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البحوث اإلنسانية العلمية األصيلة واملتميزة.
 .2تُنشررر البحرروث باللّغ رةِ العربيرةِ وتُصرردر اجمللررة أربعررة
أعداد يف السنةِ.
 .3تقرروم البحرروث م ر قبر خرربن اثررنن يف التخص ر
العلمي الدقيق ملوضرو البحر ويف حرا اخرتالف
مهررا يف التقيرري فرتسر إىل حمكر ثالر  ،كمررا قرروم
البح م قب خبن لغوي..

 .4شرتط يف البح ِ أن ال كون قد نُشِرَ أو قُبِ َ للنشرِ يف أيِّ جملةٍ أُخرى.
 .5شررررتط أن تكرررون البحررروث يف اختصاصرررا (العلررروم اإلسرررالمية يف مجير ر
فروعها ،والعلوم األُخرى املُتعلِّقة بالعلومِ الشرعيةِ).

 .6شرررتط يف البح ر املقرردم إىل جملتنررا فحص ر عل ر برنررام () turnitin
عل أن ال تز رد نسربة االسرتال يف البحر عر  %02علر وفرق التعليمرا

النافذة .

 .7عل الباح ِ أو الباحثن إرسا ثالث نسخ مطبوعة مر البحر ِ ،و طالر

الباح بنسخة مطبوعرة جد ردة وبقرر مردم للبحر ِ بعرد قبولر ِ للنشررِ
وتقييم م قب اخلرباء.

 .8طال الباح مبلخ

تعر في للبح باللّغتن العربيرة واإلجنليز رة ،علر أن

ال ز د عل ( )022كلمة مصادق علي ِ م قب املركرز االستشراري للرتمجرة
يف كلية الرتبية /جامعة األنبار ،م قر مدم بذلك.
 .9طب البح باحلاسوب ومبسافا منفردة وعل وجر واحرد علر أالّ ز رد
عل ( )02سطراً يف الصفحة الواحدة .
 .11ال تنشر البحوث إلّا بعد دف أجور النشر والتقو م قب الباحثن .
 .11أجور النشر ،كاآلتي:
أ -ؤخذ م الباحثن الذ حيملون لق (أستاذ) مبلر قردر )000222( :
أل ر

د نررار عراقرري للخم ر

اخلرباء .

والعشررر صررفحة األوىل مررا عرردا أجررور

ب -ؤخرذ مر البرراحثن الررذ حيملررون لقر (أسررتاذ مسرراعد) مبلر قرردر :
( )020222أل

د نار عراقي للخم

والعشر صفحة األوىل ما عدا

أجور اخلرباء.
 ؤخذ م الباحثن الذ حيملرون لقر (مردر فمرا دونر ) مبلر قردر :( )020222أل

د نار عراقي للخم

والعشر صفحة األوىل ما عدا

أجور اخلرباء.
ث -ضرراف مبل ر قرردر  )0022( :ألفرران ومخسررما ة د نررار عراقرري ع ر ك ر ِّ
صفحةٍ زا دةٍ عل اخلم

والعشر صفحة األوىل.

ج -ضاف مبل قدر  )020222( :ألر

د نرار عراقري ،عر أجرور اخلررباء

(للبحوث الشرعية والعلوم املتصلة هبا).
ح -ررت اسررتالم مبلر مقرردم ررود يف اجمللررة قرردر  )0000222( :ألر

د نررار

عراقي كتأمينا  ،م ك ِّ باح ٍ (م ضمنها أجرور اخلررباء املُشرار هلرا
يف أعال ) ،و ت احتساب التكالي
اجمللة.

النها ية للنشر بعرد نشرر البحر يف

خ -يف حالررة سررح البح ر م ر قِبَ ر الباح ر بعررد ارسررا البح ر إىل
اخلرررباء ،عرراد املبلر الررذي مت اسررتالم مر الباحر ِ وخيصر منر أجررور
اخلرباء فقط.
د -زود الباح مبستلة م حبث ِ.
ذ -تحم ر الباحرر املسررؤولية القانونيررة الكاملررة يف حالررة االعتررداء علرر
احلقوق الفكر ة لآلخر .

 .12البحوث املنشورة ال متث رأي اجمللة ،وإنّما متث رأي أصحاهبا فقط.
 .13ال تعاد مسودا البحوث إىل أصحاهبا سواء أنشر البح أم مل نشر.
 .14إعداد الصفحة :أعل وأسف ( )0س مييناً و سراراً ()0سر حجر الورقرة
( )B5كترر البحرر علرر
الصفحا .

وجرر ٍ واحرردٍ (صررفحة) مرر الورقررة وترررق

 .15تكت احلروف العربية باخلط (.)Simplified Arabic
 .16كتر علر الصررفحة األوىل فقررط مر البحر عبررارة (جملررة جامعررة األنبررار
للعلوم اإلسالمية)أعل مين الصفحة  ،و كون حتترها خرط مر ميرن إىل سرار
الصفحة ( 00اسود عر ض).
 .17كون عنوان البح الر ي

باحلج ( )01اسود عر ض وسط الصفحة.

 .18تكتر ر أمسررراء البررراحثن وعناو نررره بررراحلج ( )00اسرررود عرررر ض وسرررط
الصفحة
 .19كررون تسلسر الكتابررة للبحر علر النحررو اآلترري :عنرروان البحر الررر ي ،
أمسرراء البرراحثن وعنوانرراهت  ،ملخ ر

البح ر ب راللغتن العربيررة واإلنكليز ررة،

املقدمة ،املباح أو املطال  ،اخلامتة ،ث قا مة املصادر واملراج .
 .21تكت العنوانا األولية( :املقدمة ،املباح أو املطال ،اخلامتة ،اهلروام،،
املصادر) باحلج ( )00أسود عر ض وسط الصفحة.
 .21تكت العنوانا الثانو ة باحلج ( )00اسود عر ض مين الصفحة.
 .22كتر مررن البحر برراحلج ( )01مر ضرربط الصررفحة وترررت مسررافة باد ررة
(0س ) للسطر األو فقط لك فقرة م املن.

 .23توض اهلوام ،يف نف

الصفحة م من البح

و كون حجر اخلرط ()00

و كررون رقرر اهلررام ،بررن قوسررن علرر الشررك الترراي ( )0و كررون ترررقي
اهلوام ،لك صفحة عل حدة.
 .24كرررون ترتيرر املصرررادر حبسرر احلرررروف العربيرررة و كرررون ترقيمهرررا تلقا ير راً
باستخدام التنسيق الذي كون في الرق م نقطة فقط.
 .25وض بن ك فقرة وأخرى مسافة ( 02س ) (عنوان البح الر ي
الباحثن وعنواناهت ).
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ملخص باللغة العربية

، أكؿ مف دكف تفسيره مف التابعيف يعد اإلماـ مجاىد بف جبر (َُِىػ) تمميذ عبد اهلل بف عباس
.متأث ار بمدرسة ابف عباس التفسيرية كالتي شممت التأكيؿ كاإلفادة مف المغة العربية في تفسير اآليات الكريمة
كيعد اإلماـ مجاىد مف كبار المفسريف الذيف أفادكا األمة بنظراتيـ الثاقبة في الغكص بمعاني اآليات الكريمة
دكف الخركج عف مراد النص القرآني كاف كاف ىك قد اقتفى أثر أستاذه ابف عباس في تأكيؿ بعض اآليات
 كال يعد ىذا ثمما في،الكريمة كالتي خرج فييا عف رأم الصحابة الكراـ مستعينا بقدرتو عمى االستنباط كالفيـ
 كقد كاف اإلماـ مجاىد مفس ار كفقييا كمحدثا لـ يدع أم باب مف أبكاب العمـ إال.تكجيو العممي كالفقيي
 كاف كانت لو بعض اآلراء التي جاءت عند بعض الفرؽ اإلسبلمية كالمعتزلة كاف لـ،كطرقو ككاف أرسا فيو
 كقد قسمت بحثي إلى مبحثيف فكاف األكؿ. كلـ يشيركا ىـ أيضا إلى ذلؾ،يؤثر عنو أف ألتقى بأحد اتباعيا
.بعنكاف المسائؿ المتعمقة باليكـ اآلخر كالثاني بعنكاف المسائؿ المتعمقة بالذات اإلليية ثـ الخاتمة فالنتائج

 مجاهد،  التفسير،  العقائدية:الكممات المفتاحية

ISSUES OF NODAL IN THE INTERPRETATION OF IMAM
MUJAHID BIN JABR (D. 102 A.H)
Ass. Prof. Dr. Othman A. Ibrahim Alkubaisi

Summary
This research aims to indicate the status and status of Mujahid bin
Jabr (D. 102 A.H), a pupil of Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, as
he was influenced by, and benefited from his insights into diving the
meanings of the verses without departing from the text of the Koran,
although he had been traced after his teacher Ibn Abbas in Interpretation of
some of the verses, which came out of the opinion of the companions of the
esteemed using his ability to devise and understand, and did not Let any
section of the flag only and ways and was a head in it, although it has some
views that came when some Islamic groups Kalmzatlh and did not affect him
that he met with one of its followers, they did not refer to it. The research
was divided into three sections, the first section was entitled Imam Mujahid's
Methodology in Divinity, the second section entitled Imam Mujahid's Method
of Interpretation, and the third section titled Issues Related to Events Ahead.
Key words: ideological, interpretation, Mujahid
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املقدمة

الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو

أجمعيف ...كبعد:
فإف دراسة حياة السمؼ الصالح أمر ضركرم جدا العتبارات كثيرة ،منيا معرفة
المنيج العقائدم الذم أخذكه مف الصحابة الكراـ كىـ يتتممذكف عمى أيدييـ ،كلنرل
مساحة االجتيادات التي تكصمكا إلييا كىـ يتبحركف في كتاب اهلل كسنة رسكلو .
كمف أكائؿ أكلئؾ العمماء األجبلء ىك مجاىد بف جبر المكي تمميذ بف عباس،
كالذم استفرغ مجمؿ عممو مع مجمكعة مف العمماء الذيف شكمكا المدرسة المكية لمتفسير
فكانكا خير خمؼ لخير سمؼ ،كمع أنو كاف تمميذا لو لكننا نجد أف لو آراء خاصة بو
خالؼ فييا أستاذه في ما يقبؿ االجتياد ضمف القكاعد التي اتفؽ عمييا العمماء.
لقد كاف اإلماـ مجاىد رحمو اهلل مدرسة كاممة فيك المقرئ كالمحدث كالمفسر
كاألصكلي كالذم عاش كتأثر بجيؿ الصحابة الكراـ ،كقد احتاج الناس إلى أمثالو ،في
تفسير ما اشكؿ عمييـ كما لـ يفسر بعد مضي الصحابة  ،كقد قاؿ رحمو اهلل "أخذ
ابف عمر بركابي كقاؿ :كددت أف ابني سالما كغبلمي نافعا يحفظاف حفظؾ"(ُ).
كال نقصد في ىذا البحث تبييف اختبلفات مجاىد عف الصحابة في آراءه كانما
المراد إيضاح أف مساحة االجتياد في الديف اإلسبلمي كاسعة كمتاحو في ضكء
الضكابط ،فيك رسالة اهلل تعالى إلى البشرية لتنيؿ منيا ما ينفعيا في دينيا كدنياىا،
إضافة إلى أف العمماء ممف جاء بعده قد كجدكا في بعض آراءه (عمى الرغـ أف ما كاف
يقكلو برأيو فيك قميؿ) مما يتكافؽ مع أفكارىـ سكاء كانكا مف أىؿ السنة أك المعتزلة أك
باقي الفرؽ اإلسبلمية.
(ُ) البداية كالنياية ،إسماعيؿ بف عمر بف كثير ،مكتبة المعارؼ ،بيركتَُُْ ،ق–َُٗٗ.ِِْ/ٗ ،
ُٔٓ
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كفي ىذا البحث لـ آخذ كؿ آراء اإلماـ مجاىد العقدية ،كانما أخذت ما اجتيد
فيو مف اآلراء كتميز بيا ،سكاء كافؽ السمؼ ممف اخذ عنيـ عمميـ أـ ال ،بعقمية
المجتيد كالمفسر كالعالـ بالحديث كالعربية ،كىذا سر تميز تفسيره الذم أخذ عنو أغمب
المفسريف كنيمكا مف منيمو العذب.
كقد قسمت البحث عمى ثبلثة مباحث فكاف المبحث األكؿ بعنكاف منيج اإلماـ
مجاىد في اإللييات كالمبحث الثاني بعنكاف منيج اإلماـ مجاىد في التأكيؿ كالمبحث
الثالث بعنكاف المسائؿ المتعمقة بأحداث قبيؿ الساعة ،ثـ الخاتمة كالنتائج.
واحلمد هلل رب العاملني

ِٔٓ
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متَيد

مجاىد بف جبر المكي القرشي المخزكمي بالكالء المقرم المفسر الحافظ الفقيو،

يكنى بأبي الحجاج ،كقيؿ :أبي محمد ،كقيؿ :أبي النجاح.
والدته :كلد بمكة سنة إحدل كعشريف في خبلفة عمر بف الخطاب .)ُ(
صفاته" :كاف متكاضع السمت ،كمف يراه يستييف بو ،كينطؽ بالحكمة إذا
تكمـ(ِ) ،كمف مأثكراتو التي تنـ عف خشية اهلل كالحرص عمى طاعتو" :الفقيو مف يخاؼ
اهلل كاف قؿ عممو ،كالجاىؿ مف عصى اهلل كاف كثر عممو"(ّ).
علمه :قاؿ قتادة" :أعمـ مف بقي بالتفسير مجاىد"(ْ) .كقاؿ الذىبي :إف األمة
أجمعت عمى إمامة مجاىد كاالحتجاج بو(ٓ).
روايته :ركل عف أعبلـ الصحابة كعمي  كسعد بف أبي كقاص كالعبادلة
األربعة ،كأبي سعيد الخدرم كعائشة كأـ سممة كجابر بف عبد اهلل كغيرىـ الكثير ،
كما كركل عنو الكثير.
وفاته :تكفي رحمو اهلل "بمكة كىك ساجد سنة اثنيف كقيؿ ثبلث كقيؿ أربع كمائة،
عف نيؼ كثمانيف سنة"(ٔ).

(ُ) ينظر :البداية كالنياية.ِِْ/ٗ ،
(ِ) ينظر :تذكرة الحفاظ ،محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي شمس الديف أبك عبد اهلل ،المحقؽ:
عبد الرحمف بف يحي المعممي ،دائرة المعارؼ العثمانيةُّْٕ ،ق.ّٗ/ُ ،
(ّ) البداية كالنياية.َِّ/ٗ ،
(ْ) تذكرة الحفاظ.ّٗ/ُ ،
(ٓ) ينظر :ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز
الذىبي (ت ْٖٕىػ) ،تحقيؽ :عمي محمد البجاكم ،دار المعرفة ،بيركتُّٗٔ ،ـ.َْْ/ّ ،

(ٔ) الطبقات ،ابف سعد.ُْٔ/ٓ ،
ّٔٓ
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نبذة عن تفسير اإلمام مجاهد بن جبر:
أخذ التفسير اإلماـ مجاىد عف ابف عباس  ،قاؿ الفضؿ بف ميمكف سمعت
مجاىدا يقكؿ "عرضت القرآف عمى ابف عباس ثبلثيف مرة ،كقيؿ بضعا كعشريف"(ُ).
كقاؿ مجاىد" :أخذت التفسير عف سبعة عشر مف أصحاب رسكؿ اهلل  ،حتى أف
سفياف الثكرم يقكؿ إذا جاءؾ التفسير مف مجاىد فحسبؾ بو"(ِ).
كما "أخرج لو كؿ أصحاب السنف ،كاعتمد عميو الشافعي في مسنده كأخرج لو ما
يربك عمى عشريف حديثا"(ّ) ،كيعد تفسير مجاىد بف جبر مف أخمد المراجع في التفاسير
التي ظيرت بعد عصر الصحابة  ،ككاف المنيؿ العذب لكؿ المفسريف منذ عصر
التابعيف إلى اليكـ.
كنقؿ الطبرم عنو في تفسيره ما يربك عمى ألفي ركاية ،كقد اعتمد اإلماـ مجاىد
في تفسيره عمى الكتاب كالسنة كما أثر عف الصحابة كاالجتياد كما جاء عف أىؿ
الكتاب عمى الرغـ مف ندرتيا في تفسيره .ككاف تفسيره المنيؿ العذب لمكثير مف
المفسريف ،كاف كاف متناث ار قركنا عمى شكؿ شتات متبعثر بيف المخطكطات غير
المحققة إال في اآلكنة األخيرة ،إذ أٌنو متناثر بيف بطكف الكتب كأميات المخطكطات،

ككاف أكؿ تحقيؽ لو عاـ ُٕٔٗـ ،ثـ التحقيؽ األخير لمدكتكر محمد عبد السبلـ محمد
عمي عاـ ُٖٗٗـ.
كقد قسمت بحثي عمى ثبلثة مباحث:
(ُ) الطبقات الكبرل ،محمد بف سعد بف منيع الزىرم ،المحقؽ :عمي محمد عمر ،مكتبة الخانجيََُِ ،ـ،
ٓ.ْٔٔ/
(ِ) تفسير مجاىد ،أبك الحجاج مجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي المخزكمي (ت َُِىػ) ،المحقؽ :د.
محمد عبد السبلـ أبك النيؿ ،دار الفكر اإلسبلمي الحديثة ،مصرُٖٗٗ ،ـ ،صِْ.
(ّ) تيذيب التيذيب ،أحمد بف عمي بف محمد بف حجر العسقبلني شياب الديف أبك الفضؿ ،المعارؼ،
ُِّٕق.ّْ/َُ ،
ْٔٓ
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فكان المبحث األول :منيج اإلماـ مجاىد في اإللييات ،كفيو ثبلثة مطالب،
المطمب األكؿ :المحك كاإلثبات عند اهلل تعالى .المطمب الثاني :القرب كالدنك مف اهلل
تعالى .كالمطمب الثالث :النظر لكجو اهلل تعالى .
أما المبحث الثاني فيك :منيج اإلماـ مجاىد في التأكيؿ كفيو أربعة مسائؿ،
المسألة األكلى :قكلو تعالى  :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ،كالمسألة الثانية :قكلو
تعالى  :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ،كالمسألة الثالثة :قكلو تعالى  :ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ

ﰥ ﰦ ،كالسألة الرابعة :نزكؿ المبلئكة يكـ بدر فقط.
والمبحث الثالث :المسائؿ المتعمقة بأحداث قبيؿ الساعة .كفيو ثبلثة مطالب،
المطمب األكؿ :نزكؿ عيسى عميو السبلـ ،كالمطمب الثاني بعنكاف :إيماف النصارل
بالمسيح نبيا قبؿ مكتيـ ،كالمطمب الثالث :العرض عمى النار.

