
        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٢٩٤

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

  

  
  
  
  
  

  
  

  يح ــنة يف الترجــأثر الس
  ني ـــب

  وال املفسرينــأق
  

 
 
 إعـداد  

  أمحد األمري حممد جاهني إمساعيل / د
   التفسري وعلوم القرآن املساعد أستاذ

  كلية الدراسات اإلسالمية بأسوان



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٢٩٥

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

  الرحيم الرمحن اهللا بسم

  املقدمة
ُُإن احلمد لله نستعينه ونستـغفره
ِ ِْ َ َْ َ َْ َُ ُ

ِ َّ َ ْ َْ َّ، ونـعوذ به من شرور أنـفسنا، من يـهد اهللا فال مضل َّ ِ
ُ َ ْ َ َْ ُ

ِ
ْ َ ُِ ِ ُِ ََْ ِ

ُ
ِ ُ ُ َ

ُله، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله َ ُ ُُ َ َ َُ ََ َ َ َُ ُ ً ُ ُ َْْ َّ َُ َّ َ َْ َْ َ َُ
ِ ْ َ

ِ
َ َ ْ

ِ
ُ ْ أما . َ

  .بعد

 ، وهي املرجع عند التنازع،لتشريع اإلسالميإن السنة النبوية هي املصدر الثاين من مصادر اف

 وهي النرباس الذي يهدي اهللا به إيل أقوم ، التقاضيواملعني عند احلاجة، والفصل عند
وقد عدها املفسرون الرتبة الثانية ،ُ مبينة ملا أ�م فيه،فهي موضحة للقرآن شارحة ملعانيه،سبيل

بني  الرتجيح أمهيتها يف ُك أردت أن أبرز  ولذل،من مراتب تفسري القرآن والوقوف علي معانيه

   : من خالل حبث عنوانهأقوال  املفسرين
  ).أثر السنة يف الترجيح بني أقوال املفسرين(

  :لي الكتابة في هذا الموضوعإسباب التي دفعتني أهم األ: ًأوال

انب الصلة بني وهم من جبيان جانب م األفاضل بإفراد حبث يف نصيحة أساتذيت - 
 .ن والسنة النبويةآقرتفسري ال

 .النبوية السنة يف ضوءن الكرمي آ تفسري القراألثر املرتتب عليالكشف عن  - 

بل املفسرين؛ تسليط الضوء علي جانب مهم من جوانب الرتجيح وأدواته عند  - 
 .النبوية وهو السنة ، والعلماء أمجعني

  :أهداف البحث: ًثانيا

فيه كثر الذي  يف هذا الزمان ال سيما  إظهار منزلة السنة يف تفسري القرآن الكرمي- 
  . الطاعنون واملتجرؤن علي سنة النيب صلي اهللا علية وسلم

يف اليت يستند إليها املفسرون  إرشاد املطالعني لكتب التفسري ببعض القواعد املهمة - 

  .ترجيح األقوال أو اجلمع بينها بأدلتها
  .ال هلا وجاهتها وأدلتهاإبراز ما يرتتب علي هذا األثر من اختالفات وأقو - 

  : البحثخطوات: ًثالثا

   .األقوالبني رتجيح ل النبوية لبالسنة من القواعد املتعلقة علي مجلةت د اعتم- 
 من اآليات اليت يظهر يف تفسريها أثر السنة يف الرتجيح بني أقوال اخرتت مناذج - 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٢٩٦

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

  .املفسرين
ً، مصحوبا بدليل كل قائليه يلقول إ كل وانسب اآلية، قوال يف تفسري األذكر ب أقوم- 

  .قول

 يف الرتجيح بالسنة بني  العلماءأعتمدهما " الرتجيح بالسنة "ُ أبني حتت عنوان - 
  . األقوال

َّ األحاديث النبوية الشريفةأوثق  -    . من مصادرها األصيلةََّ

 ،اأما يف غريمه الصحيحني، يفإذا كان بالعزو فقط احلديث  درجةبيان اكتفي يف   - 
  .يف هذا الشأنديث وجهابذته  بأقوال أئمة احلًاسمستئن احلكم علي احلديث فأوضح

  :الدراسات السابقة: ًرابعا

 الكالم عن قواعد تضاعيفًإن مسألة أثر السنة يف الرتجيح بني املفسرين تأيت غالبا يف 
مث خصص  ،)١(الرتجيح بني املفسرين، وهي قواعد عديدة تعرض هلا السابقون بإمجال

  . يف مجعها من كتب املتقدمنيالبحوث واملؤلفاترون املتأخ

   : هذا املوضوعألف يف نومم
ناصر بن حممد بن  )رسالة دكتوراه( ودراسة ًالرتجيح بالسنة عند املفسرين مجعا -١

 ١٤٣١ دار التدمرية الرياض ةرسالة دكتوراه مطبوع .صاحل الصائغ

 )٢(.م٢٠١٣/هـ

                                 
علـي قـول يف التفـسري حيث تعرض العلماء يف تضاعيف كتبهم إيل تلك القواعد اليت يـرتجح �ـا قـول ) ١(

اسـتعمل هـذه القواعـد الرتجيحيـة يف حيـث ابـن جريـر الطـربي ومن أشهر من اهتم �ـذا اجلانـب االمـام 

اإلشــارة إىل اإلجيــاز يف بعــض أنــواع (العــز بــن عبــد الــسالم يف كتابــه املوســوم بـــ إليهــا أشــار و ،تفــسريه 

وذكـر املفـسر حممـد بـن . أمثلـة هلـاحيث ذكر بعض القواعـد الرتجيحيـة دون ذكـر . )٢٧٦:(ص )ا�از

وأمـا وجـوه الرتجـيح فهـي اثنـا  :"حيـث قـالًجزي الكليب يف مقدمة تفسريه اثين عشر وجها يف الرتجيح 

 عاشــور يف ن ومــن املتــأخرين الطــاهر بــ)١٩/ ١(التــسهيل لعلــوم التنزيــل = تفــسري ابــن جــزي  . "عــشر

قواعــد الرتجــيح املتعلقــة بــالنص عنــد ابــن : جــعيرا .مقدمــة تفــسريه،  وكــذا الــشنقيطي يف أضــواء البيــان

 .)١١٦: ص(عاشور يف تفسريه التحرير والتنوير 

) ٢٥( ملخـــص هـــذه الرســـالة علـــي -مـــن كتابـــة هـــذا البحـــث ًتقريبـــا بعـــدما انتهيـــت  –وقـــد اطلعـــت ) ٢(

 راقتـصوقـد  .صفحة، الذي تضمن املقدمة واخلطة واملنهج ، ومل يتيسر يل االطالع علي جممل الرسالة

 ثــالث كتــب مــن كتــب التفاســري مــن مجــع الرتجيحــات الــصرحية  علــي-كمــا ذكــر يف اخلطــة-الباحــث

 = البن كثري، وعلل هذاالعظيم القرآن تفسري البن عطية، واحملرر الوجيزو  للطربي،جامع البيان: وهي



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٢٩٧

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

حسني بن علي بن / د" ية تطبيقية دراسة نظرقواعد الرتجيح عند املفسرين " -٢
 وعدد صفحا�ا .وهو يف أصله رسالة ماجستري: حسني احلريب، وكتابه

)٧١٨.( 

وهذه الرسالة وإن كان موضوعها أعم من موضوع البحث إال أن مؤلفها أفرد 
  ).٣٤٠:(حيت ص) ١٨٧:(للحديث عن قواعد الرتجيح بالسنة بني ص

  : خطة البحثً:خامسا

  . وخامتةمباحث،ة أربعمقدمة، ويتكون البحث من 
الدراسـات و  فيـه،ومنهجـي  اختيـاره، وأهـداف البحـث،أسبابوفيها أمهية املوضوع، و: املقدمة

  .وخطة الدراسة السابقة،

  .التعريف بعنوان الدراسة: المبحث األول
  : البمطأربعة وفيه 

  ً.األثر لغة واصطالحا: املطلب األول

  .غة واالصطالحَُّالسنة يف الل: املطلب الثاين
  .الرتجيح يف اللغة واالصطالح: املطلب الثالث

  ً.التفسري لغة واصطالحا: رابعاملطلب ال

  .قوال المفسرينأأثر السنة في الترجيح بين : المبحث الثاني
  .السنة ومكانتها يف تفسري القرآن:  بعنوانالبحثمدخل لدراسة  وفيه

  . واحلجر منوذج تطبيقي من سوريت التوبة:املطلب األول

أســــباب تجــــاوز الــــسنة الــــصحيحة فــــي التفــــسير والتــــرجيح بهــــا بــــين : المبحــــث الثالــــث
  .األقوال

  :مطالبأربعة وفيه 

 .لمذهب العقديلُنصرة جتاوز التفسري النبوي : املطلب األول
  .لفاظ العموم الواردة يف اآليةأعتماد علي ما دلت عليه اال: املطلب الثاين

 .ة بعض الناس وخفائها عن البعضبلوغ السن: املطلب الثالث

  .عند العلماءالتفاوت يف تقومي درجة احلديث : املطلب الرابع

                                                                                  
ة الرفيعة هلؤالء نزلمل، وكذلك اًله غالبا اعتناء مؤلفيها بالرتجيح بني أقوال املفسرين والتعليلاالقتصار ب= 

 ).١٤:(مقدمة البحث ص. يف التفسريالعلماء 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٢٩٨

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

  :وفيه ثالث صور
  .إذا ثبت احلديث وكان يف معىن أحد األقوال فهو مرجح له على ما خالفه: صورة األويلال

  .الرتجيح بتصحيح احلديث عند فريق وتضعيفه عند آخرين: ة الثانيالصورة

  .ًأصح اسنادا من اآلخر احلديثني يف اآلية ن أحدو الرتجيح لك:ةالثالث الصورة
  .الجانب التطبيقي ألثر السنة في الترجيح بين أقوال المفسرين: رابعالمبحث ال

  :وفيه ثالثة مطالب

  .السنة ترجح احلقيقة علي ا�از يف آيات السمعيات: املطلب األول 
  .كان التوفيق أويل من الرتجيحكال القولني  معىن إذا ثبت احلديث وكان يف: املطلب الثاين

نبويـة الثابتـة يف شـأن أهـل الكتـاب ولـو جـاء الترجيح مـا جـاءت بـه النـصوص  :املطلب الثالث

  .يف كتبهم خالف ذلك
  .فضمنتها أهم النتائج والتوصيات: وأما اخلامتة

  .مث ذيلت البحث يف �ايته جبريدة املصادر وفهرس املوضوعات

ًهللا العلي العظيم أن جيعلنـا ممـن يقومـون خبدمـة كتـاب ربنـا عـز وجـل علمـا وعمـالوأسأل ا وأن ، ً
  .جيعل أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي

ًعلي رسولك األكرم، ونبيك األعظم سيدنا وموالنا حممد، وسلم تسليما كثرياِّصل اللهم  ً.  

  
  أحمد األمير محمد جاهين/ د

  أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد
  جامعة األزهر



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٢٩٩

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

  .التعريف بعنوان الدراسة: المبحث األول
   :المطلب األول

  ًتعريف األثر لغة واصطالحا
  :األثر في اللغة
بقيـــة الـــشيء، وتقـــدمي : طلـــق علـــى معـــان متعـــددة منهـــاُوي. ُوأثـــور آثـــار، واجلمـــع،األثـــر مفـــرد، 

  . الشيء، وذكر الشيء، واخلرب
  .الشيءإبقاء األثر يف : والتأثري

ِتـقـدمي الـشيء، وذكـر الـشيء، : اهلمـزة، والثـاء، والـراء، لـه ثالثـة أصـول" أثـر : " ابن فارسقال  ِ
ْ َّْ َُّ ْ ِ َ ُ

ِ ْ َ
ِورسم الشيء الباقي

َْ
ِ
ْ َّ ُ ْ ََ. )١(.  
ّكـــل مـــن تـــرى مـــا ّبقيـــة: األثـــر" :قـــال اخلليـــل ـــرى ال ومـــا ،شـــيء ُ َيـ ًعلقـــة ُْيـبقـــي مـــا بعـــد ُ َ ـــر، ُْ ُوأثـ ُْ 

َُُْضـــربـته: َّالـــسيف ـــر ..َ ُوأث ْأن: ديثاحلـــ َ َيـــأثره َ
ٌقــــوم ِ ْ ٍقــــوم، عـــن َ

ْ ُحيـــدث: أي َ َّ : أي آثـــارهم، يف بـــه ُ
َبـعدهم، ْ ُاألثارة: واملصدر َ َ.)٢(  

   )٣("ّوأثر أثر: يقال وجوده، على ّيدل ما حصول: الشيء ََُأثـر :"وقال الراغب
ِبالتحريـــك َاألثـــر، :"وقـــال ابـــن منظـــور ِ ْ َّ َبقـــي َمـــا: ِ

