غــريك، وقــد دللنــا فــيام مــىض عــىل أن معنــى 

                                       
 . ٢٨٥ ص ١املرجع السابق ج) ١(

﴿: سبق بيان منهج أهل السنة يف عصمة األنبيـاء عنـد قولـه تعـاىل) ٢(                  

                                ﴾ ]٣٥:البقرة .[ 

 . ٢٨٤ ص ١تفسري امليزان ج) ٣(
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قولـه «): ٦٧١:ت(، لـذلك يقـول القرطبـي ، وهو ما سأاله لـبعض ذريـتهام»بالطاعة

﴿: تعاىل      ﴾ ومن ذريتنا فاجعل: أي«. 

ّوغــريه مــن املفــرسين أن هــذا دأب الــصاحلني يف الــدعاء ) ٧٧٤:ت(ويبــني ابــن كثــري 
ِّوهذا الدعاء من إبراهيم وإسامعيل، عليهام السالم، كام أخرب اهللا تعاىل عن «: لذريتهم فيقول

ــه ــؤمنني، يف قول ــني امل ــاده املتق ﴿: عب                    

         ﴾ ]وهذا القدر مرغوب فيه رشعا، فإن مـن ]٧٤:الفرقان ،ً

 .»..متام حمبة عبادة اهللا تعاىل أن حيب أن يكون من صلبه من يعبد اهللا وحده ال رشيك له

ّ مجهور املفرسين عـىل االعـرتاض بـأهنام كانـا مـسلمني، أهنـام دعـوا اهللا بالـدوام وأجاب
 .والثبات عىل هذا الدين

 لذريته أقـل درجـة ممـا سـأله # ّوادعاء الطباطبائي أن اإلسالم الذي دعا به إبراهيم

 وال شـك أنـه أفـضل األنبيـاء # من ذرية إبراهيم @ُلنفسه؛ يعرتض عليه بأن النبي 

ِّالسالم، وتفريقه بـني الـدعائني ال دليـل عليـه، ومل يقـل بـه علـامء التفـسري، فهـو قـول عليه 

 .ساقط وحتريف ملعنى اآلية

                                       
 .٧٤ ص ٣تفسري الطربي ج) ١(

ًهللا تعـاىل أن مـن ذريتـه مـن يكـون كـافرا،  بعض ذريته بالدعاء ملـا علـم بإخبـار ا#خص إبراهيم ) ٢(

  : وذلك يف قوله تعاىل         ٢٣٤ ص ١تفسري ابن كثري ج:  ينظر. 

 .١٢٦ ص ٢تفسري القرطبي ج) ٣(

 .٤٤٢ ص ١تفسري ابن كثري ج) ٤(

ري البيـضاوي ، تفـس٥٣٥ ص ٣، معـاين القـرآن للنحـاس ج٢٣٤ ص ١تفسري ابن أيب حاتم ج: ينظر) ٥(

ــازن ج٤٠١ ص١ج ــسري اخل ــسابوري ج١١٠ ص١، تف ــسري الني ــة ٤٠١ ص١، تف ــد األلوهي ، توحي

 . ١٤٢ ص١، فتح القدير ج١٦١ص١، تفسري أيب السعود ج٣٣١ ص١ور ج، الدر املنث١٨٤ص
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﴿﴿: قوله تعالى ]٦٨[                                              

                                                                        

                ﴾﴾] ١٣١- ١٣٠:البقرة[:  
 

ومعنى اإلسالم الذي دعا إليه القـرآن تقـوم بـه احلجـة «): ١٣٥٤:ت(قال حممد رشيد 
 ألنه روح كل دين، وهو الذي دعا إليـه النبـي ىلنصارعىل املرشكني، ويعرتف به اليهود وا

وبـه : ، والدعوة إىل اللقب ال معنى هلا، قال األسـتاذ اإلمـام بعـد تقـديره هـذا املعنـى@
 . »يظهر خطأ من خصص الرغبة عن ملة إبراهيم بامليل إىل اليهودية أو النرصانية

 
رى يعرتفون باإلسالم، وإنكار تفسري الرغبة يرى حممد رشيد وأستاذه أن اليهود والنصا

ًعن ملة إبراهيم باليهودية والنرصانية يرجع إىل زعمهم أن اليهود والنصارى ليسوا كفارا، بل 

ّهم مؤمنون باهللا، وقد سبق ذكر مزيد من أقواهلم تدلل عىل ذلك عند قوله تعاىل ُ :﴿  

             

         ﴾]٦٢:البقرة[. 
 

 ظــاهر وهــو اإلقــرار اإلســالم واإليــامن إذا اجتمعــا افــرتق معنامهــا؛ فيكــون اإلســالم
بالشهادتني، واإليامن باطن وهو أخص وأعىل مرتبة وهو اإليامن بـاهللا، ومالئكتـه، وكتبـه، 
ًورسله، واليوم اآلخر إقرارا بالقلب، وتصديقا باللسان، وعمال باألركان، وإذا افرتقا فهام  ً ً

ًون أن حممـدا ؛ وعىل كال األمرين فإن اليهـود ال يعرتفـون بـه، بـل ال يـشهدبمعنى واحد

                                       
 .٤٧٨ ص ١تفسري املنار ج) ١(
أئمـة احلـديث ص ، اعتقـاد ٣١ ص١رشح اإليامن واإلسالم وتـسمية الفـرق والـرد علـيهم ج: ينظر) ٢(

، رشح ١٤، الكــايف يف فقــه أهــل املدينــة البــن عبــد الــرب ص ٣١١ ص ١، اإليــامن البــن منــده ج٦٧
، ٣٩٤، رشح العقيـــدة الطحاويـــة ص ٣٣٠ ص ٧، جممـــوع الفتـــاوى ج٧األربعـــني للنـــووي ص 

 .١٨، وله عقيدة الفرقة الناجية ص ٥٦الفتاوى ملحمد عبد بن الوهاب ص 
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، وأنكروا نعته وبعثته وحـاربوه ونـصبوا لـه العـداء، فهـم الكفـار حقـا ال @رسول اهللا 
شك يف كفرهم، والشك يف ذلك من نواقض اإلسالم، وسبق الرد عىل مثل هذا التحريـف 

 من سورة البقرة، والرغبة عن ملة إبراهيم، هي رغبـة عـن ديـن اإلسـالم، ألن ٦٢عند آية 
 # خـامتهم وهـو دعـوة إبـراهيم @باإليامن بجميع الرسل، والرسول اإلسالم يأمر 

﴿ أنا دعوة أيب إبراهيم وهـو يرفـع القواعـد يف البيـت(:  @ قال          

   ﴾ ]١٢٩:البقرة[( ؛ هـم اليهـود والنـصارى، #، وأول من رغب عن ملة إبراهيم
ّم، وذكر بعض املفرسين أهنا نزلت يف اليهود الذين أحـدثوا وسياق اآليات يف احلديث عنه

، فـال وجـه لـرد حممـد عبـده ًطريقا ليست من عند اهللا، وخالفوا ملة إبراهيم فيام أخـذوه
 .هذا التفسري) ١٣٢٣:ت(

ــالى  ]٦٩[ ــه تعـــــــ ﴿﴿: قولـــــــ                                         ﴾﴾ 
  :]١٣١:البقرة[

﴿   ﴾ 

وقيـل «: عبارات باطلة عىل غرار إشاراته الصوفية، ومما قالـه) ٤١٢:ت(ُّأورد السلمي 
ّأي أظهر موافقة اخللة يف حايل رسائك ورضائـك لـيعلم احلـق منـك مـا تعلمـه: أسلم ّ« ،
اسـتأنس فـإن مثلـك : استأنس، وكأن اهللا يقول: أسلم أي: إن العرب تقول: وقيل«: وقال

 .»...ال حيمل الطوارق بمحن احلوادث، بل حيدث إىل االستغراق يف باليا القدم
 

هذه التحريفات الباطلة عىل طريقـة غـالة الـصوفية يف تفـسري كتـاب اهللا تعـاىل، وسـبق 

 .أمثال هذه املعاين الباطنة واإلشارات

                                       
، احلاكم يف املستدرك، كتـاب التفـسري، تفـسري ٣٠٢ ص ١مسند الشاميني جأخرجه الطرباين يف ) ١(

 @ ، وذكره اهليثمي يف جممع الزوائـد بـاب قـدم نبوتـه٣٥٦٦ برقم ٤٥٣ ص٢سورة األحزاب ج
 .٤٤٧ ص ٢، والسيوطي يف جامع األحاديث ج١٣٨٤٥ برقم ١٦٢ ص٢ج

 . ٤٤٥ ص ١تفسري ابن كثري ج: ينظر) ٢(
 . ٦٥ص  ١ُّتفسري السلمي ج) ٣(
 . املرجع السابق) ٤(
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ُّهذه التحريفات عند السلمي، وما قاله يف هذه اآلية ال يمكـن سبق الرد عىل أمثال 

﴿: قبوله يف تفسري كتاب اهللا تعاىل، ألنه قول بال زمام وال خطام، ويف قوله تعاىل  ﴾ 

، ومعنـى »ِّأمره بـاإلخالص لـه واالستـسالم واالنقيـاد«): ٧٧٤: ت(يقوا ابن كثري 

إخالص العبادة هللا تعـاىل والثبـات عـىل ديـن  #أن اهللا تعاىل طلب من خليله : اآلية

 : اإلســالم، بــدليل قولــه                                    

                       ]فالذي وىص به إلبـراهيم ]١٣٢: البقـرة ،ّ# 

﴿: بنيه قولـه               ﴾ ،فوصـاهم بالـدين وهـو اإلسـالم واملـوت عليـه 

﴿: وهو ما طلب منه يف قوله تعاىل   ﴾إخالصـه :  وطلـب اإلسـالم مـن املـسلم؛ أي

ُّ، فأين ما حرفه السلمي من القول احلق يف تفـسري اآليـة كـام جـاء عـن والثبات عليه ّ
 .أئمة التفسري

﴿﴿: الىقوله تع ]٧٠[                                                     

                                                                   

                           ﴾﴾] ١٣٦:البقرة[.  

﴿   ﴾ 

: ًيف معناها نقوال باطلـة عـن بعـض علـامء الـشيعة، فقـال) ١٤٠٤:ت(نقل الطباطبائي 

، وتعقـب »...إنام عنى هبا عليا وفاطمـة واحلـسن واحلـسني وجـرت بعـدهم يف األئمـة«

ويستفاد ذلك مـن وقـوع اخلطـاب يف ذيـل دعـوة إبـراهيم ومـن « :ًهذه النقول مؤيدا بقوله

                                       
 . ٤٤٦ ص ١تفسري ابن كثري ج) ١(

 . ١٥٢ ص ١، تفسري البغوي ج١٣٤ ص ٢، تفسري القرطبي ج٩٣ ص ٣تفسري الطربي ج) ٢(

 . ٣١٥ ص ١تفسري امليزان ج) ٣(
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 .»...ذريتنا أمة مسلمة لك

 

ّعقيدة املفرس متيل عليه هذا الغلو الذي دانت بـه بعـض الرافـضة، وقـد ادعـوا حـب آل 
 .البيت وجاوزوا فيهم احلق، ونسبوا إليهم دينهم الباطل وهو منهم براء

 

، وما ذكره مـن ختـصيص لآليـة ال ق الرد عىل مثل هذا التحريف عند الطباطبائيسب

دليل عليه، وهو افرتاء، مألت غالة الشيعة بأمثاله كتبهم، واآلية عامة يف خطاب املسلمني 

 .أمجعني

﴿﴿: قولـــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــاىل  ]٧١[                                            ﴾﴾ 
  :]١٣٨:البقرة[

﴿   ﴾ 

﴿ًعــن الكلينــي وغــريه حتريفــا يف معنــى ) ١٤٠٤:ت(نقــل الطباطبــائي  ﴾بقولــه  :

ــاق« ــة يف امليث ــؤمنني بالوالي ــبغ امل ــسري»ص ــذا التف ــارصا هل ــال ن ــاطن «: ً، وق ــن ب ــو م وه

 .»..اآلية

 

ّدة غـالة الرافـضة، وقـد طوعـوا النـصوص هلـذا الوالية املحور الـذي تـدور عليـه عقيـ
 .املعتقد الباطل حمرفني ملا يعرتضهم من كتاب اهللا

                                       
 .٣١٥ ص ١تفسري امليزان ج )١(

 . من سورة البقرة]١٢٤، ١٢١، ٣[ اتياآل: ينظر) ٢(

 .١٠٩ ص ٣ي جتفسري الطرب: ينظر) ٣(

 .٣١٥ ص ١تفسري امليزان ج) ٤(

 . املرجع السابق) ٥(
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، كام جاء يف كتب التفسري، وما ذكره الطباطبائي فيها الصبغة هنا هي صبغة اإلسالم

ًكذب وافرتاء، معتقدا وتفسريا، وسبق رده عند قوله تعاىل ً :﴿         

                           

  ﴾ ]١٢٤:البقرة[. 

ــالى  ]٧٢[ ــه تعــــــــــ ﴿﴿: قولــــــــــ                                           

    ﴾﴾]١٥٦:البقرة[:  
﴿   ﴾ 

واعلم أن الرجوع إليه ليس عبارة عن االنتقـال إىل مكـان أو «): ٦٠٦:ت(قال الرازي 

 .»جهة، فإن ذلك عىل اهللا حمال، بل املراد أنه يصري إىل حيث ال يملك احلكم فيه سواه

 

. ًبه نفي العلو عن اهللا تعاىل، ألنه يلزم عند املشبهة أن يكون اهللا جـسامهذا التحريف سب

ًوالرازي هنا يفرس الرجوع إىل اهللا بالرجوع إىل ملكه هربا من تلـك األلفـاظ التـي ابتـدعها 

 .املشبهة واملعطلة مثل اجلهة واجلسمية وغريها

 

 يف الـرشع، وزعمـوا تنزيـه اهللا عنهـا مثـل ًابتدع هـؤالء املتكلمـون ألفاظـا غـري معروفـة

ًاجلسمية واجلهة واملكان، ونفيهم حيمل معنى باطال وآخر حقا، وقد سبق تفـصيله ً أمـا ،

                                       
، تفـسري ابـن ١١٧ ص ٣، تفـسري الطـربي ج٤٩ ص ١، تفسري الثـوري ج٨١ ص ١تفسري مقاتل ج: ينظر) ١(

، التبيــان يف ٧٧، إعجــاز القـرآن للبـاقالين ص١٢٤ ص١، تفـسري الـسمرقندي ج٢٤٥ ص١أيب حـاتم ج

 .٦٨، تفسري السعدي ص ٧٤٢ ص١، التحرير والتنوير ج١٢٢ ص١إعراب القرآن للعكربي ج

 .١٧١ ص ٤تفسري الرازي ج) ٢(

 . من سورة البقرة٤٦، ٢٨آية : ينظر) ٣(
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نفي علو اهللا تعاىل فإنه باطل، فاهللا تعاىل متعايل فوق عرشه فوق سـامواته، وقـد أنكـر ذلـك 

 .أهل التحريف ومىض الرد عليهم

تـه اهللا لنفـسه، ونفـي مـا نفـاه عـن نفـسه يف كتابـه وسـنة رسـوله والواجب إثبات مـا أثب

ِّ، فإن أهل التحريف من املشبهة واملعطلة أثبتـوا هللا مـا أملتـه علـيهم عقـوهلم، ونفـوا @

 .عنه ما أثبت لنفسه

﴿﴿: قوله تعالى] ٧٣[                                                    

                                                      ﴾﴾ ]١٥٨:البقرة[:  

﴿         ﴾  
الـصفا : ًسـمعت منـصورا يقـول بإسـناده عـن جعفـر، قـال«): ٤١٢:ت(ُّقال الـسلمي 

الـنفس السـتعامهلا املـروءة يف القيـام بخدمـة : خالفات، واملـروةالروح لصفائها من درن امل

التـصفية مـن : مـروءة العـارف، وقـال الـصفا: صفاء املعرفة، واملروة: الصفا: سيدها، قال

كدورات الدنيا وهوى النفس، والسعي هو اهلروب إىل اهللا، فإذا اجتمع سعيك باهلرب إىل 

 .»اهللا فال تبطله بالنظر إىل غريه

 

ٍ، زعمهـم أهنـا معـان سبب هذه التحريفات التي مـأل هبـا غـالة الـصوفية كتـاب اهللا 

ًباطنة أشارت إليها اآليات تقوال عىل اهللا بغري علم ّ. 

 

هذا التحريف ساقط معلوم الـبطالن، وسـبق احلـديث عـن روايـة منـصور عـن جعفـر 

<لــصخرة امللــساء، وأمــا املــروة فإهنــا احلــصاة ، أمــا الــصفا فهــو مجــع صــفاة وهــي ا

                                       
 . من السورة٢٩آية : ينظر) ١(

 .٦٩ ص ١ُّتفسري السلمي ج) ٢(

﴿: عند قوله تعاىل) ٣(               . ..﴾ ]١٢٥: البقرة.[ 
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، وإنام عني اهللا تعاىل يف هذه اآلية؛ اجلبلني املسمني هبذين االسـمني، اللـذين يف الصغرية

حرمه دون سائر الصفا واملرو، ولذلك أدخل فيهام األلـف والـالم، لـيعلم عبـاده أنـه عنـى 

صــفاء واملــرو، وأعلــم عبــاده أن بــذلك اجلبلــني املعــروفني هبــذين االســمني دون ســائر األ

 .السعي بينهام من مشاعر احلج التي فرض عليهم

﴿﴿:  قوله تعالى]٧٤[                           ﴾﴾] ١٥٨:البقرة[:  

﴿  ﴾ 

 فاعلم أن الشاكر يف اللغة هو املظهر لإلنعام عليه، وذلـك يف«): ٦٠٦:ت(قال الرازي 

، ثم رصف اسم اهللا تعاىل الشاكر عن »...حق اهللا تعاىل حمال، فالشاكر يف حقه تعاىل جماز

 .حقيقته، وجعله من قبيل التلطف مع العباد أو التشبيه أو قبول الطاعة

 

مىض أمثال هذا التحريف الكثري، وسببه تشبيه أسامء اهللا تعاىل وصفاته باملخلوقني، ممـا 

 .إىل تعطيل أسامء اهللا وصفاته) مرض التشبيه(م هذا املرض اضطره

 

: الشاكر اسم من أسامء اهللا تعاىل التـي أثبتهـا لنفـسه، وهـو سـبحانه شـكور، قـال تعـاىل

﴿                          ﴾ ]ومن صفاته ، ]٣٤:فاطر

الشكر، فاسم الشاكر يدل عـىل صـفة الـشكر؛ وشـكر اهللا تعـاىل صـفة ثابتـة هللا جـال وعـال 

نمرها كام جاءت، ومن معاين صفة شكر اهللا عز وجل أنه يثيب العامل أكثر من عملـه، إىل 

                                       
 ،٤٦٢ ص١٤، لـسان العـرب ج٧٣، ٤١ ص٣، النهايـة يف غريـب األثـر ج١٩٣أساس البالغة ص: ينظر) ١(

 .١٥٣ ص ١، خمتار الصحاح ج٢٧٥ ص ١٥ج

 .، بترصف يسري٢٢٥، ٢٢٤ ص ٣تفسري الطربي ج) ٢(

 . ١٧٩ ص ٤تفسري الرازي ج) ٣(

 .املرجع السابق: ينظر) ٤(
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سبعامئة ضعف، إىل أضعاف كثرية، وهـو الـذي يـشكر اليـسري مـن الطاعـة، ويعطـي عليـه 

ة، فاسم شاكر عىل احلقيقة ال عىل املجاز، وما ذكـره الـرازي مـن تـأويالت الكثري من املثوب

 .من الزم االسم والصفة ال هي نفسها

﴿﴿: قوله تعالى ]٧٥[                                                   

                                                 ﴾﴾ ]١٥٩:البقرة[:  

 

يف تفسري العيايش عن بعض «: يف بحوثه الروائية) ١٤٠٤:ت(قال الطباطبائي 

 :﴿ أخربين عن قول اهللا : قلت له:  قال# أصحابنا عن الصادق     

                                    

  ﴾إن الواحد منا إذا صارت إليه، مل يكن -واهللا املستعان-ُنحن نعنى هبا: ، قال 

 .»لناس من يكون بعدهله أو مل يسعه إال أن يبني ل

 .ويقصدون أئمتهم املكذوبة؛ كل إمام ينصب الذي بعده

ــول ــر يق ــث آخ ــصادق«: ويف بح ــن ال ــايش ع ــسري العي ــاىل# ويف تف ــه تع : ، يف قول

﴿        ﴾ــــــال ــــــم:  ق ــــــن ه  ﴿...نح              

  ﴾،يف عيل ّ«. 

 

مأل الرافضة الشيعة كتبهم بمثـل هـذه التحريفـات، التـي ال يقـيض العـامل منهـا عجبـه، 

 . والوضع يف احلديث، ليوافق ما أرادوا من باطلوجترؤوا عىل االفرتاء يف كتاب اهللا 

                                       
، ١٨٥ ص ٢، تفـسري العثيمـني ج١٧٥ ص ١ البغـوي ج، تفسري٢٤٧ ص ٣تفسري الطربي ج: ينظر) ١(

 .٣٨أسامء اهللا احلسنى يف خواتم آيات سورة الفاحتة والبقرة لعيل العبيد ص 

 . ٣٩١ ص ١تفسري امليزان ج) ٢(

 .٣٩٢ ص ١املرجع السابق ج) ٣(
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ــرد عــىل أمثــال هــذا امــىض يف مواضــع كثــرية لتحريــف؛ ومــا ذكــره  مــن البحــث ال

ّالطباطبائي حتريف ملعنى اآلية، واملفـرسون عـىل أن اآليـة يف أهـل الكتـاب الـذين جحـدوا 
 . الذي جيدونه يف كتبهم@نعت النبي 

﴿: ومعنــى قولــه تعــاىل        ﴾أن أولئــك الكــامتني تلعــنهم البهــائم، :  أي
 .وسائر اخللق، كام يلعنهم اهللا تعاىل

﴿﴿: قوله تعالى] ٧٦[                                               
                                                                             

           ﴾﴾]١٦٥:البقرة[:  
 

ُاملحبة؛ حمبة الشهوة وامليل إليها، وهو يف اخللـق، ال حيتمـل «): ٣٣٣:ت(قال املاتريدي 
 .»يف اهللا، وحمبته؛ الطاعة، وإيثار األمر، واإلعظام

 
 )طل مـشبهفكل مع(كل تعطيل أو حتريف ألسامء اهللا وصفاته، وراءه مرض التشبيه 

والعكس صحيح، وهو سـبب حتريـف املاتريـدي صـفة املحبـة وتأويلهـا بآثارهـا، أال تـراه 
، وهذه قاعدة رئيسة مضطردة عند نفاة الـصفات، »ُوهو يف اخللق، ال حيتمل يف اهللا«: يقول

فعندما متر عليهم آيات األسامء والصفات ينقدح يف عقـوهلم مـرض التـشبيه، فينفـون عـن 
 .ًئه وصفاته التي أثبتها لنفسه ظنا منهم أهنم ينزهون اهللا تعاىل أساماهللا 

                                       
 . من سورة البقرة١٢٤عىل سبيل املثال آية : ينظر) ١(
، ٢٣٥ ص ١، الكـشاف ج٢٤٩ ص ٣، تفـسري الطـربي ج٥٧، ٦٤ ص ١تفـسري الـصنعاين ج: ينظر) ٢(

 .٤٧٢ ص١، تفسري ابن كثري ج٦٦ ص١، التسهيل لعلوم التنزيل ج١٨٤ ص٢تفسري القرطبي ج
 . ٣١٢تفسري املاتريدي ج ص ) ٣(
، الـصواعق ١٣٣تذكرة املؤتيس رشح عقيدة احلافظ عبد الغني املقديس لعبد الرزاق البدر ص : ينظر) ٤(

 . ٢٤٤ ص ١املرسلة ج

 . ١٧٥أسامء اهللا وصفاته يف معتقد أهل السنة واجلامعة لعمر األشقر ص : ينظر) ٥(
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؛ فمن اآليات قوله @ حمبته للمؤمنني، وحمبتهم له يف كتابه وسنة نبيه أثبت اهللا 

﴿: تعاىل                           

                                  

          ﴾ ]من اآليات التي يثبت ، وغريها كثري]٥٤:املائدة 

اهللا تعاىل فيها حمبته للتوابني، واملحسنني، واملتقني، ومن اآليات التي تثبت حمبة املؤمنني 

 .لرهبم هذه اآلية

ّال يـزال عبـدي يتقـرب إىل بالنوافـل (:  قوله تعاىل يف احلـديث القـديسومن األحاديث
َّلتقــي الغنــي اخلفــيإن اهللا حيــب العبــد ا(: @، وقولــه احلــديث) ...حتــى أحبــه َّ َّ( ،

حـب اهللا :  قـال)ماذا أعـددت هلـا؟(:  متى الساعة؟ فقال@وحني سأل األعرايب النبي 

 . ومل ينكر عليه)أنت مع من أحببت(: @ورسوله، فقال 

، دون وكثرية هي النصوص التي تثبت حب اهللا للمؤمنني، وحـبهم لـه عـىل احلقيقـة

 . أو تعطيلتأويل إىل آثار املحبة فقط،

، ومـا أمـر بـه وحب اهللا تعاىل صفة فعلية أثبتها لنفسه، فنثبتها عىل الوجه الالئـق بـه 

 ﴿: مــــن قولــــه تعــــاىل                          

                         ﴾ ]١١:الشورى[. 

                                       
 .٣٦٧ من سورة الفاحتة ص]٦[ية اآلسبق خترجيه عند ) ١(

 . ٢٩٦٥ برقم ٢٢٧٧ ص ٤أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزهد والرقاق ج) ٢(

 ٢٠٣٢ ص ٤رء مـع مـن أحـب جأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الرب والـصلة واآلداب، بـاب املـ) ٣(

 .٢٦٣٩برقم 

 . ٢٥املتحابني يف اهللا البن قدامة ص : ينظر) ٤(
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﴿﴿: قوله تعالى ]٧٧[                                                         

                                                     ﴾﴾] ١٦٧:البقرة[:  

﴿   ﴾ 

﴿«): ٥٣٨:ت(قال الزخمرشي             ﴾هم بمنزلته يف قوله : 

ّهــــــم يفرشــــــون اللبــــــد كــــــل طمــــــرة ِْ ِ ّ ِّ ُْ ِ َ ُ  

 .»يف داللته عىل قوة أمرهم فيام أسند إليهم ال عىل االختصاص

 

أراد الزخمـرشي حتريــف معنـى اآليــة التــي تفيـد اختــصاص الكفـار بالتخليــد يف النــار، 

يف ) ٦٨٣:ت(ّ، يقـول ابـن املنـري ِّليضم إليهم أهل الكبائر املوحدين عىل معتقـده االعتـزايل

ّأشد ما أخفى يف هذه الكلامت معتقدا، ورب صـدره كلـامت فهـو يـنفس عـن « :االنتصاف ً

ملـا استـشعر :  ينفثه منه يف بعـض األحيـان، وكـشف ذلـك أن يقـالنفسه خناق الكتامن، بام

ّ وإن أرص عىل - عىل أنه ال خيلد يف النار إال الكافر، وأما العايص داللة اآلية ألهل السنة
 .»ً فتوحيده خيرجه منها والبد وفاء بالوعد-الكبائر 

 

تــصاص الكفــار بــاخللود يف النــار، وأمــا يف اآليــة داللــة رصحيــة ألهــل الــسنة عــىل اخ

ًصاحب الكبرية فتوحيده خيرجه منها وعدا من اهللا تعاىل، ووجه الداللة أن اجلملة ابتـدأت 

                                       
البـايل واخللـق مـن الثيـاب : ُمل أعثر عليه فيام بني يدي من املصادر، واللبد نوع مـن البـسط، والطمـرة) ١(

 . ٥٠٣ ص ٤، ج٣٨٦ ص ٣لسان العرب ج: ينظر

 . ٢٣٨ ص ١الكشاف ج) ٢(

 :أهل السنةُيسمي األشاعرة ) ٣(

 . ٢١٠ ص ١االنتصاف عىل هامش الكشاف ج) ٤(
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﴿بضمري مبتدأ   ﴾ومثل هذه العبارة تقتيض االختصاص واحلرص لغـة ، وقـد احتـال ،

ىل أن الكـافرين ال الزخمرشي يف حتريف اآلية، واآلية تفضح حيلتـه، فـإن منطوقهـا يـدل عـ

ُمطمع هلم يف اخلروج من النار، وهذا يفهم منه بطريق املخالفة أن هناك من خيرج من النـار 

بعد أن يدخلها؛ وهم عصاة املوحدين فإهنم عىل معتقد أهل السنة واجلامعـة ال خيلـدون يف 

هـذا كلـه إن ، بل قبل النار، بل خيرجون منها برمحة أرحم الرامحني، ثم بشفاعة الشافعني

ماتوا قبل التوبة فهم حتت مشيئة اهللا تعاىل، إن شاء غفر هلم وعفا عنهم، وإن شـاء عـذهبم، 

 .ثم خيرجهم منها إىل اجلنة

 .تقدم مثل هذا التحريف والرد عليه بيشء من التفصيل

﴿﴿: قوله تعالى ]٧٨[                                               

                 ﴾﴾ ]١٧٢:البقرة[:  

﴿      ﴾ 

﴿«): ٥٣٨:ت(قال الزخمرشي            ﴾ من مستلذاته، ألن كل ما رزقـه 

 .ً»اهللا ال يكون إال حالال

                                       
، معـاين القـرآن ٢٠٥ ص٢، تفـسري الـصنعاين ج٤١١ ص١١اجلامع ملعمر بن رشد األزدي ج: ينظر) ١(

، ٢٢٠ ص١ للحكيم الرتمذي ج@، نوادر األصول يف أحاديث الرسول ٣٠٤ ص٢للنحاس ج

ري القرطبـي ـــ، تفـس٦٩١ ص٣عتزلـة ج، االنتـصار يف الـرد عـىل امل٤١٢ ص١تفسري السمرقندي ج

 . ٢٠٧ ص ٢ج

 .  من سورة البقرة٤٨آية : ينظر) ٢(

 . ٢٤٠ ص ١، املسائل االعتزالية ج١٣٩ ص ٢جمموع الفتاوى ج: ينظر) ٣(

 . من السورة٨١، ٤٨، ٦، ٣آية : ينظر) ٤(

 . ٢٤٠ ص ١الكشاف ج) ٥(
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رزق يف احلـالل فقـط، وقـد جـرى عـىل منهجـه يف حتريـف اآليـات حرص الزخمرشي الـ

ًوتطويعها لالستدالل هبا عىل اعتزالياتـه، ومنهـا أن الـرزق ال يكـون إال حـالال، واآليـات 

أدلة عليه ال له، وتفضح دسائسه لرصاحتها، فهو كتاب اهللا الذي ال يأتيـه الباطـل مـن بـني 

 . يديه وال من خلفه

 

ه بدعة قدرية، فإهنم يرون أن اهللا تعاىل ال يـرزق إال احلـالل، أمـا احلـرام فالعبـد هذ

ّيرزقه لنفسه، وأما معتقد أهل السنة يف الرزق أنه يشمل احلالل واحلرام، وهـو القـول 
احلق، وخالفت املعتزلة اإلمجـاع احلاصـل يف األمـة قبـل ظهورهـا؛ أن ال رازق إال اهللا، 

ًره اهللا كونا، وما أوجبه دينا ورشعاّومل يفرقوا بني ما قد ً ً وتقدم الرد عىل أمثال هذا ،

 .التحريف

﴿﴿: قوله تعالى ]٧٩[                                                    

                                                                        

                                                                   

                                                                    
                                   ﴾﴾ ]١٧٧:البقرة[:  

﴿   ﴾ 

﴿«): ٥٣٨:ت(قال الزخمرشي          ﴾  املـضاف، أيعـىل تأويـل حـذف :

ّبر من ءامن، أو يتأول الرب بمعنى ذي الرب، أو كام قالت ّ ّ: 

                                       
 .٥٤١ ص ٨جمموع الفتاوى ج: ينظر) ١(

 . رة البقرة من سو٣آية : ينظر) ٢(
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ٌفـــــــــإنام هـــــــــي إقبـــــــــال وإدبـــــــــار ٌ«  

 .»..ّولكن الرب، بفتح الباء: لو كنت ممن يقرأ القرآن، لقرأت«: وعن املربد

 
م الزخمرشي اللغة عىل القراءة املتواترة يف أكثـر مـن موضـع َّ َحك َفه، فأنكرهـا  يف كـشا

َتبعا لقياسه اللغوي، وغلط بعض القراء السبعة، ممـا أدى إىل حتريـف املعنـى الـسليم الـذي  َّ ًَ
ّتضمنته القراءة، كام حرف الرب هنا، فرد القراءة املتواترة إىل معنى باطل ال يصح ّ. 

 
القراء، وما اقتـضاه ّيوهم كالم الزخمرشي أن اختالف وجوه القراءة موكول إىل اجتهاد 

قياس اللغة جـازت القـراءة، وهـذا خطـأ عظـيم، وطعـن يف القـراءات وسـندها، ومـدخل 
ِّللتحريف يف كتاب اهللا تعاىل، فإن القراءة سنة متبعة يعتمد فيها عىل سـالمة النقـل وصـحة 

أ ٍ، فال جيوز خمالفة القراءات املشهورة وال املصحف اإلمام، وليس ألحـد أن يقـرالرواية
وأئمـة «): ٤٤٤:ت(قراءة بمجرد رأيه كام توهم املربد والزخمرشي، قال أبـو عمـرو الـداين 

ّالقراء ال تعمل يف يشء من حروف القرآن عىل األفشى يف اللغة، واألقـيس يف العربيـة، بـل 
ّعىل األثبت يف األثر واألصح يف النقل، وإذا ثبتت الرواية مل يردهـا قيـاس عربيـة وال فـشو 

 .» القراءة سنة متبعة، يلزم قبوهلا واملصري إليهالغة، ألن

                                       
  :ًعجز بيت للخنساء ترثي به أخاها صخرا، وصدره) ١(

ْترتـــــــــع مـــــــــا رتعـــــــــت حتـــــــــى إذا ادكـــــــــرت َ ّ  
 . ، وورد بألفاظ أخرى٣٥ديوان اخلنساء ص : ينظر        

 . ٢٣٤ ص ١الكشاف ج) ٢(
 . ٤٤٦، ٢٤١ ص ١، املسائل االعتزالية ج٦٥ ص ٢عىل سبيل املثال الكشاف ج: ينظر) ٣(
، إبـراز ٤٤، نقـط املـصاحف أليب عمـرو الـداين ص ٤٩لسبعة يف القـراءات البـن جماهـد ص ا: ينظر) ٤(

، رشح قطـر النـدى ٥ ص ١املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع لعبد الـرمحن بـن إسـامعيل ج
، إحتـاف ٢٠ ص ١، النـرش يف القـراءات العـرش البـن اجلـزري ج٢٤٥وبل الصدى البن هـشام ص 

 . ٤٩لقراءات األربعة عرش ألمحد الدمياطي ص فضالء البرش يف ا
 . ٢٠٤ ص ١اإلتقان يف علوم القرآن ج) ٥(
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ــري  ــن املن ــني اب ــدة ) ٦٨٣:ت(ّوب ــراءة املعتم ــصاحة يف الق ــه الف ــرشي وج ــىل الزخم ّيف رده ع
وهذا خطأ حمض، فالقراءات سنة متبعة ال جمال فيها للدرايـة، عـىل أن «: واملشهورة لآلية، فقال

فـصاحة اآليـة إال عـىل القـراءات املستفيـضة، ألن ّمـا قالـه وقـدر أنـه األوجـه لـيس ببـالغ ذروة 

ّالكـالم مـصدر بـذكر الـرب الــذي هـو املـصدر قـوال واحـدا، فلــو عـدل إىل ذكـر الـرب الـذي هــو  ّ ًُ ً ّ

الوصف ال يفك املطابقة ومعنى النظام، ولذلك كـان تأويـل اآليـة بحـذف املـضاف مـن الثـاين 

ًياق، ومن ظن أنه يشق غبـارا أو يتعلـق بر من آمن، أوجه، وأحسن، وأبقى عىل الس: عىل تأويل ّ
ًبأذيال فـصاحة املعجـز للفـصحاء، فقـد سـولت لـه نفـسه حمـاال ومنتـه ضـالال ًّ ّ« ومـا ذكـره ،

، عـىل تأويـل حـذف املـضاف، هـو أحـد »ّبـر مـن ءامـن«: الزخمرشي يف معنى اآلية، وهو قولـه

، ولـو اكتفـى )ولكـن ذا الـرب(ّأشهر قولني رجحهام املفرسون، والوجه الثاين أن اآلية بمعنـى 

ّبام ذكره، لوافق أحد أقوال املفرسين، وملا احتاج العرتاض املربد عىل القراءة املتواترة ّ. 

ــالى ]٨٠[ ﴿﴿: قولــــه تعــ                                             

                       ﴾﴾]١٨٣:البقرة[:  

 

قـد خاطـب جـل ثنـاؤه بالـصيام مـن قـد «: يف معنـى اإليـامن) ٣٣٣:ت(قال املاتريدي 

ُوهذا من أوضح ما جيب به العلم أن اإليامن ليس باسم جلميع القرب، بـل حتقيقـه ...ءامن

ُيصري أفعال القرب قربا ُ ّ ُ« 

 

 العمل الصالح عن مسمى اإليامن، واالستدالل باآلية عـىل ذلـك، أراد املاتريدي فصل

 .لتوافق ما ذهب إليه املاتريدية من اإلرجاء يف اإليامن ومن نحا نحوهم

                                       
 . ٢١٥ ص ١االنتصاف ج) ١(

 .٣ ص ٢، البحر املحيط ج٢٣٩ ص ٢تفسري القرطبي ج: ينظر) ٢(

 . ٣٥٧ ص ١تفسري املاتريدي ج) ٣(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة األلفاظ التي ح  

  

 

 

اإليامن تصديق باجلنان، وإقـرار باللـسان، وعمـل باألركـان، وهـذا القـول احلـق وهـو 

ع األعامل الصاحلة، وهو ما عـرب عنـه املاتريـدي معتقد أهل السنة واجلامعة، فيدخل فيه مجي

ُبالقرب، وال دليل من اآلية عىل خروجها من مسمى اإليـامن، وتقـدم تقريـر ذلـك يف أكثـر 

 .من موضع والرد عىل أمثال هذه الشبهات التي يستشهد هبا املخالفون

﴿﴿: قوله تعالى ]٨١[                                                

                                                                      

                                                                       

                          ﴾﴾]١٨٥:البقرة[.  

﴿    ﴾﴿ ﴾﴿﴾ 

ورد يف بعض الروايات أن اليرس هو الواليـة، والعـرس «): ١٤٠٤:ت(قال الطباطبائي 

 .»اخلالف ووالية أعداء اهللا

 

الوالية التي تزعمها مجاهري الرافضة وتدين هبا بدعة باطلة، مىض الرد عليها عنـد قولـه 

﴿: تعاىل                                

         ﴾ ]١٢٤:البقرة[. 

ــاىل ــه تع ــا قول ﴿: وأم                  ﴾ــسهيل :  أي ــد الت يري

علــيكم برتخيــصه اإلفطــار يف الــسفر أو املــرض، وال يريــد بكــم املــشقة والــشدة علــيكم، 

                                       
 . من سورة البقرة٨٢، ٣آية : ينظر) ١(

 . ٢٩ ص ٢تفسري امليزان ج) ٢(
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م الصوم يف هذه األحوال ُ لفك َ َفيك َّ ُ. 

﴿: له تعاىلوأما قو           ﴾ فرسه العلـامء بأنـه سـنة التكبـري إذا ّ
ًرؤوا هالل شوال حتى يفرغوا مـن عيـدهم، شـكرا هللا عـىل نعمـة اهلدايـة والتوفيـق لتلـك 

 .العبادة يف شهر رمضان

﴿﴿: قوله تعالى ]٨٢[                                                 

                                       ﴾﴾ ]١٨٦:البقرة[:  
﴿  ﴾ 

إين : وإذا سـألك عبـادي أيـن أنـا عـن إجـابتهم، فقـل هلـم«): ٣٣٣:ت(قال املاتريـدي 
أين قريب؛ قرب العلم واإلجابـة، : ة ملن أطاعني، وحيتملقريب اإلحسان، والرب، والكرام

 .»...كقرب بعضهم من بعض يف املكان: ال قرب املكان والذات

﴿«): ٥٣٨:ت(قال الزخمرشي      ﴾ : ،متثيـل حلالـه يف سـهولة إجابتـه ملـن دعـاه
 .»ورسعة إنجاحه حاجة من سأله بحال من قرب مكانه

اعلم أنه ليس املراد من هذا القرب باجلهة واملكان، بل املـراد «): ٦٠٦:ت(قال الرازي 
 .، واستطرد يف إثبات ما ذهب إليه والرد عىل املخالفني»منه القرب بالعلم واحلفظ

                                       
، ٤٨٢ ص ٢، التلخيص يف أصـول الفقـه أليب املعـايل اجلـويني ج٤٢٣ ص ٣تفسري الطربي ج: ينظر) ١(

، ٢٨٠ ص ٢، تفـسري القرطبـي ج١٩٨ ص ١، تفـسري البغـوي ج١٣٧ ص ٣املبسوط للرسخيس ج

ِّ، سـبل الـسالم رشح بلـوغ ٣٣٤ ص ١، تبيـني احلقـائق للزيلعـي ج٢١١ ص ٢٥جمموع الفتاوى ج 

 . ٤٥١ ص ١٣، فتح س ج٣٩ص  ٢املرام للصنعاين ج

ــــكام العيـــدين أليب بكـــر الفــــــ، أح٢٣١ ص ١األم ج: ينظـــر) ٢( ، تفـــسري الطـــربي ١٢٠ريايب ص ــــ

، ٢٥٢ ص ٢، الـدعوات الكبـري للبيهقـي ج٢٧٩ ص ١، أحكام القرآن للجـصاص ج٤٧٨ص٣ج

 . ٢٢٤ ص ٢٤، جمموع الفتاوى ج١١٢ ص ٢املغني ج

 .٣٧٧ ص ١تفسري املاتريدي ج) ٣(

 .٢٥٥ ص ١ الكشاف ج)٤(

 . ١٠٣ ص ٥تفسري الرازي ج) ٥(
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إنه القرب بـالعلم : وأما معنى قرب اهللا تعاىل فقد قالوا«): ١٣٥٤:ت(قال حممد رشيد 
وقـال األسـتاذ ...سمع أقوال العباد ويرى أعامهلـمأن علمه حميط بكل يشء، فهو ي: بمعنى
يـصح أن يكـون مـن قـرب الوجـود، فـإن الـذي ال يتحيـز وال يتحـدد تكـون نـسبة : اإلمام

ًاألمكنة وما فيها إليه واحدة، فهو تعاىل قريب بذاته مـن كـل يشء، إذ منـه كـل يشء إجيـادا 

وعبارة األستاذ «: ًمؤيدا له فقالّ، وتعقب حممد رشيد قول أستاذه »ًوإمدادا وإليه املصري
 .»...عىل إمجاهلا أقرب إىل مذهب السلف من تأويل املتكلمني

 
 عن املكـان، واجلهـة، واجلـسمية، وهـذا يرجع هذا التحريف بزعمهم إىل تنـزيه اهللا 

وصـفاته، التشبيه، وتنـزيه اهللا عام ابتدعوه  من ألفاظ هو سبب تعطيـل كثـري مـن أسـامء اهللا 
 .وهي سبب حتريف كثري من نصوص الكتاب والسنة

 
ٌ أثبت اهللا تعاىل لنفـسه الئقـة بجاللـه، فهـو مـستو عـىل عرشـه فـوق سـامواته بـائن عـن  ً

خلقه، ونفي اجلهة واملكان واجلمسية وغريها من ألفاظ مبتدعة قد حيمل معنى باطل وهـو 
ت وقد سبق الرد عـىل مثـل هـذا التحريـف يف أكثـر مـن وصف اهللا بالعدم فال تنفى وال تثب

 .موضع
 وقرب اهللا تعاىل يف اآلية قرب حقيقي، وال صحة للقول باملجاز، أو التمثيل، أو ادعـاء 
ًاإلضافة؛ كقرب املالئكة وغـريه، وأيـضا القـول بالتأويـل ليكـون قربـه بـالعلم هـو تأويـل 

 .باطل

 من قربه مـن عبـاده حـني دعـائهم، ال يلـزم منـه مـا  وحني نثبت هللا تعاىل ما أثبته لنفسه

ابتدعه املخالفون من نقائص، بل هو قرب الئق بجالله، وهذا منهج أهـل الـسنة واجلامعـة 

                                       
 .١٦٨ ص ٢تفسري املنار ج) ١(

 . املرجع السابق) ٢(

 . من سورة البقرة٢٩، ٢٨آية : ينظر) ٣(
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يف أسامء اهللا وصفاته، إثبات ما أثبت لنفسه عىل الوجه الالئق به، ونفي مـا نفـى عـن نفـسه 

 .دون ابتداع، وقد سبق بيانه يف غري موضع

تعاىل أثبت لنفسه القرب والعلو، وال جمال للتناقض الذي يطرأ يف عقول اخللـق،  واهللا 

ِّألن اهللا تعاىل ليس كمثله يشء، فال يشبه بخلقه، فهو قريب يف علوه، عيل يف دنوه ِّ َّ ٌُّ
. 