ٔٓٓ
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املبحح األول:
املطلب األول:

ميَج اإلماو جماٍد يف اإلهليات
احملو واإلثبات عيد اهلل تعاىل

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ.)ُ(
عف مجاىد قاؿ" :قالت قريش حيف أنزؿ  ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
(ِ)

ﮮ ، ما نراؾ يا محمد تممؾ شيء ،كلقد فرغ مف األمر ،فنزلت ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ،تخكيفا ككعيدا ليـ ،أم إف شئنا أحدثنا لو مف أمرنا ما شئنا ،كيحدث في كؿ
شير رمضاف ،فيمحك ما يشاء كيثبت ما يشاء :أرزاؽ الناس كمصائبيـ كما يقسـ
ليـ"(ّ).
كعف مجاىد أيضا في قكلو تعالى ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ،قاؿ" :إال الحياة
كالمكت ،كالسعادة كالشقاء ،فإنيما ال يتغيراف ،كفي ركاية قاؿ :ينزؿ اهلل كؿ شيء في
السنة في ليمة القدر فيمحك ما يشاء مف اآلجاؿ كاألرزاؽ كالمقادير إال الشقاء كالسعادة
فإنيما ثابتاف"(ْ).
ظة ىماال ثىىكاب
ديكاف اٍلحف ى
كركم عف ابف عباس  قكلو :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ مف ى
ىكىال ًعقىاب لىوي ﯙ ،يتٍرؾ ىمالو الثَّىكاب ىكاٍل ًعقىاب ﯛ ﯜ ﯝ ،أصؿ اٍلكتاب
يعنًي المَّكح اٍلم ٍحفيكظ ىال ي ىزاد ًف ً
يو ىكىال ينقص ًم ٍنوي"(ٓ).
ي
ىٍ
ٍ ى

(ُ) سكرة الرعد ،اآلية ّٗ.
(ِ) سكرة الرعد ،اآلية ّٖ.
(ّ) تفسير مجاىد ،صَْٖ.
(ْ) تفسير مجاىد ،صَْٖ.
(ٓ) تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس.َُِ/ُ ،
ٔٓٔ
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يعمؿ َّ
ثـ يعكد لمعصية
اعة اهلل َّ
الزىماف بً ى
ط ى
كركم أيضا عنو  قكلو " :يى ىك الرجؿ ٍ
اهلل تىعالىى فىيمكت عمى ضبللة ،فىيك الًَّذم يمحك كالًَّذم يثبت الرجؿ الًَّذم يعمؿ بًمع ً
صىية
ىٍ
ٍ
ى
ىي
ى
يى
اعة اهلل يس ٍب ىح ىانوي ىكتى ىعالىى"(ُ).
اهلل تى ىعالىى ىكقد سبؽ لىوي خير ىحتَّى ىي يمكت ىك يى ىك ًفي ى
ط ى
ط ًف أ ّْ ً ً
يف ىي ٍك نما ثيَّـ
ىح ىد يك ٍـ يي ٍج ىمعي ىخٍمقيوي ًفي ىب ٍ
كقد كرد قكؿ النبي ً( :إ َّف أ ى
يمو أ ٍىرىبع ى
ً
ً
تى يك ً ً
ؾ فىىي ٍنفي يخ
ض ىغةن ًم ٍث ىؿ ىذًل ىؾ ثيَّـ يي ٍر ىس يؿ اٍل ىممى ي
كف ًفي ىذًل ىؾ يم ٍ
كف في ىذل ىؾ ىعمىقىةن م ٍث ىؿ ىذل ىؾ ثيَّـ تى يك ي
ي
الركح كيؤمر بًأىرب ًع ىكًمم و
ًً
يد)(ِ).
ات بكتب رزقو كأجمو كعممو كشقي أك ىس ًع ه
فيو ُّ ى ى ي ٍ ى ي ٍ ى
ى
در إال الدعاء ،كال يزيد في
كلكف نجد حديثنا لرسكؿ اهلل  قكلو( :ال يرد ى
الق ى

(ْ)
(ّ)
اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو :
العمر إال البر)  ،كقكلو ( :إف صمة الرحـ تزيد في العمر)  ،كقى ى
ات ي ٍب ًق ً َّ
ً
آخ ًر ثى ىبل ًث س و
(ي ٍن ًز يؿ المَّو تىبار ىؾ كتىعالىى ًفي ً
َّاع ًة
يف م ىف المٍي ًؿ ،فىىي ٍنظي ير في الس ى
ى ى
ى
اع ى ى
ي ىى ى ى
ًً
ٍاأليكلىى ًم ٍني َّف ًفي اٍل ًكتى ً ًَّ
ت)(ٓ) ،كعمى
اء ىكىيثٍبً ي
اب الذم ىال ىي ٍنظي ير فيو أ ى
ىح هد ىغ ٍي يرهي فىىي ٍم يحك ىما ىي ىش ي
ي
الرغـ مف أف ىذا الحديث ضعيؼ إال أف فيو إشارة إلى أف اهلل تعالى يمحك كيثبت.

ركل القرطبي (تُٕٔى) عف جمع مف الصحابة الكراـ كانكا يطمبكف مف اهلل
تعالى أف يثبتيـ مف أىؿ السعادة ،كأف يغير حاليـ إلييا ،كقكؿ عمر بف الخطاب 

ت ىكتىٍبتىنًي ًفي أ ٍ ً
ت
َّع ى
اد ًة فىأىثٍبًتٍنًي ًفييىا ،ىكًا ٍف يك ٍن ى
كىك يطكؼ بالكعبة" :المَّيي َّـ ًإ ٍف يك ٍن ى
ىىؿ الس ى
(ُ) الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر ،عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف السيكطي (تُُٗىػ) ،دار
الفكر ،بيركت.َٔٔ/ْ ،
(ِ) شرح مسمـ لمنككم ،كتاب القدر كيفية خمؽ اآلدمي في بطف أمو ،برقـ (ِّْٔ).
بد ،التميمي( ،تّْٓىػ) ،المحقؽ:
(ّ) صحيح ابف حباف ،محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف ىم ٍع ى
شعيب األرنؤكط ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،طُِّٗٗ ،ـ ،برقـ (ِٕٖ) ،كحسنو األلباني في السمسمة

الصحيحة ،برقـ (ُْٓ).
(ْ) ركاه البخارم ،في كتاب األدب ،باب مف بسط لو في الرزؽ بصمة الرحـ ،كبرقـ (ٖٓٗٓ).
(ٓ) الضعفاء الكبير ،أبك جعفر محمد بف عمرك بف مكسى بف حماد العقيمي المكي (تِِّىػ) ،المحقؽ:
عبد المعطي أميف قمعجي ،دار المكتبة العممية ،بيركتُْٖٗ ،ـ.ّٗ/ِ ،
ٕٔٓ
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الشقىاكًة ك َّ
الذ ٍن ًب فىام يحنًي كأىثٍبًتٍنًي ًفي أ ٍ ً
ىى ًؿ َّ
اد ًة ىكاٍل ىم ٍغ ًف ى ًرة ،فىًإَّن ىؾ تى ٍم يحك ىما
َّع ى
ىكتىٍبتىنًي ًفي أ ٍ
ىىؿ الس ى
ٍ
ى
ى ى
ت ،ك ًع ٍن ىد ىؾ أ ُّيـ اٍل ًكتى ً
تى ىش ي ً
اب"(ُ).
اء ىكتيثٍب ي ى
عمي  أنو سأؿ رسكؿ المٌو  عف قكلو
كذكر اآللكسي (تَُِٕىػ) عف ٌ
"ألقرٌف عينؾ
تعالى  :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ،فقاؿ لو ٌ :

يمتي بعدم بتفسيرىا :الصدقة عمى كجييا ،كبر الكالديف
بتفسيرىا ،كأل ٌ
قرٌف عيف أ ٌ
محكؿ الشقاء سعادة ،كيزيد في العمر ،كيقي مصارع السكء"(ِ).
كاصطناع المعركؼّْ ،
إف في ىذه اآلية قكليف:
قاؿ الرازم (ت َٖٔ ىػ ) ٌ

إف المٌو
األولٌ :إنيا عامة في كؿ شيء كما يبدك بظاىر المفظ ،قالكاٌ :
"القول ّ

يزيد في الرزؽ ك يمحك منو ،ككذا القكؿ في األجؿ ك اإليماف كالكفر كالشقاكة كالسعادة

كىك مذىب عمر كابف مسعكد ،كالقائمكف بيذا القكؿ كانكا يتضرعكف إلى المٌو تعالى
كيدعكنو في أف يجعميـ مف السعداء ال األشقياء .كىذا التأكيؿ ركاه جابر عف رسكؿ المٌو
.
إف ىذه اآلية خاصة في بعض األشقياء دكف البعض ،ثـ قاؿ:
والقول الثانيٌ :

أف المقادير سابقة قد َّ
جؼ القمـ بيا كاف األمر أنؼ فكيؼ
فإف قاؿ قائؿ :ألستـ تزعمكف ٌ

يستقيـ مع ىذا المعنى ،المحك كاإلثبات؟

فؤلنو ال يمحك إالٌ ما سبؽ في
قمنا :ذلؾ المحك كاإلثبات أيضان مما جؼ بو القمـ ٌ

عممو كقضائو محكه"(ّ).

كقاؿ اإلماـ ابف تيميو قاؿ العمماء :إف عمـ اهلل تعالى ال يختمؼ فبل محك فيو كال
إثبات ،كاف صحؼ المبلئكة ىي التي يككف فييا المحك كاإلثبات ،كليس عند اهلل ما لـ
(ُ) تفسير القرطبي.َّّ/ٗ ،
(ِ) ركح المعاني ،اآللكسي.ُُُ/ُّ :
(ّ) ينظر :مفاتيح لغيب.ٔٓ-ْٔ/َُ ،
ٖٔٓ
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يكف عالـ بو فبل يككف فيو محك كال إثبات ،كأما المكح المحفكظ فيؿ فيو محك كاثبات
عمى قكليف ،كاهلل أعمـ(ُ).
كأما المعتزلة فقد أجاب القاضي عنو" :بأنو ال يغادر صغيرة كال كبيرة مف
الذنكب كالمباح ،ال صغيرة كال كبيرة"(ِ).
أف اآلية الكريمة استشكمت عمى بعض الفرؽ فذىبكا إلى القكؿ بالبداء،
كيبدك ٌ

كيمكف أف نعرفو :فالبدائية الذيف جكزكا عمى اهلل البداء ،كىك ظيكر الرأم بعد أف لـ
يكف(ّ) .كيعني ىذا استصكاب شيء بعد العمـ بو أك نشأة رأم جديد لـ يكف مكجكدان ،أك
ظيكر شيء بعد أف كاف مخفيا.
كالبداء بيذه المعاني يستمزـ كجكد الجيؿ ،كحدكث العمـ ،ككبلىما محاؿ عمى
اهلل تعالى؛ ألف عممو تعالى أزلي كأبدم ،حيث قاؿ سبحانو كتعالى :ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ.)ْ(
كالزمخشرم المعتزلي (تِٖٓىػ) يقكؿ" :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ،ينسخ ما يستصكب
نسخو كيثبت بدلو ما يرل المصمحة في إثباتو أك ينزلو غير منسكخ"(ٓ).
أما عند الشيعة قكليـ مف أىـ اآليات الدالة عمى البداء ،قكلو تعالى :ﯕ ﯖ

يقدر لعبده
ﯗ ﯘ ﯙ ،كالبداء عندىـ ىك" :أ ٌف المٌو تعالى طبقا لمقتضى معيف ٌ
(ُ) ينظر :مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية ،المحقؽ :عامر الجزار،
أنكر الباز ،دار الكفاء.ْٖٖ/ُْ ،
(ِ) مفاتيح الغيب.ٕٔ/ُٗ ،
(ّ) ينظر :التعريفات ،عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني (ت ُٖٔىػ) ،دار الكتب العممية،
لبنافُّٖٗ ،ـ ،صِٔ.
(ْ) سكرة األنعاـ ،اآلية ٗٓ.
(ٓ) ينظر :الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ،أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد ،الزمخشرم جار اهلل
(تّٖٓىػ) ،دار الكتاب العربي ،بيركت ،طَُّْٕ ،ىػ.ُٔٗ/ِ :
ٔٓٗ
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و
لمقتضى جديد يظير نتيجة لعمؿ معيف عند العبد
تقدي ار ،ثـ يبدؿ المٌو ىذا التقدير طبقا
يقكـ بو ،مع عمـ اهلل السابؽ في كبل األمريف كالحاليف"(ُ).
فقاؿ الشيخ المفيد" :إنما صار اطبلؽ لفظة البداء لما كرد بو السمع بالكسائط
بيف العباد كبيف اهلل تعالى ،كاال لك لـ يرد بو سمع كعرفنا صحتو لـ يصح ذلؾ"(ِ).
كمع ىذا فإف اإلماـ جعفر الصادؽ ينكر البداء ،بقكلو في تفسير قكلو تعالى:
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ،إذا أراد اهلل تعالى أم ار فيك ال يبدك لو
مف جيؿ فيك تعالى يعممو بعممو قبؿ أف يكجده أك يصنعو كال يككف شيئا إال ككاف في
عممو تعالى(ّ).
كقاؿ الشيخ الطكسي" :البداء حقيقتو في المغة ىك الظيكر ،كلذلؾ يقاؿ بدا لنا
سكر المدينة كبدا لنا كجو الرأم ...فأما إذا أيضيفت ىذه المفظة إلى المٌو تعالى ،فمنو ما
يجكز إطبلقو عميو كمنو ما ال يجكز ،فأما ما يجكز مف ذلؾ فيك ما أفاد النسخ بعينو
كيككف إطبلؽ ذلؾ عميو عمى ضرب مف التكسع ،كعمى ىذا الكجو يحمؿ جميع ما كرد
عف األئمة عمييـ السبلـ مف األخبار المتضمنة إلضافة البداء إلى المٌو تعالى دكف ما
ال يجكز عميو مف حصكؿ العمـ بعد إف لـ يكف ،كيككف كجو إطبلؽ ذلؾ فيو تعالى
التشبيو ،كىك ٌانو إذا كاف ما يدؿ عمى النسخ يظير بو لممكمفيف ما لـ يكف ظاى انر ليـ

كيحصؿ ليـ العمـ بو ،بعد أف لـ يكف حاصبلن ليـ ،ايطمؽ عمى ذلؾ لفظ البداء"(ْ).

(ُ) ينظر :أجكبة مسائؿ جار اهلل ،عبد الحسيف شرؼ الديف ،صيدا ػ لبناف ،مطبعة العرفاف ،ط ُِّٗٓ ،ـ،
ص َُِ.
(ِ) ينظر :أكائؿ المقاالت في المذاىب كالمختارات ،محمد بف محمد بف النعماف المفيد ،قـ ،دار المفيد ،طِ،
ُّٗٗـ ،صَٖ.
(ّ) ينظر :بحار األنكار ،محمد باقر المجمسي ،بيركت ،دار إحياء التراث العربيُّٖٗ ،ـ.ُُِ/ْ ،
(ْ) عدة األصكؿ ،محمد بف الحسف الطكسي ،تحقيؽ :محمد رضا األنصارم ،قـ ،طُُُْٕ ،ىػ.ِٗ/ِ ،
َٔٔ
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و
ردان عمى الييكد الذيف
أما المجمسي فيقكؿ :أف أىؿ
البيت بالغكا في البداء ٌ

يقكلكف :إف المٌو قد فرغ مف األمر كعف النظاـ ،ككذلؾ عمى بعض المعتزلة الذيف

يقكلكف إف المٌو خمؽ المكجكدات دفعة كاحدة مف معادف كنبات كحيكاف كانساف عمى
ماىي عميو اآلف كلـ يتقدـ خمؽ آدـ عمى خمؽ أكالده ،كالتقدـ ٌإنما يككف في ظيكرىا

كليس في حدكثيا أك كجكدىا .كىـ أخذكا ىذه المقالة مف القائميف بالعقكؿ كالنفكس
الفمكية كىـ الفبلسفة ،كالقائميف بأف المٌو تعالى لـ يؤثر حقيقة إال في العقؿ األكؿ ،فيـ
ينسبكف الحكادث لنفسيا ال إلى البارم عز كجؿ كيعزلكنو تعالى عف ممكو(ُ).
كقاؿ السيد عبدالحسيف شرؼ الديف" :كحاصؿ ما تقكلو الشيعة ىنا إف المٌو
ينقص مف الرزؽ كقد يزيد فيو ،ككذا األجؿ كالصحة كالمرض كالسعادة كالشقاء كالمحف
كالمصائب كاإليماف كالكفر كسائر األشياء كما يقتضيو قكلو تعالى :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ،كىذا مذىب عمر بف الخطاب كابف مسعكد كأبي كائؿ
كقتادة ،كقد ركاه جابر عف رسكؿ اهلل  ،ككاف كثير مف السمؼ يدعكف كيتضرعكف
إلى المٌو تعالى أف يجعميـ سعداء ال أشقياء ،كقد تكاتر ذلؾ عف أئمتنا عمييـ السبلـ في
كبر الكالديف
أدعيتيـ المأثكرة ،ككرد في السنف الكثيرة :أف الصدقة عمى كجيياٌ ،
كصح عف ابف عباسٌ ،أنو
يحكؿ الشقاء سعادة كيزيد في العمر،
ٌ
كاصطناع المعركؼ ٌ
قاؿ :ال ينفع الحذر مف القدر ،كلكف المٌو يمحك بالدعاء ما يشاء مف القدر ،ىذا ىك
البداء الذم تقكؿ بو الشيعة ،تجكزكا في اطبلؽ البداء عميو بعبلقة المشابية ...فالنزاع
في ىذه بيننا كبيف أىؿ السنة لفظي ...كما يقكلو الشيعة مف البداء بالمعنى الذم ذكرناه
يقكؿ بو عامة المسمميف"(ِ).

(ُ) ينظر :بحار األنكار ،المجمسي.َُّ-ُِٗ/ْ ،
(ِ) أجكبة مسائؿ جار المٌو ،عبد الحسيف شرؼ الديف ،صَُُ.َُّ-
ُٔٔ
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كقاؿ الكميني عف األئمة قكليـ :لـ يعظـ اهلل تعالى بمثؿ البداء ....كلـ يعبد اهلل

بشيء مثؿ البداء(ُ) .ككتب الشيخ آغا بزرؾ الطيراني يقكؿ :لممسمـ أف يترؾ ىذه

األقكاؿ كعميو االعتقاد بأف اهلل تعالى كؿ يكـ في شأف.)ِ(...

كمف الشيعة المعاصريف القائميف بالبداء الشيخ جعفر السبحاني ،فقد اعتبر

مسألة البداء ليا المكانة األكلى عند الشيعػة اإلماميػة فقػاؿ :إف مسألة البداء تككف ليا

المكانة األكلى في عقائد الشيعة اإلمامية(ّ).

كبيذا يتبيف لنا انو ليس كؿ الشيعة مف يقكؿ بالبداء الذم يعنى بو العمـ بعد

الجيؿ ،كانما فقط ىـ الشيعة اإلسماعيمية مف تقكؿ ىذا.