ِ
ْمـــن َ

ِرســـم ِ ْ ِالـــشيء َ
ْ ُإبقـــاء: ريْوالتـــأث. َّ  ِيف َاألثـــر ِْ

ِالــشيء
ْ ــر. َّ َوأثـ

ِالــشيء ِيف ََّ
ْ َتـــرك: َّ َ ِفيــه َ ًأثــرا ِ  كمــا يطلــق األثــر علــى اخلــرب، ومــن هــذا املعــىن جــاء  ".َ

ـــة عـــن النـــيب  ـــسنن املروي ـــار علـــى ال ـــاس بـــه ، حـــديث مـــأثور:قيـــل. إطـــالق اآلث  أي خيـــرب الن
  .)٤ ( » أي ينقله خلف عن  سلفً،بعضهم بعضا

  

  ً:حااألثر اصطال

ْالشيء أثر َالمتـرتب حكمه: َّ َُ ِعليه ْ
ْالشيء أثر َُيـقال َوقد ،املعلولية ِبطريق ََْ َُويـراد َّ ؛  وغايتـه ََغرضـه َ

ْالــشيء أثــر َِفــإن َكمــا همعلولــ :َأي َّ ِكــذلك بعــده يكــون َ َ َالغــرض َ َ ْالــشيء مــن ْ  بعــد يكــون وغايتــه َّ
ْالــشيء َِذلــك ْوالفــرق. َّ َاألثــر َبــني َ ُْالمــأثور َأن واملــأثور ْ َ ْالقــول علــى ُيطلــق ْ ْوالفعــل َ

ِْ  ُيطلــق َال واألثــر َ
ْالقول على َِّإال َ.)٥(  

                                 
 .ّمادة أثر )٥٣/ ١( باب اهلمزة والثاء وما يثلثهما - كتاب اهلمزة-"معجم مقاييس اللغة")  ١(

 .ّمادة أثر )٢٣٧-٢٣٦/ ٨ ("العني") ٢(

 .ّمادة أثر) ٦٢: ص( "القرآن غريب يف املفردات") ٣(

 .)١/٥٣("اللغة مقايس"  ،)٦-٥/ ٤) (أثر(ة ، ماد"لسان العرب") ٤(

 .)٣٠/ ١ ("جامع العلوم يف اصطالحات الفنون= دستور العلماء ")  ٥(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٠٠

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

ُالمؤثر، َِْتأثري َعن ينشأ َما األثر " :وقيل ُالمؤثر وتأثري ْ َاألثر ِيف ْ َاألثر، وجود بعد َال ْ  َزمان بل ْ
  )١("وجوده

  

  :المطلب الثاني
  َُّ تعريف السنة في اللغة واالصطالح

  :ًة لغةَُّالسن
ّسن(َُّالسنة لفظة مشتقة من مادة   ٌالـسني والنـون أصـل واحـد مطـرد، وهـو : "، قال ابـن فـارس)َ

َّاشــتقُجريــان الــشيء وإطــراده يف ســهولة، وممــا  ُ ِّ منــه الــسنة، وهــي الــسريةْ َّوســنة رســول اهللا عليــه . َُّ ُ
   )٢(".ًوإمنا مسيت بذلك أل�ا جتري جريا. ِسريته: السالم

َوذة من السنن، وهو الطريق، والسنة تعين الطريقة احملمودة املستقيمة هي مأخ:وقيل َُّ  ومنـه ،)٣(.ََّ
ًَّمــن ســن يف اإلســالم ســنة  "  : النــيبقــول  ُ َ

َِ
ْ ِ ِ َّ ْ ً أيــضا علــى الطريقــة  وتطلــق"احلــديث... حــسنةَ

ََِّمن سن يف اإلسالم سنة سيئ ":  احلديث قولهيف نفسملا جاء املذمومة،  ُ ًَ َّ َِ
ْ ِ ِ َّ ْ َُة كان عليـه وزرهـا َ ِْ

ِ
ََْ َ َ ً

َووزر من عمل �ا
ِ

َ
ِ
َ ْ َ ُ َِْ"....)٤(    

ًالسنة اصطالحا َُّ:  
َأثــرمــا   :االصــطالحوالــسنة يف 

ْخلقيــةمــن قــول، أو فعــل، أو تقريــر، أو صــفة  عــن النــيب ُِ  أو َ
ُخلقيـــة،  للحـــديث مرادفـــة املعـــىن �ـــذا َُّ والـــسنة.)٥(. أو  ســـرية ســـواء كـــان قبـــل البعثـــة أم بعـــدهاُ
  )٦(.النبوي

 الختالف فنـو�م، فهـي عنـد احملـدثني ًاَُّلسنة تبعوقد اختلفت اصطالحات العلماء يف تعريف ا
  .غريهـا عند األصوليني والفقهاء، وفيما يلي بيان ذلك

                                 
 .)٢٧٩: ص ("الكليات")  ١(

 .بتصرف) ٦١-٦٠/ ٣( معجم مقاييس اللغة) ٢(

 .)٤٠٩/ ٢ (واألثر احلديث غريب يف النهاية. بتصرف) ٢١٢٥ص (لسان العرب البن منظور، ) ٣(

 باب احلث على الصدقة ولو بشق متـرة أو كلمـة طيبـة وأ�ـا حجـاب -كتاب الزكاة(صحيح مسلم، )  ٤(

 ).١٠١٧:  حديث رقم-من النار

، وفـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري ١٠ - ١٨/٦انظر جمموع الفتـاوى لـشيخ اإلسـالم ابـن تيميـة )  ٥(

 الشرعي للشيخ عبد الفتاح أبو السنة النبوية وبيان مدلوهلا: ًنقال عن .٢٥٣ - ١٣/٢٥٢البن حجر 

 ).٢٦(وأصول احلديث حملمد عجاج اخلطيب، ص). ٨(غدة، ص

،الــــسنة قبــــل ).٦٥ص(مــــصطفى الــــسباعي، ، . د: الــــسنة ومكانتهــــا يف التــــشريع اإلســــالمي، تــــأليف) ٦(

  .الدكتور حممد عجاج اخلطيب: ، تأليف). ١٦/ ١(التدوين 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٠١

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

 أن -كمـا ذكـر احلـافظ ابـن حجـر– يـرى احملـدثون :َُّالـسنة فـي اصـطالح المحـدثين -١
َّالـــسنة النبويـــة هـــي ََّ  مـــن أقوالـــه وأفعالـــه وتقريـــره ومـــا هـــم لنـــيب مـــا جـــاء عـــن ا: "َُّ

  . )١(".بفعله
غـــري القـــرآن  كـــل مـــا صـــدر عـــن النـــيب :" هـــي:َُّالـــسنة فـــي اصـــطالح األصـــوليين -٢

ًقـــــول، أو فعـــــل، أو تقريـــــر، ممـــــا يـــــصلح أن يكـــــون دلـــــيال حلكـــــم  الكـــــرمي، مـــــن 
 )٢(."شرعي

راض وال مـــن غيــــر افتــــمـــا ثبـــت عـــن النـــيب " : هـــي:َُّالـــسنة فـــي اصـــطالح الفقهـــاء -٣
الواجـــب وغـــريه مـــن األحكـــام اخلمـــسة، وقـــد تطلـــق عنـــدهم علـــى مـــا يقابـــل  وجـــوب، وتقابـــل 

  )٣(.البدعة
َُّوالذي يعنينـا يف هذه الدراسة هو اصطالح السنة عند احملدثني؛ فهو ما تقتضيه الدراسة كو�ـا 

  . َُّتبحث يف أثر السنة يف الرتجيح بني أقوال املفسرين
  

  : المطلب الثالث
   في اللغة واالصطالحيف الترجيحتعر

  :الترجيح في اللغة
ًفاضال غالبا زائدا: ً، وجعل الشيء راجحا، أييدل على امليل والزيادةالرتجيح   ً ً.  

َرجح( ": قال ابن فارس ُالراء) ََ ُواجليم َّ
ِْ

ُواحلاء َ َْ ٌأصل َ ْ ٌواحد، َ ِ
ُّيدل َ ُ ٍَرزانة ََعلى َ ٍوزيادة ََ

َ َِ ُيـقـال. َ َرجـح: َُ ََ 
ُيء،َّالش َوهو ْ ُ ٌراجح، َ

ِ
َإذا َ َرزن، ِ َوهو ََ ُ َمن َ

ِالرجحان ِ
َ ْ ُّ")٤( .  

ُثقلــه،وزنـه ونظــر مـا : الــراجح الـوازن، ورجــح الـشيء بيــده«: " وقـال ابــن منظـور  وأرجـح امليــزان ِْ
  .)٥(» ...أي أثقله حىت مال، ورجح امليزان مال

                                 
أبـو : ، اعتـىن بـه)هــ٨٥٢: ت( أمحد بن علي العسقالين :فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تأليف) ١(

/ ١٧). (م٢٠٠٥ -هـــ١٤٢٦( الريـاض، الطبعـة األوىل -دار طيبـة: قتيبـة نظـر حممـد الفاريـايب، الناشــر

١٢٣.( 

 ).١٦ص (السنة قبل التدوين، ) ٢(

 .٦٦ص: السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي)  ٣(

  ).٤٨٩/ ٢ ("اللغة مقاييس")  ٤(

  .رجح: مادة) ٤٤٥/ ٢ ("العرب سانل ")٥(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٠٢

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

 تقويــة أو ،)١( » معارضــهااقــرتان األمــارة مبــا تقــوى بــه علــى«: والتــرجيح عنــد األصــوليين هــو
  .)٢( بدليل األخرى على األمارتني إحدى

هو التغليب باحلجة لبعض الوجـوه يف التفـسري علـي بعـض عنـد االخـتالف  ":وعند المفسرين
والرتجـيح ال يكــون اال عنـد تعـذر اجلمــع، وإال . الـذي ال ميكـن اجلمــع فيـه بـني الوجــوه املتعـددة

   )٣(".فإنه أويل من الرتجيح
 مـن قاعـدة أو الـشرعية األدلة من لدليل اآلية تفسري يف األقوال أحد تقوية"الرتجيح هو : وقيل

 مــا الرتجيحيــة القواعــد فمــن ، ســواه مــا ّرد أو وتــضعيف العلمــاء، ّقررهــا الــيت التفــسريية القواعــد
 األقــــــوال بعــــــض تــــــضعف مــــــا ومنهــــــا الـــــبطالن، إىل يــــــشري مــــــا ومنهــــــا الرجحــــــان، علــــــى يـــــدل

  )٤("التفسريية
هــي ضــوابط وأمــور أغلبيــة يتوصــل �ــا إىل معرفــة الــراجح مــن « :قواعــد الرتجــيح عنــد املفــسرينو

  .)٥( »األقوال املختلفة يف تفسري كتاب اهللا تعاىل
 فموضـــوع القواعـــد الرتجيحيـــة إذن هـــو أقـــوال املفـــسرين املختلفـــة يف تفـــسري كتـــاب اهللا تعـــاىل، 

ً  تفــسري كتــاب اهللا، ومــن مث العمــل �ــا اعتقــاداوغايتهــا معرفــة أصــح األقــوال وأوالهــا بــالقبول يف
 إن كانـت مـن األخـالق واآلداب، وكـذلك ً وأدبـاًإن كانت من آيات األحكام العمليـة وسـلوكا

تنقية كتب التفسري مما قد علق ببعضها من أقوال شـاذة أو ضـعيفة، أو مدسوسـة فيهـا ملـذهب 
  )٦(.عقدي وحنو ذلك

  :ار واالستدراكبين كل من الترجيح واالختيوالفرق 
 خطأ قول مفسر مـا وتعقبـه مث تـصحيحه مـن خـالل معاجلـة هو تتبعاالستدراك يف التفسري أن 

  .والكشف عن الصواب أسباب اخلطأ
  .-ِكوهو القول املستدر–وصواب -ك عليهَوهو قول املستدر -خطأ: مهاوطرفا االستدراك 

                                 
 ).٢/٩٠٣(البن احلاجب " خمتصر املنتهى") ١(

 ،انظـــر )٦/١٣٠الزركـــشي، ج /  انظــر البحـــر احملـــيط ،)٤/٦١٦(الفتـــوحي، / شــرح الكوكـــب املنـــري ") ٢(

  الشنقيطي،/ مذكرة أصول الفقه 

  ).٣٧٦ :ص(

 .)١/٢٦٨ (اخلطيب سعد أمحد/ د.أ "مفاتيح التفسري") ٣(

طــاهر / ،أســباب اخلطــأ يف التفــسري )١/٣٥(حلــسن بــن علــي احلــريب " اعــد الرتجــيح عنــد املفــسرينقو") ٤(

  .)٢/٩١٩(حممود يعقوب، 

 .٣٩، ص ١، ج " قواعد الرتجيح عند املفسرين" الدكتور حسني احلريب يف كتابه/ هكذا عرفه د) ٥(

  ).١٠٩: ص ("ر والتنويرقواعد الرتجيح املتعلقة بالنص عند ابن عاشور يف تفسريه التحري") ٦(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٠٣

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

ــــــني وخيلــــــط الــــــبعض بــــــني االســــــتدراك والرتجــــــيح أو االختيــــــار والــــــصوا ب أن اجلهــــــة منفكــــــة ب
ن إفـ ،و املخطئـة بقـصد تـصويبهاأقـوال اخلاطئـة يل األإًذا كان االسـتدراك متجهـا إاملصطلحني ف

  .رجحقوال القوية �دف اختيار األيل األإالرتجيح يتجه 
   )١(.راجح ومرجوح :ن طريف الرتجيحإخطأ، وصواب، ف :واذا كان طرفا االستدراك

  
  

  :المطلب الرابع
  ًغة واصطالحاالتفسير ل

   :التفسير في اللغة
ُالفــــسر مـــن )تفعيــــل( ْ َيأتونــــك ََوال{ أي اإلبانــــة وكــــشف املغطــــى، و منـــه قولــــه تعــــاىل َ َ ٍمبثــــل َُْ ََ  َِّإال ِ

َجئـناك َ ْ
ِّباحلق ِ َْ

َوأحسن ِ َ ْ ًتـفسريا ََ
ِ ْ ً أي بيانا و تفصيال]٣٣: الفرقان[} )٣٣ (َ ً.  