؛ ومـن فوائـد اآليـة إثبـات قـرب اهللا «: يف تفـسريه) ١٤٢١:ت( قال حممد العثيمني 

ن الضامئر يف هذه اآلية كلها ترجع إىل اهللا؛ وعليه فال يصح أن حيمـل واملراد قرب نفسه؛ أل

القرب فيهـا عـىل قـرب رمحتـه، أو مالئكتـه؛ ألنـه خـالف ظـاهر اللفـظ، ويقتـيض تـشتيت 

 .»الضامئر بدون دليل

ّل السنة واجلامعة عىل إمرار هذه اآلية دون تأويل، ألنه ال دليل عليه، فلام دل ــ    وأه

﴿: قوله تعاىلالدليل يف               ﴾ ]أوهلا العلامء ]٨٥:الواقعة ّ

﴿: بقرب املالئكة بدليل قوله تعاىل                    

                         ﴾ 

﴿ ، ولقوله تعاىل يف ختام اآلية ]١٦،١٧:ق[     ﴾  املالئكة: أي. 

فــالوقوف مــع نــصوص الــرشع حيــث الــدليل هــو مــنهج أهــل الــسنة واجلامعــة؛ أهــل 

 .االنتصاف واحلق

                                       
 . من سورة الفاحتة٣آية : ينظر) ١(

 .٣٤٥ ص ٢تفسري العثيمني ج : ينظر) ٢(

 . ٣٤٤ ص ٢املرجع السابق ج ) ٣(

، ٣٦١ ص٥، تفسري الـسمعاين ج ١٥٧ ص ٢٣ ، تفسري الطربي ج٣١٨ ص٣تفسري مقاتل ج: ينظر) ٤(

ــوي ج  ــوجيز ٢٩١ ص ٤تفــسري البغ ــي ج ٢٥٣ ص ٥ج ، املحــرر ال ، ٢٣١ ص١٧، تفــسري القرطب

، مغني اللبيب عن كتب األعاريب البـن هـشام ٦٥ ص ١، الروح ج ٤٩٤ ص ٥جمموع الفتاوى ج 

 .٣٦٢األنصاري ص 
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إن قـول أســتاذه أقـرب إىل قـول الــسلف، غـري صـحيح، فقــول : ول حممــد رشـيدأمـا قـ

ُوهـو قـرب اهللا . أستاذه أقرب لقول غالة الصوفية، ومن وافقهم مـن القـائلني بـاحللول

ُتعاىل بذاته مـن كـل يشء، واآليـة تبطـل قولـه، فقـد خـص القـرب بعبـاده الـذين يدعونـه،  ْ َ ّ
 .ولية، واهللا أعلموكالم إمامه خطري يفيض إىل قول احلل

﴿﴿ :قوله تعالى] ٨٣[                                               

                                                                        
                     ﴾﴾ ]١٨٩:البقرة[:  

﴿     ﴾ 

األوصـياء هـم أبـواب اهللا (: #ويف الكايف عن الصادق (): ١٤٠٤:ت(قال الطباطبائي 

 .»)، وهبم احتج اهللا تبارك وتعاىل عىل خلقهُالتي منها يؤتى، ولوالهم ما عرف اهللا 

 

 .ّ التعصب العقدي، ومر مثاله يف أكثر من موضعسببه

 

ما نقله الطباطبائي تعسف وحتريف، وال يعفيه أنه نقل من غريه، فإنه حتريـف ظـاهر ال 

 .خيفى

َواآلية نزلت يف قوم كانوا إذا أحرموا ال يدخلون بيوهتم من قبل أبواهبا، بل يأتوهنا مـن  ِْ ُ َ

اهللا تعــاىل يف هــذه اآليــة أن صــنيعهم هــذا لــيس مــن الــرب يف يشء، ، فــأخربهم ظهورهــا

 .ّوأمرهم أن يأتوا البيوت من أبواهبا، والرب إنام هو التقوى

                                       
 .ن سورة البقرة م٢٩َّمر احلديث عنهم عند آية ) ١(

 .٥٩ ص ٢تفسري امليزان ج ) ٢(

 . من سورة البقرة١٨٥، ١٥٩، ١٢٤، ٣ ةعىل سبيل املثال آي: ينظر) ٣(

، العجاب يف بيان األسباب ٥٥٥ ص ٣، تفسري الطربي ج ١٨١ ص ١أخبار مكة لألزرقي ج : ينظر) ٤(

 . ٤٥٩ ص ١البن حجر ج 
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: قـال) ٧٢:ت( >عـن الـرباء ) ٢٥٦:ت(ويؤيد هذا التفسري مـا أخرجـه البخـاري 

َكانوا إذا أحرموا يف اجلاهلية أتوا البيت من ظهره، فـأنزل اهللا تعـاىل( َ :﴿        

                       ﴾(. 

﴿﴿: قوله تعالى ]٨٤[                                                    

           ﴾﴾]٢٠١:البقرة[.  
﴿   ﴾ 

﴿: قولــه تعــاىل«): ٤١٢:ت(ُّقــال الــسلمي               ﴾ 

﴿ اإلعراض     ﴾ ترك االشتغال هبا ﴿      ﴾ وقنا نـريان عـذاب 

 .»...شهواتنا، فإن من شغل عنك مشؤوم

 
 .ُّتكرر أمثال هذه التحريفات الباطلة عند السلمي، ومرجعها إىل عقيدته الصوفية

 
من شطحات الصوفية زعمهم أهنم ال يطمعـون بجنـة، وال خيـافون مـن نـار، وزعمـوا 

 .اته، ال جلنة وال خلوف من النارأهنا تشغلهم عن اهللا، وزعموا أهنم حيبونه لذ
ّوســبق الــرد عــىل هــذا التحريــف الباطــل، وبينــا أن القــول احلــق وهــو معتقــد أهــل الــسنة 

ّأن اهللا تعاىل يعبد باحلب، واخلوف، والرجاء، وادعاء الصوفية هو إبطال للدين كلـه، : واجلامعة
 .ر وسبق تفصيلهإذ نصوص الرشيعة أغلبها يف الرتغيب يف اجلنة، والرتهيب من النا

ّوذكر املفرسون يف معنى احلسنة يف اآلية أقواال متقاربة، بينها إمام املفـرسين أبـو جعفـر  ّّ ً

إن اهللا جل ثناؤه أخرب : والصواب من القول يف ذلك عندي أن يقال«): ٣١٠:ت(الطربي 

                                       
﴿سري، بـاب اب التفــــــاري يف صـحيحه، كتـــأخرجه البخ) ١(                ﴾ 

 .، والرباء هو أبو عامرة الرباء بن عازب٤٢٤٢ برقم ١٦٤٠  ص ٤ج
 .٧٢ ص ١ُّتفسري السلمي ج ) ٢(
﴿: الرد عند قوله تعاىل: ينظر) ٣(         ﴾ ]٥: الفاحتة .[ 
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يا، ّعن قـوم مـن أهـل اإليـامن بـه وبرسـوله، ممـن حـج بيتـه، يـسألون رهبـم احلـسنة يف الـدن

 العافيــة يف ُواحلــسنة يف اآلخــرة، وأن يقــيهم عــذاب النــار، وقــد جتمــع احلــسنة مــن اهللا 

ّاجلسم، واملعاش، والرزق، وغري ذلك، والعلـم والعبـادة، وأمـا يف اآلخـرة فـال شـك أهنـا 
ُاجلنة، ألن من مل ينلها يومئذ فقد حرم مجيع احلسنات، وفارق مجيع معاين العافية، وإنام قلنا  ٍ

 مل خيصص بقوله خمربا عن قائل ذلك من معـاين لك أوىل التأويالت باآلية، ألن اهللا إن ذ

ًاحلسنة شيئا، وال نصب عىل خصوصه داللة دالة عىل أن املراد من ذلك بعض دون بعض، 

ّفالواجب من القول فيه ما قلنا من أنه ال جيوز أن خيـص مـن معـاين ذلـك يشء، وأن حيكـم 
 .»ّبعمومه عىل ما عمه اهللا

﴿﴿:  قوله تعالى]٨٥[                                              

                            ﴾﴾] ٢٠٨:البقرة[:  

﴿   ﴾ 

 .»..لسلم هو الواليةويف بعض الروايات أن ا..«): ١٤٠٤:ت(قال الطباطبائي 

 

ِّسبب التحريف العقيدة املحرفة عند الرافضة واملفرس يطوع اآلية لتوافق، ما يريده مـن  ُ ّ ّ
 .باطل يف والية األئمة

 

ً، والوالية عند الشيعة عقيدة حمرفة فضال ّمجهور املفرسين عىل أن السلم هو اإلسالم ّ
 . اهللا هبا، ومىض الرد عىل مثل هذا الباطلعن تفسري كتاب

                                       
 . ٢٠٦ ص ٤ الطربي ج تفسري) ١(

 .١٠٥ ص ١تفسري امليزان ج ) ٢(

، تفـسري ٢٥٧ ص٤، تفسري الطربي ج٨٢ص١، تفسري الصنعاين ج١٠٤ ص١تفسري جماهد ج: ينظر) ٣(

 . ٩٤، تفسري السعدي ص٢١٤ ص١، تفسري ابن أيب زمنني ج ٣٧٠ ص٢ابن أيب حاتم ج 

﴿: الرد عند قوله تعاىل: ينظر) ٤(          ﴾ ]وغريها] ١٢٤: البقرة . 
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﴿: قوله تعالى ]٨٦[                              

                      ﴾ ]٢١٠:البقرة[:  
﴿       ﴾ 

 ﴿: اختلــف أهــل الكــالم يف قولــه«): ٦٠٦:ت(ل الــرازي قــا       

 ﴾وهو مـذهب الـسلف الـصالح ملـا ثبـت بالـدالئل : الوجه األول:  وذكروا فيه وجوها

ًأن املجيء والذهاب عىل اهللا تعاىل حمال، علمنا قطعنا أنه ليس مراد اهللا تعـاىل مـن : القاطعة

ّة هو املجيء والذهاب، وأن مـراده بعـد ذلـك يشء آخـر، فـإن عينـا ذلـك املـراد مل هذه اآلي
نأمن اخلطأ، فاألوىل السكوت عن التأويل، وتفويض معنى اآليـة عـىل سـبيل التفـصيل إىل 

أنـه ال بـد مـن التأويـل عـىل سـبيل : وهـو قـول مجهـور املتكلمـني: الوجه الثاين...اهللا تعاىل

 ﴿املراد ) األول(ًوها التفصيل، ثم ذكروا فيه وج     ﴾آيات اهللا :  أي

والوجه الثاين يف التأويل أن يكون ...ًفجعل جميء اآليات جميئا له عىل التفخيم لشأن اآليات

 ﴿املراد         ﴾أنه تعاىل إذا أمر اهللا، ومدار الكالم يف هذا الباب:  أي 

ًذكر فعال، أضافه إىل يشء، فإن كان ذلك حماال فالواجب رصفه إىل التأويل ً..«. 

 

ًيقرر الرازي قاعدة سار عليها أهل التعطيل يف حتريفهم ألسـامء اهللا وصـفاته، لـزعمهم 

ــون أهنــ ــشبيه، فــرصفوها عــن حقائقهــا، وعطلــوا مــدلوهلا، وهــم يظن م ّأهنــا تفــيض إىل الت

 .ينـزهونه، تعاىل عام يقولون

 

ما نسبه الرازي إىل السلف الصالح من تفويض ملعنى اآلية غـري صـحيح، فـإن الـسلف 

ّالصالح يثبتون هللا تعاىل ما أثبته لنفسه، وإنام يفوضون كيفية هذه الـصفات ال معناهـا، فـإن  ُ
ًاهللا تعاىل أثبت لنفسه يف هذه اآليـة جميئـا الئقـا  بجاللـه، فمـذهب الـسلف إثباتـه وتفـويض ً

                                       
 .٢٣٢، ٢٣١ ص ٥تفسري الرازي ج ) ١(
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 .كيفيته ال معناه

، إال أن ابــن جريــر ذكــره عــىل ســبيل ّأمــا التأويــل وإن كــان حكــاه بعــض املفــرسين

َ ال تعلـم كيفيتـه، وال ، واألوىل بتفـسري اآليـة أنـه إتيـان حقيقـي الئـق بـاهللا التضعيف ُ

وقـد ...«): ١٤٢١:ت(حممـد العثيمـني يسأل عنها، كاالسـتواء، والنـزول، وغريهـا، قـال 

إتيان أمره؛ وهذا حتريف للكلم عن مواضـعه، : ذهب أهل التعطيل، إىل أن املراد بإتيان اهللا

ًورصف للكالم عن ظاهره بال دليل، إال ما زعمـوه دلـيال عقليـا، وهـو يف احلقيقـة ومهـي،  ً

 وهو أعلم بنفسه؛ وهو ،الذي نسب فعل اإلتيان إليه هو اهللا : ًوليس عقليا؛ فنحن نقول

ــال تعــاىل ــاده، كــام ق ــد أن يبــني لعب ﴿: يري                    ﴾ 

ٌّ؛ وإذا كان يريد أن يبني، وهو أعلم بنفسه، وليس يف كالمه عـي، وعجـز عـن ]١٧٦:النساء[ ِ

ً إذا فكالمه يف غاية ما يكـون مـن العلـم؛ التعبري بام أراد؛ وليس يف كالمه نقص يف البالغة؛

كال؛ ال ! إنه ال يراد به ظاهره؟: وغاية ما يكون من الصدق؛ فهل بعد ذلك يمكن أن نقول

ًيمكن هذا، إال إذا قال اهللا هو عـن نفـسه إنـه مل يـرد ظـاهره؛ إذا املـراد إتيـان اهللا نفـسه؛ وال 

﴿:  قوله تعاىليعارض ذلك أن اهللا قد يضيف اإلتيان إىل أمره، مثل      ﴾ ]١: النحل[ ،

﴿: ومثل قوله تعاىل        ﴾ ]إن هـذا مـن أمـور الغيـب؛ :  ألننـا نقـول]٣٣: النحـل

والصفات توقيفية؛ فنتوقف فيها عىل ما ورد؛ فاإلتيان الذي أضافه اهللا إىل نفسه يكون املراد 

 ليس لنا أن ذي أضافه اهللا إىل أمره يكون املراد به إتيان أمره؛ ألنهبه إتيانه بنفسه؛ واإلتيان ال

                                       
، السنة لعبد اهللا بن أمحـد ١٥٦، األهوال البن أيب الدنيا ص ٧٤الرد عىل اجلهمية للدارمي ص : ينظر) ١(

 .٩٩، اجتامع اجليوش اإلسالمية ص ١١، العقيدة الواسطية ص ٥٠٥ ص ٢بن حنبل جا

، املاتريـدي يف تفـسريه ١٩٧ ص ١ّرسين املشمولة تفاسريهم بالبحث هود اهلـواري ج قال به من املف) ٢(

، ٢٦٢ ص ٢، حممد رشـيد يف تفـسري املنـار ج ٢٥٠ص ١، والزخمرشي يف الكشاف ج ٤٣٥ ص ١ج

ُّ، وأما السلمي فتأوهلا عـىل ١٠٣ ص ٢، الطباطبائي يف تفسريه ج ١٩٠ ص ١اجلوهري يف تفسريه ج
 .اطلةإشاراته الصوفية الب

 . ٢٦٦ ص ٤تفسري الطربي ج : ينظر) ٣(
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 .»نقول عىل اهللا ما ال نعلم؛ بل علينا أن نتوقف فيام ورد عىل حسب ما ورد

﴿﴿: قوله تعالى ]٨٧[                                                   

                            ﴾﴾]٢١٠:البقرة[:  
 

كلمـة إىل النتهـاء الغايـة، وذلـك :  مـن قـالمـن املجـسمة«): ٦٠٦:ت(قال الرازي 
 عنـه مـن يقتيض أن يكون اهللا تعاىل يف مكان ينتهي إليه يوم القيامة، أجاب أهل التوحيـد

ًه تعـاىل ملـك عبـاده يف الـدنيا كثـريا مـن أمـور خلقـه، فـإذا صـاروا إىل أن) األول: (وجهني ََّ َ
﴿: اآلخرة فـال مالـك للحكـم يف عبـاده سـواه، كـام قـال       ﴾وهـذا كقـوهلم  :

﴿: رجع أمرنا إىل األمري إذا كان هو خيتص بالنظر فيه، ونظريه قوله تعاىل         ﴾ 
إنـه تعـاىل قـد ملـك كـل : قال أبو مسلم) الثاين. ( اخللق الساعة يف ملكه وسلطانهمع أن

ًأحد يف دار االختبار والبلوى أمورا امتحانـا، فـإذا انقـىض أمـر هـذه الـدار ووصـلنا إىل دار  ً

الثواب والعقـاب كـان األمـر كلـه هللا وحـده، وإذا كـان كـذلك فهـو أهـل أن يتقـى ويطـاع 
 .»أمر، وحيرتز عن خطوات الشيطان كام هنىويدخل يف السلم كام 

 
 نفي اجلسمية، والتشبيه، والتحيز وغريها من املـصطلحات املبتدعـة، التـي زعـم أهـل 

ّ، فحرفوا النـصوص، وعطلـوا أسـامء اهللا وصـفاته، التعطيل أهنم ينـزهون اهللا تعاىل عنها ّ
ًىل عام يقولون علوا كبرياوجعلوه كالعدم الذي ال مكان يرجع إليه، تعا ً. 

                                       
 . ١٦، ١٥ ص ٣تفسري العثيمني ج ) ١(
 .من سورة الفاحتة) ١(يتهم أهل السنة بمثل هذه الكلامت وقد سبق بيانه عند آية ) ٢(
 .هذا جواب أهل التوحيد املخالفني ملنهج أهل السنة واجلامعة) ٣(
مهر يزد، أديب عـامل باللغـة، وهـو مفـرس لـه تفـسري كبـري، وكـان هو أبومسلم األصبهاين، حممد بن عيل بن ) ٤(

 . ٢٩٨ ص ٥، لسان امليزان ج٦٥٥ ص٣ميزان االعتدال ج: ينظر) ٤٥٩:ت(ًجدليا من كبار املعتزلة 
 .٢٣٦ ص ٥تفسري الرازي ج ) ٥(

 . من سورة البقرة٢٩، ٢٨ من سورة الفاحتة وآية ١الرد عليهم عند آية : ينظر) ٦(
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ًاآلية واحدة من آالف األدلة عىل أن هللا تعاىل علوا الئقا بجالله، فهـو بـائن مـن خلقـه،  ً

ٍمستو عـىل عرشـه، وعرشـه فـوق سـامواته، ومرجـع اخلالئـق كلهـا إليـه كـام يف اآليـة، فـال 

عـاين الـسابقة؛ أنـه ال مالـك يوصف بالعـدم، وهـذا ال يعـارض أن الرجـوع إليـه يـشمل امل

ًسـواه، أن األمـر كلـه هللا دون نفـي علـوه الالئقــة بـه سـبحانه، وتقـدم مـرارا رد أمثـال هــذا 

 .التحريف ما أغنى عن تكراره

﴿﴿: قوله تعـالى   ]٨٨[                                                  
                                                       ﴾﴾] ٢١٢:البقرة[:  

﴿  ﴾ 

ّاملزين هو الشيطان؛ زين هلم الدنيا، وحـسنها بوساوسـه، «): ٥٣٨:ت(قال الزخمرشي  ّ
ّكـون اهللا قـد زينهـا هلـم بـأن خـذهلم حتـى ّوحببها إليهم، فـال يريـدون غريهـا، وجيـوز أن ي

 .»...استحسنوها وأحبوها

 

ًجعـل تـزيني اهللا تعـاىل عـىل املجـاز، وتــزيني الـشيطان عـىل احلقيقـة، جريـا عـىل قاعــدة 

ًاملعتزلة يف أفعال العباد؛ إذ يزعمون أهنم اخلـالقون ألفعـاهلم اسـتقالال، ولـيس لقـدرة اهللا، 

 .ذلكومشيئته دخل يف 

 

هذه اآلية الكريمة مل ترد فيها نسبة التـزيني ألحـد، وورد التـزيني يف مواضـع مـن كتـاب اهللا 

، ]١٠٨:األنعــام[ ﴾    ﴿: ًتعــاىل منــسوبا إىل اهللا تعــاىل، كــام يف قولــه تعــاىل

 .]٤:النمل[ ﴾          ﴿: وقوله تعاىل

                                       
 .  من سورة البقرة٢٩، ٢٨لرد عليهم عند آية ا: ينظر) ١(

 .٢٨٢ ص ١الكشاف ج ) ٢(



  تحريف معاني األلفاظ القرآنية

  

 

﴿: وورد يف آيات أخرى نسبة التزيني إىل الشيطان، كام يف قوله تعاىل      

           ﴾ ]وقوله تعاىل]٤٣:األنعام ، :﴿      

                 ﴾ ]٤٨:األنفال[. 

فنسبة التزيني يف كل واحدة من هذه اآليات حقيقة فيمن نسبت إليه، فإن النسبة إىل اهللا 

يقة واقعة منه عىل سبيل املعاقبـة هلـم غري النسبة إىل الشيطان، فالتزيني من اهللا للكافرين حق

عىل غفلتهم، ومعناه خلـق الـدواعي لتلـك األفعـال، وإجيادهـا يف قلـوهبم، وهـذا ال يقـدر 

 .عليه إال اهللا تعاىل

وتزيني الشيطان حقيقة، ومعناه الوسوسة يف الصدر، واإلغراء بالفعل، واحلض عليـه، 

ُمه، وهذا الذي يقرره أهـل الـسنة واجلامعـة وكل ذلك منه بمشيئة اهللا، وإرادته، وسابق عل
 .يف هذه األلفاظ املشرتكة

﴿: وسبق الرد عـىل هـذه االعتزاليـة الباطلـة عنـد قولـه تعـاىل          

                     ﴾ ]٧:البقرة[. 

  ﴿﴿: ه تعالىقول ]٨٩[                                                  
                                                         ﴾﴾]٢١٢:البقرة[:  

﴿   ﴾ 

﴿: مل قال: فإن قلت«): ٥٣٨:ت(قال الزخمرشي       ﴾ثـم قـال  :﴿    

﴾ًلرييك أنـه ال يـسعد عنـده إال املـؤمن املتقـي، وليكـون بعثـا للمـؤمنني عـىل :  قلت؟

 .»...التقوى إذا سمعوا بذلك

                                       
 .٢٤٣ ص ١املسائل االعتزالية ج : ينظر) ١(

 .٣٢٢، تفسري السعدي ص ٣٦٥ ص ٣، تفسري البغوي ج٧ ص ١٣تفسري الطربي ج: ينظر) ٢(

 . ، بترصف٢٤٣ ص ١املسائل االعتزالية ج ) ٣(

 .٢٨٢ ص ١الكشاف ج ) ٤(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة األلفاظ التي ح  

  

 

 

وافق قاعدته االعتزالية يف وجوب وعيد العصاة، وأن يطمح الزخمرشي لتطويع اآلية لت

أهل الكبائر خملدون يف النار،  ال يمكن أن يسعدوا عند اهللا، فيجـب عـىل كالمـه أن يكـون 

 .كل مؤمن تقي

 

ّتكررت هذه املحاوالت عند الزخمرشي يف أكثر من مثال، حرف فيها اآلية ليستدل هبـا 
أن يعتقـد : ّاملوحدين، فإن اإليامن عند املعتزلة كام بينه الزخمـرشيعىل وجوب وعيد عصاة 

، والفاسـق ِّاحلق، ويعـرب عنـه بلـسانه، ويـصدقه بعملـه، فمـن أخـل بالعمـل فهـو فاسـق

عندهم بني منـزلتني؛ بني منـزلة املؤمن ومنـزلة الكافر، هذا يف الدنيا، لكنه يف اآلخرة خملـد 

إليامن ليس كتعريف أهل السنة واجلامعة له، إذ اعترب املعتزلة يف النار بزعمهم، وتعريفهم ل

أن اإليامن وحدة واحدة ال تتبعض، فهـو ال يزيـد وال يـنقص، وإن ذهـب منـه جـزء ذهـب 

ّإن اهللا توعد هؤالء الفاسقني بالنار مثل الكافرين، وال بد أن ينفذ وعيـده : ، ثم قالواكله

 .ف الوعدفيهم، ألن إخالف الوعيد قبيح، كإخال

ّوغلوهم هذا عىل خـالف وسـطية أهـل الـسنة واجلامعـة، فـإهنم يـرون أن األعـامل مـن 

إنه يزيد وينقص، فمن أتى بالتوحيد؛ أتـى بأصـل اإليـامن، : مسمى اإليامن، لكنهم يقولون

ًوكلام أطاع اهللا زاد إيامنه، وبارتكاب الكبائر يـنقص إيامنـه، فيكـون مؤمنـا نـاقص اإليـامن، 

ً خيرج إىل الكفر، إال بارتكاب فعل مكفر كفرا أكربلكنه ال ّ. 

                                       
، الفـرق بـني ٣٥، التنبيه والـرد عـىل أهـل األهـواء والبـدع ص ٢٧٠الت اإلسالميني ص مقا: ينظر) ١(

 .٣٠، امللل والنحل ص ٩٤الفرق ص 

، الفـرق بـني ٣٥، التنبيه والـرد عـىل أهـل األهـواء والبـدع ص ٢٧٠مقاالت اإلسالميني ص : ينظر) ٢(

 .٣٠، امللل والنحل ص ٩٤الفرق ص 

 .٢٤٥ ص ١املسائل االعتزالية ج : ينظر) ٣(



  تحريف معاني األلفاظ القرآنية

  

 

ُوصــاحب الكبــرية ال ينفــى عنــه مطلــق التقــوى، وال يوصــف بــالتقوى الكاملــة، ألن 
 .التقوى درجات كاإليامن، والناس يف التقوى عىل حسب إيامهنم

﴿: وســبق الــرد بــيشء مــن التفــصيل عنــد قولــه تعــاىل             

                    ﴾ ]وغريها من اآليات]٨١:لبقرة . 

أما الوعيد فإن إخالفه كرم وعفو وجتاوز من الغفور الرحيم، فهـو ينجـز وعـده، ومـن 

، واهللا تعـاىل امتـدح  ّتوعده حتت مشيئته إن شـاء غفـر لـه برمحتـه، وإن شـاء عذبـه بعدلـه

نفسه يف أكثر من موضع يف كتابه أنه ال خيلف وعده، ومل يقل يف موضع واحد أنه ال خيلـف 

 .وعيده

﴿﴿ :قوله تعالى ]٩٠[                                                

                                                                       

                    ﴾﴾ ]٢١٩:البقرة[: 

 ﴿       ﴾ 
 .»منافع للناس يف تركها«): ٤٢١:ت(ُّقال السلمي 

                                       
، العقيـدة األصـبهانية ٢١، التبـصري يف الـدين ص ٢٠ ص١رشح أصول اعتقاد أهـل الـسنة ج: ينظر) ١(

 . ٣٣٤، رشح العقيدة الطحاوية ص١٦١ ص١، املواقف ج٦٧٠ ص٧، جمموع الفتاوى ج١٧٥ص

 .  من سورة البقرة٦، ٣آية : ينظر) ٢(

 .٢٤٦، ٢٤٥ ص ١، املسائل االعتزالية ج ٢٤٨حادي األرواح ص : ينظر) ٣(

ــه تعــاىل) ٤( ــن تيميــة أن قول ﴿: يــرى اب                                

            ﴾ ــد ــصوص الوع ــني ن ــع ب ــرى اجلم ــد، وي ــإخالف الوعي ــول ب ــضعف الق  ي

، املـسائل ٤٩٨ ص ١٤جمموع الفتـاوى ج : جيمع بني األمر والنهي من غري تبديل، ينظروالوعيد كام 

 .٢٤٦ ص ١االعتزالية ج 

 .٧٣ ص ١ُّتفسري السلمي ج ) ٥(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة األلفاظ التي ح  

  

 

 

يف كتاب اهللا تعاىل بغري علم ورصف اآليـات عـن معناهـا الـصحيح بغـري دليـل، القول 

ُّمنهج يسري عليه املحرفون لكتاب اهللا، ومنها أقوال السلمي الصوفية ّ. 

 

ّخالف السلمي أقـوال املفـرسين يف اآليـة عـىل أن قولـه تعـاىل ُّ :﴿   ﴾ يعنـي 

 ا، واللذة برشهبا، وأما منافع امليرس فام يصيبون فيه من أنصباء اجلـزورأثامهنا قبل حتريمه

: ّونحو ذلك، وأقوال املفـرسين عـىل اخـتالف ألفاظهـا متقاربـة فـيام ذكرنـاه، وقولـه تعـاىل

﴿       ﴾ يدل عىل بطالن ما ذكره الـسلمي يف معنـى املنـافع، إذ عليـه ُّ
 .إثمهام أكرب من تركهام، وهذا غري صحيح، واهللا تعاىل أعلم: نى اآليةيكون مع

﴿﴿: قوله تعالى  ]٩١[                                                

                                                                
    ﴾﴾]٢٤٣:البقرة[:  

﴿  ﴾﴿    ﴾ 

القـصة يف اآليـة مـن ) ١٣٢٣:ت(وأستاذه حممـد عبـده ) ١٣٥٤:ت(جعل حممد رشيد 

وال يـشرتط أن تكـون القـصة «: ّقبيل التمثيل، وحرفا معاين األلفاظ فيها، قال حممد رشيد

ذا التعبري واقعة، بل يصح مثله يف القصص التمثيليـة، إذ يـراد مـن شـأن مثلهـا يف يف مثل ه

 .»ًوضوحه أن يكون معلوما حتى كأنه مرئي بالعني

                                       
، تفـسري ابـن أيب ٣٢٦ ص ٤، تفـسري الطـربي ج ٣٨٨ِّالناسخ واملنسوخ للقاسم بن سالم ص : ينظر) ١(

، قطــب الــرسور يف أوصــاف اخلمــور ١٤٦، الناســخ واملنــسوخ للنحــاس ص ٣٥٦ ص ٢حــاتم ج 

، مفتاح ٥٦٩ ص ٢١، جمموع الفتاوى ج ٢٨، الناسخ واملنسوخ البن حزم ص ١٠٦للقريواين ص 

 .٤٠٤ ص ٢، أضواء البيان ج٧٧ ص ٢، املوافقات ج ١٤ ص ٢دار السعادة ج 

 .٤٥٧ ص ٢تفسري املنار ج ) ٢(



  تحريف معاني األلفاظ القرآنية

  

 

ّوأخذ حيرف معاين ألفـاظ اآليـة لتوافـق رأيـه، فقـال يف معنـى قولـه تعـاىل ُ :﴿   

  ﴾ :مر أمــر التكــوين ال أمــر التــرشيع، أيّأي أمــاهتم بإمكــان العــدو مــنهم، فــاأل :

قضت سنته يف خلقه بأن يموتوا بام أتوه مـن سـبب املـوت؛ وهـو متكـني العـدو واملحـارب 

ّمـن أقفـائهم بــالفرار، ففتـك هبــم وقتـل أكثـرهم ومل يــرصح أهنـم مــاتوا ألن أمـر التكــوين  ُ
: ه بعـد ذلـكعبارة عن مشيئته سبحانه، فال يمكن ختلفه، ولالسـتغناء عـن التـرصيح بقولـ

﴿     ﴾ وإنـــام يكـــون اإلحيـــاء بعـــد املـــوت، والكـــالم يف القـــوم ال يف أفـــراد هلـــم 

خــصوصية، ألن املــراد بيــان ســنته تعــاىل يف األمــم التــي جتــبن فــال تــدافع العــادين عليهــا، 

ومعنى حياة األمم وموهتا يف عرف الناس مجـيعهم معـروف، فمعنـى مـوت أولئـك القـوم 

ل هبـم فـأفنى قـوهتم، وأزال اسـتقالل أمـتهم، حتـى صـارت ال تعـد أمـة، هو أن العدو ّ  نك

بــأن تفــرق شــملها، وذهبــت مجاعتهــا، فكــل مــن بقــي مــن أفرادهــا خاضــعون للغــالبني 

ــود  ــاهتم هــو ع ــريهم، ومعنــى حي ــابع لوجــود غ ــام وجــودهم ت ضــائعون يف أنفــسهم، وإن

ًيــصيب النــاس أنــه تأديبــا هلــم، االســتقالل إلــيهم، ذلــك أن مــن رمحــة اهللا تعــاىل يف الــبالء 

ًومطهرا لنفوسهم مما عرض هلـا مـن دنـس األخـالق الذميمـة، أشـعر أولئـك القـوم بـسوء 

عاقبــة اجلــبن واخلــوف والفــشل والتخــاذل بــام أذاقهــم مــن مرارهتــا، فجمعــوا كلمــتهم، 

ووثقوا رابطتهم، حتى عادت هلم وحدهتم قويـة، فـاعتزوا وكثـروا إىل أن خرجـوا مـن ذل 

 .»دية التي كانوا فيها إىل عز االستقالل، فهذا معنى حياة األمم وموهتاالعبو

 

 عـىل هـذا املـنهج عنـد بعـض رجـال املدرسـة العقليـة يف إنكـار حقيقـة سبق التعرف

القصة يف القرآن، وجعلها من قبيل التمثيـل، ومـنهم األسـتاذ وتلميـذه، ويرجـع حتـريفهم 

 وقوعها التـارخيي؛ االهنزاميـة أمـام الغـرب واخلـوف مـن إنكـارهم للقصة القرآنية وإنكار

                                       
 .٤٥٨ ص ٢ ج تفسري املنار) ١(

 .  من سورة البقرة٣٥، ٣٤، ٣٣ ،٣٢، ٣١، ٣٠عند آية ) ٢(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة األلفاظ التي ح  

  

 

ّلبعض املعجزات والكرامات، واالعرتاض عليها بالوقائع التـي يؤرخوهنـا، ومـر تفـصيل  ُ

﴿ : ذلك عند قوله تعاىل                            

                 ﴾ ]٣٥:البقرة[. 

 

حيكي اهللا لنـا هـذه القـصة للعظـة والعـربة وهـي حـق ال متثيـل فيهـا وال جمـاز، بـل إهنـا 

 القصص احلق التي حيكيها علينا القرآن، الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال مـن خلفـه،

ّوذكر غري واحد من السلف، وتناقله مجاهري املفرسين؛ أن هـؤالء القـوم، كـانوا أهـل بلـدة 
ً، أصاهبم وباء شديد، فخرجوا فـرارا مـن يف زمان بني إرسائيل، وقد اختلفوا يف عددهم

املوت، هاربني إىل الربية، فأرسل اهللا إليهم مالئكـة لقـبض أرواحهـم، فامتـوا عـن آخـرهم 

ّ عىل احلقيقة، ال كام يدعيه املحرفون، فمر هبم نبي من أنبياء بني إرسائيل، موتة رجل واحد

ّواملفـرسون عـىل أهنـم . ًفسأل اهللا أن حيييهم، فأجابـه اهللا تعـاىل، فأحيـاهم حقـا بعـد مـوهتم
ًمكثوا دهرا أمواتا، فكان يف إحيائهم عربة ودليل قاطع عىل املعاد يـوم القيامـة، ويف القـصة  ً

ًيضا عىل أنه ال يغني حذر من قدر، فهؤالء خرجوا فرارا من املـوت، وأرسـله دليل وعربة أ ً

 .اهللا عليهم من حيث مل حيتسبوا

ّوما ذكره حممد رشيد اقتداء بشيخه حتريف ملا قصه اهللا علينا يف كتابه، ومنهج خطري يف  ً

﴿: تكذيب القرآن الكريم، وتقدم الرد عىل هذا التحريف عند قوله تعاىل      

                               

  ﴾ ]٣٥:البقرة[: 

                                       
ًقيل أربعة آالف، وقيل ثامنية آالف، وقيل أربعون ألفا كلها عـن ابـن عبـاس، وقيـل بـضعة وثالثـون ) ١(

 .٦٦٠ ص ١تفسري ابن كثري ج : ًألفا، واهللا أعلم، ينظر

 .١٠٦تفسري السعدي ص : ينظر) ٢(



  تحريف معاني األلفاظ القرآنية

  

 

ــالى  ]٩٢[ ــه تع ﴿﴿: قول                                               

                                ﴾﴾] ٢٤٥:البقرة[:  

﴿   ﴾﴿    ﴾ 

ًيف معنامها كعادته قرمطة وحتريفـا ظـاهر الـبطالن، وغالبـه ال ) ٤١٢:ت(ُّذكر السلمي 

﴿:  قولـهقال بعض البغداديني يف«: يفهم منه يشء، ومما قاله     ﴾يقـبض :  قـال

 .»ُيوحى أهل صفوته من رؤية الكرامات، ويبسطهم بالنظر إىل الكريم: أي

 

ّكل ما يذكره السلمي من إشارات باطلة مرجعه ملعتقد الصوفية الباطـل يف ادعـاء هـذه  ُّ

 . همًالتحريفات معنى باطنا لآلية وإشارات وألغاز ال يفهمها إال

 

ُّال شك أن ما ذكره السلمي باطل، وتكرر الرد عىل أمثال هذه التحريفات بام أغنى عـن 

 .إعادته

﴿: وقوله تعـاىل     ﴾  يعنـى أن اهللا تعـاىل بيـده قـبض أرزاق العبـاد وبـسطها

 الــدنيا دون غــريه، وكــذلك يقــبض ويبــسط يف العلــم والعمــر، ويف كــل مــا يتعلــق يف

 .واآلخرة

والقابض والباسط من أسامء اهللا تعاىل التي يثنى عىل اهللا هبام مقرتنني، كـل واحـد مـنهام 

 .مع اآلخر، ألن الكامل املطلق من اجتامع الوصفني

                                       
 .٧٣ ص ١ُّتفسري السلمي ج ) ١(

 .٢٠٢ ص ٣، تفسري العثيمني ج ٢٤٩ ص ١، زاد املسري ج٦٦٤ ص ١جتفسري ابن كثري : ينظر) ٢(

 .١٨٨رشح أسامء اهللا احلسنى يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد القحطاين ص : ينظر) ٣(
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﴿﴿: قوله تعالى ]٩٣[                                                      

                                                                          

                                                                             

                                                ﴾﴾] ٢٥٣:البقرة[:  
﴿   ﴾ 

ّاختلفـوا يف أن مـن كلمـه اهللا، فاملـسموع هـو الكـالم القـديم «): ٦٠٦:ت(قال الرازي 

املسموع هو ذلك، : ه؟ فقال األشعري وأتباعهاألزيل، الذي ليس بحرف وال صوت أم غري
يف ّ يف، فهذا ال يستبعد سامع ما ليس بمك ّ  .»..فإنه ملا مل يمتنع رؤية ما ليس بمك

 
كالم اهللا تعاىل من املسائل التي غلط فيهـا مجهـور األشـاعرة واملعتزلـة عـىل حـد سـواء، 

ّئام بذاتــه تعــاىل، وال تعلــق لــه بقدرتــه، فاألشــاعرة زعمــوا أن الكــالم إنــام هــو مــا كــان قــا ً
، ومشيئته، وأنكروا أن يكون بحرف وصوت، وهو ما تبناه الرازي يف أكثـر مـن موضـع

ًوقد قابلتهم املعتزلة فأنكروا أن يكون اهللا متكلام بكالم يقـوم بذاتـه، وزعمـوا أن كالمـه ال 

، ألنـه لـو صـدر منـه )٣(منه كالمّبد أن يقوم بغريه من األجسام، أما هو فال يمكن أن يصدر 
 .ًكالم، لكان حمال للحوادث بزعمهم

 
من أكرب املسائل التي جادل فيها املخالفون ملنهج السنة واجلامعـة؛ كـالم اهللا تعـاىل، 

، التـي ابـتيل هبـا علـامء الـسنة وهي من أقدم املسائل، ونـتج عنهـا حمنـة خلـق القـرآن

                                       
 .٢١٦ ص ٦تفسري الرازي ج ) ١(
ــر) ٢( ــاىل: ينظ ــه تع ــد قول ــرازي عن ــالم ال ﴿: ك                          

         ﴾] ١٦١ ص ٢ج ] ٣١: البقرة. 
﴿: تفسري الزخمرشي لقوله تعاىل: ينظر) ٣(     ﴾ ١٤٣ ص٢ من سورة األعراف ج١٤٣ آية. 
الـرد عـىل مـن يقـول القـرآن :  خلقه عىل زعمهم، ينظرالزم نفيهم لكالم اهللا أنه مل يتكلم بالقرآن، بل) ٤(

 .٤٥٠، املحن أليب العرب حممد بن أمحد التميمي، ص ٣١خملوق أليب بكر النجاد ص 
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َصدعوا باحلق، وبينوا املـنهج الـسليم يف كـالم اهللا تعـاىل وفـق كتابـه واجلامعة، فثبتوا و َ
 .@وسنة نبيه 

 :﴿     ففي كتابه العزيز يقول اهللا       

     ﴾ ]تعاىل، وقال]٣٤:البقرة  :﴿        

              ﴾ ]٣٥:البقرة[ ،

 :﴿ومنها قوله                       

     ﴾ ]ومنها قوله]١٦٤:النساء ، :﴿             

                                

                              

       ﴾ ]١٤٣:األعراف[. 

م هللا تعــاىل، ومــن الــسنة أحاديــث وغريهـا كثــري مــن اآليــات ال حتــرص يف إثبـات الكــال

 لربـه يف عـدد الـصالة يف @، منها مراجعـة النبـي عديدة فيها إثبات صفة الكالم هللا 

اإلرساء واملعراج، ونزول جربيل عليه باألحاديث القدسية، وقبلها كالم اهللا تعاىل بـالقرآن 

 .@ من ربه فنزل به عىل النبي #الكريم الذي تلقاه جربيل 
ًصـفة ذات وفعـل، فـاهللا تعـاىل يـتكلم بمـشيئته وقدرتـه كالمـا قـائام بذاتـه،  وكالمه  ً

ة، متفقــون عــىل مــا جــاء بــه الكتــاب ـــــومجيــع أئمــة الــدين املقتــدى هبــم مــن ســلف األم

، مـن أن كـالم اهللا عـىل احلقيقـة الالئقــة بجاللـه مـن غـري حتريـف، أو تــشبيه، أو والـسنة

عطيل التوحيـد، فالـذي ال يـتكلم وال يقـوم بـه علـم تعطيل، وتعطيل كالمه تعاىل يقتيض ت

ً، تعاىل اهللا عام يقولون علوا كبرياوال حياة فهو كامليت ً. 

                                       
، الرد عىل مـن ٣٣٣ ص ١، كتاب التوحيد البن خزيمة ج ٢٨الرد عىل الزنادقة واجلهمية ص : ينظر) ١(

، ٢٠٢، الـصواعق املرســلة ص ٤٨٦ ص ١، بيــان تلبـيس اجلهميــة ج ٣٧يقـول القــرآن خملـوق ص 

 ١٨٢رشح العقيدة الطحاوية ص 

 .٤٨٥ ص ١املسائل االعتزالية ج : ينظر) ٢(
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ّوفند علامء السلف كل الشبهات التي تعلق هبا املخالفون وبينوا عورها ّ فلـم تقـاوم ،
 .القول احلق الدامغ الذي بناه أئمة السلف عىل هدي من الكتاب والسنة

، كـام هـو #في مجهور األشاعرة للحـرف والـصوت يف كـالم اهللا تعـاىل ملوسـى أما ن
 :واضح يف كالم الرازي، فأجاب عليه العلامء من عدة وجوه

إن تـصور هـذا القـول كـاف يف اجلـزم ببطالنـه، وهـو ال : إن مجهور العقالء يقولون-١
ىل إنكـار قيـام يتصور إال كام يتصور املـستحيالت مـن املمتنعـات، وهـذا املـذهب مبنـي عـ

 .األفعال االختيارية بالرب تعاىل، وحقيقة ذلك إنكار أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيئته
إن اهللا تعاىل أخرب يف غري موضع أنه نادى موسى، والنداء باتفاق أهل اللغة ال يكون -٢

ّإال صوتا مسموعا، كام بني أنه كلمه، وأكد ذلك باملصدر، فقال ً ًّ :﴿    

               ﴾ ]١٦٤:النساء[ ،
 .ًوالكالم ال يكون إال حروفا منظومة

إن اهللا : والسلف الصالح مل يقل أحد منهم إن اهللا يتكلم بال حرف وال صوت، بل قالوا
 . ا شاء، وكالمه ليس بمخلوق، بل كالمه صفة له قائمة بذاتهًمل يزل متكلام إذ

﴿﴿:  قوله تعالى]٩٤[                                                        
                                       ﴾﴾]٢٥٤: لبقرةا[:  

 

 ﴿ : قوله«): ٢٨٠: ت(وقال هود اهلواري  ﴾ للكافرين:  أي«. 

                                       
ــدارمي ج : ينظــر) ١( ــن بطــة ص ١٥٥ ص ١نقــض ال ــة الب ، ٥٦، اعتقــاد أئمــة احلــديث ص ٧٢، اإلبان

 ص ٢، رشح أصـول اعتقـاد أهـل الـسنة ج ٣٩اإلنصاف فيام جيب اعقتـاده والجيـوز اجلهـل بـه ص 
 ،٢٠٤ ص ١، الصفدية ج ٥٤٠ ص ٢، االنتصار يف الرد عىل املعتزلة ج ٣٣١

 .١٨٤رشح العقيدة الواسطية ص : ينظر) ٢(
 .٢٢٥ ص ١، رشح قصيدة ابن القيم ج ٤٠ ص ١٢جمموع الفتاوى ج ) ٣(
 .٤٨٦ ص ١، املسائل اإلعتزالية ج ١٨٠، رشح العقيدة الطحاوية ص ٥٥العقيدة األصفهانية ص ) ٤(

 .٢٥٤ ص ١تفسري هود اهلواري ج ) ٥(
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وإن أردتم أن حيط عنكم ما يف ذمـتكم مـن الواجـب، ...«): ٥٣٨: ت(قال الزخمرشي 
ــضل ال  ــادة الف ــة يف زي ــشفاعة ثم ــات، ألن ال ــط الواجب ــم يف ح ــشفع لك ــفيعا ي ًمل جتــدوا ش

 .»غري

 
يشمل قول هود ال شفاعة للكـافرين؛ عـصاة املوحـدين، إذ هـم يف حكـم الكفـار عنـد 
ّاإلباضــية، كــام مــر يف غــري موضــع، وكــذلك قــول الزخمــرشي، إذ هــو مبنــي عــىل مــذهب 
ّاملعتزلة يف الشفاعة، وأهنا ال تـشمل الفـساق املوحـدين، وال شـك أنـه اشـرتاط باطـل مـن  ّ

ّي ومــن نحــا نحــوهم مــن الوعيديــة، بــل تــشمل أهــل الكبــائر املوحــدين هــود والزخمــرش
وغريهم مـن املـؤمنني، وهـي ليـست فقـط زيـادة يف الفـضل كـام حـرصها الزخمـرشي، بـل 
زيادة يف الفضل وختفيف من العذاب، وقد بسطت الكـالم يف هـذه املـسألة يف غـري موضـع 

 .ما أغنى عن إعادته

﴿﴿:  قوله تعالى]٩٥[                                                        
                                       ﴾﴾]٢٥٤: البقرة[:  

﴿      ﴾ 

﴿«): ٢٨٠: ت(قال هود اهلواري           ﴾ ألنفـسهم، وهـو كفـر : أي
 .»دون كفر، وكفر فوق كفر

 
ّمعتقد اإلباضية يف الفساق املوحدين واملنافقني أن كفرهم كفر نعمة، وهو مـا عـرب عنـه  ّ

، لكـنهم اهلواري بقوله كفر دون كفر، وأعرب عنه يف غري موضع، وقد سبق الـرد عليـه
ًم خملدون يف النار مع الكفار كفرا أكربيرون أهن ّ. 