املطلب الجاىي:

القرب والدىو مً اهلل تعاىل

قاؿ تعالى :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ.)ْ(

عف مجاىد في قكلو تعالى :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ" يعني حيث الكتر مف
القكس ،يعني ربو مف جبريؿ عميو السبلـ"(ٓ).

"أنو عرج جبريؿ برسكؿ اهلل  إلى السماء السابعة ،ثـ
كعف أنس بف مالؾٌ :
رب العزة فىتى ىدلَّى،
عبل بو بما ال يعممو ٌإال اهلل  ،حتى جاء سدرة المنتيى ،ى
كدنا الجبار ٌ
قاب قى ٍك ىس ٍي ًف أ ٍىك أ ٍىدنى ،ىفأ ٍىكحى إليو ما شاء"(ٔ).
حتى كاف منو ى

(ُ) ينظر :الكافي ،محمد بف يعقكب الكميني ،طيراف ،دار الكتب اإلسبلمية ،طَُْْٕ ،ىػ.ُْٔ/ُ ،
(ِ) ينظر :الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة ،محمد محسف آقا بزرؾ الطيراني ،بيركت ،دار األضكاء ،طّ،
ُّٖٗـ.ّٓ-ُٓ/ّ ،
(ّ) ينظر :البداء في ضكء الكتاب كالسنة ،الشيخ جعفر السبحاني ،نشر منظمة اإلعبلـ اإلسبلمي ،طيراف،
صَُ.
(ْ) سكرة النجـ ،اآلية ٗ.
(ٓ) تفسير مجاىد ،صِٓٔ.
(ٔ) الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف ،أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي ،أبك إسحاؽ.ُّٖ/ٗ ،
ِٔٔ

16
ىع ًف َّ
الش ٍعبً ّْي ىع ٍف ىم ٍس يرك و
شةى فىأ ٍىي ىف قى ٍكليوي :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ؽ قى ى
ت ًل ىعائً ى
اؿ :يقٍم ي

ت" :إف جبريؿ أتاه ىذه المرة فسد األفؽ بصكرتو التي خمقو اهلل
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ،قىالى ٍ

عمييا بعد أف كاف يأتيو بصكرة رجؿ"(ُ).

ص ٍد ير اٍلقى ٍك ً
س اٍل ىع ىربًَّي ًة
ىكقى ى
اؿ ىس ًع ي
يد ٍب يف اٍل يم ىسَّي ًب كسعيد بف جبير كعطاء" :اٍلقى ي
اب ى
اب ك ً
ً
ًَّ
ً
َّ
ً ّْ
و
ىخىب ىر أ َّ
يؿ
ىف ًج ٍب ًر ى
ىح ٍي ي
اح هد ،فىأ ٍ
ث يي ىش ُّد ىعمى ٍيو الس ٍَّي ير الذم ىيتىىنكيبوي ى
صاح يبوي ،ىكل يكؿ قى ٍكس قى ه ى
ب ًم ٍف م ىح َّم ود  ىكقي ٍر ًب قى ً
اب ىق ٍك ىس ٍي ًف"(ِ).
قى ير ى
ي

ركل البخارم كمسمـ في الصحيحيف .مف حديث شريؾ بف أبي ىن ًمر عف أنس
َّ
الجبار ُّ ً
قاب قكسيف أك أدنى ،كقاؿ
بف مالؾ قاؿ :دنا ٌ
رب الع َّزة فتدلى حتى كاف منو ى

قاب قكسيف أك أدنى(ّ).
مقاتؿ بف سميماف :حيف اسرم بمحمد دنا الرب منو فكاف منو ى
اؿ اٍلقى ً
اضي عياض :ىكىق ٍكليوي :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ،مف قاؿ إف الضمير
كقى ى
ط ً
يؿ يعني بو ىع ٍف لي ٍ
يعكد ًإلىى المَّ ًو تى ىعالىى كليس ًإلىى ًج ٍب ًر ى
ؼ اٍل ىم ىح ّْؿ كنًيى ىاي ًة اٍلقي ٍر ًب ،ىك ًعىب ىارةن

الرٍغب ًة ،كقىض ً
ً
اء
ىع ٍف ًإ ىج ىابة َّ ى ى ى
يم ىح َّم ود  ،ىكقرب اٍل ىم ٍن ًزلى ًة ًم ىف
كيجب أف ال نظف أف مسألة القرب كالبعد كما نعرفيا نحف بعالمنا المادم كىذا

اإل ٍشر ً
ً
اٍلم ى ً
اؼ ىعمىى اٍل ىح ًقيقى ًة ًم ٍف
يض ً
طال ًب ،ىكًا ى
اح اٍل ىم ٍع ًرفىة ،ىك ًٍ ى
ى
(ْ)
ظيى ًار الحفاكة بو .
المَّ ًو ىكًا ٍ

إف اهلل تعالى منزه عف القرب كالبعد كليس كما يظف في
ما يكضحو ابف الجكزم بقكلوٌ :
الباؿ كقرب المسافات كاالجساـ كخصائصيا(ٓ).

(ُ) ينظر :تفسير البغكم.
(ِ) تفسير القرطبي.َٗ/ُٕ ،
(ّ) ينظر :زاد المسير في عمـ التفسير ،جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم
(تٕٗٓىػ) ،المحقؽ :عبد الرزاؽ الميدم ،دار الكتاب العربي ،بيركتُِِْ ،ىػ.ُٖٓ/ْ ،
(ْ) ينظر :تفسير القرطبي.َٗ/ُٕ ،
(ٓ) ينظر :المغني ،جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم (تٕٗٓق) ،دار عالـ
الكتب ،بيركت.ِِٖ/ٕ ،
ّٔٔ
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كنجد القشيرم يحاكؿ الجمع بيف الرأييف أك التفسيريف في قكلو تعالى :ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ :فكاف جبريؿ -كىك في صكرتو التي ىك عمييا -مف محمد  بحيث
كاف بينيما قدر قكسيف أك أدنى ،كيقاؿ :كاف بيف اهلل تعالى كبيف النبي  قدر قكسيف:
كاف ىذا الدنك ال يعنى بو مسافة كانما دنك قدر(ُ).
اؿ ابف عباس كالحسف كقتادة" :ثيَّـ ىدىنا
كجاء في تفسير البغكم عف معنى اآلية قى ى
ض ،فىتى ىدلَّى ،فى ىك ً
ً
ىعمىى ًم ىف ٍاأل ٍىر ً
استًكائً ًو بً ٍاأليفي ً
اب قى ٍك ىس ٍي ًف
ؽ ٍاأل ٍ
اف م ٍف محمد  قى ى
ى
ج ٍب ًري يؿ ىب ٍع ىد ٍ ى

أ ٍىك أ ٍىدىنى ،ىب ٍؿ أ ٍىدىنى"(ِ).
كقاؿ الطكسي "كقد كرد عف النبي  لما عرج بي إلى السماء دنكت مف ربي

 حتى كاف بيني كبينو ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ.)ّ("
كيقكؿ الشيرازم :لك نظرنا بعيف االعتبار أف المطمكب مف ىذه اآليات ىك
القرب المعنكم كالرؤية الباطنية عندىا لف تبقى ىناؾ مشكمة(ْ).
قاؿ النككم :كىكذا قالو أيضا أكثر العمماء بأنو  رأل جبريؿ ،قاؿ الكاحدم:
قاؿ أكثر العمماء :المعنى انو رأل جبريؿ كما التي خمقو اهلل تعالى بصكرتو التي
عمييا(ٓ).
كقاؿ ابف كثير" :ىذه الرؤية –يعني األكلى -لجبريؿ كرسك يؿ اهلل  في األرض،

فيبط عميو جبريؿ عميو السبلـ كتدلى إليو ،فاقترب منو كىك عمى الصكرة التي خمقو اهلل
(ُ) ينظر :لطائؼ اإلشارات ،القشيرم.ِْٖ/ّ ،
(ِ) ينظر :تفسير البغكم.َِّ/ْ ،

(ّ) األمالي ،أبك جعفر بف الحسف الطكسي (تَْٔق) ،تحقيؽ قسـ الدراسات اإلسبلمية ،دار الثقافة ،قـ،
صِّٓ.
(ْ) ينظر :األمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ ،ناصر مكارـ الشيرازم ،مدرسة اإلماـ عمي ،قـ-ُِٔ/ُٕ ،
ُِٕ.
(ٓ) ينظر :شرح النككم عمى مسمـ.ٕ/ّ ،
ْٔٔ
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عمييا ،لو ستمائة جناح ،ثـ رآه بعد ذلؾ نزلة أخرل عند سدرة المنتيى ،يعني ليمة
اإلسراء(ُ).
كلـ يثبت كقكع رؤية ثالثة حقيقية لجبريؿ عميو السبلـ ،كقد قالت عائشة رضي
يؿ عمى ٍي ًو َّ ً
ً
كرتً ًو ىم َّرتىٍي ًف"(ِ) .كفي صحيح اإلماـ
اهلل عنيا :ى"كلىكَّنوي ىأرىل ًج ٍب ًر ى ى
الس ىبلـ في ي
صى
ؽ ىعمى ٍييىا
كرتً ًو الَّتًي يخًم ى
مسمـ مف كبلـ النبي  أنو قاؿً" :إَّن ىما يى ىك ًج ٍب ًري يؿ ،لى ٍـ أ ىىرهي ىعمىى ي
صى
ظـ ىخٍم ًق ًو ما ب ٍيف السَّم ً
طا ًم ٍف الس ً ِّ ً
اء ًإلىى
ىغ ٍي ىر ىىاتىٍي ًف اٍل ىم َّرتىٍي ًف ،ىأرٍىيتيوي يم ٍنيىبً ن
ى ى ى
ى
ى
َّماء ىسادا ع ى ي
ٍاأل ٍىر ً
ض"(ّ).

خاص تميز عف غيره كفقا لما يممؾ
أم
ّّ
كبيذا نجد أف اإلماـ مجاىد كاف لو ر ه
مف أدكات االجتياد.

املطلب الجالح:

اليظر لودُ اهلل تعاىل

قاؿ تعالى :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ.)ْ(
عف مجاىد  ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ،قاؿ" :تنتظر الثكاب مف ربيا ،ال يراه مف خمقو
شيء"(ٓ) ،كلقد أجمع الصحابة الكراـ  عمى رؤية اهلل تعالى في اآلخرة ألىؿ النعيـ،
كيؤيد ذلؾ الحديث الشريؼ( :إف ناسا قالكا لرسكؿ اهلل  :يا رسكؿ اهلل ،ىؿ نرل ربنا

يكـ القيامة؟ فقاؿ رسكؿ اهلل  :ىؿ تضاركف في رؤية القمر ليمة البدر؟ قالكا :ال يا

رسكؿ اهلل ،قاؿ :ىؿ تضاركف في الشمس ليس دكنيا سحاب؟ قالكا :ال يا رسكؿ اهلل،
قاؿ :فإنكـ تركنو كذلؾ)(ٔ) ،كلذلؾ فإف سمؼ األمة أجمعكا عمى رؤية اهلل تعالى.

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

تفسير القرآف العظيـ ،ابف كثير.ْْٓ/ٕ ،
صحيح البخارم ،محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي ،المحقؽ :محمد زىير بف ناصر
الناصر ،دار طكؽ النجاةُِِْ ،ىػ.ْٖٓٓ ،
صحيح اإلماـ مسمـ.ُٕٕ ،
سكرة القيامة ،اآليتاف ِِ.ِّ ،
تفسير مجاىد ،ص ٕٖٔ.
المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم (تٕٔٔىػ) ،دار
دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،طُِِّٗ ،ق.ُٖ-ُٕ/ّ ،
ٔٔٓ
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فعف األكزاعي أنو قاؿ" :إني ألرجك مف اهلل أف يحجب جيمان كأصحابو كعده
ألكليائو كأفضؿ ثكابو حيث يقكؿ  :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ،فجحد جيـ
كأصحابو أفضؿ ثكابو الذم كعد أكلياءه ،كعف عبداهلل بف المبارؾ انو قرأ :ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ،فقاؿ :لـ يحجب اهلل أحدنا عنو إال عذبو،
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ،قاؿ :رؤية اهلل .)ُ("
كىناؾ طكائؼ منعت مف رؤية اهلل تعالى يقكؿ النككم :زعمت المعتزلة المرجئة
كالخكارج كبعض أىؿ البدع بأف اهلل تعالى يستحيؿ رؤيتو كال يمكف أف يراه أحد مف
خمقو(ِ).
كمسألة رؤية اهلل تعالى يكـ القيامة مف المسائؿ التي أثير حكليا الكبلـ كثي ار،
كالسيما مف قبؿ المعتزلة التي ترل أف اهلل تعالى ال يراه أحد مف البشر .كيستدؿ
المعتزلة بقكلو تعالى :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ،)ّ(
فيمنعكف رؤية اهلل تعالى في اآلخرة بأم شكؿ مف األشكاؿ.
فيقكؿ القاضي عبد الجبار :ال تراه األبصار ،أنو تعالى نفى إدراؾ البصر عف
نفسو كىذا في جميع األكقات ال تدركو جميع األبصار(ْ)؛ كلذلؾ يقكؿ الزمخشرم :عند
المحشر حيث يجتمع كؿ المخمكقات لنظركا إلى أمكر ال يمكف أف تحصر ،فيككف
المؤمنكف في مأمف كليـ نضارة في الكجو إذ ال خكؼ عمييـ كال يصيبيـ حزف كنظرىـ
(ُ) ينظر :بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكبلمية ،تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف
عبد السبلـ الدمشقي ،مجمع الممؾ فيدُِْٔ ،ىػ ،صُْٓ.ُْٖ-
(ِ) بنظر :شرح مسمـ النككم.ُٓ/ّ ،
(ّ) سكرة األنعاـ ،اآلية َُّ.
(ْ) ينظر :شرح األصكؿ الخمسة ،القاضي عبد الجبار (تُْٓق) ،تحقيؽ :د .عبد الكريـ عثماف ،طّ،
مكتبة كىبة ،القاىرةُٗٗٔ ،ـ ،صِِّ.
ٔٔٔ
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إليو تعالى كقتيا مف المستحيؿ ،كعندىا نرجع األمكر إلى معاني اختصاصيا ،كما يقاؿ
لبعض الناس أنا ناظر لفبلف ماذا يصنع بي بمعنى ما اتكقع منو كارجكه(ُ).
رد األشاعرة كالماتريدية عمى المعتزلة كأثبتكا رؤية اهلل تعالى بأدلة كثيرة،
كقد ٌ

كمنيا ما قاؿ الرازم عف ىذه اآلية الكريمة :اآلية الكريمة التي تدؿ عمى إثبات رؤيتو
تعالى ىي مف الخاص كنعرؼ أف الخاص مقدـ عمى العاـ ،ىذا فيما لك نقتنع بداللة
تفسير اآلية برؤيتو تعالى في اآلخرة(ِ).
كقاؿ اآللكسي :ال تدركو األبصار إال بإذف منو تعالى ،كال يقدر أحد إال بإذنو
كقدرتو كتمكينو كمشيئتو كىذا ىك المطمكب(ّ).
كبذلؾ نجد أف مجاىد يقكؿ إف اهلل تعالى ال يمكف رؤيتو ،كفقا لما أكصمو إليو
اجتياده عمى الرغـ مف إجماع الصحابة  عمى رؤيتو تعالى ،كلـ يشنع أحد عميو،
كربما كانت المعتزلة ممف تمسؾ برأم اإلماـ ،ك أركا فيو ما يكافؽ نظرتيـ في تنزيو اهلل
تعالى كتقديسو.

(ُ) ينظر :الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ،أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد ،الزمخشرم جار اهلل
(تّٖٓىػ) ،دار الكتاب العربي ،بيركت ،طَُّْٕ ،ىػ.ِٔٔ/ْ ،
(ِ) ينظر :مفاتيح الغيب ،أبك عبد اهلل محمد بف عمر الرازم الممقب بفخر الديف الرازم (تَٔٔىػ) ،دار
إحياء التراث العربي ،بيركت ،طَُِّْ ،ىػ.ُِٖ/ُّ ،
(ّ) ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ،شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني
األلكسي (تَُِٕىػ) ،المحقؽ :عمي عبد البارم عطية ،دار الكتب العممية ،بيركت.ِْٕ-ِْٔ/ٕ ،
ٕٔٔ
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املبحح الجاىي:

ميَج اإلماو جماٍد يف التأويل

عرؼ ابف منظكر التأكيؿ بقكلو "األكؿ الرجكع ،آؿ الشيء يؤكؿ أكال كماال رجع.
كآؿ إليو الشيء رجعو .كآلت عف الشيء ارتددت"(ُ).
كالتأكيؿ في االصطبلح جاء بثبلثة معاني:
المعنى األول :يراد بو حقيقة الشيء ،كما يؤكؿ أمره إليو ،كىذا المعنى ال يختمؼ

كثير عف المعنى المغكم لمتأكيؿ ،بؿ ىك مستمد منو.
نا
المعنى الثاني :التأكيؿ بمعنى التفسير ،كالبياف كالتعبير عف الشيء كقكلو تعالى:
ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ،)ِ(أم بتفسيره"(ّ) ،كىذا ما غمب عمى تفسير
السمؼ.
المعنى الثالث" :ىك صرؼ المفظ عف ظاىره المتبادر منو إلى محتمؿ مرجكح

بدليؿ"(ْ).

أ -قاؿ تعالى :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ.)ٓ(
لقد تكاترت األحاديث حكؿ معنى الميزاف لقكلو ( :كممتاف خفيفتاف عمى

المساف ،ثقيمتاف في الميزاف ،حبيبتاف إلى الرحمف :سبحاف اهلل كبحمده ،سبحاف اهلل

العظيـ)(ٔ) ،كقاؿ  عف ساقي عبداهلل بف مسعكد( :ليما في الميزاف أثقؿ مف أحد)(ٕ)،
(ُ) لساف العرب.ّّ/ُّ ،
(ِ) سكرة يكسؼ ،اآلية ّٔ.
(ّ) تفسير القرآف العظيـ.ُّٕ/ُ ،

(ْ) أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ،محمد األميف بف محمد المختار الجكني الشنقيطي ،مجمع الفقو
اإلسبلمي ،جدة ،صَِ.

(ٓ) سكرة الرحمف ،اآلية ٕ.
(ٔ) ركاه البخارم.َْٓٔ ،

(ٕ) ركاه احمد ُ َِْ/برقـ (ُّٗٗ) ،كابف حباف ُٓ ْٓٔ/كقاؿ احمد شاكر في المسند ٔ ّٗ/إسناده
صحيح.
ٖٔٔ
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كغير ذلؾ مف األحاديث التي رجحت القكؿ بأف الميزاف ىك ما تعارؼ عميو الناس مما

يستعمؿ بكزف األشياء.

