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 ملخص باللغة العربية
 أ.و.د. عجناٌ أمحد إبراٍيه

، كؿ مف دكف تفسيره مف التابعيفأ ىػ( تمميذ عبد اهلل بف عباس َُِماـ مجاىد بف جبر )اإليعد 
فادة مف المغة العربية في تفسير اآليات الكريمة. متأثرا بمدرسة ابف عباس التفسيرية كالتي شممت التأكيؿ كاإل

الثاقبة في الغكص بمعاني اآليات الكريمة مة بنظراتيـ فادكا األأماـ مجاىد مف كبار المفسريف الذيف كيعد اإل
ستاذه ابف عباس في تأكيؿ بعض اآليات أثر أف كاف ىك قد اقتفى ا  دكف الخركج عف مراد النص القرآني ك 

كال يعد ىذا ثمما في ، الكريمة كالتي خرج فييا عف رأم الصحابة الكراـ مستعينا بقدرتو عمى االستنباط كالفيـ
ال إبكاب العمـ أم باب مف أماـ مجاىد مفسرا كفقييا كمحدثا لـ يدع قد كاف اإلك  تكجيو العممي كالفقيي.

ف لـ ا  ية كالمعتزلة ك سبلمراء التي جاءت عند بعض الفرؽ اإلف كانت لو بعض اآلا  ك ، سا فيوأكطرقو ككاف ر 
كؿ ألفكاف الى مبحثيف إكقد قسمت بحثي  لى ذلؾ.إيضا أكلـ يشيركا ىـ ، لتقى بأحد اتباعياأف أيؤثر عنو 

 .ليية ثـ الخاتمة فالنتائجإلبعنكاف المسائؿ المتعمقة باليـك اآلخر كالثاني بعنكاف المسائؿ المتعمقة بالذات ا
 الكممات المفتاحية: العقائدية ، التفسير ، مجاهد

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 

و كصحبو آلالحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد كعمى 
 كبعد: ... جمعيفأ

منيا معرفة ، عتبارات كثيرةضركرم جدا المر أفإف دراسة حياة السمؼ الصالح 
كلنرل ، يدييـأخذكه مف الصحابة الكراـ كىـ يتتممذكف عمى أالمنيج العقائدم الذم 

 .لييا كىـ يتبحركف في كتاب اهلل كسنة رسكلو إمساحة االجتيادات التي تكصمكا 
، جبلء ىك مجاىد بف جبر المكي تمميذ بف عباسكلئؾ العمماء األأكائؿ أكمف 

مع مجمكعة مف العمماء الذيف شكمكا المدرسة المكية لمتفسير  كالذم استفرغ مجمؿ عممو
ف لو آراء خاصة بو أنو كاف تمميذا لو لكننا نجد أكمع ، خير خمؼ لخير سمؼ كافكان

 في ما يقبؿ االجتياد ضمف القكاعد التي اتفؽ عمييا العمماء. ستاذهأخالؼ فييا 
مقرئ كالمحدث كالمفسر فيك ال ماـ مجاىد رحمو اهلل مدرسة كاممةإللقد كاف ا

في ، مثالوأى إلكقد احتاج الناس ، صكلي كالذم عاش كتأثر بجيؿ الصحابة الكراـكاأل
خذ أكقد قاؿ رحمو اهلل "، بعد مضي الصحابة تفسير ما اشكؿ عمييـ كما لـ يفسر 

 .(ُ)ابني سالما كغبلمي نافعا يحفظاف حفظؾ" أف كددت: ابف عمر بركابي كقاؿ
نما ا  ىذا البحث تبييف اختبلفات مجاىد عف الصحابة في آراءه ك كال نقصد في 

كاسعة كمتاحو في ضكء ي سبلمالديف اإلمساحة االجتياد في ف أيضاح إالمراد 
، ى البشرية لتنيؿ منيا ما ينفعيا في دينيا كدنياىاإلفيك رسالة اهلل تعالى ، الضكابط

ف ما كاف أالرغـ عمى )آراءه  بعض ف العمماء ممف جاء بعده قد كجدكا فيأى إلضافة إ
ك أك المعتزلة أىؿ السنة أفكارىـ سكاء كانكا مف أمما يتكافؽ مع يقكلو برأيو فيك قميؿ( 

 ية.سبلمإلباقي الفرؽ ا
                                                            

 .ِِْ/ٗ، َُٗٗ–قَُُْ، بيركت، مكتبة المعارؼ، إسماعيؿ بف عمر بف كثير، البداية كالنياية (ُ)
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خذت ما اجتيد أنما ا  ك ، ماـ مجاىد العقديةكفي ىذا البحث لـ آخذ كؿ آراء اإل
بعقمية ، ـ الأسكاء كافؽ السمؼ ممف اخذ عنيـ عمميـ ، كتميز بيا اآلراءفيو مف 

غمب أنو عخذ أكىذا سر تميز تفسيره الذم ، المجتيد كالمفسر كالعالـ بالحديث كالعربية
 المفسريف كنيمكا مف منيمو العذب.

ماـ إلمنيج اكؿ بعنكاف ألفكاف المبحث اثبلثة مباحث مى عكقد قسمت البحث  
كالمبحث  ماـ مجاىد في التأكيؿإلمنيج اكالمبحث الثاني بعنكاف لييات مجاىد في اإل
 .ثـ الخاتمة كالنتائج ،بأحداث قبيؿ الساعةالمسائؿ المتعمقة الثالث بعنكاف 

 واحلمد هلل رب العاملني
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 متَيد
 ،الحافظ الفقيو مجاىد بف جبر المكي القرشي المخزكمي بالكالء المقرم المفسر

 .النجاح يبأ: كقيؿ، محمد يبأ: كقيؿ، الحجاج يبأب ىيكن
حدل كعشريف في خبلفة عمر بف الخطاب إكلد بمكة سنة  :والدته

(ُ). 
ذا إ نطؽ بالحكمةكي، يستييف بوكمف يراه ، "كاف متكاضع السمت: صفاته

"الفقيو مف يخاؼ  :كمف مأثكراتو التي تنـ عف خشية اهلل كالحرص عمى طاعتو، (ِ)تكمـ
 .(ّ)ف كثر عممو"ا  كالجاىؿ مف عصى اهلل ك  ،ف قؿ عمموا  اهلل ك 

مة األف إ: قاؿ الذىبيك  .(ْ)عمـ مف بقي بالتفسير مجاىد"أ" :قاؿ قتادة: علمه
 .(ٓ)مامة مجاىد كاالحتجاج بوإعمى جمعت أ

بي كقاص كالعبادلة كسعد بف أ حابة كعمي عبلـ الصأركل عف : روايته
،  كجابر بف عبد اهلل كغيرىـ الكثيرـ سممة أبي سعيد الخدرم كعائشة ك أك ، ربعةاأل

 .كما كركل عنو الكثير
، ةربع كمائأقيؿ ك "بمكة كىك ساجد سنة اثنيف كقيؿ ثبلث  تكفي رحمو اهلل: وفاته

 .(ٔ)"عف نيؼ كثمانيف سنة
 

                                                            

 .ِِْ/ٗ، البداية كالنياية: ينظر (ُ)
المحقؽ: ، محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي شمس الديف أبك عبد اهلل، تذكرة الحفاظ: ينظر (ِ)

 .ّٗ/ُ، قُّْٕ، دائرة المعارؼ العثمانية، عبد الرحمف بف يحي المعممي
 .َِّ/ٗ، كالنيايةالبداية  (ّ)
 .ّٗ/ُ، تذكرة الحفاظ (ْ)
شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز ، ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ: ينظر (ٓ)

 .َْْ/ّ، ـُّٔٗ، بيركت، دار المعرفة، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، ىػ(ْٖٕالذىبي )ت 
 .ُْٔ/ٓ، ابف سعد، الطبقات (ٔ)
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 :مام مجاهد بن جبرنبذة عن تفسير اإل
قاؿ الفضؿ بف ميمكف سمعت  ،ماـ مجاىد عف ابف عباس أخذ التفسير اإل

 .(ُ)كقيؿ بضعا كعشريف" ،مجاىدا يقكؿ "عرضت القرآف عمى ابف عباس ثبلثيف مرة
حتى أف ، اهلل  صحاب رسكؿأخذت التفسير عف سبعة عشر مف "أ :كقاؿ مجاىد

 .(ِ)ذا جاءؾ التفسير مف مجاىد فحسبؾ بو"سفياف الثكرم يقكؿ إ
خرج لو ما كأكاعتمد عميو الشافعي في مسنده ، صحاب السنفأخرج لو كؿ كما "أ

التفاسير  خمد المراجع فيأ، كيعد تفسير مجاىد بف جبر مف (ّ)يربك عمى عشريف حديثا"
ككاف المنيؿ العذب لكؿ المفسريف منذ عصر  ،التي ظيرت بعد عصر الصحابة 

 .لى اليـكإالتابعيف 
 ماـ مجاىدإلد اكقد اعتم، عنو في تفسيره ما يربك عمى ألفي ركايةالطبرم نقؿ ك 

ىؿ ف الصحابة كاالجتياد كما جاء عف أثر عي تفسيره عمى الكتاب كالسنة كما أف
ككاف تفسيره المنيؿ العذب لمكثير مف  الكتاب عمى الرغـ مف ندرتيا في تفسيره.

ف كاف متناثرا قركنا عمى شكؿ شتات متبعثر بيف المخطكطات غير ا  ك  ،المفسريف
، ميات المخطكطاتأو متناثر بيف بطكف الكتب ك نٌ أذ إ، خيرةاآلكنة األال في إالمحققة 
خير لمدكتكر محمد عبد السبلـ محمد ثـ التحقيؽ األ ،ـُٕٔٗكؿ تحقيؽ لو عاـ أككاف 

 .ـُٖٗٗعمي عاـ 
  :مباحث ثبلثةى معكقد قسمت بحثي 

                                                            

، ـََُِ، مكتبة الخانجي، المحقؽ: عمي محمد عمر، الطبقات الكبرل، محمد بف سعد بف منيع الزىرم (ُ)
ٓ/ْٔٔ. 

المحقؽ: د. ، ىػ(َُِأبك الحجاج مجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي المخزكمي )ت ، تفسير مجاىد (ِ)
 .ِْص ،ـُٖٗٗ، مصر، دار الفكر اإلسبلمي الحديثة، محمد عبد السبلـ أبك النيؿ

، المعارؼ، أحمد بف عمي بف محمد بف حجر العسقبلني شياب الديف أبك الفضؿ، تيذيب التيذيب (ّ)
 .ّْ/َُ، قُِّٕ
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، مطالب ثبلثةكفيو ، ليياتماـ مجاىد في اإلمنيج اإل: ولالمبحث األفكان 
القرب كالدنك مف اهلل : نيالمطمب الثا. ثبات عند اهلل تعالىالمحك كاإل: كؿاألالمطمب 

 .النظر لكجو اهلل تعالى : المطمب الثالثك  .تعالى
، ة مسائؿربعأكفيو  ماـ مجاىد في التأكيؿمنيج اإل: فيكالمبحث الثاني  أما
 كلوق: كالمسألة الثانية ،ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  :تعالى كلوق: كلىالمسألة األ

ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی    :تعالى

حس  خس  مس  حص  مص  جض  حض  خض   تعالى:  كلوق :كالمسألة الثالثة، ی   جئ   حئ  مئ

 .نزكؿ المبلئكة يـك بدر فقط كالسألة الرابعة: ،مض  حط
، مطالب ثبلثةكفيو . بأحداث قبيؿ الساعةالمسائؿ المتعمقة والمبحث الثالث: 

يماف النصارل إ: كالمطمب الثاني بعنكاف ،نزكؿ عيسى عميو السبلـ: كؿلمطمب األا
 .العرض عمى النار: كالمطمب الثالث ،قبؿ مكتيـنبيا بالمسيح 
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 : ولاملبحح األ
 هلياتماو جماٍد يف اإلميَج اإل

 : ولاملطلب األ
 ثبات عيد اهلل تعاىلإلاحملو وا

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۆڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
(ُ).  

ہ  ہ       ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    نزؿ أ"قالت قريش حيف  :قاؿعف مجاىد 

ے
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  فنزلت ، مركلقد فرغ مف األ، ، ما نراؾ يا محمد تممؾ شيء(ِ)

في كؿ  كيحدث، مرنا ما شئناأحدثنا لو مف أئنا شف إم أ ،ليـككعيدا  اتخكيف ،ۆ
رزاؽ الناس كمصائبيـ كما يقسـ أ: فيمحك ما يشاء كيثبت ما يشاء، شير رمضاف

 .(ّ)ليـ"
ال الحياة إ" قاؿ: ،ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆيضا في قكلو تعالى أكعف مجاىد 

ينزؿ اهلل كؿ شيء في : كفي ركاية قاؿ، فإنيما ال يتغيراف، كالسعادة كالشقاء، كالمكت
ال الشقاء كالسعادة إرزاؽ كالمقادير كاألالسنة في ليمة القدر فيمحك ما يشاء مف اآلجاؿ 

 .(ْ)فإنيما ثابتاف"
مف ديكىاف اٍلحفظىة مىاال ثىكىاب  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ: قكلو كركم عف ابف عباس 

أصؿ اٍلكتاب  ،ۈ  ۈ  ٴۇيٍترؾ مىالو الثَّكىاب كىاٍلًعقىاب  ،ۆكىالى ًعقىاب لىوي 
يىٍعًني المٍَّكح اٍلمىٍحفيكظ الى ييزىاد ًفيًو كىالى ينقص ًمٍنوي"
(ٓ). 

                                                            

 .ّٗاآلية ، سكرة الرعد (ُ)
 .ّٖاآلية ، سكرة الرعد (ِ)
 .َْٖص، تفسير مجاىد (ّ)
 .َْٖص، تفسير مجاىد (ْ)
 .َُِ/ُ، تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس (ٓ)
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ىيكى الرجؿ يٍعمؿ الزَّمىاف ًبطىاعىة اهلل ثَـّ يعكد لمعصية " :قكلو يضا عنو كركم أ
فىييكى الًَّذم يمحك كىالًَّذم يثبت الرجؿ الًَّذم يٍعمؿ ًبمىٍعًصيىة  ة،اهلل تىعىالىى فىيىميكت عمى ضبلل

تىعىالىى انىوي كى تَّى يىميكت كىىيكى ًفي طىاعىة اهلل سيٍبحى قد سبؽ لىوي خير حى  .(ُ)"اهلل تىعىالىى كى
ٍمقيوي ًفي بىٍطًف أيمًّْو أىٍربىًعيفى ) :كقد كرد قكؿ النبي  ـٍ ييٍجمىعي خى دىكي ا ثيَـّ ًإفَّ أىحى يىٍكمن

مىؾي فىيىٍنفيخي  مىقىةن ًمٍثؿى ذىًلؾى ثيَـّ تىكيكفي ًفي ذىًلؾى ميٍضغىةن ًمٍثؿى ذىًلؾى ثيَـّ ييٍرسىؿي اٍلمى  تىكيكفي ًفي ذىًلؾى عى
ييٍؤمىري ًبأىٍربىًع كىًممىاتو بكتب رزقو كأجمو كعممو كشقي أك سىًعيده  كحى كى  .(ِ)(ًفيًو الرُّ

)ال يرد القىدرى إال الدعاء، كال يزيد في  :قكلو  لرسكؿ اهلل اكلكف نجد حديثن 
: كقىاؿى رىسيكؿي المًَّو ، (ْ)(ف صمة الرحـ تزيد في العمرإ) :كقكلو ، (ّ)العمر إال البر(

ًة ) ًث سىاعىاتو يىٍبًقيفى ًمفى المٍَّيًؿ، فىيىٍنظيري ًفي السَّاعى تىعىالىى ًفي آًخًر ثىبلى يىٍنًزؿي المَّوي تىبىارىؾى كى
) يىٍثًبتي ا يىشىاءي كى ك مى ٍيريهي فىيىٍمحي ده غى اأٍليكلىى ًمٍنييفَّ ًفي اٍلًكتىاًب الًَّذم الى يىٍنظيري ًفيًو أىحى
كعمى ، (ٓ)

 ف اهلل تعالى يمحك كيثبت.ألى إشارة إف فيو أف ىذا الحديث ضعيؼ إال أالرغـ مف 
مف اهلل  كانكا يطمبكف( عف جمع مف الصحابة الكراـ  ىُٕٔ)ت قرطبيركل ال

 كقكؿ عمر بف الخطاب  ،ليياإف يغير حاليـ أك  ،ىؿ السعادةأف يثبتيـ مف أتعالى 
ٍف كيٍنتى " :كىك يطكؼ بالكعبة المَّييَـّ ًإٍف كيٍنتى كىتىٍبتىًني ًفي أىٍىًؿ السَّعىادىًة فىأىٍثًبٍتًني ًفييىا، كىاً 

                                                            

دار ، ىػ(ُُٗالدر المنثكر في التفسير بالمأثكر، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )ت (ُ)
 .َٔٔ/ْ بيركت،، الفكر

 (.ِّْٔ)رقـ ب ،موأدمي في بطف كتاب القدر كيفية خمؽ اآل، شرح مسمـ لمنككم (ِ)
ٍعبدى، ، صحيح ابف حباف (ّ) المحقؽ:  ىػ(،ّْٓالتميمي، )تمحمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى

(، كحسنو األلباني في السمسمة ِٕٖ، برقـ )ـُّٗٗ، ِط، بيركت ،مؤسسة الرسالة، شعيب األرنؤكط
 (.ُْٓبرقـ )، الصحيحة

 .(ٖٓٗٓكبرقـ )، ركاه البخارم، في كتاب األدب، باب مف بسط لو في الرزؽ بصمة الرحـ (ْ)
المحقؽ: ، ىػ(ِِّعمرك بف مكسى بف حماد العقيمي المكي )تالضعفاء الكبير، أبك جعفر محمد بف  (ٓ)

 .ّٗ/ِ، ـُْٖٗ، بيركت ،دار المكتبة العممية، عبد المعطي أميف قمعجي
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ًني ا  كىتىٍبتىًني ًفي أىٍىًؿ الشَّقىاكىًة كىالذٍَّنًب فىاٍمحي ك مى ٍغًفرىًة، فىًإنَّؾى تىٍمحي كىأىٍثًبٍتًني ًفي أىٍىًؿ السَّعىادىًة كىاٍلمى
، كىًعٍندىؾى أيُـّ اٍلًكتىابً  تيٍثًبتي  .(ُ)"تىشىاءي كى

عف قكلو  أنو سأؿ رسكؿ الٌمو  ىػ( عف عمٌي َُِٕتكذكر اآللكسي )
"ألقٌرٌف عينؾ : لو  فقاؿ ،ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۆڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ : تعالى

كبر الكالديف ، الصدقة عمى كجييا: قٌرٌف عيف أيٌمتي بعدم بتفسيرىاكأل ،بتفسيرىا
ؿ الشقاء سعادة، كاصطناع المعركؼ  .(ِ)كيقي مصارع السكء" ،كيزيد في العمر ،محكّْ
 : ىػ ( إٌف في ىذه اآلية قكليف َٖٔ تقاؿ الرازم )

إٌف الٌمو : قالكا، ظاىر المفظب بدكإٌنيا عامة في كؿ شيء كما ي: القول األّول"
السعادة اإليماف كالكفر كالشقاكة ك  ككذا القكؿ في األجؿ ك، ويمحك منيزيد في الرزؽ ك 

يتضرعكف إلى الٌمو تعالى كالقائمكف بيذا القكؿ كانكا ، كىك مذىب عمر كابف مسعكد
شقياء. كىذا التأكيؿ ركاه جابر عف رسكؿ الٌمو األسعداء ال ال مف في أف يجعميـ ويدعكنك 
 . 