                                       
 .٣٢٧ ص ١الكشاف ج ) ١(
 . من سورة البقرة٤٨آية : ينظر) ٢(
 .٢٣٨ ص ١تفسري هود اهلواري ج ) ٣(
 . من سورة البقرة١٩، ٨آية : ينظر) ٤(
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ًاملنافقون ال يمكن وصفهم باإليامن، بل أبطنوا كفـرا أكـرب، لـذلك قـال تعـاىل يف سـورة 

﴿: املنــافقون يف ســياق ذمهــم                   ﴾ 

 .]٣: املنافقون[

ّفالقرآن يرصح بكفرهم، واتفقت األمة عـىل ذلـك، ومل خيـالف إال مـن ال يعتـد بقولـه، 
 .ومىض بيان عور هذا القول وضعفه

ّأما الفساق املوحدون فال يوصفون بالكفر، بل معهم أصل اإليامن بتوحيـدهم وال خيلـدون  ُ ِّ ّ ّ
تعـاىل، إن شـاء عفـا عـنهم برمحتـه فـال يعـذهبم، وإن يف النار مع الكافرين، فهم حتت مشيئة اهللا 

         ﴿: شاء عذهبم بعدله، ثم خيرجون إىل اجلنـة، كـام قـال تعـاىل

   ﴾ ]وقد تقدم تقرير هذا يف أكثر من موضع]٤٨:النساء ،. 

﴿﴿:  قوله تعالى]٩٦[                                                         

                                                                           

                                                                        
                                ﴾﴾] ٢٥٥:البقرة[:  

﴿  ﴾ 

 ﴿«): ٥٣٨: ت(قال الزخمرشي    ﴾ الباقي الذي ال سبيل عليه للفناء«. 

 

ّاملعتزلة يفرون من أن يثبتوا هللا صفة وجوديـة كاحليـاة التـي تنـايف املـوت، لـذلك يفـرس 

 .ّالزخمرشي احلي بام قال

                                       
 . من سورة البقرة١٩، ٨تفصيله عند آية : ينظر) ١(

 . من سورة البقرة٨١، ٦، ٣آية : ينظر) ٢(

 .٣٢٧ص  ١الكشاف ج ) ٣(
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﴿: قولـه تعــاىل    ﴾ ،اســامن مـن أســامء اهللا تعــاىل؛ جامعـان لكــامل األوصــاف 

﴿واألفعال؛ فكامل األوصاف يف   ﴾ ؛ وكامل األفعال يف﴿ ﴾  ألن معنـى احلـي ذو

احلياة الكاملة من حيث الوجود والعدم؛ ومن حيث الكـامل والـنقص؛ فحياتـه مـن حيـث 

كاملة من : ًالوجود والعدم؛ أزلية أبدية، مل يزل، وال يزال حيا؛ ومن حيث الكامل والنقص

 .عه، وبرصه، وسائر صفاتهمجيع أوصاف الكامل؛ فعلمه كامل، وقدرته كاملة، وسم

  :كامل القيومية وله معنيان: والقيوم

 . قام بنفسه، واستغنى عن مجيع خملوقاته-١

 قامت به األرض والساموات وما فيهام مـن خملوقـات، وهـو الـذي أوجـدها، فهـي -٢

 .التي تفتقر إليه من كل وجه، وهو الغني عنها من كل وجه

 .عاىل مجعا كل صفات الكاملّ فاحلي والقيوم اسامن هللا ت

﴿﴿:  قوله تعالى]٩٧[                                                   

                                                                         
                                ﴾﴾]٢٥٥: البقرة[:  

﴿      ﴾ 

عن الـصادق «: نقل الطباطبائي عن العيايش يف تفسريه رواية باطلة نسبها جلعفر، فقال

ـــــال# ـــــت:  ق ﴿ :قل           ﴾ـــــال ـــــك (:  ق ـــــن أولئ نح

 .»)الشافعون

                                       
 .٢٥١ ص٣، تفسري العثيمني ج٢٤٨ ص١، تفسري أيب السعود ج٣٩٣ ص٥تفسري الطربي ج: ينظر) ١(

 .١٥٧رشح أسامء اهللا احلسنى لسعيد بن وهف ص : ينظر) ٢(

 .٣٤١ ص ٢تفسري امليزان ج ) ٣(
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سبب هذا التحريف الغلـو يف األئمـة املكذوبـة، التـي تزعمهـا بعـض الرافـضة، وكـون 
ًالطباطبائي ينقلها عن غريه ال يعفيه نقله ملثل هذه التحريفات املنسوبة زورا آلل البيت من 

 .تبعتها واملؤاخذة عليها
 

 .لباطلة فقد تقدم الرد عليها يف أكثر من موضعأما هذه العقيدة ا
وأمــا الــشافعون يف اآليــة فهــم مــن أذن هلــم اهللا تعــاىل مــن الــشفعاء يــوم القيامــة؛ مــن 

، حتـى أعظـم النـاس ، فال شفاعة ملـن مل يـأذن لـه اهللا املالئكة، واألنبياء، والصاحلني
:  تبـارك وتعـاىل، قـال عـز مـن قائـل ال يشفع إال بإذنه@ًجاها عند اهللا تعاىل وهو النبي 

﴿                   ﴾ 

﴿: ، وقــال تعــاىل]٢٦: الــنجم[                         

      ﴾ ]٢٨: األنبياء[. 

ــه تعــالى ]٩٨[ ﴿﴿:  قول                                               

          ﴾﴾]٢٥٥: البقرة[:  
 

ًالعرش والكريس إظهارا للقدرة، ال حمال للذات«): ٤١٢: ت(ُّقال السلمي  ً«. 
كرسـيه مل يـضق عـن الـسموات واألرض لبــسطته ... «): ٥٣٨: ت(وقـال الزخمـرشي 

 .»وسعته، وما هو إال تصوير لعظمته وختييل فقط، وال كريس ثمة وال قعود وال قاعد

                                       
ا مـن  من سـورة البقـرة وغريهـ١٨٩، ١٨٥، ١٢٤، ٣ من سورة الفاحتة، ٦عىل سبيل املثال آية : ينظر) ١(

 .اآليات
ــر) ٢( ــاهلم مــن الكرامــات ٣٨٩ ص ١٤جممــوع الفتــاوى ج : ينظ ــصاف يف حقيقــة األوليــاء وم ، اإلن

 .٧٦، القول السديد رشح كتاب التوحيد للسعدي ص ٦٠واأللطاف للصنعاين اليامين ص 
 . ٧٦ ص ١ُّتفسري السلمي ج ) ٣(
 . ٣٢٨ ص ١الكشاف ج ) ٤(
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ــرازي  ــن أن ال ــرغم م ــىل ال ــاء) ٦٠٦: ت(وع ــيم ج ــسم عظ ــريس ج ــرجح أن الك ت ي

هـو : ومن البعيد أن يقـول ابـن عبـاس... «: ، خال أنه يقولالنصوص الصحيحة بإثباته

موضع قدمي اهللا تعاىل وتقدس عن اجلوارح واألعضاء، وقد ذكرنـا الـدالئل الكثـرية عـىل 

نفي اجلسمية يف مواضع مـن هـذا الكتـاب، فوجـب رد الروايـة أو محلهـا عـىل أن املـراد أن 

 .»وح األعظم أو ملك آخر عظيم القدر عند اهللا تعاىلالكريس موضع قدمي الر

 

ّالتشبيه، والتمثيل، واجلـسمية، والقـول باملجـاز، ادعـاءات باطلـة حـرف هبـا مـدعوها  ّ
ّأسامء اهللا تعاىل وصفاته، ونصوص الرشع ملـا أملـت علـيهم عقـوهلم القـارصة أمثـال تلـك 

 .م يف نصوص الكتاب والسنةالتربيرات، فحكموا ما أملته عليهم عقوهل

 

أهل السنة واجلامعة يثبتون الكريس هللا سـبحانه وتعـاىل، وثبـوت ذلـك عنـدهم باألدلـة 

 .من الكتاب، والسنة، وإمجاع سلف األمة

 { فمن القرآن هذه اآلية العظيمة آية الكريس، ومن السنة ما صح عـن ابـن عبـاس
 .)دمني، والعرش ال يقدر قدره إال اهللا تعاىلالكريس موضع الق: (قال) ٦٨:ت(

ويف . ًوما صح عن ابن عبـاس موقوفـا، ال يقـال مـن قبـل الـرأي فلـه احلكـم بـالرفع

                                       
 .١٢ ص ٧التفسري الكبري ج ) ١(

 .١٣ ص ٧ ج ملرجع السابق ا) ٢(

، ٣٩ ص١٢، والطـــرباين يف املعجـــم الكبـــري ج٢٤٨ ص١أخرجـــه ابـــن خزيمـــة يف كتـــاب التوحيـــد ج) ٣(

، ابـن عبـدالرب ٥٢٦ ص٣، الاللكائي يف رشح أصول اعتقاد أهل الـسنة ج٤٤الدارقطني يف الصفات ص

عـني يف دالئـل التوحيـد ، اهلـروي يف األرب٢٥١ ص٩، اخلطيب يف تاريخ بغداد ج١٤٩ ص٧يف التمهيد ج

 .٧٥صحيح موقوف ص: ، وقال األلباين يف خمترص العلو٧٦، الذهبي يف العلو ص٥٧ص

 ١، نيـل األوطـار ج ٣١٢، رشح العقيـدة الطحاويـة ص ٥٥١رشح نخبة الفكـر للقـاري ص : ينظر) ٤(

 .٢٥٢ ص ١، املسائل االعتزالية ج ٢٠٣ص 
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ــة (...   :)٣٢: ت( >احلــديث عــن أيب ذر  مــا الــسموات الــسبع يف الكــريس إال كحلق

. )قـةملقاة يف أرض فالة، وفـضل الكـريس عـىل العـرش كفـضل الفـالة عـىل تلـك احلل

 .فالعرش والكريس خملوقان، والكريس دون العرش يف احلجم

ّعلمه، قول ضعيف، وممن ذكـره املاتريـدي، والزخمـرشي، : والقول بأن املراد بالكريس
ّوالرازي، وحممد رشيد، والطباطبائي، من املفرسين املشمولة تفاسريهم بالبحث، وينسب 

 :قول ضعيف من وجهني، لكنه )٦٨:ت ({هذا القول البن عباس 

أن اهللا تعاىل ذكر عن كرسيه أنه وسع الـسموات واألرض، وعلمـه وسـع كـل يشء -١

﴿: كام يف قوله تعـاىل             ﴾ ]واهللا تعـاىل يعلـم مـا ]٧: غـافر ،

 .ًى مناسبامل يكن هذا املعن) وسع علمه السموات واألرض: (كان وما مل يكن، فلو قيل

 ﴿: قوله تعاىل-٢     ﴾ ال يثقله حفظهام: أي وهذا يناسب القدرة ال ،

 .العلم

ونـسبة هـذا القـول البـن عبـاس ال تـصح، والثابـت عنـه القـول األول وهـو املحفــوظ 

 .عنه

                                       
 بـرقم ٧٧ ص ٢، ابـن حبـان يف صـحيحه ج ٥٨قم  بـر٧٧ ص ١أخرجه ابن أيب شـيبة يف العـرش ج ) ١(

، الـذهبي ٤٠٣ ص ٢، البيهقي يف األسامء والـصفات ج ٥٧٠ ص ٢، األصبهاين يف العظمة ج ٣٦١

احلـديث «:  وقـال بعـد مجـع طرقـه١٠٨ ص ١، األلباين يف السلسلة الصحيحة ج ١١٥يف العلو ص 

 .»هبذه الطرق صحيح

 .٣١٢رشح العقيدة الطحاوية ص ) ٢(

، تفـسري ١٣ ص ٧، تفـسري الـرازي ج٣٢٨ ص ١، الكـشاف ج٥٩٣ ص ١تفسري املاتريدي ج: نظري) ٣(

 .٣٣٥ ص ٢، امليزان ج٣٣ ص ٣املنار ج

 .٤٠٣ ص ٥تفسري الطربي ج: ينظر) ٤(

 .٢٥٢ ص ١، املسائل االعتزالية ج٨٥٤ ص ٦جمموع الفتاوى ج: ينظر) ٥(

 .٣٣٥ ص ٢رشح الطحاوية ج: ينظر) ٦(
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 .ّوكذا يقال فيمن فرس الكريس بامللك

، املنسوبة البـن عبـاس بالتـضعيف وأهنـا ال تثبـت عنـهحكم العلامء عىل هذه الرواية -١

وهبذا يتبني أن الكريس غري العرش، وأنه موضـع القـدمني، . وإن ذكرها بعض علامء أهل السنة

 .لصحة األدلة عىل ذلك، وهو مذهب مجهور السلف من أهل السنة واجلامعة

س، واملحفوظ عنه مـا كرسيه علمه، وينسب إىل ابن عبا: وقيل«: قال شارح الطحاوية

، ومن قال غري ذلك فلـيس لـه دليـل إال جمـرد الظـن، والظـاهر أنـه مـن )٤(رواه ابن أيب شيبة

 .»جراب الكالم املذموم

﴿﴿:  قوله تعالى]٩٩[                                ﴾﴾ ]٢٥٥: البقرة[:  

﴿    ﴾ 

 .»ّالعيل عن كل موهم حيتاج إىل عرش أو كريس«): ٣٣٣: ت (قال املاتريدي

 .»..واعلم أنه ال جيوز أن يكون املراد منه العلو باجلهة«): ٦٠٦: ت(قال الرازي 

                                       
، ٣٢٨ ص١، الزخمـرشي ج٥٩٣ ص١ّفرسين املشمولة تفاسريهم بالبحث املاتريدي جقال به من امل) ١(

 . ٣٣٥ ص ٢، الطباطبائي ج ١٣ ص ٧الرازي ج 

، رشح قصيدة ابن القـيم ١٢١ص ١، رشح العقيدة الواسطية ج ٤١١ ص ١نقض الدارمي ج : ينظر) ٢(

ـــري ج ٥٣ ص ١ج  ـــن كث ـــسري اب ـــة ص ٦٨١ ص ١، تف ـــدة الطحاوي ـــسلة ،٣٢٨، رشح العقي  السل

 .١٠٨ ص ١الصحيحة لأللباين ج 

، كتاب التوحيد البن خزيمـة ٧٨، العرش ص ٣٠١ص ١السنة لعبد اهللا بن أمحد بن حنبل ج : ينظر) ٣(

 . ١١٧، أقاويل الثقات ص ٧٥ ص ٥، جمموع الفتاوى ج ٢٤٨ ص ١ج 

 . من أن الكريس موضع القدمني{أي ما رواه ابن عباس ) ٤(

 .٣١٢وية ص رشح العقيدة الطحا) ٥(

 . ٥٩٣ ص ١تفسري املاتريدي ج ) ٦(

 .١٤ ص ٧تفسري الرازي ج ) ٧(
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ينفي املبتدعة عن اهللا تعاىل العلو الالئق بجاللـه، واسـتواءه عـىل عرشـه فـوق سـامواته، 

العظيم الذي أثبته اهللا لنفسه، لينفوا عنه مـصطلحات مـا أنـزل ّوفروا من إثبات هذا املعنى 

اهللا هبا من سلطان، مثل التحيز، واجلسمية واجلهة، واملكان، وغريهـا ممـا خلطـوا فيهـا بـني 

 .احلق والباطل

 

﴿   ﴾يف هذه اآلية، واألعىل يف قولـه تعـاىل  :﴿         ﴾  ]١: األعـىل[ ،

﴿: واملتعال يف قوله تعاىل                 ﴾ ]٩: الرعد[. 

أسامء حسنى أثبتها اهللا تعاىل لنفـسه، دالـة عـىل أن مجيـع معـاين العلـو، ثابتـة هللا مـن كـل 

 عـال وارتفـع، ولـه :ّوجه، فله علو الذات، فإنه فوق املخلوقات، وعىل العرش استوى أي

ّعلو القدر، وهو علو صفاته وعظمتها، فال يامثله صفة خملوق، بل ال يقـدر اخلالئـق كلهـم  ّ
 .ّأن حييطوا ببعض معاين صفة واحدة من صفاته، وله علو القهر جلميع الكائنات

ًواآلية وأشباهها ترد عىل الرازي؛ ففيها إثبات علو اهللا سبحانه أزال وأبـدا، فهـي صـف ً ّ ة ّ

تدل عىل الثبوت واالستمرار، وأهل الـسنة واجلامعـة يثبتـون علـو الـذات والـصفات، وال 

ّحيرفون اآليات ويقرصوهنا عىل علو الصفات كام فعـل املؤولـة، وقـد دل عـىل علـو اهللا  ّ 

آالف األدلة من الكتاب، والسنة، وإمجاع السلف، والعقـل، والفطـرة، وخـالفهم يف ذلـك 

إن اهللا : لولية من اجلهمية وغـالة الـصوفية ومـن وافقهـم الـذين قـالوااحل: طائفتان؛ األوىل

، نفسه يف كل مكان يف الـسامء واألرض، وقـوهلم باطـل شـديد النكـارة سـبق الـرد عليـه

                                       
 . من سورة البقرة٢٩، ٢٨سبق التفصيل يف هذه املصطلحات عند املتكلمني عند آية ) ١(

، التنبيهـات ١٥٩، التحفة املدنية يف العقيـدة الـسلفية ص ١١٨اجتامع اجليوش اإلسالمية ص : ينظر) ٢(

ح الرحيم امللك العالم يف علم العقائد والتوحيد واألحكام املستنبطة من القرآن ، فت٢٥اللطيفة ص 

 . ٦٧للسعدي ص 

 . من سورة البقرة٢٩عند آية ) ٣(
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ّإنه ال يوصف بعلو، وال غريه؛ فال يقـال فـوق العـامل وال حتتـه، وال : والطائفة الثانية، قالوا
خارج، وهذا يفيض عىل القـول بالعـدم، وهـو قـول بعـض يمني وال شامل، وال داخل وال 

﴿: األشاعرة ومن وافقهم وسبق بسط الرد عليهم بيشء مـن التفـصيل عنـد قولـه تعـاىل  

                      ﴾ ]٢٩: البقرة[. 
نه إنكار العرش والكريس، وسبق قوله يف تأويـل االسـتواء وأما قول املاتريدي فيفهم م

ّيف اآلية السابقة إىل االستيالء، وحتريف علو اهللا عليه، أما إنكار الكـريس فريجـع إىل تقريـر  ّ ّ
 .  مذهب أهل السنة واجلامعة فيه يف التحريف السابق

﴿﴿:  قولــه تعــالى]١٠٠[                                            
                                                             

                     ﴾﴾ ]٢٥٧: البقرة[:  
﴿  ﴾﴿    ﴾ 

النـور آل حممـد، : قـال: #ويف الكايف عن الصادق «): ١٤٠٤: ت(اطبائي قال الطب
وهـو مـن قبيـل اجلـري، أو مـن بـاب البـاطن أو «: ّ، وتعقبـه بقولـه»والظلامت أعداؤهم

 .»التأويل

 
الغلو يف األئمة عند الرافـضة ومـن وافقهـم مـن الـشيعة، دعـاهم لتحريـف النـصوص 

 .داهتم الباطلة، دون اعتبار داللة اللغة عىل ذلكوتطويعها لتوافق معتق

 
ّمر كثري من أمثال هذه التحريفات عند الطباطبائي، وهو ينقلها يف بحوثه الروائيـة عـن 
غريه، وهذا ال يعفيه من إيراد أمثال هذه التحريفات، بل هو ال يكتفي بالنقل، إنـام يتعقبهـا 

 .آليةإهنا معاين باطنة ل: بقوله

                                       
 . ٣٤٧ ص ٢تفسري امليزان ج ) ١(
 .املرجع السابق) ٢(
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ظلـامت الكفـر : واحلق أن اآلية بعيدة كل البعد عام قالوا، بل إن الظلامت يف اآلية تعنـي

 .ّنور احلق واإليامن، وعىل هذا سار مجاهري املفرسين: والشك، والنور

﴿﴿:  قوله تعالى]١٠١[                                                      
                                                                                      

                                             ﴾﴾ ]٢٦٠: البقرة[:  
﴿     ﴾ 

ّيف معنى اآلية، وأورد حتريفات منكـرة، وادعـاءات باطلـة ) ٤١٢: ت(ُّخاض السلمي 
وقيـل أرين كيـف حتيـي املـوتى، «:  وممـا قالـه#ال تليـق بمقـام رب العـزة، وال باخلليـل 

 .»...القلوب امليتة عنك بإحيائها بك: يعني

َأرى اخلليل من نفسه ا«: وقال ًلشك، وما شك ليقابل باجلواب الشك ليزيـده بـه قربـة، َ َّ

بىل، ولكن اشتقت : أومل تؤمن قال: ًوكذلك اخلليل حيتال يف حماورة خليله أبدا، فلام قيل له

إىل خطابك، فأنزلت نفيس منزلة ال شك، ألنال لذيذ خطابك، ولكن ليطمـئن قلبـي، فـإن 

 .)ُقي العتابويبقى الود ما ب: (ًأكن حمال لعتابك فإنه قيل

 .ًوذكر أقواال أخرى بدرجة هذا التحريف أو أشد

 

القول يف كتاب اهللا بغري علم، ورصف اآليات عن معناهـا الـصحيح بغـري دليـل مـنهج 

اتبعه غالة الصوفية ومن نحا نحوهم، وزعموا أهنا علم بـاطن لآليـات وهـذا عـني صـنيع 

 .مثاله يف غري موضعُالسلمي يف هذه اآلية وغريها، وسبق 

                                       
ــسري البغــوي ج : ينظــر) ١( ــسري ج ٣١٥ ص ١تف ــي ج ٣٠٦ ص ١، زاد امل ، ٢٨٣ ص ٣، تفــسري القرطب

 . ١٥٨ ص١، أضواء البيان ج٦٨٥ ص١، تفسري ابن كثري ج٢٨١ ص٢املحيط جالبحر 

 . ٧٩ ص ١ُّتفسري السلمي ج ) ٢(

 .٧٨ ص ١املرجع السابق ج ) ٣(
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املوتى يف اآلية بمعناها املعروف، وهم الذين فارقت أرواحهم أجسادهم من إنـسان أو 

﴿: حيوان، ويف اآلية أرشده اهللا ملوتى الطري، وقولـه تعـاىل          ﴾أي  :

؛ ن ؛ ألن إبـراهيم مل يـشك يف القـدرةأرين بعيني؛ فالسؤال هنا عن الكيفية ال عن اإلمكا

كيـف حييـي : وال معنى اإلحياء؛ ألن معنى اإلحياء عنده معلوم؛ لكن أراد أن يعلم الكيفية

ًاهللا املوتى بعد أن أماهتم، وصاروا ترابا وعظاما، ويـزداد إيامنـا وطمأنينـة بـذلك، فاخلليـل  ً ً

 . أراد االنتقال من علم اليقني إىل عني اليقني#

﴿﴿:  قولــه تعــالى ]١٠٢[                                             

                                 ﴾﴾ ]٢٦٩:البقرة[:  

﴿   ﴾ 

ُالعلـم اللـدين، : ُكمـةاحل": حتريفات ملعنى احلكمة منها قولـه) ٤١٢: ت(ُّنقل السلمي  َّ

 .»...احلكمة إشارة ال علة فيها: وقيل

طاعة اهللا :  يف اآلية، قال#ويف الكايف عن الصادق «): ١٤٠٤: ت(قال الطباطبائي 

 .»ومعرفة اإلمام

 

ُّكـال املفــرسين يـسعى لتطويــع اآليــة لتوافـق معتقــده، فالــسلمي يفـرس احلكمــة بــالعلم  ّ

                                       
 ﴿ : إذ قـال#نحن أحق بالشك من إبـراهيم (: @قال النبي ) ١(               

                ﴾(... احلديث، أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األنبياء، بـاب قولـه 
 :﴿   ﴾قوله  :﴿  ﴾٣١٩٢ برقم ١٢٣٣ ص٣ ج. 

، تفسري ابـن ٤٧١ ص ١ ، مدارج السالكني ج١٨٣ ص ٢رشح النووي عىل صحيح مسلم ج : ينظر) ٢(
 .١١٢، تفسري السعدي ص ٦٨٩ ص ١كثري ج 

 .٧٩ ص ١ُّتفسري السلمي ج ) ٣(
 .٤٠٤ ص ٢تفسري امليزان ج) ٤(
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ُاللـدين،  وهــو درجــات يف مقامــات أوليــائهم، يكـشف هلــم اهللا الغيــب بــزعمهم، وهــو مــا َّ

 .اعتقدته بعض الرافضة يف أئمتهم املزعومة الذين زعموا فيهم علمهم للغيب

 
قبل بيان املعنى الصحيح للحكمة يف اآلية الكريمة كام بينه علامء التفسري، نؤكد عىل أن 

ًالغالية يف األئمة واألولياء فضال عن أهنـا حتريـف، ملعنـى لآليـة؛ هـي هذه العقائد الباطلة؛ 

 .نفسها أباطيل جيب عىل املسلم الكفر هبا قبل إدخاهلا يف تفسري كتاب اهللا تعاىل

مة  َ وهي ما أحاط بحنكي الفـرس مـن ) بالتحريك(َوأما احلكمة فهي مأخوذة من احلك

 .بط به اليشء، ومنه إحكام األمر وإتقانهاللجام، وفيها العذاران، ويف ذلك معنى ما يض

: هـي النبـوة، وقـال بعـضهم: واختلف أهل التفسري يف معناهـا يف اآليـة فقـال بعـضهم

هـي العقـل : اإلصابة يف القول والفعـل وآخـرون قـالوا: القرآن والفقه فيه، ومنهم من قال

: ، ثـم مجـع بينهـا بقولـهوغريها من األقوال، وكلها ذكرها ابن جرير بأسـانيدها إىل قائليهـا

ّوقد بينا فيام مىض معنى احلكمة، وأهنا اإلصابة بام دل عىل صحته، فإذا كـان ذلـك كـذلك «

ًمعناه، كان مجيع األقوال التي قاهلا القائلون الذين ذكرنا قوهلم يف ذلك داخال فيام قلنـا مـن 

ن ذلـك كـذلك كـان ذلك، ألن اإلصابة يف األمور إنام تكون عن فهم هبـا ومعرفـة، وإذا كـا

ًاملصيب عن فهم منه بمواضع الصواب يف أموره، مفهام، خاشيا هللا، فقيهـا، عاملـا، وكانـت  ً ً ً

َّالنبوة من أقسامه، ألن األنبياء مسددون مفهمـون، وموفقـون إلصـابة الـصواب يف بعـض  ّ
ل يـؤيت اهللا إصـابة الـصواب يف القـو: فتأويل الكـالم. األمور، والنبوة بعض معاين احلكمة

ًوالفعل من يشاء، ومن يؤته اهللا ذلك فقد آتاه خريا كثريا ً« . 

ّوقول السلمي فيه حتريف وخمالفـة ألقـوال املفـرسين، إذ تعتـرب أقـواهلم هـذه مـن قبيـل  ُّ

 .اختالف التنوع، ومرجع أقواهلم واحد

                                       
، زهـر ٣٨٢، كتاب الكليات ص ١٤١٥، القاموس املحيط ص ٤خمترص املعاين للتفتازاين ص : ينظر) ١(

 .٥١٥ ص ٣١س ج ، تاج العرو٦األكم يف األمثال واحلكم لنور الدين البويس ص 

 . باختصار٥٧٩ ص ٥تفسري الطربي ج ) ٢(
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﴿﴿: قوله تعالى] ١٠٣[                                      

                                                         
                                               ﴾﴾] ٢٧٣: البقرة[:  

 

   ﴿«: اآليـة عـىل معتقداتـه الـصوفية فقـال) ٤١٢: ت(مي ُّجعل الـسل

 ﴾ال يتحركـــون لطلـــب األرزاق « وقـــال يف معنـــى ﴿  ﴾: 

ًسموا جهاال جلهلهم بالفقر والغنى، ولتومههم أن الفقر قلة اليشء والغنـاء كثرتـه، ومل ...« ُ ّ ُ
ــوا أن ال ــهيعلم ــتغناء ب ــو االس ــاء ه ــر إىل اهللا، والغن ــو الفق ــر ه ــرس »فق ﴿ِّ، ويف ﴾ 

ــول ــة فيق ــوالت باطل ــور «: بنق ــوههم، ون ــشاشة وج ــاهلم، وب ــسن ح ــوهبم، وح ــب قل بطي

 .ًوذكر أقواال أخرى باطلة ال عالقة هلا باآلية. »أرسارهم عند موارد البالء عليهم

 

، معتقــدات الــصوفية الباطلــة، التــي تــدعو إىل تعــذيب اجلــسد ّبينــا يف أمثلــة ســابقة

ّباجلوع، وترك رضوريـات احليـاة، وتـرك العمـل بادعـاء الزهـد، وقـد غلـو يف هـذا املعنـى 
 .ُّالباطل، وترى السلمي يذكره كمعنى لآلية

 

ّتكرر الرد عىل صوفيات السلمي التي حرف فيها آيات الكتـاب، وأمـا اآليـ ة فيبـني اهللا ُّ

ٍتعاىل فيها مرصفا من مصارف الصدقات، وهـم الفقـراء الـذين حبـسهم العـذر مـن جهـاد  ً

ــرضب يف  ــسب وال ــتغال بالك ــسعهم االش ــال ي ــبيل اهللا، ف ــسهم يف س ــسوا أنف ــريه، فحب وغ

                                       
 .٨٢ ص ١ُّتفسري السلمي ج ) ١(

 .٨٣ ص ١املرجع السابق ج ) ٢(

 .املرجع السابق) ٣(

 . من سورة الفاحتة٦آية : ينظر) ٤(
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ــاىل ــه تع ــى قول ــذا معن ﴿: األرض للتجــارة، وه             
     ﴾. 

ُّوال يصح قول السلمي أهنم تركوا طلب الرزق، فهـو يريـد واهللا أعلـم بدعـة الـصوفية 
ــزعم الزهــد، فــدعوا إىل تعــذيب اجلــسد  التــي تــدعو إىل االتكــال، وتــرك طلــب الــرزق ب

﴿: ، وقولــه تعــاىلوحرمانــه     ﴾ي ال يعلــم اجلاهــل بحــاهلم، الــذ:  أي

ْحاجتهم، وهـذا يـدل عـىل أهنـم ال يظهـرون فقـرهم ألحـد ُ والـسلمي جعـل اجلاهـل؛ ،ُّ
 .اجلاهل بمعنى الفقر والغنى وحقيقته، وهذا حتريف

﴿: وقولــه تعــاىل      ﴾ــة :  أي بعالمــات الفقــر، واحلاجــة علــيهم مــن رثاث

 .الثياب، واالنكسار

ّها السلمي ليس هلا وجه يف اآلية، وخالف فيها مجهور املفرسينوأما السامت التي ذكر ُّ. 

﴿﴿:  قوله تعالى]١٠٤[                                         

                                                                             

                                                                                 

                             ﴾﴾]٢٧٥: البقرة[:  

 

ـــرشي  ـــال الزخم ﴿«): ٥٣٨: ت(ق                  ﴾ ـــذا  وه

ّدليل بني عىل ختليد الفساق ّ«. 

                                       
﴿: سبق الرد عليها عند قوله تعاىل) ١(         ﴾  ]٦: الفاحتة.[ 

 .٧٠٤ ص ١تفسري ابن كثري ج : رينظ) ٢(

 .٣٣٨ ص ١تفسري البغوي ج ) ٣(

 . ٣٤٨ ص ١الكشاف ج ) ٤(
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هم أهل النـار الـذين يالزموهنـا كـام يـالزم الـصاحب «): ١٣٥٤: ت(قال حممد رشيد 

ه لتفـسري الـسلف للخلـود، وينكـره ّ، ويـرصح برفـض»صاحبه، فيكونـون خالـدين فيهـا

ّوقد أول اخللود املفرسون لتتفق اآليـة مـع املقـرر يف العقائـد والفقـه؛ مـن «: عليهم، فيقول ّ

إن املـراد ومـن عـاد إىل حتليـل الربـا : كون املعايص ال توجب اخللود يف النار، فقال أكثرهم

ا ذكر عنهم من جعله كـالبيع، ًواستباحته اعتقادا، ورده بعضهم بأن الكالم يف أكل الربا وم

ًوبيان لرأهيم فيه قبل التحريم، فهو ليس بمعنى استباحة املحرم، فـإذا كـان الوعيـد قـارصا  ّ
ِّعىل االعتقاد بحله ال يكون هناك وعيد عىل أكله بالفعل، واحلق أن القـرآن فـوق مـا كتـب 

ويل يشء منه ليوافـق املتكلمون والفقهاء، جيب إرجاع كل قول يف الدين عليه، وال جيوز تأ

كالم الناس، وما الوعيد باخللود هنا إال كالوعيد باخللود يف آية قتـل العمـد، ولـيس هنـاك 

وخـري مـن هـذا التأويـل تأويـل بعـضهم للخلـود ... شبهة يف اللفظ عىل إرادة االسـتحالل

ًما كل ما يسمى إيامنا يعـصم صـاحبه مـن اخللـود يف النـا: بطول املكث، أما نحن فنقول ر، ُ

... اإليامن إيامنان؛ إيامن ال يعدو التسليم اإلمجايل بالدين الذي نـشأ فيـه املـرء أو نـسب إليـه

وإيامن هو عبارة عن معرفة صحيحة بالدين عن يقني باإليامن، متمكنة يف العقل بالربهـان، 

ِّمــؤثرة يف الــنفس بمقتــىض اإلذعــان، حاكمــة عــىل اإلرادة املــرصفة للجــوارح يف األعــامل،  َ
ًيث يكون صاحبها خاضعا لسلطاهنا يف كل حال، إال ما ال خيلو عنه اإلنـسان مـن غلبـة بح

فهـذا هـو اإليـامن الـذي يعـصم ... جهالة أو نسيان، وليس الربا مـن املعـايص التـي تنـسى

صاحبه بإذن اهللا من اخللـود يف سـخط اهللا، ولكنـه ال جيتمـع مـع اإلقـدام عـىل كبـائر اإلثـم 

وهـو .. امن األول فهـو صـوري فقـط، فـال قيمـة لـه عنـد اهللا تعـاىلوأما اإلي... والفواحش

 .»...ّمذهب السلف الصالح وإن جهله كثري ممن يدعون اتباع السنة

                                       
 .٩٨ ص ٣تفسري املنار ج ) ١(

 . ٩٩، ٩٨ ص ٣ ج تفسري املنار ) ٢(
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ــار،  ــة التــي ختلــد مرتكــب الكبــرية يف الن ــدة املعتزل الزخمــرشي يفــرس اخللــود عــىل عقي

نهم حممـد رشـيد، كـام يتـضح ووافقهم بعض رجـال املدرسـة العقليـة معنزلـة العـرص، ومـ

 . تفسريه لآلية

 

﴿: للسلف يف مرجع قوله تعاىل   ﴾قوالن : 

 أن يعود إىل أكل الربا، وهـو كبـرية مـن الكبـائر، وبـاجلمع بـني نـصوص الوعـد :األول

ّوالوعيد، فإن أصحاب الكبائر ال خيلدون يف النار للنصوص الكثرية من الكتـاب والـس نة، ّ

 .فوجب تأويل اخللود هنا بطول املكث

وعليه فيكون قـد كفـر باسـتحالله . إنام البيع مثل الربا: أن يعود عىل الذين قالوا: الثاين

 .ما حرم اهللا، فيستحق اخللود يف النار

ّوتأويـل أهـل الـسنة واجلامعـة هلـذه اآليــة، دل عليـه الـدليل مـن الكتـاب والـسنة، فــإن 

نها أكل الربا ال خيلد صاحبها يف النار بأدلة من الكتـاب والـسنة بلغـت صاحب الكبائر وم

ّحد التواتر، سقنا شيئا منها يف غري موضع تم فيه الرد عىل الوعيدية ً. 

يف بيان عدم التخليد يف النار ألهل الكبائر، وتأويل أمثـال ) ١٢٥٠: ت(قال الشوكاين 

 .»حاديث املتواترةواملصري عىل هذا التأويل واجب لأل«: هذه اآلية

خيرج مـن (أنه : @وقد تواترت األحاديث من رسول «): ٧٧٤: ت(وقال ابن كثري 

                                       
ــاري ج: ينظــر) ١( ــر ١٠٠ ص ٨، روح املعــاين ج٢٤٧ ص ٢، االعتــصام ج٢٥٨ ص ٨فــتح الب ، التحري

  ٩٠ ص٣والتنوير ج

، ٢٠٧ ص١، تفـسري الـسمرقندي ج١٤ ص٦، تفـسري الطـربي ج١٤٨ ص١تـل جتفسري مقا: ينظر) ٢(

، ٢٦٣ ص١، تفــسري البغــوي ج٢٨١ ص١، تفــسري الــسمعاين ج١٩٢ ص١تفــسري الواحــدي ج

 .١٣٤ ص ١، تفسري النسفي ج ٨٠ ص ٧التفسري الكبري ج 

 .٢٩٦ ص ١فتح القدير ج ) ٣(
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 .»)النار من كان يف قلبه أدنى مثقال ذرة من إيامن

وهـذا هـو مــذهب الـسلف؛ أهـل الــسنة واجلامعـة، ومــا نـسبه إلـيهم حممــد رشـيد غــري 
 .علم أنه مذهب اخلوارج واملعتزلةّصحيح وهو معلوم البطالن ويكذبه الواقع، والكل ي

وتعــرض حممــد رشــيد يف كالمــه الــسابق للغمــز يف الــسلف عــىل مــذهبهم يف أهــل الكبــائر 

ّوقــد أول اخللــود املفــرسون لتتفــق اآليــة مــع املقــرر يف العقائــد والفقــه«: بقولــه ّ..«وقولــه ، :
ول يف الـدين إليـه، وال واحلق أن القرآن فوق ما كتب املتكلمون والفقهاء، وجيب إرجاع كل قـ«

فهـد الرومـي يف كتابـه املدرســة . ، وقـد تعقبـه د»جيـوز تأويـل يشء منـه ليوافـق كـالم النـاس
كان األحرى بالسيد رشيد أن يتجـه إىل تفنيـد هـذه األدلـة إن اسـتطاع بـام يبطـل «: العقلية بقوله

سـناد إىل مـا هـو مقـرر االحتجاج هبا، ولكنه وغريه ال يستطيع ذلك، فعمد إىل الغمز مـنهم باإل
مـا زاد ... يف العقائد والفقه، وكأن اإلسناد إىل ما هو مقرر فيهام بدعـة يف الـدين أو خـروج منـه،

الطني بلة كام يقولون ـ ما يفهم منـه أن الـسلف بتقريـرهم هـذا يف العقائـد والفقـه مل يـستندوا إىل 
 أن الـسلف هـم أول مـن يطلـب القرآن الكريم بل إىل كالم الناس، فطلب الرجوع إليه، ونـيس

وال ندري هل يسمي الـسيد رشـيد .. ًالرجوع إىل الكتاب، وأضافوا إليه أيضا الرجوع إىل السنة
أم أنه ال يعرف تلك اآليـات التـي ) لكالم الناس(رضا اآليات القرآنية التي استند إليها السلف 

 .»استدلوا هبا؟ هذان أمران أحالمها مر 

ّد أهل السنة واجلامعة ال خيلد يف النار، بل هو حتت املشيئة، إن شاء فمرتكب الكبرية عن

وهـذا يف . ّاهللا عفا عنـه برمحتـه فـال يـدخل النـار، وإن شـاء عذبـه بذنبـه ثـم خيـرج إىل اجلنـة
ًأصحاب الكبائر، سواء آكل الربـا أو القاتـل العمـد أو غريمهـا مـن الكبـائر التـي ورد فيهـا 

 . إىل نصوص اخلروج من النار لعصاة املوحدينّاخللود يف النار، فإنه يرد
                                       

 . ٣٨١احلديث سبق خترجيه صهـ، و١٤٠١ طبعة دار النرش، ٥٣٨ ص ١تفسري ابن كثري ج ) ١(
 .٩٨ ص ٣تفسري املنار ج ) ٢(
 . املرجع السابق) ٣(
 . ٦٥٨ ص ٢املدرسة العقلية ج ) ٤(
 .٤٨٠ ص ١٢جمموع الفتاوى ج : ينظر) ٥(
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﴿﴿:  قوله تعالى]١٠٥[                                         

                                                                             

                                                                                 

                             ﴾﴾] ٢٧٥: البقرة[:  
 

ّواملراد بـاملس الـرصع، وهـو مـن األمـراض العـصبية، «): ١٣٥٤: ت(ال رشيد رضا ق
 .»وسببها بإذن اهللا تلك اجلراثيم التي تدخل جسم اإلنسان

 .ّوكثري من النصوص التي تتحدث عن اجلن يتأوهلا حممد رشيد باجلراثيم

 

 الـذين ال يؤمنـون إال باملحـسوسات، حتكيم العقل يف املغيبات، واالهنزام أمام املـاديني

 .ّجعلهم حيرفون النصوص لتقريبها إىل عقوهلم، التي ال يكفيها اإليامن بالغيب

 

ّدل القرآن الكريم عىل وجود اجلن يف آيات وأحاديث كثـرية، اسـتمد الـسلف الـصالح  ّ

﴿: عقيــدهتم يف اجلــن منهــا؛ ففــي إثبــات وجــودهم قــال تعــاىل         

   ﴾ ]ـــذاريات ـــاىل]٥٦: ال ـــال تع ـــفهم ق ﴿: ، ويف وص           ﴾ 

 .]١٥: الرمحن[

ــاىل ــال تع ــام ق ــال، ك ــيهم رس ــل إل ﴿: ًوأرس                  

                  ﴾ ]١٣٠: األنعام[. 

ــاىل ــه تع ــر لقول ــن كف ــنهم م ــل، وم ــن بالرس ــن آم ــنهم م  ﴿: وم       

  ﴾ ]١٤: اجلن[. 

                                       
 .٩٦ ص ٣تفسري املنار ج ) ١(

 .٦٤١ ص ٢املدرسة العقلية ج : ينظر) ٢(
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  ﴿ : تعاىلوهم الذين يوسوسون يف الصدور، وجيرون من بني آدم جمرى الدم؛ قال

                 

     ﴾ ]إن الشيطان جيري من (: @، وقال ]٦-١: الناس

 وغريها من اآليات واألحاديث التي التزمها أهل السنة واجلامعة يف )اإلنسان جمرى الدم

إيامهنم بام جاء فيها عن اجلن، وعدم تعدهيا، واخلوض فيها بالتأويل الذي ال يستند إىل دليل، 

 .، واهللا تعاىل أعلمواإليامن هبا واجب وفق ما جاء يف الكتاب والسنة

ــالى ]١٠٦[ ــه تعـ ﴿﴿ : قولـ                                               

               ﴾﴾]٢٨١: البقرة[.  

 

الرجوع إىل اهللا تعاىل ليس املراد منه ما يتعلق باملكان واجلهـة «): ٦٠٦: ت(قال الرازي 

 .»...فإن ذلك حمال عىل اهللا تعاىل

 .عىل الرجوع إىل ما أعد هلم من الثواب والعقابومحله 

 

الرازي من مجهور األشاعرة الذين ضـلوا يف أسـامء اهللا تعـاىل وصـفاته فـزعم تنــزيه اهللا 

تعاىل عن مصطلحات ما أنزل اهللا هبا من سـلطان، وجـاوزوا ذلـك بـأن نفـوا عنـه مـا أثبتـه 

الئق ترجع هللا تعاىل يف مكانه الالئق به، والـرازي ّلنفسه ومنه ما دلت عليه هذه اآلية أن اخل

ِحيرف معنى اآلية عن احلق لتوافق معتقد األشعرية ومن نحا نحوهم من الفرق الضالة ْ َ. 