كلكف اإلماـ مجاىد يقكؿ في تفسير ىذه اآلية :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ،كضع العدؿ"(ُ) .ع ٍف مج ً
ادةى ىكالس ّْ
ىم
م  :ﮌ ﮍ أ ً
ُّد ّْ
اى ود ىكقىتى ى
ى يى
ىم اٍل ىع ٍد ىؿ ،أ ٍ
ًَّ
ىم ىر بً ًو اهلل تعالى ًفي ٍاأل ٍىر ً
ض(ِ).
ىك ى
ض ىع اٍل ىع ٍد ىؿ الذم أ ى
كىنا نتساءؿ ىؿ نستطيع أف نقكؿ عف ىذا الكبلـ لئلماـ مجاىد بأنو تأكيؿ الذم
ىك "صرؼ النظر عف االحتماؿ الراجح إلى االحتماؿ المرجكح العتضاده بدليؿ يدؿ
عمى أف مراد المتكمـ بكبلمو ذلؾ االحتماؿ المرجكح"(ّ).
كاذا قمنا إنو تأكيؿ فيككف ،إذ إنو بدأ منذ عصر الصحابة الكراـ حيث كاف عبد
اهلل بف عباس  مشيك ار بيذا كما سيأتي في تأكيمو الساؽ.
كلكننا نجد أف السمؼ تقصد بالتأكيؿ أم التفسير؛ حيث يقكؿ اإلماـ الطبرم:
كاف الصحابة الكراـ في تفسير القراف كتأكيمو يفيمكنو بما يكافؽ ما تعممكه مف النبي 
في إثبات المسائؿ(ْ).
فالتأكيؿ في لفظ السمؼ كما يقكؿ ابف تيمية :لو معنياف(ٓ):
أولهما :تكضيح معنى الكبلـ كتفسيره كبياف المراد منو بأف يكافؽ ظاىره أك
يخالفو ،كبيذا يككف التفسير كالتأكيؿ عندىـ قريبا المعنى.

(ُ) تفسير مجاىد ،صّٔٔ.
(ِ) ينظر :تفسير القرطبي.ُْٓ/ُٕ ،
(ّ) اإليضاح لقكانيف االصطبلح في الجدؿ كالمناظرة ،تأليؼ يكسؼ بف عبد الرحمف بف الجكزم ،تحقيؽ د.
محمكد السيد الدغيـ ،منشكرات مدبكلي ،القاىرة ُٓٗٗـ ،صَِ.
(ْ) ينظر :تفسير الطبرم.ّٔ-ّٓ/ُ ،
(ٓ) ينظر :مجمكع الفتاكل ،ابف تيمية.ِِٗ-ِٖٖ/ُّ ،
ٔٔٗ
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والثاني :أف المفظ عند السمؼ ىك نفس ما يراد مف الكبلـ.

ع ًف ٍاب ًف عَّب و ً
ضي اهلل ىع ٍنيما "أَّىنوي أرىل ر يج نبل ىي ًزف قى ٍد أىرىج ىح فىقى ى ًً ّْ
اف
ى
ى
اؿ :أىقـ الم ىس ى
ي
ٍ
ى ى
اس ىر ى ي ي ى
اؿ المَّوي :ﮔ ﮕ ﮖ.)ُ(
ىك ىما قى ى
ض ًؿ :إف اهلل كضع الشريعة ،كفبلف كضع كذا بمعنى ألقاه،
كعف اٍل يح ىس ٍي ًف ٍب ًف اٍلفى ٍ

(ِ)
اؿ :إَّنوي اٍل يح ٍك يـ
كعمى ىذا فالقرآف ىك الميزاف ،ألنو يبيف لنا ما نحتاج  ،كمنيـى ىم ٍف قى ى
يؼ(ّ) .كقاؿ التسترم :قكلو تعالى  :ﮌ ﮍ ،قاؿ :بمعناه
قى ى
اؿ :طي ٍغىي يانوي التَّ ٍح ًر ي

الباطف ىك لمجكارح مف األمر كالنيي عمييا(ْ).

كبعض المفسريف مف السمؼ كاف كاف يفسر الميزاف بالعدؿ ،كلكنو يعني بو
العدؿ بالكزف أم الميزاف عنده ىك المعركؼ عند الناس لما تكزف بو األشياء" ،أنزؿ اهلل
الميزاف لمخمؽ زمف نكح ،يعني أنزؿ العدؿ في األرض ،كأمر بالقسط فبل تميمكا عنو
كتنقصكا"(ٓ).
كربما ىناؾ مف الفقياء حاكؿ الجمع بيف العدؿ كمفيكـ ،كبيف الكزف بالميزاف

ً
ً ً ً
امةي بًاٍلىي ًد(ٔ).
المعركؼ ،فقد جاء عف ٍاب يف يعىي ٍيىنةى قكلو :ىك اٍلق ٍسطي باٍل ىقٍمب ك ٍاإلقى ى

(ُ) تفسير القرآف العظيـ الرازم ابف أبي حاتـ (ت ِّٕىػ).ِِّّ/َُ ،
(ِ) ينظر :المصدر نفسو.
(ّ) تفسير القرطبي.ُْٓ/ُٕ ،
(ْ) ينظر :تفسير التسترم ،أبك محمد سيؿ بف عبد اهلل بف يكنس بف رفيع التيسترم (تِّٖىػ) ،جمعيا :أبك
بكر محمد البمدم ،المحقؽ :محمد باسؿ عيكف السكد ،دار الكتب العممية ،بيركتُِّْ ،ىػ.ُٓٗ/ُ ،

(ٓ) ينظر :بحر العمكـ ،أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم (ت ّّٕىػ) ،دار الكتب
العمميةُّٗٗ ،ـ.ّٕٗ/ّ ،
(ٔ) ينظر :عمدة القارم شرح صحيح البخارم ،بدر الديف العيني( ،تٖٓٓق) ،دار الكتب العممية ،بيركت،
ُٗ.َّْ/
َٕٔ
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كلمنحكييف أيضا رأم في معنى الميزاف ،فجاء عف الفراء قكلو :الميزاف ،أم:
العدؿ ،كغيره قاؿ :ىك الميزاف ىك الذم يكزف بو(ُ).
كعف ابف عباس  أنو قاؿ :الميزاف ذك كفتاف ،كلو لساف(ِ).
كيذكر الميزاف عند الحسف فقاؿ" :لمميزاف كفتاف كلساف"(ّ).
كقاؿ أبك الحسف األشعرم مبينان رأم أىؿ السنة في الميزاف :عند أىؿ الحؽ:
الميزاف لو كفتاف كلساف ،تكضع في إحدل كفتيو الحسنات ،كفي األخرل تكضع
السيئات ،فمف رجحت عنده الحسنات سيدخؿ الجنة ،كمف رجحت عنده السيئات سيدخؿ
النار(ْ).
قاؿ أبك إسحاؽ الزجاج :إف أىؿ السنة قد أجمعكا عمى اإليماف بالميزاف ،كأف لو
كفتاف كلساف ،كبو تكزف أعماؿ العباد يكـ القيامة"(ٓ).
كأنكرت المعتزلة الميزاف :كقالكا ىك ما يعبر عنو بالعدؿ"(ٔ).

(ُ) ينظر :إعراب القرآف ،أبك جعفر َّ
النحَّاس أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس المرادم النحكم
(تّّٖىػ) ،كضع حكاشيو كعمؽ عميو :عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ ،،دار الكتب العممية ،بيركت،
ُُِْىػ.َِْ/ْ ،
(ِ) ينظر :شعب اإليماف ،أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى أبك بكر البييقي (تْٖٓىػ) ،حققو :د .عبد
العمي عبد الحميد حامد ،مكتبة الرشد ،اليندََِّ ،ـ.ْْٕ/ُ ،
(ّ) ينظر :شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة ،أبك القاسـ ىبة اهلل بف الحسف بف منصكر الطبرم
الرازم البللكائي (تُْٖىػ) ،تحقيؽ :أحمد بف سعد بف حمداف الغامدم ،دار طيبة ،السعكدية ،طٖ،
ََِّـ.َُِِ ،
(ْ) ينظر :مقاالت اإلسبلمييف ،األشعرم.ُُِ/ُ ،
(ٓ) ينظر :فتح البارم.ّٖٓ/ُّ :
(ٔ) ينظر :فتح البارم.ّٖٓ/ُّ ،
ُٕٔ
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كالسبب الذم جعميـ يؤكلكف الميزاف بالعدؿ :أنو عندىـ تعد األعماؿ أعراض،
كأف األعراض ال تقكـ بنفسيا كيستحيؿ كزنيا(ُ).

كنحف نعرؼ أف المَّو تعالى قادر عمى جعؿ األعراض أجساـ ،كىذا غير

مستحيؿ في العقؿ ،بؿ ثبت بالنقؿ فكاف االعتقاد بو كاجبا ،ألف في كزف األعماؿ
إظيار لعدؿ اهلل تعالى كتعريؼ العباد بقدرتو كحكمتو جؿ شأنو.
الميزاف عند المعتزلة "في الكاقع ال فائدة منو سكل أنو يخفؼ العذاب عمى رأم
أبي ىاشـ كعبد الجبار المعتزلي ،كعمى رأم الجبائي ال فائدة منو البتة ،ألف في أصؿ
مذىبيـ أف الحسنات تحبطيا السيئات الكبيرة ،فمف فعؿ كبيرة كلـ يتب فإف حسناتو كميا
تحبط في مقابميا ،كال أمؿ لو بالنجاة يكـ القيامة(ِ).
كلكف مف خبلؿ البحث لـ اجد أف كؿ المعتزلة قد أكلكا الميزاف بالعدؿ ،كمف
ذلؾ قكؿ القاضي عبد الجبار :لـ يرد اهلل تعالى بالميزاف إال المعقكؿ منو المتعارؼ بيننا
دكف العدؿ كغيره عمى ما يقكلو بعض الناس ،كميما أمكف ال يجكز أف يحمؿ كبلـ اهلل
تعالى إال عمى الحقيقة ال يعدؿ بو عنو إلى المجاز ،كبياف ذلؾ لك قصد بالعدؿ
الميزاف ،إذ العدؿ ال يثبت بالكزف مف الثقؿ كالخفة ،كبيذا نستدؿ عمى أف ما يراد
بالميزاف ليس العدؿ ،كانما ىك ما تعارؼ بيننا مما تشتمؿ المكازيف عميو(ّ).
كيؤكبل كبلمنا ىنا حكؿ رأم قكؿ القاضي عبد الجبار بأف الميزاف لو كفتيف
كلساف" :فإف قالكا :كما الفائدة مف إثبات الميزاف كالكزف ،كىك الذم يكزف األشياء بعد
فاف أعماؿ العباد أعراض سكاء كانت
كضعيا فيو ،كليس ىناؾ شيء يكضع بالميزاف؛ ٌ

طاعات أـ معاصي كال يصح فييا الكزف ،قيؿ لو :ليس ممتنعا عمى اهلل تعالى أف يجعؿ
(ُ) ينظر :شرح العقيدة الطحاكية ،صُْٗ.
(ِ) ينظر :شرح األصكؿ الخمسة ،صّْٔ.ْْٔ-
(ّ) ينظر :شرح األصكؿ الخمسة ،القاضي عبد الجبار ،صّٕٓ.
ِٕٔ

16
النكر دليؿ عف الطاعة كيجعمو في كفة ،كأف يجعؿ الظمـ دليؿ عمى المعصية كيجعمو
بالكفة األخرل ،كأيما الكفتيف ترجحت كاف لو حكميا مف الثكاب أك العذاب"(ُ).
أف المراد مف الميزاف عند القاضي عبد الجبار المعتزلي ىك
كييذا يتبيف لنا ٌ

المتعارؼ بيننا.

كلمشيعة رأم آخر ،كىك أف الميزاف الذم عندىـ ال يشبو مكازيف الخمؽ ىك
أقدس المكازيف ،إذ يقكؿ صدر المتألييف :الميزاف الذم ذكره القرآف يجب حممو عمى أنو
أشرؼ المكازيف ،إذ إف ميزاف الشيء يككف مف نفس الجنس ،كأقدس ميزاف ىك ميزاف
يكـ الحساب لقكلو تعالى :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ،كىك الذم يزف العمكـ
كأعماؿ القمكب التي ىي تنشأ مف أعماؿ البدف(ِ).
كممف أنكر أف الميزاف ذك المساف كالكفتيف الشيخ محمد رشيد رضا ،إذ يقكؿ:
في نفي تمؾ الصفات كفي رده عمى الزجاج" :ال تغتر بقكؿ الزجاج بأف الميزاف ىك ذك
المساف كالكفتيف كقكلو بأنو الذم أجمع عميو أىؿ السنة ،إذ لـ يرد مف كتب الحديث
المعتمدة حديث مرفكع صحيح بذلؾ الكصؼ ،كأف الكثير مف غير الحفاظ ممف يصنؼ
في العمكـ يطمقكف تسميات اإلجماع بتساىؿ كالزجاج ليس منيـ ،بؿ كيطمقكف عمى كؿ
ما يكجد في كتب أىؿ السنة فينسبكنيا الييـ ،كاف كاف ليس لو أصؿ عند السمؼ كلـ
يتفؽ عميو كالخمؼ ،كىذه المسألة مف المسائؿ المختمؼ عمييا عنده السمؼ كالخمؼ(ّ).
قاؿ أيضان :إف ما عميو سمؼ األمة أف كؿ ما ثبت بالكتاب كالسنة فيك الحؽ ال
ريب فيو كاصؿ ذلؾ اإليماف بالغيب فنؤمف بو كال نقكؿ في صفتو ككيفيتو برأينا ،كاف
(ُ) ينظر :شرح األصكؿ الخمسة ،صٓ.۳۷
(ِ) ينظر :األسفار ،صدر المتألييف.ِٗٗ/ٗ ،
(ّ) ينظر :تفسير القرآف الحكيـ ،محمد رشيد بف عمي رضا الحسيني (تُّْٓىػ) ،الييئة المصرية العامة
لمكتابَُٗٗ ،ـ.ِِّ/ٖ ،
ّٕٔ
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اهلل تعالى سيقيـ الكزف بالقسط ،كبميزاف يميؽ بو ،فيكزف كؿ شيء مف األعماؿ
كاألخبلؽ كاإليماف حتما ،كاف صح الحديث فيو ،فبل نبحث عف صفتو ككيفيتو أك
صكرتو(ُ).
كالكاقع أف ما قالو محمد رشيد رضا ،إذ انكر الميزاف لو كفتاف مف السنة ،أك أم
إشارة لو بحسب قكلو بيذا الشكؿ ،غير مسمـ بو ،فقد جاءت األحاديث مف السنة النبكية
التي تدؿ عمى كزف األعماؿ كالعامؿ كالعمؿ.
كبيذا يتبيف أف رأم اإلماـ مجاىد بالميزاف يختمؼ عف رأم أىؿ السنة ،ككاف
رأيو مما أخذ بو بعض المعتزلة ،كالذم قاس فيو قياس لغكم ،إذ قاؿ القرطبي" :قد ركم
عف مجاىد ،كالضحاؾ ،كاألعمش ،أف الميزاف ىنا بمعنى العدؿ كالقضاء ،كذكر الكزف
كالميزاف ضرب مثؿ ،كما يقاؿ :ىذا الكبلـ في كزف ىذا"(ِ).
ب -قاؿ تعالى :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ.)ّ(
عف مجاىد ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ،قاؿ :بقكة"(ْ).
كقد ذكر اغمب العمماء أف معنى األيد ليس اليد ،كانما ىي تعني القكة ،بدليؿ

قكاميس المغة "أيد :األ ٍىي يد ك ي ً
اج:
يعا :اٍلقي َّكةي؛ قى ى
اؿ اٍل ىع َّج ي
اآلد ىجم ن
ًم ٍف أىف تبدلت ً
بآدم آدا ىي ٍعنًي قي َّكةى َّ
الشىب ً
اب.

(ُ) ينظر :تفسير المنار.ِّّ/ٖ ،
(ِ) البداية كالنياية ،إسماعيؿ بف عمر بف كثير ،مكتبة المعارؼ بيركتَُٗٗ ،ـ.ُْٓ/ٗ ،
(ّ) سكرة الذاريات ،اآلية ْٕ.
(ْ) تفسير مجاىد ،صُِٔ.
ْٕٔ
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َّ
ً
ً
ً
كًفي يخ ٍ ً ً
كر بأ ٍىيده ،أىم بًقي َّكتًو؛ ىكقى ٍكليوي
طىبة ىعم ٍّي ىك َّرىـ الموي ىك ٍجيىوي :كأىمسكيا م ٍف أىف تى يم ى
ى
 :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ؛ أىم ىذا اٍلقي َّكًة"(ُ).
قاؿ الطبرم :يقكؿ اهلل تعالى :كرفعنا سقؼ السماء بقكة ،كبنحك ذلؾ قاؿ أىؿ
التأكيؿ ذكر مف قاؿ ذلؾ :فذكر باألسانيد ذلؾ عف ابف عباس ،كمجاىد ،كقتادة،
كمنصكر ،كابف زيد ،كسفياف(ِ).
م:
كقاؿ العمماء قد غمط مف قاؿ إف األيد ىي جمع اليد كما قاؿ اٍل ىج ٍك ىى ًر ٌ

"الي يد
ى
ىفٍم و
س

و
ً
كي ًدمّّ ،ىك ىى ىذا ىج ٍمعي فى ٍع وؿ ًمثٍ ىؿ
م ىعمىى فى ٍعؿ ،ىساكىنةي اٍل ىع ٍي ًف ،ألىف ىج ٍم ىعيىا أ ٍىيد ي
أىصميا ىي ٍد ه
كس ،كىال ي ٍجمع فىع هؿ عمىى أى ٍفعؿ ًإال ًفي حر و
كؼ ىي ًس ى و
كأى ٍفمي و
كد وة ًمثٍ ىؿ ىزىم وف كأ ٍىزيم وف
يرة ىم ٍع يد ى
س كيفمي و ى ي ى ي ى ى
ي
يي

كجىب وؿ كأ ٍ و
ىع و
ص"(ّ).
صا كأ ٍ
ى
ىجيبؿ ىك ىع ن
كقد رد أبك الحسف األشعرم عمييـ حيث قاؿ" :كقد اعتؿ معتؿ بقكؿ اهلل تعالى:

ﯰ ﯱ ﯲ ،قالكا :األيد القكة ،فكجب أف يككف معنى قكلو تعالى( :بيدم)،
بقدرتي ،قيؿ ليـ :ىذا التأكيؿ فاسد مف كجكه:
أحدها :أف األيد ليس جمع لميد ،ألف جمع يد أيدم ،كجمع اليد التي ىي نعمة
أيادم"(ْ).

(ُ) لساف العرب ،محمد بف مكرـ بف منظكر اإلفريقي ،دار صادر – بيركت.
(ِ) ينظر :تفسير الطبرم.ّْٖ/ِِ ،
(ّ) لساف العرب ،ص َِٖٔ.َُُٖ/
(ْ) اإلبانة عف أصكؿ الديانة ،أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف أبي بردة بف أبي مكسى األشعرم
(تِّْىػ) ،المحقؽ :د .فكقية حسيف محمكد ،دار األنصار ،القاىرةُّٕٗ ،ق.ُّّ/ُ ،
ٕٔٓ
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كىناؾ رأم لئلماـ النخجكاني رأم ال يختمؼ كثي ار فيقكؿ" :بنينا السماء المرفكعة

المحفكظة بًأ ٍىي ود غالبة كقدرة كاممة"(ُ).

