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 ملخص باللغة العربية
 مآرب حمند حسن

 أ.و.د. ياسر إحسان رشيد

ووقع االختيار ل في تفسير البيضاوي رحمو اهلل تعالى، موضوع الدخي يتطرق إلىىذا البحث 
والدخيل كما أثبت تعريفو  وأىميتو وقيمتو العالية بين الخاصة والعامة.عمى تفسير البيضاوي لشيرتو 

فقد  كل معمومة ذكرت في كتب التفسير ال يتوقف عمييا بيان القرآن وال تخدمو.داخل دراستي ىو 
يكون الدخيل معمومة عممية مذكورة في كتب التفسير ليس ليا عالقة بالبيان، مذكورة توسعا 

في ىذا  تطرقتو  ون الدخيل مخالفًا لصحيح المنقول أو من قبيل الرأي الفاسد.واستطرادا، أو قد يك
حدوده بالدراسة وعرفت بالدخيل في  بينتدراسة الدخيل في التفسير؛ َفعرفت بالتفسير و إلى البحث 
 وىي: عدة دراسة سورة آل عمران أنموذجا فقسمت السورة عمى مسائل إلى  تطرقتو  ،التفسير

ثم  االحاديث الموضوعة والواىية. -ٖ القراءات الشاذة. -ٕ وصرفو عن ظاىره.تأويل حديث  -ٔ
 ختمت البحث بخاتمة ذكرت فييا أىم ما توصمت إليو من نتائج. 

  سورة آل عمران ، البيضاوي ، الدخيل الكممات المفتاحية : 
THE OUTSIDER IN THE INTERPRETATION OF AL-BAIDHAWI 

SURAH AL- EMRAN AS A MODEL 

Ma'reb M. Hassan 
Ass. Prof. Dr. Yasser I. Rashid 

Summary  
This research deals with the topic that carries the title "The outsider in the 

interpretation of Al-Baidhawi Surah Al- Emran as a model". It is an applied study. 

The researcher chose Al- Baidhawi because of his fame and importance among the 

private and public authors. According to the definition of the outsider is any 

information which is mentioned in the interpretation of books which don't serve the 

clarification of Holly Quran. It may be scientific information mentioned for stylistic 

purposes or it may be inserted by the opposite opinion to mislead the readers. The 

author studies the outsider in the interpretation and defines the interpretation and 

its limits that is divided into two parts. The first part does not have an effect on the 

meaning and the second which is disrepute. The second, in its turn is divided into 

the outsider of transmit and the outsider of opinion. Each one of them has its own 

branches. At the end, the research is ended with conclusion and results of the 

study. 

Key words: the outsider, Al-Baidhawi, Surah Al-Emran 
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 املقدمة

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى سيدنا محمد خاتم األنبياء 
 أما بعد: .. والمرسمين؛ وعمى آلو وصحبو أجمعين.

المسممة أن عمم التفسير من أشرف العموم وأعالىا وأسماىا  األمورمن  فإن
ألنو إيضاح معاني كالم رب العالمين، ليفيم عن اهلل مراده، ويعمل  ؛وأكثرىا نفعا وبركة

 بأمره ويجتنب نييو ويتمثل بإرشاده.
وال يزال الناس في كل زمان ومكان بحاجة إلى من يفسر ليم القرآن الكريم، 

 اً وآداب اً وقواعد يقوم عمييا عمم التفسير، وشروط اً رحميم اهلل أسس لذلك وضع عمماؤنا
ال يتجاوز حدود التفسير؛ وزل بعضيم عن ىذه القواعد كي ، (ٔ)يمتزم بيا المفسر

 واألسس، وشطح آخرون؛ وليذا الزلل والشطح أسباب كثيرة منيا: 
 مة وأصولو الصحيحة الثابتة.يالعدول عن مصادر التفسير األص -ٔ
 عدم الدقة في فيم نصوص اآليات ومدلوالتيا. -ٕ
 إخضاع النصوص القرآنية لألىواء والتعصبات والبدع. -ٖ
 القصور في تطبيق بعض الشروط الالزمة لمتفسير. -ٗ
 االستطراد الموسع عن معنى اآلية في التفسير. -٘

الذي  التفسير فيمن الدخيل  السمبية عمى التفسير وىيوىذه الزالت ليا عواقبيا 
تكون عداد بحث وشاء اهلل تعالى أن إعندما كمفت ب؛ و يجب أن تنقى منو كتب التفسير

 اتعرضخشيت أن دراستي: الدخيل في تفسير القاضي البيضاوي رحمو اهلل تعالى؛ 
شيدت لو األمة بالقبول والفضل؛ فال وقد  بالنقدعالم جميل من عمماء األمة اإلسالمية ل

األمر؛ حتى تذكرت قول  بدايةر لو بفضل؛ وترددت كثيرًا في ألتمس لو عذرًا، وال أق
الدين النصيحة، قمنا: لمن؟ قال: هلل عز وجل، ولكتابو، ولرسولو، والئمة ): النبي 

                                                 

 .ٖٕٓ-ٕٓٓ/ٗ( ينظر: اإلتقان في عموم القرآن: ٔ)
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، وقرأت في شرح الحديث قول ابن رجب الحنبمي: )ومن أنواع (ٔ)(المؤمنين وعامتيم
العمماء رد األىواء المضمة بالكتاب النصح هلل تعالى وكتابو ورسولو وىو مما يختص بو 

والسنة، وبيان داللتيما عمى ما ُيخالف األىواء كميا، وكذلك ردُّ األقوال الضعيفة من 
زالت العمماء، وبيان داللة الكتاب والسنة عمى ردىا، ومن ذلك بيان ما صح من حديث 

قبل رواياتو منيم ن حاِل رواتو ومن تيالنبي صمى اهلل عميو وسمم، وما لم يصح منو بتبي
 .(ٕ)ومن ال تقبل...(

قولو: )ويل لألتباع من عثرات العالم، قيل: وكيف  وروي عن ابن عباس 
فيترك قولو  ذاك؟ قال: يقول العالم شيئا برأيو ثم يجد من ىو أعمم منو برسول اهلل 

؛ وفي قول ابن عباس بيان أن خطر الزلة في كون شرىا (ٖ)ذلك، ثم يمضي األتباع(
عديا إلى من قمد صاحبيا فييا؛ فزلة العالم ليس في كونيا خطأ من مجتيد ولكن فيما مت

 يترتب عمييا من عمل األتباع والمقمدين من بعده.
في التحذير من زلة العالم: )وىذا كمو وما عدة  آثاراوقال الشاطبي بعد أن ذكر 

لغفمة عن اعتبار أشبيو دليل عمى طمب الحذر من زلة العالم، وأكثر ما تكون عند ا
مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتيد فيو، والوقوف دون أقصى المبالغة في 
ن كان قصد وال تعمد وصاحبو معذور ومأجور؛ لكن  البحث عن النصوص فييا، وىو وا 

، فإذا كان األمر كذلك فال غرابة (ٗ)مما ينبني عميو في األتباع لقولو فيو خطر عظيم(
 ققون في التحذير من متابعة العالم في زالتو.في أن يبالغ المح
تتكرر ىذه األخطاء في  وأالمن ىذه الدراسة إال تصحيحا لمخطأ،  ناوما أرد
، وباهلل المستعان ومنو عمييان لم ينبو إن ليا عواقب غير محمودة كتب التفسير أل

 التوفيق.
                                                 

 .ٗٚ/ٔ(، ٘٘مسمم، باب: بيان أن الدين النصيحة، برقم ) صحيح( ٔ)

 .ٖٕٗ/ٔجامع العموم والحكم: ( ٕ)

 .ٜٓ/ٗالموافقات، لمشاطبي: ( ٖ)

 .ٖ٘ٔ/٘الموافقات: ( ٗ)
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 :املبحث األول
 الدخيل يف التفسري وأقسامه

 :املطلب األول
 التفسري تعريف

لكي يتسنى لنا بيان الدخيل في التفسير وتحقيقو، نرى من الضرورة بيان معنى 
 التفسير وحدوده، ليكون ذلك منطمقا لنا إلى بيان الدخيل في التفسير.

 اللغة:  في التفسيرأوال: 
، (ٔ)سألتو أن يفسره لي :واستفسرتو كذا، أي .الفسر: البيان، والتفسير مثمو

يضاحوي صل الكممة:أو  والتفسير: يختص بمفردات األلفاظ ، (ٕ)دل عمى بيان شيء وا 
، (٘): بيانا[ٖٖالفرقان:] پ  پفي تفسير قولو تعالى:  (ٗ)قال مجاىد ،(ٖ)وغريبيا

 .(ٙ)تفصيال :وقال ابن عباس
الفسر: كشف المغطى، والتفسير كشف المراد عن المفظ ): وقال ابن منظور

 . (ٚ)(المشكل
 .لمتفسير: ىو البيان واإليضاح وكشف المغطىفالمعنى المغوي 

  

                                                 

 .ٔٛٚ\ٕٔىـ(:ٖٜٖ)ت: الفارابي الصحاح تاج المغة وصحاح العربية، لمجوىري ينظر: ( ٔ)
 .ٗٓ٘\ٗ(: ٜٖ٘مقاييس المغة، البن فارس )ت ينظر: ( ٕ)
 .ٖٙٙ(: ٕٓ٘)ت األصفياني المفردات في غريب القرآن، لمراغب ينظر: ( ٖ)
اإلمام أبو الحّجاج مجاىد بن جبر، اإلمام الحبر المّكّي، قال خصيف: كان أعمميم بالتفسير وقال ( ٗ)

ه( بمكة وىو ساجد. ينظر: شذرات ٖٓٔمّرة؛ )ت:مجاىد: عرضت القرآن عمى ابن عّباس ثالثين 
 .ٕٓ-ٜٔ\ٕفي أخبار من ذىب: الذىب 

 .ٕٚٙ\ٜٔجامع البيان عن تأويل آي القرآن: ينظر: ( ٘)
 .ينظر: المصدر نفسو( ٙ)
 .٘٘\٘لسان العرب: ( ٚ)
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 ثانيا: التفسير اصطالحا: 
 اختمفت عبارات العمماء في تعريف مصطمح التفسير، اخترت منيا ما يأتي: 

عمم يبحث عن مراد المَّو، سواء جاء ذلك تمميحا أو قال الماتريدي: )ىو 
 .(ٔ)(تصريحا

، ومدلوالتيا، بألفاظ القران النطق كيفية يو عنف يبحثعمم وقال أبو حيان: )ىو 
حكاميا األفرادية والتركيبية حالة التركيب وتتمات  تحمل عمييا ومعانييا التي، وا 

 .(ٕ)لذلك(
وبيان  محمد  عمى نبيو اهلل المنزل كتاب فيمبو  يعرفم معوقال الزركشي: )

والتصريف وعمم معانيو واستخراج أحكامو وحكمو، واستمداد ذلك من عمم المغة والنحو 
 .(ٖ)البيان وأصول الفقو والقراءات ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ(