ُالفـــــــسر  ":القـــــــاموسقـــــــال يف  ْ  والفعـــــــل كـــــــضرب و ،غطـــــــى كالتفـــــــسري اإلبانـــــــة وكـــــــشف امل "َ
   )٢(....".نصر

 وفـسره ً. ويفسره بالضم فـسرا، فسر الشيء يفسره بالكسر،البيان" الفسر " :وىف لسان العرب
 والتفـــسري كـــشف املـــراد عـــن اللفـــظ ، الفـــسر كـــشف املغطـــى:مث قـــال...  و التفـــسري مثلـــه.أبانـــه

   )٤( )٣(...."املشكل
 . وهـى القليـل مـن املـاء الـذي ينظـر فيـه األطبـاء، مـن التفـسرة أصله يف اللغة)التفسير(: و قيل

 يكــشف عــن شــأن ، فكــذلك املفــسر،فكمــا أن الطبيــب بــالنظر فيــه يكــشف عــن علــة املــريض
  . والسبب الذي أنزلت فيه،اآلية و قصصها و معناها

 ً،ســفرت املــرأة ســفورا:  يقــال،ً و معنــاه أيــضا الكــشف"ســفر" هــو مقلــوب مــن :و قــال آخــرون
  .)٥( أضاء: و أسفر الصبح، و هي سافرة، ألقت مخارها عن وجههاإذا

  : التفسير في االصطالح

                                 
 ).١/١١٣" (مفاتيح التفسري") ١(

 ".فسر" مادة )٤٥٦: ص ("احمليط القاموس") ٢(

 ."فسر"مادة   )٥٥/ ٥ ("العرب لسان")  ٣(

 .)٢/١١٨٩ ("اإلتقان"، انظر ) فسر( مادة)٥٠٤/ ٤ ("مقاييس اللغة") ٤(

 للـــسيوطي ص "ري يف علـــم التفـــسريالتحبـــ"و راجـــع . بتلخـــيص) ٢/٢٨٣ ("الربهـــان يف علـــوم القـــرآن") ٥(

)٣٥(. 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٠٤

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

 ميكــــن .فقــــد اختلفــــت أنظــــار العلمــــاء و أســــاليبهم يف حــــد التفــــسري و عرفــــوه بتعــــاريف كثــــرية
 فهــي وإن كانــت خمتلفــة مــن جهــة اللفــظ، إال أ�ــا متحــدة مــن .إرجاعهــا كلهــا إىل واحــد منهــا

  .دف إليهجهة املعىن و ما �
هــو علــم يبحــث فيــه عــن كيفيــة النطــق  ":وقــد استحــسن الــسيوطي قــول أىب حيــان يف التعريــف

 و أحكامهــا اإلفراديــة والرتكيبيــة، ومعانيهــا الــيت حتمــل عليهــا حالــة ،بألفــاظ القــرآن و مــدلوال�ا
  )١("الرتكيب، وتتمات لذلك 

آن الكـرمي مـن حيـث داللتـه علم يبحـث فيـه عـن القـر"  بأنه ًتعريف التفسير اصطالحاوميكن 
  .)٢(" على مراد اهللا تعاىل بقدر الطاقة البشرية

  
 

                                 
 "اإلتقان"و ) ٣٦( للسيوطي ص "التحبري يف علم التفسري" :و انظر) ١٤ -١/١٣ ("البحر احمليط")  ١(

)٢/١١٩١(. 

التحبـري يف علـم " :راجـع .وردتـهأ مبـا اكتفيـت التفـسري لعلـم ومطولة خمتصرة تعريفات العلماء ذكر وقد) ٢(

 ).٢/٧ (" العرفانمناهل"و ) ٣٧( ص "التفسري



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٠٥

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

  .قوال المفسرينأأثر السنة في الترجيح بين : المبحث الثاني
  

  القرآنالسنة ومكانتها في تفسير : توطئة
َّتـعـد الـسنة النبويـة ذات أمهيـة بالغـة، ومكانـة عظيمـة، فهـي املـصدر الثـاين مـن مـصادر ال ََّ َُّ َ تــشريع ُ

ِومـا يـنطــق عــن {: تعــاىل ؛ قـالٌاإلسـالمي، وهــي وحـي مــن اهللا عـز وجــل إىل رسـوله الكــرمي  َ ُ
ِ َْ َ َ

ٌإن هــو إال وحــي * ََْاهلــوى ْ َ َِّ ِ
َ ُ َيــوحى ْ َّوهلــذا كانــت الــسنة النبويــة واجبــة. (١)} ُ ََّ اإلتبــاع بــأمر مــن اهللا  َُّ

  : َّنةُعز وجل، ومما ورد يف القرآن الكرمي يف احلث على إتباع الس
ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نـهاكم عنه فانـتـهوا {:تعاىلقوله  ََْ َ َُ َْ ْ ُ َُ ََ ََ َُ ُ ُ ُ ُ َّ ُ {(٢) .  

ََّمن يطع الرسول فـقد أطاع الله{:وقوله تعاىل َ َ َ ْ ََّ َ َ ُ ِ ِ ُ ْ َ{.)٣(   
ُلقد كان لكم يف رسول الله أسوة حـسنة لمـن كـان يـرجـو{: وقوله عز وجل َ ْ َْ َْ َ َْ ََ َ

ِ ٌََ ٌَ ْ ُ
َِّ ِ

ُ ِ ُ َ َ اللـه واليــوم اآلخـر ََ
ِ ْ َ ْ َْ َ َ َّ

ًوذكر الله كثريا
َِ ََ َّ َ َ َ{.)٤(  

  :َُّوهناك أحاديث كثرية يف وجوب العمل بالسنة والتمسك �ا؛ منها
ِما رواه البخاري عن أيب هريرة أن رسول اهللا  َََكـل أمـيت يـدخلون اجلنـة إال مـن أىب: " قـال َّ ُْ َ َ َ� َ َ ُْ ُ ِ َّ ُّ ُ ." 

ِيا رسول اهللا، : ُقالوا َومن يأىبَ َْ ْ َمن أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فـقد أىب: "قال. َ ْ َ ََ ِ َ َ َْ َ َ ْ ََ َّ َ َ َ ِ".)٥( 
إسـناد االمتنـاع إلـيهم عـن الـدخول جمـاز عـن االمتنـاع عـن سـنته وهـو : "قال احلافظ ابـن حجـر

   )٦(".عصيان الرسول 
ِعــضوا عليهــا بالنواجــذ"يف التمــسك بــسنته،  ويف قولــه  ِ َّ ِ ْ َ َُّ شــدة مالزمــة الــسنة كنايــة عــن)٧(".َ

   )٨(.والتمسك �ا

                                 
 .٤-٣: النجم) ١(

 .٧: احلشر) ٢(

 .٨٠: النساء) ٣(

 .٢١: األحزاب) ٤(

، وقـول اهللا بـاب االقتـداء بـسنن رسـول اهللا / كتـاب االعتـصام بالكتـاب والـسنة( صحيح البخاري )٥(

ًواجعلنا للمتقني إماما: تعاىل َ
َُِّ ْ َْ ْ  /٧٢٨٠:حديث رقم.( 

 ).٢٥٤/ ١٣( البن حجر "فتح الباري ")٦(

: حــــديث رقــــم/ بــــاب مــــا جــــاء يف األخــــذ بالــــسنة واجتنــــاب البــــدع/ كتــــاب العلــــم. (ســــنن الرتمــــذي،) ٧(

ٌهذا حديث حسن صحيح: ، وقال)٢٦٧٦ ٌ ٌ. 

 ).٢٣٥/ ١٢(عون املعبود شرح سنن أيب داود وحاشية ابن القيم : انظر) ٨(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٠٦

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

عـي عــن حــسان ا أمهيـة الــسنة ومكانتهـا يف تفــسري القـرآن ؛ ملــا رواه األوزوقـد أدرك الــسلف 
  وحيـــضره جربيـــل بالـــسنة الـــيت تفـــسر   كـــان الـــوحي ينـــزل علـــى رســـول اهللا :بـــن عطيـــة قـــال

  .)١(ذلك
ُليت تبني العناية الفائقـة بتتبـع سـنن  العديد من اآلثار واألخبار ا--ُولقد نقل عن الصحابة 

  .والقيام �ا والوقوف عندها --النيب 
فـإن وجـد  فيـه مـا يقـضي ، إذا ورد عليـه أمـر نظـر يف كتـاب اهللاكان أبـو بكـر الـصديق فقد 

وإن مل يعلــم خــرج فــسأل املــسلمني ، قــضى بــهبـه قــضي بــه، وإن علمــه مــن ســنة رسـول اهللا  
 رؤوس املــسلمني وعلمــائهم واستــشارهم وأن عمــر كــان يفعــل فإن أعيــاه ذلــك دعــا،عــن الــسنة

  )٢(. ذلك
 وإن مل يكـن يف بـه، إذا سـئل عـن األمـر يف القـرآن أخـرب القـرآن ترمجـان -- ابن عباسكانو

وكـان  وإن مل يكن يف القـرآن وال عـن رسـول اهللا .أخرب به القرآن وكان   عن رسول اهللا  
   )٣( . من ذلك اجتهد برأيهءشي يكن يف وإن مل عن أيب بكر أو عمر أخرب به،

 فنجــدهم يتحــرون الـسنة ويفهمــون القــرآن كـذلك،ومـا وســع الــصحابة يف ذلـك وســع التــابعون 
  .بنصوصها ويقفون عند بيا�ا

ًأخرج الدرامي عن سعيد بن جبري أنه حدث يوما حبديث عن النيب  َّ ٌفـقـال رجـل ُ َ َ َ ِيف كتـاب : َ َِ ِ

َالله ما خيالف ه ُ
ِ
َُ َ

َذا، قالَِّ َ ِال أراين أحـدِّثك عـن رسـول اللـه «: َ َّ ِ
ُ َ َْ ََ َ ُ ُ ُِ َ ِوتـعـرض فيـه بكتـاب اللـه؟ ِ َِّ ِ َ ِ ِ

ُ ِّ َ ُ َ.! ،
َِّكان رسول الله  ُ ُ َ َ َ َأعلم بكتاب الله تـعاىل منك َ ْْ ِ ِ َِ ََ َ َّ ِ ِ

َ َ «)٤(   
   )٥(" القرآن أحوج إىل السنة من السنة إىل القرآن" :ثبت عن مكحول واألوزاعي وغريهمفقد 

. ًوقد أمجع علماء التفسري وغريهم على أن من أراد تفسري الكتاب العزيز طلبـه أوال مـن القـرآن
 فــإن أعيـاه ذلــك طلبـه يف الــسنة فإ�ـا شــارحة آخـر،فـإن مـا أمجــل يف مكـان قــد فـسر يف مكانــا 

  .لهللقرآن وموضحة 

                                 
والبيهقــي بــسند صــحيح كمــا ). ٤٨(واخلطيــب يف الكفايــة ص )  ١/١١٧(أخرجـه الــدارمي يف ســننه ) ١(

 ).١٣/٣٠٥(قال احلافظ يف الفتح 

 قواعــد :للبيهقــي بــسند صــحيح عــن ميمــون بــن مهــران، وانظــر) ١٣/٣٥٤(عــزاه احلــافظ يف الفــتح )  ٢(

 ).٣٣٩(التحديث للقامسي 

 ).١/٥٩(وأخرجه الدارمي يف سننه ) ١٦٢٣( )١/٣٧٠(وكنز العمال ) ٤/١٤٩(انظر االصابة )  ٣(