قاؿ أبك العباس المراكشي" :إنما كتبت ﯲ بياءيف فرقا بيف األيد الذم ىك
القكة كبيف األيدم جمع يد كال شؾ أف القكة التي بنى اهلل بيا السماء ىي أحؽ بالثبكت
في الكجكد مف األيدم فزيدت الياء الختصاص المفظة بمعنى أظير في أدراؾ الممككتي
في الكجكد"(ِ).
كىناؾ لمحات جميمة في تفسير اآلية مف بعض المفسريف كقكؿ المراغي:
"ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ،أم :كلقد بنينا السماء ببديع قدرتنا ،كعظيـ
سمطاننا ،كانا لقادركف عمى ذلؾ ال يمسنا نصب كال لغكب"(ّ).
يقكؿ الشيخ محمد األميف الشنقيطي (تُّّٗىػ)" :لقد غمط غمطا فاحشا مف
ظف أف اآلية تعني جمع يد ،كانما يككف المعنى :كالسماء بنيناىا بقكة"(ْ).
كبيذا نفيـ كبلـ اإلماـ مجاىد انو ما كاف تأكيبل كما قد يظف البعض ،كانما ىك
أرجع الكممة ألصميا المغكم كىك ما كافؽ عميو جميكر السمؼ.

(ُ) الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية المكضحة لمكمـ القرآنية كالحكـ الفرقانية ،نعمة اهلل بف محمكد النخجكاني
(تَِٗىػ) ،دار ركابي ،مصرُٗٗٗ ،ـ.ّٓٓ/ِ ،
(ِ) عنكاف الدليؿ مف مرسكـ خط التنزيؿ ،أبك العباس أحمد بف محمد بف عثماف األزدم المعركؼ بابف البناء
المراكشي (تُِٕق) ،تحقيؽ ىند شمبي ،دار الغرب اإلسبلميَُٗٗ ،ـ ،صُٗ.
(ّ) تفسير المراغي ،أحمد بف مصطفى المراغي (ت ُُّٕىػ) ،مطبعة مصطفى البابى الحمبي ،مصر،
ُْٔٗـ.ٗ/ِٕ ،
(ْ) ينظر :أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ،محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني
الشنقيطي (تُّّٗىػ) ،دار الفكر ،بيركت ،لبنافُٗٗٓ ،ـ.ِْْ/ٕ ،
ٕٔٔ
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ج -قاؿ تعالى  :ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ.)ُ(
ت َّ
ؼ ىرُّبىنا ىع ٍف ىس ًاق ًو ،فىىي ٍس يج يد
 ،قى ى
(ي ٍك ًش ي
اؿ :ىس ًم ٍع ي
النبً َّي  ىيقيك يؿ :ى
اف ىي ٍس يج يد ًفي ُّ
ب ًلىي ٍس يج ىد،
اء ىك يس ٍم ىعةن ،فىىي ٍذ ىى ي
فىىي ٍبقىى يك ُّؿ ىم ٍف ىك ى
الد ٍنىيا ًرىي ن

ىع ٍف أىبًي ىس ًع ويد
لىوي يك ُّؿ يم ٍؤ ًم وف ىك يم ٍؤ ًمىن وة،
طبقنا ك ً
اح ندا)(ِ).
كد ى
فىىي يع ي
ظ ٍي يرهي ى ى ى

يقكؿ مجاىد ،قكلو تعالى  ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ،قاؿ :شدة األمر"(ّ).

كقاؿ ابف عباس  " :ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ىعف أىمر ىك يانكا ًفي عمى ًم ٍنوي ًفي
ً
ُّ
بلمة ىبينيـ ىكىبيف ىربيـ"(ْ).
الد ٍنىيا ىكييقىاؿ ىعف أىمر ىشديد فظيع ،ىكييقىاؿ ىعف ىع ى
كمع أف ابف عباس  كغيره يفسركف اآلية بمعنى اليكؿ كالشدة ،فيناؾ مف
يفسرىا بالساؽ هلل سبحانو كتعالى.
كنجد عند سمؼ األمة مف الصحابة كالتابعيف في تفسير ىذه اآلية قكليف:
القول األول" :أف المراد بالساؽ الشدة ،كبو قاؿ ابف عباس ،كمجاىد ،كقتادة،
كسعيد بف جبير ،كالضحاؾ ،كابراىيـ النخعي ،كغيرىـ"(ٓ).
كدليميـ :أنو سبحانو قاؿ  :ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ،كلـ يقؿ :عف ساؽ اهلل ،كال قاؿ:
يكشؼ الرب عف ساقو ،كانما ذكر ساقنا َّ
معرفة ،كال مضافة ،كىذا المفظ
منكرة غير َّ

بمجرده ال يدؿ عمى أنيا ساؽ اهلل تعالى(ٔ).

(ُ) سكرة القمـ ،اآلية ِْ.
(ِ) صحيح البخارم ،باب (يكـ يكشؼ عف ساؽ) ،برقـ (ّْٓٔ).
(ّ) تفسير مجاىد ،صَٕٔ.
(ْ) تفسير ابف عباس.ِْٖ/ُ ،
(ٓ) ينظر :تفسير الطبرم.ٓٓٓ-ْٓٓ/ِّ ،
(ٔ) ينظر :بياف تمبيس الجيمية.ّْٕ/ٓ ،
ٕٕٔ
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كىناؾ آراء أخرل أخذت جانب التأكيؿ ،منيا" :قاؿ عياض :المراد بالساؽ النكر
العظيـ ،كركم عف أبي مكسى األشعرم عف النبي  يكـ يكشؼ عف ساؽ ،قاؿ :عف
نكر عظيـ يخركف لو سجدا ،كعف قتادة فيما ركاه عبد بف حميد يكـ يكشؼ عف ساؽ
عف أمر فظيع ،كعف عبد اهلل ىي ستكر رب العزة إذا كشؼ لممؤمف يكـ القيامة ،كعف
الربيع بف أنس يكشؼ عف الغطاء فيقع مف كاف آمف بو في الدنيا ساجدا"(ُ).
كما كأكلو بعضيـ" :بأف اهلل يكشؼ ليـ عف ساؽ لبعض المخمكفيف مف مبلئكتو
كغيرىـ ،كيجعؿ ذلؾ سببا لبياف ما شاء مف حكمتو في أىؿ اإليماف ،كالنفاؽ"(ِ).

السجستانًي :أىم تكشؼ
اؿ أيىبك ىحاتًـ
كيقكؿ اإلماـ السيكطي (تُُٗق)" :قى ى
ٍ
ً
ً
اف ىغائًبا"(ّ).
ٍاآلخ ىرة ىعف ىساقيىا يستبيف م ٍنيىا ىما ىك ى
القول الثاني :المراد بالساؽ ىنا ساؽ الرحمف سبحانو ،كبو قاؿ ابف مسعكد،

كغيره(ْ).
كدليميـ أنيـ يستندكف عمى الحديث الصحيح عف أبي سعيد الخدرم المخرج في
الصحيحيف ،الذم قاؿ فيو( :فيكشؼ الرب عف ساقو).
كىناؾ مف الصحابة كالتابعيف مف اخذ اآلية عمى ظاىرىا كاثبت بأنيا صفة هلل
تعالى عمى الكجو البلئؽ بو سبحانو ،كال يماثؿ صفات المخمكقيف ،كممف قاؿ بيذا
الخ ٍدرم ،كابف مسعكد ،كالبخارم ،كأبك يعمى ،كابف القيـ كالشككاني.
القكؿ :أبك سعيد ي

(ُ) عمدة القارم شرح صحيح البخارم.ِٕٓ/ُٗ ،
(ِ) المصدر نفسو.
(ّ) الدر المنثكر.ِٓٓ/ٖ ،
(ْ) ينظر :تفسير ابف عطية.ّّٓ/ٓ ،
ٕٖٔ
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ما ركم عف أبي مكسى األشعرم  أف النبي  قاؿ في قكلو تعالى  :ﰝ
فيخركف لو يس َّج ندا)(ُ).
ﰞ ﰟ ﰠ ،قاؿ( :عف نكر عظيـ ُّ

قاؿ أبك حاتـ السجستاني :أم إف اآلخرة تكشؼ عف ساقيا(ِ).
قاؿ السعدم :في يكـ القيامة تنكشؼ األىكاؿ كيحيف الكقت لمفصؿ بيف العباد

فيأتي اهلل تعالى لمجازات الناس كالفصؿ بيف العباد فيكشؼ عف ساقو الكريمة التي ليس
كمثميا شيء فيرل العباد مف العظمة كالجبلؿ ما ال يمكف كصفو فيدعكف لمسجكد لو
تعالى فيسجد كؿ مف كاف يسجد هلل طائعا مختا ار ،كأما أىؿ النفاؽ كالفجكر فبل
يستطيعكف السجكد كال يقدركف عميو(ّ).
قاؿ ابف القيـ" :أف نقكؿ مف أيف في ظاىر القرآف َّ
أف هلل ساقان؟ كليس معؾ إال
قكلػو تعالى  :ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ،كالصحابة متنازعكف في تفسير اآلية؛ ىؿ المراد
الكشؼ عف ّْ
الش َّدة ،أك المراد بيا َّ
أف الرب تعالى يكشؼ عف ساقو؟ كال يحفظ عف
الصحابة كالتابعيف نزاع فيما يذكر أنو مف الصفات أـ ال في غير ىذا المكضع"(ْ).

(ُ) أخرجو أبك يعمى في مسنده ،رقـ (ِّٖٕ) ُّ ،ِٔٗ/كابف جرير في التفسير ،ُٗٓ /ِّ ،كالبييقي في
"تفرد بو ركح بف جناح كىك شامي يأتي
األسماء كالصفات ،رقـ (ِٕٓ) .ُٖٕ/ِ ،كقاؿ البييقيَّ :
بأحاديث منكرة ال يتابع عمييا" ،كأكرده ابف كثير في تفسيره ٖ ،ُٗٗ /كقاؿ" :فيو رجؿ مبيـ" ،كضعَّفو
ابف حجر في الفتح ُُ ،ُٖ/كضعفو األلباني في السمسمة الضعيفة رقـ (ُّّٗ).ُِٓ/ّ ،
(ِ) ينظر :الدر المنثكر.ْٔٔ/ُْ ،
(ّ) ينظر :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ،عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدم
(تُّٕٔىػ) ،المحقؽ :عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ ،مؤسسة الرسالةَََِ ،ـ ،صُٖٖ.
(ْ) الصكاعؽ المرسمة في الرد عمى الجيمية كالمعطمة ،محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف
ابف قيـ الجكزية (تُٕٓىػ) ،المحقؽ :عمي بف محمد الدخيؿ اهلل ،دار العاصمة ،الرياضَُْٖ ،ىػ،
ُ.ِِٓ/
ٕٔٗ
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كيقكؿ أيضا "قد يقاؿ إف القرآف أخبر أنو يكشؼ عف ساؽ؛ ألف ظاىر اآلية
يدؿ عمى ذلؾ ،فيدعكف إلى السجكد ،كال ينبغي السجكد إال هلل تعالى ،عندىا سيككف انو
كشؼ عف ساقو ،كلذلؾ فإف حمؿ األمر عمى الشدة ال يصح ،ألنو عندىا يصح أف
يقاؿ :كشؼ اهلل الشدة أم إنو تعالى أزاليا كما قاؿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ.)ِ(")ُ(
لكف القكؿ بأف الساؽ تعني الشدة لو قبكؿ في المغة ،فالعرب كانت تستعمؿ ىذه
الكممة في التعبير عف شدة األمر ،فيقكلكف كشفت الحرب عف ساقيا ،كيقصدكف بيا
كشفت عف شدة كىكؿ ،كما جاء عف سعد بف مالؾ جد طرفة بفالعبد مف قكلو(ّ:)

كشفت لهم عن ساقها*** وبدا من الشر البراح
كمع ىذا فيقكؿ ابف تيمية :إف خبلؼ السمؼ مف الصحابة كالتابعيف حكؿ ىذه
اآلية ليس مف باب التأكيؿ الذم ىك صرؼ المفظ عف ظاىره ،كانما ىك مف قبيؿ
التفسير لظاىر المفظ ...كلكف كثير مف ىؤالء (يقصد بيـ األشاعرة) يجعمكف المفظ عمى
تأكيبل ،كىذا خطأ(ْ).
ما ليس مدلكنال لو ،ثـ يريدكف صرفو عنو ،كيجعمكف ىذا ن
كلمشيخ ابف عثيميف عف ىذا كبلـ يقكؿ فيو" :ىؿ نأخذ بظاىر المفظ ،أـ نأخذ
بظاىر الحديث النبكم الذم بيف لنا ساؽ اهلل تعالى كالذم اثبت انو صفة مف صفاتو
جؿ شأنو؟ نقكؿ :لكال أف الحديث الشريؼ بيف لنا أف اهلل تعالى سيكشؼ عف ساقو
سيككف عمينا حراـ أف نقكؿ بأنيا ساؽ اهلل كالتي لـ يضفيا  إلى نفسو كلكف الحديث
(ُ) سكرة الزخرؼ ،اآلية َٓ.
(ِ) ينظر :نقض أساس التقديس ،أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف تيمية ،المحقؽ :مكسى بف سميماف
الدكيش ،مكتبة العمكـ كالحكـُِْٓ ،ق.ْْٕ/ٓ ،
(ّ) ديكاف الحماسة ،حبيب بف أكس الطائي أبك تماـ ،المحقؽ :أحمد حسف بسج ،دار الكتب العممية،
ُٖٗٗـ.ُٖٗ/ُ ،
(ْ) ينظر :مجمكع الفتاكل.ّٗٓ-ّْٗ/ٔ ،
َٖٔ

16
الشريؼ ىك مف كضح ذلؾ أف الساؽ ىي ساقو تعالى التي ال تشبو ساؽ المخمكقيف،
ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ.)ِ()ُ(
كبيذا يتبيف لنا أف اإلماـ مجاىد أخذ رأيو عف شيخو ابف عباس كاتبعو قتادة،
كسعيد بف جبير ،كالضحاؾ ،كابراىيـ النخعي الذيف ىـ أيضا لـ يأخذكا بظاىر الحديث
مثمو.

ح  -نزول المالئكة يوم بدر فقط
قاؿ تعالى :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ.)ّ(
يقكؿ مجاىد "نزلت يكـ بدر ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ يعني
مف غضبيـ ىذا قاؿ :فمـ يقاتمكىـ تمؾ الساعة ،كذلؾ يكـ أحد ،كفي قكلو :ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ،يعني معمميف مجزكزة أذناب خيكليـ ،كنكاصييا فييا صكؼ ،كىك
العيف ،كذلؾ التسكيـ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ،يقكؿ جعميا اهلل لتستبشركا كلتطمئنكا
الييـ ،قاؿ فمـ تقاتؿ معيـ المبلئكة يكمئذ ،قاؿ :كربما قاؿ ابف أبي نجيح عف مجاىد:
لـ تقاتؿ معيـ المبلئكة يكمئذ كال قبمو كال بعده إال يكـ بدر"(ْ).

(ُ) سكرة الشكرل ،اآلية ُُ.
(ِ) ينظر :دركس الحرـ المدني لمشيخ ابف عثيميف.ُْ/ُ ،
(ّ) سكرة آؿ عمراف ،اآليتاف ُِْ.ُِٓ-
(ْ) تفسير مجاىد ،صِٖٓ.ِٓٗ-
ُٖٔ
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إف نزكؿ المبلئكة مددا لممؤمنيف في بدر أشبو بأف يككف مجمعان عميو مف سمؼ
األمة كخمفيا ،كأف كاف بعض األئمة انكركا نزكؿ المبلئكة مددا لممؤمنيف بركايات
مضطربة منسكبة منيا:

ىف َّ
ما ىذ ىك ىر ٍاب يف ىع ًطَّيةى أ َّ
اؿ :بمغ المؤمنيف أف كرز بف جابر بف حسؿ
الش ٍعبً َّي قى ى
المحاربي محارب فير ،قد جاء في مدد لممشركيف ،فغـ ذلؾ المؤمنيف ،فقاؿ النبي 

لممؤمنيف عف أمر اهلل تعالى ،ىذه المقالة فصبر المؤمنكف كاتقكا ،كىزـ المشرككف كىزـ
يمد المؤمنكف بالمبلئكة ،ككانت
كر از كمف معو فانصرفكا كلـ يأتكا مف فكرىـ ،كلـ ٌ
المبلئكة بعد ذلؾ تحضر حركب النبي  مددا كىي تحضر حركب المسمميف إلى يكـ

القيامة(ُ).
كيذىب البعض اآلخر إلى :أف نزكؿ المبلئكة ىي لتقكية الركح المعنكية
لممؤمنيف كتثبيتيـ كليس ليشترككا بالقتاؿ بؿ ىـ لـ يشترككا ،كحجتيـ أف الممؾ الكاحد
إذا قاتؿ سيفني أىؿ األرض كييمكيـ جميعا(ِ).
كيقكؿ الطبرم عف مدد المبلئكة في غير بدر "حتى أتينا قريظة كالنضير،
يسيرا ،فانقمبنا بنعمة
فيكمئذ أمدنا اهلل  بثبلثة آالؼ مف المبلئكة ،كفتح اهللي لنا ن
فتحا ن
مف اهلل كفضؿ"(ّ).
كمف العمماء في العصر الحديث مف نفى قتاؿ المبلئكة ،ىك الشيخ رشيد رضا،
اختار أف المبلئكة لـ تقاتؿ يكـ بدرَّ ،
كشنع عمى مف رأل غير ذلؾ فقاؿ :كيؼ يغتر
بعض العمماء بركايات غريبة ال تثبت كال قيمة ليا مف جية النقؿ ،كأيف عقكليـ مف
(ُ) ينظر :البحر المحيط في التفسير ،أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف
األندلسي (تْٕٓىػ) ،المحقؽ :صدقي محمد جميؿ ،دار الفكر ،بيركتَُِْ ،ىػ.ِّّ/ّ ،
(ِ) ينظر :المكاىب المدنية بالمنح المحمدية ،أحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد الممؾ القسطبلني القتيبي
المصرم (تِّٗىػ) ،المكتبة التكفيقية ،القاىرة ،مصر.ّّٔ/ُ ،
(ّ) تفسير الطبرم.ُٕٗ/ٕ :
ِٖٔ
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ىذا ،فتأييد المبلئكة ىك في رفع الركح المعنكية لممؤمنيف ،ثـ إف ما كاف مف األمكر
المادية كنزكؿ المطر مما ساعد المؤمنيف في القتاؿ كفي قتؿ سبعيف مف المشركيف
كأسر سبعيف منيـ ،كاذا كانت المبلئكة قد اشتركت باأللكؼ في القتاؿ بالضرب عمى
الراس أك تقطيع بنانيـ ،فما ىي مزية المؤمنيف مف أىؿ بدر عمى غيرىـ ممف شارؾ
في معارؾ أخرل كقتؿ مف المشركيف األلكؼ ككيؼ استحؽ أىؿ بدر تمؾ المزية بقكؿ
الرسكؿ  لعمر " :كما يدريؾ لعؿ اهلل  اطمع عمى أىؿ بدر فقاؿ :اعممكا ما شئتـ
فقد غفرت لكـ"؟