                                       
 ٧١٧ ص ٢ املرأة زوجهـا يف اعتكافـه ج أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب االعتكاف، باب زيارة) ١(

 .١٩٣٣برقم 

 .٦٤١ ص ٢املدرسة العقلية ج : لالستزادة ينظر) ٢(

 .١١٣ ص ٧التفسري الكبري ج ) ٣(
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َّفر الرازي من إثبات املعنى الصحيح الذي تدل عليه اآلية، ويفهم منها دون حاجـة إىل  َ

 حيث علوه الالئق بـه، وهـو العلـو فـوق سـامواته، اهللا حتريف، وهو رجوع اخلالئق إىل 

 .واالستواء عىل العرش فوقهن

 .ومىض الرد عىل هذا التحريف بيشء من التفصيل ما أغنى عن إعادته

﴿﴿:  قوله تعالى]١٠٧[                                                 

                                                                            
                     ﴾﴾ ]٢٨٥: البقرة[:  

 

ومـشاهدة، وإيـامن  إيـامن مكاشـفة @فإيامن رسـول اهللا «): ٤٠٢: ت(ُّقال السلمي 

ــه ــق، وقيــل يف قول ــامن بالوســائط والعالئ ﴿: املــؤمنني إي         ﴾  ًحكــام

 .»وتسمية، وال املؤمن موجود وال اإليامن ظاهر

أمـا اإليـامن بوجـوده، فهـو أن يعلـم أن «: يف معنى اإليامن بـاهللا) ٦٠٦: ت(قال الرازي 

ِّدا خالقا هلا، وعـىل هـذا التقـدير فاملجـسموراء املتحيزات موجو ُ ً ً  ًال يكـون مقـرا بوجـود

ًاإلله تعاىل، ألنه ال يثبت ما رواء املتحيزات شيئا آخر، فيكون اختالفه معنا يف إثبـات ذات 

ُاهللا تعاىل، أما الفالسفة واملعتزلة فإهنم مقرون بإثبات موجود سوى املتحيزات موجـد هلـا،  ِّ
 .»هم ال يف الذات بل يف الصفاتفيكون اخلالف مع

                                       
 . من سورة البقرة٢٩، ٢٨آية : ينظر) ١(

 .، وكالمه غري مفهوم٨٥ ص ١ُّتفسري السلمي ج ) ٢(

 دون حتريـف، أو @ات كـام أخـرب اهللا ورسـوله يعني هبم أهل السنة الذين يثبتون األسامء والـصف) ٣(

 . من سورة الفاحتة١آية : تعطيل، أو تشبيه، ينظر

 .١٤١ ص ٧التفسري الكبري ج ) ٤(
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ُّما ذكره السلمي من قطع العالئق عن العباد، راجع ملعتقـده الـصويف الباطـل، وبقيـة كالمـه 
ّمن القرمطة التي ال معنى هلا وهي ما ادعوه من ألغاز وإشارات باطنة لآليات، أما الـرازي فقـد 

ه يف أسـامء اهللا تعـاىل وصـفاته، واحلكـم عـىل أهـل أرسف يف تقرير معتقـده يف التعطيـل والتـشبي
 .السنة واجلامعة بالكفر، ألهنم يثبتون هللا تعاىل ما أثبته لنفسه يف الكتاب والسنة

 
ّ أكمــل املــؤمنني إيامنـا وهــو أعبــدهم هللا، وقـد بــني ســبب ذلــك @الرسـول  ً@ ،

 علمتم أين أتقـاكم هللا وأصـدقكم قد(: @فكونه أخشى الناس هللا ألنه أعلمهم به، قال 

 أعبدهم هللا تعاىل، وال يزعم أحد من الـصوفية # وهذا ما جعله  احلديث)..وأبركم
وغريهم أنه كان ال يسأل اهللا اجلنة وال خياف من النار، وهو ما يريده الصوفية من بـدعتهم 

صوفية يف غـري ُّقطع العالئق، وقد ذكرنا الـشواهد عليهـا مـن كـالم الـسلمي وغـريه مـن الـ
 .، وكررنا الرد عليهم يف موضعهموضع

ً واملؤمنون رصح اهللا تعاىل يف هذه اآلية أهنم مجيعا آمنوا بـاهللا ال إلـه إال @والرسول  ّ
 .هو وبرسله، وكتبه، ومالئكته

﴿ :قوله«): ٧٧٤: ت(قال ابن كثري    ﴾ ثـم أخـرب @ عطف عـىل الرسـول 

 ﴿: عــــن اجلميــــع، فقــــال                       

                     ﴾«. 

 . أعالها بال شك@واإليامن درجات حاز النبي 
 مل @ملشاهدة وغريه بالعالئق، غري صحيح، فإن النبي ُّأما قول السلمي إيامنه با

يقترص إيامنه عىل علم بعض أمور الغيب، بل أن إيامنه هبذه املغيبات جعله يعبد اهللا تعاىل 

                                       
 .٢/٨٨٣، ومسلم باب بيان وجوه اإلحرام ٦/٢٦٨١، @ أخرجه البخاري، باب هني النبي )١(

 . من سورة الفاحتة]٥[ية اآل: ينظر) ٢(

 . ٧٣٦  ص١تفسري ابن كثري ج ) ٣(
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ًحتى تتفطر قدماه طمعا يف أعىل مقامات اجلنة، وال يمكن ألحد أن ينكر ذلك، واألنبياء 

مع بني العلم والعبادة، واملؤمنون يقتدون قبله عىل نفس هديه بني الرجاء واخلوف، واجل
:  يقولهبم، ويؤمنون بام أخربوا به من املغيبات، ويسريون عىل درهبم يف العبادة، واهللا 

﴿                              

             ﴾ ]١١٠: الكهف[. 
 قرمطـة وختريـف قبـل أن »ال املـؤمن موجـود وال اإليـامن ظـاهر« :ُّوبقية كالم السلمي

: يكون حتريف، وهو ما يدعيـه مـن إشـارات وألغـاز ال يفهمهـا إال هـم، واهللا تعـاىل يقـول

﴿            ﴾ ]١٧: القمر[ . 
ّوأما الرازي فإنه حيرف معنى اإليامن باهللا، وجيعل املراد منه عىل عقيـدة الفـرق املخالفـة 
ــة والفالســفة، ويكفــر أهــل الــسنة  ّملــنهج الــسنة واجلامعــة مــن مجهــور األشــاعرة واملعتزل

 .جسمةواجلامعة، وأطلق عليهم امل
ومجعه بني األشاعرة واملعتزلة والفالسفة صحيح، فإهنم مشرتكون يف حتريف أسامء اهللا 
ُوصفاته وإن افرتقوا يف التفصيل، وأهل السنة واجلامعة هدوا إىل القول احلـق يف إثبـات مـا 

 . ونفي ما نفاه عن نفسه@أثبت اهللا تعاىل لنفسه يف كتابه وسنة رسوله 
ًأذن به اهللا من مصطلحات، فضال عن نفيه وإثباتـه، وإلـزام النـاس وتركوا ابتداع ما مل ي

 .به وتكفريهم برتكه
التـصديق اجلـازم بوحدانيـة اهللا تعـاىل بـأنواع : ومن أركان اإليـامن؛ اإليـامن بـاهللا، وهـو

ــة ــة، واأللوهيــة، واألســامء والــصفات: التوحيــد الثالث ــدة أهــل الــسنة  الربوبي عــىل عقي
ّتمدون عقيدهتم من الكتاب والسنة، وما يـدل الـدليل الـصحيح عليـه واجلامعة، الذين يس ّ

مون العقل ومل يتـأثروا بفلـسفة أهـل الكفـر، وهـذا مـا  ّ يف فهم تلك النصوص، فهم ال حيك
وقع به خمالفوهم، فدعتهم عقوهلم بدعوى التنـزيه عن اجلسمية والتحيـز واجلهـة وغريهـا 

                                       
، العقائد اإلسالمية من اآليات القرآنية واألحاديـث ٣٦الوجيز يف عقيدة السلف الصالح ص : ينظر) ١(

 . ٤٠البن باديس ص
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لعلــو واالســتواء عــىل العــرش، وغريهــا مــن إىل نفــى صــفات الكــامل عــن اهللا تعــاىل مــن ا
ًالصفات واألسامء، التي أثبتها لنفسه تعاىل عام يقولون علوا كبـريا، ومتـادى بعـضهم بنفـي  ً

وبـه تقـول .عليم بال علم، وسـميع بـال سـمع: العلم، والسمع، والبرص، فقالواصفاته من
 .املعتزلة ومن وافقهم من نفاة الصفات

ّأهـل الوسـطية، بينـوا القـول احلـق بأدلـة دامغـة، اجتثـت القـول وأهل السنة واجلامعة؛ 
ًالباطل، فلم يبق له قرار، وعىل رغم قوة أدلتهم وضعف أدلـة عنـد خمـالفيهم كـانوا وسـطا 

ّيف احلكم عليهم، وتركوا الغلو يف تكفريهم، بـل كـانوا حـذرين يف إطـالق لفـظ الكفـر إال 
 هـــذا املـــنهج الوســـط العـــادل يف عـــىل مـــن يـــستحقه، ومقـــاالهتم يف كتـــبهم تـــدل عـــىل

 . املخالفني

﴿﴿:  قوله تعالى]١٠٨[                                                   

                                                     ﴾﴾]٢٨٥: البقرة[:  
 

وبوجـود املالئكـة الـذين هـم الـسفراء بـني اهللا وبـني «): ١٣٥٤: ت(قال حممـد رشـيد 

ليس املـراد بـاإليامن : ّالرسل من البرش، ينـزلون بالوحي عىل قلوب األنبياء، قال املفرسون

يفهم من الـنظم والرتتيـب، باملالئكة؛ اإليامن بذواهتم، بل اإليامن بسفراهتم يف الوحي، كام 

ولذلك عطف عليهم اإليامن بحقيقة كتبه وصدق رسله، لكـن مـا يفيـده الرتتيـب والـنظم 

من إرادة اإليامن باملالئكة من حيث هم محلة الوحي إىل الرسـل، ال ينـايف مالحظـة اإليـامن 

هبم، من حيث هم من عامل الغيب، بل يـستلزمه، وأمـا البحـث عـن ذواهتـم مـا هـي وعـن 

 .»فاهتم وأعامهلم كيف هي، فهو مما مل يأذن به اهللا يف دينهص

                                       
 .٩١، أعالم السنة املنشورة ص ٢٧٠ ص ١بيان تلبيس اجلهمية ج : ينظر) ١(

 .٣٥٥رشح العقيدة الطحاوية ص : ينظر) ٢(

 . ١٤٤ ص ٣تفسري املنار ج ) ٣(



 فت معانيها في سورة البقرةردراسة األلفاظ التي ح  

  

 

 

ــة،  ــة يف املالئك ــة العقلي ــال املدرس ــن رج ــريه م ــا وغ ــيد رض ــنهج رش ــرض مل ــبق التع س

ّوادعائهم أهنا قوى اخلري والرش، وإنكارهم لبعض األحاديث التي تثبت شيئا مـن خلقهـم 

إىل حتكيم عقوهلم عىل نصوص الغيب  يف موضعهّوأعامهلم، ويرجع سبب ذلك كام بيناه 

 .وغريها، وجماراة املاديني من الكفار

 

مل أجد فيام بني يدي من كتب التفسري ما نسبه حممد رشيد للمفرسين من إنكـار اإليـامن 

ّ، ورغم أنه رده إال أنه رجع إلثبات مثله ملا زعم أن البحث عـن ذبذوات املالئكة واهتـم ّ

وأعامهلم مما مل يأذن به اهللا، وهذا غري صحيح، بل هو إنكار غري مبارش ملا أخـرب بـه الكتـاب 

والسنة عن ذوات املالئكة وأعامهلم، وكيف يـدعي ذلـك مـع تلـك النـصوص التـي ختربنـا 

، عنهم، واإليامن باملالئكـة الـذي طالـب اهللا عبـاده بـه يـستلزم اإليـامن بتلـك النـصوص

ّ رشيد قوله بادعائه أن املالئكـة قـوى اخلـري والـرش أو دواعـيهام يف اإلنـسان، وناقض حممد

                                       
 .  من سورة البقرة٣٠آية : ظرين) ١(

، ٥٧٧ص٢، تفسري ابـن أيب حـاتم ج١٢٤ ص٦، تفسري الطربي ج١٥٣ ص١تفسري مقاتل ج: ينظر) ٢(

 ،٣٠٤ ص٢، تفـسري الثعلبـي ج٢١٤ ص١، تفـسري الـسمرقندي ج٣٣٠ ص١معاين القـرآن للنحـاس ج

فـسري ، الت٣٥٧ ص ١، الكـشاف ج ٣٥٧ ص ١، تفـسري البغـوي ج ٢٨٨ ص ١تفسري السمعاين ج 

، ٤٢٥ ص ٣، تفـسري القرطبـي ج ٢٥٠ ص ١ِّ، تفسري العز بن عبد الـسالم ج ١١١ ص ٧الكبري ج 

، البحـر ٨٥ ص ٢، غرائب القرآن ج ٣١٠ ص ١، تفسري اخلازن ج ٥٨٦ ص ١تفسري البيضاوي ج 

ــيط ج  ــري ج ٣٥٧ ص ٢املح ــن كث ــسري اب ــي ج ٧٣٧ ص ١، تف ــسري الثعلب ــسري ٣٠٤ ص ٢، تف ، تف

، ٦٨ ص ٣، روح املعـاين ج ٣٠٧ ص١، فـتح القـدير ج١٢٧ ص٢در املنثـور ج، ال٦٤اجلاللني ص

 . ٤٤٤ ص ٣، تفسري العثيمني ج ٧١ ص ١التحرير والتنوير ج 

 .٣١٣ ص ١تفسري اخلازن ج : ينظر) ٣(



  تحريف معاني األلفاظ القرآنية

  

 

فكيف اخلوض يف ذلك، وهو مما مل يأذن به اهللا، وليتهم التزموا ما جاء يف الكتـاب والـسنة، 

 .وتركوا اخلوض بام مل يأذن به هللا تعاىل حقا

﴿: ومىض بسط هذه املسألة والرد عليهم عند قوله تعاىل          

                              

             ﴾ ]٣٠: البقرة[ . 

ّمن قيـد اإليـامن باملالئكـة بـاإليامن برسـالتهم إىل األنبيـاء، ال  ّمن املفرسينوإن وجد 

يعني كالمه عدم اإليامن بذواهتم، وما جاء عـنهم يف نـصوص الـرشع، وملـا كـان وحـي اهللا 

تعاىل يصل إىل البرش بواسطة املالئكة، فكانوا الواسطة بني اهللا وخلقه؛ ذكر اإليـامن هبـم يف 

ّة بعد اإليامن هبم، ومن هنا خص بعض املفرسين رسالتهم بالذكر يف تفـسريهم املرتبة الثاني

 .، واهللا أعلملإليامن باملالئكة وذلك يستلزم اإليامن بذواهتم

                                       
 .٣٦٢ ص ١النكت والعيون ج : ينظر) ١(

، ٣٠٧ ص ١ج ، فـتح القـدير ٢٧٤ ص١، تفسري أيب السعود ج٥٢٦ ص٤تفسري ابن عادل ج: ينظر) ٢(

 .٦٨ ص ٣روح املعاين ج 



 الخاتمة  

  

 

  الخاتمـــة
ّاحلمد هللا الذي أنعم عـيل ببلـوغ خامتـة بحثـي، فلـه الثنـاء اجلميـل، والـشكر العمـيم يف 

اف إىل مجلــة مـن النتــائج والتوصــيات، فــأقول وبــاهللا األوىل واآلخـرة، وقــد انتهــى يب املطــ

 :التوفيق

ّال يصدر التحريف إال عن هوى متبع، وال يعترب من االجتهـاد اخلـاطئ الـذي يثـاب *  ًُ

طــئ املتمــسك بــرشوط االجتهــاد هــو الــذي يثــاب عــىل املخعليــه صــاحبه؛ ألن املجتهــد 

 .ّاجتهاده، أما املحرف فإنه يتبع هواه

، }، وأصـــحابه @تيجــة متوقعـــة ملخالفــة مـــنهج النبــي بدعــة التحريـــف ن*

 .وتابعيهم بإحسان

ًيتسرت كثري من املحرفني من أعداء اإلسالم واملبتدعة بلفظ التأويل لكونه لفظا جممال * ً ِّ
 .يشمل تأويل التفسري وهو احلق، وتأويل الباطل وهو ما يريده أهل التحريف

، @ فهـم كتـاب اهللا، وسـنة رسـوله املنافقون وأعداء الدين سـبب أول حتريـف يف*

ًووجدوا قبـوال لتحريفـاهتم يف نفـوس اجلهلـة وضـعيفي اإليـامن مـن املـسلمني ممـا تـسبب 

 .بانقسام األمة

َمن نعم اهللا * ِ حفظه لكتابه من التحريف والتبديل، وقد أنجز وعده وقيض لـه مـن ّ

 .ِّي لكل حمرفالعلامء الذين جاهدوا يف سبيل بيان احلق، ودحض الباطل، والتصد

من أهم أسباب التحريف التعصب العقدي، والتحريف يف آيات العقائد مـن أوسـع *

 .جماالت التحريف مما يزيد من خطر التحريف عىل عقيدة املسلم

ًدفعــت األمــة اإلســالمية نتيجــة حتريــف دســتورها ثمنــا غاليــا مــن وحــدهتا وقوهتــا، * ً

ّشـق صـفها، ومـزق حلمتهـا، وأضـعف وكانت وال زالت تعاين مـن آثـار التحريـف الـذي 

 .مهتها
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ّاإلخــالل بــضوابط التفــسري ورشوط املفــرس يــؤدي إىل حتريفــات واســعة ومتنوعــة، *

ّوجرأة لكل من هب ودب للقول يف كتاب اهللا تعاىل بغري علم ّ. 

التحريف بدعة وجريمة من كبائر الذنوب قـد ختـرج صـاحبها مـن اإلسـالم وتوقعـه *

 .قد تكاثرت اآليات واألحاديث يف ذمه ووصفه بأعظم الظلمبالكفر والعياذ باهللا، و

 .ِّفتح التحريف الباب ألعداء اإلسالم لينفثوا سمومه وكيدهم لإلسالم وأهله*

و مــن أهــم النتــائج التنبيــه عــىل كثــري مــن التحريفــات املوجــودة يف تفاســري مــشهورة *

قبول تلك التحريفات بـسبب ومتداولة بني كثري من املسلمني؛ الذين لدهيم استعداد كبري ل

ــم  ــارة إىل أه ــدر اإلش ــا جت ــن هن ــصب، وم ــى التع ــسبب عم ــرشعي أو ب ــم ال ــعف العل ض

 :التوصيات

التمسك بمنهج السلف الصالح واحلذر من البدعة، فإهنا تؤدي إىل التحريف يف كـل *

 .جماالت الدين

ن رام  بغـري علـم، واشـرتاط األهليـة لكـل مـعدم اجلرأة عىل القـول يف كتـاب اهللا *

 .ذلك

العناية بتفسري كتاب اهللا تعـاىل وفـق مـنهج الـسلف الـصالح، والـدعوة إليـه ونـرشه، *

للمسلمني دستورهم كام أراده اهللا تعـاىل هلـم؛ فنتـزول اخلالفـات بيـنهم وتعـود هلـم  ليصل

 .قوهتم

التصدي لكل صغرية وكبرية من أمثال تلـك التحريفـات، والتنبيـه عـىل مـا فيهـا مـن *

 .ِّأمر املحرفني لئال يغرت هبمباطل وفضح 

غربلة تلك التفاسري املشتهرة املتداولة مما حـوت مـن التحريـف وتوضـيح الـصحيح  *

 .من السقيم فيها
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وحبذا أن يكون هناك هامش لكـل تفـسري هـو مظنـة لـذلك، يـتم رصـد كـل حتريـف *

وة والـرد عليـه ببيــان القـول احلــق، وهـذا مــا هـدفت إليـه هبــذا البحـث ولعلــه يكـون خطــ

 .متواضعة يف إخراج تلك التفاسري بام يضمن سالمتها عىل عقيدة قارئها

سورة البقرة سورة عظيمة شاملة، تقرر معظـم مـسائل العقيـدة وكثـري مـن األحكـام *

واملعامالت، وهي أطول سـور القـرآن، وعنـد اسـتقرائي هلـا مـن خـالل التفاسـري الثامنيـة، 

مـع معظمـه مـن خـالل حتريفـاهتم يف سـورة ُوجدت أن كل ما حترفه املبتدعـة يمكـن أن جي

ًالبقرة، فإنـك تـستطيع التعـرف عـىل عقائـد مجهـور األشـاعرة مـثال بقـراءة تفـسري الـرازي 

لسورة البقرة فقط، لشمولية هذه السورة، وكذلك هو احلال مـع بقيـة التفاسـري، وتـسجيل 

هـد والوقـت، السورة كاملـة للدراسـة يف رسـالة ماجـستري أو دكتـوراه يكلـف الطالـب اجل

ناهيك عن أن يكون من خالل ثامن تفاسـري، فإنـه يكفـي يف ذلـك اجلـزء األول مـن خـالل 

تفسري أو تفسريين كحـد أقـىص، وهـذه التوصـية أسـجلها ملـا وجدتـه مـن مـشقة يف اجلهـد 

والوقت نتيجة لطول البحث، باإلضـافة إىل صـعوبة الدراسـة النظريـة؛ فـالتحريف بحـث 

 .يرشائك حيتاج لتأمل وحتر

ًهذا واهللا أسأل أن ينفع بام كتب، ويتقبل عميل وجيعله خالصا لوجهـه الكـريم، وصـىل  ُ

ًاهللا عىل سيدنا ونبينا حممد وآله وصحبه وسلم تسليام كثريا، واحلمد هللا رب العاملني ً. 
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  تحريف معاني األلفاظ القرآنية

  

 



 الفهارس  

  

 

  فهرس  المصادر والمراجع
فوقية . د: حتقيق  أبو احلسن،عيل بن إسامعيل بن أيب برش األشعري: اإلبانة عن أصول الديانة .١

 .هـ١٣٩٧األوىل،  ط القاهرة،،  دار األنصار،حسني حممود
أبـو عبـد اهللا عبيـد اهللا بـن حممـد بـن : اإلبانة عن رشيعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة .٢

                 عــثامن عبــد اهللا آدم األثيــويب، دار الرايــة للنــرش، الــسعودية،: بطــة العكــربي احلنــبيل، حتقيــق
 .هـ١٤١٨ط الثانية، 

: حـسن القنـوجي، حتقيـقصـديق بـن : أبجد العلـوم الـويش املرقـوم يف بيـان أحـوال العلـوم .٣
 .م١٩٧٨اجلبار زكار، دار الكتب العلمية، بريوت، عبد

عبـد الـرمحن بـن إسـامعيل بـن إبـراهيم، : إبراز املعاين مـن حـرز األمـاين يف القـراءات الـسبع .٤
 . مرص،راهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة مصطفى البايب احللبيإب: حتقيق

زيـد، دار  أبـو اهللا عبـد بـن بكـر: األديـان مـن وغـريه اإلسـالم دين بني اخللط لنظرية اإلبطال .٥
 .هـ١٤١٧العاصمة، الرياض،ط األوىل، 

 .١٤٢٢نارص الزهراين، دار ابن اجلوزي، الدمام، : ابن عثيمني اإلمام الزاهد .٦

عيل بن عبد الكايف : يف رشح املنهاج عىل منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوياإلهباج  .٧
 . هـ١٤٠٤ األوىل،  طمجاعة من العلامء، دار الكتب العلمية، بريوت،: السبكي، حتقيق

مصطفى الطري، بحث ألقـي يف املـؤمتر الـسادس ملجمـع : اجتاهات التفسري يف العرص احلديث .٨
 .هـ١٣٩٥البحوث، 

عبـد املجيـد املحتـسب، مكتبـة النهـضة اإلسـالمية، . هـات التفـسري يف العـرص الـراهن، داجتا .٩
 .هـ١٤٠٢عامن، ط الثالثة، 

الـدكتور فهـد بـن عبـد الـرمحن الرومـي، ط األوىل، : اجتاهات التفسري يف القـرن الرابـع عـرش .١٠
 .هـ١٤٠٧

 الـذهبي، دار االعتـصام، حممد: االجتاهات املنحرفة يف تفسري القرآن الكريم دوافعها ودفعها .١١
 .هـ١٣٩٨الكويت، ط الثانية، 

شهاب الدين أمحـد بـن حممـد بـن عبـد الغنـي : احتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش .١٢
 . م١٩٩٨، هـ١٤١٩أنس مهرة، دار الكتب العلمية، لبنان، ط األوىل، : الدمياطي، حتقيق

سـعيد املنـدوب، دار : ن الـسيوطي، حتقيـقجالل الـدين عبـد الـرمح: اإلتقان يف علوم القرآن .١٣
 . م١٩٩٦ -هـ١٤١٦الفكر، لبنان، ط األوىل، 

 .زكريا بن حممد بن حممود القزويني: آثار البالد وأخبار العباد .١٤
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بـدر عبـد اهللا البـدر، : عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقديس أبو حممـد، حتقيـق: إثبات صفة العلو .١٥
 . هـ١٤٠٦وىل، الدار السلفية، الكويت، ط األ

أبو عبد اهللا شمس الدين حممـد بـن أيب : اجتامع اجليوش اإلسالمية عىل غزو املعطلة واجلهمية .١٦
 هــ١٤٠٤ ،بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار الكتب العلمية، بـريوت، ط األوىل

 . م١٩٨٤ -
عبـد اهللا بـن : يس، حتقيـقأبو عبد اهللا حممد بن عبد الواحد بن أمحـد املقـد: األحاديث املختارة .١٧

 .هـ١٤١٠عبد امللك بن دهيش، مكتبة النهضة احلديثة، مكة املكرمة، ط األوىل، 
أبـو عبـد اهللا حـسني بـن : أبـو حممـد عبـد احلـق اإلشـبييل، حتقيـق: األحكام الرشعية الكـربى .١٨

 . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢عكاشة، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، ط األوىل، 
مـساعد سـليامن راشـد، : جعفر بن حممد بن احلسن الفريايب أبو بكر، حتقيـق: نأحكام العيدي .١٩

 . هـ١٤٠٦مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط األوىل، 
حممد عبد القادر عطا، دار الفكـر : أبو بكر حممد بن عبد اهللا ابن العريب، حتقيق: أحكام القرآن .٢٠

 .للطباعة والنرش، لبنان
حممد الصادق قمحـاوي، دار : أمحد بن عيل الرازي اجلصاص أبو بكر، حتقيق: أحكام القرآن .٢١

 .هـ١٤٠٥إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
عبـد الغنـي عبـد اخلـالق، دار : حممد بن إدريس الشافعي أبـو عبـد اهللا، حتقيـق: أحكام القرآن .٢٢

 .هـ١٤٠٠الكتب العلمية، بريوت، 
بــن حــزم األندلــيس أبــو حممــد، دار احلــديث، عــيل بــن أمحــد : اإلحكــام يف أصــول األحكــام .٢٣

 . هـ١٤٠٤ ،القاهرة، ط األوىل
سـيد اجلمـييل، دار . د: عيل بن حممد اآلمدي أبو احلسن، حتقيـق: اإلحكام يف أصول األحكام .٢٤

 . هـ١٤٠٤الكتاب العريب، بريوت، ط األوىل، 
ــق: أحــوال الرجــال .٢٥ ــو إســحاق، حتقي ــن يعقــوب اجلوزجــاين أب ــراهيم ب  البــدري صــبحي: إب

 . هـ١٤٠٥السامرائي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط األوىل، 
 .حممد مال اهللا: ، تقديم وتعليقأخبار الشيعة وأحوال رواهتا ملحمود األلويس .٢٦
 .مجال الدين أبو احلسن عيل بن يوسف القفطي: أخبار العلامء بأخيار احلكامء .٢٧
 .بريوتحممد بن خلف بن حيان، عامل الكتب، : أخبار القضاة .٢٨
: أبو الوليد حممـد بـن عبـد اهللا بـن أمحـد األزرقـي، حتقيـق: ثارأخبار مكة وما جاء فيها من اآل .٢٩

 .هـ١٤١٦ -م١٩٩٦ ، بريوت، دار األندلس للنرش،رشدي الصالح ملحس
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عـامر أمحـد حيـدر، مؤسـسة : حممد بن إدريس أبو عبداهللا الشافعي، حتقيق: اختالف احلديث .٣٠
 . م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥، ط األوىل، الكتب الثقافية، بريوت

ابن اللحـام، عـالء الـدين أيب احلـسن عـيل بـن حممـد بـن عبـاس الـبعيل  :االختيارات العلمية .٣١
  .الدمشقي احلنبيل

إيـاد خالـد الطبـاع، : أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد بن أيب الدنيا،حتقيق: اإلخالص والنية .٣٢
  .هـ١٤١٣م، ١٩٩٢، مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، ديب

عبـدالكريم بـن حممـد بـن منـصور أبـو سـعد التميمـي الـسمعاين، : مالء واالستمالءأدب اإل .٣٣
 . م١٩٨١ - هـ١٤٠١ماكس فايسفايلر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، : حتقيق

هــ ١٤٠٤اإلمام النووي، دار الكتب العريب، بريوت، : األذكار املنتخبة من كالم سيد األبرار .٣٤
 .م١٩٨٤ -

: عبد اهللا بن حممد بن عيل بن حممد اهلـروي أبـو إسـامعيل، حتقيـق: األربعني يف دالئل التوحيد .٣٥
 . هـ١٤٠٤ املدينة املنورة، ط األوىل، ،عيل بن حممد بن نارص الفقيهي. د

حممد سعيد : حممد بن عيل بن حممد الشوكاين، حتقيق: إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول .٣٦
 . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢دري أبو مصعب، دار الفكر، بريوت، ط األوىل، الب

صـالح الـدين مقبـول : حممد بن إسامعيل الصنعاين، حتقيـق: إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد .٣٧
 . هـ١٤٠٥أمحد، الدار السلفية، الكويت، ط األوىل، 

ييل القزوينـي أبـو يعـىل، اخلليـل بـن عبـد اهللا بـن أمحـد اخللـ: اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث .٣٨
 . هـ١٤٠٩حممد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد، الرياض، ط األوىل، . د: حتقيق

دار  أبو القاسم حممـود بـن عمـر بـن حممـد بـن عمـر اخلـوارزمي الزخمـرشي،: أساس البالغة .٣٩
 م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ ،الفكر

د بـن عمـر بـن احلـسني اإلمام فخـر الـدين أيب عبـد اهللا حممـ: أساس التقديس يف علم الكالم .٤٠
 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ،الرازي، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ط األوىل

طاهر حممـد يعقـوب، دار ابـن اجلـوزي، الـدمام،ط : أسباب اخلطأ يف التفسري دراسة تأصيلية .٤١
 .هـ١٤٢٥األوىل، 

رب النمـري أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بـن عبـد الـ: االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار .٤٢
حممد عيل معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل،  ،سامل حممد عطا: القرطبي، حتقيق

 . م٢٠٠٠
: بـن تيميـة احلـراين أبـو العبـاس، حتقيـقاأمحد بن عبد احللـيم : ستغاثة يف الرد عىل البكرياال .٤٣

 . هـ١٤١٧عبداهللا بن حممد السهيل، دار الوطن، الرياض، ط األوىل، 
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حممـد رشـاد سـامل، . د: بن تيمية احلراين أبـو العبـاس، حتقيـقاأمحد بن عبد احلليم : تقامةاالس .٤٤
 . هـ١٤٠٣جامعة اإلمام حممد بن سعود، املدينة املنورة، ط األوىل، 

أبـو العبـاس أمحـد بـن خالـد بـن حممـد النـارصي، : االستقصا ألخبار دول املغـرب األقـىص .٤٥
  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، دار الكتاب، الدار البيضاء،  حممد النارصي،جعفر النارصي: حتقيق

عيل حممـد : يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب، حتقيق: االستيعاب يف معرفة األصحاب .٤٦
 . هـ١٤١٢البجاوي، دار اجليل، بريوت، ط األوىل، 

: قيـقعز الدين بن األثري أيب احلسن عيل بن حممـد اجلـزري، حت: أسد الغابة يف معرفة الصحابة .٤٧
ــان، ط األوىل،  ــريب، بــريوت، لبن ــاء الــرتاث الع ــد الرفــاعي، دار إحي ـــ ١٤١٧عــادل أمح  - ه

 . م١٩٩٦
حممـد أبـو شـهبة، مكتبـة الـسنة، القـاهرة، ط : اإلرسائيليات واملوضـوعات يف كتـب التفـسري .٤٨

 .هـ١٤٠٨الرابعة، 
ة التجاريـة الكـربى، عبد الـرمحن بـن أيب بكـر الـسيوطي، املكتبـ: إسعاف املبطأ برجال املوطأ .٤٩

 .م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩مرص، 
حممــد الـسحيم، وزارة الــشؤون اإلسـالمية واألوقــاف والــدعوة : اإلسـالم أصــوله ومبـادؤه .٥٠

 .هـ١٤١٢واإلرشاد، الرياض، 
حممـد التـونجي، دار الفكـر، . د: عبـد اللطيـف بـن حممـد ريـاض زادة، حتقيـق: أسامء الكتب .٥١

 . م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ سورية، ط الثالثة، ،دمشق
أسامء اهللا احلسنى يف خواتم آيات سورة الفاحتة والبقرة، عيل العبيد،دار العاصـمة، الريـاض،  .٥٢

 .هـ١٤١٨ط األوىل، 
أسامء اهللا وصفاته يف معتقد أهل السنة واجلامعة، للدكتور عمـر سـليامن األشـقر، ط الرابعـة،  .٥٣

 . األردن،هـ، دار النفائس١٤١٩
: حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبـد اهللا، حتقيـق:  ابن تيميةأسامء مؤلفات شيخ اإلسالم .٥٤

 . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣صالح الدين املنجد، دار الكتاب اجلديد، بريوت، ط الرابعة، . د
أبـو عبـدالرمحن : حممد بن احلسني أبو الفتح األزدي املوصيل، حتقيـق: أسامء من يعرف بكنيته .٥٥

 . م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠وىل، قبال، الدار السلفية، اهلند، ط األإ
ِرسوجردي اخلراسـاين، أبـوبكر خلـأمحد بن احلسني بـن عـيل بـن موسـى ااألسامء والصفات،  .٥٦ ْ َ ْ

ــقالبيهقــي، ــدة، ط األوىل، :  حتقي ــة الــسوادي بج ــن حممــد احلاشــدي، مكتب ــداهللا ب الــشيخ عب
  .هـ١٤١٣
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:  الـشافعي، حتقيـقأمحد بن عيل بن حجـر أبـو الفـضل العـسقالين: اإلصابة يف متييز الصحابة .٥٧

 . م١٩٩٢ هـ ١٤١٢عيل حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت، ط األوىل، 

 حممد حسني كاشف الغطاء، املكتبة احليدرية النجف، املطبعة العربيـة :أصل الشيعة وأصوهلا .٥٨

 .م١٩٥٨. هـ١٣٧٧ ،القاهرة، ط العارشة

محـد أ: ن عبـد امللـك، حتقيـق سعيد عبد امللك بن قريب بـوأب: األصمعيات اختيار األصمعي .٥٩

 . م١٩٩٣ِّحممد شاكر، عبد السالم حممد هارون، دار املعارف، مرص، ط السابعة، 

 .باسم فيصل اجلوابرة: حممد بن عبد الوهاب، حتقيق: أصول اإليامن .٦٠

 . هـ١٤٠٦الثانية : أصول التفسري وقواعده، للشيخ خالد العك، دار النفائس، بريوت، ط .٦١

عمـر وفيـق الـداعوق، دار . د: مجـال الـدين أمحـد بـن حممـد الغزنـوي، حتقيـق: أصول الـدين .٦٢

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩البشائر اإلسالمية، بريوت، ط األوىل، 

 . بريوت،حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس أبو بكر، دار املعرفة: أصول الرسخيس .٦٣

عبـد اهللا بـن : ، حتقيـق)منـنيابـن أيب ز(أبو عبد اهللا حممد بن عبـد اهللا األندلـيس : أصول السنة .٦٤

 الـسعودية، ط ،حممد عبد الرحيم بن حسني البخاري، مكتبة الغربـاء األثريـة، املدينـة املنـورة

 . هـ١٤١٥األوىل، 

عبـد اهللا بـن : ، حتقيـق)ابـن أيب زمنـني(أبو عبد اهللا حممد بن عبـد اهللا األندلـيس : أصول السنة .٦٥

 الـسعودية، ط ،الغربـاء األثريـة، املدينـة املنـورةحممد عبد الرحيم بن حسني البخاري، مكتبة 

 .  هـ١٤١٥األوىل، 

 .نارص الغفاري: أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثني عرشية عرض ونقد .٦٦

حممـد الكلينـي، تـصحيح وتعليـق، عـيل أكـرب الغفـاري، دار األضـواء، : األصول من الكـايف .٦٧

 .هـ١٤٠٥ -م١٩٨٥بريوت، 

، حممـد األمـني بـن حممـد بـن املختـار اجلكنـي الـشنقيطي: قـرآن بـالقرآنأضواء البيان يف إيضاح ال .٦٨

ـ ١٤١٥، بريوت، دار الفكر للطباعة والنرش، مكتب البحوث والدراسات: حتقيق  . م١٩٩٥ -ه

، حممد األمني بن حممد بن املختار اجلكنـي الـشنقيطي: أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن .٦٩

 . هـ١٤٢٦وىل،  ط األ،دار احلديث، القاهرة

صالح بن فوزان الفوزان، مؤسسة الرسـالة، ط الثالثـة، : إعانة املستفيد برشح كتاب التوحيد .٧٠

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣
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 .مرص، أبو إسحاق الشاطبي، املكتبة التجارية الكربى: االعتصام .٧١

محن حممـد بـن عبـد الـر: أبو بكـر أمحـد بـن إبـراهيم اإلسـامعييل، حتقيـق: اعتقاد أئمة احلديث .٧٢

 . هـ١٤١٢اخلميس، دار العاصمة، الرياض، ط األوىل، 

أمحد بـن احلـسني : االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد عىل مذهب السلف وأصحاب احلديث .٧٣

 .هـ١٤٠١أمحد عصام الكاتب، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط األوىل، : البيهقي، حتقيق

: حتقيـق مر بـن احلـسني الـرازي أبـو عبـد اهللا،حممد بن ع: اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني .٧٤

 .هـ١٤٠٢ دار الكتب العلمية، بريوت، ،عيل سامي النشار

الـسيد أمحـد صـقر، دار املعـارف، : أبو بكر حممد بن الطيب البـاقالين، حتقيـق: إعجاز القرآن .٧٥

 . م١٩٩٧مرص، ط اخلامسة، 

زهـري غـازي زاهـد، .د: ، حتقيقأبو جعفر أمحد بن حممد بن إسامعيل النحاس: إعراب القرآن .٧٦

 . م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩عامل الكتب، بريوت، ط الثالثة، 

أمحـد علـوش مـدخيل، مكتبـة : حافظ بن أمحد بن عيل احلكمي، حتقيق: أعالم السنة املنشورة .٧٧

 .هـ١٤١٤الرشد، الرياض، ط األوىل، 

زهـري : فـص، حتقيـقعمر بن عيل بن موسى البـزار أبـو ح: األعالم العلية يف مناقب ابن تيمية .٧٨

 . هـ١٤٠٠الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط الثالثة، 

أبو عبد اهللا شـمس الـدين حممـد بـن أيب بكـر بـن أيـوب بـن : إعالم املوقعني عن رب العاملني .٧٩

 .م١٩٧٣طه عبد الرؤوف سعد، دار اجليل، بريوت، : سعد الزرعي الدمشقي، حتقيق

حممد بن أمحد بـن : لفساد واألوهام وإظهار حماسن اإلسالماإلعالم بام يف دين النصارى من ا .٨٠

أمحـد حجـازي الـسقا، دار الـرتاث العـريب، . د: أيب بكر بن فرح القرطبي أبو عبد اهللا، حتقيـق

 .هـ١٣٩٨القاهرة، 

 خـري :واملستـرشقني واملـستعربني العـرب من والنساء الرجال شهرأل تراجم قاموس عالماأل .٨١

 .م١٩٨٠ ،اخلامسةط  ،بريوت ،للماليني علمال دار ،الزركيل الدين

حممـد : حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا، حتقيق: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان .٨٢

 . م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥حامد الفقي، دار املعرفة، بريوت، ط الثانية، 

 للطباعـة والنـرش، عـيل مهنـا، سـمري جـابر، دار الفكـر: أبو الفرج األصبهاين، حتقيق: األغاين .٨٣

 .لبنان
اإلمـام املهتـدي الـسموأل بـن : @ِّإفحام اليهود، وقصة إسالم الـسموأل، ورؤيـاه النبـي  .٨٤
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 -هــ ١٤١٠الثالثـة،  ط، بريوت،  دار اجليل،الدكتور حممد عبد اهللا الرشقاوي: حتقيق حييى املغريب،
 .م١٩٩٠

هــ ١٤٠٣ ،بـريوت، ط األوىل أبو القاسـم عـيل بـن جعفـر الـسعدي، عـامل الكتـب، :األفعال .٨٥
 . م١٩٨٣

مرعــي بــن : أقاويـل الثقــات يف تأويــل األســامء والــصفات واآليـات املحكــامت واملــشتبهات .٨٦
شعيب األرنـاؤوط، مؤسـسة الرسـالة، بـريوت، ط األوىل، : يوسف الكرمي املقديس، حتقيق

١٤٠٦ . 
بن تيميـة احلـراين أبـو ام أمحد بن عبد احللي: اقتضاء الرصاط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم .٨٧

 . هـ١٣٦٩حممد حامد الفقي، مطبعة السنة املحمدية، القاهرة، ط الثانية، : العباس، حتقيق
، جملة احلكمة، بريطانيا، مانشـسرت، ط األوىل، األقوال الشاذة يف التفسري لعبد الرمحن الدهش .٨٨

 .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥
 .م١٨٩٦ار صادر، بريوت، أدورد فنديك، د: اكتفاء القنوع بام هو مطبوع .٨٩
عـيل بـن هبـة اهللا بـن أيب : اإلكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األسامء والكـن .٩٠

 . هـ١٤١١نرص بن ماكوال، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل 
 . هـ١٣٩٣حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهللا، دار املعرفة، بريوت، ط الثانية : األم .٩١
حممـد الطنـاحي، مطبعـة املـدين، : الـرشيف هبـة اهللا ابـن الـشجري، حتقيـق: مايل الـشجريةاأل .٩٢

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣القاهرة، ط األوىل، 
 .نارص الزهراين: إمام العرص .٩٣
اإلمــام املجــدد العالمــة املحــدث حممــد نــارص الــدين األلبــاين، عمــر أيب بكــر، بيــت األفكــار  .٩٤

 .هـ١٤١٢الدولية، الرياض 
عيل بن حممد بـن نـارص الفقيهـي، . د: أبو نعيم األصبهاين، حتقيق: ة والرد عىل الرافضةاإلمام .٩٥

 . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ ط الثالثة،  املدينة املنورة،،السعوديةمكتبة العلوم واحلكم، 
خليـل املنـصور، : أبو حممد عبد اهللا بن مسلم ابن قتيبـة الـدينوري، حتقيـق: اإلمامة والسياسة .٩٦

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨لمية، بريوت، دار الكتب الع
أمحـد بـن عبـد احللـيم ابـن تيميـة، املطبعـة الـسلفية، القـاهرة، ط : أمراض القلوب وشـفاؤها .٩٧

 .هـ١٣٩٩الثانية، 
ــاء العمــر يف التــاريخ .٩٨ ــن عــيل بــن حجــر : ُإنبــاء الغمــر بأبن ــدين أيب الفــضل أمحــد ب شــهاب ال

 لبنـان، ط الثانيـة، ،تـب العلميـة، بـريوتحممد عبد املعيد خان، دار الك.د: العسقالين، حتقيق

 . م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦
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سـعود بـن : حييى بن أيب اخلري العمراين، حتقيق: نتصار يف الرد عىل املعتزلة القدرية األرشاراال .٩٩

 . م١٩٩٩عبد العزيز اخللف، أضواء السلف، الرياض، ط األوىل، 

 العلميـة، بــريوت، لبنــان، ط ّأمحــد بـن املنــري، دار الكتــب: االنتـصاف عــىل هـامش الكــشاف .١٠٠

 .هـ١٤٢٤الثالثة، 

اإلمـام : االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة ريض اهللا عنهم .١٠١

 . بريوت،أيب عمر يوسف بن عبد الرب النمري القرطبي، دار الكتب العلمية

حييـى بـن ضـاحي شـطناوي، : ارهاالنحراف الفكري يف التفسري املعارص دوافعه وجماالته وآث .١٠٢

رسالة مقدمة لنيـل درجـة الـدكتوراه، كليـة أصـول الـدين، جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود 

 ).غري مطبوعة(هـ ١٤١٩اإلسالمية، الرياض، 

 . أنساب األرشاف، أمحد بن حييى بن جابر البالذري .١٠٣

عبـد اهللا : ، حتقيـقأيب سعيد عبد الكريم بن حممـد ابـن منـصور التميمـي الـسمعاين: األنساب .١٠٤

 . م١٩٩٨عمر البارودي، دار الفكر، بريوت، ط األوىل، 

حممـد بـن إسـامعيل الـصنعاين : اإلنصاف يف حقيقة األولياء وما هلم من الكرامات واأللطاف .١٠٥

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧حسن بن عيل بن حسني العواجي، ط األوىل، : اليامين، حتقيق

: أبـو بكـر حممـد بـن الطيـب البـاقالين، حتقيـق:  اجلهل بهاإلنصاف فيام جيب اعتقاده وال جيوز .١٠٦

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧عامد الدين أمحد حيدر، عامل الكتب، لبنان، ط األوىل، 

 .أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد بن أيب الدنيا: األهوال .١٠٧

 نـرص حممـد بـن: إيثار احلق عىل اخللق يف رد اخلالفات إىل املذهب احلق مـن أصـول التوحيـد .١٠٨

 . م١٩٨٧، دار الكتب العلمية، بريوت، ط الثانية )ابن الوزير(املرتىض اليامين 

سـيد كـرسوي حـسن، : أمحد بن عيل بن حجر العـسقالين، حتقيـق: اإليثار بمعرفة رواة اآلثار .١٠٩

 . هـ١٤١٣دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، 

: يل الـشعراوي وأمحـد مـسلم، النـارشحممد متو: أسعد حممود حودم، مراجعة: أيرس التفاسري .١١٠

 .م١٩٩٧أسعد حومد، دمشق، 

: حممد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن مجاعـة، حتقيـق: إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل .١١١

 -هــ ١٤١٠ِّوهبي سليامن غاوجي األلباين، دار الـسالم للطباعـة والنـرش، مـرص، ط األوىل، 

 . م١٩٩٠
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 .هـ١٣٩٨الح بن حممد بن نوح العمري، دار املعرفة، بريوت، ص: إيقاظ مهم أويل األبصار .١١٢

، األثـري احلميـد عبـد بن اهللا عبد: واجلامعة السنة أهل عند نواقضه خوارمه، حقيقته، اإليامن .١١٣

 .هـ١٤٢٤املحمود، دار الوطن، الرياض، ط األوىل، : حتقيق

عـيل بـن حممـد بـن نـارص . د: حممد بن إسحاق بـن حييـى بـن منـده، حتقيـق: اإليامن البن منده .١١٤

 . هـ١٤٠٦الفقيهي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط الثانية، 

محـد بـن محـدي اجلـابري احلـريب، : حممد بن حييى بن أيب عمـر العـدين، حتقيـق: اإليامن للعدين .١١٥

 . هـ١٤٠٧الدار السلفية، الكويت، ط األوىل، 

زهـري الـشاويش، : اين، أرشف عليهحممد نارص الدين األلب: ابن تيمية، خرج أحاديثه: اإليامن .١١٦

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦املكتب اإلسالمي، بريوت،ط اخلامسة، 

أمحـد حممـد شـاكر، دار الـرتاث، : الباعث احلثيـث رشح اختـصار علـوم احلـديث البـن كثـري .١١٧

 .م١٩٨٩ ٩هـ ١٣٩٩مرص، ط الثالثة، 

 .الثانيةط رفة، بريوت، زين الدين ابن نجيم احلنفي، دار املع: البحر الرائق رشح كنز الدقائق .١١٨

حمفـوظ الـرمحن زيـن . د: أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البـزار، حتقيـق: البحر الزخار .١١٩

 .هـ١٤٠٩ املدينة، ط األوىل، ، مكتبة العلوم واحلكم، بريوت،اهللا، مؤسسة علوم القرآن

. د: لزركـيش، حتقيـقبدر الـدين حممـد بـن هبـادر بـن عبـد اهللا ا: البحر املحيط يف أصول الفقه .١٢٠

 . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١حممد حممد تامر، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط األوىل، 

 للبحـوث العامـة الرئاسـة، الـسعودية العربيـة باململكـة العلـامء كبـار هيئـة: البحوث العلمية .١٢١

 .واإلفتاء العلمية

لـس األعـىل للـشؤون حممود محدي زقـزوق، املج: بحوث ودراسات يف ضوء القرآن الكريم .١٢٢

 .هـ١٤٢٣اإلسالمية، القاهرة 

 .، مرصاملطهر بن طاهر املقديس، مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد: البدء والتاريخ .١٢٣

 -هشام عبـد العزيـز عطـا : حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا، حتقيق: بدائع الفوائد .١٢٤

 مصطفى الباز، مكـة املكرمـة، ط األوىل، مكتبة نزارأرشف أمحد،  ،عادل عبد احلميد العدوي

١٩٩٦ - ١٤١٦ . 