وقيل: )ىو عمم يبحث فيو عن أحوال القرآن المجيد من حيث داللتو عمى مراد 
 .(ٗ)اهلل تعالى بقدر الطاقة البشرية(

ن بعضيا ىذه بعض األقوال في تعريف عمم التفسير، وعند النظر فييا نجد أ
تضمن أمورًا ال تدخل ضمن وظيفة المفسر، كما في تعريف أبي حيان الذي أدخل في 

رى أن يكون تعريف التفسير نالتفسير البحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، وعميو 
االصطالحي مبنيًا عمى مفيوم التفسير في المغة، فالتفسير في المغة عام في شرح وبيان 

بيان مراد اهلل تعالى من كالمو مراد كل متكمم من كالمو، والتفسير في االصطالح ىو 
 .(٘)الذي ىو القرآن الكريم

                                                 

 .ٖٛٔ\ٔالنكت والعيون: ( ٔ)
 .ٕٙ\ٔالبحر المحيط في التفسير: ( ٕ)
 .ٖٔ\ٔالبرىان في عموم القرآن: ( ٖ)
 .ٗ\ٔالعزيز: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ( ٗ)
 .ٗ٘: مفيوم التفسير والتأويل واالستنباط والتدبر والمفسر؛ و ٗٔ\ٔ: التفسير والمفسرون: ينظر( ٘)
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 :املطلب الثاىي
 عله التفسري ودحد

و وىو البيان إلي ينتيي أن لو حداً بيان نحاول ىنا التفسير،  بعممأن عرفنا بعد 
يضاح المعنى، وىذا البيان قد يكون بآية، وقد يكون بتفسير نبوي، وقد يكون بسبب  وا 

بالمغة، وقد يكون بذكر قصة اآلية، وقد يكون بغيرىا من المصادر  نزول، وقد يكون
 .(ٔ)التي ىي من أنواع البيان عن معنى آي القرآن

والمقصود في كتب ولزيادة المعنى إيضاحا ننقل قول اإلمام الشوكاني: )
زول وبيان ما يؤخذ منو نما يتعمق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز وذكر أسباب ال ،التفسير

 .(ٕ)(من المسائل الشرعية وما عدا ذلك فيو فضمة ال تدعو إليو حاجة
ووجدنا أقوااًل بعضيا لمفسرين، وبعضيا لباحثين، تشير إلى زيادات خارجة عن 

 حد البيان ننقل منيا ما يأتي: 
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  في تفسير قولو تعالى:  ابن جرير الطبري قال -ٔ

والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن اهلل تعالى [: )ٜ٘المائدة:] ى  ائ  ائ  ەئ
ۆ  ِرٍم في حال إحرامو ما دام محِرمًا بقولو: حل صيد البر عمى كل مقترم ح ،ذكره

حكم من قتل ما قتل من ذلك في حال  ين، ثم ب[ٜ٘المائدة:] ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ
إلحرامو، وال  وقتمو في حال نسيان مدإحرامو متعمدًا لقتمو، ولم يخصص بو المتع

بإيجاب الجزاء كل قاتل تنزيل في قتمو في حال ذكِره إحرامو، بل عم في ال المخطئ
ا القول فيو في نا ما يمزم بالخطأ قاتمو، فقد بيموأ...، صيد في حال إحرامو متعمداً 

، كتابنا: )كتاب لطيف القول في أحكاِم الشرائِع( بما أغنى عن ذكرِه في ىذا الموضعِ 

                                                 

 .ٗ٘ينظر: مفيوم التفسير والتأويل واالستنباط والتدبر والمفسر: ( ٔ)
 .ٕٛٗ\ٖفتح القدير: ( ٕ)
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وليس ىذا الموضع موضع ذكرِه؛ ألن قصدنا في ىذا الكتاب؛ اإلبانة عن تأويل 
 .(ٔ)((أحكامو فنذكر ،ذكرلمخطأ  التنزيلزيل، وليس في التن

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻفي تفسير قولو تعالى:  قال ابن عطية األندلسي -ٕ
وصور ذلك وتنويعو مما ال يختص  ن،عصمتي حلوطالق النساء ) :[ٔالطالق:]

 .(ٕ)(بالتفسير
: [ٖٕالبقرة:] ائ  ائ   ەئ  ەئفي تفسير قولو تعالى:  قال أبو حيان -ٖ

وليس ذلك من وقد تعرَّض الزمخشري ىنا لذكر فائدة تفصيل القرآن وتقطيعو سورًا، )
نما ىو من فوائد التفصيل والتسوير  .(ٖ)(عمم التفسير، وا 

المفسرون في كتِبيم لحكِم التسمية في الصالة،  تعرضوقد ) أيضا: قالو  -ٗ
ا في غيِر ما آية، فعمو في ذلك، وكذلك  التفريعوذكروا اختالف العمماء في ذلك، وأطالوا 

، وعمى حكمو، وليس من التعوذوكذلك تكمم بعضيم عمى ، وموضوع ىذا كتب الفقو
ض لحكٍم شرعي إال إذا كان لفظ القرآِن ر ا ىذا ال نتعنونحن في كتاب، القرآِن بإجماعٍ 

 .(ٗ)(تاطايدل عمى ذلك الحكِم، أو يمكن استنباطو منو بوجو من وجوه االستنب
واعمم أنو قد أطال كثير من ) في أول سورة اإلسراء: قال الشوكاني -٘

في ىذا الموضع بذكر األحاديث الواردة في  ،وغيرىما والسيوطي المفسرين كابن كثير
وليس في ذلك كثير فائدة، فيي معروفة في موضعيا اإلسراء عمى اختالف ألفاظيا، 

، وىكذا أطالوا بذكر فضائل المسجد الحرام والمسجد األقصى، وىو من كتب الحديث
والمقصود في كتب التفسير ما يتعمق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز وذكر مبحث آخر، 

                                                 

 .ٕٔ\ٓٔجامع البيان عن تأويل آي القرآن: ( ٔ)
 .ٕٕٖ\٘: في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز( ٕ)
 .ٜٙٔ\ٔفي التفسير:  البحر المحيط( ٖ)
 .ٕٖ\ٔالمصدر نفسو: ( ٗ)
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أسباب النُّزول وبيان ما يؤخذ منو من المسائل الشرعية وما عدا ذلك فيو فضمة ال 
 .(ٔ)(تدعو إليو حاجة

ٿ  ٹ     ٹ  ٹ   الى:تع تفسير قولو بن عاشور في قال الطاىر -ٙ

إال مراعاة  األمولم يشر القرآن إلى اسم الظيِر، وال إلى اسم ): [ٕ]المجادلة: ٹ
لمصيغة المتعارفة بين الناس يومئٍذ، بحيث ال ينتقل الحكم من الظيار إلى صيغة 

وليست  والصور عديدة، الطالق إال إذا تجرد من ىذه الكممات الثالث تجردًا واضحاً 
 .(ٕ)(التفسير مةوذلك من مجال الفتوى، وليس من مياإلحاطة بيا مفيدة، 

وىو البيان، لذلك فأية معمومة فييا بيان  إليوبيذا يتبين أن لمتفسير حدًا ينتيي 
ن كان ليس ليا أثر في بيان المعنى فإنيا خارجة عن مفيوم  لممعنى فإنيا تفسير، وا 

نما ذكرت في كتبو إما ما  التفسير، وا  لقربيا من عمم التفسير بكونيا من عموم القرآن، وا 
لتفنن المفسر بذكر العمم الذي برز فيو، وقد تكون ذكرىا المفسر بسبب المنيج الذي 

ىذا فتخصيص العام بيان، وتقييد المطمِق بيان، وبيان وعمى ؛ (ٖ)نيجو في تفسيره
في  أثر بيان، وكل ما لو النزولالمجمل بيان، وتفسير المفظ الغريب بيان، وذكر سبب 

  .(ٗ)فسيرتفيم المعنى بيان، وىو ال
وسنختار بعض األمثمة من كتب التفسير ألبين ما يحصل بو البيان في 

 التفسير، وما ىو خارج عن حد البيان: 
فقد ورد في معنى انكدرت  ،التكوير[] ٻ  پ  پ  پ قولو تعالى: -ٔ
 تفسيران:

                                                 

 .ٕٛٗ\ٖفتح القدير: ( ٔ)
 .ٕٔ\ٕٛالتحرير والتنوير: ( ٕ)
 .٘٘: مفيوم التفسير والتأويل واالستنباط والتدبر والمفسرينظر: ( ٖ)
 .٘ٙينظر: المصدر نفسو: ( ٗ)
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أي: االنصباب، ويشيُد لو قولو تعالى:  ،نكداراال، فجعمُو من (ٔ)تناثرتاألول: 
ٻ  پ  پ  پ [ .]االنفطار 

لصفاء، ويشيد لو قولو ا بعدالتغير ، وىي ة، فجعمو من الُكدر (ٕ)الثاني: تغيرت
 ؛ [ٛالمرسالت:] ہ  ہ  ھ  ھ تعالى: 

ذا النجوم  وفي كال المعنييِن بيان، فمو قمت بالقول األول، لكان المعنى: وا 
ذا النجوم ت، وسقط تناثرت ذا قمت بالقول الثاني، كان المعنى: وا  رت وذىب تغيوا 
 .(ٖ)ضوؤىا

، يةىذه السورة مدن)ل تفسيِر سورة البقرة، قال: و ة في أيما ذكره ابن عط -ٕ
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی       :شتى، وفييا آخر آيٍة نزلت عمى رسول اهلل  ددنزلت في م

ويقال لسورة البقرة: [، ٕٔٛالبقرة:] ی  جئ  حئ           مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  یی
وتعمميا عبد اهلل ، لعظميا وبيائيا، وما تضمنتو من األحكاِم والمواعظ ،فسطاُط القرآن

، بفقييا وجميع ما تحتوي عميو من العموِم في ثمانية أعوامٍ  بن عمر رضي اهلل عنيما
 .(ٗ)(خمسة عشر مثالوفييا خمسمائة حكٍم، و 

ذا  ىذه المعمومات، وجدت أنيا من عموِم القرآِن، وأن جميا مما ال في  نظرتوا 
 عضو قد يحتاج إلى ذلك في بإنيا، فنيتفي بيان المعنى، سوى ما ذكر من مد يفيد

 .(٘)، أو غيِر ذلك مما لو أثر في البيانةمواطن، كادعاء نسِخ آية من آياتيا بآية مكي

                                                 

 .ٜٖٕ\ٕٗينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ( ٔ)
 المصدر نفسو.( ٕ)
 .ٜ٘: واالستنباط والتدبر والمفسر والتأويلمفيوم التفسير ينظر: ( ٖ)
 .ٔٛ\ٔفي تفسير الكتاب العزيز: المحرر الوجيز ( ٗ)
 .ٖٙ-ٕٙ: واالستنباط والتدبر والمفسر والتأويلمفيوم التفسير ينظر: ( ٘)



 