: ثـ قاؿ، إٌف ىذه اآلية خاصة في بعض األشقياء دكف البعض: والقول الثاني
األمر أنؼ فكيؼ  افبيا ك القمـ ألستـ تزعمكف أٌف المقادير سابقة قد جؼَّ : فإف قاؿ قائؿ

 المحك كاإلثبات؟ ، يستقيـ مع ىذا المعنى
كاإلثبات أيضان مما جؼ بو القمـ فؤلٌنو ال يمحك إاٌل ما سبؽ في ذلؾ المحك : قمنا

 .(ّ)"عممو كقضائو محكه
ف عمـ اهلل تعالى ال يختمؼ فبل محك فيو كال إ: قاؿ العمماء ماـ ابف تيميوإلكقاؿ ا

كليس عند اهلل ما لـ ، ثباتف صحؼ المبلئكة ىي التي يككف فييا المحك كاإلا  ك  ،ثباتإ

                                                            

 .َّّ/ٗ، تفسير القرطبي (ُ)
 .ُُُ/ُّ اآللكسي:، ركح المعاني (ِ)
 .ٓٔ-ْٔ/َُ، مفاتيح لغيب: ينظر (ّ)
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ثبات ، ثباتإيكف عالـ بو فبل يككف فيو محك كال  كأما المكح المحفكظ فيؿ فيو محك كا 
  .(ُ)أعمـ كاهلل، عمى قكليف
"بأنو ال يغادر صغيرة كال كبيرة مف  القاضي عنو: جابأما المعتزلة فقد أك 

 .(ِ)ال صغيرة كال كبيرة" ،الذنكب كالمباح
، لى القكؿ بالبداءإالكريمة استشكمت عمى بعض الفرؽ فذىبكا  اآلية أفٌ كيبدك 

ظيكر الرأم بعد أف لـ كىك ، البدائية الذيف جكزكا عمى اهلل البداءف: ف نعرفوأكيمكف 
ك أ، ك نشأة رأم جديد لـ يكف مكجكدان أ كيعني ىذا استصكاب شيء بعد العمـ بو .(ّ)يكف

 .كاف مخفيا أفبعد  شيء ظيكر
ككبلىما محاؿ عمى  ،المعاني يستمـز كجكد الجيؿ، كحدكث العمـكالبداء بيذه 

ەئ  ەئ  وئ  : حيث قاؿ سبحانو كتعالى م،ألف عممو تعالى أزلي كأبد ؛اهلل تعالى

وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ
(ْ). 

ينسخ ما يستصكب  ،ڭ  ڭ  ۇ  ۇ": يقكؿ ىػ(ِٖٓ)ت يالمعتزلكالزمخشرم 
 . (ٓ)نسخو كيثبت بدلو ما يرل المصمحة في إثباتو أك ينزلو غير منسكخ"

ڭ  ڭ   قكلو تعالى: ،قكليـ مف أىـ اآليات الدالة عمى البداء ما عند الشيعةأ

يقٌدر لعبده طبقا لمقتضى معيف  تعالى  ٌف الٌموأ": عندىـ ىككالبداء ، ۇ  ۇ  ۆ

                                                            

 ،المحقؽ: عامر الجزار، أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية: ينظر (ُ)
 .ْٖٖ/ُْ ،دار الكفاء أنكر الباز،

 .ٕٔ/ُٗ، مفاتيح الغيب (ِ)
، دار الكتب العممية، ىػ(ُٖٔعمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )ت ، التعريفات: ينظر (ّ)

 .ِٔص، ـُّٖٗلبناف، 
 .ٗٓاآلية ، نعاـسكرة األ (ْ)
أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار اهلل ، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ: ينظر (ٓ)

 .ُٗٔ/ِىػ: َُْٕ، ّط، بيركت، دار الكتاب العربي، ىػ(ّٖٓ)ت
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ى جديد يظير ال ىذا  ثـ يبدؿ الٌمو، تقديرا العبد  نتيجة لعمؿ معيف عندتقدير طبقا لمقتضو
 .(ُ)"السابؽ في كبل األمريف كالحاليف اهلل يقـك بو، مع عمـ

نما صار اطبلؽ لفظة البداء لما كرد بو السمع بالكسائط إفقاؿ الشيخ المفيد: "
 .(ِ)"ذلؾ عرفنا صحتو لـ يصحك ال لك لـ يرد بو سمع ا  ك  ،بيف العباد كبيف اهلل تعالى
 في تفسير قكلو تعالى: بقكلو ،ماـ جعفر الصادؽ ينكر البداءإلكمع ىذا فإف ا

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۆڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ،مرا فيك ال يبدك لو أراد اهلل تعالى إذا أ
ال ككاف في إكال يككف شيئا  ك يصنعوأيكجده ف أ مف جيؿ فيك تعالى يعممو بعممو قبؿ

 .(ّ)عممو تعالى
كلذلؾ يقاؿ بدا لنا  ،البداء حقيقتو في المغة ىك الظيكر"كقاؿ الشيخ الطكسي: 

تعالى، فمنو ما   لى الٌموإضيفت ىذه المفظة أي سكر المدينة كبدا لنا كجو الرأم... فأما إذا 
طبلقو عميو كمنو ما ال يجكز، فأما ما يجكز مف ذلؾ فيك ما أفاد النسخ بعينو إيجكز 
طبلؽ ذلؾ عميو عمى ضرب مف التكسع، كعمى ىذا الكجو يحمؿ جميع ما كرد إكيككف 

تعالى دكف ما   لى الٌموإعف األئمة عمييـ السبلـ مف األخبار المتضمنة إلضافة البداء 
طبلؽ ذلؾ فيو تعالى إال يجكز عميو مف حصكؿ العمـ بعد إف لـ يكف، كيككف كجو 

لنسخ يظير بو لممكمفيف ما لـ يكف ظاىران ليـ كىك اٌنو إذا كاف ما يدؿ عمى ا، التشبيو
 .(ْ)"كيحصؿ ليـ العمـ بو، بعد أف لـ يكف حاصبلن ليـ، ايطمؽ عمى ذلؾ لفظ البداء

                                                            

، ـُّٓٗ، ِط ، صيدا ػػ لبناف، مطبعة العرفاف، عبد الحسيف شرؼ الديف، ينظر: أجكبة مسائؿ جار اهلل (ُ)
 .َُِص 

، ِط، دار المفيد، قـ، محمد بف محمد بف النعماف المفيد، المقاالت في المذاىب كالمختارات أكائؿ: ينظر (ِ)
 .َٖص، ـُّٗٗ

 .ُُِ/ْ، ـُّٖٗبيركت، دار إحياء التراث العربي، ، محمد باقر المجمسي، بحار األنكار: ينظر (ّ)
 .ِٗ/ِ، ىػُُْٕ، ُطتحقيؽ: محمد رضا األنصارم، قـ، ، محمد بف الحسف الطكسي، عدة األصكؿ (ْ)
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أىؿ البيتو بالغكا في البداء رٌدان عمى الييكد الذيف  فأ: فيقكؿ المجمسي ماأ
عمى بعض المعتزلة الذيف كذلؾ ك ، قد فرغ مف األمر كعف النظاـ  يقكلكف: إف الٌمو
نساف   يقكلكف إف الٌمو عمى خمؽ المكجكدات دفعة كاحدة مف معادف كنبات كحيكاف كا 

في ظيكرىا يككف كالتقدـ إٌنما ، كلـ يتقدـ خمؽ آدـ عمى خمؽ أكالدهماىي عميو اآلف 
أخذكا ىذه المقالة مف القائميف بالعقكؿ كالنفكس  ىـكجكدىا. ك  كأفي حدكثيا  كليس
تعالى لـ يؤثر حقيقة إال في العقؿ األكؿ، فيـ   كالقائميف بأف الٌمو، كىـ الفبلسفةكية الفم

 .(ُ)يعزلكنو تعالى عف ممكوالبارم عز كجؿ ك  ىلإينسبكف الحكادث لنفسيا ال 
  "كحاصؿ ما تقكلو الشيعة ىنا إف الٌمو كقاؿ السيد عبدالحسيف شرؼ الديف:

ألجؿ كالصحة كالمرض كالسعادة كالشقاء كالمحف ينقص مف الرزؽ كقد يزيد فيو، ككذا ا
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  : ىكالمصائب كاإليماف كالكفر كسائر األشياء كما يقتضيو قكلو تعال

كىذا مذىب عمر بف الخطاب كابف مسعكد كأبي كائؿ ، ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۆۆ
ككاف كثير مف السمؼ يدعكف كيتضرعكف  ،كقتادة، كقد ركاه جابر عف رسكؿ اهلل 

السبلـ في   تعالى أف يجعميـ سعداء ال أشقياء، كقد تكاتر ذلؾ عف أئمتنا عمييـ  الٌمولى إ
ككرد في السنف الكثيرة: أف الصدقة عمى كجييا، كبٌر الكالديف ، أدعيتيـ المأثكرة

كاصطناع المعركؼ يحٌكؿ الشقاء سعادة كيزيد في العمر، كصٌح عف ابف عباس، أٌنو 
يمحك بالدعاء ما يشاء مف القدر، ىذا ىك   در، كلكف الٌموقاؿ: ال ينفع الحذر مف الق

البداء الذم تقكؿ بو الشيعة، تجكزكا في اطبلؽ البداء عميو بعبلقة المشابية... فالنزاع 
الذم ذكرناه  ىفي ىذه بيننا كبيف أىؿ السنة لفظي... كما يقكلو الشيعة مف البداء بالمعن

 .(ِ)يقكؿ بو عامة المسمميف"

                                                            

 .َُّ-ُِٗ/ْ، بحار األنكار، المجمسي: ينظر (ُ)
 .َُّ-َُُص، عبد الحسيف شرؼ الديف،  أجكبة مسائؿ جار الٌمو (ِ)
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كلـ يعبد اهلل  لـ يعظـ اهلل تعالى بمثؿ البداء....: ئمة قكليـالكميني عف األكقاؿ 
ف يترؾ ىذه ألممسمـ ككتب الشيخ آغا بزرؾ الطيراني يقكؿ: . (ُ)بشيء مثؿ البداء

 .(ِ)...بأف اهلل تعالى كؿ يـك في شأف كعميو االعتقاد قكاؿاأل
فقد اعتبر ، السبحانيكمف الشيعة المعاصريف القائميف بالبداء الشيخ جعفر 

تككف ليا  مسألة البداء فإ: مسألة البداء ليا المكانة األكلى عند الشيعػة اإلماميػة فقػاؿ
 .(ّ)في عقائد الشيعة اإلماميةالمكانة األكلى 

كبيذا يتبيف لنا انو ليس كؿ الشيعة مف يقكؿ بالبداء الذم يعنى بو العمـ بعد 
  سماعيمية مف تقكؿ ىذا.نما فقط ىـ الشيعة اإلا  ك  ،الجيؿ

 : ىياملطلب الجا
 القرب والدىو مً اهلل تعاىل

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ: قاؿ تعالى
(ْ). 

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

إلى السماء السابعة، ثـ  "أٌنو عرج جبريؿ برسكؿ اهلل  :كعف أنس بف مالؾ
حتى جاء سدرة المنتيى، كدىنا الجبار رٌب العزة فىتىدىلَّى،  ،عبل بو بما ال يعممو إاٌل اهلل 

ٍيًف أىٍك أىٍدنى، فىأىٍكحى إليو ما شاء"  .(ٔ)حتى كاف منو قابى قىٍكسى

                                                            

 .ُْٔ/ُ، ىػَُْٕ، ْط، طيراف، دار الكتب اإلسبلمية، محمد بف يعقكب الكميني، الكافي: ينظر (ُ)
، ّبيركت، دار األضكاء، ط، آقا بزرؾ الطيراني محمد محسف، الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة: ينظر (ِ)

 .ّٓ-ُٓ/ّ ـ،ُّٖٗ
، طيراف، نشر منظمة اإلعبلـ اإلسبلمي، الشيخ جعفر السبحاني، البداء في ضكء الكتاب كالسنة: ينظر (ّ)

 .َُص
 .ٗاآلية ، سكرة النجـ (ْ)
 .ِٓٔص، تفسير مجاىد (ٓ)
 .ُّٖ/ٗ، بف إبراىيـ الثعمبي، أبك إسحاؽأحمد بف محمد ، الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف (ٔ)
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: قيٍمتي ًلعىاًئشىةى فىأىٍيفى قىٍكليوي  كؽو قىاؿى ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  : عىًف الشٍَّعًبيّْ عىٍف مىٍسري

فؽ بصكرتو التي خمقو اهلل تاه ىذه المرة فسد األأف جبريؿ إقىالىٍت: " ،ڃ  ڃ  چ     چ
 .(ُ)ف كاف يأتيو بصكرة رجؿ"أعمييا بعد 

قىاؿى سىًعيدي ٍبفي اٍلميسىيًَّب كسعيد بف جبير كعطاء ًبيًَّة : كى ٍدري اٍلقىٍكًس اٍلعىرى "اٍلقىابي صى
ًلكيؿّْ قىٍكسو قىابه كىاًحده  اًحبيوي، كى مىٍيًو السٍَّيري الًَّذم يىتىنىكَّبيوي صى ٍيثي ييشىدُّ عى فىأىٍخبىرى أىفَّ ًجٍبًريؿى ، حى

مَّدو   . (ِ)كىقيٍرًب قىاًب قىٍكسىٍيًف" قىريبى ًمٍف ميحى
مف حديث شريؾ بف أبي نىًمر عف أنس ركل البخارم كمسمـ في الصحيحيف. 

كقاؿ ، بف مالؾ قاؿ: دنا الجٌبار ربُّ الًعزَّة فتدلَّى حتى كاف منو قابى قكسيف أك أدنى
 . (ّ)مقاتؿ بف سميماف: حيف اسرم بمحمد دنا الرب منو فكاف منو قابى قكسيف أك أدنى

قىٍكليوي: : كقىاؿى اٍلقىاًضي عياض ف الضمير إقاؿ مف  ،ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چكى
ؿّْ كًنيىايىًة اٍلقيٍربً  كىًعبىارىةن ، يعكد ًإلىى المًَّو تىعىالىى كليس ًإلىى ًجٍبًريؿى يعني بو عىٍف ليٍطًؼ اٍلمىحى

ٍعًرفىةً  اًح اٍلمى يضى اًء اٍلمىطىاًلًب، كىاً  قىضى ابىًة الرٍَّغبىًة، كى ًقيقىًة ًمٍف ، عىٍف ًإجى مىى اٍلحى ٍشرىاًؼ عى كىاإلًٍ
مَّدو  ٍظيىاًر الحفاكة بو، ميحى ٍنًزلىًة ًمفى المًَّو كىاً  قرب اٍلمى كى

(ْ). 
ف مسألة القرب كالبعد كما نعرفيا نحف بعالمنا المادم كىذا أف ال نظف أكيجب 

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

                                                            

 .تفسير البغكم: ينظر (ُ)
 .َٗ/ُٕ، تفسير القرطبي (ِ)
جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم ، زاد المسير في عمـ التفسير: ينظر (ّ)

 .ُٖٓ/ْ، ىػُِِْ، بيركت، دار الكتاب العربي، المحقؽ: عبد الرزاؽ الميدم، ىػ(ٕٗٓ)ت
 .َٗ/ُٕ، تفسير القرطبي: ينظر (ْ)
دار عالـ ، (قٕٗٓت) جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم، المغني: ينظر (ٓ)

 .ِِٖ/ٕ، بيركت، الكتب
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ڃ  ڃ   :ك التفسيريف في قكلو تعالىأكنجد القشيرم يحاكؿ الجمع بيف الرأييف 

بحيث  مف محمد  -كىك في صكرتو التي ىك عمييا- فكاف جبريؿ: ڃ  ڃ  چ     چ
قدر قكسيف:   كبيف النبي كيقاؿ: كاف بيف اهلل تعالى، كاف بينيما قدر قكسيف أك أدنى

 .(ُ)نما دنك قدرا  كاف ىذا الدنك ال يعنى بو مسافة ك 
قىاؿى ابف عباس كالحسف كقتادة: "ثيَـّ دىنىا  كجاء في تفسير البغكم عف معنى اآلية

قىابى قىٍكسىٍيًف  فىكىافى ًمٍف محمد ، ًجٍبًريؿي بىٍعدى اٍسًتكىاًئًو ًباأٍليفيًؽ اأٍلىٍعمىى ًمفى اأٍلىٍرًض، فىتىدىلَّى
 .(ِ)أىٍك أىٍدنىى، بىٍؿ أىٍدنىى"

لما عرج بي إلى السماء دنكت مف ربي  كقاؿ الطكسي "كقد كرد عف النبي 
  حتى كاف بيني كبينوڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ"(ّ). 