ٌبــاب،  ٦١٠ )٤٧٥/ ١(يف ســننه يف املقدمــة  دارميســنن الــ)  ٤( َالــسنَّة قاضــية علــى كتــاب اللــه تـعــاىل: َ ََ َ ُِ َِّ ِ َ َ ٌَ
ِ َ ُّ 

  .إسناده صحيح] تعليق احملقق[

 ).١/٣٩(وانظر تفسري القرطيب ) ١/١١٧(أخرجه الدارمي يف سننه )  ٥(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٠٧

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

دعونــا مــن  :الرجــل واحلـديث يقــرأ عنــده فقــال :حنيفــة أبــي ودخـل رجــل مــن أهــل الكوفــة علــى
  )١( .القرآن ما فهم أحد منا السنة، لوال :له وقال .الزجرفزجره اإلمام أشد ! هذه األحاديث 
 فقـــال .كـــذا   قـــال رســـول اهللا :لـــه فـــسأله عـــن مـــسألة فقـــال اإلمـــام مالـــكوجـــاء رجـــل إىل 

ِفـليحـذر {:مالـكفقـال اإلمـام !  أرأيت ؟:الرجل َ ْ َالـذين ََْ
ِ َخيـالفون َّ ُِ ْعـن َُ ِِأمـره َ ْأن َْ ْتـصيبـهم َ ُ َ

ِ ٌفتـنـة ُ َ ْ
 َْأو ِ

ْيصيبـهم ُ َ ُ
ٌعذاب ِ َ ٌأليم َ

  )٢(].٦٣: النور[} َِ
   )٣( .للقرآن ومجيع السنة شرح .للسنة مجيع ما تقوله األئمة شرح :قال اإلمام الشافعيو

ْمـــن أن علـــى النـــاس أمجـــع ":وقـــال  أن لـــه يكـــن مل -- َّاللـــه رســـول عـــن ســـنة لـــه اســـتبانت َ
َيدعها   .)٤( "الناس من أحد لقول َ
َّصــح إذا: "قــال أنــه عنــه وتــواتر  إذا: "قــال أنــه عنــه وصــح ،)٥("احلــائط بقــويل فاضــربوا احلــديث َ
 عنـه وصـح ،)٦("ذهـب قـد عقلـي أن فـاعلموا بـه آخـذ ومل ًحـديثا -- َّالله رسول عن ُرويت

ٍقول ألحد ال: "قال أنه    .)٧("-- َّالله رسول سنة مع َ
  )٨(" فهو على شفا هلكة حديث رسول اهللا من رد  " :وقال اإلمام أحمد

   )٩(".إن السنة تفسر الكتاب وتبينه  " :قالو

                                 
 ).٢٩٨(قواعد التحديث للقامسي ص )  ١(

  ).٦/٣٥٦(حلية األولياء )  ٢(

 ) .٥٩(و قواعد التحديث للقامسي ص ) ٣٢٣(انظر التحبري يف علم التفسري للسيوطي )  ٣(

 )٤٠/ ٤(إعالم املوقعني عن رب العاملني ت مشهور ) ٤٢٥ص " (الرسالة: "انظر) ٤(

، )١٠٧ - ١٠٦/ ٩" (احلليـــة"البـــن أيب حـــامت، و) ٩٣، ٦٨ - ٦٧" (آداب الـــشافعي"بنحـــوه يف )  ٥(

ّخمتـصر املؤمـل يف الــرد "كالمهــا للبيهقـي، و) ٢٤٩رقـم " (املـدخل"، و)٤٧٣ /١" (مناقـب الـشافعي"و
معــىن قــول اإلمــام "، وأفــرد الــسبكي هــذه املقولــة بتــصنيف مفــرد بعنــوان )٥٩ - ٥٨" (إىل األمــر األول

 .، وهو مطبوع"املطليب إذا صح احلديث فهو مذهيب

، )٤٧٤/ ١" (مناقب الـشافعي"، و)١٠٦/ ٩" (احللية"، و)٩٣، ٦٧" (آداب الشافعي"بنحوه يف )  ٦(

)  ط البــشائر- ٧٢ص " (معــىن قــول اإلمــام"، و)١٥٥/ ١" (الفقيــه واملتفقــه"، و)٢٥٠" (املــدخل"و

 ").الرسائل املنريية" ضمن - ٩٨/ ٢(

، إعالم املوقعني  )١٧٠/ ٩" (احللية"، و)٤٧٣/ ١" (مناقب الشافعي"، و)٢٤" (املدخل"بنحوه يف )  ٧(

  .)١١/ ٢(ت مشهور 

 ).١١/٢٩٧(سري أعالم النبالء ) ٨(

وانظـــر تفـــسري ) ٢/١٩١(وابـــن عبـــد الـــرب يف جـــامع بيـــان العلـــم ) ٤٧(رواه اخلطيـــب يف الكفايـــة ص )  ٩(

  ).١/٣٩(القرطيب 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٠٨

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

ًولــذا كــان لزمــا علــى املفــسر أن يكــون عارفــا بالــسنة ال ســيما فيمــا يتعلــق بالتفــسري حمــرتزا مــن  ً ً
 فهــو حجــة متبعــة ال يــسوغ خمالفتهــا الــضعيف واملوضــوع فــإذا ثبــت التفــسري مــن رســول اهللا 

  .لشئ آخر
وكـــان هـــذا مـــنهج ســـلفنا الـــصاحل يف التفـــسري النبـــوي لآليـــة فلـــم  يقبلـــوا معارضـــة اآليـــة إال بآيـــة 

َتـفـسرها وتـنـسخهاآخري  ُ ََ َْ ِّ ََُ َُتـفـسرها أو بـسنة الرسـول  ،ُ ِّ  تبـني القـرآن  فـإن سـنة رسـول اهللا ،َُ
  )١(.وتدل عليه وتعرب عنه

  .املصري إليه، واالعتماد عليه فيجب ة القرآنيإذا أصح البيان النبوي ملعىن اآلياتف
 أو بعـض مـا ،شـتمل عليـه عمـوم الـنصابيد أن هذا التفـسري النبـوي لآليـة قـد يكـون بعـض مـا 

اشـــتملت عليـــه داللتـــه، فيكـــون مـــا جـــاء يف التفـــسري النبـــوي أحـــد املعـــاين الـــيت اشـــتملت عليـــه 
ًداللته، ومل يكن كامال شامال لكل ما يهدف إليه النص القرآين ً.  

وجـــب النظـــر فيمـــا ورد مـــن آراء املفـــسرين املعتمـــدين، وأقـــوال أهـــل التأويـــل املعتـــربين ..ومـــن مث
 فمـن شـأن هـذا النظــر أن يبـصر املتـدبر باسـتجالء مـا هــو احلـق، أو مـا هـو أقــرب ،ومفـاهيمهم

إليــه ومــا هــو حمتمــل، ومــا هــو ســاقط مــردود، ومــا هــو راجــح ومــا هــو حــق ال رد لــه، ومــا هــو 
  .)٢(ً. ال ميكن أن يكون مرادابعض املعىن املراد، وما

 فـإذا صـحت ،وهذا هو احلق الذي ال حميد عنه وجيب اتباعه يف التفسري وغريه من فـروع العلـم
 وال يلتفـت إىل مـا سـواه بـل ، فاالعتمـاد عليـه والركـون إليـهالسنة وثبـت احلـديث عـن النـيب  

مـــن يـــشاء إىل صـــراط  واهللا يهـــدي .ال يـــصح أن يكـــون رأي أو قـــول خيـــالف قـــول اهللا ورســـوله
  )٣(.مستقيم

وبنــاء علــي مــا ســبق ذكــره ميكــن القــول إن العلمــاء قــدموا التفــسري النبــوي لآليــات عــن كــل مــا 
 بيــد أن هنــاك --دو�ــا يف الدرجــة،  ومل يــتكلم أحــد مــن العلمــاء الثقــات بعــد كــالم النــيب 

 نبـــوي هلـــا مجلـــة مـــن األســـباب أوجـــدت االخـــتالف يف فهـــم اآليـــة علـــي الـــرغم مـــن ورود بيـــان
  .  لبيا�اأمثلة هلذه األسباب ونضرب ةحث التالياوسوف نعرض يف املب

  :أقوال العلماء في بيان منزلة التفسير النبوي
ُ بيانــه عــن منزلــة الــسنة النبويــة يف الــشريعة الغــراء يظهــر بــال شــك أن تفــسري القــرآن قإن مــا ســب

                                 
 .)٢٩/ ١٣ ("جمموع الفتاوى ")١(

صرف بتـ) ١٣٣(لعبـد الـرمحن حـسن حنبكـة امليـداين ص  . "قواعد التدبر األمثل لكتـاب اهللا": انظر ) ٢(

 .وتلخيص 

" فقــــه الــــنص التفــــسريي مــــن التفــــسيــر النبــــوي" ،  ومــــا بعــــدها)٦:( ص"املــــأثور مــــن تفــــسري الرســــول") ٣(

 .نادي حممود حسن/لألستاذ الدكتوروما بعدها ) ١٧:(ص



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٠٩

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

 وممـا يـدل ،يف تـرجيح األقـوال عنـد املفـسرينالكرمي ببيان السنة لـه درجتـه اجلليـة ومنزلتـه املعتـربة 
علــي أن هــذا املــنهج متبــع ومعلــوم مــشهور عنــد الــسلف واخللــف علــي حــد ســواء، مــا ورد مــن 
عبارات تدلل علي هذا االعتبار يف ترجيح السنة لألقوال وبيان تفسري اآلية وفهم معناهـا ومـن 

  :تلك  األقوال
 قامت إذا اهللا رسول سنة أن يشك ال أن عامل كل لىع فوجب:" - رمحه اهللا-  اإلمام الشافعييقول 

 وأبـان نبيـه، لـسان علـى فرض ما كيف وبني بكتابه، فرضه أحكم اهللا أن يف اهللا كتاب مع املقام هذا
 رد أحــد يف وال اهللا رســول مــع أحــد يف حجــة وال واخلــاص، العــام بــه أراد  مــا - -  نبيــه لــسان علــى

 سنته من الشيء اهللا برسول العامل على خيفى وقد اهللا، سولر عن مثله حديث بال اهللا رسول حديث
  )١(.العلم يف مثله ليس من يعلمه
 معـىن الكنــود خبـصال مذمومـة، وأحــوال - - وقـد فــسر النـيب " :- رمحـه اهللا– القرطبــياإلمـام يقـول 

  )٢(."مقال معه حدأل يبقى وال يقال، ما أعلى فهو صح   فإنغري حممودة،
 فهـو فيـه قـادح ال صـحيح وجـه مـن النبـوي التفـسري هـذا رفع ثبت فإذا" :-  اهللارمحه–لشوكانيا وقال 
  )٣(."به األخذ متحتم له التقدمي واجب

إن شـاء اهللا  – هـذا البحـث ثنايـانبـئ ويؤكـد علـي مـا سـيأيت بيانـه يف ُ يفـيض من غيضوهذه العبارات 
ذا األثـر صـور متعـددة هـاك بيا�ـا  من أن للسنة أثـر ظـاهر يف الرتجـيح بـني أقـوال املفـسرين، وهلـ- تعايل

   .بعون اهللا تعايل
  
  

                                 
 .)٥٩٦/ ٨ ("اختالف احلديث") ١(

 .)١٦٢/ ٢٠ ("تفسري القرطيب")  ٢(

 .)٢٠٧/ ٢( للشوكاين "فتح القدير")  ٣(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣١٠

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

  األول: المطلب
  :نموذج تطبيقي من سور التوبة

ــوم خلــق الــسماوات { :قــال تعــالي ِإن عــدة الــشهور عنــد اللــه اثـنــا عــشر شــهرا فــي كتــاب اللــه ـي
َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ

ِ ِ ِ َِّ َّ ِِ َ ً َْ َ ََ َ ْ َ ْ ِ ِِ َُّ ُّ َ َّ
َواألرض منـها أربـعة حرم ذ ٌُ ُ ٌَ َ ْ َْ َ َْ ِ َ ْ ْلك الدين الْقيم فال تظلموا فيهن أنـفسكم َ ُ َِّ ُُ َْ َّ َِ ِ

ُ
ِ ِْ َ ََ ُ ِّ   ]٣٦: التوبة[} َ

 ذو القعــدة، وذو احلجــة، واحملــرم، ورجــب، وبــذلك :ذه األشــهر األربعــةأمجــع العلمــاء علــى أن املــراد �ــ
  .تظاهرت األخبار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  
ََعـن أيب بكـرة ودليل ذلـك مـا روي  ْ َ َِْ َرضـي اللـه عنـه، عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـالَ َ َ