  ٖٔٚ 

5 

بذكره يتفنن ، والفقو، والبالغة، وغيرىا مما وكثيرًا من مسائل النح وقس عمى ىذا
من ألف في التفسير، فإنو إنما زادت المؤلفات وتنوعت بسبب االىتمام بعموم التفسير، 
نما تمايزت بسبب  ال بصمبو، ولو اعتنى المفسرون بصمبو فقط، لتقاربت مناىجيم، وا 

الَب التفسير عنو، بل قد ُتزىِّده بصمبو، وىو ال يدري إدخاليم ىذه العموم التي قد ُتْبِعُد ط
ب األمثل لدارس التفسير، وأن ىذه الفوائد إنما تُبنى عمى مأنو ىو المراد األول، والمط

 لالتفسير، فإذا كان الفيم خطًأ، كانت الفوائد المترتبة عميو أخطاًء كذلك، فال تغفصحة 
، واهلل الموفق واليادي وتبين صحتو من خطئرك لتكعن ىذا المعنى، وتأممو، وقمبو في ف

 .(ٔ)إلى سواء السبيل
 :املطلب الثالث

 الدخيل يف التفسري
 الدخيل لغة: أوال: 

وموضعو أيضا، تقول دخال  الدخل ضد الخرج، والمدخل بفتح الميم الدخول
إذا انتسبوا معيم في  في بني فالن دخل ويقال ىم، (ٕ)مدخل حسنا، ودخل مدخل صدق

 .(ٖ)وليس أصميم منيم، والدخيل الضيف لدخولو عمى المضيف نسبيم
ال قالت إال تؤذي امرأة زوجيا في الدنيا )وفي حديث معاذ وذكر الحور العين: 

زوجتو من الحور العين ال تؤذيو قاتمك اهلل فإنما ىو عندك دخيل يوشك أن يفارقك 
ودخيل الرجل الذي يداخمو ؛ (٘)(وكان لنا جارا أو دخيال)حديث عدي:  ومنو، (ٗ)(ألينا

 ، ومنو قولنا: أنا دخيل فالن أو قولنا دخيمك الميم.(ٙ)في أموره ويختص بو

                                                 

 .ٛتفسير جزء عّم لمساعد الطيار:  :ينظر( ٔ)
 .ٕٓٔ\ٔ :مختار الصحاحينظر: ( ٕ)
 .ٕٕٗ\ٔٔينظر: لسان العرب: ( ٖ)
؛ وأحمد في مسنده، حديث: معاذ بن جبل، برقم ٛٙٗ\ٖ(، ٗٚٔٔ)أخرجو الترمذي في سننو: برقم ( ٗ)

(ٕٕٔٓٔ ،)ٖٙ\ٗٔٚ. 
النياية في غريب الحديث ينظر: ، و ٜٔٔ\ٖٓ(، ٕ٘٘ٛٔ)مسند أحمد، حديث: عدي بن حاتم، برقم ( ٘)

 .ٛٓٔ-ٚٓٔ \ٕ ر:واألث
 .ٕٓٔ\ٔ الصحاح:ظر مختار ين( ٙ)
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الدخل العيب والريبة، يقال ىذا األمر فيو دخل ف: يدل الدخيل عمى الذم وقد
[، أي مكرا ٜٗالنحل:] ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ: ومنو قولو تعالى ودغل،
 .(ٔ)وخديعة

فيو  ،دخال من فساد في عقل أو جسم، وقد دخل  اإلنسانما داخل : والدخل
، يعني أن (ٕ)(وكنت أرى إسالمو مدخوال)وفي الحديث:  مدخول، أي في عقمو دخل،

 .(ٖ)إيمانو كان فيو نفاق
 كالمكل كممة أدخمت في وجاء لفظ الدخيل في اصطالح أىل العربية مرادا بو 

 .(ٗ)وليست منو العرب
 معنيين:  فينمحظ من المعنى المغوي لمدخيل أنو يدور 

األول: يطمق عمى كل ما دخل عمى شيء وليس من جنسو، فقد يطمق الدخيل: 
 عمى الضيف، النزيل، الخاصة والقرابة الخ..، وىو بيذا قد ال يدل عمى الذم.

اد الثاني: قد يدل الدخيل في المغة عمى الذم، ويقصد بو المكر والخديعة والفس
 والنفاق، ونحو ذلك.

 ثانيا: الدخيل في التفسير اصطالحا:
 منيا:  عدةعرف الدخيل في التفسير بتعريفات 

األستاذ محمد السيد: )ىو ما جاء في تفسير القرآن الكريم مخالفا لظاىر  تعريف
لسياق الكالم أو مصادما لمدليل مما ال أصل لو شرعا وال قبول  النص القرآني أو منافرا

 .(٘)لو عقال ورأيا(

                                                 

 .ٕٓٔ\ٔ الصحاح:ظر مختار ين( ٔ)
 .ٕٗٗ\٘(، ٖٖٙٓ)سنن الترمذي، باب: ومن سورة النساء، برقم ( ٕ)
 .ٛٓٔ\ٕ ر:النياية في غريب الحديث واألثينظر: ( ٖ)
 .ٜٖٛ\ٕ: ينظر: معجم متن المغة( ٗ)
 . ٖٖالدخيل في التفسير عمى التراث العممي والواقع العممي لالمو اإلسالمية: ص  أثر( ٘)
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وقيل: ىو التفسير الذي ال أصل لو في الدين عمى معنى أنو تسمل إلى رحاب 
القران الكريم عمى حين غرة أو غفمة من الزمن بفعل مؤثرات معينة حدثت بعد وفاة 

الرسول 
(ٔ). 

كتب التفسير وليس لو عالقة ببيان القران وتوضيحو، وقيل: ىو كل ما ذكر في 
 .(ٕ)ويمكن أن يقال ىو كل ما ليس لو أثر في بيان القران وشرحو

وعمى ىذا التعريف األخير تدخل مسائل المغة ومسائل أصول الفقو ومباحث 
 السيرة وغيرىا المذكورة في كتب التفسير مما ال يتوقف عمى ذكرىا بيان القرآن الكريم. 

قد ذىبوا إلى أن الدخيل  ن أكثرىمالمالحظ من ىذه التعريفات االصطالحية أو 
ىو تفسير نقمي عمى خالف شروط القبول أو ىو تفسير بالرأي الفاسد؛ وذىب بعض 

إلى أن الدخيل ىو كل ما ليس لو أثر في التفسير وبكالمو ىذا تدخل العمماء 
ير المستنبطة من النص والنكت االستطرادات في المغة والنحو واألحكام الفقيية غ

 البالغية مما ليس فيو فائدة بالنص تذكر. 
أن الدخيل قد يدل عمى الذم أحيانا  تبعنا لممعنى المغوي لمدخيل رأيناوعند ت

؛ ألنو قد يطمق عمى الضيف كالعيب والنفاق والفساد، وقد يأتي بمعنى ال يقصد بو الذم
نو أوكمنا يعمم والنزيل وعمى الخاصة والقرابة، كما بينتو في التعريف المغوي لمدخيل؛ 

عالقة بين المعنى المغوي واالصطالحي، وقد قيل لعبد المطمب: ما حممك عمى  توجد
ده أن سميتو محمدًا ولم تسمو باسم آبائو؟  قال: أردت أن يحمده اهلل في السماء ويحم

؛ فعبد المطمب نظر إلى المعنى المغوي لالسم )محمد( فأطمقو عمى (ٖ)الناس في األرض
 .  حفيده 

                                                 

 . ٕٔالدخيل في التفسير: ص( ٔ)
 .ٖٔالدخيل في تفسير الجاللين، رسالة ماجستير في تخصص التفسير وعموم القران، لزىرة لبييي: ص ( ٕ)
 .ٛ٘٘\ٗالزرقاني عمى موطأ اإلمام مالك: ؛ وشرح ٕ٘ٛ\ٕينظر: جامع اآلثار في مولد النبي المختار: ( ٖ)
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بل كان بعض العمماء يرجحون بعض المعاني االصطالحية لكونيا أقرب إلى 
المعنى المغوي من غيرىا، ومن ذلك ترجيح كون أصول الفقو اصطالحا يطمق عمى 

أسبق في الوضع واالستعمال فإذا جاء الشرع نقل المعنى ؛ فالمعنى المغوي (ٔ)أدلة الفقو
 .(ٕ)المغوي إلى االستعمال الشرعي مع زيادة شروط ووضع قيود شرعية

وعند تدبرنا لممعاني االصطالحية الختيار التعريف الراجح من بينيا لم نجد في 
فيمنا لمعنى الدخيل في التفسير، وما فيمناه من  عمى وفقمنيما تعريفا راجحا  أي  

معنى لمدخيل مقارب لممعنى المغوي: أي قد يكون الدخيل معمومة صحيحة لكن أطمق 
عمييا لفظ الدخيل ألنيا ليست من جنس التفسير، أي ليست من عممو؛ وقد يكون 

سرائيميا الدخيل مخالفا لمنقل الصحيح كأن يكون رواية موضوعو أو واىية أو أثرا إ
 بالمخالفا لمقرآن والسنة، أو يكون تفسيرا مخالفا لمرأي الصحيح كتأويل آي الصفات 

 أو مخالفة اإلجماع أو تفسيرًا عمميا خاطئا... إلخ.بو  يعتدُ دليل 
من أقاويميم ومعانييم التي  وفي ىذا المعنى يقول أبو حيان: )وتجنبت كثيرا

عن مدلوالتيا في  المخرجين األلفاظ ين الباطنيةالممحد وتركت أقوال، يحممونيا األلفاظ
 وقد وقفت عمى تفسير افتروه عمى اهلل تعالى... ويسمونو عمم التأويل، إلى ىذيان المغة،

مزدريا عمييم، وذاكرا أنو  يذكر فيو أقاويل السمف، وىو تفسير عجيب، لبعض رؤوسيم
ويزعم ، ر في ذىن عاقلال يكاد يخط يفسر ىو اآلية عمى شيء ثم، ما جيل مقاالتيم

وقد رد أئمة المسممين ، ال يمتفت إلييا وىذه الطائفة المراد من ىذه اآلية، أن ذلك ىو
عمييم أقاويميم وذلك مقرر في عمم أصول الدين، نسال اهلل السالمة في عقولنا وأدياننا 

دالئل بعمل النحو، و ، من ذلك اإلعراب المفسرون تفاسيرىم وكثيرا ما يشحن ، وأبداننا
نما يؤخذ ىذه العموم وكل ىذا مقرر في تآليف، أصول الفقو، ودالئل أصول الدين ، وا 

                                                 

 .ٖٔ\ٔينظر: الميذب في عمم أصول الفقو المقارن: ( ٔ)
 .ٕ٘ٔينظر: الرشوة: ( ٕ)
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دون استدالل عميو، وكذلك أيضا ذكروا ما ال يصح من  مسمما في عمم التفسيرذلك 
وال ينبغي ، وتواريخ إسرائيمية أسباب نزول وأحاديث في الفضائل وحكايات ال تناسب

، وأحكاميا قبل التركيب مدلول الكممة، ومن أحاط بمعرفة ،في عمم التفسيرِ  ذكر ىذا
فمن يحتاج ، وارتقى إلى تمييز حسن تركيبيا وقبحو، وعمم كيفية تركيبيا في تمك المغة

نما تفاوت، إلى مفيم وال معمم من تمك األلفاظ فيم ما تركب في  الناس في إدراك ىذا وا 
 .(ٔ)اليم(وتباينت أقو  أفياميم فمذلك اختمفت، الذي ذكرناه

نرى أن قول أبي حيان ىذا ىو الذي ينبغي اعتماده في فيم الدخيل وتعريفو، 
 الدخيل في التفسير اصطالحا: وقد تضمن أقسام الدخيل جميعيا؛ وعمى ىذا يكون 

 كل معمومة ذكرت في كتب التفسير ال يتوقف عمييا بيان القرآن وال تخدمو.
 يتوقف عمييا فيم اآلية، وقد يكون فالدخيل قد يكون معمومات عممية مفيدة ال

تفسيرا مخالفا لمنقل الصحيح أو لمرأي المحمود، وقد يكون مرويات ضعيفة أو موضوعة 
  ال يجوز االعتماد عمييا. 