 .إسامعيل بن عمر بن كثري القريش أبو الفداء، مكتبة املعارف، بريوت: البداية والنهاية .١٢٥

 . بريوت،حممد بن عيل الشوكاين، دار املعرفة: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .١٢٦
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 الـصفا، دار دمهـان، أمحـد حممـد: حتقيـق، ن بزيع املرواين أبو عبد اهللا حممد بن وضاح ب:البدع .١٢٧

 .هـ ١٤١١

عيل احلميد، مكتبة ابن اجلوزي، الدمام، ط : حممد شلتوت، ختريج: البدعة أسباهبا ومضارها .١٢٨

 .هـ١٤٠٨األوىل، 

حممــد عيــد : بدعـة التعــصب املــذهبي وآثارهــا اخلطــرية يف مجـود الفكــر وانحطــاط املــسلمني .١٢٩

 .هـ١٤٠٦ة اإلسالمية، األردن، ط الثانية، العبايس، املكتب

           : عبـد امللــك بـن عبـد اهللا بـن يوســف اجلـويني أبـو املعـايل، حتقيــق: الربهـان يف أصـول الفقـه .١٣٠

 . هـ١٤١٨،  املنصورة، ط الرابعة مرص،عبد العظيم حممود الديب، الوفاء، .د

حممـد أبـو : الزركيش أبـو عبـد اهللا، حتقيـقحممد بن هبادر بن عبد اهللا : الربهان يف علوم القرآن .١٣١

 .هـ١٣٩١الفضل إبراهيم، دار املعرفة، بريوت، 

بسام : أبو الفضل عباس بن منصور السكيس احلنبيل، حتقيق: الربهان يف معرفة عقائد األديان .١٣٢

 .هـ١٤٠٨ِّعيل سالمة العموش، مكتبة املنار، األردن، ط األوىل، 

جمـد الـدين حممـد بـن يعقـوب الفريوزآيـادي، : الكتاب العزيزبصائر ذوي التمييز يف لطائف  .١٣٣

 .املكتبة العلمية، بريوت

ِأمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلرسوجردي اخلراسـاين، أبـو بكـر البيهقـي: البعث والنشور .١٣٤ ْ َُ ْ، 

 .هـ ١٤٠٨ بريوت، الثقافية، الكتب مؤسسة األبياين، بسيوين بن السعيد حممد: حتقيق

 سهيل زكـار،. د: كامل الدين عمر بن أمحد بن أيب جرادة، حتقيق: ب يف تاريخ حلببغية الطل .١٣٥

 .دار الفكر

بـن تيميـة احلـراين اأمحد بن عبد احلليم : بغية املرتاد يف الرد عىل املتفلسفة والقرامطة والباطنية .١٣٦

 . هـ١٤٠٨موسى سليامن الدويش، مكتبة العلوم واحلكم، ط األوىل، . د: أبو العباس، حتقيق

حممـد : جالل الدين عبد الـرمحن الـسيوطي، حتقيـق: بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة .١٣٧

 . صيدا،أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العرصية،لبنان

، املـرصي حممـد: حتقيـق، الفريوزأبـادي يعقوب بن حممد: واللغة النحو أئمة تراجم يف البلغة .١٣٨

 .هـ١٤٠٧، األوىل، ط يتالكو، اإلسالمي الرتاث إحياء مجعية

، عبـد الـرمحن الـسعدي:  وقـرة عيـون األخيـار يف رشح جوامـع األخبـارهبجة قلوب األبرار .١٣٩

  .هـ١٤٢٣وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، الرياض، ط الرابعة، 
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ين أبـو العبـاس، بـن تيميـة احلـرااأمحد عبد احللـيم : بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية .١٤٠

 . هـ١٣٩٢حممد بن عبد الرمحن بن قاسم، مطبعة احلكومة، مكة املكرمة، ط األوىل، : حتقيق

 .بني الشيعة وأهل السنة إلحسان إهلي ظهري .١٤١

جمموعـة مـن : حممـد مرتـىض احلـسيني الزبيـدي، حتقيـق: تاج العروس من جواهر القـاموس .١٤٢

 . دار اهلداية،املحققني

زين الدين عمـر بـن مظفـر الـشهري بـابن الـوردي، دار الكتـب العلميـة، : تاريخ ابن الوردي .١٤٣

 . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ ، بريوت، ط األوىل،لبنان

عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن خلـدون احلـرضمي، دار القلـم، بـريوت، ط : ابن خلـدونتاريخ  .١٤٤

 . م١٩٨٤ ،اخلامسة

أمحد حممد نـور سـيف، . د: قيقحييى بن معني أبو زكريا، حت): رواية الدوري(تاريخ ابن معني  .١٤٥

ــة، ط األوىل،  ــالمي، مكــة املكرم ــرتاث اإلس ــاء ال ــي وإحي ــث العلم ـــ ١٣٩٩مركــز البح  -ه

 . م١٩٧٩

سيد كـرسوي : أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بن مهران املهراين األصبهاين، حتقيق: تاريخ أصبهان .١٤٦

 . م١٩٩٠- هـ١٤١٠حسن، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، 

تاريخ األستاذ اإلمام الشيخ حممد عبـده، للـسيد حممـد رشـيد رضـا، مطبعـة املنـار، مـرص، ط  .١٤٧

 .هـ١٣٥٠األوىل، 

شمس الدين حممد بن أمحـد بـن عـثامن الـذهبي، : تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم .١٤٨

هــ ١٤٠٧ِّعمر عبد السالم تدمرى، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنـان، ط األوىل، . د: حتقيق

 . م١٩٨٧ -

 . بريوت، جعفر حممد بن جرير الطربي، دار الكتب العلميةوأب: تاريخ الطربي .١٤٩

الـسيد : حممد بن إسامعيل بن إبـراهيم أبـو عبـداهللا البخـاري اجلعفـي، حتقيـق: التاريخ الكبري .١٥٠

 . دار الفكر،هاشم الندوي

 .كتب العلمية، بريوتأمحد بن عيل أبو بكر اخلطيب البغدادي، دار ال: تاريخ بغداد .١٥١

أبو احلسن بن عبد اهللا بن ): املرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا(ندلس األتاريخ قضاة  .١٥٢

جلنة إحيـاء الـرتاث العـريب يف دار اآلفـاق اجلديـدة، : احلسن النباهي املالقي األندليس، حتقيق

 . م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣لبنان، ط اخلامسة، ، بريوت
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أيب القاسـم عـيل بـن احلـسن :  وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثلتاريخ مدينة دمشق .١٥٣

حمب الدين أيب سعيد عمـر بـن غرامـة العمـري، دار : بن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي، حتقيقا

 .م١٩٩٥الفكر، بريوت، 

 . عمر األشقر:التأويل خطورته وآثاره .١٥٤

حممـد زهـري :  حممـد الـدينوري، حتقيـقعبداهللا بن مسلم بن قتيبة أبو: تأويل خمتلف احلديث .١٥٥

 .م١٩٧٢ - هـ١٣٩٣النجار، دار اجليل، بريوت، 

إبراهيم بن عيل بن يوسـف الفريوزآبـادي الـشريازي أبـو إسـحاق، : التبرصة يف أصول الفقه .١٥٦

 . هـ١٤٠٣حممد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، ط األوىل، . د: حتقيق

مـصطفى عبـد الواحـد، دار الكتـاب .د: زي، حتقيـقأيب الفرج عبد الرمحن بن اجلـو: التبرصة .١٥٧

 . م١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠ لبنان،  ،املرصي، دار الكتاب اللبناين، ط األوىل، مرص

طـاهر بــن حممــد أبــو املظفــر : التبـصري يف الــدين ومتييــز الفرقــة الناجيـة عــن الفــرق اهلــالكني .١٥٨

ــان، ط األ: اإلســفراييني، حتقيــق ــب، لبن ــوت، عــامل الكت ــامل يوســف احل ـــ ١٤٠٣وىل، ك  -ه

 . م١٩٨٣

عـيل : أبو البقاء عبـد اهللا بـن احلـسني بـن عبـد اهللا العكـربي، حتقيـق: التبيان يف إعراب القرآن .١٥٩

 . عيسى البايب احللبي ورشكاه، مطبعةحممد البجاوي

أبـو عبـد اهللا شـمس الـدين حممـد بـن أيب بكـر بـن أيـوب بـن سـعد : التبيان يف أقـسام القـرآن .١٦٠

 .ار الفكرالزرعي الدمشقي، د

فتحـي : شهاب الدين أمحد بـن حممـد اهلـائم املـرصي، حتقيـق: التبيان يف تفسري غريب القرآن .١٦١

 . م١٩٩٢ -هـ١٤١٢أنور الدابلوي، دار الصحابة للرتاث بطنطا، مرص، ط األوىل، 

فخـر الـدين عـثامن بـن عـيل الزيلعـي احلنفـي، دار الكتـب :  احلقائق رشح كنـز الـدقائقنيتبي .١٦٢

 .هـ١٣١٣ القاهرة، اإلسالمي،

عيل بن احلسن بـن هبـة اهللا بـن : تبيني كذب املفرتي فيام نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري .١٦٣

 . ١٤٠٤ ،عساكر الدمشقي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط الثالثة

 . صبهاينتثبيت اإلمامة وترتيب اخلالفة، أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد األ .١٦٤

 .هـ١٣١٢مجال سلطان، دار الوطن، الرياض، ط األوىل، : اإلسالميجتديد الفكر  .١٦٥

 .حسن الرتايب: جتديد الفكر اإلسالمي .١٦٦
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عـالء الـدين أيب احلـسن عـيل بـن سـليامن املــرداوي : التحبـري رشح التحريـر يف أصـول الفقـه .١٦٧

شـد، أمحـد الـرساح، مكتبـة الر. عـوض القـرين، د. عبد الرمحن اجلربين، د. د: احلنبيل، حتقيق

 . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الرياض، ط األوىل، ، السعودية

 . نارص السوهاجي:حتذير أهل اإليامن من التقارب بني األديان .١٦٨

ــة وأثــره يف انحــراف التفــسري يف القــرن الرابــع عــرش .١٦٩ ــن: حتريــف املــصطلحات القرآني         فهــد ب

 .هـ١٤٢٤الرمحن الرومي، الرياض، ط األوىل،  عبد

ــ .١٧٠ ــو زيــد، دار العاصــمة، : ن مآخــذ أهــل األهــواء يف االســتداللحتريــف النــصوص م بكــر أب

 .هـ١٤١٢الرياض، ط األوىل، 

عبـد الـرمحن بـن حممـد : موفق الدين ابن قدامة املقديس، حتقيـق: حتريم النظر يف كتب الكالم .١٧١

 . م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ ،سعيد دمشقية، عامل الكتب، السعودية، ط األوىل، الرياض

حممد بن عيل الشوكاين، ضـمن الرسـائل الـسلفية يف إحيـاء سـنة :  السلفالتحف يف مذاهب .١٧٢

خالد عبد اللطيف السبع، دار الكتاب العريب، بـريوت، ط الثانيـة، : ، تعليق@خري الربية 

 .هـ١٤١٤

املكتـب ، عبـد الـصمد رشف الـدين: ، حتقيـقاحلافظ املـزي: حتفة األرشاف بمعرفة األطراف .١٧٣

 . م١٩٨٣ -ـ  ه١٤٠٣ ، ط الثانية،ّاإلسالمي، والدار القيمة

 . حتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام النووي، عالء الدين عيل بن إبراهيم بن العطار .١٧٤

أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، املطبعة السلفية، القاهرة، ط : التحفة العراقية يف األعامل القلبية .١٧٥

 .هـ١٣٩٩الثانية، 

ــسلفية .١٧٦ ــدة ال ــة يف العقي ــة املدني ــق: التحف ــر، حتقي ــثامن آل معم ــن ع ــارص ب ــن ن ــد ب ــشيخ مح     :ال

    ِّعبد السالم بن برجس بن نارص آل عبـد الكـريم، دار العاصـمة للنـرش والتوزيـع، الريـاض،

 . هـ١٤١٣ط األوىل، 

ــزوين .١٧٧ ــار ق ــدوين يف أخب ــق: الت ــي، حتقي ــي القزوين ــد الرافع ــن حمم ــريم ب ــد الك ــز اهللا : عب عزي

 .م١٩٨٧ب العلمية، بريوت، العطاري، دار الكت

 .عبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي: ريب يف تفسري الغريبتذكرة األ .١٧٨

 طأبـو عبـد اهللا شـمس الـدين حممـد الـذهبي، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، : تذكرة احلفاظ .١٧٩

 .األوىل
 .التذكرة احلمدونية البن محدون .١٨٠
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أيب بكر بـن حممـد الـسيوطي أبـو الفـضل، عبد الرمحن بن : ِيسَث ونَّدَتذكرة املؤتيس فيمن ح .١٨١
 . ١٤٠٤صبحي البدري السامرائي، الدار السلفية، الكويت، ط األوىل، : حتقيق

أبو الفـضل عيـاض بـن موسـى : ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك .١٨٢
 -ـ هـ١٤١٨حممـد سـامل هاشـم، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ط األوىل، : اليحصبي، حتقيق

 .م١٩٩٨
سعود بـن . د: رساج الدين أيب حفص عمر بن رسالن البلقيني، حتقيق: ترمجان شعب اإليامن .١٨٣

 .  م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ سوريا، ط األوىل، ،عبد العزيز الدعجان، دار العلوم واحلكم، دمشق
 ترمجة الشيخ حممد األمني الشنقيطي لعبد الرمحن السديس .١٨٤
 ضوء قواعد الرتجيح املعلقـة بـالنص القـرآين دراسـة نظريـة ترجيحات الرازي يف تفسريه يف .١٨٥

 .عبد اهللا الرومي، جامعة امللك سعود، الرياض، السعودية: تطبيقية رسالة دكتوراه، إعداد
عبد العظيم بن عبد القـوي املنـذزي أبـو حممـدج، : الرتغيب والرتهيب من احلديث الرشيف .١٨٦

 .هـ١٤١٧لمية، بريوت، ط األوىل، حتقيق، إبراهيم شمس الدين، دار الكتب الع
عــيل بــن عبــداهللا بــن جعفــر أبــو احلــسن الــسعدي : تــسمية مــن روي عنــه مــن أوالد العــرشة .١٨٧

 . ١٩٨٢ - ١٤٠٢عيل حممد مجاز، دار القلم، الكويت، ط األوىل، . د: موالهم، حتقيق
 الرسـالة، عبـد القـادر عـودة، مؤسـسة: الترشيع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضـعي .١٨٨

 .هـ١٤٢٦بريوت، ط األوىل، 
 ،بكـر أبـو اآلجـري اهللا عبـد بـن احلـسني بـن حممـد :اآلخـرة يف تعـاىل اهللا إىل بالنظر التصديق .١٨٩

 .١٤٠٨، األوىل ط، بريوت ،الرسالة مؤسسة، الزهريي أمني بن سمري: حتقيق
 .إحسان إهلي ظهري: التصوف املنشأ واملصادر .١٩٠
سـليامن بـن خلـف بـن سـعد : خرج له البخاري يف اجلامع الصحيحملن ، التعديل والتجريح  .١٩١

أبـو لبابــة حـسني، دار اللـواء للنـرش والتوزيـع، الريــاض، ط . د: أبـو الوليـد البـاجي، حتقيـق
 . ١٩٨٦ - ١٤٠٦األوىل، 

 .١٤٠٠حممد الكالباذي أبوبكر، دار الكتب العلمية، بريوت، : التعرف ملذهب أهل التصوف .١٩٢
إبـراهيم األبيـاري، دار الكتـاب العـريب، :  بن حممد بن عيل اجلرجاين، حتقيـقعيل: التعريفات .١٩٣

 . هـ١٤٠٥بريوت، ط األوىل، 
عبـد الـرمحن . د: حممد بن نرص بن احلجاج املروزي أبـو عبـد اهللا، حتقيـق: تعظيم قدر الصالة .١٩٤

 . ١٤٠٦عبد اجلبار الفريوائي، مكتبة الدار، املدينة املنورة، ط األوىل، 
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 محد الزهراينأ :ليقات األثرية عىل العقيدة الطحاوية ألئمة الدعوة السلفيةالتع .١٩٥
أبـو حفـص عمـر بـن عـيل ابـن عـادل : اللبـاب يف علـوم الكتـاب: تفسري ابـن عـادل املـسمى .١٩٦

الشيخ عادل أمحد عبـد املوجـود والـشيخ عـيل حممـد معـوض، دار : الدمشقي احلنبيل، حتقيق
 . م١٩٩٨- هـ ١٤١٩األوىل،  لبنان، ط ،الكتب العلمية، بريوت

حـسن املنـاعي، . د: أبو عبد اهللا حممد بن حممـد بـن عرفـة الـورغمي، حتقيـق: تفسري ابن عرفة .١٩٧
 . م١٩٨٦مركز البحوث بالكلية الزيتونية، تونس، ط األوىل، 

أبـو حممـد عبـد احلـق بـن : املحرر الوجيز يف تفـسري الكتـاب العزيـز: تفسري ابن عطية املسمى .١٩٨
ِّعبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتـب العلميـة، لبنـان، : عطية األندليس، حتقيقغالب بن 
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣ط االوىل، 

أيب السعود حممد بن : إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم: تفسري أيب السعود املسمى .١٩٩
 .حممد العامدي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

: حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندليس، حتقيـق:  البحر املحيط:املسمى أيب حيان تفسري .٢٠٠
الـشيخ عـيل حممـد معـوض، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ، الشيخ عادل أمحد عبد املوجـود

 .م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢لبنان، ط األوىل، 
ف أمحـد يوسـ: إسحاق إبراهيم بن حممد بن سـهل الزجـاج، حتقيـق: تفسري أسامء اهللا احلسنى .٢٠١

 .دار الثقافة العربية الدقاق،
 مجعـة عثامن ،النمر اهللا عبد حممد: قيق، حتالبغوي مسعود بن احلسني حممد أبو :تفسري البغوي .٢٠٢

 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ الرابعة، ط والتوزيع، للنرش طيبة دار ،احلرش مسلم سليامن ،ضمريية
الـد عبـد الـرمحن العـك، دار خ: ، حتقيـقالبغـوي مسعود بن احلسني حممد أبو: تفسري البغوي .٢٠٣

 .املعرفة، بريوت
 .، دار الفكر، بريوتالبيضاوي حممد بن عمر بن عبداهللا أبواخلري الدين نارص: تفسري البيضاوي .٢٠٤
 أبـو إسـحاق أمحـد بـن حممـد بـن إبـراهيم الثعلبـي :الكشف والبيـان: تفسري الثعالبي املسمى .٢٠٥

 دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، ط اإلمــام أيب حممــد بــن عاشــور،: النيــسابوري، حتقيــق
 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢ ،األوىل، لبنان

أبـو إسـحاق أمحـد بـن حممـد بـن إبـراهيم الثعلبـي : الكـشف والبيـان: تفسري الثعلبي املسمى .٢٠٦

 دار إحيـاء الـرتاث  مراجعة وتدقيق األستاذ نظـري،  حممد بن عاشور،وأب: النيسابوري، حتقيق

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢ ،بنانالعريب، بريوت، ط األوىل، ل
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 دار احلــديث، القــاهرة، ط  جــالل الــدين الــسيوطي،جــالل الــدين املحــيل: تفــسري اجلاللــني .٢٠٧

 .األوىل

عبــد الــرمحن بــن عــيل بــن حممــد : زاد املــسري يف علــم التفــسري: تفــسري ابــن اجلــوزي املــسمى .٢٠٨

 .هـ١٤٠٤ ،اجلوزي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط الثالثة

اجلـواهر يف تفــسري القـرآن الكــريم املـشتمل عــىل عجائـب بــدائع : سمىتفـسري اجلـوهري املــ .٢٠٩

مـصطفى البـايب احللبـي، : املكونات وغرائب اآليات الباهرات، طنطـاوي جـوهري، مطبعـة

 . هـ١٣٥٠مرص، ط الثانية، 

اجلـواهر يف تفــسري القـرآن الكــريم املـشتمل عــىل عجائـب بــدائع : تفـسري اجلـوهري املــسمى .٢١٠

اآليات الباهرات، طنطاوي جوهري، دار إحياء الرتاث العـريب، بـريوت، املكونات وغرائب 

 .هـ١٤١٢ط الرابعة، 

عالء الدين عيل بن حممـد بـن إبـراهيم :  لباب التأويل يف معاين التنزيل:تفسري اخلازن املسمى .٢١١

 .م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩البغدادي الشهري باخلازن دار الفكر، بريوت، لبنان، 

 لباب التأويل يف معاين التنـزيل، لعالء الدين عـيل بـن حممـد البغـدادي :تفسري اخلازن املسمى .٢١٢

 .هـ١٣٧٥الشهري باخلازن، مطبعة مصطفى البايب احللبي بمرص ط الثانية، 

فخـر الـدين حممـد بـن عمـر : مفاتيح الغيب املـشتهر بالتفـسري الكبـري: تفسري الرازي املسمى .٢١٣

 .هـ١٤٠٥ثالثة، ، ط ال لبنانبريوت،، الفكرالتميمي الرازي الشافعي، دار 

فخـر الـدين حممـد بـن عمـر : مفاتيح الغيب املـشتهر بالتفـسري الكبـري: تفسري الرازي املسمى .٢١٤

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ،التميمي الرازي الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل

لـرمحن بـن نـارص عبـد ا: تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كـالم املنـان: تفسري السعدي املسمى .٢١٥

ــق ــسعدي، حتقي ــق: ال ــال اللوحي ــن مع ــرمحن ب ــد ال ــريوتعب ــالة، ب ــسة الرس ،  ط األوىل، مؤس

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠

أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني بن موسـى األزدي :  حقائق التفسري: املسمىتفسري السلمي .٢١٦

 -هــ ١٤٢١سـيد عمـران، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، لبنـان، ط األوىل، : السلمي، حتقيق

 . م٢٠٠١

نـرص بـن حممـد بـن أمحـد أبـو الليـث الـسمرقندي، :  بحر العلـوم:تفسري السمرقندي املسمى .٢١٧

 .حممود مطرجي، دار الفكر، بريوت.د: حتقيق
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الـدر املـصون، أمحـد بـن يوسـف بـن عبـد الـدائم املعـروف : تفـسري الـسمني احللبـي املـسمى .٢١٨

 . بالسمني احللبي

حممد الطـاهر بـن عاشـور، دار سـحنون : التحرير والتنوير: ملسمىتفسري الطاهر بن عاشور ا .٢١٩

 .م١٩٩٧للنرش والتوزيع، تونس، 

حممــد حــسني الطباطبــائي، مؤســسة : امليــزان يف تفــسري القــرآن: تفــسري الطباطبــائي املــسمى .٢٢٠

 . ١٣٩٣ بريوت، لبنان، ط الثالثة، ،األعلمي للمطبوعات

 الطربي، جرير بن حممد أبو جعفر: القرآنآي  أويلتعن  البيان جامع: تفسري الطربي املسمى .٢٢١

 .هـ ١٤٢١، األوىل دار إحياء الرتاث العريب، لبنان، ط ،شاكرحممود : قيقحت

حممـد بـن جريـر أبـو جعفـر الطـربي، : جامع البيان يف تأويـل القـرآن: تفسري الطربي املسمى .٢٢٢

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠حتقيق، أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، بريوت،ط األوىل، 

دار : حممد بن جرير أبو جعفـر الطـربي: جامع البيان يف تأويل القرآن: تفسري الطربي املسمى .٢٢٣

 .هـ١٤٠٥الفكر، بريوت، 

هاشـم املحـاليت، املطبعـة العلميـة قمـم، : تفسري العيايش، ملحمد بن مسعود العيايش، حتقيـق .٢٢٤

 .إيران

 . هـ١٣٦٦نار، مرص، ط الثانية، حممد رشيد رضا، دار امل: تفسري القرآن احلكيم .٢٢٥

أبـو عبـد اهللا حـسني : أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أيب زمنني، حتقيـق: تفسري القرآن العزيز .٢٢٦

هــ ١٤٢٣ القـاهرة، ط األوىل، ، حممد بن مصطفى الكنز، الفاروق احلديثة، مرص،بن عكاشة

 . م٢٠٠٢ -

 سـامي: قيـق، حتالدمشقي القريش كثري بن عمر بن إسامعيل الفداء أبو :العظيم القرآن تفسري .٢٢٧

 .م ١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ الثانية، ط والتوزيع، للنرش طيبة دار ،ِّسالمة حممد بن

، دار الفكـر، الدمـشقي القـريش كثـري بـن عمـر بـن إسامعيل الفداء أبو: تفسري القرآن العظيم .٢٢٨

 .١٤٠١بريوت، 

يـارس بـن إبـراهيم : جلبار السمعاين، حتقيقأبو املظفر منصور بن حممد بن عبد ا: تفسري القرآن .٢٢٩

 . م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ ،و غنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض، ط األوىل، السعودية

 املكتبـة ،أسـعد حممـد الطيـب: عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي، حتقيق: تفسري القرآن .٢٣٠

 . العرصية، صيدا
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مصطفى مسلم حممد، مكتبة الرشد، . د: نعاين، حتقيقعبد الرزاق بن مهام الص: تفسري القرآن .٢٣١

 . ١٤١٠الرياض، ط األوىل، 

 .هـ١٤٢٣حممد العثيمني، دار ابن اجلوزي، الدمام، ط األوىل، : تفسري القرآن .٢٣٢

ِّاالمـام عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد الـسالم :  اختـصار النكـت للـاموردي،تفسري القرآن .٢٣٣

الـدكتور عبـد اهللا بـن إبـراهيم الـوهبي، دار ابـن حـزم، : السلمي الدمشقي الـشافعي، حتقيـق

 . م١٩٩٦ - هـ١٤١٦بريوت، ط األوىل، 

أبـو عبــد اهللا حممـد بــن أمحـد األنــصاري : اجلـامع ألحكــام القـرآن: تفـسري القرطبـي املــسمى .٢٣٤

 .القرطبي، دار الشعب، القاهرة

ي، مؤسـسة دار الكتـاب، طيب املوسو: عيل بن إبراهيم القمي الشيعي، تعليق: تفسري القمي .٢٣٥

 .هـ١٤٠٤قم، ط الثالثة، 

أبـو : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل: تفسري الكشاف املسمى .٢٣٦

عبد الرزاق املهدي، دار إحيـاء الـرتاث : القاسم حممود بن عمر الزخمرشي اخلوارزمي، حتقيق

 .العريب، بريوت

ــريم .٢٣٧ ــرآن الك ــوي للق ــسري اللغ ــة، :التف ــدمام، ط الثاني ــوزي، ال ــن اجل ــار، دار اب ــساعد الطي  م

 .هـ١٤٢٧

ــو منــصور حممــد بــن حممــد بــن حممــود : تــأويالت أهــل الــسنة: تفــسري املاتريــدي املــسمى .٢٣٨ أب

إبـــراهيم عوضــني، والـــسيد عوضـــني، املجلــس األعـــىل للـــشؤون . د: املاتريــدي، حتقيـــق

 .هـ١٤١٥اإلسالمية، القاهرة، ط الثانية، 

ــو منــصور حممــد بــن حممــد بــن حممــود : تــأويالت أهــل الــسنة: اتريــدي املــسمىتفــسري امل .٢٣٩ أب

 . هـ١٤٠٤حممد مستفيض الرمحن، مطبعة اإلرشاد، بغداد، . د: املاتريدي، حتقيق

أبـو احلـسن عـيل بـن حممـد بـن حبيـب املـاوردي : النكـت والعيـون: تفسري املاوردي املسمى .٢٤٠

 - عبـد الـرحيم، دار الكتـب العلميـة، بـريوت السيد ابن عبـد املقـصود بـن: البرصي، حتقيق

 .لبنان

 .هـ١٣٩٤أمحد مصطفى املراغي، مكتبة مصطفى احللبي، مرص، ط الثانية، : تفسري املراغي .٢٤١

عبـد اهللا بـن عبـد املحـسن الرتكـي، جممـع . عدد من األسـاتذة حتـت إرشاف د: التفسري امليرس .٢٤٢

 .امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف
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أبو الربكـات عبـد اهللا بـن أمحـد بـن : مدارك التنـزيل وحقائق التأويل: ي املسمىتفسري النسف .٢٤٣

يوسف عيل بـديوي، وحميـي الـدين ديـب مـستو، دار الكلـم الطيـب، : حممود النسفي، حتقيق

 .هـ١٤١٩دمشق، بريوت، ط األوىل، 

بــو عــيل بـن أمحــد الواحـدي أ: الـوجيز يف تفــسري الكتـاب العزيـز: تفـسري الواحـدي املــسمى .٢٤٤

بــريوت، ط ، الــدار الـشامية، دمــشق ، صــفوان عـدنان داوودي، دار القلــم : احلـسن، حتقيــق

 . هـ١٤١٥األوىل، 

سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري أبو عبد اهللا، دار الكتـب العلميـة، : تفسري سفيان الثوري .٢٤٥

 . هـ١٤٠٣ ،بريوت، ط األوىل

عبـد العـيل حامـد، الـدار الـسلفية، : تفسري سـورة اإلخـالص البـن تيميـة، مراجعـة وتعليـق .٢٤٦

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦بومباي، اهلند، ط األوىل، 

نظـام الـدين احلـسن بـن حممـد بـن حـسني القمـي : تفسري غرائـب القـرآن ورغائـب الفرقـان .٢٤٧

 لبنـان، ط األوىل، ،الشيخ زكريـا عمـريان، دار الكتـب العلميـة، بـريوت: النيسابوري، حتقيق

 . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦

حممـد بـن أيب نـرص فتـوح بـن عبـد اهللا بـن : يب ما يف الصحيحني البخاري ومـسلمتفسري غر .٢٤٨

 زبيدة حممد سعيد عبد العزيز، مكتبـة .د: فتوح بن محيد بن بن يصل األزدي احلميدي، حتقيق

 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥السنة، القاهرة، ط األوىل، مرص،  

احلـاج سـعيد رشيفـي، دار املغـرب ب: هود بن حمكم اهلـواري، حتقيـق: تفسري كتاب اهللا العزيز .٢٤٩

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط األوىل، 

عبـدالرمحن الطـاهر : جماهـد بـن جـرب املخزومـي التـابعي أبـو احلجـاج، حتقيـق: تفسري جماهد .٢٥٠

  .حممد، املنشورات العلمية، بريوت

دي بـالوالء البلخـي، أبـو احلـسن مقاتـل بـن سـليامن بـن بـشري األز: تفسري مقاتل بن سليامن .٢٥١

 . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤أمحد فريد، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط األوىل، : حتقيق

 .األوىل، دار القلم، بريوت: ّالتفسري واملفرسين، للدكتور حممد حسني الذهبي، ط .٢٥٢

 .م١٩٩٩، دار سمحون، تونس، التفسري ورجاله البن عاشور .٢٥٣

 .حممد الفاضل: التفسري ورجاله .٢٥٤

 .م١٩٨٢، دار الكتاب اللبناين، ط األوىل، تطوره ألمني اخلويل وتدرجهه و نشأت:التفسري .٢٥٥
تفــصيل النــشأتني وحتــصيل الــسعادتني، أبــو القاســم احلــسني بــن حممــد املعــروف بالراغــب  .٢٥٦
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األصفهاين، طبع ضمن سلسلة الثقافة اإلسالمية التي كـان يـصدرها حممـد عبـد اهللا الـسامن، 
 .م١٩٦١القاهرة، 

حممـد : أمحـد بـن عـيل بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقالين الـشافعي، حتقيـق: تقريب التهذيب .٢٥٧
 . ١٩٨٦ - ١٤٠٦عوامة، دار الرشيد، سوريا، ط األوىل، 

إحـسان . د: أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حـزم األندلـيس، حتقيـق: التقريب حلد املنطق .٢٥٨
 .م١٩٨٧وت، ط الثانية، عباس، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بري

ــول .٢٥٩ ــم األص ــر يف عل ــر والتحري ــريوت، : التقري ــر، ب ــاج، دار الفك ــري احل ــن أم ـــ ١٤١٧اب  -ه
 .م١٩٩٦

السيد اجلمييل، دار الكتـاب . د: عبد الرمحن بن عيل بن حممد أبو الفرج، حتقيق: تلبيس إبليس .٢٦٠
 . م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥العريب، بريوت، ط األوىل، 

حممـد : شيخ اإلسالم ابن تيميـة حتقيـق: املعروف بالرد عىل البكريثة تلخيص كتاب االستغا .٢٦١
 .هـ١٤١٧عىل عجال، مكتبة الغرباء األثرية، املدينة املنورة، ط األوىل، 

عامد الدين أمحد حيدر، : حممد بن الطيب الباقالين، حتقيق: متهيد األوائل يف تلخيص الدالئل .٢٦٢
 . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، مؤسسة الكتب الثقافية، لبنان، ط األوىل

 آل إبـراهيم بـن حممـد بـن العزيـز عبد بن صالح ألقاها دروس:التوحيد كتاب لرشح التمهيد .٢٦٣
 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤، األوىل  ط،التوحيد دار، الشيخ

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بـن عبـد الـرب النمـري، : التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد .٢٦٤
ــق ــ: حتقي ــن أمح ــصطفى ب ــوي م ــاف  ،د العل ــوم األوق ــري، وزارة عم ــري البك ــد الكب ــد عب حمم

 .هـ١٣٨٧والشؤون اإلسالمية، املغرب، 
: حممد بن حييى بن أيب بكـر املـالقي األندلـيس، حتقيـق: التمهيد والبيان يف مقتل الشهيد عثامن .٢٦٥

 .هـ١٤٠٥حممود يوسف زايد، دار الثقافة، قطر، الدوحة، ط األوىل، . د
ــىل  .٢٦٦ ــه ع ــتحالتنبي ــة يف الف ــات العقدي ــيل الــشبل:املخالف ــة،  ع ــاض، ط الثاني ــوطن، الري ، دار ال

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢
أبـو احلـسن حممـد بـن أمحـد بـن عبـد الـرمحن امللطـي : التنبيه والرد عىل أهل األهـواء والبـدع .٢٦٧

هــ ١٤١٨حممد زاهد بن احلسن الكوثري، املكتبة األزهرية للرتاث، مرص، : حتقيق، الشافعي
  .م١٩٩٧ -

 نــارص الــرمحن عبــد :املنيفــة املباحــث مــن الواســطية عليــه احتــوت فــيام اللطيفــة التنبيهــات .٢٦٨

 .هـ١٤١٤، األوىل ، طالرياض ،طيبة دار ،السعدي



 الفهارس  

  

 

أبـو احلـسن عـيل بـن أمحـد الـسبتي األمـوي، : زيه األنبياء عام نـسب إلـيهم حثالـة األغبيـاءـتن .٢٦٩
 . م١٩٩٠ -هـ ١٤١١ لبنان، ط األوىل، حممد رضوان الداية، دار الفكر املعارص،: حتقيق

عـيل بـن حممـد بـن عـيل بـن عـراق : زيه الرشيعة املرفوعة عن األخبـار الـشنيعة املوضـوعةـتن .٢٧٠
عبد اهللا حممـد الـصديق الغـامري، دار ، عبد الوهاب عبد اللطيف : الكناين أبو احلسن، حتقيق

 .  هـ١٣٩٩الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، 
آن عــن املطــاعن، إمــالء القــايض عبــد اجلبــار املعتــزيل األســدي آبــادي، الــرشكة تنـــزيه القــر .٢٧١

 .الرشقية، دار النهضة احلديثة، بريوت
 .حممد شقرة: تنوير األفهام إىل بعض مفاهيم اإلسالم .٢٧٢
أيب جعفر حممد بن جرير بـن يزيـد : هتذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا من األخبار .٢٧٣

 .مود حممد شاكر، مطبعة املدين، القاهرةحم: الطربي، حتقيق
أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، دار الفكر، بـريوت، : هتذيب التهذيب .٢٧٤

 . م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ ،ط األوىل
مكتـب : العالمـة أيب زكريـا حمـي الـدين بـن رشف النـووي، حتقيـق: هتذيب السامء واللغـات .٢٧٥

 .م١٩٩٦ بريوت، ط األوىل، البحوث والدراسات، دار الفكر،
بـشار عــواد . د: يوسـف بـن الزكـي عبــدالرمحن أبـو احلجـاج املـزي، حتقيـق: هتـذيب الكـامل .٢٧٦

 . م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط األوىل، 
حممـد عـوض مرعـب، دار إحيـاء : أبو منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيـق: هتذيب اللغة .٢٧٧

 . م٢٠٠١وت، ط األوىل، الرتاث العريب، بري
عبد الرمحن بن حممـد : بن تيمية احلراين أبو العباس، حتقيقاأمحد عبد احلليم : توحيد األلوهية .٢٧٨

 .الثانية  مكتبة ابن تيمية، ط،بن قاسم العاصمي النجدي
فــتح اهللا خليــف، دار اجلامعــات املــرصية، . د: أبــو منــصور املاتريــدي، حتقيــق: التوحيــد .٢٧٩

 .سكندريةاال
 .علوي السقاف: التوسط واالقتصار يف أن الكفر يكون بالقول أو بالعمل أو باالعتقاد .٢٨٠
: حممد بـن إسـامعيل األمـري احلـسني الـصنعاين، حتقيـق: توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار .٢٨١

 .حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة السلفية، املدينة املنورة
ابـن نـارص الـدين شـمس : رواة وأنساهبم وألقـاهبم وكنـاهمتوضيح املشتبه يف ضبط أسامء ال .٢٨٢

حممد نعـيم العرقـسويس، مؤسـسة : الدين حممد بن عبد اهللا بن حممد القييس الدمشقي، حتقيق
 . م١٩٩٣الرسالة، بريوت، ط األوىل، 
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أمحـد بـن إبـراهيم بـن : توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف رشح قصيدة اإلمام ابـن القـيم .٢٨٣
 .هـ١٤٠٦زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط الثالثة، : قعيسى، حتقي

فخـر الـدين بـن الـزبري املحـيس، : التوضيحات األثرية ملتن الرسـالة التدمريـة، مجـع وترتيـب .٢٨٤
 -هــ ١٤٢٤حممد بن عبد الرمحن اخلميس، مكتبـة الرشـد، الريـاض، ط األوىل، . د. أ: تقديم

 .م٣٠٠٢
حممد رضـوان الدايـة، . د: حممد عبد الرؤوف املناوي، حتقيق: يفالتوقيف عىل مهامت التعار .٢٨٥

 .١٤١٠ دمشق، ط األوىل، ،دار الفكر، بريوت، دار الفكر املعارص 
حممد رضـوان الدايـة، . د: حممد عبد الرؤوف املناوي، حتقيق: التوقيف عىل مهامت التعاريف .٢٨٦

 . هـ١٤١٠ دمشق، ط األوىل،، دار الفكر، بريوت ، دار الفكر املعارص 
 .حممد عامرة: تيارات اليقظة اإلسالمية .٢٨٧
سليامن بن عبد اهللا بن حممـد بـن عبـد الوهـاب، : تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد .٢٨٨

 . م١٩٩٩حممد أيمن الشرباوي، عامل الكتب، بريوت، ط األوىل، : حتقيق
السيد رشف الـدين أمحـد، : قيقحممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي البستي، حت: الثقات .٢٨٩

 . م١٩٧٥، ط األوىل، هـ١٣٩٥دار الفكر، 
ثالث تراجم نفيسة لألئمة األعالم ابـن تيميـة واحلـافظ علـم الـدين البـزرايل واحلـافظ مجـال  .٢٩٠

حممد بـن نـارص العجمـي، دار ابـن : احلافظ اإلمام شمس الدين الذهبي، حتقيق: الدين املزي
 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥األثري، الكويت، ط األوىل، 

نارص بن عبد اهللا الطريم، سعود حممـد البـرش، : حممد بن عبد الوهاب، حتقيق: ثالثة األصول .٢٩١
 .عبد الكريم بن حممد الالحم، مطابع الرياض، ط األوىل

أبو سعيد بـن خليـل بـن كيكلـدي أبـو سـعيد العالئـي، : جامع التحصيل يف أحكام املراسيل .٢٩٢
 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧لفي، عامل الكتب، بريوت، ط الثانية، محدي عبداملجيد الس: حتقيق

حممـد . د: مصطفى بـن حممـد سـليم الغاليينـي، راجـع هـذه الطبعـة: جامع الدروس العربية .٢٩٣
 .هـ١٤١٥، ٢٩أسعد النادري، املكتبة العرصية، بريوت، ط 

مـد رشـاد رفيـق حم: بن تيمية احلراين أبو العباس، حتقيقاأمحد بن عبد احلليم : جامع الرسائل .٢٩٤
 .سامل، مرص

الربيع بن حبيب بـن عمـر األزدي البـرصي، : اجلامع الصحيح مسند اإلمام الربيع بن حبيب .٢٩٥
سـلطنة ، مكتبـة االسـتقامة، بـريوت،  عاشور بـن يوسـف، دار احلكمـة،حممد إدريس: حتقيق

 . هـ١٤١٥عامن، ط األوىل، 
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كنـوز : ن عبد الرمحن السيوطي، هبامشهجالل الدي: اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذير .٢٩٦
 .احلقائق للمناوي، مطبعة مصطفى البايب احللبي، مرص،ط الرابعة

      زيــن الــدين أيب الفــرج : جــامع العلــوم واحلكــم يف رشح مخــسني حــديثا مــن جوامــع الكلــم .٢٩٧
 إبراهيم باجس، مؤسـسة ،شعيب األرناؤوط: عبد الرمحن بن شهاب الدين البغدادي، حتقيق

 . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧رسالة، بريوت، ط السابعة، ال
يوســف بــن عبــد الــرب النمــري، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، : جــامع بيــان العلــم وفــضله .٢٩٨

 .هـ١٣٩٨
أمحد بن عيل بن ثابـت اخلطيـب البغـدادي أبـو بكـر، : اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع .٢٩٩

 .هـ١٤٠٣حممود الطحان، مكتبة املعارف، الرياض، . د: حتقيق
          حبيــب األعظمـي، املكتــب اإلسـالمي، بــريوت، : معمــر بـن راشــد األزدي، حتقيـق: اجلـامع .٣٠٠

 . هـ١٤٠٣ط الثانية، 
 .أبو عبد اهللا حممد بن فتوح بن عبد اهللا: جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس .٣٠١
 .عيل الشبل: اجلذور التارخيية حلقيقة الغلو والتطرف .٣٠٢
عبد الرمحن بن أيب حاتم حممد بن إدريـس أبـو حممـد الـرازي التميمـي، دار : اجلرح والتعديل .٣٠٣