ف المطمكب مف ىذه اآليات ىك ألك نظرنا بعيف االعتبار : كيقكؿ الشيرازم
 .(ْ)عندىا لف تبقى ىناؾ مشكمة القرب المعنكم كالرؤية الباطنية

: قاؿ الكاحدم، رأل جبريؿ كىكذا قالو أيضا أكثر العمماء بأنو : قاؿ النككم
بصكرتو التي  انو رأل جبريؿ كما التي خمقو اهلل تعالى المعنى: قاؿ أكثر العمماء

 .(ٓ)عمييا
، في األرض لجبريؿ كرسكؿي اهلل  -يعني األكلى–"ىذه الرؤية : كقاؿ ابف كثير

فاقترب منو كىك عمى الصكرة التي خمقو اهلل ، فيبط عميو جبريؿ عميو السبلـ كتدلى إليو
                                                            

 .ِْٖ/ّ، القشيرم، شاراتلطائؼ اإل: ينظر (ُ)
 .َِّ/ْ، تفسير البغكم: ينظر (ِ)
، قـ، دار الثقافة، سبلميةتحقيؽ قسـ الدراسات اإل، (قَْٔجعفر بف الحسف الطكسي )ت كبأ، األمالي (ّ)

 .ِّٓص
-ُِٔ/ُٕ، قـ، ماـ عميمدرسة اإل، ناصر مكاـر الشيرازم، األمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ: ينظر (ْ)

ُِٕ. 
 .ٕ/ّ، شرح النككم عمى مسمـ: ينظر (ٓ)
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ليمة  يعني، ثـ رآه بعد ذلؾ نزلة أخرل عند سدرة المنتيى، لو ستمائة جناح، عمييا
 .(ُ)اإلسراء

كقد قالت عائشة رضي ، كلـ يثبت كقكع رؤية ثالثة حقيقية لجبريؿ عميو السبلـ
مىٍيًو السَّ  اهلل عنيا: لىًكنَّوي رىأىل ًجٍبًريؿى عى تىٍيًف""كى ًتًو مىرَّ ـ ًفي صيكرى كفي صحيح اإلماـ  .(ِ)بلى

مىٍييىا ، "ًإنَّمىا ىيكى ًجٍبًريؿي : أنو قاؿ مف كبلـ النبي  مسمـ ًمؽى عى ًتًو الًَّتي خي مىى صيكرى ـٍ أىرىهي عى لى
تىٍيفً  ٍيرى ىىاتىٍيًف اٍلمىرَّ ٍمًقوً ، غى ـي خى اًء ًإلىى  رىأىٍيتيوي ميٍنيىًبطنا ًمٍف السَّمىاًء سىادِّا ًعظى مىا بىٍيفى السَّمى

 .(ّ)اأٍلىٍرًض"
تميز عف غيره كفقا لما يممؾ  خاصّّ  ماـ مجاىد كاف لو رأمه اإل أفكبيذا نجد 

 .دكات االجتيادأمف 
 : جالحاملطلب ال

 اليظر لودُ اهلل تعاىل
پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ :قاؿ تعالى

(ْ).  
ال يراه مف خمقو ، "تنتظر الثكاب مف ربيا :قاؿ ،ٺ  ٺ        ٺ ڀ      عف مجاىد 

، خرة ألىؿ النعيـعمى رؤية اهلل تعالى في اآل جمع الصحابة الكراـ أكلقد ، (ٓ)شيء"
ىؿ نرل ربنا ، يا رسكؿ اهلل: ف ناسا قالكا لرسكؿ اهلل إ) :كيؤيد ذلؾ الحديث الشريؼ

ال يا  ا:ىؿ تضاركف في رؤية القمر ليمة البدر؟ قالك : فقاؿ رسكؿ اهلل  ؟يـك القيامة
، ال يا رسكؿ اهلل ا:ىؿ تضاركف في الشمس ليس دكنيا سحاب؟ قالك  :قاؿ ،رسكؿ اهلل

 جمعكا عمى رؤية اهلل تعالى.أمة كلذلؾ فإف سمؼ األ، (ٔ)نكـ تركنو كذلؾ(إف: قاؿ
                                                            

 .ْْٓ/ٕ، ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ (ُ)
المحقؽ: محمد زىير بف ناصر ، محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي، صحيح البخارم (ِ)

 .ْٖٓٓ، ىػُِِْ، دار طكؽ النجاة الناصر،
 .ُٕٕ، اإلماـ مسمـحيح ص (ّ)
 .ِّ، ِِ تافياآل، القيامةسكرة  (ْ)
 .ٕٖٔص ، تفسير مجاىد (ٓ)
دار ، ىػ(ٕٔٔأبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )ت، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج (ٔ)

 .ُٖ-ُٕ/ّ، قُِّٗ، ِط، بيركت ،دار إحياء التراث العربي
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صحابو كعده "إني ألرجك مف اهلل أف يحجب جيمان كأ: نو قاؿأفعف األكزاعي 
فجحد جيـ ، پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ كأفضؿ ثكابو حيث يقكؿ: ألكليائو

ڌ   ڌ       ڎ  كعف عبداهلل بف المبارؾ انو قرأ: ، كأصحابو أفضؿ ثكابو الذم كعد أكلياءه

 ،لـ يحجب اهلل أحدان عنو إال عذبو: فقاؿ، ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک

   گ  گ  گ           گ  ڳ  ڳک  ک،  قاؿ: رؤية اهلل"(ُ). 
زعمت المعتزلة المرجئة : كىناؾ طكائؼ منعت مف رؤية اهلل تعالى يقكؿ النككم

حد مف أف يراه أىؿ البدع بأف اهلل تعالى يستحيؿ رؤيتو كال يمكف أكالخكارج كبعض 
 .(ِ)خمقو

 ،ثير حكليا الكبلـ كثيراأرؤية اهلل تعالى يـك القيامة مف المسائؿ التي  كمسألة
كيستدؿ  مف البشر. أحد ف اهلل تعالى ال يراهأمف قبؿ المعتزلة التي ترل  السيماك 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤالمعتزلة بقكلو تعالى: 
(ّ)، 

 شكاؿ.خرة بأم شكؿ مف األفيمنعكف رؤية اهلل تعالى في اآل
ال تراه األبصار، أنو تعالى نفى إدراؾ البصر عف : فيقكؿ القاضي عبد الجبار

عند  :كلذلؾ يقكؿ الزمخشرم؛ (ْ)نفسو كىذا في جميع األكقات ال تدركو جميع األبصار
فيككف ، ف تحصرأمكر ال يمكف أى إلالمحشر حيث يجتمع كؿ المخمكقات لنظركا 

ذ ال خكؼ عمييـ كال يصيبيـ حزف كنظرىـ إالمؤمنكف في مأمف كليـ نضارة في الكجو 

                                                            

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف ، بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكبلمية: ينظر (ُ)
 .ُْٖ-ُْٓص، ىػُِْٔ، مجمع الممؾ فيد، عبد السبلـ الدمشقي

 .ُٓ/ّ، النككم شرح مسمـ: بنظر (ِ)
 .َُّاآلية ، سكرة األنعاـ (ّ)
، ّط، عبد الكريـ عثماف تحقيؽ: د.، (قُْٓالقاضي عبد الجبار )ت، شرح األصكؿ الخمسة: ينظر (ْ)

 .ِِّ، صـُٔٗٗ، القاىرة، مكتبة كىبة
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كما يقاؿ  ،ى معاني اختصاصياإلمكر كعندىا نرجع األ، ليو تعالى كقتيا مف المستحيؿإ
 .(ُ)نا ناظر لفبلف ماذا يصنع بي بمعنى ما اتكقع منو كارجكهألبعض الناس 
 ،ثبتكا رؤية اهلل تعالى بأدلة كثيرةأعمى المعتزلة ك  شاعرة كالماتريديةاأل كقد ردٌ 

ثبات رؤيتو إاآلية الكريمة التي تدؿ عمى : ما قاؿ الرازم عف ىذه اآلية الكريمة كمنيا
 ىذا فيما لك نقتنع بداللة، ف الخاص مقدـ عمى العاـأتعالى ىي مف الخاص كنعرؼ 

 .(ِ)خرةية برؤيتو تعالى في اآلتفسير اآل
ال بإذنو إحد أكال يقدر ، ال بإذف منو تعالىإبصار ال تدركو األ: لكسيآلكقاؿ ا

 .(ّ)كقدرتو كتمكينو كمشيئتو كىذا ىك المطمكب
يو إلكصمو أكفقا لما ، ف اهلل تعالى ال يمكف رؤيتوإف مجاىد يقكؿ أكبذلؾ نجد 

 ،حد عميوأكلـ يشنع ، عمى رؤيتو تعالى جماع الصحابة إالرغـ مف عمى اجتياده 
فيو ما يكافؽ نظرتيـ في تنزيو اهلل  كرأكاماـ، كربما كانت المعتزلة ممف تمسؾ برأم اإل

 تعالى كتقديسو.
  

                                                            

الزمخشرم جار اهلل أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، ، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ: ينظر (ُ)
 .ِٔٔ/ْ، ىػَُْٕ، ّط، بيركت، دار الكتاب العربي، ىػ(ّٖٓ)ت

دار ، ىػ(َٔٔأبك عبد اهلل محمد بف عمر الرازم الممقب بفخر الديف الرازم )ت، مفاتيح الغيب: ينظر (ِ)
 .ُِٖ/ُّ، ىػَُِْ، ّط، بيركت ،إحياء التراث العربي

شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني ، العظيـ كالسبع المثانيركح المعاني في تفسير القرآف : ينظر (ّ)
 .ِْٕ-ِْٔ/ٕ، بيركت، دار الكتب العممية، المحقؽ: عمي عبد البارم عطية، ىػ(َُِٕاأللكسي )ت
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 : بحح الجاىيامل
 ويلأماو جماٍد يف التميَج اإل

يؤكؿ أكال كماال رجع.  الشيءآؿ ، عرؼ ابف منظكر التأكيؿ بقكلو "األكؿ الرجكع
 .(ُ)ارتددت" الشيءرجعو. كآلت عف  الشيءكآؿ إليو 

 جاء بثبلثة معاني:كالتأكيؿ في االصطبلح 
ال يختمؼ  المعنىكىذا  ،يراد بو حقيقة الشيء، كما يؤكؿ أمره إليو األول: لمعنىا

 بؿ ىك مستمد منو.، كثيرنا عف المعنى المغكم لمتأكيؿ
التأكيؿ بمعنى التفسير، كالبياف كالتعبير عف الشيء كقكلو تعالى:  :المعنى الثاني

ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  وئەئ  وئ
كىذا ما غمب عمى تفسير ، (ّ)"أم بتفسيره ،(ِ)

  السمؼ.
ىك صرؼ المفظ عف ظاىره المتبادر منو إلى محتمؿ مرجكح " الثالث: لمعنىا

 .(ْ)"بدليؿ
ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک :قاؿ تعالى - أ

(ٓ). 
)كممتاف خفيفتاف عمى  :حاديث حكؿ معنى الميزاف لقكلو أللقد تكاترت ا

المساف، ثقيمتاف في الميزاف، حبيبتاف إلى الرحمف: سبحاف اهلل كبحمده، سبحاف اهلل 
، (ٕ)عف ساقي عبداهلل بف مسعكد: )ليما في الميزاف أثقؿ مف أحد( كقاؿ ، (ٔ)العظيـ(

                                                            

 .ّّ/ُّ، لساف العرب (ُ)
 .ّٔاآلية ، سكرة يكسؼ (ِ)
 .ُّٕ/ُ، تفسير القرآف العظيـ (ّ)
محمد األميف بف محمد المختار الجكني الشنقيطي، مجمع الفقو ، أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف (ْ)

 .َِاإلسبلمي، جدة، ص
 .ٕاآلية ، سكرة الرحمف (ٓ)
 .َْٔٓ، ركاه البخارم (ٔ)
سناده إ ّٗ/ٔكقاؿ احمد شاكر في المسند  ْٔٓ/ُٓكابف حباف  (،ُّٗٗ)رقـ ب َِْ/ُركاه احمد  (ٕ)

 .صحيح
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حاديث التي رجحت القكؿ بأف الميزاف ىك ما تعارؼ عميو الناس مما كغير ذلؾ مف األ
 شياء.تعمؿ بكزف األيس

ژ  ژ  ڑ  ڑ       :ماـ مجاىد يقكؿ في تفسير ىذه اآليةإلكلكف ا

قىتىادىةى كىالسُّدّْمّْ  .(ُ)"ؿكضع العد، ک اًىدو كى أىٍم ، أىًم اٍلعىٍدؿى  ڑ  ڑ : عىٍف ميجى
عى   .(ِ)ًفي اأٍلىٍرضً اٍلعىٍدؿى الًَّذم أىمىرى ًبًو اهلل تعالى كىضى

ف نقكؿ عف ىذا الكبلـ لئلماـ مجاىد بأنو تأكيؿ الذم أكىنا نتساءؿ ىؿ نستطيع 
عتضاده بدليؿ يدؿ لى االحتماؿ المرجكح الإىك "صرؼ النظر عف االحتماؿ الراجح 

 .(ّ)ف مراد المتكمـ بكبلمو ذلؾ االحتماؿ المرجكح"أعمى 
عبد حيث كاف ابة الكراـ حنو بدأ منذ عصر الصإذ إ ،نو تأكيؿ فيككفإذا قمنا ا  ك 

 كما سيأتي في تأكيمو الساؽ.مشيكرا بيذا  عباس  فباهلل 
التفسير؛ حيث يقكؿ اإلماـ الطبرم:  مأف السمؼ تقصد بالتأكيؿ أكلكننا نجد 

 كاف الصحابة الكراـ في تفسير القراف كتأكيمو يفيمكنو بما يكافؽ ما تعممكه مف النبي 
 .(ْ)ثبات المسائؿإفي 

 : (ٓ)لو معنياف: فالتأكيؿ في لفظ السمؼ كما يقكؿ ابف تيمية
ك أتكضيح معنى الكبلـ كتفسيره كبياف المراد منو بأف يكافؽ ظاىره  :ولهماأ
  .كبيذا يككف التفسير كالتأكيؿ عندىـ قريبا المعنى، يخالفو

  
                                                            

 .ّٔٔص، تفسير مجاىد (ُ)
 .ُْٓ/ُٕ، القرطبي تفسير: ينظر (ِ)
اإليضاح لقكانيف االصطبلح في الجدؿ كالمناظرة، تأليؼ يكسؼ بف عبد الرحمف بف الجكزم، تحقيؽ د.  (ّ)

 .َِص، ـُٓٗٗالقاىرة ، محمكد السيد الدغيـ، منشكرات مدبكلي
 .ّٔ-ّٓ/ُ، تفسير الطبرم: ينظر (ْ)
 .ِِٗ-ِٖٖ/ُّ، ةابف تيمي، الفتاكل مجمكع: ينظر (ٓ)
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 ف المفظ عند السمؼ ىك نفس ما يراد مف الكبلـ.أ: والثاني
: أىًقـً المّْسىافى  حى فىقىاؿى ٍنييمىا "أىنَّوي رىأىل رىجيبلن يىًزفي قىٍد أىٍرجى عىًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى اهللي عى

گ  گ  ڳكىمىا قىاؿى المَّوي: 
(ُ). 

سىٍيًف ٍبًف اٍلفىٍضؿً  ، كفبلف كضع كذا بمعنى ألقاه، ف اهلل كضع الشريعةإ: كعف اٍلحي
ـي إ: مىٍف قىاؿى منيـ ى ك ، (ِ)لنا ما نحتاج ألنو يبيف، كعمى ىذا فالقرآف ىك الميزاف ٍك نَّوي اٍلحي

: طيٍغيىانيوي التٍَّحًريؼي  بمعناه قاؿ:  ،ڑ  ڑ  قكلو تعالى:: كقاؿ التسترم. (ّ)قىاؿى
 .(ْ)مر كالنيي عميياالباطف ىك لمجكارح مف األ

كلكنو يعني بو  ،ف كاف يفسر الميزاف بالعدؿا  كبعض المفسريف مف السمؼ ك 
نزؿ اهلل أ"، شياءم الميزاف عنده ىك المعركؼ عند الناس لما تكزف بو األأالعدؿ بالكزف 

مر بالقسط فبل تميمكا عنو أك  ،رضنزؿ العدؿ في األأيعني  ،الميزاف لمخمؽ زمف نكح
 .(ٓ)"كتنقصكا

كبيف الكزف بالميزاف  ،ناؾ مف الفقياء حاكؿ الجمع بيف العدؿ كمفيـكىكربما 
قىامىةي ًباٍليىدً ىك اٍلًقٍسطي ًباٍلقىٍمًب ك : قكلو اٍبفي عييىٍينىةى  جاء عف فقد ،المعركؼ اإلًٍ

(ٔ). 