  

                                                 

 .ٖٔ\ٔالبحر المحيط في التفسير: ( ٔ)
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 :املطلب الرابع
 أقساو الدخيل يف التفسري

كل ما وجدتو في الدراسات السابقة عن الدخيل، أن الدخيل يقع في قسمين ال 
يتجاوزىما، وىما دخيل النقل، ودخيل الرأي، مع تفرع كل قسم بفروع، وتمك الفروع 

وىذه التقسيمات عممية، ومبارك جيد أصحابيا، غير ؛ باجتياد المؤلف أو نقل عن غيره
أني أرى أن أزيد عمييا قسما آخر، عمى وفق ما وضحتو في تفسير الدخيل لغة 

 نى.واصطالحا: وىو ما ليس لو أثر في المع
نوعين أساسيين وفي كل منيما مقسما عمى عمى ىذا المعنى يكون الدخيل 

 أقسام:
 ليس لو أثر في المعنى. ما -1
 الدخيل المذموم. -2

 القسم األول: ما ليس لو أثر في المعنى: 
وىي معمومات عممية من عموم شتى، قد تكون لغوية أو فقيية أو بالغية أو 

عن بيان النص المفسر، أي تذكر استطرادا وتوسعا بعد  فوائد واستنباطات عامة، زائدة
البيان، وليس استنباطا من النص، فيذه المعمومات ليس محميا كتب التفسير إنما محميا 
كتب العمم الذي تنتمي إليو؛ فاالستطراد في النحو واالشتقاق والتصريف محمو كتب 

ولزيادة المعنى  مو كتب الفقو.المغة وليس التفسير، واالستطراد في األحكام الفقيية مح
عن طريق اتصال ىاتفي: )المعنى وتحقيقو  (ٔ)إيضاحا أقول: قال د. محمد الربيعة

واألقوال الداخمة فيو والترجيح كل ىذا تفسير، وما يتعمق بوجوه اإلعراب ينقسم عمى 
قسمين، الذي لو أثر في المعنى، فيذا داخل في التفسير، والذي ليس لو أثر في 

نى، فيذا ليس تفسيرا، وما يتعمق بجوانب األحكام إن كان استنباطا من النص، فيذا المع

                                                 

دكتور محمد الربيعة أستاذ مساعد في جامعة القصيم، إحدى الجامعات السعودية، لو عدة مجالس ( ٔ)
 عمى الشبكة العنكبوتية.تفسيرية وىي منشورة 
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ن كان استطرادا، فيو خارج عن حد التفسير، وما يتعمق بالفوائد والمطائف، إن  تفسير، وا 
كانت ذات داللة مباشرة من النص، فيي داخمة في التفسير، وأما إن كانت من باب 

 ا عالقة في النص فيذا خارج عن حد التفسير(.الفوائد العامة التي ليس لي
ىذه االستطرادات العممية إنما يكون محميا كتب العمم الذي تنتمي إليو، و 

فاالستطراد في المسائل الفقيية محمو كتب الفقو، واالستطراد في المسائل النحوية محمو 
 .(ٔ)كتب النحو وىكذا

 ويمكن تفريع ىذا القسم إلى الفروع اآلتية: 
 االستطراد في عموم المغة. أوال:

 ثانيا: االستطراد في القراءات.
 ثالثا: االستطراد في األحكام الفقيية.

 االستدالل لممسائل العقدية. رابعا:
 خامسا: التفسير اإلشاري )استنباط بعيد عن معنى النص(

 سادسا: االستطراد في التفسير العممي.
 القسم الثاني: الدخيل المذموم

ىو كل تفسير ورد عن طريق النقل غير الصحيح، أو رأي مذموم في تفسير 
 : القرآن الكريم، وىو ينقسم عمى قسمين رئيسين

 األول: دخيل النقل:
كل ما دخل إلى تفسير القرآن الكريم من أحاديث موضوعة، أو روايات  ىو

واىية ال تجبر، أو آثار موضوعة عن الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين، أو مروية 
 عنيم بسند ضعيف، أو إسرائيميات تخالف ما ورد في القرآن والسنة.

  ويدخل في ىذا النوع أقسام وىي:
 وعة والواىية.الموض أوال: األحاديث

 .ثانيا: اإلسرائيميات
                                                 

 .ٗٙ:مفيوم التفسير والتأويل واالستنباط والتدبر والمفسرينظر: ( ٔ)
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 ومن أقسام اإلخبار اإلسرائيمية التي ترد في التفسير: 
  اإلسرائيمية. القصص –ٔ
 مبيمات القرآن. -ٕ

 .ثالثا: دخيل أسباب النزول
 الثاني: دخيل الرأي:

التفسير بالرأي: ىو تفسير القرآن باالجتياد بعد معرفة المفسر لكالم العرب و 
في القول، ومعرفتو لأللفاظ ووجوه داللتيا، واستعانتو في ذلك بالشعر ومفاىيميم 

الجاىمي، ووقوفو عمى أسباب النزول، ومعرفتو بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن، وغير 
 .(ٔ)رذلك من األدوات التي يحتاج إلييا المفس

فالتفسير بالرأي اجتياد المفسر، واالجتياد يحتمل الصواب والخطأ، ويقسم 
 التفسير بالرأي عمى قسمين: الرأي الممدوح و الثاني: الرأي المذموم.

والرأي الممدوح غير معني بالدخيل، إنما المعني: الرأي المذموم؛ وقد ورد الوعيد 
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی   الشديد لكل من ولج باب الرأي المذموم؛ قال تعالى: 

جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت    يئی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ

 .[ٛٙ]األنعام: ىت
 ويضم الرأي المذموم أقسامًا ىي:
 .أوال: تفسير ما ال يعممو إال اهلل

 .ثانيا: معارضة التفسير المنقول وتأول القرآن عمى وفق الرأي المجرد
 التفسير العممي الخاطئ. ثالثا:

  

                                                 

 .ٛٔ./ٔالمحرر الوجيز:  ينظر:( ٔ)
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 :املبحث الثاىي
 آل عنرانالتعليق على الدخيل يف سورة 

 تأويل حديث عن ظاىره: أوال:
ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   قال تعالى: 

 [ٖٙ]آل عمران:  ې  ې  ې  ى  ى  ائ      ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ېۉ
ما من مولود يولد إال والشيطان يمسو حين »: قال البيضاوي: )وعن النبي 

الشيطان يطمع في  ن  أ، ومعناه (ٕ)«صارخا من مسو إال مريم وابنيا (ٔ)يولد، فيستيل
إغواء كل مولود يتأثر منو إال مريم وابنيا فإن اهلل تعالى عصميا ببركة ىذه 

 .(ٖ)االستعاذة(
 التعليق: 

عمينا عند التعميق عمى الدخيل في سورة البقرة مسألة تأويل أحاديث عن  مر
ظاىرىا وذلك عند الكالم عن حجارة الكبريت، وعن حديث خمق المالئكة من نور 

 والجن من نار.
عند ذكره لحديث متفق عمى صحتو،  ووىنا البيضاوي رحمو اهلل نيج المنيج نفس

تبع ن الشيطان يطمع في إغواء كل مولود... إلى أخره((، أفقول البيضاوي: )ومعناه 

                                                 

االستيالل: الصياح، أي: سبب صراخ الصبي أول ما يولد األلم من مس الشيطان إياه؛ ينظر: فتح ( ٔ)
 .ٓٚٗ/ٙالباري شرح صحيح البخاري: 

أخرجو البخاري في صحيحو، باب: قولو تعالى: }واني اعيذىا بك وذريتيا من الشيطان الرجيم{، ( ٕ)
؛ ٖٛٛٔ/ٗ(، ٖٕٙٙ؛ وأخرجو مسمم في صحيحو، باب: فضائل عيسى عميو السالم، )ٖٗ/ٙ(، ٛٗ٘ٗ)

؛ من طريق أبو ىريرة، ثم قال أبو ٙٓٔ/ٕٔ(، ٕٛٔٚوأخرجو احمد في مسند، مسند أبي ىريرة، )
يََّتَيا ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيِم{اقرءوا إن شئتم قولو تعالى: ىريرة:   . }ِإنِّي ُأِعيُذَىا ِبَك َوُذرِّ

 .ٚٔ/ٕأنوار التنزيل وأسرار التأويل: ( ٖ)
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ن أورد أقال الزمخشري بعد ، فقد (ٔ)الزمخشري في تأويل الحديث، فأخرجو عن ظاىره
فالمَّو أعمم بصحتو، فإن صح، فمعناه: أن كل مولود يطمع الشيطان في الحديث: )

كان في صفتيما كقولو  إغوائو إال مريم وابنيا، فإنيما كانا معصومين، وكذلك كل من
[ واستياللو ٕٛ-ٔٛ]ص: مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  خس  مستعالى: 

صارخًا من مسو تخييل وتصوير لطمعو فيو، كأنو يمسو ويضرب بيده عميو ويقول: ىذا 
ممن أغويو...، وأما حقيقة المس والنخس كما يتوىم أىل الحشو فكال، ولو سمط إبميس 

 .(ٕ)(مما يبمونا بو من نخسو وعياطاً  صراخاً  عمى الناس ينخسيم المتألت الدنيا
في ذلك عمى منيج المعتزلة، فإنيم أنكروا الحديث، وقدحوا  يسيروالزمخشري 

 .(ٖ)في صحتو
قال السيوطي: )والعجب من البيضاوي أشد فإنو تبع الزمخشري في تأويمو، 
وقال: معناه أن الشيطان يطمع في إغواء كل مولود بحيث يتأثر منو إال مريم وابنيا، 
فإن اهلل عصميما؛ ووجو األشدية أن الزمخشري ألحق بمريم وابنيا سائر المعصومين، 