َّ َّ ََّ َ َ
ِ
ََْ ِّ َ َُ َ َِّ ِ ُ ُْ َ

ْالزمـان قـد : " ِ َُ ََّ
ٌاســـتدار كهيئتـــه يــــوم خلـــق اللـــه الـــسموات واألرض، الـــسنة اثـنـــا عـــشر شـــهرا، منـهـــا أربـعـــة حـــرم، ثالثـــة  ٌَ ََ ٌ ُْ ً َُ َ ََ َ َ َْ َْ ْ َّ َِّ ِ َِ َ ََ ََ ْ ُ َ َ َْ َ َ َ

ِ
َ ُ َ َّْ َ ْ َ َ َ

ٌمتـواليات َ ُ
ِ
َ َ القعدة وذو احلجة واملحرم، ورجب مضر، الذي بـني مجادى وشعبانُذو: َ ََّ َ ُ َ َْ َْ َ ََ َ ََ َ ُْ َ

ِ َّ
ََ ُ ُ ُ

ِ َِّ ُ ِ َ َ") ١(  
  )٢(". وبذلك تظاهرت األخبار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:"- رمحه اهللا- قال الطربي

  )٣(".يف قول اجلميعهذا " - رمحه اهللا- وقال الواحدي
  

  :رنموذج تطبيقي من سور الحج
   } ٨٧ :احلجر{ ) )العظيم ًولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن((

 وهـو قـول عمـر وعلـي ،اختلفوا يف السبع املثاين ما هي؟ فأكثر أهـل التفـسري واألثـر أ�ـا فاحتـة الكتـاب
 ،وابن مسعود وأيب هريرة واحلسن وأيب العالية وجماهد والضحاك وسعيد بن جبري والربيع والكليب وقتادة

َمرفوعا عن أيب سعيد بن املعلى، قال وي ذلكور َ ََُّ ِ ْ
ِ ِ

َ َِ ْ َ َّكنت أصلي يف املسجد، فدعاين رسول الله صلى : ً ََّ َ
ِ ُ ُ َ ْ

ِ َِ ََ
ِ ِ

َ
ِّ ُ ُ ُْ

ُاهللا عليه وسلم فـلم أجبه، فـقلت ُْ َ َُ ْ ْ
ُِ ْ َ ََ

ََّ َ
ِ

َ َيا رسول اللـه، إين كنـت أصـلي، فـقـال: ُ َََ ِّ َ ُ ُ ُْ ِّ ِ ِ َّ ُ َ ُأمل يـقـل اللـه: " َ َّ ِ َُ َْ ُاسـتجيبوا {: َ
ِ
َ ْ

ْلله وللرسول إذا دعاكم لما حيييكم ُْ ِْ َُ َ َ
ِ ُِ َ َ ِ ِ

ُ َّ ِ ِمث قال يل]. ٢٤: األنفال[} َِّ َ َُ ِألعلمنك سورة هي أعظم السور «: َّ
َ ُّ ُ َ َْ ََ ََّ

ِ ًَ َُ َِّ ُ
ِيف القـــرآن، قـبـــل أن ختـــرج مـــن املـــسجد ِ

ْ ََ َ
ِ

ُ ْ َُ ْ َ َ َْ
ِ

ْ ُمث أخـــذ بيـــدي، فـلمـــا أراد أن خيـــر. »ِ َْ ْ َ َ ََ َ َّ َ ََ ِ
َ
ِ َ ُج، قـلـــت لـــهَُّ َ ُ ُْ ْأمل تـقـــل «: َ َُ َْ َ

                                 
يف عــدة مواضــع منهــا كتــاب بــدء اخللــق، بــاب مــا جــاء يف ســبع أرضــني " صــحيحه"ه البخــاري يف روا )١(

ٌوجـــوه {: ، وكتـــاب التوحيـــد، بـــاب قولـــه اهللا تعـــاىل)٧٤٤٧(، وكتـــاب التفـــسري، ســـورة بـــراءة )٤٦٦٢( ُ ُ
ٌَيـومئذ ناضرة 

ِ َ ٍ ِ
َ ٌَإىل ربـها ناظرة) ٢٢(َْ

ِ َ َ َِّ َ ، باب تغليظ حتـرمي ، كتاب القسامة)١٦٧٩(ً، ورواه أيضا مسلم }ِ

 .، كتاب املناسك، باب األشهر احلرم)١٩٤٧(الدماء، وأبو داود 

 .)٢٣٤/ ١٤( ت شاكر "جامع البيان= تفسري الطربي ") ٢(

 .)٤٠٩/ ١٠ ("التفسري البسيط") ٣(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣١١

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

ِألعلمنــك ســورة هــي أعظــم ســورة يف القــرآن
ْ ُ ِ ٍ

َ َ َُ ُُ َ َْ ََ ََّ
ِ ً َِّ َ، قــال»ُ َاحلمــد للــه رب العــالمني{: َ

ِ َ َ ِّ َ
ِ َِّ ُ ْ َهــي «] ٢: الفاحتــة[} َ

ِ

ُُالسبع املثاين، والقرآن العظيم الذي أوتيته َِ ُِ ِ َّ
ُ َ ُ ُْ َ

ِ
َ ُ َّْ«)١(   

َعــن أيب هريـــرة رضــيو
ِ
َ ََ َْ ُ َِ ْ َ اللــه عنــه، قــالَ َ ُ َُْ َقــال رســول اللــه صــلى اهللا عليــه وســلم: َّ

َّ َّ ََّ َُ َ
ِ ِ
ََْ ُ َ ُ َ ُأم القــرآن هــي الــسبع «: َ َّْ َ

ِ ِ
ْ ُ ُُّ

ُاملثــاين والقـــرآن العظــيم
ِ
َ ُ ْ ُ َ

ِ َ
َ

 واختيـــار الفـــراء  ، وهـــذا قـــول ابــن عبـــاس يف روايـــة عطــاء وســـعيد بـــن جبــري،)٢(»
َُ أل�ا سبع آيات، وهي تـثىن يف كل صالة؛ تقرأ يف كل  وعلى هذا مسيت الفاحتة السبع املثاين،والزجاج

  )٣(.ركعة، قاله ابن عباس واحلسن وقتادة والربيع
   )٤(.واحتج باألحاديث الواردة يف ذلك. وهذا القول اختاره ابن جرير

ُوال ينبغي أن يعدل عن هذا القول، بل ال جيوز العدول عنه : " وقال أبو حيان َُْ ُ ُ ُ ْ ُْ َ َ َ َْ َ
ِ
ْ َ َ َ.")٥(  

وهذا القول صححه واختاره غري واحـد مـن املفـسرين كمـا سـبقت اإلشـارة ايل ذلـك مـنهم الطـاهر بـن 
  )٦(.عاشور
والـنص قـاطع بـاملراد، قـاطع   ":بعـد ذكـر األقـوال يف معـين اآليـة - رمحـه اهللا– بـن العربـياإلمـام ايقول 

  إال غــــريه إىل لمتعــــرضل ولــــيس. تفــــسري فــــال -  -  النــــيب تفــــسري وبعــــدمبـــن أراد التكليــــف والعنــــاد، 
  .النكري

 املعـارف سـنام مـن وأسـبك ً،وجيـزاً مقـاال ذلـك يف أحرر أن -   -  النيب تفسري لوال ميكن كان وقد
   )٧(".وأعلى أوىل -   -  النيب عند من األغلى اجلوهر  أن إال ً،إبريزا

  .ديدةفهذا مثال جلي يف ترجيح القول الذي نصت عليه السنة والنماذج يف هذا الباب ع

                                 
ِبــاب مــا جــاء يف : التفــسري، بــاب:   كتــاب٤٤٧٤ / ح)١٧/ ٦(أخرجــه البخــاري صــحيح البخــاري ) ١(

َ َ َ َُ
ِفاحتة
َ
ِ
ِ الكتاب َ َ

ِالتفسري، بـاب قـولـه: كتاب ٤٧٠٣ /ح)٨١/ ٦(، صحيح البخاري "ِ ِ
ْ َ ُ َولقـد آتـيـنـاك {: َ َ َْ َْ ََ

َسبـعا من املثاين والقرآن العظيم
ِ ِ
َ ًَ ْ ُ َ َ

ِ َ
َ ْ  ]٨٧: احلجر[} َ

ِالتفـسري، بـاب قـولـه:  كتاب٤٧٠٤/ح) ٨١/ ٦(صحيح البخاري ) ٢( ِ
ْ َ ُ َولقـد آتـيـنـاك سـبـعا مـن املثـ{: َ

َ َ َ
ِ

ً ْ َْ َ َ َ َْ ِاين َ

َوالقرآن العظيم
ِ
َ َ ْ ُ  ]٨٧: احلجر[} َ

 .)٦٤٧-٦٤٦/ ١٢ ("التفسري البسيط") ٣(

  .)١٣٧/ ١٧( ت شاكر "جامع البيان= تفسري الطربي  ")٤(

 )٤٩٤/ ٦(البحر احمليط يف التفسري )  ٥(

ت وهـذا الـذي ثبـ....... واألصح أن السبع املثاين هي سورة فاحتـة الكتـاب:"قال الطاهر بن عاشور)  ٦(

يف حـــديث أيب ســـعيد بـــن املعلـــى وأيب بـــن كعـــب وأيب هريـــرة يف  عـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم

  »أن أم القرآن هي السبع املثاين«الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 .)٨٠/ ١٤ ("التحرير والتنوير". فهو األوىل باالعتماد عليه

 .)١١٣/ ٣( ط العلمية "أحكام القرآن البن العريب") ٧(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣١٢

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

   :لثالثاالمبحث 
  .لأسباب تجاوز السنة الصحيحة في التفسير والترجيح بها بين األقوا

  
 مـن عـداه مـا يرتكغريه، بل  به عدلُي اآلية، فال يف وورد مورد التفسري والبيان احلديث صح إذا

 ،سـالتهوهذا مـن مهـام ر ، أعلم الناس بتفسري وبيان كالم اهللا النيبألن  ،اآلية فهم يف أقوال
َإليك ََََْْوأنـزلنا {:ويشهد له ما أشري اليه يف قوله تعايل َالذكر َِْ ْ

َلتبــني ِّ ِّ َُ
ِللنـاس ِ َّ َنــزل َمـا ِ ْإلـيهم ُِّ

ِ ْولعلهـم َِْ ُ ََّ ََ 
َيـتـفكرون ُ

َّ َ    .]٤٤: النحل[ } ََ
َومــا كــا{: قــال اهللا عــز وجــل.كــل قــول تعارضــه الــسنة وتدفعــه وال دليــل عليــه مــن مثلهــا ال وجــه لــهف َ َن َ

ْلمؤمن وال مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هلم اخليـرة من أمرهم ومن يـعص الله ورسوله فـقد  َََ َُ َ ُ َُ ُُ ََُ َ ََ َ َُّ َِّ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُْ
ِ ِِ ْ َْ َ َِ ِ ٍ ِ َُِ ُ ًْ َُ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َْ ٍ

ًضل ضالال مبينا  ُِ ً َ َ جهلهـا ومـن ) إال ملـن(ولـيس يف خـالف الـسنة عـذر ألحـد  )١(]٣٦: األحزاب[} ََّ
  )٢(. مردود إليها حمجوج �اجهلها

 ومما ينبغي أن يعلـم أن األلفـاظ املوجـودة يف القـرآن :"- رمحة اهللا تعايل- يقول شيخ االسالم ابن تيمية 
 مل حيــتج يف ذلــك إىل االســتدالل - - ومــا أريــد �ــا مــن جهــة النــيب  ،واحلــديث إذا عــرف تفــسريها
  .)٣("بأقوال أهل اللغة وال غريهم

وال يؤخـذ بـه يف تفـسري آيـة عنـد املخـالف البيان، وما تضمنه من احلديث،  ُومع هذا فقد يرتك
  :أسباب منهاعدة ل
   

  .عقديالذهب املصرة ُن -١
 .لفاظ العموم الواردة يف اآليةأعتماد علي ما دلت عليه اال  -٢
  .بلوغ السنة بعض الناس وخفائها عن البعض -٣

  ُوهذه تطبيقات ملا ذكر
  

                                 
 .)١٤٤/ ٤ ("التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد") ١(

 .)١٩١/ ١٣ ("التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد") ٢(

 .)٢٨٦/ ٧ ("جمموع الفتاوى") ٣(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣١٣

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

 .لمذهب العقديلُنصرة  النبوي تجاوز التفسير: المطلب األول
  :تطبيق من سورة األنعام

َالذين {:قوله تعايل
ِ َْومل َُآمنوا َّ ُيـلبسوا َ

ْإميانـهم َِْ ُ َ َ ٍبظلم ِ ُْ َأولئك ِ َِ ُاألمن َُُهلم ُ َْ ْوهم ْ ُ َمهتدون َ ُ َ ْ ُ) ١(})٨٢(   
  .وقع اختالف في تفسير معني الظلم الوارد في اآلية الكريمة

  : القول األول
ًور العلماء سلفا وخلفا إيل تفسري الظلم هنا بالشركذهب مجه ً.  