 . م١٩٥٢ -هـ ١٢٧١ ،إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط األوىل
          حممــد بــن أيب بكــر أيــوب الزرعــي: جــالء األفهــام يف فــضل الــصالة عــىل حممــد خــري األنــام .٣٠٤

ــد القــاد،شــعيب األرنــاؤوط: أبوعبــد اهللا، حتقيــق ــاؤوط، دار العروبــة، الكويــت، عب        ر األرن
 . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ط الثانية، 

أمحـد عبـد احللـيم ابـن تيميـة، وامحـد بـن حممـد بـن حجـر : جالء العينني يف حماكمة األمحدين .٣٠٥
 .هـ١٤٠٠نعامن األلويس، مطبعة املدين، مرص، : اهليثمي

 .رمزي منري: حتقيق ،أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي: مجهرة اللغة .٣٠٦
: ِّأمحد عبد احلليم بـن عبـد الـسالم ابـن تيميـة، حتقيـق: اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح .٣٠٧

 .عيل سيد صبح املدين، مطبعة املدين، مرص
 .حممد احلمد: جوانب من سرية ابن باز .٣٠٨
عـيل : قعبـد الـرمحن بـن حممـد بـن خملـوف الثعـالبي، حتقيـ: اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن .٣٠٩

حممــد معــوض وعــادل أمحــد عبــد املوجــود، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، ط األوىل، 
 . هـ١٤١٨

عبد القادر بن أيب الوفاء حممـد بـن أيب الوفـاء القـريش أبـو : اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية .٣١٠

 .حممد، مري حممد كتب خانه، كراتيش
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أيب بكـر أيـوب الزرعـي أبـو عبـد اهللا، دار الكتـب حممد بـن : حادي األرواح إىل بالد األفراح .٣١١

 .العلمية، بريوت

أبو عبد اهللا شمس الدين حممد بن أيب بكر بن أيـوب بـن : حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود .٣١٢

 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ،سعد الزرعي الدمشقي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط الثانية

حممـد بـن عـيل : ألفية ابن مالك، ومعه رشح العينـيحاشية الصبان عىل رشح االشموين عىل  .٣١٣

 .الصبان، دار الفكر لطباعة والنرش والتوزيع، بريوت

: عـيل الـصعيدي العـدوي املـالكي، حتقيـق: حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الربـاين .٣١٤

 .هـ١٤١٢يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر، بريوت، 

 حـسن العطـار، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، لبنـان، ط :حاشية العطـار عـىل مجـع اجلوامـع .٣١٥

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠األوىل 

عـيل بـن حممـد بـن : احلاوي الكبري يف فقه مـذهب اإلمـام الـشافعي وهـو رشح خمتـرص املـزين .٣١٦

    الـشيخ عـادل أمحـد،الـشيخ عـيل حممـد معـوض: حبيب املاوردي البرصي الشافعي، حتقيـق

 .  م١٩٩٩- هـ ١٤١٩ ،ية، بريوت، ط األوىل، لبنانعبد املوجود، دار الكتب العلم

أبو هاجر حممد سـعيد : جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، حتقيق: احلبائك يف أخبار املالئك .٣١٧

 .  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ لبنان، ط الثانية، ،بن بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت

سـيد : ويل اهللا ابن عبد الرحيم الـدهلوي، حتقيـقاإلمام أمحد املعروف بشاه : حجة اهللا البالغة .٣١٨

 .بغداد، سابق، دار الكتب احلديثة، مكتبة املثنى، القاهرة

أبو القاسـم اسـامعيل ابـن حممـد بـن الفـضل : احلجة يف بيان املحجة ورشح عقيدة أهل السنة .٣١٩

، عوديةحممـد بـن ربيـع بـن هـادي عمـري املـدخيل، دار الرايـة، الـس: التيمي األصبهاين، حتقيق

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الرياض، ط الثانية، 

 .نارص بن عبد الكريم العقل. د: حراسة العقيدة .٣٢٠

شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة، طبعـت يف دار املطبعـة الـسلفية، القـاهرة، ط : احلسنة يف اإلسـالم .٣٢١

 .هـ١٤٠٠الثانية، 

حممـد مجيـل . د:  حتقيـقبـن تيميـة احلـراين أبـو العبـاس،اأمحد بن عبد احلليم : احلسنة والسيئة .٣٢٢

 .غازي، مطبعة املدين، القاهرة

 .عبد اهللا حممد بن أمحد القنائي: حقيقة اإليامن .٣٢٣
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أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين، دار الكتـاب العـريب، : حلية األولياء وطبقات األصفياء .٣٢٤

 . هـ١٤٠٥ ،بريوت، ط الرابعة

 .د الرازق بن حسن بن إبراهيم البيطارعب: حلية البرش يف تاريخ القرن الثالث عرش .٣٢٥

 .نشوان بن سعيد احلمريي اليمني: احلور العني .٣٢٦

ِّعبـد الـسالم حممـد هـارون، دار اجليـل، : أبو عثامن عمرو بن بحـر اجلـاحظ، حتقيـق: احليوان .٣٢٧

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦بريوت، لبنان، 

حممـد نبيـل : ، حتقيـقعبد القـادر بـن عمـر البغـدادي: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب .٣٢٨

 . م١٩٩٨اميل بديع اليعقوب، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، ، طريفي

فهـد بـن عبـد الـرمحن الرومـي، مكتبـة التوبـة، الريـاض، ط . د. أ: خصائص القـرآن الكـريم .٣٢٩

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١العارشة، 

:  عبـد الـرمحن، حتقيـقأمحد بن شعيب النسائي أبو: خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .٣٣٠

 . هـ١٤٠٦أمحد مريين البلويش، مكتبة املعال، الكويت، ط األوىل، 

 .حممد عيل النجار، عامل الكتب، بريوت: أبو الفتح عثامن بن جني، حتقيق: اخلصائص .٣٣١

 . بريوت،املحبي، دار صادر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش .٣٣٢

. د: اهيم بـن إسـامعيل أبـو عبـداهللا البخـاري اجلعفـي، حتقيـقحممد بن إبر: خلق أفعال العباد .٣٣٣

 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨عبدالرمحن عمرية، دار املعارف السعودية، الرياض، 

ــالم .٣٣٤ ــاريخ اإلس ــرق يف ت ــوارج أول الف ــاض، ط األوىل، : اخل ــبيليا، الري ــل، دار إش ــارص العق ن

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩

 .عامد حسني: المية رسالة دكتوراهخيانات الشيعة وأثرها يف هزائم األمة اإلس .٣٣٥

إبـراهيم شـمس : عبد القادر بن حممد النعيمي الدمـشقي، حتقيـق: الدارس يف تاريخ املدارس .٣٣٦

 . هـ١٤١٠الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، 

 .م١٩٩٣عبد الرمحن بن الكامل جالل الدين السيوطي، دار الفكر، بريوت، : الدر املنثور .٣٣٧

 .هـ١٤١٩بكر أبو زيد، دار العاصمة، الرياض، ط األوىل، : فتنة عن أهل السنةدرء ال .٣٣٨

ِّتقي الدين أمحد بن عبد السالم بن عبـد احللـيم بـن عبـد الـسالم : درء تعارض العقل والنقل .٣٣٩ ِّ

 -هـــ ١٤١٧عبــد اللطيــف عبــد الــرمحن، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، : بــن تيميــة، حتقيــقا

 . م١٩٩٧
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 .عيل بن عبد العزيز الشبيل: ة يف مسألة اإليامندراسة تأصيلي .٣٤٠

 .إبراهيم اهلاشمي: درة العالمة األلباين ومتيزه يف علم احلديث والدعوة السلفية .٣٤١

ملجموعة علامء، حتقيق عبد الرمحن بن حممـد بـن قاسـم، ط : الدرر السنية يف األجوبة النجدية .٣٤٢

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧السادسة، 

احلافظ شهاب الدين أيب الفضل أمحد بـن عـيل بـن حممـد : ان املائة الثامنةالدرر الكامنة يف أعي .٣٤٣

 ،بادآ  حممد عبد املعيد ضان، جملس دائرة املعارف العثامنية، صيدر :مراقبة: العسقالين، حتقيق

 . م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢اهلند، ط الثانية، 

 حممد العبد اللطيـف، عبد العزيز بن. د: دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب .٣٤٤

 .هـ١٤١٢دار الوطن، الرياض، ط األوىل، 

 سـليامن بـن اهللا عبـد بـن حممد: اإلسالمي العامل يف وأثرها الوهاب عبد بن حممد الشيخ دعوة .٣٤٥

، الـسعودية العربية اململكة ،واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون وزارة، السلامن

 .هـ١٤٢٢، األوىل ط

حممـد األمـني بـن املختـار الـشنقيطي، دار : م االضطراب عن آيات الكتـاب، تـأليفدفع إهيا .٣٤٦

 .هـ١٤١٤الكتب العلمية، بريوت،ط األوىل، 

حـسن : أبو الفرج عبـد الـرمحن بـن اجلـوزي احلنـبيل، حتقيـق: زيهـدفع شبه التشبيه بأكف التن .٣٤٧

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣السقاف، دار اإلمام النووي، األردن، ط الثالثة، 

دفع شبه التـشبيه بـأكف التنزيـه، أبـو الفـرج عبـد الـرمحن بـن اجلـوزي، دار اإلمـام النـووي،  .٣٤٨

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣األردن، ط الثالثة، 

بـن تيميـة احلـراين أبـو العبـاس، اأمحد بن عبد احلليم : دقائق التفسري اجلامع لتفسري ابن تيمية .٣٤٩

 . هـ١٤٠٤ دمشق، ط الثانية، حممد السيد اجلليند، مؤسسة علوم القرآن،. د: حتقيق

، البيهقـي يِدْرَوجْرسَاخلـ موسى بن اهللا عبد بن عيل بن احلسني بن أمحد بكر أبو: دالئل النبوة .٣٥٠

 .هـ١٤٠٨، القاهرة ،للرتاث الريان دار، قلعجي أمني املعطي عبد :حتقيق

فرحون اليعمـري إبراهيم بن عيل بن حممد بن : الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب .٣٥١

 .املالكي، دار الكتب العلمية، بريوت

 والــدعوة واألوقــاف اإلســالمية الـشئون وزارة ،عمــر آل محــاد بــن الـرمحن عبــد :احلــق ديـن .٣٥٢

 .هـ١٤٢٠ ،السادسة ط. السعودية العربية اململكة ،واإلرشاد
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 .شمس الدين أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن الغزي: ديوان اإلسالم .٣٥٣

 .م١٩٨٨أنور أبو سويلم، عامن، األردن، : اخلنساء، حتقيقديوان  .٣٥٤

عبـد الـرمحن الفريـوائي، دار الـسلف، .د: حممـد بـن طـاهر املقـديس، حتقيـق: ذخرية احلفـاظ .٣٥٥

 . م١٩٩٦- هـ ١٤١٦الرياض، ط األوىل، 

 وأبـ: ذكر أسامء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته عـن الثقـات عنـد البخـاري ومـسلم .٣٥٦

 كـامل يوسـف احلـوت، ،بـوران الـضناوي:  بن عمر بن أمحـد الـدارقطني، حتقيـقاحلسن عيل

 . م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦ ،مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ط األوىل، لبنان

بدر بن عبد اهللا البـدر، الـدار : عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقديس أبو حممد، حتقيق: ذم التأويل .٣٥٧

 . هـ١٤٠٦السلفية، الكويت، ط األوىل، 

: شيخ اإلسالم أبو إسامعيل عبـد اهللا بـن حممـد األنـصاري اهلـروي، حتقيـق: ذم الكالم وأهله .٣٥٨

-هــ ١٤١٨عبد الرمحن عبد العزيز الشبل، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنـورة، ط األوىل، 

 . م١٩٩٨

 بـن حممـد بـن عـيل: لتلميـذه أيب املحاسـن احلـسيني الدمـشقي) تذكرة احلفاظ للـذهبي(ذيل  .٣٥٩

 .احلسن احلسيني الدمشقي الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت

كـامل : حممد بن أمحد الفايس املكـي أبـو الطيـب، حتقيـق: ذيل التقييد يف رواة السنن واملسانيد .٣٦٠

 . ١٤١٠يوسف احلوت، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، 

لـدين عبـد الـرمحن ابـن أيب بكـر احلافظ أبـو الفـضل جـالل ا): للذهبي(ذيل طبقات احلفاظ  .٣٦١

 .السيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت

حامـد الفقـي، مـرص، : عبد الرمحن بن أمحـد بـن رجـب احلنـبيل، حتقيـق: ذيل طبقات احلنابلة .٣٦٢

 .هـ١٣٧٢

مـربوك إسـامعيل مـربوك، مكتبـة القـرآن، : عيل بن عمر بن أمحد الدارقطني، حتقيق: رؤية اهللا .٣٦٣

 .القاهرة

 .حمسن عبد احلميد رسالة دكتوراه، جامعة بغداد: ًفرساالرازي م .٣٦٤

 .تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين: رأس احلسني .٣٦٥

عبـد اهللا الليثـي، : أمحد بن عيل بن منجويه األصبهاين أبـو بكـر، حتقيـق: رجال صحيح مسلم .٣٦٦

 . هـ١٤٠٧دار املعرفة، بريوت، ط األوىل، 
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، الفقيهـي نارص حممد بن عيل. د.أ: الدامغ باحلق املسمى اخللييل كتاب عىل البالغ يمالقو الرد .٣٦٧

 .النبوية املدينة، املآثر دار

 .عيل حممد نارص الفقيهي، املكتبة األثرية، باكستان: ابن منده، حتقيق: الرد عىل اجلهمية .٣٦٨

 بن عبـد اهللا البـدر، دار ابـن بدر: عثامن بن سعيد الدارمي أبو سعيد، حتقيق: الرد عىل اجلهمية .٣٦٩

 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦األثري، الكويت، ط الثانية، 

حممـد حـسن راشـد، : أمحد بن حنبل الشيباين أبو عبد اهللا، حتقيق: الرد عىل الزنادقة واجلهمية .٣٧٠

 .هـ١٣٩٣املطبعة السلفية، القاهرة، 

عـيل رضـا بـن :  حتقيـقن القـاري،العالمـة عـيل بـن سـلطا: الرد عىل القائلني بوحدة الوجود .٣٧١

 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥اهللا بن عيل رضا، دار املأمون للرتاث، دمشق، ط األوىل، عبد

 .بن تيمية احلراين أبو العباس، دار املعرفة، بريوتاأمحد بن عبد احلليم : الرد عىل املنطقيني .٣٧٢

 اهللا حممـد رضـا: أمحـد بـن سـلامن النجـاد أبـو بكـر، حتقيـق: الرد عىل من يقول القرآن خملوق .٣٧٣

 .هـ١٤٠٠إدريس، مكتبة الصحابة اإلسالمية، الكويت، 

 للدراسـات العربيـة املؤسـسة، عبـاس إحـسان: ، حتقيـقحزم ابن :األندليس حزم ابن رسائل .٣٧٤

 .م ١٩٨١،  األوىلط: الطبعة، لبنان ،بريوت، والنرش

حممـد . ، دعبـد العزيـز بـن زيـد الرومـي: حتقيـق، حممد بن عبد الوهـاب: الرسائل الشخصية .٣٧٥

 .سيد حجاب، مطابع الرياض، الرياض، ط األوىل. بلتاجي، د

 .م١٩٦٦ - هـ١٣٨٥حممد عبده، دار الكتاب العريب، : رسالة التوحيد .٣٧٦

شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة، تقـديم ): رسالة من ابن تيمية إىل ملك قربص(الرسالة القربصية  .٣٧٧

ــق ــدين : وتعلي ــة امل ــدين، مطبع ــبح امل ــسيد ص ــيل ال ــرصامل(ع ــسعودية بم ــسة ال ــاهرة، ) ؤس الق

 .هـ١٣٨٠

خليـل املنـصور، دار : أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن القشريي، حتقيـق: الرسالة القشريية .٣٧٨

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الكتب العلمية، بريوت، 

حممـد املنتـرص : حممد بن جعفر الكتاين، حتقيق: الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املصنفة .٣٧٩

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦مد الزمزمي الكتاين، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، ط الرابعة، حم

عبد اهللا شـاكر املـرصي، : عيل بن إسامعيل أبو احلسن األشعري، حتقيق: رسالة إىل أهل الثغر .٣٨٠

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩ لبنان، ط األوىل، ، السعودية،مكتبة العلوم واحلكم
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أيب حممد عبـد : لفوقية ومسألة احلرف والصوت يف القرآن املجيدرسالة يف إثبات االستواء وا .٣٨١

أمحـد معـاذ بـن علـوان حقـي، دار طويـق للنـرش والتوزيـع، : اهللا بن يوسف اجلـويني، حتقيـق

 . م١٩٩٨ ،هـ١٤١٩الرياض، ط األوىل، 

 .الكرخي: الرسالة يف أصول احلنفية .٣٨٢

نـارص بـن سـعد : حتقيـق الـدكتور: قيقحممد بن عبد الوهاب، حت: رسالة يف الرد عىل الرافضة .٣٨٣

 .الرشيد، مطابع الرياض، الرياض، ط األوىل

حممد رشـاد : أمحد بن عبد احلليم بن نيمية احلراين أبو العباس، حتقيق: رسالة يف حتقيق الشكر .٣٨٤

 .رفيق سامل، مرص

العامـة بـن تيميـة احلـراين، اإلدارة اأمحـد بـن عبـد احللـيم : ًرسالة يف معنى كون الـرب عـادال .٣٨٥

 . هـ١٤١٠ ،للطبع والرتمجة، الرياض، ط األوىل

مرعي بن يوسف الكرمـي احلنـبيل، : رفع الشبهة والغرر عمن حيتج عىل فعل املعايص بالقدر .٣٨٦

 . هـ١٤١٠أسعد حممد املغريب، دار حراء، السعودية، مكة املكرمة، ط األوىل، : حتقيق

 الفـضل شـهاب الـدين الـسيد حممـود وأب :ثاينروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع امل .٣٨٧

 .األلويس البغدادي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

أبـو عبـد اهللا : الروح يف الكالم عىل أرواح األموات واألحياء بالـدالئل مـن الكتـاب والـسنة .٣٨٨

شمس الدين حممد بن أيب بكر بن أيـوب بـن سـعد الزرعـي الدمـشقي، دار الكتـب العلميـة، 

 .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥، بريوت

 الفوائـد عـامل الـوزير، إبـراهيم بن حممد :@ القاسم أيب سنة عن الذب يف الباسم الروض .٣٨٩

 .والتوزيع للنرش

حممـد بـن أيب بكـر أيـوب الزرعـي أبـو عبـد اهللا، دار الكتـب : روضة املحبني ونزهة املشتاقني .٣٩٠

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢العلمية، بريوت، 

عبـد . د: عبد اهللا بـن أمحـد بـن قدامـة املقـديس أبـو حممـد، حتقيـق: روضة الناظر وجنة املناظر .٣٩١

 . هـ١٣٩٩العزيز عبد الرمحن السعيد، جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرياض، ط الثانية، 

 بـن احلـارث بـن سـفيان بـن فـرس بن عدي بن مليح بن اجلراح بن وكيع سفيان أبو: الـزهـد .٣٩٢

 مكتبـة الفريـوائي، اجلبـار عبـد الـرمحن عبـد .د: قحتقيـ الـرؤايس، رؤاس بـن عبيد ابن عمرو

 .هـ١٤٠٤ املنورة، باملدينة الدار،
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حبيـب الـرمحن األعظمـي، : عبد اهللا بن املبارك بن واضح املرزوي أبو عبد اهللا، حتقيق: الزهد .٣٩٣

  .دار الكتب العلمية، بريوت

يـوائي، دار اخللفــاء عبـد الــرمحن عبـد اجلبــار الفر: هنــاد بـن الــرسي الكـويف، حتقيــق: الزهـد .٣٩٤

 . هـ١٤٠٦للكتاب اإلسالمي، الكويت، ط األوىل، 

احلسن بن مسعود بـن حممـد، أبـو عـيل، نـور الـدين اليـويس، : زهر األكم يف األمثال و احلكم .٣٩٥

 .م١٩٨١ - هـ١٤٠١ البيضاء، الدار األخرض، حممد. د حجي، حممد :حتقيق

مركز الدراسـات والبحـوث بمكتبـة : حتقيقابن حجر اهليثمي، : الزواجر عن اقرتاف الكبائر .٣٩٦

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ،صيدا، ط الثانية، بريوت، نزار مصطفى الباز، املكتبة العرصية، لبنان

: حممد بن إسامعيل الصنعاين األمـري، حتقيـق: ِّسبل السالم رشح بلوغ املرام من أدلة األحكام .٣٩٧

 . هـ١٣٧٩بريوت، ط الرابعة، حممد عبد العزيز اخلويل، دار إحياء الرتاث العريب، 

عـادل : حممد بن يوسف الـصاحلي الـشامي، حتقيـق: سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد .٣٩٨

 . هـ١٤١٤أمحد عبد املوجود وعيل حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، 

حممـد بـن حـسني : أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، حتقيق: رس العاملني وكشف ما يف الدارين .٣٩٩

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٤املزيدي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، 

األمري أيب حممد عبد اهللا بـن حممـد بـن سـعيد بـن سـنان اخلفـاجي احللبـي، دار : رس الفصاحة .٤٠٠

 . م١٩٨٢هـ ١٤٠٢ ،الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل

 حممـد نـارص الـدين األلبــاين، ):ويشء مـن فقههـا وفوائـدها(سلـسلة األحاديـث الـصحيحة  .٤٠١

 .هـ١٤١٥مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، الرياض، 

حممـد سـعيد سـامل القحطـاين، دار ابـن . د: عبد اهللا بن أمحد بن حنبل الـشيباين، حتقيـق: ةالسنَّ .٤٠٢

 . هـ١٤٠٦القيم، الدمام، ط األوىل، 

 الـدين األلبـاين، املكتـب حممـد نـارص: عمرو بن أيب عاصم الضحاك الشيباين، حتقيـق: ةالسنَّ .٤٠٣

 . هـ١٤٠٠اإلسالمي، بريوت، ط األوىل، 

حممـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار : حممـد بـن يزيـد أبـو عبـداهللا القزوينـي، حتقيـق: سنن ابن ماجه .٤٠٤

 .الفكر، بريوت

حممـد حميـي الـدين : سليامن بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، حتقيـق: سنن أيب داود .٤٠٥

 .ر الفكرعبد احلميد، دا
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   حممـد: أمحد بن احلسني بن عـيل بـن موسـى أبـو بكـر البيهقـي، حتقيـق: سنن البيهقي الكربى .٤٠٦

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة املكرمة، 

أمحـد : حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي الـسلمي، حتقيـق:  اجلامع الصحيح:سنن الرتمذي .٤٠٧

 .إحياء الرتاث العريب، بريوتحممد شاكر وآخرون، دار 

السيد عبـد اهللا هاشـم : عيل بن عمر أبو احلسن الدارقطني البغدادي، حتقيق: سنن الدارقطني .٤٠٨

 .م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦يامين املدين، دار املعرفة، بريوت، 

خالـد ، فـواز أمحـد زمـريل : عبداهللا بن عبدالرمحن أبـو حممـد الـدارمي، حتقيـق: سنن الدارمي .٤٠٩

 . هـ١٤٠٧لمي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط األوىل، السبع الع

عبـد الغفـار سـليامن .د: أمحـد بـن شـعيب أبـو عبـد الـرمحن النـسائي، حتقيـق: السنن الكربى .٤١٠

 -هـــ ١٤١١ســيد كــرسوي حــسن، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، ط األوىل، ، البنــداري

 . م١٩٩١

شـعيب : يامز الـذهبي أبـو عبـد اهللا، حتقيـقحممد بن أمحد بـن عـثامن بـن قـا: سري أعالم النبالء .٤١١

 . هـ١٤١٣ حممد نعيم العرقسويس، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط التاسعة، ،األرناؤوط

صالح الدين املنجد، معهـد املخطوطـات، . د: حممد بن احلسن الشيباين، حتقيق: السري الكبري .٤١٢

 .القاهرة

: يوب احلمريي املعافري أبو حممد، حتقيقعبد امللك بن هشام بن أ: السرية النبوية البن هشام .٤١٣

 . هـ١٤١١وف سعد، دار اجليل، بريوت، ط األوىل، ؤطه عبد الر

 .جمموعة من العلامء: شبهات املشككني .٤١٤

: إبراهيم بن موسى بن أيوب الربهـان األبنـايس، حتقيـق: الشذا الفياح من علوم ابن الصالح .٤١٥

 . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ياض، ط األوىل، الرالسعودية، صالح فتحي هلل، مكتبة الرشد، 

: عبد احلي بـن أمحـد بـن حممـد العكـري احلنـبيل، حتقيـق: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب .٤١٦

 . هـ١٤٠٦،  األوىلعبد القادر األرنؤوط، حممود األرناؤوط، دار بن كثري، دمشق، ط

، ط األوىل، حممد بن عبـد الوهـاب، دار الـوطن، الريـاض: رشح ابن عثيمني ألصول اإليامن .٤١٧

 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨

: سعد بن عيل بن وهف القحطـاين، راجعـه: رشح أسامء اهللا احلسنى يف ضوء الكتاب والسنة .٤١٨

 .هـ١٤١٥الرياض، ط الرابعة، : عبد اهللا اجلربين
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هبـة اهللا بـن احلـسن : رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة من الكتاب والسنة وإمجاع الـصحابة .٤١٩

 .هـ١٤٠٢أمحد سعد محدان، دار طيبة، الرياض، . د: لكائي أبو القاسم، حتقيقبن منصور الالا

 -هــ ١٤١٨حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، ط األوىل، : رشح أصول اإليامن .٤٢٠

 .م١٩٩٧

 .أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي: رشح األربعني النووية .٤٢١

أمحد بـن احلـسني بـن أيب هاشـم، : جلبار املعتزيل، تعليقالقايض عبد ا: رشح األصول اخلمسة .٤٢٢

 .هـ١٤١٦عبد الكريم عثامن، مكتبة وهبة، القاهرة، ط الثالثة، . د: حتقيق

أبــو عبـد اهللا الــزبري بــن أمحـد بــن ســليامن : رشح اإليـامن واإلســالم وتـسمية الفــرق والــرد علـيهم .٤٢٣

ـ ١٤٢٤رص، ط األوىل،  م،حسام احلفناوي، دار الضياء، طنطا: الزبريي، حتقيق  . م٢٠٠٣ -ه

حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقـاين، دار الكتـب : رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك .٤٢٤

 . هـ١٤١١العلمية، بريوت، ط األوىل، 

شمس الدين أليب عبـد اهللا حممـد بـن عبـد اهللا الزركـيش، : رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي .٤٢٥

هــ ١٤٢٣ خليل إبراهيم، دار الكتب العلميـة، بـريوت، ط األوىل، عبد املنعم: تقديم وتعليق

 .م٢٠٠٢ -

حممـد زهـري الـشاويش، ، شعيب األرناؤوط: احلسني بن مسعود البغوي، حتقيق: ةرشح السنَّ .٤٢٦

 . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ بريوت، ط الثانية، ،املكتب اإلسالمي، دمشق

 ،احلنفـي العـز أيب بـن حممـد بـن عيل نب عيل الدين صدر :السلفية العقيدة يف الطحاوية رشح .٤٢٧

 اململكـة ،واإلرشـاد والـدعوة واألوقـاف اإلسـالمية الشئون وزارة ،شاكر حممد أمحد: حتقيق

 .هـ١٤١٨ ،األوىل ط، السعودية العربية

إبـراهيم : بن تيمية احلراين أبو العباس، حتقيقاأمحد بن عبد احلليم : رشح العقيدة األصفهانية .٤٢٨

 . هـ١٤١٥لرشد، الرياض، ط األوىل، سعيداي، مكتبة ا

 .ابن عثيمني: رشح العقيدة السفارينية .٤٢٩

ــة .٤٣٠ ــدة الطحاوي ــة: رشح العقي ــريوت، ط الرابع ــالمي، ب ــب اإلس ــي، املكت ــز احلنف ــن أيب الع  ،اب

 . هـ١٣٩١

حممد خليل اهلراس، الرئاسة العامـة إلدارة : رشح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية .٤٣١

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣علمية واإلفتاء واإلرشاد، الرياض، ط األوىل، البحوث ال
رشح الكوكب املنري املـسمى بمختـرص التحريـر أو املختـرب املبتكـر رشح املختـرص يف أصـول  .٤٣٢
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. د: حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عيل الفتوحي احلنبيل املعروف بابن النجار، حتقيـق: الفقه
 .  هـ١٤١٣جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية، ط الثانية، نزيه محاد، . حممد الزحييل، د

سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهللا التفتازاين، دار املعارف : رشح املقاصد يف علم الكالم .٤٣٣
 . م١٩٨١ -هـ ١٤٠١ ،النعامنية، باكستان، ط األوىل

آسـام للنـرش، الريـاض، حممد بن صالح بن عثيمني، مؤسسة : الرشح املمتع عىل زاد املستنقع .٤٣٤
 .هـ١٤١٦ط الرابعة، 

 ثابـت بـن النعامن حنيفة أبو: حنيفة أليب املنسوبني واالكرب األبسط الفقهني عىل امليرس الرشح .٤٣٥
 ط عجـامن،، الفرقـان اخلميس، مكتبـة عبدالرمحن بن حممد.د: حتقيق ،الكويف اخلزاز زطي بن

 .م١٩٩٩، األوىل
أمحـد : د بن حممـد بـن احلـسن املرزوقـي األصـفهاين، حتقيـقأبو عيل أمح: رشح ديوان احلامسة .٤٣٦

 .م١٩٥٣- ١٩٥١ِّأمني وعبد السالم هارون، القاهرة، 
 .رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح بن عثيمني، دار الثريا للنرش، الرياض .٤٣٧
أبو احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك بن بطـال البكـري القرطبـي، : رشح صحيح البخاري .٤٣٨

 -هــ ١٤٢٣ الريـاض، ط الثانيـة، ،أبو متيم يارس بن إبراهيم، مكتبة الرشد، السعودية: حتقيق
 .م٢٠٠٣

أبو زكريا حييى بن رشف بن مـري النـووي، دار إحيـاء الـرتاث العـريب، : رشح صحيح مسلم .٤٣٩
 . هـ١٣٩٢بريوت، ط الثانية، 

 .ر، بريوت، ط الثانيةكامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس، دار الفك: رشح فتح القدير .٤٤٠
 .كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس، دار الفكر، بريوت، ط الثانية: رشح فتح القدير .٤٤١
نـور الـدين أبـو احلـسن عـىل بـن سـلطان حممـد : رشح نخبة الفكر يف مصطلحات أهل األثـر .٤٤٢

زار متـيم، دار حممـد نـزار متـيم، وهيـثم نـ:  حتقيق،)بمال عىل القاري(القاري اهلروي املعروف 
  . بريوت،األرقم، لبنان

مساعد الطيلر، دار ابن اجلوزي، الدمام، ط الثانية، : رشح مقدمة ابن تيمية يف أصول التفسري .٤٤٣
 .هـ١٤٢٨

حممـد سـعيد . د: أمحد بن عيل بن ثابـت البغـدادي أبـو بكـر، حتقيـق: رشف أصحاب احلديث .٤٤٤
 .وغيل، دار إحياء السنة النبوية، أنقرةأخطي 

الـدكتور عبـد اهللا بـن عمـر بـن سـليامن : أيب بكر حممد بن احلـسني اآلجـري، حتقيـق: الرشيعة .٤٤٥

 .  م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ السعودية، ط الثانية، -الدميجي، دار الوطن، الرياض 
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صـبحي : حممد بن حممد بن أمحد بن إسحاق احلاكم أبو أمحد، حتقيق: شعار أصحاب احلديث .٤٤٦
  .كويتالسامرائي، دار اخللفاء، ال

حممـد الـسعيد بـسيوين زغلـول، دار : أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيـق: شعب اإليامن .٤٤٧
 . هـ١٤١٠الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، 

 .م١٩٦٦أمحد شاكر، القاهرة، : ابن قتيبة الدينوري، حتقيق: الشعر والشعراء .٤٤٨
 حممد البجاوي، مطبعـة عيـسى عيل: القايض عياض، حتقيق: الشفا بتعريف حقوق املصطفى .٤٤٩

 .احللبي، القاهرة
بـريوت،  الفكـر،  دار،اليحصبي عياض الفضل أيب القايض :املصطفى حقوق بتعريف الشفا .٤٥٠

 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٩ لبنان،
أبو عبد اهللا شمس الدين حممد بن : شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل .٤٥١

حممـد بـدر الـدين أبـو فـراس النعـساين : رعي الدمشقي، حتقيقأيب بكر بن أيوب بن سعد الز
 .هـ١٣٩٨احللبي، دار الفكر، بريوت، 

: أبـو الفـداء إلسـامعيل بـن كثـري، تعليـق: شامئل الرسول ودالئل نبوته وفضائله وخصائصه .٤٥٢
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢عبد القادر األرناووط، مكتبة العبيكان، الرياض، ط األوىل، 

نجـم : مرعي بن يوسف الكرمي احلنـبيل، حتقيـق:  يف ثناء األئمة عىل ابن تيميةالشهادة الزكية .٤٥٣
 . هـ١٤٠٤مؤسسة الرسالة، بريوت، ط األوىل، ، عبد الرمحن خلف، دار الفرقان 

 .الشيخ ابن باز بقية السلف وإمام اخللف إعداد الندوة العاملية للشباب اإلسالمي .٤٥٤
عبـد اهللا الـشبل، مطـابع جامعـة : اته ودعوتـه، تـأليفالشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب حي .٤٥٥

 .هـ١٤٠٠اإلمام، الرياض، ط األوىل، 
الشيخ عبد العزيز بـن بـاز نمـوذج مـن الرعيـل األول حمـارضة مـسجلة لعبـد املحـسن البـدر  .٤٥٦

 .هـ١٤٢٠ألقيت يف مسجد اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة من شهر صفر عام 
 .ابن حجر آل بوطامي: ابالشيخ حممد بن عبد الوه .٤٥٧
ّالشيخ حممد بن عثيمني من العلـامء الربـانيني حمـارضة مـسجلة ألقاهـا عبـد املحـسن البـدر يف  .٤٥٨ ّ

 .هـ٢٤/١٠/١٤٢١مسجد اجلامعة اإلسالمية باملدينة يف 
 .حممد جواد مغنية: الشيعة يف امليزان .٤٥٩
يـة احلـراين أبـو العبـاس، بـن تيماأمحـد بـن عبـد احللـيم : الصارم املسلول عىل شاتم الرسـول .٤٦٠

 حممـد كبـري أمحـد شـودري، دار ابـن حـزم، بـريوت، ط ،حممد عبـد اهللا عمـر احللـواين: حتقيق
 . هـ١٤١٧األوىل، 
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إسـامعيل بـن : حممد بن عبد اهلـادي أبـو عبـد اهللا، حتقيـق: الصارم املنكي يف الرد عىل السبكي .٤٦١

 .حممد األنصاري، مكتبة التوعية اإلسالمية

شـعيب : حممـد بـن حبـان بـن أمحـد أبـو حـاتم التميمـي البـستي، حتقيـق:  حبـانصحيح ابـن .٤٦٢

 . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط الثانية، 

  األوىل،ط ،ّالـصديق دار ،األلبـاين الـدين نـارص حممد :البخاري لإلمام املفرد األدب صحيح .٤٦٣

 .هـ١٤٢١

أبوصـهيب الكرمـي، : سـامعيل البخـاري، اعتنـى بـهأبو عبد اهللا حممد بن إ: صحيح البخاري .٤٦٤

 .هـ١٤١٩بيت األفكار الدولية، الرياض، 

ــه  .٤٦٥ ــري وزيادت ــامع الكب ــحيح اجل ــري(ص ــتح الكب ــب ): الف ــاين، املكت ــدين األلب ــارص ال ــد ن حمم

 .هـ١٤٠٨اإلسالمي، بريوت، ط الثالثة، 

 بـريوت، ط األوىل، صحيح سنن ابن ماجه، حممد نارص الـدين األلبـاين، املكتـب اإلسـالمي، .٤٦٦

 .هـ١٤٠٧

حممـد فـؤاد : لنيـسابوري، حتقيـقمـسلم بـن احلجـاج أبـو احلـسني القـشريي ا: صحيح مسلم .٤٦٧

 .بريوت الباقي، دار إحياء الرتاث العريب،عبد

مكتبـة الرتبيـة لـدول : حممـد نـارص الـدين األلبـاين، النـارش: صحيح وضعيف سنن أيب داود .٤٦٨

 .ويشزهري الشا: اخلليج العريب، إرشاف

 ط بـريوت، اإلسـالمي، املكتب األلباين، الدين نارص حممد :صحيح وضعيف سنن الرتمذي .٤٦٩

 .م ١٩٩١ - ـه ١٤١١األوىل، 

عبد اهللا الغنيامن، مكتبـة الـدار، املدينـة املنـورة، ط : عيل بن عمر الدارقطني، حتقيق: الصفات .٤٧٠

 . هـ١٤٠٢األوىل، 

عمـرو عبـد املـنعم سـليم، :  عبيد بن أيب الدنيا، حتقيقأبو بكر عبد اهللا بن حممد بن: صفة اجلنة .٤٧١

 .هـ١٤١٧مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط األوىل، : النارش

حممـد . د،حممـود فـاخوري: عبد الرمحن بن عـيل بـن حممـد أبـو الفـرج، حتقيـق: صفة الصفوة .٤٧٢

 . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩رواس قلعه جي، دار املعرفة، بريوت، ط الثانية، 

بـدر البـدر، دار اخللفـاء للكتـاب : جعفر بن حممـد بـن احلـسن الفريـايب، حتقيـق: صفة املنافق .٤٧٣

 . هـ١٤٠٥اإلسالمي، الكويت، ط األوىل، 
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 .صديقي سامل: صفحات بيضاء من حياة اإلمام حممد نارص الدين األلباين .٤٧٤

ة حممد عـيل الـصابوين، دار القـرآن الكـريم، بـريوت، رشكـة الطباعـة العربيـ: صفوة التفاسري .٤٧٥

 .هـ١٤٠١السعودية املحدودة، العامرية، الرياض، ط األوىل، 

أبو العباس أمحـد بـن حممـد بـن عـيل : الصواعق املحرقة عىل أهل الرفض والضالل والزندقة .٤٧٦

 كامـل حممـد اخلـراط، مؤسـسة ،عبـد الـرمحن بـن عبـد اهللا الرتكـي: بن حجر اهليثمي، حتقيقا

 . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الرسالة، لبنان، ط األوىل، 

أبو عبد اهللا شمس الدين حممد بن أيب بكر بن أيـوب : الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة .٤٧٧

عيل بن حممد الدخيل اهللا، دار العاصمة، الريـاض، ط . د: بن سعد الزرعي الدمشقي، حتقيقا

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الثالثة، 

لدين حممد بن أيب بكر بن أيـوب أبو عبد اهللا شمس ا: الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة .٤٧٨

عيل بن حممد الدخيل اهللا، دار العاصمة، الريـاض، ط . د: بن سعد الزرعي الدمشقي، حتقيقا

 . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الثالثة، 

 .حممد العبده: الصوفية نشأهتا وتطورها .٤٧٩

اهللا عبـد : عبد الرمحن بن عيل بن حممـد بـن اجلـوزي أبـو الفـرج، حتقيـق: الضعفاء واملرتوكني .٤٨٠

 . هـ١٤٠٦القايض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، 

ــه  .٤٨١ ــصغري وزيادت ــامع ال ــعيف اجل ــري(ض ــتح الكب ــب ): الف ــاين، املكت ــدين األلب ــارص ال ــد ن حمم

 .هـ١٤١٠اإلسالمي، بريوت، ط الثالثة، 

 .عبد اهللا القرين: ضوابط التكفري عند أهل السنة واجلامعة .٤٨٢

بن أيب بكر السيوطي أبو الفضل، دار الكتب العلميـة، بـريوت، عبد الرمحن : طبقات احلفاظ .٤٨٣

 . هـ١٤٠٣ ،ط األوىل

حممـد حامـد الفقـي، دار املعرفـة، : حممـد بـن أيب يعـىل أبـو احلـسني، حتقيـق: طبقـات احلنابلـة .٤٨٤

 .بريوت

حممـود حممـد . د: تاج الدين بن عيل بن عبد الكايف السبكي، حتقيق: طبقات الشافعية الكربى .٤٨٥

 . هـ١٤١٣، الثانيةعبد الفتاح حممد احللو، هجر للطباعة والنرش والتوزيع، ط .حي، دالطنا

     احلـافظ. د: أبو بكر بن أمحـد بـن حممـد بـن عمـر بـن قـايض شـهبة، حتقيـق: طبقات الشافعية .٤٨٦

 . هـ١٤٠٧العليم خان، عامل الكتب، بريوت، ط األوىل،  عبد



 الفهارس  

  

 

 احلـسني بـن حممـد بـن موسـى بـن خالـد األزدي، أبو عبد الرمحن حممد بن: طبقات الصوفية .٤٨٧

ــق ــة، بــريوت، ط األوىل، : حتقي ــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلمي ـــ١٤١٩مــصطفى عب  - ه

 . م١٩٩٨

خليل املـيس، دار : إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي أبو إسحاق، حتقيق: طبقات الفقهاء .٤٨٨

 .القلم، بريوت

 . أبو عبداهللا البرصي الزهري، دار صادر، بريوتحممد بن سعد بن منيع: الطبقات الكربى .٤٨٩

عبداهللا بن حممد بـن جعفـر بـن حيـان أبـو حممـد : طبقات املحدثني بأصبهان والواردين عليها .٤٩٠

عبــدالغفور عبــداحلق حــسني البلــويش، مؤســسة الرســالة، بــريوت، ط : األنــصاري، حتقيــق

 . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية، 

سليامن بن صالح اخلـزي، مكتبـة العلـوم : ، حتقيقاألدنرويمد أمحد بن حم: ّطبقات املفرسين .٤٩١

 . م١٩٩٧ -هـ١٤١٧واحلكم، السعودية، ط األوىل، 

أمحد بن حممد األدنروي، حتقيق، سليامن بن صالح اخلـزي، مكتبـة العلـوم : ّطبقات املفرسين .٤٩٢

 .م١٩٩٧واحلكم، املدينة املنورة، ط األوىل، 

عـيل حممـد عمـر، مكتبـة وهبـة، : ن أيب بكر السيوطي، حتقيـقعبد الرمحن ب: ّطبقات املفرسين .٤٩٣

 . هـ١٣٩٦القاهرة، ط األوىل، 

 .بكر أبو زيد: طبقات النسابني .٤٩٤

 .عبد الوهاب الربهيي: طبقات صلحاء اليمن .٤٩٥

حممـود حممـد شـاكر، دار املـدين، : ِّحممد بـن سـالم اجلمحـي، حتقيـق: طبقات فحول الشعراء .٤٩٦

 .جدة

زين الدين أبو الفضل عبـد الـرحيم بـن احلـسيني العراقـي، : ح التقريبطرح التثريب يف رش .٤٩٧

 . م٢٠٠٠عبد القادر حممد عيل، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، : حتقيق

عمـر : حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبـد اهللا، حتقيـق: طريق اهلجرتني وباب السعادتني .٤٩٨

 . م١٩٩٤ - هـ١٤١٤دمام، ط الثانية، بن حممود أبو عمر، دار ابن القيم، الا

 بـن عبداملحـسن: اهلجـري عرش الرابع القرن يف الطاعنني عىل الرد و الكريم القرآن يف الطعن .٤٩٩

 مـن كليـة دار العلـوم جامعـة القـاهرة، الـدكتوراة درجـة لنيل املطريي، رسالة متعب بن زبن

 . قسم الرشيعة اإلسالمية
عبـد املحـسن بـن : عىل الطاعنني يف القرن الرابع عرش اهلجريالطعن يف القرآن الكريم والرد  .٥٠٠
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زبن متعب املطريي، رسالة لنيل درجة الدكتوراه من كلية دار العلوم، جامعة القـاهرة، قـسم 
 .الرشيعة اإلسالمية

 .جاد الكريم: طالئع الصوفية .٥٠١
د اجلبــار أبــو احلــسيني املبــارك بــن عبــ: الطيوريــات مــن انتخــاب الــشيخ أيب طــاهر الــسلفي .٥٠٢

دسامن حييى معايل، عباس صخر احلسن، دار أضواء السلف، الريـاض، ط : الطيوري، حتقيق
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥األوىل، 

 .هـ١٣٨٣سيد قطب، دار الرشوق، بريوت، : ظالل القرآن .٥٠٣
صالح الـدين . د: شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي، حتقيق: العرب يف خرب من غرب .٥٠٤

 . م١٩٨٤، الثانيةة حكومة الكويت، الكويت، ط املنجد، مطبع
عبد الرمحن الباين، املكتب اإلسالمي، بـريوت، ط : شيخ اإلسالم ابن تيمية، تقديم: العبودية .٥٠٥

 .هـ١٣٩٧الرابعة، 
عبد احلكـيم حممـد : شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن عيل، حتقيق: العجاب يف بيان األسباب .٥٠٦

 . م١٩٩٧ -هـ١٤١٨سعودية، ط األوىل، األنيس، دار ابن اجلوزي، ال
القاسـم : العدل والتوحيد، حتقيق تأويالت أهـل الـسنة إلبـراهيم عوضـني والـسيد عوضـني .٥٠٧

 .الريس
حممـد بـن محـد : حممد بن عثامن ابن أيب شيبة العبيس أبو جعفـر، حتقيـق: العرش وما روي فيه .٥٠٨