                                                            

 .ِِّّ/َُ، ىػ(ِّٕالرازم ابف أبي حاتـ )ت  تفسير القرآف العظيـ (ُ)
 .المصدر نفسو: ينظر (ِ)
 .ُْٓ/ُٕ، تفسير القرطبي (ّ)
جمعيا: أبك ، ىػ(ِّٖتأبك محمد سيؿ بف عبد اهلل بف يكنس بف رفيع التيسترم )، تفسير التسترم: ينظر (ْ)

 .ُٗٓ/ُ، ىػُِّْ، بيركت، الكتب العممية دار، المحقؽ: محمد باسؿ عيكف السكد، البمدمبكر محمد 
دار الكتب  ىػ(،ّّٕأبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم )ت ، بحر العمـك: ينظر (ٓ)

 .ّٕٗ/ّ، ـُّٗٗ، العممية
، بيركت، دار الكتب العممية، (قٖٓٓ)ت، بدر الديف العيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم: ينظر (ٔ)

ُٗ/َّْ. 
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 :أم ،الميزاف: فجاء عف الفراء قكلو ،يضا رأم في معنى الميزافأكلمنحكييف 
 .(ُ)الذم يكزف بوىك ىك الميزاف : قاؿ غيرهالعدؿ، ك 

 . (ِ)لو لسافك ، ذك كفتافأنو قاؿ: الميزاف  كعف ابف عباس 
 . (ّ)لساف"ك  كفتاف مميزافكذيكر الميزاف عند الحسف فقاؿ: "ل

أىؿ الحؽ:  عندمبينان رأم أىؿ السنة في الميزاف:  شعرماأل كقاؿ أبك الحسف
 تكضعفي إحدل كفتيو الحسنات، كفي األخرل  ضعتك ، كلساف كفتاف الميزاف لو

دخؿ سيسيئات عنده الدخؿ الجنة، كمف رجحت الحسنات سي هعندالسيئات، فمف رجحت 
 . (ْ)النار

ف لو أيماف بالميزاف، ك جمعكا عمى اإلأسنة قد لىؿ اأف إ قاؿ أبك إسحاؽ الزجاج:
 .(ٓ)"عماؿ العباد يـك القيامةأكبو تكزف ، كفتاف كلساف

 .(ٔ)العدؿ"ب ما يعبر عنوكقالكا ىك : كأنكرت المعتزلة الميزاف
  

                                                            

اس أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس المرادم النحكم ، إعراب القرآف: ينظر (ُ) أبك جعفر النَّحَّ
، بيركت، دار الكتب العممية،، كضع حكاشيو كعمؽ عميو: عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ، ىػ(ّّٖ)ت

 .َِْ/ْ، ىػُُِْ
ىػ(، حققو: د. عبد ْٖٓأحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى أبك بكر البييقي )ت، شعب اإليماف: ينظر (ِ)

 .ْْٕ/ُ، ـََِّ، اليند، مكتبة الرشد، العمي عبد الحميد حامد
أبك القاسـ ىبة اهلل بف الحسف بف منصكر الطبرم ، شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة: ينظر (ّ)

، ٖط، السعكدية ،دار طيبة، ىػ(، تحقيؽ: أحمد بف سعد بف حمداف الغامدمُْٖ)ت الرازم البللكائي
 .َُِِ، ـََِّ

 .ُُِ/ُ، شعرماأل، مقاالت اإلسبلمييف: ينظر (ْ)
 .ّٖٓ/ُّفتح البارم: : ينظر (ٓ)
 .ّٖٓ/ُّ، فتح البارم: ينظر (ٔ)
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، األعماؿ أعراض عندىـ تعد نوأ: كالسبب الذم جعميـ يؤكلكف الميزاف بالعدؿ
 .(ُ)ال تقـك بنفسيا كيستحيؿ كزنيا عراضاأل فأك 

كىذا غير ، جساـأكنحف نعرؼ أف المَّو تعالى قادر عمى جعؿ األعراض 
عماؿ ألف في كزف األ، بؿ ثبت بالنقؿ فكاف االعتقاد بو كاجبا مستحيؿ في العقؿ،

 بقدرتو كحكمتو جؿ شأنو. ظيار لعدؿ اهلل تعالى كتعريؼ العباد إ
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 

فعؿ كبيرة كلـ يتب فإف حسناتو كميا  مذىبيـ أف الحسنات تحبطيا السيئات الكبيرة، فمف
 . (ِ)كال أمؿ لو بالنجاة يـك القيامة ،تحبط في مقابميا

كمف ، المعتزلة قد أكلكا الميزاف بالعدؿكؿ ف أكلكف مف خبلؿ البحث لـ اجد 
لـ يرد اهلل تعالى بالميزاف إال المعقكؿ منو المتعارؼ بيننا  :قكؿ القاضي عبد الجبار ذلؾ

ف يحمؿ كبلـ اهلل أمكف ال يجكز أكميما ، دكف العدؿ كغيره عمى ما يقكلو بعض الناس
كبياف ذلؾ لك قصد بالعدؿ  ،ال عمى الحقيقة ال يعدؿ بو عنو إلى المجازإتعالى 
ف ما يراد أكبيذا نستدؿ عمى ، ةذ العدؿ ال يثبت بالكزف مف الثقؿ كالخفإ، الميزاف

  .(ّ)تشتمؿ المكازيف عميو نما ىك ما تعارؼ بيننا مماا  ك  ،بالميزاف ليس العدؿ
بأف الميزاف لو كفتيف  الجبار عبدكيؤكبل كبلمنا ىنا حكؿ رأم قكؿ القاضي 

شياء بعد كىك الذم يكزف األ، ثبات الميزاف كالكزفإكما الفائدة مف : فإف قالكا": كلساف
عراض سكاء كانت أ؛ فاٌف أعماؿ العباد كليس ىناؾ شيء يكضع بالميزاف، كضعيا فيو

ف يجعؿ أممتنعا عمى اهلل تعالى  ليس: قيؿ لو، ـ معاصي كال يصح فييا الكزفأطاعات 

                                                            

 .ُْٗص، شرح العقيدة الطحاكية: ينظر (ُ)
 .ْْٔ-ّْٔص ،ينظر: شرح األصكؿ الخمسة (ِ)
 .ّٕٓص، القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة ينظر: (ّ)
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ف يجعؿ الظمـ دليؿ عمى المعصية كيجعمو أك ، النكر دليؿ عف الطاعة كيجعمو في كفة
 .(ُ)"ك العذابأيما الكفتيف ترجحت كاف لو حكميا مف الثكاب أك  ،خرلبالكفة األ

ىك  القاضي عبد الجبار المعتزلي عند أٌف المراد مف الميزافكييذا يتبيف لنا 
 المتعارؼ بيننا.

ىك ال يشبو مكازيف الخمؽ ف الميزاف الذم عندىـ أكىك  ،خرآكلمشيعة رأم 
نو أالميزاف الذم ذكره القرآف يجب حممو عمى يقكؿ صدر المتألييف: ذ إ، قدس المكازيفأ
قدس ميزاف ىك ميزاف أك  ،ف ميزاف الشيء يككف مف نفس الجنسإذ إ ،شرؼ المكازيفأ

كىك الذم يزف العمـك  ،ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ: يـك الحساب لقكلو تعالى
 .(ِ)عماؿ البدفأمف  أعماؿ القمكب التي ىي تنشأك 

: ذ يقكؿإ ،المساف كالكفتيف الشيخ محمد رشيد رضاف الميزاف ذك أنكر أكممف 
"ال تغتر بقكؿ الزجاج بأف الميزاف ىك ذك في نفي تمؾ الصفات كفي رده عمى الزجاج: 

كتب الحديث ذ لـ يرد مف إ، ىؿ السنةأجمع عميو أالذم قكلو بأنو المساف كالكفتيف ك 
ممف يصنؼ لحفاظ الكثير مف غير ا فأك صحيح بذلؾ الكصؼ،  مرفكع حديثالمعتمدة 

بؿ كيطمقكف عمى كؿ ، ليس منيـ ججماع بتساىؿ كالزجااإل يطمقكف تسمياتفي العمـك 
 لـصؿ عند السمؼ ك أف كاف ليس لو ا  ك ، فينسبكنيا الييـىؿ السنة أما يكجد في كتب 

 .(ّ)السمؼ كالخمؼ كىذه المسألة مف المسائؿ المختمؼ عمييا عنده، عميو كالخمؼ تفؽي
ال  كؿ ما ثبت بالكتاب كالسنة فيك الحؽف أ مةما عميو سمؼ األ فإقاؿ أيضان: 

كاف ، يماف بالغيب فنؤمف بو كال نقكؿ في صفتو ككيفيتو برأينااإلاصؿ ذلؾ ك  ريب فيو

                                                            

 .۳۷ٓص، شرح األصكؿ الخمسة: ينظر (ُ)
 .ِٗٗ/ٗ، صدر المتألييف، األسفار: ينظر (ِ)
الييئة المصرية العامة ، ىػ(ُّْٓمحمد رشيد بف عمي رضا الحسيني )ت، تفسير القرآف الحكيـ: ينظر (ّ)

 .ِِّ/ٖ، ـَُٗٗ، لمكتاب
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عماؿ فيكزف كؿ شيء مف األ، كبميزاف يميؽ بو، اهلل تعالى سيقيـ الكزف بالقسط
ك أفبل نبحث عف صفتو ككيفيتو ، ف صح الحديث فيوا  ك ، حتما يمافإلخبلؽ كاكاأل

 .(ُ)صكرتو
م أك أ ،نكر الميزاف لو كفتاف مف السنةا ذ، إكالكاقع أف ما قالو محمد رشيد رضا

مف السنة النبكية األحاديث  تفقد جاءبو، غير مسمـ ، حسب قكلو بيذا الشكؿبشارة لو إ
 .عماؿ كالعامؿ كالعمؿاألتدؿ عمى كزف  يالت

ككاف  ،ىؿ السنةأماـ مجاىد بالميزاف يختمؼ عف رأم ف رأم اإلأكبيذا يتبيف 
"قد ركم  :ذ قاؿ القرطبيإ ،كالذم قاس فيو قياس لغكم، المعتزلةبعض خذ بو أرأيو مما 

كذكر الكزف ، أف الميزاف ىنا بمعنى العدؿ كالقضاء، كاألعمش، كالضحاؾ، عف مجاىد
 .(ِ)ىذا الكبلـ في كزف ىذا": كما يقاؿ، كالميزاف ضرب مثؿ

ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ   :قاؿ تعالى - ب

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ
(ّ). 

 .(ْ)"بقكة: قاؿ ،ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئعف مجاىد 
بدليؿ  ،نما ىي تعني القكةكا   ،ف معنى األيد ليس اليدأالعمماء  اغمبكقد ذكر 

: اجي ًميعنا: اٍلقيكَّةي؛ قىاؿى اٍلعىجَّ  قكاميس المغة "أيد: األىٍيدي كاآلدي جى
 ًمٍف أىف تبدلت بآًدم آدا يىٍعًني قيكَّةى الشَّبىاًب.

  

                                                            

 .ِّّ/ٖ، تفسير المنار: ينظر (ُ)
 .ُْٓ/ٗ، ـَُٗٗ، مكتبة المعارؼ بيركت، إسماعيؿ بف عمر بف كثير، البداية كالنياية (ِ)
 .ْٕاآلية ، سكرة الذاريات (ّ)
 .ُِٔص، تفسير مجاىد (ْ)
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ـى المَّوي كىٍجيىوي: كأىمسكيا ًمٍف أىف تىميكرى بأىٍيًده ًميٍّ كىرَّ ٍطبىًة عى ًفي خي قىٍكليوي ، كى ًتًو؛ كى أىم ًبقيكَّ
 :پ  پ  پ  پ  ٻ"؛ أىم ذىا اٍلقيكًَّة(ُ). 

كبنحك ذلؾ قاؿ أىؿ ، قؼ السماء بقكةسكرفعنا تعالى: اهلل يقكؿ  :قاؿ الطبرم
 كقتادة، كمجاىد، فذكر باألسانيد ذلؾ عف ابف عباس، ذكر مف قاؿ ذلؾ: التأكيؿ

  .(ِ)كسفياف كابف زيد، كمنصكر،
ٍكىىًرٌم: "اليىدي ف األيد ىي جمع اليد كما قاؿ إكقاؿ العمماء قد غمط مف قاؿ  اٍلجى

ٍمعي فىٍعؿو ًمٍثؿى فىٍمسو  ، كىىىذىا جى ٍمعىيىا أىٍيدو كييًدمّّ مىى فىٍعؿ، سىاًكنىةي اٍلعىٍيًف، ألىف جى أىصميا يىٍدمه عى
ٍعدي  كؼو يىًسيرىةو مى مىى أىٍفعيؿ ًإال ًفي حيري ، كىالى ييٍجمىعي فىعىؿه عى مىفو كأىٍزميفو كأىٍفميسو كفيميكسو كدىةو ًمٍثؿى زى

" ا كأىٍعصو بىؿو كأىٍجبيؿو كىعىصن كجى
(ّ). 

"كقد اعتؿ معتؿ بقكؿ اهلل تعالى: : حيث قاؿ كقد رد أبك الحسف األشعرم عمييـ
ۇئ  ۇئ  ۆئ ،)قالكا: األيد القكة، فكجب أف يككف معنى قكلو تعالى: )بيدم ،

 ىذا التأكيؿ فاسد مف كجكه:: قيؿ ليـ ،بقدرتي
كجمع اليد التي ىي نعمة  ،ألف جمع يد أيدم ،أف األيد ليس جمع لميد: أحدها

 .(ْ)"أيادم
  

                                                            

 .بيركت –دار صادر  ،يفريقمحمد بف مكـر بف منظكر اإل، لساف العرب (ُ)
 .ّْٖ/ِِ، تفسير الطبرم: ينظر (ِ)
 .َُُٖ/َِٖٔص ، لساف العرب (ّ)
اإلبانة عف أصكؿ الديانة، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف أبي بردة بف أبي مكسى األشعرم  (ْ)

 .ُّّ/ُ، قُّٕٗ، القاىرة، دار األنصار، المحقؽ: د. فكقية حسيف محمكد، ىػ(ِّْ)ت
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"بنينا السماء المرفكعة : كىناؾ رأم لئلماـ النخجكاني رأم ال يختمؼ كثيرا فيقكؿ
 .(ُ)المحفكظة ًبأىٍيدو غالبة كقدرة كاممة"
بياءيف فرقا بيف األيد الذم ىك  ۆئ"إنما كتبت : قاؿ أبك العباس المراكشي

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"
 :المراغي كىناؾ لمحات جميمة في تفسير اآلية مف بعض المفسريف كقكؿ

"ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ، :كلقد بنينا السماء ببديع قدرتنا، كعظيـ  أم
نا لقادركف عمى ذلؾ ال يمسنا نصب كال لغكب"  .(ّ)سمطاننا، كا 

لقد غمط غمطا فاحشا مف "ىػ(: ُّّٗيقكؿ الشيخ محمد األميف الشنقيطي )ت
 .(ْ)"بنيناىا بقكةالمعنى: كالسماء نما يككف ا  ك  ،ف اآلية تعني جمع يدأظف 

نما ىك ا  ماـ مجاىد انو ما كاف تأكيبل كما قد يظف البعض، ك كبيذا نفيـ كبلـ اإل
 رجع الكممة ألصميا المغكم كىك ما كافؽ عميو جميكر السمؼ. أ

  

                                                            

نعمة اهلل بف محمكد النخجكاني ، الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية المكضحة لمكمـ القرآنية كالحكـ الفرقانية (ُ)
 .ّٓٓ/ِ، ـُٗٗٗ، مصر، دار ركابي ىػ(،َِٗ)ت

أبك العباس أحمد بف محمد بف عثماف األزدم المعركؼ بابف البناء ، عنكاف الدليؿ مف مرسـك خط التنزيؿ (ِ)
 .ُٗص، ـَُٗٗ، دار الغرب اإلسبلمي، تحقيؽ ىند شمبي، (قُِٕالمراكشي )ت

، مصر، مطبعة مصطفى البابى الحمبي، ىػ(ُُّٕأحمد بف مصطفى المراغي )ت ، تفسير المراغي (ّ)
 .ٗ/ِٕ ـ،ُْٔٗ

محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني ، أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف: ينظر (ْ)
 .ِْْ/ٕ، ـُٓٗٗ لبناف، ،بيركت، دار الفكر ىػ(،ُّّٗ)تالشنقيطي 
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حس  خس  مس  حص  مص  جض  حض قاؿ تعالى:  -ج
(ُ). 

بُّنىا عىٍف سىاًقوً : يىقيكؿي  سىًمٍعتي النًَّبيَّ : قىاؿى ، عىٍف أىًبي سىًعيدو  دي ، )يىٍكًشؼي رى فىيىٍسجي
ميٍؤًمنىةو  سيٍمعىةن ، لىوي كيؿُّ ميٍؤًمفو كى دي ًفي الدٍُّنيىا ًريىاءن كى دى ، فىيىٍبقىى كيؿُّ مىٍف كىافى يىٍسجي ، فىيىٍذىىبي ًليىٍسجي

فىيىعيكدي ظىٍيريهي طىبىقنا كىاًحدنا(
(ِ). 