ى ذلك، والبيضاوي اقتصر عمى استثنائيما ألن الضرورة داعية عمى ىذا التأويل إل
فأدى كالمو إلى أن كل من سواىما يتأثر في إغوائو، ومنيم بقية المعصومين، وىو 

 .(ٗ)(باطل قطعاً 

                                                 

 .ٕٕ٘/ٕنواىد اإلبكار وشوارد األفكار: ( ٔ)

 ٖٚ٘/ٔالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ( ٕ)

وذلك أن الشيطان إنما يدعو إلى الشر من لو تمييز،  خالف الدليل،قالت المعتزلة انو خبر واحد عمى ( ٖ)
وألنو لو تمكن من ىذا لجاز أن ييمك الصالحين، وأيضًا لم خص عيسى عميو السالم دون سائر 

 .ٕٜ/ٗ؛ ينظر: فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب: األنبياء، وألنو لو وجد النخس لدام أثره

 . ٖٕ٘/ٕنواىد اإلبكار وشوارد األفكار: ( ٗ)
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، (ٔ)هؤ ن مس الشيطان ىو طعنو ال إغواأن الحديث عمى ظاىره، و أوالصواب 
دم آكل بني ): ، قال: قال النبي كما ورد في رواية أخرى لمحديث، عن أبي ىريرة 

يطعن الشيطان في جنبيو بأصبعيو حين يولد، غير ابن مريم ذىب يطعن فطعن في 
، أي: أراد الشيطان وشرع وطفق )يطعن( في جنبي عيسى )فطعن في (ٕ)(الحجاب

الحجاب(، أي: فأوقع الطعن في المشيمة وىي ما فيو الولد فمم يتأثر من مسو 
 .(ٖ)عيسى

ما من مولود يولد ): الكشاف، عن قول النبي  وقال الطيبي في حاشيتو عمى
 ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  ڄ)ىو كقولو تعالى:  :(إال والشيطان يمسو

[ في أن الواو داخمة بين الصفة والموصوف لتأكيد المصوق، فيفيد الحصر ٗ]الحجر:
ن المس حقيقي وىو طعن الشيطان لإلنسان أول والدتو، قال النبي أ، أي: (ٗ)مع التأكيد(

 :(من الشيطان ةصياح المولود حين يقع نزغ)(٘). 
وقال ابن حجر: )والذي يقتضيو لفظ الحديث ال إشكال في معناه وال مخالفة لما 

ن إبميس ممكن من مس كل مولود عند أثبت من عصمة األنبياء، بل ظاىر الخبر 
والدتو لكن من كان من عباد اهلل المخمصين لم يضره ذلك المس أصال، واستثنى من 

                                                 

يقال غوى الرجل يغوي غيا، وىو االنيماك في الباطل والغواية والضالل؛ ينظر: مجمل المغة البن ( ٔ)
 .ٚٛٙ/ٔفارس: 

؛ وأخرجو احمد في ٕ٘ٔ/ٗ(، ٕٖٙٛأخرجو البخاري في صحيحو، باب صفة إبميس وجنوده، برقم )( ٕ)
 .ٔ٘ٗ/ٙٔ(، ٖٚٚٓٔ)مسنده، مسند أبي ىريرة، برقم 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، باب بدء الخمق وذكر األنبياء عمييم الصالة والسالم: برقم ( ٖ)
(ٕٖ٘ٚ ،)ٜ/ٖٙ٘ٛ. 

 .ٕٜ/ٗفتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب: ( ٗ)

 .ٖٛٛٔ/ٗ(، ٖٕٚٙصحيح مسمم، باب: فضائل عيسى عميو السالم، برقم )( ٘)
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نو ذىب يمس عمى عادتو فحيل بينو وبين ذلك، فيذا وجو أالمخمصين مريم وابنيا ف
 .(ٔ)االختصاص وال يمزم منو تسمطو عمى غيرىما من المخمصين(

ن نخس الشيطان يمزم منو إضالل الممسوس أزم من ىذا وقال القرطبي: )وال يم
غواءه ف ن ذلك ظن فاسد، فكم تعرض الشيطان لألنبياء واألولياء بأنواع الفساد إوا 

ڱ  ڱ  ڱ  واإلغواء ومع ذلك عصميم اهلل مما يرومو الشيطان، كما قال تعالى: 

ن كل واحد من بني ادم قد وكل بو قرينو من أ، ىذا مع [ٕٗ]الحجر:  ڱ  ں  ں
ن عصما من نخسو ا  فمريم وابنيا و )الشياطين، كما قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: 

  .(ٕ)، واهلل اعمم((فمم يعصما من مالزمتو ليما ومقارنتو
ن الشيطان ينخس جميع الناس ولم يعصم من أن المس حقيقي، و أبيذا يتبين 
نيا استجابة لدعاء أميا حين وضعتيا، ومخالفة ما صح بو النقل إلى نخسو إال مريم واب

 تفسير كالم اهلل سبحانو وتعالى.  فيتأويل مخالف لظاىر الحديث دخيل 
 ثانيا: القراءات الشاذة: 

في سورة آل عمران لم يتوسع البيضاوي رحمو اهلل بذكر القراءات الشاذة، بل 
، (ٖ)المواطن كان ذكرىا داخال في التفسير مقويا لممعنىكان ُمِقالِّ من ذكرىا وفي بعض 

وىي من  قراءةإلى  ما ذكره من القراءات في ىذه السورة الكريمة كان مسنداً  كثروا
 القراءات المتواترة.

                                                 

 .ٕٕٔ/ٛصحيح البخاري: فتح الباري شرح ( ٔ)

 .ٛٙ/ٗالجامع إلحكام القران: ( ٕ)

( من سورة آل عمران }بما كنتم تدرسون{ فقال: ٜٚاآلية: )من ذلك قول البيضاوي رحمو اهلل عند تفسير ( ٖ)
 نأب ؛ قالٖٔ\ٕ))وقرىء تدرسون من التدريس...، ويجوز إن تكون القراءة المشيورة بيذا المعنى(( 

يكون ىذا منقواًل من درس ىو وَأدرس غيره؛ كقولك: قرأ وَأقرَأ غيره. وأكثر كالم العرب : ينبغي أن جني
((؛ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات درس ودرَّس غيره، وعميو جاء المصدر عمى التدريس

 .ٗٙٔ/ٔواإليضاح عنيا: 
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 التفسير التي ذكرىا البيضاوي في ىذه السورة:  فيومن القراءات الشاذة الدخيمة 
ڦ   ڄ   ڄ    ڄ     ڦٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦٿ   ٿ  قال تعالى:  -ٔ

 [ ٛٔ]آل عمران: ڄ  ڃ  ڃ
)وقرئ فقال رحمو اهلل:  ڦ  ڦذكر البيضاوي قراءة شاذة لقولو تعالى: 

 .(ٔ)عمى البدل عن ىو أو الخبر لمحذوف( «القائم بالقسط»
القائم بالقسط(،  ويرى أبو حيان أن )القائم( خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير )ىو

البدل والمبدل منو بأجنبي وىو  وال يجوز إعرابو بداًل من )ىو(؛ )ألن فيو فصال بين
العطوفان ألنيما معموالن بغير العامل في المبدل منو ولو كان العامل في المعطوف 
ىو العامل في المبدل منو لم يجز أيضا، ألنو إذا اجتمع العطف والبدل قدم البدل عمى 

 .(ٕ)العطف(
يا ال أثر ليا في المعنى وفيم اآلية؛ أنويالحظ أن ىذه القراءة مع كونيا شاذة ف

 .التفسير  فيوعميو فذكرىا ىنا من الدخيل 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  قال تعالى:  -ٕ

 [، ٖٚ]آل عمران:  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ
)وقرئ فقال رحمو اهلل:  ڃ  چ  چذكر البيضاوي قراءة شاذة لقولو تعالى: 

عمى أنيا نافية فيكون من كالم الطائفة، أي: وال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم،  «إن  »
 .(3)وقولوا ليم ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم(

عمى وىذه القراءة شاذة وىي قراءة األعمش: )إْن يؤتى أحد( بكسر ىمزة )إْن( 
أنيا نافية وىو متصل بكالم أىل الكتاب، أي: وال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم وقولوا ليم: 

                                                 

 .ٓٔ/ٕأنوار التنزيل وأسرار التأويل: ( ٔ)

 . ٗٙ/ٖ: البحر المحيط في التفسير( ٕ)

 .ٕٛ/ٕأنوار التنزيل وأسرار التأويل: ( ٖ)
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ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم حتى يحاجوكم عند ربكم، فـ )أو( بمعنى )حتى(، يعني ما 
 .(ٔ)يؤتون مثمو فال يحاجوكم

القراءة مع كونيا شاذة إال أن معناىا يخالف معنى القراءة الصحيحة  وىذه
 التفسير. فيالمتواترة، لذلك فذكرىا من الدخيل 

ۋ  ۅ     ۋڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ قال تعالى:  -ٖ

 [ ٓٗٔ]آل عمران: ۅ  ۉ  ۉ
)وقرأ الباقون فقال رحمو اهلل:  ،ۈ ذكر البيضاوي قراءة شاذة لقولو تعالى: 

 .(2)بالفتح، وىما لغتان كالضع ف والضَعف(
 .(ٗ)بفتح القاف والراء( َقَرح): (ٖ)ىي قراءة محمد بن السميفع

قال ابن جني: )ظاىر ىذا األمر أن يكون فيو لغتان: قْرح، وقَرح، كالحْمب 
 .(٘)والحَمب، والطْرد والطَرد، والشل والشمل، وفيو أيًضا ُقْرح عمى ُفْعل، يقرأ بيما جميًعا(

نما تتعمق بقضية صوتية  وىذه القراءة مع كونيا شاذة فال تعمق ليا بالمعنى، وا 
 واهلل اعمم.
ہ    ہڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڻں  ں  ڻ  ڻ قال تعالى:  -ٗ

 .[٘ٛٔ]آل عمران:  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ

                                                 

 .ٖٚ/ٔينظر: القراءات الشاذة وتوجيييا من لغة العرب: ( ٔ)

 .ٓ٘/ٕأنوار التنزيل وأسرار التأويل: ( ٕ)

قرأ ، أبو عبد اهلل اليماني، لو اختيار في القراءة ينسب إليو شذ فيو محمد بن عبد الرحمن بن السميفع( ٖ)
 .ٕٙٔ-ٔٙٔ/ٕينظر: غاية النياية في طبقات القراء: ؛ ولكنو ضعيف عمى ابن كثير،

 .ٙٙٔ/ٔينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا: ( ٗ)

 .ٚٙٔ-ٙٙٔ/ٔالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا: ( ٘)
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)وقرئ ، فقال رحمو اهلل: ڻ  ڻذكر البيضاوي قراءة شاذة لقولو تعالى: 
 .(ٔ)بالنصب مع التنوين وعدمو( )ذائقة الموت(

قرأ )ذائقة الموَت( بالتنوين وتركو، مع نصب  إذىي قراءة الحسن البصري، 
الموت في كمييما، واسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو االستقبال يجوز فيو اإلضافة 

 .(ٕ)وتركيا، ووجو حذف التنوين مع النصب التخمص من التقاء الساكنين
التفسير  فيالقراءة ال تعمق ليا بالمعنى وال تقويو، وعميو يعد ذكرىا دخيل  وىذه
 واهلل اعمم.