روي عن أيب بكر الصديق وعمر وسلمان وحذيفة وأيب بن :"- رمحه اهللا- قال ابن أيب حامت
كعب وابن عمر وعمرو ابن شرحبيل وابن عباس وأيب عبد الرمحن السلمي وجماهد والنخعي 

   .)٢(اهـ") هاهنا الشركالظلم : (وعكرمة وقتادة والضحاك والسدي أ�م قالوا
  :دليلهم

ْعنما ورد يف احلديث الصحيح املروي  ِعبد َ
َقال - - بن مسعود َِّالله َْ َّلما: " َ ْنـزلت َ ِهذه َََ ِ

َ 
َالذين{:  َُاآلية

ِ َْومل َُآمنوا َّ ُيـلبسوا َ
ْإميانـهم َِْ ُ َ َ ٍبظلم ِ ُْ َّشق] ٨٢: األنعام[} ِ َذلك َ

ِأصحاب ََعلى َِ
َ ْ َ 

ِرسول
ُ ُوقالوا  ،- - َِّالله َ َ ْيـلبس َْمل ََُّأيـنا: َ

َُإميانه َِْ َ ٍبظلم؟ ِ ُْ َفـقال ِ َ ُرسول َ ُ َليس َُِّإنه: " - -  َِّالله َ َْ 
َبذاك، َ َأال ِ ُتسمع َ َ ْ ِقـول َِإىل َ

ْ َلقمان َ َ ِِالبنه  ُْ ِ
َّإن{: ْ َالشرك ِ ْ ٌلظلم] ١٣: لقمان[} ِّ ُْ ٌعظيم َ

ِ
َ" )٣(  

 ،- - اهللا رسول عن اخلرب به صح ما ذلك، يف بالصحة القولني وأوىل: جعفر أبو قال
 ذكره يف هذا تعاىل اهللا ذكره الذي الظلم: قال أنه عنه مسعود ابن رواه اخلرب الذي وهو

   )٤(.املوضع، هو الشرك
   :القول الثاني

  .ذهب أصحابه إيل تفسري الظلم الوارد يف اآلية باملعصية
 فعله، عن اهللا �ى ما ُفعل: وذلك الظلم، اينمع من بشيء إميا�م خيلطوا ومل :ومعناه يف اآلية

 معاين من معىن به َّخيص مل اهللا ألن العموم، على اآلية: وقالوا بفعله، اهللا أمر ما ترك أو

                                 
 .]٨٢: األنعام)  [١(

 .٧٥٤٣: رقم) ١٣٣٣/ ٤( حمققا -" تفسري ابن أيب حامت) "٢(

ُ كتــاب تـفــسري القــرآن بــاب ٤٧٧٦) ١١٤/ ٦(صــحيح البخــاري )"٣( َُ
ِ

ْ ُ َِ ِ ِْ ٌال تــشرك باللــه إن الــشرك لظلــم {َ ْْ ُْ ََ ِّ َّ ِ ِ َّ ِِ ْ ُ َ
ٌعظيم

ِ
ِ كتاب تـفسري القرآن - ٤٦٢٩٦٥) ٥٦/ ٦(ويف مواطن أخر من  البخاري ]١٣: لقمان[} َ

ُْ َِ ِ ِْ ُ َ -

ُبــــاب  ٍومل يـلبــــسوا إميــــانـهم بظلــــم{َ ْ ُْ ِ
ْ ُ َْ َ ِ

ُ
ِ
َ َ ِ كتــــاب َأحاديــــث - ٦٠ ٣٤٢٨ح ) ١٦٣/ ٤] (٨٢: األنعــــام[} َ ِ

َ ُ َ
ِ

ِاألنبيــاء 
َ ــول اللــه تـعــاىل-َِْ َبــاب قـ َ َ

ِ َّ ِ
ْ َ ُ َولقــد آتـيـنــا لقمــان احلكمــة {: َ َ ََ َ َْ ِ َ ُْ ََ ْ َِأن اشــكر للــه] ١٦٣:ص[ْ َِّ ْ ُ ْ : لقمــان[} ِ

١٢"[. 

  ).٥٠٣/ ١١(ت شاكر " جامع البيان= تفسري الطربي ) "٤(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣١٤

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

  )١(.الظلم
  )٢(.املعتزلة جلمهورً تبعا الزخمشري وارتضاه والبلخي، اجلبائي، عن ذلك وحكي

َقال ُّالزخمشري َ ِ َ َْ ْأي": -رمحه اهللا- َّ ُخيلطوا َْمل َ ْإميانـهم َِْ ُ َ َ ٍمبعصية ِ
َ
ِ ِ

ْتـفسقهم َْ ُ ُ ِّ َتـفسري َََوأىب َُ
ِ ْ ِالظلم َ ِبالكفر ُّْ ْ ُ ْ ِ 

ُلفظ ِاللبس َْ َّْ")٣(.  
ِوهذه: "حيان علي كالم اإلمام الزخمشري بقولهوعقب اإلمام أبو ِ

َ ُدفينة َ َ
ِ
ٍاعتزال َ

َ
ْأي ِْ َّإن َ َالفاسق، ِ

ِ َْ 
َليس ُله َْ ُاألمن َ َْ َإذا ْ َمات ِ �مصرا َ ِ ِالكبرية، ََعلى ُ

َ
ِ َ ُُوقـوله ْ ْ َ َتـفسري َََوأىب": َ

ِ ْ ِالظلم َ ِبالكفر ُّْ ْ ُ ْ ُلفظ ِ ِاللبس َْ َّْ" 
َهذا ْمن ََعلى ٌَّرد َ َفسر َ َّ َالظلم َ ْ

ِبالكفر، ُّ ْ ُ ْ ِوالشرك ِ
ْ ِّ ُوهم َ ُ ُاجلمهور َ ُ ْ ْوقد ُْ َ َُفسره َ َّ ِبالشرك - - الرسول َ

ْ ِّ
ِ 

َفـوجب َ َ ُُقـبوله َ َُ.)٤(   
  :ح بالسنةالترجي

الشك أن القول األول إمنا ترجح عند مجاعة املفسرين لورود احلديث الصريح الصحيح املنبئ 
 واملزيل لإلشكال يف فهم اآلية بردها إيل موطن آخر يف القرآن حيت نفهمها علي ،عن املعين

ول ً بل إن كثريا من املفسرين مل يذكروا عند تفسريهم هلذا اآلية إال الق،وجهها الصحيح
   .- -املروي عن ابن مسعود 

 تفسري يف والتابعني الصحابة من خمالف يعلم فال وباجلملة،:"- رمحه اهللا- القامسي وقال
 ّاملوضح القرآنية للنظائر املبني ذلك، يف الصحيح احلديث مع ًوقوفا بالشرك، هنا) الظلم(

  )٥(.بعض يف أ�م ملا بعضها
 :ذر للزخمشري يف خمالفة نص احلديث حيث قالوما أمجل قولة أيب حيان يف التماس الع

َّولعل" َّالزخمشري َََ ِ َ َْ َّيصح َْمل َّ ِ
ُله َ َذلك َ

ِعن َِ ِالرسول، َ
ُ ُجعله َََِّوإمنا َّ ََ ُيأباه َ َ ُلفظ َْ ِاللبس َْ َّألن َّْ َ َاللبس ِ َهو َّْ ُ 

ُاخللط ْ ُفـيمكن َْ
ِ

ْ ْأن َُ َيكون َ ُ ُالشخص َ ْ ٍوقت ِيف َّ ْ ٍواحد َ ِ
ًِمؤمنا َ ْ ًاصياَع ُ

ًمعصية ِ َ َ
ِ

ُتـفسقه، ْ ُ ِّ ُميكن ََوال َُ
ِ ْأن ُْ َ 

                                 
 .)٥٠٢/ ١١(ت شاكر " جامع البيان= تفسري الطربي ) "١(

/ ٤(روح املعـاين = تفـسري األلوسـي ). "١٧٠/ ٢" (أنوار التنزيل وأسرار التأويـل= تفسري البيضاوي ) "٢(

١٩٦.( 

: وقــال صــاحب االنتــصاف).٤٣/ ٢" (الكــشاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل= تفــسري الزخمــشري ) "٣(

أ�ــم ال حــظ هلــم يف وإمنــا يــروم الزخمــشري بــذلك تنزيــل اآليــة علــى معتقــده يف وجــوب وعيــد العــصاة و«

البــن املنــري اإلسـكندري مطبوعــة حباشــية ) االنتـصاف فيمــا تــضمنه الكـشاف(حاشــية . األمـن كالكفــار

 ).٤٣/ ٢(الكشاف

 ).٥٧١/ ٤" (البحر احمليط يف التفسري)  "٤(

 ).٤١٣/ ٤" (حماسن التأويل= تفسري القامسي ) "٥(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣١٥

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

َيكون ُ   )١(. يف وقت واحدمشركا مؤمنا َ
 من والعجب: " يف معين الظلم بقولهي علي تفسري الزخمشر- رمحه اهللا- لشوكاينا وعلق

. اللبس لفظ بالكفر الظلم تفسري وأىب: اآلية هذه تفسري يف يقول حيث الكشاف صاحب
  )٣(.)٢(.معقل �ر بطل اهللا �ر جاء وإذا �ذا، فسرها قد املصدوق صادقال أن يدري ال وهو

   :المطلب الثاني
  .لفاظ العموم الواردة في اآليةأعتماد علي ما دلت عليه اال
  :المائدةتطبيق من سورة 

َأيـها َيا{:قوله تعايل َالذين َُّ
ِ ْمن َُآمنوا َّ َّيـرتد َ ْمنكم ََْ ُ ْ ْعن ِ ِِدينه َ َفسوف ِ ْ َ ِْيأيت َ ُالله َ ٍبقـوم َّ

ْ َ
ْحيـبـهم ِ ُ ُّ

ُوحيبونـه ُِ َ ُُِّ َ 
ٍأذلــة َالمــؤمنني ََعلــى ََِّ

ِ ِ ْ ُ ٍَّأعــزة ْ ِ َالكــافرين ََعلــى َ ِ ِ َ َجياهــدون ْ ُ
ِ

ِســبيل ِيف َُ ِ
ِاللــه َ َخيــافون ََوال َّ ُ َلومــة ََ َ ٍالئــم َْ ِ َذلــك َ

َِ 
ُفضل ْ ِيـؤتيه َِّالله َ ِ ْمن ُْ ُيشاء َ َ ُوالله َ َّ ٌواسع َ

ِ
ٌعليم َ

ِ
  ]٥٤: ائدةامل[} )٥٤ (َ

َفسوف{ فقد وقع اختالف يف تعيني املقصود بقوله ْ َ ِْيأيت َ ُالله َ ٍبقوم َّ
ْ َ
ْحيبـهم ِ ُ ُّ

َُوحيبونه ُِ ُُِّ َ{  
   :القول األول

 موســـى أيب رهـــط هـــم: مـــنهم ذلـــك قـــال مـــن بعـــض وقـــال. الـــيمن أهـــل مـــن ًاقومـــ بـــذلك يعـــين
   )٤(.-  -قيس بن اهللا عبد األشعري،

  :دليلهم
 األشـــعريً عياضـــا مسعـــت: قـــال حـــرب بـــن مســـاك عـــن بـــسنده يف املـــستدرك احلـــاكم مـــا أخرجـــه

َفـسوف (نزلـت ملا: يقول ْ َ ِْيـأيت َ ُاللـه َ ٍبقـوم َّ
ْ َ

ْحيـبـهم ِ ُ ُّ
ُوحيبونـه ُِ َ ُُِّ   - اهللا رسـول  قـال]٥٤: املائـدة) [َ

   )٥(.األشعري موسى أيب إىل بيده -  - اهللا رسول وأومأ".  موسى أبا يا قومك هم: "-

                                 
 ).٥٧١/ ٤" (البحر احمليط يف التفسري) "١(

َ�ر م) ٢( ٍعقلُ ِ ٍنـهر منـسوب إىل الـصحايب معقـل بـن يـسار: ْ
َ َ َِ ِ ِ

ْ ٌْ ٌ : �ـر اهللا«: ُوقـال الثعـاليب يف معـىن هـذا املثـل. َ

ٍإذا جـــاء �ـــر اهللا بطـــل �ـــر معقـــل، وإمنـــا يريـــدون بنهـــر اهللا: مـــن أمثـــال العامـــة واخلاصـــة ِ
ْ البحـــر واملطـــر : َ

ُّوالسيل، فإ�ا تغلب سائر املياه واأل�ار، وتطم عليها ُ  مثار القلوب يف املضاف واملنـسوب، للثعـاليب، .»َ

ربيــع األبــرار ونــصوص األخيــار للزخمــشري : ينظــر). ٣١ - ٣٠:ص(حممــد أبــو الفــضل إبــراهيم : حتقيـق