 .(ّ)مر"شدة األ: قاؿ ،حس  خس  مس  حص قكلو تعالى ، يقكؿ مجاىد

عىف أىمر كىانيكا ًفي عمى ًمٍنوي ًفي  حس  خس  مس  حص : "كقاؿ ابف عباس 
ييقىاؿ عىف أىمر شىًديد فظيع بيـ" ،الدٍُّنيىا كى بىيف رى ييقىاؿ عىف عىبلمىة بىينيـ كى كى

(ْ). 
فيناؾ مف ، بمعنى اليكؿ كالشدة اآليةكغيره يفسركف  ابف عباس  فأكمع 

 .بالساؽ هلل سبحانو كتعالى يفسرىا
 سمؼ األمة مف الصحابة كالتابعيف في تفسير ىذه اآلية قكليف: كنجد عند

"أف المراد بالساؽ الشدة، كبو قاؿ ابف عباس، كمجاىد، كقتادة،  القول األول:
براىيـ النخعي، كغيرىـ"  .(ٓ)كسعيد بف جبير، كالضحاؾ، كا 

كلـ يقؿ: عف ساؽ اهلل، كال قاؿ:  ،حس  خس  مس  حص كدليميـ: أنو سبحانو قاؿ: 
نما ذكر ساقنا منكَّرة غير معرَّفة، كال مضافة، كىذا المفظ  يكشؼ الرب عف ساقو، كا 

 .(ٔ)بمجرده ال يدؿ عمى أنيا ساؽ اهلل تعالى

                                                            

 .ِْية اآل، سكرة القمـ (ُ)
 (.ّْٓٔ)رقـ ب ،باب )يـك يكشؼ عف ساؽ(، صحيح البخارم (ِ)
 .َٕٔص، تفسير مجاىد (ّ)
 .ِْٖ/ُتفسير ابف عباس،  (ْ)
 .ٓٓٓ-ْٓٓ/ِّ، تفسير الطبرم: ينظر (ٓ)
 .ّْٕ/ٓ ،ينظر: بياف تمبيس الجيمية (ٔ)
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المراد بالساؽ النكر : "قاؿ عياض :منيا ،خذت جانب التأكيؿأخرل أكىناؾ آراء 
عف : قاؿ، يـك يكشؼ عف ساؽ م عف النبي كركم عف أبي مكسى األشعر ، العظيـ

كعف قتادة فيما ركاه عبد بف حميد يـك يكشؼ عف ساؽ ، نكر عظيـ يخركف لو سجدا
كعف ، كعف عبد اهلل ىي ستكر رب العزة إذا كشؼ لممؤمف يـك القيامة، عف أمر فظيع

 .(ُ)الربيع بف أنس يكشؼ عف الغطاء فيقع مف كاف آمف بو في الدنيا ساجدا"
"بأف اهلل يكشؼ ليـ عف ساؽ لبعض المخمكفيف مف مبلئكتو  :كما كأكلو بعضيـ

 .(ِ)كالنفاؽ"، كيجعؿ ذلؾ سببا لبياف ما شاء مف حكمتو في أىؿ اإليماف، كغيرىـ
اًتـ السجٍستاًني: أىم تكشؼ : (قُُٗماـ السيكطي )تإلكيقكؿ ا "قىاؿى أىبيك حى

اًئبا"اآٍلًخرىة عىف سىاقيىا يستبيف ًمٍنيىا مىا   .(ّ)كىافى غى
المراد بالساؽ ىنا ساؽ الرحمف سبحانو، كبو قاؿ ابف مسعكد،  القول الثاني:

 .(ْ)كغيره
الحديث الصحيح عف أبي سعيد الخدرم المخرج في  كدليميـ أنيـ يستندكف عمى

 الصحيحيف، الذم قاؿ فيو: )فيكشؼ الرب عف ساقو(.
كىناؾ مف الصحابة كالتابعيف مف اخذ اآلية عمى ظاىرىا كاثبت بأنيا صفة هلل 

عمى الكجو البلئؽ بو سبحانو، كال يماثؿ صفات المخمكقيف، كممف قاؿ بيذا تعالى 
ٍدرم  كابف القيـ كالشككاني.، كأبك يعمى، كالبخارم، كابف مسعكد، القكؿ: أبك سعيد الخي

  

                                                            

 .ِٕٓ/ُٗ، عمدة القارم شرح صحيح البخارم (ُ)
 .المصدر نفسو (ِ)
 .ِٓٓ/ٖالدر المنثكر،  (ّ)
 .ّّٓ/ٓ ،تفسير ابف عطية: ينظر (ْ)
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حس   قاؿ في قكلو تعالى:  أف النبي  ما ركم عف أبي مكسى األشعرم 

دنا)قاؿ:  ،خس  مس  حص كف لو سيجَّ  .(ُ)(عف نكر عظيـ فيخرُّ
 .(ِ)ؼ عف ساقياشخرة تكآلف اإقاؿ أبك حاتـ السجستاني: أم 

ىكاؿ كيحيف الكقت لمفصؿ بيف العباد في يـك القيامة تنكشؼ األقاؿ السعدم: 
العباد فيكشؼ عف ساقو الكريمة التي ليس  لمجازات الناس كالفصؿ بيف فيأتي اهلل تعالى

كمثميا شيء فيرل العباد مف العظمة كالجبلؿ ما ال يمكف كصفو فيدعكف لمسجكد لو 
ىؿ النفاؽ كالفجكر فبل أما أك  ،تعالى فيسجد كؿ مف كاف يسجد هلل طائعا مختارا

 .(ّ)عميويستطيعكف السجكد كال يقدركف 
أف نقكؿ مف أيف في ظاىر القرآف أفَّ هلل ساقان؟ كليس معؾ إال ": القيـقاؿ ابف 

كالصحابة متنازعكف في تفسير اآلية؛ ىؿ المراد ، حس  خس  مس  حص قكلػو تعالى: 
الكشؼ عف الشّْدَّة، أك المراد بيا أفَّ الرب تعالى يكشؼ عف ساقو؟ كال يحفظ عف 

 .(ْ)"ال في غير ىذا المكضع الصحابة كالتابعيف نزاع فيما يذكر أنو مف الصفات أـ

                                                            

، كالبييقي في ُٓٗ/ ِّ ،، كابف جرير في التفسيرِٗٔ/ُّ( ِّٖٕأخرجو أبك يعمى في مسنده، رقـ ) (ُ)
"تفرَّد بو ركح بف جناح كىك شامي يأتي كقاؿ البييقي:  .ُٕٖ/ِ(، ِٕٓاألسماء كالصفات، رقـ )

، كقاؿ: "فيو رجؿ مبيـ"، كضعَّفو ُٗٗ/ ٖبأحاديث منكرة ال يتابع عمييا"، كأكرده ابف كثير في تفسيره 
 .ُِٓ/ّ(، ُّّٗ، كضعفو األلباني في السمسمة الضعيفة رقـ )ُٖ/ُُابف حجر في الفتح 

 .ْٔٔ/ُْ ،الدر المنثكر: ينظر (ِ)
الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدم  تيسير: ينظر (ّ)

 .ُٖٖص، ـَََِ، مؤسسة الرسالة، المحقؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ ىػ(،ُّٕٔ)ت
محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ، الصكاعؽ المرسمة في الرد عمى الجيمية كالمعطمة (ْ)

، ىػَُْٖدار العاصمة، الرياض، ، ىػ(، المحقؽ: عمي بف محمد الدخيؿ اهللُٕٓ)ت ابف قيـ الجكزية
ُ/ِِٓ. 
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ية ألف ظاىر اآل ؛نو يكشؼ عف ساؽأخبر أف آف القر إقد يقاؿ يضا "أكيقكؿ 
عندىا سيككف انو ، ال هلل تعالىإكال ينبغي السجكد ، لى السجكدإفيدعكف ، يدؿ عمى ذلؾ

ف أألنو عندىا يصح ، مر عمى الشدة ال يصحكلذلؾ فإف حمؿ األ، ؼ عف ساقوشك
ڤ  ڤ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  : زاليا كما قاؿأنو تعالى إم أكشؼ اهلل الشدة : يقاؿ

ڄ  ڄ
(ُ)"(ِ). 
فالعرب كانت تستعمؿ ىذه ، في المغةالقكؿ بأف الساؽ تعني الشدة لو قبكؿ لكف 

الحرب عف ساقيا، كيقصدكف بيا  فيقكلكف كشفت، عف شدة األمر الكممة في التعبير 
 :(ّ)العبد مف قكلو سعد بف مالؾ جد طرفة بفكىكؿ، كما جاء عف  كشفت عف شدة 

 كشفت لهم عن ساقها*** وبدا من الشر البراح
ف خبلؼ السمؼ مف الصحابة كالتابعيف حكؿ ىذه إ: ةكمع ىذا فيقكؿ ابف تيمي

نما ىك مف قبيؿ ا  ك  ،صرؼ المفظ عف ظاىرهليس مف باب التأكيؿ الذم ىك  يةاآل
يجعمكف المفظ عمى  شاعرة(األ ـ)يقصد بي مف ىؤالء... كلكف كثير التفسير لظاىر المفظ

، كىذا خطأ  .(ْ)ما ليس مدلكالن لو، ثـ يريدكف صرفو عنو، كيجعمكف ىذا تأكيبلن
نأخذ  ـأ، ىؿ نأخذ بظاىر المفظ": فيو قكؿكبلـ يمشيخ ابف عثيميف عف ىذا كل

مف صفاتو بظاىر الحديث النبكم الذم بيف لنا ساؽ اهلل تعالى كالذم اثبت انو صفة 
ف اهلل تعالى سيكشؼ عف ساقو أف الحديث الشريؼ بيف لنا ألكال  نقكؿ: ؟جؿ شأنو

لى نفسو كلكف الحديث إ ف نقكؿ بأنيا ساؽ اهلل كالتي لـ يضفيا أسيككف عمينا حراـ 
                                                            

 .َٓية اآل، سكرة الزخرؼ (ُ)
أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف تيمية، المحقؽ: مكسى بف سميماف ، نقض أساس التقديس: ينظر (ِ)

 .ْْٕ/ٓ، قُِْٓ، مكتبة العمـك كالحكـ، الدكيش
، دار الكتب العممية، المحقؽ: أحمد حسف بسج، حبيب بف أكس الطائي أبك تماـ، الحماسةديكاف  (ّ)

 .ُٖٗ/ُ، ـُٖٗٗ
 .ّٓٗ-ّْٗ/ٔ ،مجمكع الفتاكل: ينظر (ْ)
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، ف الساؽ ىي ساقو تعالى التي ال تشبو ساؽ المخمكقيفأالشريؼ ىك مف كضح ذلؾ 
ٿ     ٹ  ٹ   ٿٺ  ٿ        ٿ

(ُ()ِ). 
خذ رأيو عف شيخو ابف عباس كاتبعو قتادة، أماـ مجاىد ف اإلأكبيذا يتبيف لنا 

براىيـ النخعي  يضا لـ يأخذكا بظاىر الحديث ىـ أالذيف كسعيد بف جبير، كالضحاؾ، كا 
 مثمو.

 نزول المالئكة يوم بدر فقط -ح 
ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڤ   :قاؿ تعالى

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    چڃ  ڃ  ڃ

گ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    گڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ

ڱ
(ّ). 

يعني  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  چڃيقكؿ مجاىد "نزلت يـك بدر 
ڌ  ڌ   :كفي قكلو، حدأكذلؾ يـك ، مف غضبيـ ىذا قاؿ: فمـ يقاتمكىـ تمؾ الساعة

كىك ، كنكاصييا فييا صكؼ، ذناب خيكليـأيعني معمميف مجزكزة  ،ڎ  ڎ  ڈ
يقكؿ جعميا اهلل لتستبشركا كلتطمئنكا  ،ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  کكذلؾ التسكيـ ، العيف
: بي نجيح عف مجاىدأكربما قاؿ ابف : قاؿ، ئكة يكمئذقاؿ فمـ تقاتؿ معيـ المبل، الييـ

 .(ْ)ال يـك بدر"إلـ تقاتؿ معيـ المبلئكة يكمئذ كال قبمو كال بعده 

                                                            

 .ُُية آلا، سكرة الشكرل (ُ)
 .ُْ/ُ ،دركس الحـر المدني لمشيخ ابف عثيميف: ينظر (ِ)
 .ُِٓ-ُِْ تافاآلي، ؿ عمرافآسكرة  (ّ)
 .ِٗٓ-ِٖٓص، مجاىد تفسير (ْ)
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ف نزكؿ المبلئكة مددا لممؤمنيف في بدر أشبو بأف يككف مجمعان عميو مف سمؼ إ
بركايات كأف كاف بعض األئمة انكركا نزكؿ المبلئكة مددا لممؤمنيف ، األمة كخمفيا

 :مضطربة منسكبة منيا
: بمغ المؤمنيف أف كرز بف جابر بف حسؿ  ما ذىكىرى اٍبفي عىًطيَّةى أىفَّ الشٍَّعًبيَّ قىاؿى

 المحاربي محارب فير، قد جاء في مدد لممشركيف، فغـ ذلؾ المؤمنيف، فقاؿ النبي 
 كىـزالمشرككف  لممؤمنيف عف أمر اهلل تعالى، ىذه المقالة فصبر المؤمنكف كاتقكا، كىـز

كرزا كمف معو فانصرفكا كلـ يأتكا مف فكرىـ، كلـ يمٌد المؤمنكف بالمبلئكة، ككانت 
مددا كىي تحضر حركب المسمميف إلى يـك  المبلئكة بعد ذلؾ تحضر حركب النبي 

 .(ُ)القيامة
ف نزكؿ المبلئكة ىي لتقكية الركح المعنكية أ: كيذىب البعض اآلخر إلى

ف الممؾ الكاحد أكحجتيـ  كتثبيتيـ كليس ليشترككا بالقتاؿ بؿ ىـ لـ يشترككا،لممؤمنيف 
 .(ِ)رض كييمكيـ جميعاىؿ األأذا قاتؿ سيفني إ

كيقكؿ الطبرم عف مدد المبلئكة في غير بدر "حتى أتينا قريظة كالنضير، 
ا يسيرنا، ف فيكمئذ أمدنا اهلل  انقمبنا بنعمة بثبلثة آالؼ مف المبلئكة، كفتح اهللي لنا فتحن
 .(ّ)مف اهلل كفضؿ"

ىك الشيخ رشيد رضا،  ،كمف العمماء في العصر الحديث مف نفى قتاؿ المبلئكة
كيؼ يغتر : اختار أف المبلئكة لـ تقاتؿ يـك بدر، كشنَّع عمى مف رأل غير ذلؾ فقاؿ

يف عقكليـ مف أك  ،بعض العمماء بركايات غريبة ال تثبت كال قيمة ليا مف جية النقؿ
                                                            

أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف ، البحر المحيط في التفسير: ينظر (ُ)
 .ِّّ/ّ، ىػَُِْ، بيركت، دار الفكر، المحقؽ: صدقي محمد جميؿ، ىػ(ْٕٓاألندلسي )ت

أحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد الممؾ القسطبلني القتيبي ، المكاىب المدنية بالمنح المحمدية: ينظر (ِ)
 .ّّٔ/ُ، مصر ،ىػ(، المكتبة التكفيقية، القاىرةِّٗالمصرم )ت

 .ُٕٗ/ٕ: تفسير الطبرم (ّ)
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مكر ف ما كاف مف األإثـ  ،ييد المبلئكة ىك في رفع الركح المعنكية لممؤمنيفأفت، ىذا
كفي قتؿ سبعيف مف المشركيف  المادية كنزكؿ المطر مما ساعد المؤمنيف في القتاؿ

كاذا كانت المبلئكة قد اشتركت باأللكؼ في القتاؿ بالضرب عمى  ،سر سبعيف منيـأك 
ىؿ بدر عمى غيرىـ ممف شارؾ أي مزية المؤمنيف مف فما ى، تقطيع بنانيـ أكالراس 

ىؿ بدر تمؾ المزية بقكؿ أككيؼ استحؽ  األلكؼكقتؿ مف المشركيف  أخرلفي معارؾ 
اطمع عمى أىؿ بدر فقاؿ: اعممكا ما شئتـ  كما يدريؾ لعؿ اهلل ": لعمر  الرسكؿ 

 (ُ)؟"فقد غفرت لكـ
پ  پ  پ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ    :كعف قتاؿ المبلئكة في قكلو تعالى

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀ
عف ، (ِ)

حيف قاؿ بعضيـ قتمت كقاؿ بعضيـ ، صحاب محمد أيعني  ٱ  ٻ مجاىد 
پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ: فقاؿ اهلل ، قتمت

ڀ
 .(ْ)حيف حصب الكفار" يعني بو محمدا : (ّ)

ىك ما جاء عف أبي داكد ، المبلئكة يتحدث عف قتمى قتمتيـكلكف ىناؾ حديث 
إذ كقع رأسو قبؿ أف يصؿ إليو سيفي  ،المازني: )إني ألتبع رجبل مف المشركيف ألضربو

مف  احدن أف المسمميف لـ يقاتمكا كيقتمكا أ. كلكف ىذا ال يعني (ٓ)فعرفت أنو قتمو غيرم(

                                                            

محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد بياء الديف ، تفسير القرآف الحكيـ: ينظر (ُ)
 .َُٓ/ٗ، ـَُٗٗ، رية العامة لمكتابالييئة المص، ىػ(ُّْٓالحسيني )ت

 .ُٕآلية ا، نفاؿسكرة األ (ِ)
 .ُٕية اآل نفاؿسكرة األ (ّ)
 .ِّٓ، تفسير مجاىد (ْ)
المحقؽ: ، (قُِْبك عبد اهلل احمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ الشيباني )تأ، ماـ احمدمسند اإل (ٓ)

 .ُٓٗ/ّٗ، ـََُِ، مؤسسة الرسالة، خركفآعادؿ مرشد ك  ،رنؤؤكطشعيب األ
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الكثير مف قتمى بدر قتمكا بأيدم ف أذ دلت الشكاىد عمى إ ،الكفار في معركة بدر
 .  الصحابة الكراـ

كالمسألة ىذه فييا كبلـ كثير لمسمؼ كالخمؼ فعف ابف جزم الكمبي يقكؿ 
ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ

ك أف يككف خطابا لممبلئكة أيحتمؿ ، (ُ)
 .(ِ)لممؤمنيف"

لى إ گف يككف أبك محمد كيحتمؿ أقاؿ القاضي  :ككذا ابف عطية يقكؿ
ياـ يخاطب بو قد يككف خبرا عما يفعمو تعالى بالكفار في مستقبؿ األ: اآليةخر آ

مرىـ بضرب الرقاب كالبناف تشجيعا ليـ مف أالمؤمنيف كما فعمو في الماضي عندما 
 .(ّ)جؿ نصرة الديفأ

ف أحاديث الصحيحة كالكبلـ يطكؿ حكؿ ىذه المسألة كلكف دلت الكثير مف األ
كاشتراؾ المبلئكة كاف محدكدا لحكمة اقتضاىا ، ا بقتؿ الكفارالمبلئكة كالمسمميف اشتركك 

 بادة جيش كامؿ لكحده.إف الممؾ الكاحد قادر عمى إال فا  ك  ،اهلل 
مر أ مداد اهلل لممسمميف يـك بدر بالمبلئكةإف إ: كقاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف

 ،كقاتمكا معيـ فعبلبؿ  ،يدكىـ كثبتكىـأفقد شارككىـ ك  ،مقطكع بو بدكف شؾ في ذلؾ
مر ال شؾ ألكا ،حاديث الشريفةمر ثابت باآليات كاألألقكا في قمكب المشركيف الرعب أك 

سباب كؿ األ ف الحكمة مف ذلؾ ىك تثبيت المسمميف كتقكية قمكبيـ مع تييئةأفيو حيث 
 .(ْ)لنصرىـ عمى عدكىـ

  

                                                            

 .ُِية اآل، نفاؿسكرة األ (ُ)
دار ، المحقؽ: محمد سالـ ىاشـ، محمد بف أحمد بف جزم الكمبي أبك القاسـ، التسييؿ لعمـك التنزيؿ (ِ)

 .ِٔ/ِ، ـُٓٗٗ، الكتب العممية
 .َٖٓ/ِ، ىػ(ِْٓابف عطية األندلسي )ت، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر (ّ)
، ـُٖٗٗ، مؤسسة الرسالة، (قُّْٓعبد الكريـ زيداف بييج العاني )ت، القرآفينظر: قصص  (ْ)

ِ/ُُّ-ُِّ. 
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 : جالحاملبحح ال
 الشاعةبأحداخ قبيل املشائل املتعلقة 

 : ولاملطلب األ
 ىزول عيشى عليُ الشالو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ :قاؿ تعالى
(ُ). 