 ثالثا: األحاديث الموضوعة في فضل سورة آل عمران: 
، (ٗ)، ومنيا الواىي والموضوع(ٖ)ورد في فضل آل عمران أحاديث منيا الصحيح

: من قرأ )عن النبي وقد أورد البيضاوي حديثين في فضل آل عمران فقال رحمو اهلل: 
، وعنو عميو الصالة (5)سورة آل عمران أعطي بكل آية منيا أمانا عمى جسر جينم

                                                 

 .ٚٙ/ٕأنوار التنزيل وأسرار التأويل: ( ٔ)

 .ٜٖ/ٔالشاذة وتوجيييا من لغة العرب:  ينظر: القراءات( ٕ)

سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول: ]اقرؤوا القرآن فإنو يأتي : ، قالعن أبي إمامة الباىمي( ٖ)
شفيعا ألصحابو، اقرؤوا الزىراوين البقرة وسورة آل عمران، فإنيما تأتيان يوم القيامة كأنيما غمامتان أو 

اقرؤوا سورة البقرة فان ، كأنيما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابيماأو ، كأنيما غيابيتان
أخذىا بركة وتركيا حسرة وال تستطيعيا البطمة[ قال معاوية: بمغني إن البطمة السحرة؛ صحيح مسمم، 

 .ٖ٘٘/ٔ(، ٗٓٛباب: فضل قراءة القران وسورة البقرة، برقم )
ع كالمنا في ىذه المسألة: فحديث األمان عمى جسر جينم: وقد ذكرىن البيضاوي رحمو اهلل، وىي موضو ( ٗ)

 ضعيف ضعفا شديدا( أو موضوع.)موضوع؛ وحديث صالة المالئكة لمن قرأىا يوم الجمعة: واٍه 
محمد  اخبرنا أبو عمروا، الخفاف بن عمي بن احمد أورده الواحدي بسنده فقال: ))اخبرنا أبو سعد محمد( ٘)

حدثنا ىارون ، حدثنا سالم بن سميم، حدثنا احمد بن يونس، إبراىيم بن شريكحدثنا ، الحيري بن جعفر
 : عميو وسمم اهلل صمى اهلل قال رسول: قال عن أبي بن كعب، عن أبيو، بن اسمم عن زيد ، بن كثير

الوسيط في تفسير القرآن عمى جسر جينم ((   أعطي بكل آية منيا أمانا  من قرأ سورة آل عمران
؛ وذكره الزمخشري في ٘/ٖ؛ وذكره الثعمبي في الكشف والبيان عن تفسير القرآن: ٔٔٗ\ٔ :المجيد

؛ ولم أجده ٖٚٔ/ٕ؛ وذكره أبو السعود في إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم:ٓٙٗ\ٔالكشاف: 
 في كتب الحديث.
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والسالم: من قرأ السورة التي يذكر فييا آل عمران يوم الجمعة صمى اهلل عميو 
  .(ٕ)((1)ومالئكتو حتى تجب الشمس

 التعميق: 
 )من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل أية منيا أمانا عمى جسر جينم(قولو: 

في فضائل  عمى النبي  (ٖ)ىذا الكالم من األحاديث الموضوعة عمى أبي بن كعب
 .سورةً  القرآن سورةً 

  

                                                 

بن ماىان بن  حمد بن محمدثنا عمي ا، أخرجو الطبراني فقال: حدثنا أبو حنيفة محمد بن حنيفة الواسطي( ٔ)
، عن طاووس، عن يزيد بن جابر الدمشقي، عن يزيد بن سنان، عن طمحة بن زيد، ثنا أبي، أبي حنيفة

يذكر فييا آل عمران يوم  "من قرأ السورة التي: قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن ابن عباس قال:
؛ ٛٗ/ٔٔ(، ٕٓٓٔٔ: برقم )المعجم الكبيرصمى اهلل عميو وسمم ومالئكتو حتى تجب الشمس"؛  الجمعة

؛ وقال الطبراني في المعجم األوسط: )) لم يرو ىذا الحديث عن ٜٔٔ/ٙ(، ٚ٘ٔٙ: )المعجم األوسطو 
 ((.يزيد بن جابر إال يزيد بن سنان، وال عن يزيد بن سنان إال طمحة بن زيد، تفرد بو محمد بن ماىان

 .ٕٚ/ٕأنوار التنزيل وأسرار التأويل: ( ٕ)
أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمروا بن مالك بن النجار، يكنى أبو منذر ( ٖ)

صمى اهلل عميو )األنصاري، وأبا الطفيل، سيد القراء شيد بدرا والعقبة الثانية، جمع القران في حياة النبي 
عميو السالم، وحفظ عنو عمما مباركا وكان رأسا في العمم والعمل، قال عنو وسمم( وعرض عمى= =النبي 

 ه )في موتو اختالفا شديدا(.ٕٖه، وقيل: ٜٔعمر بن الخطاب: "سيد المسممين أبي بن كعب"، توفي: 
 . ٛٛٔ/ٔ؛ وتيذيب التيذيب: ٜٖٛ/ٔ؛ وسير أعالم النبالء: ٕٗٙ-ٕٕٙ/ٕينظر: تيذيب الكمال: 
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؛ يروي عن الثقات الموضوعات وضاعّ  : كذابّ (ٔ)وفي سنده: سالم بن سميم
شيخ مجيول ليس بمعروف يروي عن زيد : (ٖ)، وىارون بن كثير(ٕ)كأنو ىو المعتمد ليا

عن أبي بن كعب يرفعو في فضائل القران  (٘)عن أبيو عن أبي إمامة الباىمي (ٗ)بن اسمم
 .(ٙ)سورة سورة

 . النبي  عمىوالحديث موضوع: ألنو قد تفرد بروايتو وضاعون عمى ثقات 

                                                 

ويقال: ابن سميم، ويقال: ابن سميمان، والصواب ابن سمم التميمي السعدي أبو سميمان، سالم بن سميم ( ٔ)
ويقال أبو أيوب ألمدائني، خراساني األصل وىو سالم الطويل؛ قال عنو يحيى بن معين: ليس بشيء؛ 
 وقال أحمد بن حنبل: روى أحاديث منكرات ولم يرضو؛ وقال البخاري تركوه؛ وقال أبو زرعة: سالم ما
نصنع بو، فيو عنده في موضع ال يذكر؛ وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث تركوه؛ وقال الذىبي: متروك 

؛ وسؤاالت أبي الجنيد ألبي زكريا ٕٔٛ/ٗ؛ وتيذيب التيذيب: ٕٚٚ/ٕٔينظر: تيذيب الكمال:  الحديث.
؛ ٕ٘ٔ/ٕ؛ وموسوعة أقوال اإلمام احمد بن حنبل في رجال الحديث وعممو: ٘ٚٗ/ٔيحيى بن معين:
؛ والضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبتو عمى ٖٚ/ٔ؛ والضعفاء الصغير: ٖٖٔ/ٗوالتاريخ الكبير: 
 .ٕٓٚ/ٔ؛ والمغني في الضعفاء: ٕٓٙ/ٗ؛ والجرح والتعديل: ٚٙ٘/ٕأسئمة البرذعي: 

 .ٜٖٖ/ٔينظر: المجروحين البن حبان: ( ٕ)

ل غير معروف ولم يروي غير عن زيد بن ىارون بن كثير: لم أجد في ترجمتو شيئا غير انو مجيو ( ٖ)
؛ التكميل في ٘ٓٚ/ٕ؛ المغني في الضعفاء:ٔٚٔ/ٖينظر: الضعفاء والمتروكون البن الجوزي:  أسمم.

 .ٙٔٗ/ٔ؛ وديوان الضعفاء: ٖٗٗ/ٔالجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاىيل: 
زيد بن أسمم العدوي يكنى أبو أسامو وقيل أبو عبد اهلل ألعدوي، اإلمام الحجة القدوة المدني الفقيو مولى ( ٗ)

عمر بن الخطاب، كان لو حمقة لمعمم في مسجد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، روى أكثر من مائة 
ينظر: سير أعالم  ه.ٖٙٔ حديث، ولو تفسير رواه ابنو عبد الرحمن، وكان من العمماء العاممين، توفي:

 .ٜٖ٘/ٖ؛ وتيذيب التيذيب: ٖٙٔ/٘النبالء: 
أبو إمامة الباىمي ىو صدى بن عجالن بن وىب، ويقال أبو عمرو أبو إمامة الباىمي، صاحب رسول ( ٘)

ه، عمى اصح األقوال في وفاتو؛   ٙٛاهلل صمى اهلل عميو وسمم، روي انو بايع تحت الشجرة، توفي: 
 .  ٕٓٗ/ٗ؛ وتيذيب التيذيب: ٖٕٙ-ٜٖ٘/ٖالنبالء:  ينظر: سير أعالم

 .ٜٛٚ/ٔمختصر الكامل في الضعفاء: ( ٙ)
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)ىذا من الحديث الموضوع الذي روي عن أبي بن كعب في قال السيوطي: 
فضائل القرآن سورة سورة وقد نبَّو أئمة الحديث وحفاظو ونقاده قديمًا وحديثًا عمى أنو 

بي المذكور في تفسيره وكل من أودع حديث أُ ، رسول اهلل  موضوع مختمق عمى
إسناده منيم كالثعمبي كالواحدي والثعمبي والزمخشري مخطئ في ذلك، لكن من أبرز 

ن كان  والواحدي والزمخشري فيو أبسط لعذره إذ أحال ناظره عمى الكشف عن سنده، وا 
ال يجوز لو السكوت عميو من غير بيانو، وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم 

 .(ٔ)فخطؤه أفحش(
وقال الخطيب الشربيني: )ىو من األحاديث الموضوعة عمى أبي بن كعب في 

ائل السور فميتنبو لذلك ويحذر منو، وقد نبو أئمة الحديث قديمًا وحديثًا عمى ذلك فض
 . (ٕ)وعابوا عمى من أورده من المفسرين في تفاسيرىم واهلل تعالى أعمم(

)وعنو عميو الصالة والسالم: من قرأ السورة التي وقول البيضاوي رحمو اهلل: 
  .(3)يو ومالئكتو حتى تجب الشمس(يذكر فييا آل عمران يوم الجمعة صمى اهلل عم

 : (ٙ)، ويزيد بن سنان(٘): مجيول(ٗ)حمد بن محمد بن ماىانأفي سند الحديث: 
 

                                                 

 .ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٖنواىد اإلبكار وشوارد األفكار: ( ٔ)

 .ٕٚٚ/ٔ: السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير( ٕ)