، وهـذا مثـل يــضرب يف االسـتغناء عـن األشـياء الــصغرية إذا )١٥٩: ص(، رسـائل املقريـزي )١٩٠/ ١(

 ) .٩٥/ ١يمانية األمثال ال (ًوجد ما هو أكرب منها وأعظم نفعا

 ).١٥٤/ ٢(للشوكاين " فتح القدير)  "٣(

 ).٤١٤/ ١٠(ت شاكر " جامع البيان= تفسري الطربي ) "٤(

/ ٢(للحـاكم " املستدرك على الصحيحني "٦٥٣٥ : رقم)١١٦٠/ ٤( حمققا -تفسري ابن أيب حامت  )٥(

= )٢/٣١٣ك املـستدر(،وقـال هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط مـسلم ومل خيرجـاه ٣٢٢٠: رقـم) ٣٤٢



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣١٦

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

َوعن ج ْ َ ُ رضي الله عنه -ٍِابر َ َُْ َّ
َ

ِ
َ قال- َ ِسئل رسول الله «: َ َِّ ُ ُ َُ َ صلى الله عليه وسلم -َ

َّ َّ ََّ َ
ِ
ََْ ُ َفسوف  {-َ ْ َ َ

ُيأيت الله بقوم حيبـهم وحيبونه َُ َُّ ُِّ ُِ َُ ْ ُ
ٍ
ْ
ِ َّ ِْ َقال] ٥٤: املائدة[} َ ْهم هؤالء قـوم من اليمن، مث من : " َ َ

ِ َُِّ ِ َ ْ َ ٌ ْ َ
ِ َُ َ ُْ

َكندة َ ِْ
ِمن السكون، مث من التجيبَُّ، مث )١( ِ َّ َ َ

ِ َُِّ ِ ُ َّ«.)٢(  
   :القول الثاني

  - بكـــر أبـــو هـــم: جـــريج وابـــن والـــضحاك وقتـــادة واحلـــسن -  - طالـــب أيب بـــن علـــيقـــال 
 - ٣(.الزكاة ومنكري الردة أهل قاتلوا الذين وأصحابه(   

   . أ�م األنصار أل�م هم الذين نصروا النيب :وروا عن السدى
   .أ�م قومه -  - حلديث ورد يف مناقب سلمان ،فرس هم ال:وقيل

  :الترجيح بالسنة
 ومــن ،ًوالــذي يتتبــع كــالم املفــسرين جيــد أثــر احلــديث الــوارد يف املــسألة جليــا يف تــرجيهم ملــا فيــه

 بالـصواب، عنـدنا ذلـك يف األقـوال وأوىل: "ذلك ما قاله الطربي بعد عـرض األقـوال يف املـسألة
 ولـــوال. األشــعري موســى أيب قــوم الــيمن، أهــل أ�ـــم: -- اهللا رســول عــن اخلــرب بــه ُروي مــا

 كـان مـا عنـه، روي الـذي باخلرب وسلم عليه صلى اهللا اهللا رسول عن ذلك يف روي الذي اخلرب

                                                                                  
، وأبــو ) ١٠١٦ ح ١٧/٣٧١املعجــم الكبــري ( وصــححه الــذهيب وابــن امللقــن، وأخرجــه الطــرباين يف =

تفـــسريه (الطـــربي يف "، ) ١٠٣ ح ١/١٦٣( كمـــا يف إحتـــاف اخلـــرية -بكـــر ابـــن أيب شـــيبة يف مـــسنده 

كلهــــم مــــن ) ٢٦٦ ح ٥/١٦٩تفــــسريه (، وابــــن حــــامت يف ) ١٢١٩٢، ١٢١٨٨ ح ٤١٥-١/٤١٤

، وقال ) ٧/١٦جممع الزوائد . (رجاله رجال الصحيح: وعزاه اهليثمي إىل الطرباين وقال.  بهطريق شعبة

  .)٣٣٦٨( الصحيحة يف األلباينوأورده  .هذا إسناد رواته ثقات: البوصريي يف اإلحتاف

الـصحيح املـسبور . "١٨٥١رقـم ) ٧٨٣:(نادي حمود حسن، ص/د. أ"مقبول املنقول من التفسري املأثور" 

 ). ١٩١/ ٢" (تفسري باملأثورمن ال

ـــة، وكنـــدة هـــي القبيلـــة األم، ومنهـــا قبيلـــة " جتيـــب " و " الـــسكون " و " كنـــدة ) " ١( " أمســـاء قبائـــل ميني

رقـــم ) ٧٨٣:(، ص"مقبـــول املنقـــول مـــن التفـــسري املـــأثور "".جتيـــب" ومـــن الـــسكون تفرعـــت"الـــسكون 

١٨٥٠.  

  ١٣٩٢ /ح )١٠٣/ ٢( املعجــم األوســط ،٦٥٣٤ :رقـم)١١٦٠/ ٤( حمققــا -تفـسري ابــن أيب حـامت  )٢(

ِرواه الطبــراين يف األوسـط،  ": ١٠٩٧٧: رقم) ١٦/ ٧(جممع الزوائد ومنبع الفوائد  وقال اهليثمي يف، 
َ ْ ََ ْ ِ ُِّ َ

َّ ُ ََ
ٌوإسناده حـسن ََ ُ ُ َ ْ ِ

وقـال ابـن  )١٠٢/ ٣(وزاد نـسبته يف الـدر الـدر املنثـور يف التفـسري باملـأثور ). ٧/١٩. (َ

 )١٣٦/ ٣(تفسري ابن كثري ت سالمة   ".وهذا حديث غريب جدا "هذا احلديث كثري بعد ذكره 

   .حسنللحاكم يف الكين وأيب الشيخ وابن مردويه بسند 

 ).٤٢٨/ ٧" (التفسري البسيط"، )٤١١/ ١٠(ت شاكر " جامع البيان= تفسري الطربي ) "٣(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣١٧

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

 ًاقومــ يقاتــل مل أنــه وذلــك". وأصــحابه بكــر أبــو هــم" :قــال مــن قــول إال ذلــك يف عنــدي القــول
 أيب غـــري ًكفـــارا، أعقـــا�م علـــى ارتـــدوا مث -- هللا رســـول عهـــد علـــى اإلســـالم أظهـــروا كـــانوا
 يف القــول تركنــا ولكنــا. -- اهللا رســول بعــد معــه الــردة أهــل قاتــل ممــن معــه كــان ومــن بكــر
ِمعــدن -- كــان ْأن: -- اهللا رســول عــن فيــه ُروي الــذي للخــرب ذلــك

ْ  تأويــل عــن البيــان َ
   )١(.كتابه ِوآي وحيه من اهللا أنزل ما

َوهــذا"ب إيــراد احلــديث وقــال أبــو حيــان عقــ َ ُّأصــح َ َ ِاألقـــوال، َ
َ َْ َوكــان ْ ْهلــم ََ ٌبــالء َُ َ ِاإلســالم ِيف َ َ ْ َزمــان ِْ ََ 

ِرسول
ُ ُوعامة -- َِّالله َ َّ َ ِفـتوح َ َعمر َُ َ ْأيديهم ََعلى ُ

ِ ِ
َْ".)٢(   

 طريــق مـن الــيمن وقبائـل األشــعريني، سـفائن بيــسري ذلـك بعــد قـدم - اآليـة الــسابقة-نزلــت ملـاو
 يف  العـراق فتـوح عامـة وكانـت ،-- اهللا رسـول زمـن يف اإلسـالم يف بـالء هلـم نفكـا البحر،

    )٣(.أعلم واهللا. نزوهلا يف قيل ما أصح هذا اليمن، قبائل يدي على - - عمر زمن
ســئل عــن هــؤالء؛ فــذكر أ�ــم  :وقــد روي أنــه ملــا نزلــت هــذه اآليــة:"-رمحــه اهللا- قــال ابــن تيميــة

َؤالء هــم الــذين قــاتلوا أهــل الــردة وفتحــوا األمــصار فــبهم نـفــس وهــ...قــوم أيب موســى األشــعري ََّ
  )٤("الرمحن عن املؤمنني الكربات

وخصوص سبب نزول هذه اآلية ال مينع صـدق مـضمو�ا علـي أقـوام اتـصفوا مبـا جـاء فيهـا مـن 
  .صفات املؤمنني

ا إذا رجعـوا وهؤالء القوم قد يكونون من نفس الذين ارتدو:"-رمحه اهللا-قال الطاهر بن عاشور
إىل اإلســالم خالــصة قلــو�م ممــا كــان خيامرهــا مــن اإلعــراض مثــل معظــم قبائــل العــرب وســاد�م 
الــذين رجعــوا إىل اإلســالم بعــد الــردة زمــن أيب بكــر، فــإن جممــوعهم غــري جممــوع الــذين ارتــدوا، 

م فصح أن يكونوا ممن مشله لفـظ بقـوم، وحتقـق فـيهم الوصـف وهـو حمبـة اهللا إيـاهم وحمبـتهم ر�ـ
ودينه، فإن احملبتـني تتبعـان تغـري أحـوال القلـوب ال تغـري األشـخاص فـإن عمـرو بـن معـد يكـرب 

  .الذي كان من أكرب عصاة الردة أصبح من أكرب أنصار اإلسالم يف يوم القادسية، وهكذا
ــــشام مــــن  ــــل عــــرب ال ــــك مث ــــوا يف اإلســــالم بعــــد ذل ــــذين دخل ــــوام ال ــــه بقــــوم األق ودخــــل يف قول

راق ونــبطهم، وأهــل فــارس، والقــبط، والرببــر، وفرجنــة إســبانية، وصــقلية، الغــساسنة، وعــرب العــ
وسردانية، وختوم فرانـسا، ومثـل الـرتك واملغـول، والتتـار، واهلنـد، والـصني، واإلغريـق، والـروم، مـن 
األمـــم الـــيت كـــان هلـــا شـــأن عظـــيم يف خدمـــة اإلســـالم وتوســـيع مملكتـــه بـــالفتوح وتأييـــده بـــالعلوم 

                                 
 ).٤١٩/ ١٠(ت شاكر " جامع البيان= تفسري الطربي ) "١(

  ).٢٩٧/ ٤" (ر احمليط يف التفسريالبح) "٢(

 ).٢٢٠/ ٦" (تفسري القرطيب"بتصرف من ) ٣(

 )٣٩٨/ ٦ ("جمموع الفتاوى") ٤(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣١٨

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

حيـــبهم : م العظيمـــة، فكـــل أمـــة أو فريـــق أو قـــوم حتقـــق فـــيهم وصـــفونـــشر حـــضارته بـــني األمـــ
وحيبونــه أذلــة علــى املــؤمنني أعــزة علــى الكــافرين جياهــدون يف ســبيل اهللا وال خيــافون لومــة الئــم 
فهــم مــن القــوم املنــوه �ــم أمــا املؤمنــون الــذين كــانوا مــن قبــل وثبتــوا فأولئــك أعظــم شــأنا وأقــوى 

  )١(." ووحداناإميانا فأتاهم املؤيدون زرافات
  

  :المطلب الثالث
 بلوغ السنة بعض الناس وخفائها عن البعض 

 ، ومل أو من بعدهم من التابعنيالصحابةأحد مع صحته وثبوته قد ال يبلغ احلديث 
     فيجتهد يف املسألة فيديل برأي خمالف ملا قال به النيب يكن قد مسعه من رسول اهللا 

   )٢(.حلديث ابلغهجع عن رأيه حني يلكنه ير
  :تطبيق من سورة البقرة

ُحافظوا{ :قوله تعايل ِ
ِالصلوات ََعلى َ

ِوالصالة َََّ َ َّ َالوسطى َ ْ ُ ُوقوموا ْ ُ َقانتني َِِّلله َ
ِِ َ{)٣(   

 )٤ ( في اآلية الكريمة إلي أقوال عديدةالوسطى الصالة العلماء في تعيين اختلف
  : أشهرها ثالثة
:  وممن ذهب إيل هذا القول،آلية هي صالة العصرأن الصالة الوسطي يف ا :القول األول

 وابن هريرة، وأبو جندب، بن ومسرة رواية، يف عمر وابن أيوب، وأبو مسعود، وابن علي،
 بن واحلسن ،- - وحفصة، رواية، يف وعائشة اخلدري، سعيد وأبو عطية، رواية يف عباس

 وذر محيد، بن وعبيد نخعي،وال والضحاك، وطاووس،  رواية، يف وعطاء جبري، وابن املسيب،

                                 
 .)٢٣٦/ ٦ ("التحرير والتنوير") ١(

أسـتاذ التفـسري وعلـوم القـرآن  -أمحد حممـد الـشرقاوي -إعداد – "أسبابه وضوابطه اختالف املفسرين ")٢(

- العـدد الـسابع عـشر -حوليـة الكليـةمنـشور يف حبـث  -ة األزهـرجامع ، بكلية أصول الدين والدعوة