ٍيرىةى  لىييكًشكىفَّ أىٍف يىٍنًزؿى ، )كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدهً : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل : قىاؿى  عف أىبي ىيرى
كىمنا عىٍدالن  ـى حى ٍريى ـٍ اٍبفي مى ًميبى ، ًفيكي يىٍقتيؿى ، فىيىٍكًسرى الصَّ عى الًجٍزيىةى ، الًخٍنًزيرى كى يىضى يىًفيضى ، كى كى

ده  تَّى الى يىٍقبىمىوي أىحى ا ًفييىا(، المىاؿي حى مى ٍيرنا ًمفى الدٍُّنيىا كى تَّى تىكيكفى السٍَّجدىةي الكىاًحدىةي خى حى
(ِ). 

 ،عبله كبالسنة النبكيةأثابت بكتاب اهلل تعالى لآلية  ف نزكؿ عيسى عميو السبلـإ
إجماع السمؼ كالخمؼ عمى ذلؾ  فضبل عف، حاديث الشريفةألحيث دلت عمى ذلؾ ا

 .كمنيـ ما سنذكرىـ
كؿ ًعيسىى اٍبف مىٍريىـ ٱ" :قاؿ ابف عباس لبىيىاف  ،ٻ  ٻ  ،يىٍعًني نزي

ييقىاؿ ،قياـ السَّاعىة ـ" :كى  .(ّ)عىبلمىة لًقيىاـ السَّاعىة ًإف قىرىأت ًبنصب اٍلعيف كىالبلَّ
كقاؿ يعني نزكؿ عيسى بف مريـ قبؿ يـك ، لمساعة"آية : كعف مجاىد قكلو

 .(ْ)القيامة"

                                                            

 .ُٔاآلية ، سكرة الزخرؼ (ُ)
المحقؽ: محمد زىير بف ناصر ، محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي، صحيح البخارم (ِ)

 .ّْْٖ، ىػُِِْ، دار طكؽ النجاة الناصر،
جمعو: مجد الديف أبك ، ىػ(ٖٔ)ت  ينسب: لعبد اهلل بف عباس ، تفسير ابف عباستنكير المقباس مف  (ّ)

 .ُْٓ/ُلبناف، ، دار الكتب العممية، ىػ(ُٕٖ)ت مطاىر محمد بف يعقكب الفيركزآباد
 .ٓٗٓص، تفسير مجاىد (ْ)
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كقاؿ عف قتادة عف الحسف البصرم كسعيد بف جبير: أف الضمير في اآلية 
نَّوي( يعكد عمى القرآف مىى قيٍرًب مجيء الساعة، لى اٍلقيٍرآفى إف الياء تعكد إ، )كىاً  ، فيذا يىديؿُّ عى

ـي أىٍحكىاؿي الساعةى  كأىٍىكىالييىاأىٍك ًبًو تيٍعمى
(ُ). 

ف الكريـ آكد القر ألقد  ،ٱ  ٻ  ٻ ": ككذلؾ يقكؿ العز بف عبد السبلـ
شراط أف مف أك أىـ ؤ حياإكمف معجزات عيسى  ،حياء المكتىا  عمى البعث كالحساب ك 

  .(ِ)ىك خركج عيسى" الساعة كعبلماتيا
اهلل فقاؿ الحافظ ابف حجر رحمو ، كقد تممس بعض أىؿ العمـ حكما أخرل لذلؾ

ف ينزؿ أزعـ الييكد انيـ قتمكا عيسى فكانت مف حكمة اهلل تعالى : قاؿ العمماء تعالى:
رض كما مات كدفف غيره عيسى كيفضح كذبيـ كيقتؿ مف كقؼ ضده، كسيدفف في األ

مة محمد أثـ ليككف مف  ،كيقتؿ الدجاؿ ،حداث الساعةأقريبا مف  سبلـف يجدد اإلأبعد 
  ف رأل عبلماتيـ عند نزكلوألدعائو اهلل تعالى بعد(ّ). 

خر في معنى اآلية الكريمة كلك انو ال تخرج عف آكمف العمماء مف لو رأم 
 ٻ  ٻ أىم: إفَّ نزكؿ عيسى  ،ٱ : كما قاؿ الكاحدم معاني باقي العمماء

 .(ْ)أم ال تشكُّكا فييا ٻ  ٻ  پ   ،عبلـ بقرب قياـ السَّاعةإكيعني نزكلو ىك 
                                                            

القرطبي أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم ، ينظر: الجامع ألحكاـ القرآف (ُ)
براىيـ أطفيش، ىػ(ُٕٔ)ت ، ـُْٔٗ، ِط، القاىرة ،دار الكتب المصرية، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
ُٔ/َُٓ. 

أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ الدمشقي ، تفسير القرآف: ينظر (ِ)
 .َُٔ/ّ، ـُٔٗٗ، بيركت ،دار ابف حـز، المحقؽ: الدكتكر عبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي، ىػ(َٔٔ)ت

 .ّْٗ/ٔ، ـُٖٔٗ-ىػَُْٕ، الرياف دار، أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني، فتح البارم: ينظر (ّ)
أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، ، الكجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر (ْ)

 ،ىػُُْٓ، دمشؽ ،الدار الشامية، دار القمـ، تحقيؽ: صفكاف عدناف داككدم، ىػ(ْٖٔالنيسابكرم )ت
.ُ/ٕٕٗ. 
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"فمف قاؿ إف اإلشارة إلى عيسى حسف مع  :عطية المسألة بقكلوكقد لخص ابف 
بو خركج عيسى  كيعني، تأكيمو عمـ كعمـ أم ىك إشعار بالساعة كشرط مف أشراطيا

ذ بمبعثو إ، الذم ىك خاتـ األنبياء، ف اآلية تشير إلى محمد إآخر الزماف، كمف قاؿ: 
يد التاـ الذم انفرد اهلل كبقي التحد، قد قرب مجيء الساعة كىك احدل عبلماتيا

 .(ُ)بعممو"
"نزكؿ عيسى عميو السبلـ ثـ اإليماف بأف عيسى  :قاؿ اإلماـ ابف بطة العكبرم

فيكسر الصميب كيقتؿ الخنزير ، ابف مريـ عميو السبلـ ينزؿ مف السماء إلى األرض
 . (ِ)كتككف الدعكة كاحدة"

كالسنة اإلقرار باهلل تعالى قاؿ أبك الحسف األشعرم: "جممة ما عميو أىؿ الحديث 
ال  كما ركاه الثقات عف رسكؿ اهلل ، كما جاء مف عند اهلل، كمبلئكتو ككتبو كرسمو

يردكف مف ذلؾ شيئا إلى أف قاؿ ػ كيصدقكف بخركج الدجاؿ، كأف عيسى بف مريـ 
 .(ّ)يقتمو"

"كأىؿ السنة يؤمنكف بنزكؿ عيسى كقتمو الدجاؿ كقاؿ : قاؿ اإلماـ ابف أبي زمنيف
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ   كقاؿ: ، يعني: عيسى ،ٱ  ٻ  ٻ  :اهلل 

  .(ْ)يعني: قبؿ مكت عيسى" ،ہ
                                                            

أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ ، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر (ُ)
، دار الكتب العممية، المحقؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد، ىػ(ِْٓبف عطية األندلسي المحاربي )ت

 .ِٔ/ٓ، ىػُِِْ، بيركت
، كاإلبانة عمى أصكؿ أىؿ السنة كالديانة، أبك عبد اهلل عبيد اهلل بف محمد بف بطة العكبرم الحنبميالشرح  (ِ)

 .ٕٓ/ِ، ـََِِ، المحقؽ: رضا بف نعساف معطي، مكتبة العمـك كالحكـ
 .أبك الحسف األشعرم في كتابو )مقاالت اإلسبلمييف( (ّ)
أبك مالؾ الرياشي أحمد : ؽيتحق، (ىػّٗٗ)تمحمد بف عبد اهلل بف أبي زمنيف األندلسي  ،أصكؿ السنة (ْ)

 .ُْْص، ـََِٕ، القاىرة، دار الفرقاف، بف عمي بف المثنى القفيمي
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"اعممكا أيدكـ اهلل بتكفيقو، كأمدكـ بعكنو كتسديده، أف مف : قاؿ أبك عمرك الداني
المتقدميف، كالمتأخريف، مف أصحاب الحديث، قكؿ أىؿ السنة كالجماعة مف المسمميف 

كمنو: نزكؿ عيسى عميو السبلـ، ككسره الصميب، كقتمو  كالفقياء كالمتكمميف....
 الخنزير، كالدجاؿ، كتقع األمنة في األرض، كتككف الدعكة هلل رب العالميف.

يعني: قبؿ  ،ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ: بك عمرك الدانيأكقاؿ 

يعني: عيسى عميو ، ٱ  ٻ  ٻميو السبلـ إذا نزؿ، كقاؿ: مكت عيسى ع
  .(ُ)السبلـ"

كليس  سبلـنزكؿ عيسى كحكمو بشريعة اإل قاؿ السفاريني: أجمعت األمة عمى
 .(ِ)ىؿ الشريعة القكؿأبشريعة مستقمة بو كانكر ذلؾ المبلحدة كالفبلسفة كلـ يخالؼ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ماـ مجاىد باآلية الكريمة ف رأم اإلأكمف ىنا يتبيف لنا 

غمب أكىك ما عميو  لى عيسى عميو السبلـإف الياء تعكد إ ،ٻ  پ  پ
 المفسريف.
 
 
 
 

                                                            

الرسالة الكافية لمذىب أىؿ السنة في االعتقادات كأصكؿ الديانات،عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر  (ُ)
، ـَََِ، الككيت ،دار اإلماـ أحمد، المحقؽ: دغش بف شبيب العجمي، ىػ(ْْْأبك عمرك الداني )ت

 .ّّْص
شمس ، لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: ينظر (ِ)

، ِط، دمشؽ، مؤسسة الخافقيف ىػ(،ُُٖٖالديف، أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني )ت
 .ٓٗ-ْٗ/ُ، ـُِٖٗ
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  املطلب الجاىي:
 قبل موتَه ىبيا مياٌ اليصارى باملشيحإ

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

ے
(ُ). 

ف غرؽ ا  ك  ،"ال يمكت احد منيـ حتى يؤمف بعيسى عميو السبلـ :يقكؿ مجاىد
 .(ِ)ف تردل"ا  ك 

ال تخرج : ، قاؿڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ: يضاأعف مجاىد 
ف مات  ك مات أ م ميتة كانت بأف تردَّل مف حائطأنفس الكتابي حتى يؤمف بعيسى، كا 

 لى الكتابي.إماـ مجاىد يرجع الضمير ف اإلإم ، أ(ّ)غرقا
مىا مف  ڻ  ڻ" :كجاء في تفسير ابف عباس قكلو اٍليىييكد  ڻ  ڻكى

ارىل أحد  ہ  ًبًعيسىى أىنو لـ يكف ساحران كىالى اهلل كىالى اٍبنو كىالى شىًريكو  ۀ   ۀ  ہكىالنَّصى

كؿ ًعيسىى ثَـّ يىميكت بعد كؿ يىييكًدٌم يككف ًفي زمنيـ  ہ كج نىفسو بعد نزي قبؿ خيري
ھ   ھ  ھ  ًعيسىىھ  ے "بالببلغ(ْ). 

لك تـ التعجيؿ عمى الييكدم القتؿ بالسبلح لـ يمت : يضا قكلوأ كعف ابف عباس
 .(ٓ)ف عيسى ىك رسكؿ مف اهلل كعبدا لوأال كيشيد إ

                                                            

 .ُٗٓاآلية ، سكرة النساء (ُ)
 .ِٔٗص، تفسير مجاىد (ِ)
المحقؽ: ، ىػ(َُّأبك جعفر محمد بف جرير بف يزيد الطبرم )ت، جامع البياف في تأكيؿ القرآف: ينظر (ّ)

 .ِّٖ/ٗ، ـَََِ-ىػَُِْ، أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة
 .ٖٓ/ُ، تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس (ْ)
 .ّّٖ/ٗ، تفسير الطبرم: ينظر (ٓ)
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: لى عيسى عميو السبلـ فقد ركل ابف جريرإخر يرجع الضمير آكىناؾ رأم 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   : معنى ذلؾ: فقاؿ بعضيـ، اختمؼ أىؿ التأكيؿ في معنى ذلؾ

 فم أف جميعيـ يؤمنك أ ،قبؿ مكت عيسى: يعني ،ہ  ہيعني بعيسى  ۀ  ہ
 .(ُ)رضعمى كجو األ سبلـال ممة اإلإكال تبقى ، بو كسيقتؿ الدجاؿ عند نزكلو
ىؿ الكتاب قبؿ مكتيـ بعيسى عميو أيماف إماـ الطبرم مف كتكممة لما ذكره اإل

 .(ِ)يماف بوعندىا لف ينفعيـ ذلؾ اإل: السبلـ بعد نزكلو كلكنو
ٍكًتوً »ك، لمحمد  «ًبوً » "الضمير في خر عف عكرمة قكلو:آكىناؾ رأم   «قىٍبؿى مى

 .(ّ)لمكتابي"
، قبؿ مكت عيسى: ف المراد مف اآلية ىيإالكثير منيـ يقكلكف  أف كما نجد
 حاديث النبكية الشريفة تؤكد نزكلو قبؿ يـك القيامة.ألحيث تضافرت ا

كممف قاؿ بيذا معناهي: مف ليؤمنَّف ًبًو قبؿ مكتو. فجاء التفسير بكجييف أحدىما 
قبؿ مكتو، كتككف المٌمة كالديف  أف تككف اٍليىاء ًفي مكتو لعيسى، يقكؿ: يؤمنكفى ًإذىا أنزؿ

م قبؿ مكت أ ،«ًإال ليؤمنيفَّ ًبًو قبؿ مكتيـ»بي بف كعب كىي أحسب قراءة بذ إ، كاحدا
 .(ْ)سيؤمف بعيسى عميو السبلـ نبيا هلل تعالى ونأالييكدم 

                                                            

ىػ(، ْٕٕأبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي )ت، تفسير القرآف العظيـ: ينظر (ُ)
 .ِْٓ/ِ، ـُٗٗٗ-ىػَُِْ، ِط، المحقؽ: سامي بف محمد سبلمة، الناشر: دار طيبة

 .ُّٖ/ٗ، تفسير الطبرم: ينظر (ِ)
 .ُّْ/ِ، ابف عطية األندلسي، العزيز المحرر الكجيز في تفسير الكتاب (ّ)
المحقؽ: أحمد ، ىػ(َِٕأبك زكريا يحيى بف زياد بف عبد اهلل بف منظكر الفراء )ت ، معاني القرآف: ينظر (ْ)

، دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، عبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي ،محمد عمي النجار ،يكسؼ النجاتي
 .ِٓٗ/ُ، مصر
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ف لـ : "كقيؿ :راء العمماء كمنياآكتتعدد  ليؤمنف بو أم بمحمد عميو السبلـ كا 
 .(ُ)يجر لو ذكر؛ ألف ىذه األقاصيص أنزلت عميو كالمقصكد اإليماف بو"

سىفى ًفي قىٍكًلًو:  :بي حاتـأابف  كىناؾ رأم يقكلو : سىًمٍعتي اٍلحى ڻ  ڻ  ڻ  "قىاؿى

ابيوي": قىاؿى  ،ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ اًشيُّ كىأىٍصحى النَّجى
(ِ). 