 ٕٚ/ٕأنوار التنزيل وأسرار التأويل: ( ٖ)
محمد بن ماىان: لم أجد في ترجمتو شيئا، غير قول ألبي حاتم: احمد بن محمد بن ماىان المعروف ( ٗ)

 .ٖٚ/ٕوالده بابي حنيفة، ىو مجيول لم يسمع منو؛ ينظر: الجرح والتعديل: 

 .ٖٚ/ٕالجرح والتعديل: ( ٘)

ن سنان مولى بن طييو من يزيد بن سنان يزيد التميمي الجزري )أبو فروه الرىاوي( والد محمد بن يزيد ب( ٙ)
بني تميم، قال عنو يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: ليس بقوي الحديث، وذكره الدارقطني 

تيذيب  في كتابو الضعفاء والمتركون وقال ابن نعيم: كثير المناكير، وقال الذىبي: مشيور ضعفو.
؛ ٖ٘ٛ/ٖء ألبي زرعة الرازي: ؛ والضعفاٖ٘ٔ/ٜ؛ والكامل في ضعفاء الرجال: ٘٘ٔ/ٕٖالكمال: 

 . ٓ٘ٚ/ٕ؛ والمغني في الضعفاء: ٔٙٔ/ٔ؛ والضعفاء ألبي نعيم: ٖٙٔ/ٖوالضعفاء والمتروكون: 
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: منكر الحديث جدا، يروي عن الثقات الموضوعات، (ٕ)، وطمحة بن زيد(ٔ)كثير المناكير
 . (ٖ)ال يحل االحتجاج بخبره

ن اإلسناد موضوع؛ ألوجاء في )سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة(: ىذا 
 .(ٗ)حمد بن ماىان مجيول وطمحة بن زيد متيم بالوضع ويزيد بن سنان ضعيفأ

 فيو ضعيف ضعفًا شديدًا لضعف رجالو واهلل تعالى اعمم. ن لم يكن موضوعاً إوالحديث 
قال المناوي في شرح الجامع الصغير: )قال الييثمي: فيو طمحة بن زيد الرقي 

بل نسب  بن زيد ضعيف جداً  ةابن حجر: فيو طمح ، وقال(٘)وىو ضعيف جداً 
 .(ٙ)لموضع(

ن كان ال ُبد من ا  التفسير، و  فيفالحديث الواىي والحديث الموضوع دخيل 
 ن ينبو عمييا. أذكرىا، ينبغي 

  

                                                 

 . ٔٙٔ/ٔالضعفاء، ألبي نعيم: ( ٔ)
طمحة بن زيد القرشي أبو مسكين ويقال أبو محمد الرقي، قيل: انو دمشقي سكن الرقة، قال عنو ( ٕ)

ل أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال ابن عدي: ضعيف، وقال أبو نعيم: البخاري: منكر الحديث، وقا
؛ والتاريخ الكبير: ٜٖ٘/ٖٔمنكر الحديث، وقال الذىبي ضعفوه، وقيل: كذاب؛ ينظر: تيذيب الكمال: 

؛ ٗٓٔ/ٔ؛ والكامل في ضعفاء الرجال: ٓٛٗ/ٗ؛ والجرح والتعديل: ٔٙ/ٔ؛ والضعفاء الصغير: ٖٔ٘/ٗ
 . ٖٙٔ/ٔ؛ والمغني في الضعفاء: ٜٙ/ٔوالضعفاء ألبي نعيم: 

 .ٖٖٛ/ٔالمجروحين البن حبان: ( ٖ)

 .ٜٜ٘/ٔينظر: سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في األمة: ( ٗ)

، وليس فييا جدا بل ضعيف فقط، جاء في سمسمة األحاديث ٛٙٔ/ٕمجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ( ٘)
سمسمة األحاديث الضعيفة الضعيفة والموضوعة: لعميا سقطت من الناسخ لفظة جدا؛ ينظر: 

 .ٜٜ٘/ٔ: والموضوعة وأثرىا السيئ في األمة
 .ٜٛٔ/ٙفيض القدير شرح الجامع الصغير: ( ٙ)
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 اخلامتة
ينا محمد الحمد هلل كثيرا، الذي بنعمتو تتم الصالحات، والصالة والسالم عمى نب

 وصحبو أجمعين... وبعد:  وعمى آلو
بعد أن منَّ اهلل سبحانو عمينا بإتمام بحثنا ىذا، نثبت ىنا أىم ما توصمنا إليو ف

 من النتائج، فنقول وباهلل التوفيق: 
التفسير ال يعني بالضرورة تخطئتيا أو  فيوصف المعمومة بأنيا دخيمة  .ٔ

قد تكون ذميا، فقد تكون ىذه المعمومة زيادات عممية من عموم متنوعة 
فقيية أو لغوية أو عقدية...إلخ وىي معمومات مفيدة وميمة، لكنيا لما كانت 

 فيخارجة عن حد بيان القرآن، مذكورة توسعًا واستطرادًا، فيي دخيمة 
التفسير، ومحميا ليس كتب التفسير بل مواطنيا من جنس الزيادات أنفسيا، 

ا يحصل بو البيان، وما وتبقى كتب التفسير خالصة فقط لتفسير كالم اهلل بم
 عدا ذلك فيو فضمة ال حاجة إليو في كتب التفسير.

التفسير عدم دراية المفسر بضعف الروايات  في من أسباب ظيور الدخيل .ٕ
أو كونو يرى جواز االعتماد عمى األحاديث الواىية في الفضائل، وكذلك 

العمم  من أسباب ظيور الدخيل محاولة توظيف المفسر تفسيره لتقرير مسائل
الذي برع فيو، ومن األسباب أيضا اتباع مفسري الفرق المبتدعة ألىوائيم 

اآليات القرآنية او تأويل أحاديث وصرفيا  عن طريقومحاولة تقرير عقائدىم 
 عن ظاىرىا بغير دليل.

الدخيل في تفسير القاضي البيضاوي رحمو اهلل كان متنوعا بين زيادات  .ٖ
وبين أحاديث موضوعة وواىية والسيما  عممية ليس ليا أثر في المعنى،

أحاديث الفضائل التي يذكرىا في خاتمة كل سورة، وبين تأويمو ألحاديث 
 صحيحة بما ال يتوافق مع الظاىر وليست ىناك قرينة تؤيد تأويمو.
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الدخيل في التفسير في كتب  دراسةوبعد أن تم ىذا البحث رأينا من الضروري 
 تبيينبة العمم بكتابة البحوث والدراسات العممية التي التفسير، فنوصي الباحثين وطم

كل باحث أو طالب يتطرق فمفصل في كتب التفسير،  عمى نحوالتفسير  فيالدخيل 
 فيو. وباهلل التوفيق. ةالتفسير الوارد فيالدخيل مسائل كتاب من كتب التفسير ويبين إلى 

  



 

  ٜٔٗ 

5 
 

 واملراجع املصادر
 .القرآن الكريم 

اإلتقان في عموم القران، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي  .ٔ
، محمد أبو الفضل إبراىيم، الييئة المصرية العامة لمكتاب حققو:ىـ(، ٜٔٔ)ت

 .هٜٖٗٔ
، اإلسالمية ةمأثر الدخيل في التفسير عمى التراث العممي والواقع العممي لأل .ٕ

  شرقية.-د. محمد السيد محمد يوسف، الديدامون
إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم )تفسير أبي السعود(، أبو السعود  .ٖ

ىـ(، دار إحياء التراث ٕٜٛالعمادي محمد بن محمد بن مصطفى )ت
 .ب.ت، بيروت ،العربي

التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبي الخير عبد اهلل بن عمر بن  أنوار .4
ه(، دار إحياء التراث العربي، ٘ٛٙمحمد الشيرازي الشافعي البيضاوي )ت

 مٕٕٔٓ-هٖٖٗٔ، ٔطلبنان، ، بيروت
البحر المحيط، أبو حيان محمد بن يوسف بن عمي بن يوسف بن حيان أثير  .٘

بيروت،  ،دار الفكردقي محمد جميل، : صحققوىـ(، ٘ٗٚالدين األندلسي )ت
 ىـ.ٕٓٗٔ

البرىان في عموم القرآن، أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بيادر  .ٙ
: محمد أبو الفضل إبراىيم، دار إحياء الكتب حققوىـ(، ٜٗٚالزركشي )ت

 م.ٜٚ٘ٔ-ىـٖٙٚٔ، ٔطالعربية عيسى البابى الحمبي وشركائو، 
سماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اهلل التاريخ الكبير محمد بن إ .ٚ

 .ب.ت، الدكن ،ىـ(، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبادٕٙ٘)ت
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تفسير جزء عّم، د. مساعد بن سميمان بن ناصر الطيار، دار ابن الجوزي،  .ٛ
 ىـ.ٖٓٗٔ، ٛط

، مكتبة وىبةه(، ٜٖٛٔ)تالذىبي التفسير والمفسرون، د. محمد حسين  .ٜ
 .ب.ت، القاىرة

تيذيب التيذيب أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر  .11
، ٔطىـ(، مطبعة دائرة المعارف النظامية، اليند، ٕ٘ٛالعسقالني )ت 

 ىـ.ٕٖٙٔ
تيذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو  .ٔٔ

: حققوىـ(، ٕٗٚالكمبي المزي )ت القضاعي الحجاج، جمال الدين بن الزكي
 م.ٜٓٛٔ-هٓٓٗٔ، ٔطبيروت،  ،د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة

الجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبي(، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي  .ٕٔ
: حققوىـ(، ٔٚٙبكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت

براىيم أطفيش،   ،ٕطالقاىرة،  ،الكتب المصريةدار أحمد البردوني وا 
 م.ٜٗٙٔ-ىـٖٗٛٔ

الجامع الكبير )سنن الترمذي(، محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن  .ٖٔ
دار بشار عواد معروف،  حققو:ىـ(، ٜٕٚالضحاك، الترمذي، أبو عيسى )ت

 .م ٜٜٛٔبيروت،  ،الغرب اإلسالمي
جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  .14

: أحمد محمد شاكر، مؤسسة حققوىـ(، ٖٓٔاآلممي، أبو جعفر الطبري )ت
 م.ٕٓٓٓ-ىـٕٓٗٔ، ٔط الرسالة،
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جامع اآلثار في مولد النبي المختار صمى اهلل عميو وسمم، شمس الدين محمد  .٘ٔ
قي، المعروف بابن ناصر الدين الدمشقي بن عبد اهلل بن محمد القيسي الدمش

 .ب.ت، لبنان-دار الكتب العممية، بيروته(، ٕٗٛ)ت
الدخيل في تفسير الجاللين، رسالة ماجستير في تخصص التفسير وعموم  .ٙٔ

، إشراف: أ. محمد الصالح غريسي، السنة الجامعية: القران، لزىرة لبييي
 م.ٕ٘ٔٓ-هٖٙٗٔ

مناىج جامعة المدينة العالمية، الناشر:  الدخيل في التفسير، رسالة ماجستير، .ٚٔ
 جامعة المدينة العالمية.