(ُ)

كعف قتاؿ المبلئكة في قكلو تعالى  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ،)ِ(عف
مجاىد  ﭑ ﭒ يعني أصحاب محمد  ،حيف قاؿ بعضيـ قتمت كقاؿ بعضيـ
قتمت ،فقاؿ اهلل  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ :)ّ(يعني بو محمدا  حيف حصب الكفار"(ْ).
كلكف ىناؾ حديث يتحدث عف قتمى قتمتيـ المبلئكة ،ىك ما جاء عف أبي داكد
المازني( :إني ألتبع رجبل مف المشركيف ألضربو ،إذ كقع رأسو قبؿ أف يصؿ إليو سيفي
(ٓ)
حدا مف
فعرفت أنو قتمو غيرم)  .كلكف ىذا ال يعني أف المسمميف لـ يقاتمكا كيقتمكا أ ن

(ُ) ينظر :تفسير القرآف الحكيـ ،محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد بياء الديف
الحسيني (تُّْٓىػ) ،الييئة المصرية العامة لمكتابَُٗٗ ،ـ.َُٓ/ٗ ،
(ِ) سكرة األنفاؿ ،اآلية ُٕ.
(ّ) سكرة األنفاؿ اآلية ُٕ.
(ْ) تفسير مجاىد.ِّٓ ،
(ٓ) مسند اإلماـ احمد ،أبك عبد اهلل احمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ الشيباني (تُِْق) ،المحقؽ:
شعيب األرنؤؤكط ،عادؿ مرشد كآخركف ،مؤسسة الرسالةََُِ ،ـ.ُٗٓ/ّٗ ،
ّٖٔ

16
الكفار في معركة بدر ،إذ دلت الشكاىد عمى أف الكثير مف قتمى بدر قتمكا بأيدم
الصحابة الكراـ .
كالمسألة ىذه فييا كبلـ كثير لمسمؼ كالخمؼ فعف ابف جزم الكمبي يقكؿ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ،)ُ(يحتمؿ أف يككف خطابا لممبلئكة أك
لممؤمنيف"(ِ).
ككذا ابف عطية يقكؿ :قاؿ القاضي أبك محمد كيحتمؿ أف يككف ﮔ إلى
آخر اآلية :قد يككف خب ار عما يفعمو تعالى بالكفار في مستقبؿ األياـ يخاطب بو
المؤمنيف كما فعمو في الماضي عندما أمرىـ بضرب الرقاب كالبناف تشجيعا ليـ مف
أجؿ نصرة الديف(ّ).
كالكبلـ يطكؿ حكؿ ىذه المسألة كلكف دلت الكثير مف األحاديث الصحيحة أف
المبلئكة كالمسمميف اشترككا بقتؿ الكفار ،كاشتراؾ المبلئكة كاف محدكدا لحكمة اقتضاىا
اهلل  ،كاال فإف الممؾ الكاحد قادر عمى إبادة جيش كامؿ لكحده.
كقاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف :إف إمداد اهلل لممسمميف يكـ بدر بالمبلئكة أمر
مقطكع بو بدكف شؾ في ذلؾ ،فقد شارككىـ كأيدكىـ كثبتكىـ ،بؿ كقاتمكا معيـ فعبل،
كألقكا في قمكب المشركيف الرعب أمر ثابت باآليات كاألحاديث الشريفة ،كاألمر ال شؾ
فيو حيث أف الحكمة مف ذلؾ ىك تثبيت المسمميف كتقكية قمكبيـ مع تييئة كؿ األسباب
لنصرىـ عمى عدكىـ(ْ).
(ُ) سكرة األنفاؿ ،اآلية ُِ.
(ِ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ ،محمد بف أحمد بف جزم الكمبي أبك القاسـ ،المحقؽ :محمد سالـ ىاشـ ،دار
الكتب العمميةُٗٗٓ ،ـ.ِٔ/ِ ،

(ّ) ينظر :المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ابف عطية األندلسي (تِْٓىػ).َٖٓ/ِ ،

(ْ) ينظر :قصص القرآف ،عبد الكريـ زيداف بييج العاني (تُّْٓق) ،مؤسسة الرسالةُٖٗٗ ،ـ،
ِ.ُِّ-ُُّ/
ْٖٔ
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املبحح الجالح:
املطلب األول:

املشائل املتعلقة بأحداخ قبيل الشاعة
ىزول عيشى عليُ الشالو

قاؿ تعالى :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ.)ُ(
اؿ رسك يؿ ً
اهلل ( :كالًَّذم ىن ٍف ًسي بًي ًد ًه ،لىي ً
ىف ىي ٍن ًز ىؿ
عف أىبي يى ىرٍي ىرةى  قى ى
كش ىك َّف أ ٍ
ي
ى
اؿ :قى ى ى ي
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ضع ً
يض
الج ٍزىيةى ،ىكىيف ى
في يك ٍـ ٍاب يف ىم ٍرىي ىـ ىح ىك نما ىع ٍد نال ،فىىي ٍكس ىر الصَّم ى
يب ،ىكىي ٍقتي ىؿ الخ ٍن ًز ىير ،ىكىي ى ى
َّج ىدةي الك ً
اح ىدةي ىخ ٍي نار ًم ىف ُّ
الد ٍنىيا ىك ىما ًفييىا)(ِ).
كف الس ٍ
الما يؿ ىحتَّى الى ىي ٍقىبمىوي أ ى
ىح هد ،ىحتَّى تى يك ى
ى
ى
إف نزكؿ عيسى عميو السبلـ ثابت بكتاب اهلل تعالى لآلية أعبله كبالسنة النبكية،

حيث دلت عمى ذلؾ األحاديث الشريفة ،فضبل عف إجماع السمؼ كالخمؼ عمى ذلؾ
كمنيـ ما سنذكرىـ.
ً
ً
يسى ٍابف ىم ٍرىيـ  ،ﭒ ﭓ ،ىلبىياف
قاؿ ابف عباس" :ﭑ ىي ٍعني ينزكؿ ع ى
ً
َّاعة ًإف قىرأت بًنصب اٍلعيف ك َّ
البلـ"(ّ).
بلمة لقىياـ الس ى
قياـ الس ى
ى
َّاعة ،ىكييقىاؿ :ىع ى
ى
كعف مجاىد قكلو" :آية لمساعة ،كقاؿ يعني نزكؿ عيسى بف مريـ قبؿ يكـ
القيامة"(ْ).

(ُ) سكرة الزخرؼ ،اآلية ُٔ.
(ِ) صحيح البخارم ،محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي ،المحقؽ :محمد زىير بف ناصر
الناصر ،دار طكؽ النجاةُِِْ ،ىػ.ّْْٖ ،
(ّ) تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس ،ينسب :لعبد اهلل بف عباس ( ت ٖٔىػ) ،جمعو :مجد الديف أبك
طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادم (تُٕٖىػ) ،دار الكتب العممية ،لبناف.ُْٓ/ُ ،
(ْ) تفسير مجاىد ،صٓٗٓ.
ٖٔٓ
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كقاؿ عف قتادة عف الحسف البصرم كسعيد بف جبير :أف الضمير في اآلية
آف ،فيذا ىي يد ُّؿ ىعمىى قي ٍر ًب مجيء الساعة،
(كًاَّنوي) يعكد عمى القرآف ،إف الياء تعكد إلى اٍلقي ٍر ى
ى
(ُ)
ىى ىكالييىا .
ىح ىكا يؿ الساعةى كأ ٍ
أ ٍىك بً ًو تي ٍعمى يـ أ ٍ
ككذلؾ يقكؿ العز بف عبد السبلـ " :ﭑ ﭒ ﭓ ،لقد أكد القرآف الكريـ

عمى البعث كالحساب كاحياء المكتى ،كمف معجزات عيسى إحياؤىـ أك أف مف أشراط
الساعة كعبلماتيا ىك خركج عيسى"(ِ).
كقد تممس بعض أىؿ العمـ حكما أخرل لذلؾ ،فقاؿ الحافظ ابف حجر رحمو اهلل
تعالى :قاؿ العمماء :زعـ الييكد انيـ قتمكا عيسى فكانت مف حكمة اهلل تعالى أف ينزؿ
عيسى كيفضح كذبيـ كيقتؿ مف كقؼ ضده ،كسيدفف في األرض كما مات كدفف غيره
بعد أف يجدد اإلسبلـ قريبا مف أحداث الساعة ،كيقتؿ الدجاؿ ،ثـ ليككف مف أمة محمد
 لدعائو اهلل تعالى بعد أف رأل عبلماتيـ عند نزكلو(ّ).
كمف العمماء مف لو رأم آخر في معنى اآلية الكريمة كلك انو ال تخرج عف
معاني باقي العمماء كما قاؿ الكاحدم  :ﭑ ،أىمَّ :
إف نزكؿ عيسى  ﭒ ﭓ
كيعني نزكلو ىك إعبلـ بقرب قياـ السَّاعة  ،ﭔ ﭕ ﭖ أم ال ُّ
تشككا فييا(ْ).
(ُ) ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ،أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم القرطبي
(تُٕٔىػ) ،تحقيؽ :أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش ،دار الكتب المصرية ،القاىرة ،طُِْٗٔ ،ـ،
ُٔ.َُٓ/
(ِ) ينظر :تفسير القرآف ،أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ الدمشقي
(تَٔٔىػ) ،المحقؽ :الدكتكر عبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي ،دار ابف حزـ ،بيركتُٗٗٔ ،ـ.َُٔ/ّ ،
(ّ) ينظر :فتح البارم ،أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ،دار الريافَُْٕ ،ىػُٖٗٔ-ـ.ّْٗ/ٔ ،
(ْ) ينظر :الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم،
النيسابكرم (تْٖٔىػ) ،تحقيؽ :صفكاف عدناف داككدم ،دار القمـ ،الدار الشامية ،دمشؽُُْٓ ،ىػ،
.ٕٕٗ/ُ.
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كقد لخص ابف عطية المسألة بقكلو" :فمف قاؿ إف اإلشارة إلى عيسى حسف مع
تأكيمو عمـ كعمـ أم ىك إشعار بالساعة كشرط مف أشراطيا ،كيعني بو خركج عيسى
آخر الزماف ،كمف قاؿ :إف اآلية تشير إلى محمد  ،الذم ىك خاتـ األنبياء ،إذ بمبعثو
قد قرب مجيء الساعة كىك احدل عبلماتيا ،كبقي التحديد التاـ الذم انفرد اهلل
بعممو"(ُ).
قاؿ اإلماـ ابف بطة العكبرم" :نزكؿ عيسى عميو السبلـ ثـ اإليماف بأف عيسى
ابف مريـ عميو السبلـ ينزؿ مف السماء إلى األرض ،فيكسر الصميب كيقتؿ الخنزير
كتككف الدعكة كاحدة"(ِ).
قاؿ أبك الحسف األشعرم" :جممة ما عميو أىؿ الحديث كالسنة اإلقرار باهلل تعالى
كمبلئكتو ككتبو كرسمو ،كما جاء مف عند اهلل ،كما ركاه الثقات عف رسكؿ اهلل  ال
يردكف مف ذلؾ شيئا إلى أف قاؿ ػ كيصدقكف بخركج الدجاؿ ،كأف عيسى بف مريـ
يقتمو"(ّ).
قاؿ اإلماـ ابف أبي زمنيف" :كأىؿ السنة يؤمنكف بنزكؿ عيسى كقتمو الدجاؿ كقاؿ
اهلل   :ﭑ ﭒ ﭓ ،يعني :عيسى ،كقاؿ  :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ،يعني :قبؿ مكت عيسى"(ْ).
(ُ) ينظر :المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ
بف عطية األندلسي المحاربي (تِْٓىػ) ،المحقؽ :عبد السبلـ عبد الشافي محمد ،دار الكتب العممية،
بيركتُِِْ ،ىػ.ِٔ/ٓ ،
(ِ) الشرح كاإلبانة عمى أصكؿ أىؿ السنة كالديانة ،أبك عبد اهلل عبيد اهلل بف محمد بف بطة العكبرم الحنبمي،
المحقؽ :رضا بف نعساف معطي ،مكتبة العمكـ كالحكـََِِ ،ـ.ٕٓ/ِ ،
(ّ) أبك الحسف األشعرم في كتابو (مقاالت اإلسبلمييف).
(ْ) أصكؿ السنة ،محمد بف عبد اهلل بف أبي زمنيف األندلسي (تّٗٗىػ) ،تحقيؽ :أبك مالؾ الرياشي أحمد
بف عمي بف المثنى القفيمي ،دار الفرقاف ،القاىرةََِٕ ،ـ ،صُْْ.
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قاؿ أبك عمرك الداني" :اعممكا أيدكـ اهلل بتكفيقو ،كأمدكـ بعكنو كتسديده ،أف مف
قكؿ أىؿ السنة كالجماعة مف المسمميف المتقدميف ،كالمتأخريف ،مف أصحاب الحديث،
كالفقياء كالمتكمميف ....كمنو :نزكؿ عيسى عميو السبلـ ،ككسره الصميب ،كقتمو
الخنزير ،كالدجاؿ ،كتقع األمنة في األرض ،كتككف الدعكة هلل رب العالميف.
كقاؿ أبك عمرك الداني :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ،يعني :قبؿ
مكت عيسى عميو السبلـ إذا نزؿ ،كقاؿ :ﭑ ﭒ ﭓ ،يعني :عيسى عميو
السبلـ"(ُ).
قاؿ السفاريني :أجمعت األمة عمى نزكؿ عيسى كحكمو بشريعة اإلسبلـ كليس
بشريعة مستقمة بو كانكر ذلؾ المبلحدة كالفبلسفة كلـ يخالؼ أىؿ الشريعة القكؿ(ِ).
كمف ىنا يتبيف لنا أف رأم اإلماـ مجاىد باآلية الكريمة  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ،إف الياء تعكد إلى عيسى عميو السبلـ كىك ما عميو أغمب
المفسريف.

(ُ) الرسالة الكافية لمذىب أىؿ السنة في االعتقادات كأصكؿ الديانات،عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر
أبك عمرك الداني (تْْْىػ) ،المحقؽ :دغش بف شبيب العجمي ،دار اإلماـ أحمد ،الككيتَََِ ،ـ،
صّّْ.
(ِ) ينظر :لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ،شمس
الديف ،أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني (تُُٖٖىػ) ،مؤسسة الخافقيف ،دمشؽ ،طِ،
ُِٖٗـ.ٗٓ-ْٗ/ُ ،
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املطلب الجاىي:

إمياٌ اليصارى باملشيح ىبيا قبل موتَه

قاؿ تعالى  :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ.)ُ(
يقكؿ مجاىد" :ال يمكت احد منيـ حتى يؤمف بعيسى عميو السبلـ ،كاف غرؽ
كاف تردل"(ِ).
عف مجاىد أيضا :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ،قاؿ :ال تخرج
نفس الكتابي حتى يؤمف بعيسى ،كاف مات أم ميتة كانت بأف َّ
تردل مف حائط أك مات
غرقا(ّ) ،أم إف اإلماـ مجاىد يرجع الضمير إلى الكتابي.
كجاء في تفسير ابف عباس قكلو" :ﮠ ﮡ ىك ىما مف ﮢ ﮣ اٍلىيييكد
ً
ىك َّ
يسى أىنو لـ يكف ساح انر ىكىال اهلل ىكىال ٍابنو ىكىال ىش ًريكو ﮧ
ص ىارل أحد ﮤ ﮥ ﮦ بًع ى
الن ى
ً
ثـ ىيمكت بعد كؿ ىييي ً
م يككف ًفي زمنيـ
كد ٌ
ﮨ قبؿ يخ يركج ىنفسو بعد ينزكؿ ع ى
يسى َّ ي
ً
يسى ﮭ ﮮ بالببلغ"(ْ).
ﮪ ﮫ ﮬ ع ى

كعف ابف عباس أيضا قكلو :لك تـ التعجيؿ عمى الييكدم القتؿ بالسبلح لـ يمت

إال كيشيد أف عيسى ىك رسكؿ مف اهلل كعبدا لو(ٓ).

(ُ) سكرة النساء ،اآلية ُٗٓ.
(ِ) تفسير مجاىد ،صِٔٗ.
(ّ) ينظر :جامع البياف في تأكيؿ القرآف ،أبك جعفر محمد بف جرير بف يزيد الطبرم (تَُّىػ) ،المحقؽ:
أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالةَُِْ ،ىػَََِ-ـ.ِّٖ/ٗ ،
(ْ) تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس.ٖٓ/ُ ،
(ٓ) ينظر :تفسير الطبرم.ّّٖ/ٗ ،
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كىناؾ رأم آخر يرجع الضمير إلى عيسى عميو السبلـ فقد ركل ابف جرير:
اختمؼ أىؿ التأكيؿ في معنى ذلؾ ،فقاؿ بعضيـ :معنى ذلؾ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ يعني بعيسى ﮧ ﮨ ،يعني :قبؿ مكت عيسى ،أم أف جميعيـ يؤمنكف
بو كسيقتؿ الدجاؿ عند نزكلو ،كال تبقى إال ممة اإلسبلـ عمى كجو األرض(ُ).
كتكممة لما ذكره اإلماـ الطبرم مف إيماف أىؿ الكتاب قبؿ مكتيـ بعيسى عميو
السبلـ بعد نزكلو كلكنو :عندىا لف ينفعيـ ذلؾ اإليماف بو(ِ).

كىناؾ رأم آخر عف عكرمة قكلو" :الضمير في «بً ًو» لمحمد  ،ك«قىٍب ىؿ ىم ٍكتً ًو»

لمكتابي"(ّ).

كما نجد أف الكثير منيـ يقكلكف إف المراد مف اآلية ىي :قبؿ مكت عيسى،
حيث تضافرت األحاديث النبكية الشريفة تؤكد نزكلو قبؿ يكـ القيامة.

َّ
ليؤمنف بً ًو قبؿ مكتو .فجاء التفسير بكجييف أحدىما
كممف قاؿ بيذا معناهي :مف
يؤمنكف ًإ ىذا أنزؿ قبؿ مكتو ،كتككف الممٌة كالديف
أف تككف اٍليىاء ًفي مكتو لعيسى ،يقكؿ:
ى

ليؤمن َّف بً ًو قبؿ مكتيـ» ،أم قبؿ مكت
كاحدا ،إذ بحسب قراءة أبي بف كعب كىي «ًإال
ي
الييكدم أنو سيؤمف بعيسى عميو السبلـ نبيا هلل تعالى(ْ).