"ما فائدة اإلخبار بإيمانيـ بعيسى قبؿ مكتيـ؟ قمت: فائدتو : قاؿ الزمخشرم
الكعيد، كليككف عمميـ بأنيـ ال بٌد ليـ مف اإليماف بو عف قريب عند المعاينة، كأف ذلؾ 

 .(ّ)معاجمة اإليماف بو في أكاف االنتفاع بو"ال ينفعيـ، بعثا ليـ كتنبييا عمى 
ده  :كقاؿ الرازم ًء اٍليىييكدى الذيف كانكا مبالغيف في عداكتو الى يىٍخريجي أىحى "أىفَّ ىىؤيالى

 :  ،ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہًمٍنييـٍ ًمفى الدٍُّنيىا ًإالَّ بىٍعدى أىٍف ييٍؤًمفى ًبًو فىقىاؿى
أىٍم قىٍبؿى مىٍكًت ًعيسىى" ہ  ہخر ىك أىفَّ قىٍكلىوي ... كالكجو اآل

(ْ).  
 يكقت اليأس لـ ينفعيـ اإليماف ف ي"لما حكـ بأف ال أماف ليـ ف :كقاؿ القشيرم

 .(ٓ)تمؾ الحالة، فعمـ أٌف العبرة بأماف الحٌؽ ال بإيماف العبد"
 السبلـ ىكىؿ الكتاب بعيسى عميو أيماف إف أيرل  إذ ة،كعند ابف عاشكر التفات

ده  :فيقكؿ مف اهلل تعالى لو ةمن ـٍ ًبًعيسىى الى يىميكتي أىحى ٍعنىى أىفَّ اٍليىييكدى مىعى ًشدًَّة كيٍفًرًى "كىاٍلمى
اًر قىٍبؿى اٍنًزىى  ٍكًتًو، أىٍم يىٍنكىًشؼي لىوي ذىًلؾى ًعٍندى ااًلٍحًتضى ًتًو قىٍبؿى مى اًؽ ًمٍنييـٍ ًإالَّ كىىيكى ييٍؤًمفي ًبنيبيكَّ

كحً  قىٍد ري عىؿى أىٍعدىاءىهي الى يىٍخريجيكفى ًمفى الدٍُّنيىا ًإالَّ كى مىى ًعيسىى، ًإٍذ جى ًو، كىىىًذًه ًمنَّةه ًمفى المًَّو ًبيىا عى
                                                            

 .ُُ/ٔ، تفسير القرطبي (ُ)
الرازم ابف ، أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر، تفسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ (ِ)

، ّط، المممكة العربية السعكدية ،مكتبة نزار الباز، المحقؽ: أسعد محمد الطيب، ىػ(ِّٕأبي حاتـ )ت
 .ُُُِ/ْ، ىػُُْٗ

 .ٖٗٓ/ُ، الكشاؼ (ّ)
 .ِّٔ/ُُ، الرازم، مفاتيح الغيب (ْ)
 .ّٖٖ/ُ، تفسير القشيرم (ٓ)
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تٍَّع ًبميشىاىىدىًة أيمَّةو تىٍتبىعيوي. كى  ـٍ يىتىمى ، أًلىنَّوي لى ـٍ مىى مىا لىًقيى ًمٍف تىٍكًذيًبًي زىاءن لىوي عى :آمىنيكا ًبًو جى  ًقيؿى
ٍبدي المًَّو... ٍكًتًو يىٍنكىًشؼي لىوي أىفَّ ًعيسىى عى كىالظَّاًىري أىفَّ المَّوى يىٍقًذؼي ًفي  كىذىًلؾى النٍَّصرىاًنيُّ ًعٍندى مى

تَّى  يىٍقكىل حى اًلجي قيميكبىييـٍ كى ٍمًب، فىبلى يىزىاؿي الشَّؾُّ ييخى ًة الصَّ نيفيكًس أىٍىًؿ اٍلًكتىابىٍيًف الشَّؾَّ ًفي ًصحَّ
"يىبٍ  ـٍ اًرًى ٍمًب ًفي آًخًر أىٍعمى ًة الصَّ ٍبمىغى اٍلًعٍمـً ًبعىدىـً ًصحَّ ميغى مى

(ُ). 
لى الكتابي إماـ مجاىد تعكد حسب رأم اإلبف الياء أكمف خبلصة الكبلـ يتبيف 

نيا تعكد لعيسى كالمسألة خضعت إخركف آبينما قاؿ ، ىؿ العمـأمر قاؿ بو بعض أكىك 
ف الياء تعكد أماـ الطبرم بف رأم اإلأجد أني ألك ك ، مجاىدجتياد العمماء كمنيـ ابف ال

 قرب لمعنى اآلية الكريمة كألحداث قبيؿ الساعة.ألعيسى عميو السبلـ ىك 
 : جالحاملطلب ال

 العرض على اليار
ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ :قاؿ تعالى

(ِ). 
يعني ما كانت  ،ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ" :عف مجاىد في قكلو تعالى

كقد جاءت األحاديث بصحة القكؿ بكجكد عذاب القبر أك نعيمو بركايات ، (ّ)الدنيا"
 عديدة تكجب االعتقاد الجاـز بصحة كقكعو كمنيا: 

يدعك: )الميـ إني أعكذ بؾ مف عذاب  كاف رسكؿ اهلل  عف أبي ىريرة 
ما ، ك (ْ)القبر، كمف عذاب النار، كمف فتنة المحيا كالممات، كمف فتنة المسيح الدجاؿ(

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

 لبس فييا كال غمكض عمى حقيقة عذاب القبر.

                                                            

 .ِٓ/ٔ، ابف عاشكر، التحرير كالتنكير (ُ)
 .ْٔاآلية ، سكرة غافر (ِ)
 .ّٖٓص، تفسير مجاىد (ّ)
 (.ُّٕٕ)رقـ ب ركاه البخارم (ْ)
 (.ّٔٗ)رقـ ب، ركاه مسمـ (ٓ)
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يث بذلؾ كما حادكتكاترت األ يقكؿ ابف أبي العز: "لقد ثبت عذاب القبر كنعيمو
يماف بو كلكف بكيفية ال يدركيا العقؿ ككنيا مما كسؤاؿ الممكيف فكجب االعتقاد بذلؾ كاإل

 .(ُ)ليس لنا بو عمـ في دار الدنيا"
تعذب ، عذاب القبر يككف لمنفس كالبدف جميعان  أفٌ اتفؽ أىؿ السنة كالجماعة  كقد

 .(ِ)النفس كتنعـ مفردة عف البدف كمتصمة بو
﮳     ﮴كمف األدلة قكؿ اهلل تعالى:  ﮶  ﮷     ﮵ے   ۓ  ۓ     ﮲ 

﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽
(ّ).  

لقد تكاترت اآليات : فقاؿ نصير الطكسي ،يضا ممف يقكؿ بعذاب القبرأكالشيعة 
ىؿ البيت المعصكميف عمييـ أكما كعف  خبار الصحيحة عف نبي اهلل القرآنية كاأل

ذ اتفؽ إ ،جماعكنعيمو كىك سيقع حتما كما كتكاتر باإلالسبلـ عف كجكد عذاب القبر 
 .(ْ)السمؼ كالخمؼ عمى ذلؾ

، كالمعيشة الضنؾ ،ېئ  ېئ   ىئ  ىئ: قاؿ تعالى: قاؿ أمير المؤمنيف 
 .(ٓ)نيا ىي عذاب القبرأاعممكا 

خباءه عمى قبر كىك ال  ضرب بعض أصحاب النبي  :بف عباس قاؿاعف 
حتى ختميا فأتى النبي  ،ٱ  ٻ  ٻ     ٻ يحسب أنو قبر فإذا فيو إنساف يقرأ سكرة 

                                                            

شعيب  ،التركي المحقؽ: عبد اهلل بف عبد المحسف، ابف أبي العز، شرح العقيدة الطحاكية: ينظر (ُ)
 .ّْٕ، صـَُٗٗ-قُُُْ، مؤسسة الرسالة، األرناؤكط

 .ّْٖص، شرح الطحاكية: ينظر (ِ)
 .َٓية اآل، نفاؿسكرة األ (ّ)
شرح جماؿ الديف الحسف  ،الخكاجة نصير الديف الطكسي ،عتقادكشؼ المراد في شرح تجريد اال: ينظر (ْ)

 .ِْٓ، بيركت، مؤسسة االعممي، بف يكسؼ الحمي
، شرح نيج الببلغة، أبك حامد عز الديف بف ىبة اهلل بف محمد بف محمد بف أبي الحديد المدائني: ينظر (ٓ)

 .ٗٔ/ٔ، ـُٖٗٗ، بيركت، دار الكتب العممية
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، فإذا فيو  ،إني ضربت خبائي عمى قبر كأنا ال أحسب أنو قبر ،يا رسكؿ اهلل :فقاؿ
"ىي المانعة ىي المنجية : فقاؿ رسكؿ اهلل  ،إنساف يقرأ سكرة تبارؾ الممؾ حتى ختميا

 .(ُ)تنجيو مف عذاب القبر"
المعتزلة عذاب القبر كسعتو كضيقو كككنو حفرة مف حفر النار بعض كما كأنكر 

 أك ركضة مف رياض الجنة كأنكركا جمكس الميت في قبره.
تأكيؿ الميزاف كالصراط كعذاب القبر كالسمع : فأشعرم ماـ األكما ذكر اإل

دكف البصرية كما أف الخكارج أيضا كالبصر إنما ىك قكؿ البغدادييف مف المعتزلة 
  .(ِ)تنكره"

عذاب القبر ال خبلؼ فيو بيف " يقكؿ القاضي عبد الجبار المعتزلي:كلذلؾ 
صحاب المعتزلة ثـ التحؽ أال شيء يحكى عف ضرار بف عمرك ككاف مف إ، مةاأل

القبر ف المعتزلة ينكركف عذاب إ: كليذا ترل ابف الراكندم يشنع عمينا كيقكؿ، بالمجبرة
 .(ّ)كال يقركف بو"
إثبات عذاب القبر كىك مذىب  في( قَْٖاإلماـ الحافظ ابف الممقف )ت كقاؿ

أىؿ السنة كجميكر المعتزلة كما ستعممو، كىك ما يجب اعتقاد حقيقتو، كىك ما نقمتو 
فمف أنكر عذاب القبر أك نعيمو فيك كافر، ألنو كٌذب اهلل تعالى كرسكلو  ،األمة متكاترا

 .(ْ)"ىمافي خبر 

                                                            

ىػ(، ِٕٗمحمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى )ت، سنف الترمذم (ُ)
 .ُْٔ/ٓ، ـُٔٗٗ، سبلميدار الغرب اإل، المحقؽ: بشار عكاد عركؼ

 .َُٔص ، مقاالت اإلسبلمييف (ِ)
 .َّٕص، القاضي عبد الجبار، صكؿ الخمسةشرح األ (ّ)
، عمر بف عمي بف أحمد األنصارم ابف الممقف سراج الديف أبك حفص، اإلعبلـ بفكائد عمدة األحكاـ (ْ)

 .ُٔٓ/ُ، ـُٕٗٗ، دار العاصمة، المحقؽ: عبد العزيز المشيقح
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بك حامد أيقكؿ  ألجؿ ىذا، مف انكر عذاب القبر أحد مف السمؼ كلـ يكفر
ف الشخص عندما يمكت نراه ال يتعذب كقد تفترسو الكحكش إف المعتزلة تقكؿ إ: الغزالي

الذيف  البغدادية ىـأف : ةابف تيمي ذكرك ، (ُ)كتأكمو السباع فكيؼ يتعذب كىذه ىي عمتيـ
 .(ِ)عذاب القبرالقكؿ بأكلكا 

ضرار نكره أنكار عذاب القبر ككذلؾ إف الخكارج مف قالت بإ: كيقكؿ ابف حـز
 .(ّ)بف عمرة الغطفاني كىك أحد شيكخ المعتزلة

لى إنما انقسمكا ا  ك ، ك نفيوأ"فيـ لـ يتفقكا عمى ثبكت عذاب القبر : كأما اإلباضية
 بقكلو: (ْ)النفكسيكىذا ما يذكره ، خر يقكؿ بثبكتوآكقسـ  ،فقسـ يقكؿ بنفيو :قسميف

 ض األئمة بالوهنــــــــوضعفه بع    وأما عذاب القبر ثبت جابر
 (ٓ)"ورود يقين العلم واللمح بالعين    وأما ورود الناس للنار إنه

"أنكر ذلؾ : بك حامد الغزاليأقاؿ ، كىؿ يكفر منكرك االعتقاد بعذاب القبر
نما تنكره المعتزلة مف ، ألجؿ ىذاأحد مف السمؼ  -فيما أعمـ-المعتزلة كلـ يكفرىـ  كا 

 .(ٔ)"تفترسوالسباع ك  تأكموربما ك عذب يت الالميت كىك  نشاىدحيث يقكلكف إنا 

                                                            

 .ٖٔص ، حامد الغزالي بكأ، االقتصاد في االعتقاد: ينظر (ُ)
المحقؽ: محمد رشاد سالـ، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد ، ابف تيمية، دىٍرءي تىعىاريًض العىٍقًؿ كىالنٍَّقؿً : ينظر (ِ)

 .ِٖٓ/ّ، ـُُٗٗ، اإلسبلمية
 .ٔٔ/ْ، ابف حـز، الفصؿ في الممؿ كالنحؿ: ينظر (ّ)
مف عمماء اإلباضية عاش في النصؼ األكؿ لمقرف السابع ، العبلمة أبك نصر فتح بف نكح الممكشائي (ْ)

سمطنة ، احمد الشماخي، اليجرم ككلد في مدينة )تممكشايت( مف ضكاحي "نفكسة" في ليبيا حاليا، السير
 .َُٗ-ُٖٗ/ِ، ـُِٗٗ، ِط، عماف

 .يأبك نصر فتح بف نكح الممكشائ، القصيدة النكنية (ٓ)
، ىػ(، دار الكتب العمميةَٓٓاالقتصاد في االعتقاد، أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي )ت (ٔ)

 .ٖٔلبناف، ص
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 .(ُ)ف المعتزلة مف البغدادييف ىـ مف قالكا بتأكيؿ عذاب القبرأ: كذكر ابف تيمية
ىك أنيـ ترككا العمؿ بأحاديث اآلحاد كلـ يعتقدكا إال بما ، عذاب القبر ككمنكر 

 تكاتر منيا كلـ يكفرىـ السمؼ بمجرد تركيـ العمـ بأحاديث اآلحاد في العقائد.
ثرا ألك كاف ىناؾ عذاب لمقبر لكجد مف ينبش القبر : العقمي ىكالمعتزلة  كدليمو

صؿ لو أنو ال أك غيره كىذا مما لـ نجده كدؿ عمى أكعبلمة ضرب  ك المحاسبةألمعقكبة 
 .(ِ)كال عبلقة لو بالسمع

حاديث عذاب القبر مف الكثرة حتى قاؿ أف إ: القسطبلني عمى ذلؾ بقكلوكرد 
 .(ّ)مكرأذا لـ تقبؿ عمى صحتيا فما الذم يصح مف ا  ك ، نيا متكاترةإغير كاحد 

مة الذيف قالكا بعذاب القبر بما ماـ مجاىد ممف كافؽ جميكر األف اإلأكبيذا نرل 
 ثبت مف اآليات كاالحاديث الشريفة.

  

                                                            

 .ِٖٓ/ّ، درء تعارض العقؿ كالنقؿ: ينظر (ُ)
 .ِّٕ-ُّٕص، صكؿ الخمسةشرح األ: ينظر (ِ)
 .َْٔ/ِ، القسطبلني، إرشاد السارم: ينظر (ّ)
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 اخلامتة
كماؿ البحث كالذم قضيت فيو كقتا إف اشكر اهلل تعالى بعد أال إال يسعني 

ماـ مجاىد بف جاء بو السمؼ الصالح مف التابعيف كعمى رأسيـ اإل تصفح ماأممتعا كانا 
 كثرىـ مبلزمة لو.أك  جبر كالذم يعد احد اكبر تبلمذة عبد اهلل بف عباس 

ككنو قريب جدا مف جيؿ ىمية بمكاف األمف مجاىد  لئلماـاالعتقادية  اآلراءتعد 
قكاؿ أالصحابة الكراـ كبالتالي كاف تفسيره اقرب ما يككف مف آرائيـ التي استمدت مف 

 فعالو. أك  النبي 
ف لو آراء أننا نجد أال إ ماـ مجاىد بابف عباس غـ مف تأثر اإلر كلكف بال

 .يضاأ  عنو بؿ قد تختمؼ تماما عف آراء الصحابة الكراـ ةمغاير 
راء االجتيادية التي بدأىا جيؿ التابعيف دكر كبير في فتح باب لقد كاف لآل

مة مف خبلؿ عممائيا كتقبمتيا األ، االجتياد في النصكص التي لـ ترد بصكرة قاطعة
صبح كاضحا جدا أكلـ تثر حكليا زكبعة مف الكبلـ كاالتياـ الذم ، بالترحاب كالدراسة

ماـ مجاىد قد استفاد منيا راء اإلآف بعض أخاصة اذا عممنا ، جياؿ البلحقةفي األ
حكاـ عمى الفرؽ صدار األإلى التريث في إكىذا يدعكنا ، صحاب المدرسة االعتزاليةأ

 .خراآكال ك أكالحمد هلل  ،يةسبلمكالتيارات اإل
 النتائج 
 : ىذا البحث ؿلييا مف خبلإف نمخص اىـ النتائج التي تكصمت أيمكف 

كؿ مف قاـ بتفسير القرآف الكريـ بعد جيؿ الصحابة أماـ مجاىد يعد اإل -ُ
 . الكراـ

ماـ مجاىد ىك االستعانة بالقراف الكريـ كالسنة النبكية كلغة كانت طريقة اإل -ِ
 ني الكريـ.آالعرب في التعامؿ مع النص القر 
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نجد التأثر الكبير لئلماـ مجاىد بأستاذه عبد اهلل بف عباس في الكثير مف  -ّ
 .االعتقاديةآراءه 

ابف عباس ككثير مف الصحابة عمى ماـ مجاىد اإل الرغـ مف تتممذعمى  -ْ
 لكنو خالفيـ في بعض آرائيـ. الكراـ 

ك التفسير بعد جيؿ أكؿ مف فتح باب التأكيؿ أماـ مجاىد قد يككف اإل -ٓ
 . الصحابة الكراـ