ديوان الضعفاء والمتروكين وخمق من المجيولين وثقات فييم لين شمس الدين  .ٛٔ
ىـ(، ٛٗٚأبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي )ت 

، ٕطمكة،  ،: حماد بن محمد األنصاري، مكتبة النيضة الحديثةحققو
 م.ٜٚٙٔ-ىـٖٚٛٔ

ىـ(، الجامعة اإلسالمية بالمدينة ٕٓٗٔالرشوة، عطية بن محمد سالم )ت .ٜٔ
 ،ذو الحجة -رجب، ٛٗ، ٚٗالعددان  ،الطبعة: السنة الثانية عشرة، المنور 
 .ىـٓٓٗٔ

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شياب الدين محمود  .ٕٓ
: عمي عبد الباري عطية، حققوـ(، ىٕٓٚٔبن عبد اهلل الحسيني األلوسي )ت

 ىـ.٘ٔٗٔ، ٔطبيروت،  ،ب العمميةدار الكت
شذرات الذىب في أخبار من ذىب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد  .ٕٔ

دار ابن ، حققو: محمود األرناؤوط، ىـ(ٜٛٓٔالحنبمي، أبو الفالح )ت الَعكري
 .مٜٙٛٔ-ىـٙٓٗٔ، ٔط، بيروت ،كثير، دمشق
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عمى موطأ اإلمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف شرح الزرقاني  .ٕٕ
دار الكتب العممية،  ،(هٕٕٔٔالزرقاني المصري األزىري المالكي )ت

 .ب.ت، لبنان، بيروت
 سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في األمة، لأللباني .ٖٕ

 .مٕٜٜٔ-هٕٔٗٔ، ٔطالرياض، ، ه(، دار المعارفٕٓٗٔ)ت
ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين، أبو زكريا يحيى بن معين بن  سؤاالت .ٕٗ

ىـ(، ٖٖٕعون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء البغدادي )ت
-ىـٛٓٗٔ، ٔطالمدينة المنورة،  ،: أحمد محمد نور سيف، مكتبة الدارحققو

 م.ٜٛٛٔ
مد بن عثمان بن سير أعالم النبالء، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أح .ٕ٘

: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ حققو ىـ(،ٛٗٚقايماز الذىبي )ت
 م.ٜ٘ٛٔ-ىـ٘ٓٗٔ، ٖطشعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، 

الصحاح تاج المغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوىري  .ٕٙ
 ،دار العمم لمماليين: أحمد عبد الغفور عطار، حققوىـ(، ٖٜٖالفارابي )ت

 م.ٜٚٛٔ- ىـٚٓٗٔ ،ٗطبيروت، 
 )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  صحيح البخاري .ٕٚ

: حققووسننو وأيامو(، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل البخاري الجعفي، 
 .ىـٕٕٗٔ، ٔطمحمد زىير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، 

صحيح مسمم )المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول  .ٕٛ
ىـ(، ٕٔٙ(، مسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )تاهلل 
 .بيروت ،دار إحياء التراث العربي: محمد فؤاد عبد الباقي، حققو



 

  ٜٔٛ 

5 

الضعفاء الصغير، محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري، أبو  .ٜٕ
، ٔطحمب،  ،: محمود إبراىيم زايد، دار الوعيحققوىـ(، ٕٙ٘اهلل )تعبد 

 ىـ.ٜٖٙٔ
الضعفاء والمتركون، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد  .ٖٓ

بيروت،  ،: عبد اهلل القاضي، دار الكتب العمميةحققوىـ(، ٜٚ٘الجوزي )ت
 ه.ٙٓٗٔ، ٔط

الضعفاء، أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن  .ٖٔ
: فاروق حمادة، دار الثقافة، الدار حققوىـ(، ٖٓٗميران األصبياني )ت

 ه.٘ٓٗٔ، ٔطالبيضاء، 
الضعفاء ألبي زرعو الرازي في أجوبتو عمى أسئمة البرذعي )الضعفاء(،  .ٕٖ

البحث العممي بالجامعة  الرسالة العممية: لسعدي بن ميدي الياشمي، عمادة
 .مٕٜٛٔ-ىـٕٓٗٔاإلسالمية، المدينة النبوية، المممكة العربية السعودية، 

غاية النياية في طبقات القراء، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن  .ٖٖ
 ىـ(، مكتبة ابن تيمية.ٖٖٛمحمد بن يوسف )ت

ضل أحمد بن عمي بن حجر أبو الففتح الباري شرح صحيح البخاري،  .ٖٗ
 .ىـٜٖٚٔبيروت،  ،العسقالني الشافعي، دار المعرفة

محمد بن عمي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني  فتح القدير .ٖ٘
، ٔطدمشق، بيروت،  ،ىـ(، دار ابن كثير، دار الكمم الطيبٕٓ٘ٔ)ت

 ىـ.ٗٔٗٔ
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فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي عمى الكشاف(،  .ٖٙ
-ىـٖٗٗٔ، ٔطىـ(، ٖٗٚشرف الدين الحسين بن عبد اهلل الطيبي )ت

 م. ٖٕٔٓ
الكتاب  رداالقراءات الشاذة وتوجيييا من لغة العرب، عبد الفتاح القاضي،  .ٖٚ

 .مٜٔٛٔ-هٔٓٗٔبيروت، ، العربي
: حققو ىـ(،ٖ٘ٙبن عدي الجرجاني )تالكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد  .ٖٛ

لبنان، ، بيروت، الكتب العمميةعمي محمد معوض، -عادل أحمد عبد الموجود
 .هٛٔٗٔ، ٔط

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  .ٜٖ
 ،ٖطبيروت،  ،العربيىـ(، دار الكتاب ٖٛ٘الزمخشري جار اهلل )ت

 ىـ.ٚٓٗٔ
أحمد بن محمد بن إبراىيم الثعمبي، أبو  ،والبيان عن تفسير القرآن الكشف .ٓٗ

دار إحياء التراث ، : اإلمام أبي محمد بن عاشورحققو، ىـ(ٕٚٗإسحاق )ت
 .مٕٕٓٓ-ىـٕٕٗٔ ،ٔط، لبنان ،العربي، بيروت

لسان العرب، محمد بن مكرم بن عمى، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  .ٔٗ
 ،ٖطبيروت، ، ىـ(، دار صادرٔٔٚ)ت ياإلفريق ياألنصاري الرويفع

 ىـ.ٗٔٗٔ
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، محمد بن حبان بن أحمد بن  .ٕٗ

ىـ(، ٖٗ٘حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )ت
 ىـ.ٜٖٙٔ، ٔطحمب،  ،: محمود إبراىيم زايد، دار الوعيحققو



 

  ٕٓٓ 

5 

أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين مجمل المغة  .ٖٗ
بيروت،  ،مؤسسة الرسالة : زىير عبد المحسن سمطان،حققوىـ(، ٜٖ٘)ت
 م.ٜٙٛٔ-ىـٙٓٗٔ ،ٕط

: حسام الدين حققوه(، ٚٓٛ)ت مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لمييثمي .ٗٗ
 .مٜٜٗٔ-هٗٔٗٔالقاىرة،  ،المقدسي، مكتبة القدسي

وه شواذ القراءات واإليضاح عنيا، أبو الفتح عثمان بن المحتسب في تبيين وج .٘ٗ
المجمس األعمى لمشئون ، ىـ(، وزارة األوقافٕٜٖت) جني الموصمي

 م.ٜٜٜٔ-ىـٕٓٗٔاإلسالمية، 
 ه(،ٕٗ٘)تاألندلسي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، البن عطية  .ٙٗ

، ٔطبيروت،  ،دار الكتب العممية ،: عبد السالم عبد الشافي محمدحققو
 ىـ.ٕٕٗٔ

: أيمن حققوه(، ٖ٘ٛ)ت مختصر الكامل في الضعفاء، لتقي الدين المقريزي .ٚٗ
 م.ٜٜٗٔ-ه٘ٔٗٔ، ٔطالقاىرة،  ،مصر، بن عارف الدمشقي، مكتبة السنة

ه(، ٗٔٓٔت) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لممال اليروي القاري .ٛٗ
 م.ٕٕٓٓ-هٕٕٗٔ، ٔطبيروت لبنان، ، دار الفكر

ىالل  اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن مسند .ٜٗ
وآخرون، مؤسسة  : شعيب األرنؤوطحققو ىـ(،ٕٔٗبن أسد الشيباني )ت

 .ىـٕٔٗٔ، ٔطالرسالة، 
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سميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المخمي الشامي، أبو المعجم الكبير،  .ٓ٘
المجيد السمفي، مكتبة : حمدي بن عبد حققوه(، ٖٓٙ)ت القاسم الطبراني

 .ب.ت ،ٕطالقاىرة، ، ابن تيمية
سميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المخمي الشامي، أبو المعجم األوسط،  .ٔ٘

: طارق بن عوض اهلل بن محمد، دار حققوه(، ٖٓٙ)ت القاسم الطبراني
 .، ب.تالقاىرة، الحرمين

رازي، أبو الحسين معجم مقاييس المغة، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ال .ٕ٘
-ىـٜٜٖٔ: عبد السالم محمد ىارون، دار الفكر، وحققىـ(، ٜٖ٘)ت

 م.ٜٜٚٔ
المغني في الضعفاء شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن  .ٖ٘

 .ب.ت، : الدكتور نور الدين عترحققوىـ(، ٛٗٚتَقاْيماز الذىبي )
الراغب د المعروف بالمفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محم .ٗ٘

دار القمم، الدار : صفوان عدنان الداودي، وحققىـ(، ٕٓ٘األصفياني )ت
 ىـ.ٕٔٗٔ، ٔطبيروت،  ،دمشق ،الشامية

مساعد بن سميمان بن  .مفيوم التفسير والتأويل واالستنباط والتدبر والمفسر، د .٘٘
ناصر الطيار، دار ابن الجوزي لمنشر والتوزيع، المممكة العربية السعودية، 

 ىـ.ٕٚٗٔ، ٕط
موسوعة أقوال اإلمام احمد بن حنبل في رجال الحديث وعممو جمع وترتيب:  .ٙ٘

 م.ٜٜٚٔ-ىـٚٔٗٔ، ٔط ، عالم الكتب،وآخرون السيد أبو المعاطي النوري
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النياية في غريب الحديث واألثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد  .55
ىـ(، ٙٓٙبن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير )ت

بيروت،  ،المكتبة العممية ،: طاىر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحيحققو
 م.ٜٜٚٔ-ىـٜٜٖٔ

رحمن بن أبي بكر، جالل الدين ، عبد النواىد األبكار وشوارد األفكار .ٛ٘
كمية الدعوة وأصول الدين المممكة  -جامعة أم القرىىـ(، ٜٔٔالسيوطي )ت

 .مٕ٘ٓٓ-ىـٕٗٗٔ ،دكتوراه( أطاريحة السعودية )ثالث العربي
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