(ُ) ينظر :تفسير القرآف العظيـ ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي (تْٕٕىػ)،
المحقؽ :سامي بف محمد سبلمة ،الناشر :دار طيبة ،طَُِِْ ،ىػُٗٗٗ-ـ.ِْٓ/ِ ،
(ِ) ينظر :تفسير الطبرم.ُّٖ/ٗ ،
(ّ) المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ابف عطية األندلسي.ُّْ/ِ ،
(ْ) ينظر :معاني القرآف ،أبك زكريا يحيى بف زياد بف عبد اهلل بف منظكر الفراء (ت َِٕىػ) ،المحقؽ :أحمد
يكسؼ النجاتي ،محمد عمي النجار ،عبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي ،دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة،
مصر.ِٗٓ/ُ ،
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كتتعدد آراء العمماء كمنيا" :كقيؿ :ليؤمنف بو أم بمحمد عميو السبلـ كاف لـ
يجر لو ذكر؛ ألف ىذه األقاصيص أنزلت عميو كالمقصكد اإليماف بو"(ُ).
ت اٍل ىح ىس ىف ًفي قى ٍكًل ًو :ﮠ ﮡ ﮢ
كىناؾ رأم يقكلو ابف أبي حاتـ" :قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
اؿً َّ :
ىص ىح يابوي"(ِ).
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ،قى ى
الن ىجاش ُّي ىكأ ٍ

قاؿ الزمخشرم" :ما فائدة اإلخبار بإيمانيـ بعيسى قبؿ مكتيـ؟ قمت :فائدتو

بد ليـ مف اإليماف بو عف قريب عند المعاينة ،كأف ذلؾ
الكعيد ،كليككف عمميـ بأنيـ ال ٌ

ال ينفعيـ ،بعثا ليـ كتنبييا عمى معاجمة اإليماف بو في أكاف االنتفاع بو"(ّ).
كقاؿ الرازم" :أ َّ
ىف ىى يؤىال ًء

ًم ٍنيي ٍـ ًم ىف ُّ
ىف يي ٍؤ ًم ىف
الد ٍنىيا ًإ َّال ىب ٍع ىد أ ٍ

ىح هد
اٍلىييي ى
كد الذيف كانكا مبالغيف في عداكتو ىال ىي ٍخ يريج أ ى
اؿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ،
بً ًو فىقى ى

ً ً
 ...كالكجو اآلخر ىك أ َّ
يسى"(ْ).
ىف قى ٍكلىوي ﮧ ﮨ أ ٍ
ىم قىٍب ىؿ ىم ٍكت ع ى
كقاؿ القشيرم" :لما حكـ بأف ال أماف ليـ في كقت اليأس لـ ينفعيـ اإليماف في
الحؽ ال بإيماف العبد"(ٓ).
أف العبرة بأماف
ٌ
تمؾ الحالة ،فعمـ ٌ

كعند ابف عاشكر التفاتة ،إذ يرل أف إيماف أىؿ الكتاب بعيسى عميو السبلـ ىك
ً
ً ً
منة مف اهلل تعالى لو فيقكؿ :ى"كاٍل ىم ٍعىنى أ َّ
ىح هد
ىف اٍلىييي ى
يسى ىال ىي يم ي
كت أ ى
كد ىم ىع ش َّدة يك ٍف ًرًى ٍـ بًع ى
ً
ً ً
ً
ً
ً
َّ
ض ًار قىٍب ىؿ ٍان ًزىىا ً
ؽ
ىم ىي ٍن ىك ًش ي
ؼ لىوي ىذل ىؾ ع ٍن ىد ًاال ٍحت ى
م ٍنيي ٍـ ًإال ىك يى ىك يي ٍؤ ًم يف بًين يب َّكتًو قىٍب ىؿ ىم ٍكتًو ،أ ٍ
ً
ً ً ً ً ً ً َّ ً
كف ًم ىف ُّ
الد ٍنىيا ًإ َّال ىكىق ٍد
يسىً ،إ ٍذ ىج ىع ىؿ أ ٍ
اءهي ىال ىي ٍخ ير يج ى
ىع ىد ى
يركحو ،ىك ىىذه مَّنةه م ىف المو بًيىا ىعمىى ع ى
(ُ) تفسير القرطبي.ُُ/ٔ ،
(ِ) تفسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ ،أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر ،الرازم ابف
أبي حاتـ (تِّٕىػ) ،المحقؽ :أسعد محمد الطيب ،مكتبة نزار الباز ،المممكة العربية السعكدية ،طّ،
ُُْٗىػ.ُُُِ/ْ ،
(ّ) الكشاؼ.ٖٓٗ/ُ ،
(ْ) مفاتيح الغيب ،الرازم.ِّٔ/ُُ ،
(ٓ) تفسير القشيرم.ّٖٖ/ُ ،
ُٔٗ
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ً
يؿ:
اى ىد ًة أ َّ
يم وة تىتٍىب يعوي .ىكًق ى
اء لىوي ىعمىى ىما لىًق ىي ًم ٍف تى ٍك ًذيبً ًي ٍـً ،ألَّىنوي لى ٍـ ىيتى ىمتَّ ٍع بً يم ىش ى
آم ينكا بًو ىج ىز ن
ى
َّ
ىف ًعيسى ع ٍب يد المَّ ًو ...كالظ ً
ىك ىذًل ىؾ َّ
اى ير أ َّ
ؼ لىوي أ َّ
ؼ ًفي
ىف المَّوى ىي ٍق ًذ ي
ص ىرانً ُّي ًع ٍن ىد ىم ٍكتً ًو ىي ٍن ىك ًش ي
ى ى
الن ٍ
ى
الش ُّ ً
ؾ ًفي ً
الش َّ
الصٍم ًب ،فى ىبل ىي ىاز يؿ َّ
ىى ًؿ اٍل ًكتى ىاب ٍي ًف َّ
ينفي ً
كبيي ٍـ ىكىي ٍق ىكل ىحتَّى
ص َّح ًة َّ
كس أ ٍ
ؾ يي ىخال يج يقمي ى
الصٍم ًب ًفي ً
يٍبمي ىغ مٍبمى ىغ اٍل ًعٍمًـ بًع ىدًـ ً
ىع ىم ًارًى ٍـ"(ُ).
ص َّح ًة َّ
آخ ًر أ ٍ
ى
ى ى
كمف خبلصة الكبلـ يتبيف أف الياء بحسب رأم اإلماـ مجاىد تعكد إلى الكتابي
كىك أمر قاؿ بو بعض أىؿ العمـ ،بينما قاؿ آخركف إنيا تعكد لعيسى كالمسألة خضعت

الجتياد العمماء كمنيـ ابف مجاىد ،كلك أني أجد أف رأم اإلماـ الطبرم بأف الياء تعكد
لعيسى عميو السبلـ ىك أقرب لمعنى اآلية الكريمة كألحداث قبيؿ الساعة.

املطلب الجالح:

العرض على اليار

قاؿ تعالى :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ.)ِ(
عف مجاىد في قكلو تعالى" :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ،يعني ما كانت
الدنيا"(ّ) ،كقد جاءت األحاديث بصحة القكؿ بكجكد عذاب القبر أك نعيمو بركايات
عديدة تكجب االعتقاد الجازـ بصحة كقكعو كمنيا:

عف أبي ىريرة  كاف رسكؿ اهلل  يدعك( :الميـ إني أعكذ بؾ مف عذاب

القبر ،كمف عذاب النار ،كمف فتنة المحيا كالممات ،كمف فتنة المسيح الدجاؿ)(ْ) ،كما

كرد عنو  مف أنو دعا لجنازة بدعاء قاؿ فيو( :كأدخمو الجنة كأعذه مف عذاب القبر-
أك :مف عذاب النار)(ٓ) ،كاألحاديث في ىذا الباب كثيرة جدان كميا تدؿ داللة كاضحة ال

لبس فييا كال غمكض عمى حقيقة عذاب القبر.

(ُ) التحرير كالتنكير ،ابف عاشكر.ِٓ/ٔ ،
(ِ) سكرة غافر ،اآلية ْٔ.
(ّ) تفسير مجاىد ،صّٖٓ.
(ْ) ركاه البخارم برقـ (ُّٕٕ).
(ٓ) ركاه مسمـ ،برقـ (ّٔٗ).
ِٔٗ
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يقكؿ ابف أبي العز" :لقد ثبت عذاب القبر كنعيمو كتكاترت األحاديث بذلؾ كما
كسؤاؿ الممكيف فكجب االعتقاد بذلؾ كاإليماف بو كلكف بكيفية ال يدركيا العقؿ ككنيا مما
ليس لنا بو عمـ في دار الدنيا"(ُ).
أف عذاب القبر يككف لمنفس كالبدف جميعان ،تعذب
كقد اتفؽ أىؿ السنة كالجماعة ٌ

النفس كتنعـ مفردة عف البدف كمتصمة بو(ِ).

كمف األدلة قكؿ اهلل تعالى :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷

﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽.)ّ(
كالشيعة أيضا ممف يقكؿ بعذاب القبر ،فقاؿ نصير الطكسي :لقد تكاترت اآليات
القرآنية كاألخبار الصحيحة عف نبي اهلل  كما كعف أىؿ البيت المعصكميف عمييـ
السبلـ عف كجكد عذاب القبر كنعيمو كىك سيقع حتما كما كتكاتر باإلجماع ،إذ اتفؽ
السمؼ كالخمؼ عمى ذلؾ(ْ).
قاؿ أمير المؤمنيف  :قاؿ تعالى :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ،كالمعيشة الضنؾ،
اعممكا أنيا ىي عذاب القبر(ٓ).
عف ابف عباس قاؿ :ضرب بعض أصحاب النبي  خباءه عمى قبر كىك ال
يحسب أنو قبر فإذا فيو إنساف يق أر سكرة  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ،حتى ختميا فأتى النبي
(ُ) ينظر :شرح العقيدة الطحاكية ،ابف أبي العز ،المحقؽ :عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ،شعيب
األرناؤكط ،مؤسسة الرسالةُُُْ ،قَُٗٗ-ـ ،صّْٕ.
(ِ) ينظر :شرح الطحاكية ،صّْٖ.
(ّ) سكرة األنفاؿ ،اآلية َٓ.
(ْ) ينظر :كشؼ المراد في شرح تجريد االعتقاد ،الخكاجة نصير الديف الطكسي ،شرح جماؿ الديف الحسف
بف يكسؼ الحمي ،مؤسسة االعممي ،بيركت.ِْٓ ،
(ٓ) ينظر :شرح نيج الببلغة ،أبك حامد عز الديف بف ىبة اهلل بف محمد بف محمد بف أبي الحديد المدائني،
دار الكتب العممية ،بيركتُٖٗٗ ،ـ.ٔٗ/ٔ ،
ّٔٗ
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 ،فقاؿ :يا رسكؿ اهلل ،إني ضربت خبائي عمى قبر كأنا ال أحسب أنو قبر ،فإذا فيو
إنساف يق أر سكرة تبارؾ الممؾ حتى ختميا ،فقاؿ رسكؿ اهلل " :ىي المانعة ىي المنجية
تنجيو مف عذاب القبر"(ُ).
كما كأنكر بعض المعتزلة عذاب القبر كسعتو كضيقو كككنو حفرة مف حفر النار
أك ركضة مف رياض الجنة كأنكركا جمكس الميت في قبره.
كما ذكر اإلماـ األشعرم أف :تأكيؿ الميزاف كالصراط كعذاب القبر كالسمع
كالبصر إنما ىك قكؿ البغدادييف مف المعتزلة دكف البصرية كما أف الخكارج أيضا
تنكره"(ِ).
كلذلؾ يقكؿ القاضي عبد الجبار المعتزلي" :عذاب القبر ال خبلؼ فيو بيف
األمة ،إال شيء يحكى عف ضرار بف عمرك ككاف مف أصحاب المعتزلة ثـ التحؽ
بالمجبرة ،كليذا ترل ابف الراكندم يشنع عمينا كيقكؿ :إف المعتزلة ينكركف عذاب القبر
كال يقركف بو"(ّ).
كقاؿ اإلماـ الحافظ ابف الممقف (تَْٖق) في إثبات عذاب القبر كىك مذىب
أىؿ السنة كجميكر المعتزلة كما ستعممو ،كىك ما يجب اعتقاد حقيقتو ،كىك ما نقمتو
األمة متكات ار ،فمف أنكر عذاب القبر أك نعيمو فيك كافر ،ألنو ك ٌذب اهلل تعالى كرسكلو
في خبرىما"(ْ).

(ُ) سنف الترمذم ،محمد بف عيسى بف ىس ٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ ،الترمذم ،أبك عيسى (تِٕٗىػ)،
المحقؽ :بشار عكاد عركؼ ،دار الغرب اإلسبلميُٗٗٔ ،ـ.ُْٔ/ٓ ،
(ِ) مقاالت اإلسبلمييف ،ص َُٔ.
(ّ) شرح األصكؿ الخمسة ،القاضي عبد الجبار ،صَّٕ.
(ْ) اإلعبلـ بفكائد عمدة األحكاـ ،عمر بف عمي بف أحمد األنصارم ابف الممقف سراج الديف أبك حفص،
المحقؽ :عبد العزيز المشيقح ،دار العاصمةُٕٗٗ ،ـ.ُٓٔ/ُ ،
ْٔٗ
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كلـ يكفر أحد مف السمؼ مف انكر عذاب القبر ألجؿ ىذا ،يقكؿ أبك حامد
الغزالي :إف المعتزلة تقكؿ إف الشخص عندما يمكت نراه ال يتعذب كقد تفترسو الكحكش
كتأكمو السباع فكيؼ يتعذب كىذه ىي عمتيـ(ُ) ،كذكر ابف تيمية :أف البغدادية ىـ الذيف
أكلكا القكؿ بعذاب القبر(ِ).
كيقكؿ ابف حزـ :إف الخكارج مف قالت بإنكار عذاب القبر ككذلؾ أنكره ضرار
بف عمرة الغطفاني كىك أحد شيكخ المعتزلة(ّ).
كأما اإلباضية" :فيـ لـ يتفقكا عمى ثبكت عذاب القبر أك نفيو ،كانما انقسمكا إلى
(ْ)

قسميف :فقسـ يقكؿ بنفيو ،كقسـ آخر يقكؿ بثبكتو ،كىذا ما يذكره النفكسي

بقكلو:

وأما عذاب القبر ثبت جابر

وضعفه بع ـ ـ ـ ـض األئمة بالوهن

وأما ورود الناس للنار إنه

ورود يقين العلم واللمح بالعين"

(ٓ)

كىؿ يكفر منكرك االعتقاد بعذاب القبر ،قاؿ أبك حامد الغزالي" :أنكر ذلؾ
المعتزلة كلـ يكفرىـ -فيما أعمـ -أحد مف السمؼ ألجؿ ىذا ،كانما تنكره المعتزلة مف
حيث يقكلكف إنا نشاىد الميت كىك ال يتعذب كربما تأكمو السباع كتفترسو"(ٔ).

(ُ) ينظر :االقتصاد في االعتقاد ،أبك حامد الغزالي ،ص ٖٔ.
(ِ) ينظر :ىد ٍريء تى ىع يار ً
الع ٍق ًؿ ىك َّ
الن ٍق ًؿ ،ابف تيمية ،المحقؽ :محمد رشاد سالـ ،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد
ض ى
اإلسبلميةُُٗٗ ،ـ.ِٖٓ/ّ ،
(ّ) ينظر :الفصؿ في الممؿ كالنحؿ ،ابف حزـ.ٔٔ/ْ ،
(ْ) العبلمة أبك نصر فتح بف نكح الممكشائي ،مف عمماء اإلباضية عاش في النصؼ األكؿ لمقرف السابع
اليجرم ككلد في مدينة (تممكشايت) مف ضكاحي "نفكسة" في ليبيا حاليا ،السير ،احمد الشماخي ،سمطنة
عماف ،طُِِٗٗ ،ـ.َُٗ-ُٖٗ/ِ ،
(ٓ) القصيدة النكنية ،أبك نصر فتح بف نكح الممكشائي.
(ٔ) االقتصاد في االعتقاد ،أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي (تَٓٓىػ) ،دار الكتب العممية،
لبناف ،صٖٔ.
ٔٗٓ
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كذكر ابف تيمية :أف المعتزلة مف البغدادييف ىـ مف قالكا بتأكيؿ عذاب القبر(ُ).
كمنكرك عذاب القبر ،ىك أنيـ ترككا العمؿ بأحاديث اآلحاد كلـ يعتقدكا إال بما
تكاتر منيا كلـ يكفرىـ السمؼ بمجرد تركيـ العمـ بأحاديث اآلحاد في العقائد.
كدليمو المعتزلة العقمي ىك :لك كاف ىناؾ عذاب لمقبر لكجد مف ينبش القبر أث ار
لمعقكبة أك المحاسبة كعبلمة ضرب أك غيره كىذا مما لـ نجده كدؿ عمى أنو ال أصؿ لو
كال عبلقة لو بالسمع(ِ).
كرد القسطبلني عمى ذلؾ بقكلو :إف أحاديث عذاب القبر مف الكثرة حتى قاؿ
غير كاحد إنيا متكاترة ،كاذا لـ تقبؿ عمى صحتيا فما الذم يصح مف أمكر(ّ).
كبيذا نرل أف اإلماـ مجاىد ممف كافؽ جميكر األمة الذيف قالكا بعذاب القبر بما
ثبت مف اآليات كاالحاديث الشريفة.

(ُ) ينظر :درء تعارض العقؿ كالنقؿ.ِٖٓ/ّ ،
(ِ) ينظر :شرح األصكؿ الخمسة ،صُّٕ.ِّٕ-
(ّ) ينظر :إرشاد السارم ،القسطبلني.َْٔ/ِ ،
ٔٗٔ
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اخلامتة

ال يسعني إال أف اشكر اهلل تعالى بعد إكماؿ البحث كالذم قضيت فيو كقتا
ممتعا كانا أتصفح ما جاء بو السمؼ الصالح مف التابعيف كعمى رأسيـ اإلماـ مجاىد بف
جبر كالذم يعد احد اكبر تبلمذة عبد اهلل بف عباس  كأكثرىـ مبلزمة لو.
تعد اآلراء االعتقادية لئلماـ مجاىد مف األىمية بمكاف ككنو قريب جدا مف جيؿ
الصحابة الكراـ كبالتالي كاف تفسيره اقرب ما يككف مف آرائيـ التي استمدت مف أقكاؿ
النبي  كأفعالو.
كلكف بالرغـ مف تأثر اإلماـ مجاىد بابف عباس  إال أننا نجد أف لو آراء
مغايرة عنو بؿ قد تختمؼ تماما عف آراء الصحابة الكراـ  أيضا.
لقد كاف لآلراء االجتيادية التي بدأىا جيؿ التابعيف دكر كبير في فتح باب
االجتياد في النصكص التي لـ ترد بصكرة قاطعة ،كتقبمتيا األمة مف خبلؿ عممائيا
بالترحاب كالدراسة ،كلـ تثر حكليا زكبعة مف الكبلـ كاالتياـ الذم أصبح كاضحا جدا
في األجياؿ البلحقة ،خاصة اذا عممنا أف بعض آراء اإلماـ مجاىد قد استفاد منيا
أصحاب المدرسة االعتزالية ،كىذا يدعكنا إلى التريث في إصدار األحكاـ عمى الفرؽ
كالتيارات اإلسبلمية ،كالحمد هلل أكال كآخ ار.
النتائج
يمكف أف نمخص اىـ النتائج التي تكصمت إلييا مف خبلؿ ىذا البحث:
ُ -يعد اإلماـ مجاىد أكؿ مف قاـ بتفسير القرآف الكريـ بعد جيؿ الصحابة
الكراـ .
ِ -كانت طريقة اإلماـ مجاىد ىك االستعانة بالقراف الكريـ كالسنة النبكية كلغة
العرب في التعامؿ مع النص القرآني الكريـ.