 . هـ١٤٠٦احلمود، مكتبة املعال، الكويت، ط األوىل، 
 .أبو يعىل البيضاوي: جالل الدين السيوطي، حتقيق: عرف الوردي يف أخبار املهديال .٥٠٩
 ،حممـد حامـد النـارص، مكتبـة الكـوثر: العرصانيون بـني مـزاعم التجديـد وميـادين التغريـب .٥١٠

 .هـ١٤١٧ ط األوىل، ،الرياض
 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠يوسف كامل، دار الوفاء، مرص، ط الثانية، : العرصيون معتزلة اليوم .٥١١
رضاء اهللا بن حممـد : عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان األصبهاين أبو حممد، حتقيق: العظمة .٥١٢

 . هـ١٤٠٨إدريس املباركفوري، دار العاصمة، الرياض، ط األوىل، 
 .عبد الرمحن األهدل: عظيم املنة يف رؤية املؤمنني رهبم يف اجلنة .٥١٣
حممـد : عبد احلميـد بـن بـاديس، حتقيـق: ألحاديث النبويةالعقائد اإلسالمية من اآليات القرآنية وا .٥١٤

 . م١٩٩٥ -هـ١٤١٦ ،الصالح رمضان، دار الفتح، الشارقة، ط األوىل، اإلمارات العربية
أبو حممد حممود بـن أمحـد بـن موسـى بـن أمحـد بـن حـسني : عقد اجلامن يف تاريخ أهل الزمان .٥١٥

 .الغيتايب احلنفي بدر الدين العيني
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 لبنـان، - امحد بن حممدبن عبد ربه األندليس، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت: دالعقد الفري .٥١٦

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ،ط الثالثة

إبـراهيم : بـن تيميـة احلـراين أبـو العبـاس، حتقيـقاأمحـد بـن عبـد احللـيم : العقيدة األصفهانية .٥١٧

 . هـ١٤١٥سعيداي، مكتبة الرشد، الرياض، ط األوىل، 

هـــ ـ ١٤٢٥حممــد ملكــاوي، مكتبــة الرشــد، الريــاض، :  القــرآن الكــريمعقيــدة التوحيــد يف .٥١٨

 .م٢٠٠٤

حممـد بــن عبــد الوهـاب، املكتــب اإلســالمي، : عقيـدة الفرقــة الناجيــة أهـل الــسنة واجلامعــة .٥١٩

 . هـ١٣٩٧ ،بريوت، ط الثالثة

 ن بـحممـد بـن عبـد العزيـز: بن تيميـة احلـراين، حتقيـقاأمحد بن عبد احلليم : العقيدة الواسطية .٥٢٠

 . هـ١٤١٢مانع، الرئاسة العامة إلدارات البحوث واإلفتاء، الرياض، ط الثانية، 

ــة أيب بكــر اخلــالل .٥٢١ ــ: العقيــدة رواي ــل ال ــن حنب ــن حممــد ب ــد اهللا، حتقيــقأمحــد ب ــو عب : شيباين أب

 . هـ١٤٠٨العزيز عز الدين السريوان، دار قتيبة، دمشق، ط األوىل، عبد

، باكـستان، بيـشاور، اإلعالمـي عزام شهيد مركز، عزام اهللا عبد :اجليل بناء يف وأثرها العقيدة .٥٢٢

 .األوىل ط

ويص اهللا بن حممد عباس، : أمحد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباين، حتقيق: العلل ومعرفة الرجال .٥٢٣

 . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الرياض، ط األوىل، ، دار اخلاين، بريوت ، املكتب اإلسالمي 

ون، تأليف سامحة الشيخ عبد اهللا بن محيد بن صـالح آل بـسام، دار علامء نجد خالل ثامنية قر .٥٢٤

 .هـ١٤١٩هـ، وط الثانية بتعديالت وزيادات كثرية، ١٣٩٨العاصمة، الرياض، ط ا؟ألوىل، 

 .حممد املجذوب: علامء ومفكرون عرفتهم .٥٢٥

د اإلمـام احلـافظ شـمس الـدين حممـ: العلو للعيل الغفار يف إيضاح صحيح األخبار وسقيمها .٥٢٦

واء ضـأبو حممد أرشف بن عبد املقصود، مكتبـة أ: بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي، حتقيقا

 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦السلف، الرياض، ط األوىل، 

أمحـد : اختـصار وحتقيـق) خمتـرص تفـسري القـرآن العظـيم(عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري  .٥٢٧

 .هـ١٤٢٦نصورة، مرص، ط الثانية، شاكر، دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع، امل

بدر الدين حممود بن أمحـد العينـي، دار إحيـاء الـرتاث : عمدة القاري رشح صحيح البخاري .٥٢٨

 .العريب، بريوت
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 .عيل الصاليب: عمر بن عبد العزيز معامل اإلصالح والتجديد .٥٢٩

علميـة، حممـد شـمس احلـق العظـيم آبـادي، دار الكتـب ال: عون املعبـود رشح سـنن أيب داود .٥٣٠

 . م١٩٩٥ ،بريوت، ط الثانية

عصام رواس قلعجـي، : عبد الباقي املواهبي احلنبيل، حتقيق: العني واألثر يف عقائد أهل األثر .٥٣١

 . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧دار املأمون للرتاث، لبنان، ط األوىل، 

 موفـق الـدين أيب العبـاس أمحـد بـن القاسـم بـن خليفـة بـن: عيون األنباء يف طبقات األطبـاء .٥٣٢

 .الدكتور نزار رضا، دار مكتبة احلياة، بريوت: يونس السعدي اخلزرجي، حتقيق

 .عبد الرايض عبد املحسن: الغارة التنصريية عىل أصالة القرآن .٥٣٣

حـسن حممـود : عيل بن أيب عيل بن حممد بـن سـامل اآلمـدي، حتقيـق: غاية املرام يف علم الكالم .٥٣٤

 .هـ١٣٩١مية، القاهرة، ون اإلسالؤعبد اللطيف، املجلس األعىل للش

برجـسرتارس، دار الكتـب العلميـة، : غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري، نـرش بعنايـة .٥٣٥

 .هـ١٤٠٠بريوت، ط الثانية، 

 .أيب حييى زكريا األنصاري: غاية الوصول رشح لب األصول .٥٣٦

املعيـد خـان، دار حممـد عبـد . د: ِّالقاسم بن سالم اهلـروي أبـو عبيـد، حتقيـق: غريب احلديث .٥٣٧

 . هـ١٣٩٦الكتاب العريب، بريوت، ط األوىل، 

 .عبد الرمحن اللوحيق: الغلو يف الدين يف حياة املسلمني املعارصة .٥٣٨

 .اخلطايب: الغنية عن الكالم وأهله .٥٣٩

عـامد الـدين أمحـد : أبو سعيد عبد الرمحن النيـسابوري املتـويل، حتقيـق: الغنية يف أصول الدين .٥٤٠

 . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٦لكتب الثقافية، لبنان، ط األوىل، حيدر، مؤسسة ا

. د: عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويني أبو املعـايل، حتقيـق: غياث األمم والتياث الظلم .٥٤١

 . م١٩٧٩سكندرية، ط األوىل، مصطفى حلمي، دار الدعوة، اال. فؤاد عبد املنعم، د

 .فتاوى ابن الصالح .٥٤٢

ن تقي الـدين عـيل بـن عبـد الكـايف الـسبكي، دار املعرفـة، بـريوت،  احلسوأب: فتاوى السبكي .٥٤٣

 .لبنان

بـن ا العباس تقي الـدين أمحـد بـن عبـد احللـيم وأب: الفتاوى الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية .٥٤٤

 .تيمية احلراين، دار املعرفة، بريوت
يش، رئاسـة إدارة أمحد بن عبد الرازق الدو: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء .٥٤٥
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 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧البحوث العلمية واإلفتاء، الرياض، ط األوىل، 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب، الشيخ أمحد بـن عبـد الـرازق  .٥٤٦

 .هـ١٤٢١الدويش، طبع ونرش رئاسة إدارة البحوث العلمية واإفتاء، الرياض، ط الثانية، 
َورسائ َفتاوى .٥٤٧ ِعبـداللطيف بـن إبراهيم بن َّحممد الشيخ لَ : وحتقيـق وترتيـب َمجـع، الـشيخ آل َ

 .هـ ١٣٩٩ األوىل، ط املكرمة، بمكة احلكومة مطبعة، قاسم بن عبدالرمحن بن حممد
صـالح الـدويش، مطـابع الريـاض، الريـاض، ط : حممـد بـن عبـد الوهـاب، حتقيـق: الفتاوى .٥٤٨

 .األوىل
صالح بن عبد الرمحن األطرم وحممد بن عبد الرزاق : ب، حتقيقحممد بن عبد الوها: الفتاوى .٥٤٩

 . األوىلطالدويش، مطابع الرياض، الرياض، 
أمحد بن عيل بن حجر أبو الفـضل العـسقالين الـشافعي، : فتح الباري رشح صحيح البخاري .٥٥٠

 .حمب الدين اخلطيب، دار املعرفة، بريوت: حتقيق
ن الدين أيب الفرج عبد الـرمحن ابـن شـهاب الـدين زي: فتح الباري يف رشح صحيح البخاري .٥٥١

أبو معاذ طارق بـن عـوض اهللا بـن حممـد، : البغدادي ثم الدمشقي الشهري بابن رجب، حتقيق
 .هـ١٤٢٢الدمام، ط الثانية، ، دار ابن اجلوزي، السعودية

 فتح الـرحيم امللـك العـالم يف علـم العقائـد والتوحيـد واألخـالق واألحكـام املـستنبطة مـن .٥٥٢
عبـد الـرزاق بـن عبـد املحـسن : عبد الرمحن بن نـارص بـن عبـد اهللا الـسعدي، حتقيـق: القرآن

 . هـ١٤٢٢ السعودية، ط الثانية، ،البدر، دار ابن اجلوزي، الدمام
حممـد بـن عـيل بـن حممــد : فـتح القـدير اجلـامع بـني فنــي الروايـة والدرايـة مـن علـم التفــسري .٥٥٣

 .الشوكاين، دار الفكر، بريوت
عـيل بـن حممـد : ح املبني بالرد عىل نقد عبد اهللا بن حممد الصديق الغامري لكتاب األربعنيالفت .٥٥٤

 ..هـ١٤٠٨بن نارص الفقيهي، مطابع الرشيد، املدينة املنورة، ط األوىل، 
شمس الدين حممد بن عبـد الـرمحن الـسخاوي، دار الكتـب : فتح املغيث رشح ألفية احلديث .٥٥٥

 . هـ١٤٠٣ ،العلمية، لبنان، ط األوىل
ضـمن جممـوع فتـاوى ورسـائل فـضيلة الـشيخ حممـد بـن (فتح رب الربية بتلخيص احلموية  .٥٥٦

فهـد بـن نـارص الـسليامن، دار الـوطن للنـرش، الريـاض، ط : ، مجـع وترتيـب)صالح العثيمني
 .هـ١٤٠٧األوىل، 

أمحـد راتـب عرمـوش، دار : سـيف بـن عمـر الـضبي األسـدي، حتقيـق: الفتنة ووقعة اجلمـل .٥٥٧

 . هـ١٣٩١ئس، بريوت، ط األوىل، النفا
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حميي الدين بن عيل بن حممد الطـائي اخلـامتي، دار : رسار امللكيةالفتوحات املكية يف معرفة األ .٥٥٨

 . م١٩٩٨ -هـ١٤١٨ ،إحياء الرتاث العريب، لبنان، ط األوىل

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤احلسن بن موسى النوبختي، دار األضواء، بريوت، : فرق الشيعة .٥٥٩

عبد القاهر بن طاهر بن حممد البغدادي أبـو منـصور، : بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالفرق  .٥٦٠

 . م١٩٧٧ ،دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط الثانية

بـن تيميـة احلـراين أبـو اأمحـد بـن عبـد احللـيم الفرقان بني أوليـاء الـرمحن وأوليـاء الـشيطان،  .٥٦١

 .هـ١٤٠٦ ط األوىل، ، مكتبة املعارف بالرياضالعباس،

أبو العباس أمحـد بـن إدريـس الـصنهاجي القـرايف، : الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق .٥٦٢

 . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨خليل املنصور، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، : حتقيق

عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو حممد، مكتبـة : الفصل يف امللل واألهواء والنحل .٥٦٣

 . القاهرةاخلانجي،

عبـد الـرمحن بـدوي، : حممد بـن حممـد بـن حممـد الغـزايل أبـو حامـد، حتقيـق: فضائح الباطنية .٥٦٤

 .مؤسسة دار الكتب الثقافية، الكويت

 .هـ١٤٠٥حممد نارص الدين األلباين، ط الرابعة، : فضائل الشام ودمشق للربعي .٥٦٥

فـاروق محـادة، دار إحيـاء : أبو عبد الرمحن أمحد بن شـعيب النـسائي، حتقيـق: فضائل القرآن .٥٦٦

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣العلوم، بريوت، ط الثانية، 

 وفـاء تقـي ، حمـسن خرابـة،مـروان العطيـة: ِّ أبو عبيد القاسم بن سالم، حتقيق:فضائل القرآن .٥٦٧

 .هـ١٤١٥الدين، دار ابن كثري دمشق، بريوت، ط األوىل، 

 -هــ١٤٠٧فـة، بـريوت، ط الثانيـة، عامد الـدين إسـامعيل بـن كثـري، دار املعر: فضائل القرآن .٥٦٨

 .م١٩٨٧

عبد العزيـز بـن زيـد الرومـي، حممـد بلتـاجي، : حممد بن عبد الوهاب، حتقيق: فضائل القرآن .٥٦٩

 .سيد حجاب، مطابع الرياض، ط األوىل

حييـى خمتـار : فضل علم السلف عىل علم اخللف البن رجب احلنبيل، حققـه وخـرج أحاديثـه .٥٧٠

 .هـ١٤٠٣مية، ط األوىل، غزاوي، دار البشائر اإلسال

أبـو عبـد الـرمحن : أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيـب البغـدادي، حتقيـق: الفقيه و املتفقه .٥٧١

 . هـ١٤٢١عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن اجلوزي، السعودية، ط الثانية، 
، عبد احلي بـن عبـد الكبـري الكتـاين: ثبات ومعجم املعاجم واملشيخاتفهرس الفهارس واأل .٥٧٢
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 -هـــ ١٤٠٢ لبنــان، ط الثانيــة، ،إحــسان عبــاس، دار العــريب اإلســالمي، بــريوت. د: حتقيــق
 . م١٩٨٢

 ياسـني يوسـف بـن عيـاش،: أمحد بن يوسف بن يعقوب بن عيل الفهـري، حتقيـق: فهرست اللبيل .٥٧٣
 . م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨لبنان، ط األوىل، ، عواد عبد ربه أبو زينة، دار الغرب اإلسالمية، بريوت

 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨حممد بن إسحاق أبو الفرج النديم، دار املعرفة، بريوت، : لفهرستا .٥٧٤
عادل أمحـد ، عيل حممد بن يعوض اهللا: حممد بن شاكر بن أمحد الكتبي، حتقيق: فوات الوفيات .٥٧٥

 . م٢٠٠٠عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، 
، معمـر بـن عـثامن بـن نـارص بن محد :والكتاب السنة محيك مل من عىل الرد يف العذاب الفواكه .٥٧٦

 .األوىل ط العاصمة، دار الكريم، عبد آل نارص بن برجس بن ِّالسالم عبد: وحتقيق دراسة
 .إحسان إهلي ظهري: القاديانية دراسةوحتليل .٥٧٧
: قيـقبن تيمية احلراين أبو العباس، حتاأمحد بن عبد احلليم : قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة .٥٧٨

 .م١٩٧٠ - هـ١٣٩٠زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، 
 الثانيـة، ط سورية،، دمشق الفكر، دار، سعدي أبو حبيب: ًواصطالحا لغة الفقهي القاموس .٥٧٩

 .م ١٩٨٨ـ، ه١٤٠٨
 .حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، مؤسسة الرسالة، بريوت: القاموس املحيط .٥٨٠
 .ملة الكواريكا: قدم العامل وتسلسل احلوادث .٥٨١
 .م٢٠٠٢أبو عبد اهللا احلسني بن خالويه، دار الكندي، األردن، : القراءات الشاذة .٥٨٢
 .خادم بخش: القرآنيون وشبهاهتم حول السنة .٥٨٣
عبد احلي الفرماوي، دار اليقـني، مـرص، : أبو الفداء إسامعيل بن كثري، حتقيق: قصص األنبياء .٥٨٤

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ط األوىل، 
 عبــد مـصطفى: حتقيـقإسـامعيل بــن عمـر بـن كثــري الدمـشقي أبـو الفــداء، : يـاءنباأل قـصص .٥٨٥

 .م١٩٦٨ - ـه ١٣٨٨ ،وىلألا ط، احلديثة الكتب دار الواحد،
 .إسالن دربالة: القصص يف القرآن الكريم .٥٨٦
الرقيــق القــريواين، أبــو اســحاق إلبــراهيم بــن القاســم : قطــب الــرسور يف أوصــاف اخلمــور .٥٨٧

 .م١٩٦١أمحد اجلندي، املجمع العلمي العريب، دمشق، : يم، حتقيقاملعروف بالرقيق الند
عاصـم . د: حممد صديق حسن خـان القنـوجي، حتقيـق: قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر .٥٨٨

ــشاملية،  ــا ال ــة، مارك ــط للطباع ــرشق األوس ــة ال ــويت، رشك ــد اهللا القري ط األوىل، األردن، عب

 . هـ١٤٠٤



  تحريف معاني األلفاظ القرآنية

  

 

مرعـي بـن يوسـف بـن أيب بكـر الكرمـي، : خ واملنسوخ يف القرآنقالئد املرجان يف بيان الناس .٥٨٩
 .هـ١٤٠٠سامي عطا حسن، دار القرآن الكريم، الكويت، : حتقيق

حممــد مجــال الــدين القاســمي، دار الكتــب : قواعــد التحــديث مــن فنــون مــصطلح احلــديث .٥٩٠
 . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩العلمية، بريوت، ط األوىل 

 الريـاض، ط األوىل، ،الـد بـن عـثامن الـسبت، دار ابـن القـيم خ:ًقواعد التفسري مجعا ودراسة .٥٩١
 .هـ١٤٢٦

ــسري القــرآن .٥٩٢ ــرص: القواعــد احلــسان لتف ــسعدي، دار البــصرية، م ــن نــارص ال ــد الــرمحن ب  ،عب
 .االسكندرية

 ،حممد عميم اإلحسان املجددي الربكتي، الصدف ببلـرشز، كراتـيش، ط األوىل: قواعد الفقه .٥٩٣
 . م١٩٨٦ - هـ١٤٠٧

ــن : عــد املــثىل يف صــفات اهللا وأســامئه احلــسنىالقوا .٥٩٤ حممــد بــن صــالح بــن عثيمــني، مكتبــة اب
 .هـ١٤٠٦اجلوزي، الدمام، السعودية، ط األوىل، 

حممد بن أمحد بن جزي الغرناطي املالكي، : قوانني األحكام الرشعية ومسائل الفروع الفقهية .٥٩٥
 .م١٩٧٤دار العلم للماليني، بريوت، 

 ونؤالـش  وزارة عبـدالرمحن بـن نـارص بـن عبـد اهللا الـسعدي،:كتاب التوحيدالقول السديد رشح  .٥٩٦
 .هـ١٤٢١ الثانية، ط السعودية، العربية اململكة - واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية

سـليامن . د: ّحممد بن صالح العثيمني، مجعه وخـرج أحاديثـه:القول املفيد عىل كتاب التوحيد .٥٩٧
 .هـ١٤١٨يقح، دار ابن اجلوزي، الدمام، ط األوىل، خالد املش. أبا اخليل، د

 الذهبي الدمـشقي، عبد اهللامحد بن أمحد أبو : الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة .٥٩٨
 -هـ ١٤١٣مؤسسة علو، جدة، ط األوىل، ، حممد عوامة، دار القبلة للثقافة اإلسالمية : حتقيق

 . م١٩٩٢
عبـد اهللا بـن قدامـة املقـديس أبـو حممـد، املكتـب :  أمحـد بـن حنبـلالكايف يف فقه اإلمام املبجل .٥٩٩

 .، بريوتاإلسالمي
أبو عمـر يوسـف بـن عبـد اهللا بـن عبـد الـرب القرطبـي، دار الكتـب : الكايف يف فقه أهل املدينة .٦٠٠

 . هـ١٤٠٧ ،العلمية، بريوت، ط األوىل
عبـد اهللا :  اجلـزري، حتقيـقعز الدين بن األثـري أيب احلـسن عـيل بـن حممـد: الكامل يف التاريخ .٦٠١

 . هـ١٤١٥، الثانيةالقايض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 
:  بن حممد أبو أمحد اجلرجـاين، حتقيـقعبد اهللا بن عدي بن عبد اهللا: الكامل يف ضعفاء الرجال .٦٠٢

 . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩حييى خمتار غزاوي، دار الفكر، بريوت، ط الثالثة، 
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 .الذهبي، دار الندوة اجلديدة، بريوتحممد بن عثامن : الكبائر .٦٠٣

 اإلسـالمية الـشؤون وزارة ،العلـامء مـن نخبـة :والـسنة الكتاب ضوء يف اإليامن أصول كتاب .٦٠٤

 .هـ١٤٢١ األوىل، ، طالسعودية العربية اململكة ،واإلرشاد والدعوة واألوقاف

دار الكتاب العـريب، حممد بن أمحد بن حممد الغرناطي الكلبي، : كتاب التسهيل لعلوم التنزيل .٦٠٥

 . م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ ،لبنان، ط الرابعة

أبـو املعـايل عبـد امللـك بـن عبـد اهللا بـن يوسـف اجلـويني، : كتاب التلخيص يف أصـول الفقـه .٦٠٦

 -هــ١٤١٧عبد اهللا جومل النبايل وبشري أمحد العمري، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، : حتقيق

  .م١٩٩٦

: أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة، حتقيـق: لرب عز وجلكتاب التوحيد وإثبات صفات ا .٦٠٧

 -هــ ١٤١٤،عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، مكتبة الرشد، السعودية، ط اخلامسة، الرياض

 . م١٩٩٤

بـدر بـن : أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى البيهقي، حتقيـق: كتاب الدعوات الكبري .٦٠٨

 -هـــ ١٤١٤خطوطــات والــرتاث والوثــائق، الكويــت، عبــد اهللا البــدر، منــشورات مركــز امل

 .م١٩٩٣

حممد الـسعيد زغلـول، دار الكتـاب العـريب بـريوت، ط : أمحد بن حنبل، حتقيق: كتاب الزهد .٦٠٩

 .هـ١٤٠٣ ط األوىل، ، ودار الكتب العلمية بريوت،هـ١٤٠٦األوىل، 

:  البغـدادي، حتقيـقأبو بكر أمحد بن موسى بن العباس بـن جماهـد: كتاب السبعة يف القراءات .٦١٠

 . هـ١٤٠٠شوقي ضيف، دار املعارف، مرص، ط الثانية، 

احلافظ أيب بكـر عمـرو أيب عاصـم، ومعـه ظـالل اجلنـة يف ختـريج الـسنة، حممـد : كتاب السنة .٦١١

 .هـ١٤٠٠نارص الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط األوىل، 

حممـد رشـاد سـامل، دار الفـضيلة، : حتقيـقبـن تيميـة، اأمحـد بـن عبـد احللـيم : كتاب الصفدية .٦١٢

 .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الرياض، 

 إبــراهيم . د، مهــدي املخزومــي.د: اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي، حتقيــق: كتــاب العــني .٦١٣

 .السامرائي، دار ومكتبة اهلالل

ســمري أمــني الــزهريي، مكتبــة : نعــيم بــن محــاد املــروزي أبــو عبــد اهللا، حتقيــق: كتــاب الفــتن .٦١٤

 . هـ١٤١٢ القاهرة، ط األوىل، التوحيد،
عمـرو : أبـو بكـر جعفـر بـن حممـد بـن احلـسن بـن املـستفاض الفريـايب، حتقيـق: كتاب القدر .٦١٥
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 . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١عبداملنعم سليم، دار ابن حزم، بريوت، ط األوىل، 
أبـو بكـر بـن أيب داود السجـستاين عبـد اهللا بـن بـن سـليامن بـن األشـعث، : كتاب املـصاحف .٦١٦

 . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ القاهرة، ط األوىل، ،حممد بن عبده، الفاروق احلديثة، مرص: حتقيق
: أبو بكر عبد اهللا بن حممد بـن أيب شـيبة الكـويف، حتقيـق: كتاب املصنف يف األحاديث واآلثار .٦١٧

 . هـ١٤٠٩كامل يوسف احلوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط األوىل، 
حممـد حممـد : الفـضل التيمـي األصـبهاين، حتقيـقإسامعيل بـن حممـد بـن : كتاب دالئل النبوة .٦١٨

 . هـ١٤٠٩احلداد، دار طيبة، الرياض، ط األوىل، 
حممـد أديـب عبـد الواحـد : أبو بكر حممد بن عزيـز السجـستاين، حتقيـق: كتاب غريب القرآن .٦١٩

 .م١٩٩٥ -ـ  ه١٤١٦مجران، دار قتيبة، 
يـد ابـن أيب الـدنيا القـريش البغـدادي، أبو بكر عبد اهللا بـن حممـد بـن عب: كتاب من عاش بعد املوت .٦٢٠

 . هـ١٤١٣حممد حسام بيضون، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ط األوىل، : حتقيق
بـن تيميـة احلـراين أبـو العبـاس، اأمحد عبـد احللـيم : كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية .٦٢١

 .تيمية، ط الثانيةعبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن : حتقيق
سهيل زكار، عبد اهلادي حرصوين، دمـشق، ط . د: حممد بن احلسن الشيباين، حتقيق: الكسب .٦٢٢

 . هـ١٤٠٠األوىل، 
ســهيل زكــار، دار عبــد اهلــادي حرصــوين، . د:حممــد بــن احلــسن الــشيباين، حتقيــق: الكــسب .٦٢٣

 .هـ١٤٠٠دمشق، ط األوىل، 
لطفـي : مد عيل الفـاروقي التهـانوي، حتقيـقحم: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، تأليف .٦٢٤

 .عبد البديع، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة
عـالء الـدين عبـد العزيـز بـن أمحـد البخـاري، : كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البـزدوي .٦٢٥

ـ ١٤١٨، دار الكتب العلمية، بريوت، .عبد اهللا حممود حممد عمر: حتقيق  .م١٩٩٧ -ه
سـليامن بـن سـحامن الفزعـي : لتبـاس عـن تـشبيه بعـض األغبيـاء مـن النـاسكشف األوهـام واال .٦٢٦

ــر آل محــد، دار العاصــمة، الــسعودية، ط األوىل، : اخلثعمــي، حتقيــق ــن عبــد اهللا الزي ــز ب ــد العزي عب
 . هـ١٤١٥

إسامعيل بـن حممـد : كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر من األحاديث عىل ألسنة الناس .٦٢٧
 . هـ١٤٠٥أمحد القالش، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط الرابعة، :  حتقيقالعجلوين اجلراحي،

مــصطفى بــن عبــداهللا القــسطنطيني الرومــي : كــشف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون .٦٢٨

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣احلنفي، دار الكتب العلمية، بريوت، 
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عـيل : أبـو الفـرج عبـد الـرمحن ابـن اجلـوزي، حتقيـق: كشف املشكل من حديث الـصحيحني .٦٢٩
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨حسني البواب، دار الوطن، الرياض، 

أبـو عبـداهللا : أمحد بن عيل بن ثابت أبو بكر اخلطيب البغدادي، حتقيق: الكفاية يف علم الرواية .٦٣٠
 .إبراهيم محدي املدين، املكتبة العلمية، املدينة املنورة، السورقي 

البقـاء أيـوب بـن موسـى احلـسيني أبـو : الكليات معجـم يف املـصطلحات والفـروق اللغويـة .٦٣١
 -هــ ١٤١٩ حممـد املـرصي، مؤسـسة الرسـالة، بـريوت، ،عـدنان درويـش: الكفوي، حتقيـق

 . م١٩٩٨
صـالح اخلالـدي، دار : الكليني وتأويالته الباطلـة لآليـات القرآنيـة يف كتـاب أصـول الكـايف .٦٣٢

 .م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٧عامر، األردن، 
: عالء الدين عيل املتقي بن حسام الدين اهلندي، حتقيق: لكنز العامل يف سنن األقوال واألفعا .٦٣٣

 . م١٩٩٨-هـ١٤١٩حممود عمر الدمياطي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، 
عبد الرحيم حممد : مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي أبو احلسني، حتقيق: الكنى واألسامء .٦٣٤

 . هـ١٤٠٤ة، ط األوىل، أمحد القشقري، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنور
لباب األنساب واأللقاب واألعقاب، أبو احلسن ظهري الدين عـيل بـن زيـد البيهقـي، الـشهري  .٦٣٥

 .بابن فندمة
الـشيخ : أبو حفص عمر بن عيل ابن عادل الدمشقي احلنبيل، حتقيـق: اللباب يف علوم الكتاب .٦٣٦

لبنـان، ط ، لميـة، بـريوتعادل أمحد عبد املوجود والشيخ عيل حممد معوض، دار الكتـب الع
 . م١٩٩٨- هـ ١٤١٩األوىل، 

 .ط األوىل حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي، دار صادر، بريوت،: لسان العرب .٦٣٧
دائـرة املعـرف : أمحد بن عيل بن حجر أبو الفـضل العـسقالين الـشافعي، حتقيـق: لسان امليزان .٦٣٨

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦بريوت، ط الثالثة، ، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، - اهلند -النظامية 
عبد امللك بن عبد اهللا اجلويني إمـام احلـرمني، : ملع األدلة يف قواعد عقائد أهل السنة واجلامعة .٦٣٩

 . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧فوقية حسني حممود، عامل الكتب، لبنان، ط الثانية، : حتقيق
 دار الكتـب العلميـة، بـريوت، أبو إسحاق إبراهيم بن عيل الشريازي،: اللمع يف أصول الفقه .٦٤٠

 . م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥ ،ط األوىل
: أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بـن قدامـة املقـديس، حتقيـق: ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد .٦٤١

 . هـ١٤٠٦بدر بن عبد اهللا البدر، الدار السلفية، الكويت، ط األوىل، 
عبد الـستار :  احلسن بن برش اآلمدي، حتقيقاملؤتلف واملختلف يف أسامء الشعراء، أبو القاسم .٦٤٢

 .م١٩٦١أمحد فراج، القاهرة، 
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.  د،عبـد العزيـز زيـد الرومـي: حممد بن عبد الوهاب، حتقيق: مؤلفات حممد بن عبد الوهاب .٦٤٣

 .سيد حجاب، جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرياض.  د،حممد بلتاجي

احلـريب، دار العـصيمي، الريـاض، ط الثانيـة، أمحـد بـن عـوض اهللا : ًاملاتريدية دراسة وتقـويام .٦٤٤

 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١

 بـن نـارص :منهـا املعـارصة اإلسـالمية احلركـات وموقـف واجلامعـة الـسنة أهـل عقيدة يف مباحث .٦٤٥

 .هـ ١٤١٢ األوىل، ط، اململكة العربية السعودية، الرياض، للنرش الوطن دار. العقل عبدالكريم

م بن حممـد بـن عبـد اهللا بـن مفلـح احلنـبيل أبـو إسـحاق، املكتـب إبراهي: املبدع يف رشح املقنع .٦٤٦

 .هـ١٤٠٠اإلسالمي، بريوت، 

 .دار املعرفة، بريوت. املبسوط، شمس الدين الرسخيس .٦٤٧

 . م١٩٩١ -هـ ١٤١١ ،ابن قدامة املقديس، دار الطباع، دمشق، ط األوىل: املتحابني يف اهللا .٦٤٨

حممـد نـارص الـدين األلبـاين، املكتـب : ، حتقيـقأبو جعفـر الطحـاوي: متن العقيدة الطحاوية .٦٤٩

 . م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨اإلسالمي، بريوت، ط األوىل، 

حممـد نـارص الـدين األلبـاين، املكتـب : أبو جعفـر الطحـاوي، حتقيـق: متن العقيدة الطحاوية .٦٥٠

 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨اإلسالمي، بريوت، ط األوىل، 

فـؤاد سـزكني، مؤسـسة الرسـالة، : ي، حتقيـقأبـو عبيـدة معمـر بـن املثنـى التيمـ: جماز القـرآن .٦٥١

 .هـ١٤٠١بريوت، ط الثانية، 

عبد املتعـال الـصعيدي، مكتبـة : املجددون يف اإلسالم من القرن األوىل إىل القرن الرابع عرش .٦٥٢

 .اآلداب، القاهرة، بدون تاريخ طبع

بـن أيب حـاتم اإلمام حممد بن حيان بـن أمحـد : املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني .٦٥٣

 . هـ١٣٩٦حممود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ط األوىل، : التميمي البستي، حتقيق

الرئاسة العامة إلدارات البحوث العليمة واإلفتاء، الرئاسـة العامـة : جملة البحوث اإلسالمية .٦٥٤

 .للبحوث العلمية واإلفتاء، الرياض

ث واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الرياض، قام جملة البحوث اإلسالمية، الرئاسة العامة للبحو .٦٥٥

 .هـ١٤١٣بطباعتها دار أويل النهى، بريوت، 

، ربيـع األول، )٢٢(جملة البيان، جملـة شـهرية تـصدر عـن املنتـدى اإلسـالمي بلنـدن، العـدد  .٦٥٦

 .هـ١٤١٠
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 .هـ١٣١٥حممد رشيد رضا، أنشئت سنة : جملة املنار .٦٥٧

بـريوت، ، أيب بكر اهليثمي، دار الكتاب العريب، القـاهرة عيل بن : جممع الزوائد ومنبع الفوائد .٦٥٨

 .هـ١٤٠٧

 اإلســالمية الــشؤون وزارة الرتكــي، املحــسن عبــد بــن اهللا عبــد :الــسلف أئمــة اعتقــاد جممــل .٦٥٩

 .هـ١٤١٧ لثانية، اط السعودية، العربية اململكة، واإلرشاد والدعوة واألوقاف

عبد الرمحن بـن حممـد : احلراين أبو العباس، حتقيقبن تيمية ا أمحد عبد احلليم :جمموع الفتاوى .٦٦٠

 .بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية، ط الثانية

. د: عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز، مجـع وترتيـب: جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة، تأليف .٦٦١

 حممد بن سـعد الـشويعر، طبـع حتـت إرشاف إدارة البحـوث العلميـة واإلفتـاء، الريـاض، ط

 .هـ١٤٢١الثالثة، 

 .م١٩٩٧النووي، دار الفكر، بريوت، : املجموع .٦٦٢

 .عصام هادي: حمدث العرصاإلمام حممد نارص الدين األلباين .٦٦٣

طـه جـابر فيـاض : حممـد بـن عمـر بـن احلـسني الـرازي، حتقيـق: املحصول يف علـم األصـول .٦٦٤

 . هـ١٤٠٠، العلواين، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، ط األوىل

عـزة حـسن، دار . د: عـثامن بـن سـعيد الـداين أبـو عمـرو، حتقيـق: املحكم يف نقط املـصاحف .٦٦٥

 .هـ١٤٠٧الفكر، دمشق، ط الثانية، 

عبـد احلميـد : أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده املـريس، حتقيـق: املحكم واملحيط األعظم .٦٦٦

  .م٢٠٠٠هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، 

جلنة إحياء الرتاث العـريب، : عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو حممد، حتقيق: املحىل .٦٦٧

 .دار اآلفاق اجلديدة، بريوت

 .مسعود الندوي: حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفرتى عليه .٦٦٨

عقييل، دار عمر سليامن ال. د: أبو العرب حممد بن أمحد بن متيم بن متام التميمي، حتقيق: املحن .٦٦٩

 . م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ ط األوىل،  السعودية،العلوم، الرياض،

 القاسم إسامعيل ابن عبـاد بـن العبـاس بـن أمحـد بـن إدريـس الطالقـاين، وأب: املحيط يف اللغة .٦٧٠

-هــ١٤١٤لبنـان، ط األوىل، ،  الكتـب، بـريوتملالشيخ حممـد حـسن آل ياسـني، عـا: حتقيق

 . م١٩٩٤
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حممـود خـاطر، مكتبـة لبنـان : أيب بكر بن عبدالقادر الـرازي، حتقيـقحممد بن : خمتار الصحاح .٦٧١

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥نارشون، بريوت، 

 حممـد. د: ، حتقيـقخمترص إظهار احلق، رمحة اهللا بن خليل الـرمحن الكريانـوي العـثامين اهلنـدي .٦٧٢

ــد ــد أمح ــادر عب ــاوي الق ــة، ملك ــة الرئاس ــوث إلدارة العام ــة البح ــاء العلمي ــدعوة واإلفت  وال

  .م١٩٨٩ - هـ١٤١٠ الرياض، واإلرشاد،

سـيد إبـراهيم، دار احلـديث، القـاهرة، ط : حممـد املوصـيل، حتقيـق: خمترص الصواعق املرسـلة .٦٧٣

 .م١٩٩٢األوىل، 

 .نارص الدين األلباين: خمترص العلو للعيل الغفار .٦٧٤

 وىل،األ ط الفكـر، دار سـعد الـدين مـسعود بـن عمـر بـن عبـد اهللا التفتـازاين،: خمترص املعـاين .٦٧٥

 .ـ ه١٤١١

 .حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي: خمترص تاريخ دمشق .٦٧٦

، الريـاض والتوزيـع، للنرش ِّالسالم الزيد، دار عيل بن أمحد بن اهللا عبد :البغوي تفسري خمترص .٦٧٧

 .هـ١٤١٦ األوىل، ط

 .أبو الفداء عامد الدين إسامعيل بن عيل: املخترص يف أخبار البرش .٦٧٨

اهللا، أيـوب الزرعـي أبوعبـدحممد بن أيب بكـر : رج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعنيمدا .٦٧٩

 . م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣حممد حامد الفقي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط الثانية، : حتقيق

عبـد اهللا . د: عبد القادر بن بدران الدمشقي، حتقيـق: املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل .٦٨٠

 .هـ١٤٠٥ملحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط الثالثة، عبد ا

 .مالك بن أنس، دار صادر، بريوت: املدونة الكربى .٦٨١

ــذكرة .٦٨٢ ــد م ــد :التوحي ــرزاق عب ــي ال ــشؤون وزارة ،عفيف ــالمية ال ــاف اإلس ــدعوة واألوق  وال

 .هـ١٤٢٠ األوىل، ط السعودية، العربية اململكة، واإلرشاد

حممد األمـني بـن حممـد املختـار الـشنقيطي، املكتبـة الـسلفية، : أليفمذكرة يف أصول الفقه، ت .٦٨٣

 .املدينة املنورة

أبـو حممـد عبـد اهللا بـن أسـعد بـن عـيل بـن سـليامن اليـافعي، دار : مرآة اجلنان وعربة اليقظـان .٦٨٤

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الكتاب اإلسالمي، القاهرة، 

 عـيل بـن أمحـد بـن سـعيد بـن حـزم :مراتب اإلمجـاع يف العبـادات واملعـامالت واالعتقـادات .٦٨٥

 .الظاهري أبو حممد، دار الكتب العلمية، بريوت
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حممـود حممـد حممـود : ، حتقيـقعبد اهللا اليافعي: مرهم العلل املعضلة يف الرد عىل أئمة املعتزلة .٦٨٦
،  ط األوىل، بـريوت، لبنـان،دار اجليـل: عبـد اهللا بـن أسـعد اليـافعي، دار النـرش: حسن نصار

 . م١٩٩٢ -هـ١٤١٢
 .أبو احلسن عيل بن احلسني بن عيل املسعودي: مروج الذهب .٦٨٧
 .حممد مهر عيل: مزاعم املسترشقني حول القرآن الكريم .٦٨٨
زهـري الـشاويش، : عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حتقيق: مسائل أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد اهللا .٦٨٩

 . م١٩٨١ - هـ١٤٠١املكتب اإلسالمي، بريوت، ط األوىل، 
صـالح : سائل االعتزالية يف تفسري الكشاف للزخمرشي يف ضوء ما ورد يف كتاب االنتصافامل .٦٩٠

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨الغامدي، دار األندلس، حائل، ط األوىل، 
إسحاق بن منصور بن هبرام الكوسج أبو يعقوب : مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وابن راهويه .٦٩١

مجعة فتحي، دار اهلجـرة، .  د، وئام احلويش،اطخالد بن حممود الرب: التميمي املروزي، حتقيق
 .  م٢٠٠٤- هـ ١٤٢٥ السعودية، ط األوىل، ،الرياض

: حممـد بـن عبـد الوهـاب، حتقيـق: مسائل اجلاهلية التي خالف فيها رسول اهللا أهل اجلاهليـة .٦٩٢
 .هـ١٣٩٦حممود شكري األلويس، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، 

خليـل : أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي أبو بكر، حتقيق: شافعيمسألة االحتجاج بال .٦٩٣
 .نإبراهيم مال خاطر، املكتبة األثرية، باكستا

مـصطفى : حممد بن عبداهللا أبو عبداهللا احلاكم النيسابوري، حتقيق: املستدرك عىل الصحيحني .٦٩٤
 م، ١٩٩٠ -هـ ١٤١١األوىل،   بريوت، ط،عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية

 .حممد قطب: املسلمون والعوملة .٦٩٥
عـامر أمحـد : عيل بن اجلعد بن عبيد أبو احلسن اجلـوهري البغـدادي، حتقيـق: مسند ابن اجلعد .٦٩٦

 . م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠حيدر، مؤسسة نادر، بريوت، ط األوىل، 
رفـة، سليامن بن داود أبو داود الفاريس البـرصي الطيالـيس، دار املع: مسند أيب داود الطياليس .٦٩٧

 .بريوت
حـسني سـليم أسـد، : أمحد بن عيل بن املثنى أبو يعىل املوصيل التميمي، حتقيق: مسند أيب يعىل .٦٩٨

 . م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤دار املأمون للرتاث، دمشق، ط األوىل، 
الغفور عبـد. د: ن راهويـه احلـنظيل، حتقيـقإسحاق بن إبراهيم بن خملد ب: مسند إسحاق بن راهويه .٦٩٩

 . م١٩٩١ -هـ ١٤١٢لويش، مكتبة اإليامن، املدينة املنورة، ط األوىل، بن عبد احلق البا
 .أمحد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباين، مؤسسة قرطبة، مرص: مسند اإلمام أمحد بن حنبل .٧٠٠
 .حممد بن إدريس أبو عبد اهللا الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت: مسند الشافعي .٧٠١
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محـدي بـن عبداملجيـد : بن أيوب أبو القاسم الطرباين، حتقيقسليامن بن أمحد : مسند الشاميني .٧٠٢
 . م١٩٨٤ - هـ١٤٠٥السلفي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط األوىل، 

 .مسند جابر بن عبد اهللا .٧٠٣
حبيـب الـرمحن األعظمـي، دار الكتـب : عبداهللا بن الزبري أبـو بكـر احلميـدي، حتقيـق: املسند .٧٠٤

 .ةمكتبة املتنبي، بريوت، القاهر، العلمية
ِّتقي الدين أمحد بن عبد احللـيم بـن عبـد الـسالم بـن أيب القاسـم بـن : املسودة يف أصول الفقه .٧٠٥

  .حممد حميى الدين عبد احلميد، املدين، القاهرة:  حتقيقاخلرض بن تيمية،
. م: حممـد بـن حبـان بـن أمحـد أبـو حـاتم التميمـي البـستي، حتقيـق: مـشاهري علـامء األمـصار .٧٠٦

 .م١٩٥٩تب العلمية، بريوت، فاليشهمر، دار الك
 الياممـة دار الـشيخ، آل اهللا عبـد بـن اللطيف عبد بن الرمحن  عبد:وغريهم نجد علامء مشاهري .٧٠٧

 .م١٩٧٢ - هـ١٣٩٢ األوىل، ط والنرش، والرتمجة للبحث
حممـد نـارص الـدين األلبـاين، : حممد بن عبـد اهللا اخلطيـب التربيـزي، حتقيـق: مشكاة املصابيح .٧٠٨

 . م١٩٨٥سالمي، بريوت، ط الثالثة، املكتب اإل
أمحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي، املكتبة : املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي .٧٠٩

 .العلمية، بريوت
عبد الرمحن بن اجلـوزي أبـو الفـرج، : املصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ واملنسوخ .٧١٠

 .هـ١٤١٥ة، بريوت، ط األوىل، صالح الضامن، مؤسسة الرسال. د: حتقيق
حبيـب الـرمحن األعظمـي، املكتـب : أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيـق: املصنف .٧١١

 . هـ١٤٠٣اإلسالمي، بريوت، ط الثانية، 
 .العسكري: املصون يف األدب .٧١٢
 أبو نرص الفتح بـن حممـد بـن عبيـد اهللا: مطمع األنفس ومرسح التأنس يف ملح أهل األندلس .٧١٣

حممد عيل شوابكة، مؤسسة الرسالة، بـريوت، ط األوىل، : بن خاقان القييس اإلسبييل، حتقيقا
 . م١٩٨٣

عمـر : حافظ بن أمحد حكمـي، حتقيـق: معارج القبول برشح سلم الوصول إىل علم األصول .٧١٤
 . م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠بن حممود أبو عمر، دار ابن القيم، الدمام، ط األوىل، ا

دكتـور ثـروت عكاشـة، دار املعـارف، : بة أبو حممد عبد اهللا بن مسلم، حتقيـقابن قتي: املعارف .٧١٥
 .القاهرة