حاديث النبكية ألماـ مجاىد لما كرد في القراف الكريـ كاقد تبدك مخالفة اإل -ٔ
نكاره إك أ، ك رؤية اهلل تعالى يـك القيامةأمستغربة كنفي قتاؿ المبلئكة 

 .عتباره قد تتممذ عمى يد الصحابة الكراـ اب، لعذاب القبر
 رجاؿ الفرؽ التي كانت لدييـماـ مجاىد قد التقى ف اإلإلـ يؤثر في السير  -ٕ

 لى.مجاىد رحمو اهلل تعاماـ عند اإلىي كما راء بعض اآل
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 املصادر واملرادع
  ف الكريـآالقر 
اإلبانة عف أصكؿ الديانة، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف أبي بردة بف  .ُ

دار ، المحقؽ: د. فكقية حسيف محمكد ىػ(،ِّْأبي مكسى األشعرم )ت
 ق.ُّٕٗ، القاىرة، األنصار

صيدا ػػ لبناف، مطبعة ، عبد الحسيف شرؼ الديف، أجكبة مسائؿ جار اهلل .ِ
 .ـُّٓٗ، ِط، العرفاف

، (ىػّٗٗ)تمحمد بف عبد اهلل بف أبي زمنيف األندلسي  ،أصكؿ السنة .ّ
، دار الفرقاف، أبك مالؾ الرياشي أحمد بف عمي بف المثنى القفيمي: ؽيتحق

 .ـََِٕ، القاىرة
محمد األميف بف محمد المختار ، أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف .ْ

 ،بيركت، دار الفكر ىػ(،ُّّٗالشنقيطي )ت بف عبد القادر الجكني
 .ـُٓٗٗ لبناف،

اس أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس ، إعراب القرآف .ٓ أبك جعفر النَّحَّ
 .ىػُُِْ، بيركت، دار الكتب العممية، ىػ(ّّٖالمرادم النحكم )ت

اإلعبلـ بفكائد عمدة األحكاـ، عمر بف عمي بف أحمد األنصارم ابف  .ٔ
دار ، المحقؽ: عبد العزيز المشيقح، أبك حفص الممقف سراج الديف

 .ـُٕٗٗ، العاصمة
االقتصاد في االعتقاد، أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي  .ٕ

 .ـََِْ، لبناف، ىػ(، دار الكتب العمميةَٓٓ)ت
تحقيؽ قسـ ، (قَْٔجعفر بف الحسف الطكسي )ت كبأ، األمالي .ٖ

 .ؽ ، دار الثقافة، يةسبلمالدراسات اإل
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دار ، عداد كتحقيؽ احمد فريد المزيدمإ، الجنيد سيد الطائفتيف ماـاإل .ٗ
 .لبناف، بيركت، الكتب العممية

ماـ مدرسة اإل، ناصر مكاـر الشيرازم، األمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ .َُ
 .قـ، عمي

محمد بف محمد بف النعماف ، أكائؿ المقاالت في المذاىب كالمختارات .ُُ
 .ـُّٗٗ، ِط، دار المفيد، قـ، المفيد

اإليضاح لقكانيف االصطبلح في الجدؿ كالمناظرة، يكسؼ بف عبد الرحمف  .ُِ
 ،القاىرة، بف الجكزم، تحقيؽ د. محمكد السيد الدغيـ، منشكرات مدبكلي

 .ـُٓٗٗ
بيركت، دار إحياء التراث العربي، ، محمد باقر المجمسي، بحار األنكار .ُّ

 .ـُّٖٗ
بف إبراىيـ السمرقندم  أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد، بحر العمـك .ُْ

 ـ.ُّٗٗ، دار الكتب العممية ىػ(،ّّٕ)ت
أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ ، البحر المحيط في التفسير .ُٓ

، ىػ(، المحقؽ: صدقي محمد جميؿْٕٓبف حياف أثير الديف األندلسي )ت
 .ىػَُِْ، بيركت، دار الفكر

، بيركت، المعارؼمكتبة ، إسماعيؿ بف عمر بف كثير، البداية كالنياية .ُٔ
 ـ.َُٗٗ–قَُُْ

نشر منظمة ، الشيخ جعفر السبحاني، البداء في ضكء الكتاب كالسنة  .ُٕ
 .طيراف، يسبلماإلعبلـ اإل



 

  
َُٕ 

16 

تقي الديف أبك العباس ، بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكبلمية .ُٖ
، مجمع الممؾ فيد، أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ الدمشقي

 .ىػُِْٔ
، محمد بف أحمد بف جزم الكمبي أبك القاسـ، لعمـك التنزيؿ التسييؿ .ُٗ

 ـ.ُٓٗٗ، دار الكتب العممية، المحقؽ: محمد سالـ ىاشـ
محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي شمس الديف ، تذكرة الحفاظ .َِ

دائرة المعارؼ ، المحقؽ: عبد الرحمف بف يحي المعممي، أبك عبد اهلل
 ىػ.ُّْٕ، العثمانية

، ىػ(ُٖٔعمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )ت، التعريفات .ُِ
 . ـُّٖٗلبناف، ، دار الكتب العممية

أبك محمد سيؿ بف عبد اهلل بف يكنس بف رفيع التيسترم ، تفسير التسترم .ِِ
، الكتب العممية دار، ىػ( المحقؽ: محمد باسؿ عيكف السكدِّٖ)ت

 .ىػُِّْ، بيركت
عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي  أبك محمد، تفسير القرآف .ِّ

المحقؽ: الدكتكر ، ىػ(َٔٔالقاسـ الدمشقي، الممقب بسمطاف العمماء )ت
 .ـُٔٗٗ، بيركت ،دار ابف حـز، عبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي

أبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد ، تفسير القرآف .ِْ
المحقؽ: ياسر بف إبراىيـ كغنيـ ، (ىػْٖٗالمركزل السمعاني التميمي )ت

 .ـُٕٗٗ، السعكدية ،دار الكطف، الرياض، بف عباس بف غنيـ
أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف  تفسير القرآف العظيـ، .ِٓ

، المحقؽ: أسعد محمد الطيب، ىػ(ِّٕالرازم ابف أبي حاتـ )ت، المنذر
 .ىػُُْٗ، ّط، المممكة العربية السعكدية ،مكتبة نزار الباز
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محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف ، تفسير القرآف الحكيـ .ِٔ
، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ىػ(ُّْٓمحمد بياء الديف الحسيني )ت

 .ـَُٗٗ
أبك الحجاج مجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي ، تفسير مجاىد .ِٕ

دار ، النيؿ المحقؽ: د. محمد عبد السبلـ أبك، ىػ(َُِالمخزكمي )ت
 .ـُٖٗٗ، مصر، ي الحديثةسبلمالفكر اإل

 ينسب: لعبد اهلل بف عباس ، تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس .ِٖ
جمعو: مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل ، ىػ(ٖٔ)ت
 .لبناف، دار الكتب العممية، ىػ(ُٕٖ)ت

شياب أحمد بف عمي بف محمد بف حجر العسقبلني ، تيذيب التيذيب .ِٗ
 .قُِّٕ، معارؼال، الديف أبك الفضؿ

تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، عبد الرحمف بف ناصر بف   .َّ
، المحقؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ ىػ(،ُّٕٔعبد اهلل السعدم )ت

 .ـَََِ، مؤسسة الرسالة
أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر األنصارم ، الجامع ألحكاـ القرآف .ُّ

براىيـ أطفيش، ىػ(ُٕٔالقرطبي )ت دار الكتب ، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 ـ. ُْٔٗ، ِط، القاىرة ،المصرية

الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف  .ِّ
 .بيركت، دار الفكر، ىػ(ُُٗالسيكطي )ت

سالـ، جامعة المحقؽ: محمد رشاد ، ابف تيمية، درء تعارض العقؿ كالنقؿ .ّّ
 ـ.ُُٗٗ، يةسبلماإلماـ محمد بف سعكد اإل
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المحقؽ: أحمد حسف ، حبيب بف أكس الطائي أبك تماـ، ديكاف الحماسة .ّْ
 .ـُٖٗٗ، دار الكتب العممية، بسج

 دركس الحـر المدني لمشيخ ابف عثيميف. .ّٓ
بيركت، ، محمد محسف آقا بزرؾ الطيراني، الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة .ّٔ

 .ـُّٖٗ، ّدار األضكاء، ط
عثماف  الرسالة الكافية لمذىب أىؿ السنة في االعتقادات كأصكؿ الديانات، .ّٕ

المحقؽ: ، ىػ(ْْْبف سعيد بف عثماف بف عمر أبك عمرك الداني )ت
 .ـَََِ، الككيت ،دار اإلماـ أحمد، دغش بف شبيب العجمي

شياب الديف محمكد ، ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني .ّٖ
عمي عبد البارم  المحقؽ:، ىػ(َُِٕبف عبد اهلل الحسيني األلكسي )ت

 .بيركت، دار الكتب العممية، عطية
جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي ، زاد المسير في عمـ التفسير .ّٗ

دار الكتاب ، المحقؽ: عبد الرزاؽ الميدم، ىػ(ٕٗٓبف محمد الجكزم )ت
 .ىػُِِْ، بيركت، العربي

محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، ، الترمذمسنف  .َْ
دار ، ىػ(، المحقؽ: بشار عكاد عركؼِٕٗالترمذم، أبك عيسى )ت

 ـ.ُٔٗٗ، يسبلمالغرب اإل
 .ـُِٗٗ، ِط، سمطنة عماف، احمد الشماخي، السير .ُْ
الشرح كاإلبانة عمى أصكؿ أىؿ السنة كالديانة، أبك عبد اهلل عبيد اهلل بف  .ِْ

المحقؽ: رضا بف نعساف معطي، مكتبة ، العكبرم الحنبميمحمد بف بطة 
 .ـََِِ، العمـك كالحكـ
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عبد  تحقيؽ: د.، (قُْٓالقاضي عبد الجبار )ت، شرح األصكؿ الخمسة .ّْ
 ـ.ُٔٗٗ، القاىرة، ، مكتبة كىبةّط، الكريـ عثماف

أبك القاسـ ىبة اهلل بف الحسف ، شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة .ْْ
ىػ(، تحقيؽ: أحمد بف سعد ُْٖبف منصكر الطبرم الرازم البللكائي )ت

 .ـََِّ، ٖط، السعكدية ،دار طيبة، بف حمداف الغامدم
المحقؽ: عبد اهلل بف عبد المحسف ، ابف أبي العز، شرح العقيدة الطحاكية .ْٓ

 ـ. َُٗٗ–قُُُْ، مؤسسة الرسالة، شعيب األرناؤكط ،التركي
شرح نيج الببلغة، أبك حامد عز الديف بف ىبة اهلل بف محمد بف محمد بف  .ْٔ

 .ـُٖٗٗ، بيركت، دار الكتب العممية، أبي الحديد المدائني
أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى أبك بكر البييقي ، شعب اإليماف .ْٕ

، اليند، مكتبة الرشد، ىػ(، حققو: د. عبد العمي عبد الحميد حامدْٖٓ)ت
 .ـََِّ

ٍعبدى، ، صحيح ابف حباف .ْٖ محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
 . ىػ(،المحقؽ: شعيب األرنؤكطّْٓالتميمي )ت

، محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي، صحيح البخارم .ْٗ
 .ىػُِِْ، المحقؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة

بف عبد الحميـ بف ابف تيمية  تقي الديف أبك العىباس أحمد، الصفدية .َٓ
، ِط ة ابف تيمية، مصر،بمكت، المحقؽ: محمد رشاد سالـ، ىػ(ِٖٕ)ت

 .ىػَُْٔ
محمد بف أبي بكر بف ، الصكاعؽ المرسمة في الرد عمى الجيمية كالمعطمة .ُٓ

ىػ(، المحقؽ: عمي ُٕٓأيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )ت
 . ىػَُْٖالرياض، دار العاصمة، ، بف محمد الدخيؿ اهلل
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الضعفاء الكبير، أبك جعفر محمد بف عمرك بف مكسى بف حماد العقيمي  .ِٓ
دار المكتبة ، المحقؽ: عبد المعطي أميف قمعجي، ىػ(ِِّالمكي )ت

 .ـُْٖٗ، بيركت ،العممية
المحقؽ: عمي محمد ، الطبقات الكبرل، محمد بف سعد بف منيع الزىرم .ّٓ

 .ـََُِ، مكتبة الخانجي، عمر
تحقيؽ: محمد رضا األنصارم، ، محمد بف الحسف الطكسي، األصكؿعدة  .ْٓ

 .ىػُُْٕقـ، 
دار ، (قٖٓٓ)ت بدر الديف العيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم .ٓٓ

 .بيركت، الكتب العممية
أبك العباس أحمد بف محمد بف ، عنكاف الدليؿ مف مرسـك خط التنزيؿ .ٔٓ

تحقيؽ ىند ، ق(ُِٕ)تعثماف األزدم المعركؼ بابف البناء المراكشي 
 .ـَُٗٗ، يسبلمشمبي، دار الغرب اإل

-ىػَُْٕ، الرياف دار، أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني، فتح البارم .ٕٓ
 .ـُٖٔٗ

مؤسسة ، (قُّْٓعبد الكريـ زيداف بييج العاني )ت، قصص القرآف .ٖٓ
 .ـُٖٗٗ، الرسالة

، ْط، يةسبلمطيراف، دار الكتب اإل، محمد بف يعقكب الكميني، الكافي .ٗٓ
 .ىػَُْٕ

أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف ، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ .َٔ
، ّط، بيركت، دار الكتاب العربي، ىػ(ّٖٓأحمد، الزمخشرم جار اهلل )ت

 .ىػَُْٕ
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 ،الخكاجة نصير الديف الطكسي ،عتقادكشؼ المراد في شرح تجريد اال .ُٔ
 .بيركت، عمميمؤسسة األ، شرح جماؿ الديف الحسف بف يكسؼ الحمي

أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي، أبك ، الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف .ِٔ
دار إحياء ، تحقيؽ: اإلماـ أبي محمد بف عاشكر، ىػ(ِْٕإسحاؽ )ت

 .ـََِِ التراث العربي، بيركت،
، دار صادر ،مفريقي المصر محمد بف مكـر بف منظكر األ، لساف العرب .ّٔ

  .بيركت
ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم  عبد الكريـ بف، لطائؼ اإلشارات .ْٔ

، الييئة المصرية العامة لمكتاب، المحقؽ: إبراىيـ البسيكني، ىػ(ْٓٔ)ت
 .ّط، مصر

لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد  .ٓٔ
شمس الديف، أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ : الفرقة المرضية
 .ـُِٖٗ، ِط، دمشؽ، الخافقيف مؤسسة ىػ(،ُُٖٖالسفاريني )ت

أبك محمد عبد الحؽ بف غالب ، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز .ٔٔ
، ىػ(ِْٓبف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي )ت

، بيركت، دار الكتب العممية، المحقؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد
 . ىػُِِْ

بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ  بك عبد اهلل احمدأ، ماـ احمدمسند اإل .ٕٔ
، خركفآعادؿ مرشد ك  ،ؤكطارنالمحقؽ: شعيب األ، (قُِْالشيباني )ت

 .ـََُِ، مؤسسة الرسالة
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أبك زكريا يحيى بف زياد بف عبد اهلل بف منظكر الفراء ، معاني القرآف .ٖٔ
عبد  ،محمد عمي النجار ،المحقؽ: أحمد يكسؼ النجاتي، ىػ(َِٕ)ت

 .مصر، المصرية لمتأليؼ كالترجمة دار، الفتاح إسماعيؿ الشمبي
 جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم، المغني .ٗٔ

 .بيركت، دار عالـ الكتب، (قٕٗٓت)
أبك عبد اهلل محمد بف عمر الرازم الممقب بفخر الديف ، مفاتيح الغيب .َٕ

، ّط، بيركت ،دار إحياء التراث العربي، ىػ(َٔٔالرازم خطيب الرم )ت
 .ىػَُِْ

أبك زكريا محيي الديف يحيى بف ، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج .ُٕ
، ِط، بيركت ،دار إحياء التراث العربي، ىػ(ٕٔٔشرؼ النككم )ت

 ىػ.ُِّٗ
أحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد ، المكاىب المدنية بالمنح المحمدية .ِٕ

، ة، القاىرةىػ(، المكتبة التكفيقيِّٗالممؾ القسطبلني القتيبي المصرم )ت
 .مصر

، أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية، ابف تيمية سبلـمجمكع فتاكل شيخ اإل .ّٕ
 .دار الكفاء أنكر الباز، ،المحقؽ: عامر الجزار

المحقؽ: ، أبك الحسف األشعرم، ييف كاختبلؼ المصميفسبلممقاالت اإل .ْٕ
 ـ.َُٗٗ–قُُُْ، المكتبة العصرية، محمد محي الديف عبد الحميد

شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد ، االعتداؿ في نقد الرجاؿميزاف  .ٕٓ
، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، ىػ(ْٖٕبف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )ت

 .ـُّٔٗ، بيركت، دار المعرفة



 

  
َٕٖ 

16 

أبك محمد الحسيف بف ، محيي السنة، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف .ٕٔ
عبد : المحقؽ، ىػ(َُٓالشافعي )ت مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم

 .ىػَُِْ، بيركت، دار إحياء التراث العربي، الرزاؽ الميدم
أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف تيمية، ، نقض أساس التقديس .ٕٕ

 .مكتبة العمـك كالحكـ، المحقؽ: مكسى بف سميماف الدكيش
محمد بف أبك الحسف عمي بف أحمد بف ، الكجيز في تفسير الكتاب العزيز  .ٖٕ

، تحقيؽ: صفكاف عدناف داككدم، ىػ(ْٖٔعمي الكاحدم، النيسابكرم )ت
 .ىػُُْٓ دمشؽ،، دار القمـ
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