ٕٔٗ
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ّ -نجد التأثر الكبير لئلماـ مجاىد بأستاذه عبد اهلل بف عباس في الكثير مف
آراءه االعتقادية.
ْ -عمى الرغـ مف تتممذ اإلماـ مجاىد عمى ابف عباس ككثير مف الصحابة
الكراـ  لكنو خالفيـ في بعض آرائيـ.
ٓ -قد يككف اإلماـ مجاىد أكؿ مف فتح باب التأكيؿ أك التفسير بعد جيؿ
الصحابة الكراـ .
ٔ -قد تبدك مخالفة اإلماـ مجاىد لما كرد في القراف الكريـ كاألحاديث النبكية
مستغربة كنفي قتاؿ المبلئكة أك رؤية اهلل تعالى يكـ القيامة ،أك إنكاره
لعذاب القبر ،باعتباره قد تتممذ عمى يد الصحابة الكراـ .
ٕ -لـ يؤثر في السير إف اإلماـ مجاىد قد التقى رجاؿ الفرؽ التي كانت لدييـ
بعض اآلراء كما ىي عند اإلماـ مجاىد رحمو اهلل تعالى.

ٖٔٗ
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 القرآف الكريـ

املصادر واملرادع

ُ .اإلبانة عف أصكؿ الديانة ،أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف أبي بردة بف
أبي مكسى األشعرم (تِّْىػ) ،المحقؽ :د .فكقية حسيف محمكد ،دار
األنصار ،القاىرةُّٕٗ ،ق.
ِ .أجكبة مسائؿ جار اهلل ،عبد الحسيف شرؼ الديف ،صيدا ػ لبناف ،مطبعة
العرفاف ،طُِّٗٓ ،ـ.
ّ .أصكؿ السنة ،محمد بف عبد اهلل بف أبي زمنيف األندلسي (تّٗٗىػ)،
تحقيؽ :أبك مالؾ الرياشي أحمد بف عمي بف المثنى القفيمي ،دار الفرقاف،
القاىرةََِٕ ،ـ.
ْ .أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ،محمد األميف بف محمد المختار
بف عبد القادر الجكني الشنقيطي (تُّّٗىػ) ،دار الفكر ،بيركت،
لبنافُٗٗٓ ،ـ.
ٓ .إعراب القرآف ،أبك جعفر َّ
الن َّحاس أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس
المرادم النحكم (تّّٖىػ) ،دار الكتب العممية ،بيركتُُِْ ،ىػ.
ٔ .اإلعبلـ بفكائد عمدة األحكاـ ،عمر بف عمي بف أحمد األنصارم ابف
الممقف سراج الديف أبك حفص ،المحقؽ :عبد العزيز المشيقح ،دار
العاصمةُٕٗٗ ،ـ.
ٕ .االقتصاد في االعتقاد ،أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي
(تَٓٓىػ) ،دار الكتب العممية ،لبنافََِْ ،ـ.
ٖ .األمالي ،أبك جعفر بف الحسف الطكسي (تَْٔق) ،تحقيؽ قسـ
الدراسات اإلسبلمية ،دار الثقافة ،ؽ .
ٔٗٗ
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ٗ .اإلماـ الجنيد سيد الطائفتيف ،إعداد كتحقيؽ احمد فريد المزيدم ،دار
الكتب العممية ،بيركت ،لبناف.
َُ .األمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ ،ناصر مكارـ الشيرازم ،مدرسة اإلماـ
عمي ،قـ.
ُُ .أكائؿ المقاالت في المذاىب كالمختارات ،محمد بف محمد بف النعماف
المفيد ،قـ ،دار المفيد ،طُِّٗٗ ،ـ.
ُِ .اإليضاح لقكانيف االصطبلح في الجدؿ كالمناظرة ،يكسؼ بف عبد الرحمف
بف الجكزم ،تحقيؽ د .محمكد السيد الدغيـ ،منشكرات مدبكلي ،القاىرة،
ُٓٗٗـ.
ُّ .بحار األنكار ،محمد باقر المجمسي ،بيركت ،دار إحياء التراث العربي،
ُّٖٗـ.
ُْ .بحر العمكـ ،أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم
(تّّٕىػ) ،دار الكتب العمميةُّٗٗ ،ـ.
ُٓ .البحر المحيط في التفسير ،أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ
بف حياف أثير الديف األندلسي (تْٕٓىػ) ،المحقؽ :صدقي محمد جميؿ،
دار الفكر ،بيركتَُِْ ،ىػ.
ُٔ .البداية كالنياية ،إسماعيؿ بف عمر بف كثير ،مكتبة المعارؼ ،بيركت،
َُُْق–َُٗٗـ.
ُٕ .البداء في ضكء الكتاب كالسنة ،الشيخ جعفر السبحاني ،نشر منظمة
اإلعبلـ اإلسبلمي ،طيراف.

ََٕ

16
ُٖ .بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكبلمية ،تقي الديف أبك العباس
أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ الدمشقي ،مجمع الممؾ فيد،
ُِْٔىػ.
ُٗ .التسييؿ لعمكـ التنزيؿ ،محمد بف أحمد بف جزم الكمبي أبك القاسـ،
المحقؽ :محمد سالـ ىاشـ ،دار الكتب العمميةُٗٗٓ ،ـ.
َِ .تذكرة الحفاظ ،محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي شمس الديف
أبك عبد اهلل ،المحقؽ :عبد الرحمف بف يحي المعممي ،دائرة المعارؼ
العثمانيةُّْٕ ،ىػ.
ُِ .التعريفات ،عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني (تُٖٔىػ)،
دار الكتب العممية ،لبنافُّٖٗ ،ـ.
ِِ .تفسير التسترم ،أبك محمد سيؿ بف عبد اهلل بف يكنس بف رفيع التيسترم

(تِّٖىػ) المحقؽ :محمد باسؿ عيكف السكد ،دار الكتب العممية،

بيركتُِّْ ،ىػ.
ِّ .تفسير القرآف ،أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي
القاسـ الدمشقي ،الممقب بسمطاف العمماء (تَٔٔىػ) ،المحقؽ :الدكتكر
عبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي ،دار ابف حزـ ،بيركتُٗٗٔ ،ـ.
ِْ .تفسير القرآف ،أبك المظفر ،منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد
المركزل السمعاني التميمي (تْٖٗىػ) ،المحقؽ :ياسر بف إبراىيـ كغنيـ
بف عباس بف غنيـ ،دار الكطف ،الرياض ،السعكديةُٕٗٗ ،ـ.
ِٓ .تفسير القرآف العظيـ ،أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف
المنذر ،الرازم ابف أبي حاتـ (تِّٕىػ) ،المحقؽ :أسعد محمد الطيب،
مكتبة نزار الباز ،المممكة العربية السعكدية ،طُُّْٗ ،ىػ.
َُٕ

16
ِٔ .تفسير القرآف الحكيـ ،محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف
محمد بياء الديف الحسيني (تُّْٓىػ) ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،
َُٗٗـ.
ِٕ .تفسير مجاىد ،أبك الحجاج مجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي
المخزكمي (تَُِىػ) ،المحقؽ :د .محمد عبد السبلـ أبك النيؿ ،دار
الفكر اإلسبلمي الحديثة ،مصرُٖٗٗ ،ـ.
ِٖ .تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس ،ينسب :لعبد اهلل بف عباس 
(تٖٔىػ) ،جمعو :مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل
(تُٕٖىػ) ،دار الكتب العممية ،لبناف.
ِٗ .تيذيب التيذيب ،أحمد بف عمي بف محمد بف حجر العسقبلني شياب
الديف أبك الفضؿ ،المعارؼُِّٕ ،ق.
َّ .تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ،عبد الرحمف بف ناصر بف
عبد اهلل السعدم (تُّٕٔىػ) ،المحقؽ :عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ،
مؤسسة الرسالةَََِ ،ـ.
ُّ .الجامع ألحكاـ القرآف ،أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر األنصارم
القرطبي (تُٕٔىػ) ،تحقيؽ :أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش ،دار الكتب
المصرية ،القاىرة ،طُِْٗٔ ،ـ.
ِّ .الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر ،عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف
السيكطي (تُُٗىػ) ،دار الفكر ،بيركت.
ّّ .درء تعارض العقؿ كالنقؿ ،ابف تيمية ،المحقؽ :محمد رشاد سالـ ،جامعة
اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلميةُُٗٗ ،ـ.

َِٕ

16
ّْ .ديكاف الحماسة ،حبيب بف أكس الطائي أبك تماـ ،المحقؽ :أحمد حسف
بسج ،دار الكتب العمميةُٖٗٗ ،ـ.
ّٓ .دركس الحرـ المدني لمشيخ ابف عثيميف.
ّٔ .الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة ،محمد محسف آقا بزرؾ الطيراني ،بيركت،
دار األضكاء ،طُّّٖٗ ،ـ.
ّٕ .الرسالة الكافية لمذىب أىؿ السنة في االعتقادات كأصكؿ الديانات ،عثماف
بف سعيد بف عثماف بف عمر أبك عمرك الداني (تْْْىػ) ،المحقؽ:
دغش بف شبيب العجمي ،دار اإلماـ أحمد ،الككيتَََِ ،ـ.
ّٖ .ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ،شياب الديف محمكد
بف عبد اهلل الحسيني األلكسي (تَُِٕىػ) ،المحقؽ :عمي عبد البارم
عطية ،دار الكتب العممية ،بيركت.
ّٗ .زاد المسير في عمـ التفسير ،جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي
بف محمد الجكزم (تٕٗٓىػ) ،المحقؽ :عبد الرزاؽ الميدم ،دار الكتاب
العربي ،بيركتُِِْ ،ىػ.
َْ .سنف الترمذم ،محمد بف عيسى بف ىس ٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ،
الترمذم ،أبك عيسى (تِٕٗىػ) ،المحقؽ :بشار عكاد عركؼ ،دار
الغرب اإلسبلميُٗٗٔ ،ـ.
ُْ .السير ،احمد الشماخي ،سمطنة عماف ،طُِِٗٗ ،ـ.
ِْ .الشرح كاإلبانة عمى أصكؿ أىؿ السنة كالديانة ،أبك عبد اهلل عبيد اهلل بف
محمد بف بطة العكبرم الحنبمي ،المحقؽ :رضا بف نعساف معطي ،مكتبة
العمكـ كالحكـََِِ ،ـ.

َّٕ

16
ّْ .شرح األصكؿ الخمسة ،القاضي عبد الجبار (تُْٓق) ،تحقيؽ :د .عبد
الكريـ عثماف ،طّ ،مكتبة كىبة ،القاىرةُٗٗٔ ،ـ.
ْْ .شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة ،أبك القاسـ ىبة اهلل بف الحسف
بف منصكر الطبرم الرازم البللكائي (تُْٖىػ) ،تحقيؽ :أحمد بف سعد
بف حمداف الغامدم ،دار طيبة ،السعكدية ،طََِّٖ ،ـ.
ْٓ .شرح العقيدة الطحاكية ،ابف أبي العز ،المحقؽ :عبد اهلل بف عبد المحسف
التركي ،شعيب األرناؤكط ،مؤسسة الرسالةُُُْ ،ق–َُٗٗـ.
ْٔ .شرح نيج الببلغة ،أبك حامد عز الديف بف ىبة اهلل بف محمد بف محمد بف
أبي الحديد المدائني ،دار الكتب العممية ،بيركتُٖٗٗ ،ـ.
ْٕ .شعب اإليماف ،أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى أبك بكر البييقي
(تْٖٓىػ) ،حققو :د .عبد العمي عبد الحميد حامد ،مكتبة الرشد ،اليند،
ََِّـ.
بد،
ْٖ .صحيح ابف حباف ،محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف ىم ٍع ى
التميمي (تّْٓىػ)،المحقؽ :شعيب األرنؤكط.

ْٗ .صحيح البخارم ،محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي،
المحقؽ :محمد زىير بف ناصر الناصر ،دار طكؽ النجاةُِِْ ،ىػ.
العباس أحمد بف عبد الحميـ بف ابف تيمية
َٓ .الصفدية ،تقي الديف أبك ى
(تِٖٕىػ) ،المحقؽ :محمد رشاد سالـ ،مكتبة ابف تيمية ،مصر ،طِ،
َُْٔىػ.
ُٓ .الصكاعؽ المرسمة في الرد عمى الجيمية كالمعطمة ،محمد بف أبي بكر بف
أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية (تُٕٓىػ) ،المحقؽ :عمي
بف محمد الدخيؿ اهلل ،دار العاصمة ،الرياضَُْٖ ،ىػ.
َْٕ

16
ِٓ .الضعفاء الكبير ،أبك جعفر محمد بف عمرك بف مكسى بف حماد العقيمي
المكي (تِِّىػ) ،المحقؽ :عبد المعطي أميف قمعجي ،دار المكتبة
العممية ،بيركتُْٖٗ ،ـ.
ّٓ .الطبقات الكبرل ،محمد بف سعد بف منيع الزىرم ،المحقؽ :عمي محمد
عمر ،مكتبة الخانجيََُِ ،ـ.
ْٓ .عدة األصكؿ ،محمد بف الحسف الطكسي ،تحقيؽ :محمد رضا األنصارم،
قـُُْٕ ،ىػ.
ٓٓ .عمدة القارم شرح صحيح البخارم ،بدر الديف العيني (تٖٓٓق) ،دار
الكتب العممية ،بيركت.
ٔٓ .عنكاف الدليؿ مف مرسكـ خط التنزيؿ ،أبك العباس أحمد بف محمد بف
عثماف األزدم المعركؼ بابف البناء المراكشي (تُِٕق) ،تحقيؽ ىند
شمبي ،دار الغرب اإلسبلميَُٗٗ ،ـ.
ٕٓ .فتح البارم ،أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ،دار الريافَُْٕ ،ىػ-
ُٖٔٗـ.
ٖٓ .قصص القرآف ،عبد الكريـ زيداف بييج العاني (تُّْٓق) ،مؤسسة
الرسالةُٖٗٗ ،ـ.
ٗٓ .الكافي ،محمد بف يعقكب الكميني ،طيراف ،دار الكتب اإلسبلمية ،طْ،
َُْٕىػ.
َٔ .الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ،أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف
أحمد ،الزمخشرم جار اهلل (تّٖٓىػ) ،دار الكتاب العربي ،بيركت ،طّ،
َُْٕىػ.

َٕٓ

16
ُٔ .كشؼ المراد في شرح تجريد االعتقاد ،الخكاجة نصير الديف الطكسي،
شرح جماؿ الديف الحسف بف يكسؼ الحمي ،مؤسسة األعممي ،بيركت.
ِٔ .الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف ،أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي ،أبك
إسحاؽ (تِْٕىػ) ،تحقيؽ :اإلماـ أبي محمد بف عاشكر ،دار إحياء
التراث العربي ،بيركتََِِ ،ـ.
ّٔ .لساف العرب ،محمد بف مكرـ بف منظكر األفريقي المصرم ،دار صادر،
بيركت.
ْٔ .لطائؼ اإلشارات ،عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم
(تْٓٔىػ) ،المحقؽ :إبراىيـ البسيكني ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،
مصر ،طّ.
ٓٔ .لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد
الفرقة المرضية :شمس الديف ،أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ
السفاريني (تُُٖٖىػ) ،مؤسسة الخافقيف ،دمشؽ ،طُِِٖٗ ،ـ.
ٔٔ .المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبك محمد عبد الحؽ بف غالب
بف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي (تِْٓىػ)،
المحقؽ :عبد السبلـ عبد الشافي محمد ،دار الكتب العممية ،بيركت،
ُِِْىػ.
ٕٔ .مسند اإلماـ احمد ،أبك عبد اهلل احمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ
الشيباني (تُِْق) ،المحقؽ :شعيب األرناؤكط ،عادؿ مرشد كآخركف،
مؤسسة الرسالةََُِ ،ـ.

َٕٔ

16
ٖٔ .معاني القرآف ،أبك زكريا يحيى بف زياد بف عبد اهلل بف منظكر الفراء
(تَِٕىػ) ،المحقؽ :أحمد يكسؼ النجاتي ،محمد عمي النجار ،عبد
الفتاح إسماعيؿ الشمبي ،دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة ،مصر.
ٗٔ .المغني ،جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم
(تٕٗٓق) ،دار عالـ الكتب ،بيركت.
َٕ .مفاتيح الغيب ،أبك عبد اهلل محمد بف عمر الرازم الممقب بفخر الديف
الرازم خطيب الرم (تَٔٔىػ) ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،طّ،
َُِْىػ.
ُٕ .المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،أبك زكريا محيي الديف يحيى بف
شرؼ النككم (تٕٔٔىػ) ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،طِ،
ُِّٗىػ.
ِٕ .المكاىب المدنية بالمنح المحمدية ،أحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد
الممؾ القسطبلني القتيبي المصرم (تِّٗىػ) ،المكتبة التكفيقية ،القاىرة،
مصر.
ّٕ .مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية،
المحقؽ :عامر الجزار ،أنكر الباز ،دار الكفاء.
ْٕ .مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف ،أبك الحسف األشعرم ،المحقؽ:
محمد محي الديف عبد الحميد ،المكتبة العصريةُُُْ ،ق–َُٗٗـ.
ٕٓ .ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد
بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (تْٖٕىػ) ،تحقيؽ :عمي محمد البجاكم،

دار المعرفة ،بيركتُّٗٔ ،ـ.

َٕٕ

16
ٕٔ .معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف ،محيي السنة ،أبك محمد الحسيف بف
مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي (تَُٓىػ) ،المحقؽ :عبد
الرزاؽ الميدم ،دار إحياء التراث العربي ،بيركتَُِْ ،ىػ.
ٕٕ .نقض أساس التقديس ،أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف تيمية،
المحقؽ :مكسى بف سميماف الدكيش ،مكتبة العمكـ كالحكـ.
ٖٕ .الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف
عمي الكاحدم ،النيسابكرم (تْٖٔىػ) ،تحقيؽ :صفكاف عدناف داككدم،
دار القمـ ،دمشؽُُْٓ ،ىػ.




َٕٖ