رمـة، كحممد عيل الصابوين، جامعة أم القرى، مكـة امل: النحاس، حتقيق: معاين القرآن الكريم .٧١٦
 . هـ١٤٠٩ط األوىل، 
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 .هـ١٤١٣حييى بن زياد الفراء، عامل الكتب، بريوت، ط الثالثة، : معاين القرآن، تأليف .٧١٧
أبو عبـد اهللا يـاقوت بـن عبـد اهللا الرومـي : معجم األدباء أو إرشاد األريب إىل معرفة األديب .٧١٨

 . م١٩٩١ - هـ ١٤١١ ،احلموي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل
  ،طارق بن عوض اهللا بن حممـد: حتقيقأبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين، : املعجم األوسط .٧١٩

 .هـ١٤١٥ن إبراهيم احلسيني، دار احلرمني، القاهرة، عبد املحسن ب
 .ياقوت بن عبد اهللا احلموي أبو عبد اهللا، دار الفكر، بريوت: معجم البلدان .٧٢٠
 .م١٩٦٠عبد الستار فراج، مطبعة عيسى احللبي، : للمرزباين، حتقيق: معجم الشعراء .٧٢١
: و القاسـم الطـرباين، حتقيـقسليامن بـن أمحـد بـن أيـوب أبـ): الروض الداين(املعجم الصغري  .٧٢٢

 عـامن، ط األوىل، ، دار عـامر، بـريوت،حممد شكور حممـود احلـاج أمريـر، املكتـب اإلسـالمي
 . م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥

أبو هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل بن سـعيد بـن حييـى بـن مهـران : اللغوية الفروق معجم .٧٢٣
ــسكري، ــسة الع ــرش مؤس ــالمي الن ــة اإلس ــة التابع ــني جلامع ــم املدرس ــرشفة بق ، ط األوىل، امل

 .هـ١٤١٢
محـدي بـن عبداملجيـد : سليامن بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطـرباين، حتقيـق: املعجم الكبري .٧٢٤

 . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤السلفي، مكتبة الزهراء، املوصل، ط الثانية، 
يـرسى : اهلـادي الدمـشقي، حتقيـقيوسف بن حسن بن أمحد بـن حـسن عبـد : معجم الكتب .٧٢٥

  .م١٩٨٩، هـ١٤٠٩غني البرشي، مكتبة ابن سينا للنرش والتوزيع، مرص، العبد
 .بريوت العريب، الرتاث إحياء دار بريوت،، املثنى مكتبة كحالة، رضا عمر :املؤلفني معجم .٧٢٦
. د: حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي أبـو عبـد اهللا، حتقيـق: املعجم املختص باملحدثني .٧٢٧

 . هـ١٤٠٨ة، مكتبة الصديق، الطائف، ط األوىل، حممد احلبيب اهليل
: إبراهيم مصطفى، أمحد الزيات، حامـد عبـد القـادر، حممـد النجـار، حتقيـق: املعجم الوسيط .٧٢٨

 .جممع اللغة العربية، دار الدعوة
د حممـد .أ: أبـو الفـضل عبـد الـرمحن جـالل الـدين الـسيوطي، حتقيـق: معجم مقاليد العلـوم .٧٢٩

 .  م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤ة اآلداب، القاهرة، مرص، ط األوىل، إبراهيم عبادة، مكتب
ِّعبـد الـسالم حممـد :  احلـسني أمحـد بـن فـارس بـن زكريـا، حتقيـقوأبـ: معجم مقـاييس اللغـة .٧٣٠

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠هارون، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط الثانية، 
أيب : م وأخبـارهممعرفة الثقات مـن رجـال أهـل العلـم واحلـديث ومـن الـضعفاء وذكـر مـذاهبه .٧٣١

عبـد العلـيم : لس الغـرب، حتقيـقاحلسن أمحد بن عبـد اهللا بـن صـالح العجـيل الكـويف نزيـل طـراب
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥العظيم البستوي، مكتبة الدار، املدينة املنورة، السعودية، ط األوىل، عبد
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مام أبو بكر ظ اإلاحلاف: دريس الشافعيإمام أيب عبد اهللا حممد بن معرفة السنن واآلثار عن اإل .٧٣٢
سـيد كـرسوي : ي، حتقيـقِردْجَوَْرس اخل، البيهقي،أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو أمحد

 .حسن، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان
 مهــران بــن موسـى بــن إسـحاق بــن أمحــد بـن اهللا عبــد بـن أمحــد نعــيم أبـو :معرفـة الــصحابة .٧٣٣

 .هـ ١٤١٩ الرياض، الوطن، ارد العزازي، يوسف بن عادل: حتقيق األصبهاين،
حممد بن أمحد بن عثامن بـن قـايامز الـذهبي أبـو : معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار .٧٣٤

صـالح مهـدي عبـاس، مؤسـسة ، شـعيب األرنـاؤوط، بشار عـواد معـروف : عبد اهللا، حتقيق
 . هـ١٤٠٤الرسالة، بريوت، ط األوىل، 

الـسيد معظـم : حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري، حتقيقأبو عبد اهللا : معرفة علوم احلديث .٧٣٥
 . م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧حسني، دار الكتب العلمية، بريوت، ط الثانية، 

خليل املنصور، دار الكتـب : أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، حتقيق: املعرفة والتاريخ .٧٣٦
 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩العلمية، بريوت، 

 .م١٩٦١عبد املنعم عامر، القاهرة، : م السجستاين، حتقيقأبو حات: املعمرون والوصايا .٧٣٧
أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحـد يـن حـسني الغيتـايب احلنفـي بـدر : مغاين األخيار .٧٣٨

 .الدين العيني
: حتقيـق ،ياملطـرز بـن عـيل السيدبن عبد بن الدين نارص الفتح أبو :املعرب ترتيب يف املغرب .٧٣٩

 .م١٩٧٩ األوىل، ط حلب،، زيد بن أسامة مكتبة خمتار، ميدوعبداحل فاخوري حممود
مــازن . د: مجــال الـدين ابــن هــشام األنــصاري، حتقيــق: مغنـي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب .٧٤٠

 . م١٩٨٥ حممد عيل محد اهللا، دار الفكر، دمشق، ط السادسة، ،املبارك
نـور . د: هبي، حتقيـقاإلمام شـمس الـدين حممـد بـن أمحـد بـن عـثامن الـذ: املغنى يف الضعفاء .٧٤١

 .م١٩٨٧الدين عرت، مطبعة الدوحة احلديثة، قطر، 
أبــو عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد بــن يوســف الكاتــب اخلــوارزمي، دار الكتــب : مفــاتيح العلــوم .٧٤٢

 .العلمية، بريوت، لبنان
شمس الدين حممد بن عيل بن أمحد بن طولون الـصاحلي، : مفاكهة اخلالن يف حوادث الزمان .٧٤٣

 . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ لبنان، ط األوىل، ،يل املنصور، درا الكتب العلمية، بريوتخل: حتقيق
 .هـ١٤١٢حممد قطب، دار الرشوق، ط السابعة، : مفاهيم ينبغي أن تصحح، تأليف .٧٤٤
أمحد بن مصطفى طـاش كـربى زاده، دار الكتـب العلميـة، : مفتاح السعادة ومصباح السيادة .٧٤٥

 .هـ١٤٠٥بريوت، ط األوىل، 
حممــد بــن أيب بكــر أيــوب الزرعــي أبــو :  دار الــسعادة ومنــشور واليــة العلــم واإلرادةمفتــاح .٧٤٦

 .عبداهللا، دار الكتب العلمية، بريوت
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إيـاد خالـد الطبـاع، : جـالل الـدين الـسيوطي، حتقيـق: مفحامت اإلقـران يف مـبهامت القـرآن .٧٤٧
 .  م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ لبنان، ط األوىل، ،مؤسسة الرسالة، بريوت

حممـد سـيد كـيالين، دار : أبـو القاسـم احلـسني بـن حممـد، حتقيـق: ت يف غريب القـرآناملفردا .٧٤٨
 .املعرفة، لبنان

حممـد عبـد الـرمحن املغـراوي، دارطيبـة، : ّاملفرسون بني التأويل واإلثبـات يف آيـات الـصفات .٧٤٩
 .هـ١٤٠٥ ،الرياض، ط األوىل

مساعد بن سـليامن الطيـار، دار ابـن . ّمفهوم التفسري والتأويل واالستنباط والتدبر واملفرس، د .٧٥٠
 .هـ١٤٢٣اجلوزي، السعودية، الدمام، ط األوىل، 

 .حممود عبد الرازق: مفهوم القدر عند أوائل الصوفية .٧٥١
 .بسطامي سعيد: مفهوم جتديد الدين .٧٥٢
إسـامعيل بـن حممـد : حممـد بـن عبـد الوهـاب، حتقيـق: مفيد املـستفيد يف كفـر تـارك التوحيـد .٧٥٣

 .األوىل  الرياض، الرياض، طاألنصاري، مطابع
 .أيب الفرج األصبهاين: مقاتل الطالبيني .٧٥٤
: عـيل بـن إسـامعيل األشـعري أبـو احلـسن، حتقيـق: مقاالت اإلسالميني واخـتالف املـصلني .٧٥٥

 .هلموت ريرت، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط الثالثة
ر، دار القرآن الكريم، الكويـت، عدنان زرزو. د:  حتقيق:مقدمة يف أصول التفسري البن تيمية .٧٥٦

 .هـ١٣٩١ ،ط األوىل
اإلمام برهان الدين إبراهيم بن حممـد بـن عبـد اهللا بـن : املقصد األرشد يف ذكر أصحاب أمحد .٧٥٧

د عبــد الــرمحن بــن ســليامن العثيمــني، مكتبــة الرشــد، الــسعودية، : حممــد بــن مفلــح، حتقيــق
 . م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الرياض، ط األوىل، 

حممد سـيد كـيالين، : حممد بن عبد الكريم بن أيب بكر أمحد الشهرستاين، حتقيق: نحلامللل وال .٧٥٨
 .هـ١٤٠٤دار املعرفة، بريوت، 

 .عبد الرمحن البكري: من حياة اخلليفة عمر بن اخلطاب .٧٥٩
عبـد الفتـاح أبـو غـدة، مكتـب : ابن قيم اجلوزية، حتقيق: املنار املنيف يف الصحيح والضعيف .٧٦٠

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣مية، حلب، ط الثانية، املطبوعات اإلسال
 -هـــ ١٤٠٨عبــد اهللا األنــصاري اهلــروي، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، : منــازل الــسائرين .٧٦١

 .م١٩٨٨
: عبد اهللا بن أمحد بن حممد املقديس أبو حممد، حتقيـق: املناظرة يف القرآن مع بعض أهل البدعة .٧٦٢

 . هـ١٤٠٩ط األوىل، عبد اهللا يوسف اجلديع، مكتبة الرشد، الرياض، 
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 ،حممـد عبـد العظـيم الزرقـاين، دار الفكـر، لبنـان، ط األوىل: مناهل العرفان يف علـوم القـرآن .٧٦٣
 . م١٩٩٦ -هـ١٤١٦

، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل أبو جعفر الطـربي: املنتخب من ذيل املذيل .٧٦٤
 .بريوت، لبنان للمطبوعات، علمياأل مؤسسة

صـبحي : عبـد بـن محيـد بـن نـرص أبـو حممـد الكـيس، حتقيـق: من مسند عبد بن محيداملنتخب  .٧٦٥
ــسامرائي ــدري ال ــاهرة، ط األوىل، ، الب ــسنة، الق ــة ال ــصعيدي، مكتب ــل ال ــد خلي ــود حمم حمم

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨
عبد الرمحن بـن عـيل بـن حممـد بـن اجلـوزي أبـو الفـرج، دار : املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم .٧٦٦

 . هـ١٣٥٨ ،ط األوىلصادر، بريوت، 
أبـو عبـد اهللا حممـد بـن : املنتقى من منهاج االعتدال يف نقـض كـالم أهـل الـرفض واالعتـزال .٧٦٧

 .حمب الدين اخلطيب، دار النرش: عثامن الذهبي، حتقيق
حممـد . د: حممد بن حممد بـن حممـد الغـزايل أبـو حامـد، حتقيـق: املنخول يف تعليقات األصول .٧٦٨

 . هـ١٤٠٠مشق، ط الثانية، حسن هيتو، دار الفكر، د
حممد رشـاد . د: بن تيمية احلراين أبو العباس، حتقيقاأمحد بن عبد احلليم : منهاج السنة النبوية .٧٦٩

 . هـ١٤٠٦سامل، مؤسسة قرطبة، ط األوىل، 
 .السيوطي: املنهاج السوي يف ترمجة اإلمام النووي .٧٧٠
 عثامن بن عيل حـسن، مكتبـة :جلامعةمنهج االستدالل عىل مسائل االعتقاد عند أهل السنة وا .٧٧١

 .هـ١٤١٨ الرياض، ط الرابعة، ،الرشد
حممد عبد الرمحن الشايع، مركـز . د. فهد الوهبي، تقديم أ: منهج االستنباط يف القرآن الكريم .٧٧٢

ــدة، ط األوىل،  ــشاطبي، ج ــام ال ــد اإلم ــة بمعه ــات القرآني ــات واملعلوم ـــ ـ ١٤٢٨الدراس ه
 .م٢٠٠٧

ــة املــسلم .  د:لتفــسري معــامل وضــوابطاملــنهج األمثــل يف ا .٧٧٣ يوســف القرضــاوي، بحــث يف جمل
 .٨٣عدد  املعارص،

 -هــ ١٤٢٦عـدنان بـن حممـد آل عرعـور،ط األوىل، : منهج الدعوة يف ضوء الواقع املعـارص .٧٧٤
 .م٢٠٠٥

 .عمرو سليم: املنهج السلفي عند الشيخ نارص الدين األلباين .٧٧٥
 .حممد عبد الرمحن: اهج معارصيهمنهج الفخر الرازي يف التفسري بني من .٧٧٦
 .شمس الدين أبو اخلري بن عبد الرمحن السخاوي: املنهل العذب الروي .٧٧٧
 .ابن املرتىض: املنية واألمل .٧٧٨
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مشهور بن حسن آل سـلامن، دار :  أبو اسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، حتقيق:املوافقات .٧٧٩
 .هـ١٤١٧ابن عفان، اخلرب، السعودية، ط األوىل، 

عبـد الـرمحن عمـرية، دار اجليـل، : عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد اإلجيـي، حتقيـق: واقفامل .٧٨٠
 . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧بريوت، لبنان، ط األوىل، 

ــارصة .٧٨١ ــذاهب املع ــان وامل ــوجز يف األدي ــصميعي، : امل ــل، دار ال ــارص العق ــاري ون ــارص القف ن
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الرياض، ط األوىل، 

 .اإلسالمية والشئون األوقاف يتية، وزارةالكو الفقهية املوسوعة .٧٨٢
ــوعة .٧٨٣ ــرسة املوس ــان يف املي ــذاهب األدي ــزاب وامل ــارصة واألح ــدوة :املع ــة الن ــشباب العاملي  لل

 .العاملية الندوة دار ،اجلهني محاد بن مانع. د: ومراجعة وختطيط إرشاف، اإلسالمي
توفيـق محـدان، دار : قيـقأبو الفرج عبد الرمحن ابـن عـيل بـن حممـد القـريش، حت: املوضوعات .٧٨٤

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، 
، الرشـد مكتبـة املحمـود، صـالح بـن صـالح بـن الرمحن عبد :األشاعرة ِمن تيمية ابن موقف .٧٨٥

 .الرياض
ًعرضا ونقـدا(موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة  .٧٨٦ الـدكتور سـليامن ): ً

 .هـ١٤١٦دار العاصمة، الرياض، ط األوىل، بن صالح الغصن، ا
عـيل حممـد : شـمس الـدين حممـد بـن أمحـد الـذهبي، حتقيـق: ميزان االعتدال يف نقـد الرجـال .٧٨٧

 . م١٩٩٥ عادل أمحد عبداملوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، ،معوض
ــائي، منــشورات مؤ:امليــزان يف تفــسري القــرآن .٧٨٨ ســسة األعلمــي  الــسيد حممــد حــسني الطباطب

 .للمطبوعات
سـمري بـن : أبو حفص عمر بن أمحد بن عـثامن بـن شـاهني، حتقيـق: ناسخ احلديث ومنسوخه .٧٨٩

 . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨أمني الزهريي، مكتبة املنار، الزرقاء، ط األوىل، 
ِّأبو عبيد القاسـم بـن سـالم : والسنن الفرائض من فيه وما العزيز القرآن يف واملنسوخ الناسخ .٧٩٠ ُ

 .هـ١٤١٨ الرياض، الرشد، مكتبة املديفر، صالح بن حممد: حتقيق غدادي،الب
عيل بـن أمحـد بـن سـعيد بـن حـزم الظـاهري أبـو حممـد، : الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكريم .٧٩١

 . هـ١٤٠٦عبد الغفار سليامن البنداري، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، . د: حتقيق
حممـد . د: حممد بن إسامعيل املـرادي النحـاس أبـو جعفـر، حتقيـقأمحد بن : الناسخ واملنسوخ .٧٩٢

 . هـ١٤٠٨ِّعبد السالم حممد، مكتبة الفالح، الكويت، ط األوىل، 
 حممـد كنعـان، ،زهري الـشاويش: ِّهبة اهللا بن سالمة بن نرص املقري، حتقيق: الناسخ واملنسوخ .٧٩٣

 . هـ١٤٠٤املكتب اإلسالمي، بريوت، ط األوىل، 
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عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم ): النبذ يف أصول الفقه(لكافية يف أحكام أصول الدين النبذة ا .٧٩٤
حممد أمحد عبد العزيـز، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ط األوىل، : الظاهري أبو حممد، حتقيق

 . هـ١٤٠٥
بـن تيميـة احلـراين أبـو العبـاس، املطبعـة الـسلفية، القــاهرة، اأمحـد بـن عبـد احللـيم : النبـوات .٧٩٥

 .هـ١٣٨٦
مجال الـدين أيب املحاسـن يوسـف بـن تغـري بـردى : النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة .٧٩٦

 .األتابكي، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، مرص
 منـشورات العـرص احلـديث، ط ، لألستاذ حممد الـصادق عرجـون:نحو منهج لتفسري القرآن .٧٩٧

 .هـ١٣٩٢األوىل، 
مجــال الــدين أيب الفــرج عبــد الــرمحن بــن : لوجــوه والنظــائرنزهــة األعــني النــواظر يف علــم ا .٧٩٨

حممــد عبـد الكـريم كــاظم الـرايض، مؤسـسة الرســالة، بـريوت، لبنــان، ط : اجلـوزي، حتقيـق
 . م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤األوىل، 

عبـد : محد بن عيل بن حممد املشهور بابن حجر العسقالين، حتقيـقأ: نزهة األلباب يف األلقاب .٧٩٩
 . م١٩٨٩-هـ١٤٠٩ السديري، مكتبة الرشد، الرياض، ط األوىل، العزيز حممد بن صالح

أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعامن بن دينـار البغـدادي : النزول .٨٠٠
 .الدارقطني

ليفـي بروفـسال، : أبو عبد اهللا املصعب بن عبد اهللا بن املصعب الزبريي، حتقيـق: نسب قريش .٨٠١
 .دار املعارف، القاهرة

 .هـ١٣٨٣ للدكتور مصطفى زيد، دار الفكر العريب، القاهرة، ط األوىل، :النسخ يف القرآن الكريم .٨٠٢
 اجلـزري، بـابن الـشهري الدمـشقي، حممـد بن حممد اخلري أيب احلافظ: العرش القراءات يف النرش .٨٠٣

 . بريوت، لبنان العلمية، الكتب دار
زهـري الـشاويش، : هيم الواسـطي، حتقيـقأمحد بن إبـرا: النصيحة يف صفات الرب جل وعال .٨٠٤

 .هـ١٣٩٤املكتب اإلسالمي، بريوت، ط الثانية، 
برهـان الـدين أيب احلـسن إبـراهيم بـن عمـر البقـاعي، : نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور .٨٠٥

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥عبد الرزاق غالب املهدي، دار الكتب العلمية، بريوت، : حتقيق
رشف حجـازي، : حممد بن جعفر الكتاين أبو عبد اهللا، حتقيق: املتواترنظم املتناثر من احلديث  .٨٠٦

 .دار الكتب السلفية، مرص
عبد العزيـز بـن : أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي، حتقيق: النعوت األسامء والصفات .٨٠٧

 . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩إبراهيم الشهوان، مكتبة العبيكان، السعودية، ط األوىل، 
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إحسان . د: أمحد بن حممد املقري التلمساين، حتقيق: غصن األندلس الرطيب الطيب من حنف .٨٠٨
 .هـ١٣٨٨عباس، دار صادر، بريوت، 

حممـد بـن أمـني بـن فـضل اهللا بـن حمـب الـدين بـن حممـد : نفحة الرحيانة ورشحة طالء احلانة .٨٠٩
ــق ــة، بــريوت: املحبــي، حتقي ــة، دار الكتــب العلمي ــان، ط األوىل، ،أمحــد عناي ـــ١٤٢٦ لبن -ه

 . م٢٠٠٥
 .هـ١٤٢١ ، الرياضالسنة، علوم دار اخلرايش، صالح بن سليامن: نقض أصول العقالنيني .٨١٠
أبو سعيد عـثامن بـن سـعيد : نقض اإلمام عثامن بن سعيد الدارمي عىل املرييس اجلهمي العنيد .٨١١

 -هــ ١٤١٨رشيد بن حسن األملعي، مكتبـة الرشـد، الـسعودية، ط األوىل، : الدارمي، حتقيق
 . م١٩٩٨

مفيـد : شـهاب الـدين أمحـد بـن عبـد الوهـاب النـويري، حتقيـق: هناية األرب يف فنون األدب .٨١٢
 . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤لبنان، ط األوىل، ، قمحية ومجاعة، دار الكتب العلمية، بريوت

أمحـد فريـد : أبو الفتح حممد بن عبد الكريم الشهرستاين، حتقيـق: هناية اإلقدام يف علم الكالم .٨١٣
 . م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥لبنان، ط األوىل، ، ار الكتب العلمية، بريوتاملزيدي، د

مام أبو الفداء احلافظ ابن كثري الدمـشقي، دار الكتـب العلميـة، اإل: النهاية يف الفتن واملالحم .٨١٤
 . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ بريوت، ط االوىل، ،لبنان

طاهر أمحـد : ري، حتقيقأبو السعادات املبارك بن حممد اجلز: النهاية يف غريب احلديث واألثر .٨١٥
 م، ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ حممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية، بريوت، ،الزاوى

حممـد بـن عـيل بـن احلـسن أبـو عبـد اهللا احلكـيم : @نوادر األصول يف أحاديـث الرسـول  .٨١٦
 .م١٩٩٢عبد الرمحن عمرية، دار اجليل، بريوت، : الرتمذي، حتقيق

يل بـن حممـد بـن اجلـوزي أبـو الفـرج، دار الكتـب العلميـة، عبد الرمحن بن ع: نواسخ القرآن .٨١٧
 . هـ١٤٠٥ ،بريوت، ط األوىل

 واألوقــاف اإلســالمية الــشؤون وزارة ،بــاز بــن اهللا عبــد بــن العزيــز عبــد :اإلســالم نــواقض .٨١٨
 .هـ١٤١٠ األوىل، ط السعودية، العربية اململكة، واإلرشاد والدعوة

 الدكتور حممد بـن عبـد اهللا بـن عـيل :كفري عند السلفنواقض اإليامن االعتقادية وضوابط الت .٨١٩
 .هـ١٤١٦، سنة ١الوهيبي، دار املسلم الرياض، ط

 .عبد العزيز العبد اللطيف: نواقض اإليامن القولية والعملية .٨٢٠
حممــد بــن عــيل بــن حممــد : نيــل األوطــار مــن أحاديــث ســيد األخيــار رشح منتقــى األخبــار .٨٢١

 .م١٩٧٣الشوكاين، دار اجليل، بريوت، 
أبو عبد اهللا شـمس الـدين حممـد بـن أيب بكـر بـن : هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى .٨٢٢

 .أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة
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أمحد بن حممد بن احلسني البخاري الكالباذي : اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد .٨٢٣
 .هـ١٤٠٧ عبد اهللا الليثي، دار املعرفة، بريوت، ط األوىل، :أبو نرص، حتقيق

 .حممد أبو زيد: اهلداية والعرفان يف تفسري القرآن بالقرآن .٨٢٤
أمحد بن عيل بن حجر أبـو الفـضل : هدي الساري مقدمة فتح الباري رشح صحيح البخاري .٨٢٥

 دار املعرفــة،  حمــب الــدين اخلطيــب،،حممــد فــؤاد عبــد البــاقي: العــسقالين الــشافعي، حتقيــق
 .هـ١٣٧٩بريوت، 

إسامعيل باشا البغـدادي، دار الكتـب العلميـة، : هدية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني .٨٢٦
 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٣بريوت، 

أبو عبد اهللا شمس الدين حممـد بـن أيب بكـر بـن أيـوب بـن : الوابل الصيب من الكلم الطيب .٨٢٧
د الـرمحن عـوض، دار الكتـاب العـريب، بـريوت، ط حممد عب: سعد الزرعي الدمشقي، حتقيق

 . م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥األوىل، 
 .حممد بن عبد الوهاب: الواجبات املتحتامت املعرفة عىل كل مسلم ومسلمة .٨٢٨
أمحـد األرنـاؤوط وتركـي : صالح الدين خليل بـن أيبـك الـصفدي، حتقيـق: الوايف بالوفيات .٨٢٩

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠مصطفى، دار إحياء الرتاث، بريوت، 
حممد قطب، مؤسسة املدينة للـصحافة، جـدة، الـسعودية، ط األوىل، : تأليف: واقعنا املعارص .٨٣٠

 .هـ١٤٠٧
صـفوان عـدنان : عيل بن أمحد الواحدي أبو احلـسن، حتقيـق: الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .٨٣١

 . هـ١٤١٥بريوت، ط األوىل، ، الدار الشامية، دمشق ، داوودي، دار القلم 
 اإلسـالمية الشؤون وزارة، األثري احلميد عبد بن اهللا عبد :الصالح السلف عقيدة يف الوجيز .٨٣٢

 .هـ١٤٢٢ األوىل، السعودية، ط العربية اململكة، واإلرشاد والدعوة واألوقاف
زينـب إبـراهيم القـاروط، دار . د: أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين أبو عبداهللا، حتقيـق: الورع .٨٣٣

 . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ت، ط األوىل، الكتب العلمية، بريو
أبو العباس شمس الدين أمحـد بـن حممـد بـن أيب بكـر بـن : نباء أبناء الزمانأوفيات األعيان و .٨٣٤

 .احسان عباس، دار الثقافة، لبنان: خلكان، حتقيق
 العربيـة املؤسـسة هـارون، حممـد ِّالـسالم عبـد: حتقيـق، املنقرى مزاحم بن نرص: صفني وقعة .٨٣٥

 . ـه ١٣٨٢ الثانية، ط والتوزيع، والنرش عللطب احلديثة
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 ١٢٤ ...................................................... حتريف معنى اللفظ: املطلب الثاين

 ١٢٤ ......................................................................... املعنى يف اللغة

 ١٢٤ ................................................................... املعنى يف االصطالح

 ١٢٦ ............................................................... التحريف يف معنى اللفظ

 ١٢٨ ........................................................ حتريف االستدالل هبذه األلفاظ

 ١٢٨ ............................................................... حتريف معنى اآلية العام

 ١٢٩ .................................................اآلية العام مبنى حتريف : املبحث الثاين

 ١٢٩ .......................................................................... اآلية يف اللغة

 ١٣٠ .................................................................... اآلية يف االصطالح

 ١٣٠ ...............................................................  اآليةصور حتريف معنى

 ١٣٠ ............................................................... يف اآليةادعاء املجاز ] ١[

 ١٣١ .................................................... مثال حتريف اآلية بادعاء املجاز فيها

 ١٣٣ ..................................... ادعاء معنى باطن لآلية وحتريف ظاهرها املراد] ٢[

 ١٣٣ .................................................. ّأمثلة حتريف اآلية بمعنى باطن مدعى

 ١٣٦ .......................................... أمثلة حتريف اآلية باملعنى الباطن عند الصوفية

 ١٣٧ ................ .....ِ اقتطاع اآلية من سياقها، وتفسريها بمعنى يناقض ذلك السياق]٣[
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  الصفحة  الموضوع
مة] ٤[ َ ْادعاء النسخ يف اآلية املحك ُ ..................................................... ١٣٩ 

 ١٤١ .......................................................... إخراج اآلية عن نظائرها] ٥[

 ١٤١ ..................................................... أمثلة حتريف اآلية وخمالفة نظائرها

 ١٤٤ ........................................................... تقدير ما ال حتتاجه اآلية] ٦[

 ١٤٦ ............................................................... إغفال سبب النزول] ٧[

 ١٤٦ ............................................ ل سبب نزوهلامثال حتريف معنى اآلية بإغفا

 ١٤٧ .............................. حتريف اآلية وتطويعها لنظريات علمية ال صلة هلا هبا] ٨[

 ١٤٨ ............................................... مثال حتريف معنى اآلية بالتفسري العلمي

 ١٤٨  .............ية باألحاديث املوضوعة واإلرسائيليات والظنون واحلكاياتتفسري اآل] ٩[

 ١٥٦ ................................................. تفسري اآلية بالقراءات املوضوعة] ١٠[

 ١٥٨ .....................................................حتريف االستدالل : املبحث الثالث

 ١٥٨ .............................................................. عنى االستدالل يف اللغةم

 ١٥٨ .................................................................. ًاالستدالل اصطالحا

 ١٥٨ ..................................................... القرآن الكريم والسنة النبوية: ًأوال

 ١٦٧ .......................................................................... اإلمجاع: ًثانيا

 ١٦٧ ............................................................................ اإلمجاع لغة

 ١٦٧ ................................................................. اإلمجاع يف االصطالح

 ١٧١ .................................................................... األدلة العقلية: ًثالثا

 ١٧٦ ........................................................................  التحريفاجهت

 ١٧٧ ......................................................... لنقلالتحريف من جهة ا: أوال

 ١٨٠ .................................................... التحريف من جهة االستدالل: ًثانيا

 ١٨١ ..................................... مثال تطبيقي عىل سلوك أهل التحريف هذه الطرق

 ١٨٤ ........................................................................ طرق التحريف

  الفصل الثالث
  ٢٦٢-١٨٧  أسباب التحريف، وآثاره، وحكمه

 ١٨٩ .......................................................أسباب التحريف : املبحث األول



 الفهارس  

  

 

  الصفحة  الموضوع
 ١٨٩  .............ريفه، وبث الزندقة واإلحلاد يف الدينِّ الكيد لإلسالم، والتخطيط لتح: ًأوال

 ١٩٠ ........................................... ..............التأثر بالديانات األخرى: ًثانيا

 ١٩٠ ........................... اتساع رقعة اإلسالم وكثرة الداخلني فيه من سائر األديان) أ(

 ١٩١ .................................................................... ةحركة الرتمج) ب(

 ١٩٢ ............................................. البعد عن الكتاب والسنة واجلهل هبام) جـ(

 ١٩٣ ................................................... ...................إتباع اهلوى: ًثالثا

 ١٩٥ ................................... ................ قلة تعظيم النصوص الرشعية: ًرابعا

 ١٩٩ ........................................ ................تقديم العقل عىل النقل: ًخامسا

 ٢٠٠ ................................... ............... اخلوض فيام استأثر اهللا بعلمه:ًسادسا

 ٢٠١ ............... ......... ًاإلعراض عن منهج السلف الصالح وأقواهلم يف التفسري:ًسابعا

 ٢٠٣ ....................................... ......... االعتامد عىل األحاديث املوضوعة:ًثامنا

 ٢٠٣ ............ ......... عىل األثر الصحيح االعتامد عىل جمرد اللغة العربية وتقديمها:ًتاسعا

 ٢٠٥ ................................... األمثلة عىل اعتامد جمرد  اللغة يف حتريف معاين اآليات

 ٢٠٧ ....................... ............. عدم مراعاة ضوابط التفسري ورشوط املفرس:ًعارشا

 ٢٠٨ ................... ..............صبات املذهبية وغريها إخضاع اآلية للتع :احلادي عرش

 ٢٠٩ ...................................................................... التعصب العقدي

ّمثاال يبني تطويع اآلية للتعصب العقدي وحتريفها ألجله ً............ ................... ٢١١ 

 ٢١٤ ...................................................................... التعصب الفقهي

 ٢١٥ ........................................ مثال حتريف معنى اآلية بسبب التعصب الفقهي

 ٢١٦ ............................................... ....................... الغلو:الثاين عرش

 ٢١٨ ............ ................مثال حتريف اآلية بسبب الغلو يف األئمة عند بعض الرافضة

 ٢١٨ ......................................... .................... حب الشهرة:الثالث عرش

 ٢١٩ .......... ................... التملص من التكاليف الرشعية بدعاوى زائفة:الرابع عرش

 ٢٢١ ....................... ..................... االهنزامية أمام الغزو الفكري:اخلامس عرش

 ٢٢٣ ..............................................  ضعف اإليامن وقلة الورع:السادس عرش

 ٢٢٤ ...........................................................  آثار التحريف:املبحث الثاين
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  الصفحة  الموضوع
 ٢٢٤ ........................................ .................. آثار التحريف عىل أهله:ًأوال

 ٢٢٤ ......................................... ......................التعرض للوعيد الشديد

 ٢٢٥ ............................................................... الوقوع يف الشك واحلرية

 ٢٢٨ ............................... مفارقة أهل السنة واجلامعة، ومفارقة احلق الذي هم عليه

َيتحمل املحرف وزر من يضلهم من بعده إىل يوم القيامة ِّ ّْ ِ ُ........ ........................ ٢٣١ 

 ٢٣٢ ........................ ...............العلـوم املحرمةُيضيع أهل التحريف أعامرهم يف 

 ٢٣٣ ............................................ .................حتقيق أهداف أعداء الدين

 ٢٣٤ ................................. ..................آثار التحريف عىل الفرد واألمة: ًثانيا

 ٢٣٧ .................................................... .......................دةهدم العقي

 ٢٣٩ ..................................... ......................حتريف معنى اإليامن والكفر

 ٢٣٩ ....... .........................................................................التكفري

 ٢٤١  ...............................................................................اإلرجاء

 ٢٤٣ ........................... ......................إضعاف األثر الرتبوي والنفيس للقرآن

 ٢٤٥ ................................. ......................تعطيل رشائع اإلسالم وأحكامه

 ٢٤٥ ........................... .................................................اجلهاد] ١[

 ٢٤٧ ........................... ................................................احلدود] ٢[

 ٢٤٩ ...... ....... القارئ لتلك التحريفاتتنحية األقوال الصحيحة، وإحداث احلرية يف] ٣[

 ٢٥٠ ..................................... ...................ّإشغال األمة بتفاسري حمرفة] ٤[

 ٢٥١ ............... .....................ُغربة منهج السلف الصالح وصد املسلمني عنه] ٥[

 ٢٥٢ .................................................. .......زعزعة الثقة يف النصوص] ٦[

 ٢٥٣ ............................................................ ..........انتشار البدع] ٧[

 ٢٥٤ ...... ................فتح الباب ألصحاب األهواء يف االجرتاء عىل كتاب اهللا تعاىل] ٨[

 ٢٥٦ ...................................... سالم ومتييع هوية املسلمضياع خصوصية اإل] ٩[

 ٢٥٧ ................................... ................أثر التحريف عىل غري املسلمني: ًثالثا

 ٢٥٨ ........................................................  حكم التحريف:املبحث الثالث
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  الصفحة  الموضوع
  ل الرابعالفص

  ٢٩٢-٢٦٣  قواعد التفسير وشروط المفسر
 ٢٦٥ ................................................ قواعد التفسري وضوابطه :املبحث األول

 ٢٦٥ ....................................................................... القواعد يف اللغة

 ٢٦٥ ................................................................. القواعد يف االصطالح

 ٢٦٦ ....................................................... مصادر قواعد التفسري وضوابطه

 ٢٦٦ ......................................................................... القاعدة األوىل

 ٢٦٧ ......................................................................... لثانيةالقاعدة ا

 ٢٦٨ ......................................................................... القاعدة الثالثة

 ٢٦٩ ........................................................................ القاعدة الرابعة

 ٢٧٠ ....................................................................... القاعدة اخلامسة

 ٢٧٠ ...................................................................... القاعدة السادسة

 ٢٧١ .................................................. .....................القاعدة السابعة

 ٢٧٢ ....................................................... ..................القاعدة الثامنة

 ٢٧٣ ...................................................... .................القاعدة التاسعة

 ٢٧٣ ............................................................ ...........القاعدة العارشة

 ٢٧٤  ..................................................................القاعدة احلادية عرشة

 ٢٧٥  ...................................................................القاعدة الثانية عرشة

 ٢٧٦  ...................................................................اعدة الثالثة عرشةالق

 ٢٧٧  ..................................................................القاعدة الرابعة عرشة

 ٢٧٨ .............. ...................................................القاعدة اخلامسة عرشة

 ٢٧٩  ................................................................القاعدة السادسة عرشة

 ٢٨١  .................................................................القاعدة السابعة عرشة

 ٢٨٢ .................................. ................................القاعدة الثامنة عرشة

 ٢٨٣  .................................................................القاعدة التاسعة عرشة

 ٢٨٤  ......................................................................القاعدة العرشون
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  الصفحة  الموضوع
 ٢٨٥ ................................................... في السلّرشوط املفرس :املبحث الثاين

 ٢٨٥  ..........................................................................صحة املعتقد

 ٢٨٦ ...................................................................... التجرد عن اهلوى

 ٢٨٨ ..........................................................  العربية وفروعهاالعلم باللغة

 ٢٨٩ ............................................................... التمكن من علوم القرآن

 ٢٩٠ ............................................................. دقة الفهم وقوة االستدالل

 ٢٩١ ............................................................. حسن النية وصحة املقصد

 ٢٩١ ........................................................ حتري الصدق والتثبت يف النقل

 ٢٩١ ........................................................................... اجلهر باحلق

 ٢٩١ ........................................................................... ّآداب املفرس

   الفصل الخامس

  ٣٣٨-٢٩٣  التعريف بالتفاسير المشمولة بالبحث ومؤلفيها بإيجاز
 ٢٩٥ ................... ......)٢٨٠: ت (تفسري كتاب اهللا العزيز، هلود بن حمكم اهلواري] ١[

 ٢٩٥  .................................................................ّ التعريف باملفرس :ًأوال

 ٢٩٥  ...........................................................................اسمه ونسبه

 ٢٩٥ ............................................. .....................................نشأته

 ٢٩٦  ..........................................................................مولده ووفاته

 ٢٩٦ ................................................................................ عقيدته

 ٢٩٧ ................................................................... .....أهم معتقداهتم

 ٢٩٨  ................................................................التعريف بالتفسري: ًثانيا

 ٣٠١ ......................................... تأويالت أهل السنة أليب منصور املاتريدي] ٢[

 ٣٠١  .................................................................ّ التعريف باملفرس:ًأوال

 ٣٠١ .................................................................... اسمه ونسبه وكنيته

 ٣٠٢ ..................... .............................................................نشأته

 ٣٠٢ .......................................................................... مولده ووفاته

 ٣٠٢ ......................................................................... منـزلته العلمية
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  الصفحة  الموضوع
 ٣٠٣ ................................................................................ مؤلفاته

 ٣٠٣ ................................................................................ عقيدته

 ٣٠٥  ............................................................... التعريف بالتفسري:ً ثانيا

 ٣٠٦ ........................................... ُّ أليب عبد الرمحن السلميريحقائق التفس] ٣[

 ٣٠٦  .................................................................ّ التعريف باملفرس:ًأوال

 ٣٠٦ .................................................................... اسمه ونسبه وكنتيه

 ٣٠٦ .......................................................................... نشأته ووفاته

 ٣٠٨ ................................................................................ عقيدته

 ٣٠٨ ............................................................ نشأة الصوفية والتعريف هبا

 ٣٠٩ ........................................................................ أبرز معتقداهتم

 ٣١١ ................................................................  التعريف بالتفسري:ًثانيا

 ٣١٥ .قاويل يف وجه التأويل ملحمود بن عمر الزخمرشيالكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون األ] ٤[

 ٣١٥  .................................................................ّ التعريف باملفرس:ًأوال

 ٣١٥ ........................................................................... اسمه وكنيته

 ٣١٥ .................................................................... ....نشأته ورحالته

 ٣١٦ ......................................................................... مكانته العلمية

 ٣١٦ ................................................................................ مؤلفاته

 ٣١٧  ................................................................................عقيدته

 ٣١٩  ................................................................ التعريف بالتفسري:ًثانيا

 ٣٢٠ ................................................................... قيمة الكتاب العلمية

 ٣٢١ ................................................ لفخر الدين الرازي: مفاتيح الغيب] ٥[

 ٣٢١  .................................................................ّ التعريف باملفرس:أوأل

 ٣٢١ .................................................................... اسمه ونسبه وكنيته

 ٣٢٢ .......................................................................... نشأته ووفاته

 ٣٢٢ ....................................................................... علمه ومصنفاته

 ٣٢٣ ......................................................................... مكانته العلمية
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  الصفحة  الموضوع
 ٣٢٣ ................................................................................ عقيدته

 ٣٢٥  ................................................................ التعريف بالتفسري:ًثانيا

 ٣٢٧ .................................................... ملحمد رشيد رضا: تفسري املنار] ٦[

 ٣٢٧  .................................................................ّ التعريف باملفرس:ًأوال

 ٣٢٧ .......................................................................... نسبه واسمه

 ٣٢٧ .......................................................................... نشأته ووفاته

 ٣٢٨ .................................................................................. وفاته

 ٣٢٨ ................................................................................ عقيدته

 ٣٣٠ ................................................................  التعريف بالتفسري:ًثانيا

 ٣٣١ ............................... لطنطاوي جوهري: اجلواهر يف تفسري القرآن الكريم] ٧[

 ٣٣١ ................................................................. ّ التعريف باملفرس:ًأوال

 ٣٣١ .......................................................................... اسمه ونشأته

 ٣٣٢ ................................................................................عقيدته 

 ٣٣٢ .................................................................................. وفاته

 ٣٣٢  ................................................................ التعريف بالتفسري:ًثانيا

 ٣٣٢ ................................................................... سبب تأليفه للتفسري

 ٣٣٢ ...................................................................... منهجه يف التفسري

 ٣٣٤ ........................................... حممد الطباطبائي: امليزان يف تفسري القرآن] ٨[

 ٣٣٤ ............................................. ....................ّ التعريف باملفرس:ًأوال

 ٣٣٤ ........................................................................... اسمه ونسبه

 ٣٣٤ ................................................................................عقيدته 

 ٣٣٥ ................................................................. أبرز معتقدت الرافضة

 ٣٣٥  ................................................................................اإلمامه

 ٣٣٥  ........................................................................الغلو يف األئمة

 ٣٣٦  ................................................................................الرجعه
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  الصفحة  الموضوع
 ٣٣٦  ..................................................................................التقية

 ٣٣٧ ............................................................................نكاح املتعة 

 ٣٣٧ ............................................................. التوسع يف تكفري املخالفني

 ٣٣٧  ................................................................ التعريف بالتفسري:ًثانيا

 ٣٣٨ ..................................................................... طريقته يف التفسري

  القسم الثانيالقسم الثاني
  الدراسة التطبيقية وفيه دراسة األلفـاظ التي حرفت معانيها الدراسة التطبيقية وفيه دراسة األلفـاظ التي حرفت معانيها 

  ٦٠٠-٣٣٩  في سورتي الفاتحـة والبقـرة وفـقاً للمنهج المتبعفي سورتي الفاتحـة والبقـرة وفـقاً للمنهج المتبع
 ٣٤١ ..........................................................................  ةسورة الفاحت

 ٣٤١ ..................................................................... حتريف معنى اسم

 ٣٤٧ .................................................................. حتريف معنى البسملة

 ٣٤٩ .................................................................... حتريف صفة الرمحة

 ٣٥٥ ...............................................................  العبادةمتعلقات حتريف 

 ٣٦٠ ............................................................... التحريف يف معنى اهدنا

 ٣٦٥ ................................................................. حتريف معنى الرصاط

 ٣٦٨ ............................................................. التحريف يف صفة الغضب

 ٣٧٢ ........................................................................... سورة البقرة

  التحريف يف معنى   .............................................................. ٣٧٢ 

 ٣٧٧ ............................................................. التحريف يف معنى الكتاب

التحريف يف معنى    ..........................................................  ٣٧٨ 

 ٣٨٦ .............................................................. تحريف يف معنى الغيبال

 التحريف يف معنى   ........................................................  ٣٨٩ 

 ٣٩١ ............................................................... التحريف يف معنى الكفر

 التحريف يف معنى    .........................................................  ٣٩٦ 

 ٤٠٠  ...................................................................حتريف معنى النفاق

﴿التحريف يف معنى  ﴾ ........................................................... ٤٠٦ 
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  الصفحة  الموضوع
﴿ التحريف يف معنى قوله تعاىل  ﴾ و  ﴿  ﴾ .....................................  ٤٠٨ 

﴿ : التحريف يف معنى قوله تعاىل ﴾  ............................................... ٤٠٩ 

﴿ التحريف يف معنى ﴾ ..........................................................  ٤٠٩ 

﴿  التحريف يف معنى  ﴾  .......................................................... ٤١٣ 

﴿ التحريف يف معنى  ﴾ ....................................................... . ٤١٥ 

 ٤١٦ ............................................................  ﴾﴿ التحريف يف معنى 

﴿التحريف يف معنى  ﴾ ............................................................ ٤١٩ 

 ٤٢١ ........................... ............................ ﴾﴿  التحريف يف معنى

 ٤٢٢ .............................................................. التحريف يف معنى اإليامن

 ﴿  التحريف يف معنى ﴾.....................................................  ٤٢٣ 

﴿  و ﴾﴿  التحريف يف معنى ﴾..............................................  ٤٢٧ 
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