 .م٢٠٠٤  - هـ ١٤٢٥

  .]٢٣٨: البقرة[ )٣(

 وجعلها القـرطيب عـشرة ،)٤٨٣/ ٦(التفسري الكبري " سبعة مذاهب "جعلها الرازي يف تفسريه الرازي  )٤(

يف البحــر احملــيط يف ًبــو حيــان ســبعة عــشر قــوال أوجعلهــا اإلمــام  ،) ٢٠٩/ ٣( تفــسري القــرطيب .أقــوال

كـشف الغطـا عـن الـصالة " ًومجـع الـدمياطي يف ذلـك جـزءا مـشهورا مسـاه ) ٥٤٦-٥٤٤/ ٢(التفسري 

فــتح البــاري . ًوبلــغ �ــا ابــن حجــر عــشرين قــوال. قالــه ابــن حجــر يف الفــتح. فبلــغ تــسعة عــشر" الوســطى

 عنــه الزبيــدي، أن  فيمــا نقلــه-) القــاموس( شــارح -ّوأوصــل العالمــة الفاســي). ١٩٦/ ٨(البــن حجــر 

 ).١٦٦/ ٢ ("حماسن التأويل= تفسري القامسي ".  األقوال فيها أنافت على األربعني



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣١٩

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

 معظم إليه صار والذي أمحد وقول حنيفة أيب مذهب من الصحيح وهو وقتادة، حبيش، بن
 :املاوردي وقال ،الصحابة علماء أكثر قول هو :الرتمذي قال ، فيه احلديث لصحة الشافعية

 املالكية من قال وبه ،األثر أهل أكثر قول هو :الرب عبد بنا وقال ،التابعني مجهور قول هو
 ) )١(أنس بن مالك موطأ شرح يف بالقبس (املسمى كتابه يف  العريب بناو حبيب بنا

  )٢(.تفسريه يف عطية بن حممد أيباإلمام الطربي والقاضي  واختيار
  
  

   :دليلهم
َشــغلونا"قولــه صــلي اهللا عليــه وســلم يــوم اخلنــدق  َُ ْعــن َ َِصــالة َ َالوســطى َ ْ ُ َِصــالة ْ ِالعــصر، َ ْ َ َمــأل ْ  ُهللا َ

ْأجوافـهم ُ َ َ ْ ْوقـلوبـهم َ ُ َ ُُ ْوقـبورهم َ ُ َ ًنارا َُُ َ")٣(   
 أبــو  عبــاس وابــن  وعمــر   معــاذ وممــن ذهــب إيل هــذا القــول،إ�ــا صــالة الفجــر: القــول الثــاني

 وعكرمــة ربــاح أيب بــن وعطــاء اهللا عبــد بــن جــابر وقالــه الــصحابة، مــن مجاعــة عــن ورواه العاليــة
  . أنس بن ومالك والربيع اهلاد بن شداد بن اهللا وعبد وجماهد
 ،بعــدها مجــع وصــالتا قبلهــا مجــع وصــالتا غريهــا، إىل جتمــع ال الــصبح بــأن ذلــك مالــك وقــوى
  )٤ (.، ورجحه الرازي وااللوسي يف تفسريمهاالشافعي اختيار وهو

                                 
 ).٣١٨: ص ("القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس")  ١(

تفـسري الطـربي "، )٥٤٤/ ٢ ("البحر احمليط يف التفـسري") ٤٤٨/ ٢( حمققا - "تفسري ابن أيب حامت") ٢(

 يف هــذه الــصفحات اآلثــار املرويــة -رمحــه اهللا-ث عــرض الطــربي حيــ) ١٩٨-١٦٨/ ٥( ت شــاكر "

: " مث قـــال. ألصـــحاب هـــذا القـــول مث تبعهـــا بـــذكر حجـــتهم فيمـــا اختـــاروه باألســـانيد كمـــا هـــو منهجـــه

 الـــيت ذكرناهـــا قبـــل يف --والـــصواب مـــن القـــول يف ذلـــك مـــا تظـــاهرت بـــه األخبـــار عـــن رســـول اهللا 

" ." وعلـى هـذا القـول مجهـور النـاس وبـه أقـول واهللا أعلـم :"طيـةوقـال ابـن ع ".وهـو أ�ـا العـصر: تأويله

 .)١٩٦/ ٨(فتح الباري البن حجر  ).٣٢٣/ ١ ("تفسري ابن عطية 

 يف تفــــسري ســــورة البقــــرة بــــاب حــــافظوا علــــى الــــصلوات -٤١١١ح )١١٠/ ٥(صــــحيح البخــــاري )  ٣(

اهلزمية والزلزلـة ،صـحيح مـسلم الدعاء على املشركني ب: اجلهاد والسري، باب: والصالة الوسطى ، كتاب

الــصالة الوســطى : الــدليل ملــن قــال: املــساجد ومواضــع الــصالة، بــاب: كتــاب) ٦٢٧(ح )٤٣٦/ ١(

 .-رضي اهللا عنه-هي صالة العصر، كالمها عن علي 

تفــــسري "، )٢٩١-٢٩٠/ ٤ ("التفــــسري البـــسيط"، )٢٢٠-٢١٤/ ٥( ت شـــاكر "تفـــسري الطــــربي ") ٤(

   .)٥٤٩/ ١(األلوسي  تفسري  )٤٨٤/ ٦ ("الرازي 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٢٠

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

 وأبـــو ،ثابـــت بـــن زيــد وممــن قـــال �ـــذا ،ذهـــب أصـــحابه إيل أ�ــا صـــالة الظهـــر: القــول الثالـــث
   )١(.--وعائشة  زيد بن مةوأسا ،اخلدري سعيد

  :الترجيح بالسنة
وأبـــني يف  ،إن اآلثـــار الـــواردة يف تعيـــني الـــصالة الوســـطي بأ�ـــا صـــالة العـــصر أظهـــر مـــن غريهـــا

  .وعليه فإن األظهر من تلك األقوال هو القول األول وأ�ا صالة العصر ،حتديدها
 كــشف كتـاب (مســاه عـىنامل هــذا يفً كتابـا الــدمياطي الـدين شــرف احملـدث، اإلمــام صـنف وقـد

 عــنً نــصا مــروي ذلــك وأن العــصر، صــالة أ�ــا فيــه ورجــح ،)الوســطى الــصالة تبيــني يف املغطــى
    )٢(.-- اهللا رسول

 وكل هذه األقوال فيها ضعف بالنسبة إىل اليت قبلهـا، ومعـرتك النـزاع يف الـصبح :"قال ابن كثري
 إىل أن املـراد بالـصالة الوسـطى أي -يهـاوالعصر، وقد أثبتت السنة أ�ـا العـصر فتعـني املـصري إل

  )٣(.صالة العصر
 نــص إمنــا: قــال فيــه األحاديــث لــصحة الــشافعي؛ مــذهب هــذا: - رمحــه اهللا – املــاوردي وقــال

 اتبــــاع ومذهبـــه العــــصر، يف الـــصحيحة األحاديـــث تبلغــــه مل ألنـــه الـــصبح؛ أ�ــــا علـــى الـــشافعي
  )٤(.احلديث
 الــــصلوات بــــني مــــن واحــــدة هــــي الوســــطى لــــصالةا أن مــــن اجلمهــــور عليــــه مــــا أن نــــراه والــــذي

  :ألنه اآلراء، أقوى هو العصر صالة وأ�ا اخلمس،
 بطريقـة يكـون أن جيـب الـصالة أداء بـأن يقولـون الـذين الثاين االجتاه أصحاب مع يتفق :أوال 

 بقيـة أداء ينفـى العـصر بـصالة حتديـدها بـأن مـنهم أحد قال وما واخلشوع والسنن األركان تامة
 الـنص أعمـل بأنـه الثاين االجتاه أصحاب رأى عن امتاز قد :وثانيا. واطمئنان بكمال ئضالفرا

 أن شـك وال العـصر، صالة هي الوسطى الصالة بأن  -- اهللا رسول عن الثابت الصحيح
  )٥(ً.ضعيفاً تأويال تأويله من أو إمهاله من أوىل النص إعمال

الــه مــشهور رواتــه فمــا ســبب كثــرة األقــوال وإذا كــان القــول بأ�ــا صــالة العــصر قــول متكثــر رج
  واالختالف مع ورود الدليل ؟

                                 
، التفـسري )٢١٤-١٩٨/ ٥( ت شـاكر "، تفـسري الطـربي )٤٤٨/ ٢( حمققـا -تفسري ابـن أيب حـامت ) ١(

 ).٣٢٢/ ١(" ، تفسري ابن عطية )٢٩١/ ٤(البسيط 

 .)٥٤٦/ ٢ ("البحر احمليط يف التفسري"بتصرف من ) ٢(

  .)٦٥٤/ ١(ت سالمة " تفسري ابن كثري )"٣(

 .)١٢٨/ ٥" ( مسلمشرح النووي على)"٤(

 .)٥٤٨/ ١( لطنطاوي "التفسري الوسيط")  ٥(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٢١

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

  : والجواب عن ذلك من وجوه
 عدم وصول حديث تعينها بالعصر إيل بعض املفسرين وهو حـال بعـض الـصحابة وبعـض -١

  .املفسرين ومن بعدهم
 علــــي حــــافظوا"ً مــــا ورد يف احلــــديث الــــذي رواه مــــسلم أنــــه قــــد نــــزل أوال قــــول اهللا تعــــايل -٢

مث نــسخ تعــني الــصالة ونــزل الــصالة الوســطي فبعــد أن عينــت نــسخ " الــصلوات وصــالة العــصر
  .تعينها وتركت مبهمة فاجتهد كل مفسر جهد استطاعته للوصول ايل تعينها

 أن الــــسيدة عائــــشة قــــد أمــــرت بكتابــــة مــــصحف وعنــــدما وصــــل )١( مــــا ورد يف الــــصحيح-٣
سطي وصالة العـصر وقـد فهـم منهـا بعـض العلمـاء الكاتب إيل قوله حافظوا قالت والصالة الو

  .أن الصالة الوسطي غري صالة العصر
 مــا جــاء يف بعــض األحاديــث مــن احلــث علــي بعــض الــصلوات كمــا جــاء يف فــضل صــالة -٤

ًالــصبح وصــالة العـــشاء، فكــان هـــذا دافعــا لــبعض املفـــسرين لرتجــيح هـــذه الــصلوات وأن املـــراد 
  .منها الصالة الوسطي

صحابة يف تعيــني هــذه الــصالة ممــا أدي إيل اخــتالف املفــسرين يف تعيــني هــذه  اخــتالف الــ-٥
   )٢(.الصالة من بعدهم، ولو أن الصحابة رضوان اهللا عليهم اتفقوا ملا اختلف من بعدهم

 مـن أدلـة حاصـل العالئـي الـدين صـالح احلـافظ شيوخنا شيخ قال:"-رمحه اهللا-قال ابن حجر
   :أنواع ثةثال إىل يرجع العصر غري إ�ا قال

 قــول ويــرتجح العــصر إ�ــا مــنهم قــال ممــن مبثلــه معــارض وهــو الــصحابة بعــض تنــصيص :أحــدها
 غــريه علــى حجــة بعــضهم قــول يكــن مل الــصحابة اختلــف وإذا املرفــوع الــصريح بــالنص العــصر
  .قائمة املرفوع حجة فتبقى

 الــصبح علــى بــةاملواظ علــى كاحلــث غريهــا فعــل علــى التأكيــد بــورود املرفــوع معارضــة :ثانيهــا 
 الـوارد الـشديد الوعيـد وهو منه أقوى هو مبا معارض وهو الصالة كتاب يف تقدم وقد والعشاء

  ً.أيضا تقدم وقد العصر صالة ترك يف

                                 
َعن َأيب يونس، موىل عائشة، أَنه قال) ١( َ َُّ َ َُ ِ

َ ََ ْ َ ُ َْ
ْأَمرتين عائشة َأن َأكتب هلـا مـصحفا، وقالـت: ِ َ َ َ ً َُ ُ َْ ََ َ ُ ْ ْ َ ِ

َ ِإذا بـلغـت هـذه : َِْ ِ
َ َ ْ ََ َ ِ

ِّاآلية فآذين ِْ َ َّحافظوا على الصلوات والص{: ََ ََّ َ َُ
ِ

َ َ
ِ

َالة الوسطىَ َْ ُْ
ْفـلمـا بـلغتـهـا آذنـتـهـا فأملـت ] ٢٣٨: البقرة[} ِ َ َ َََْ ََ َُ ُْ َ ْ َ َّ

َّعلــي َحــافظوا علــى الــصلوات والــصالة الوســطى{: " ََ َ َّ ََّ َ ُْ ُ َْ ِ
َ

ِ
َ

ِ
ِ، وصــالة العــصر، ]٢٣٨: البقــرة[} َ ْ َ َْ ِ َ ِوقومــوا للــه {َ َِّ ُ ُ َ

َقانتني
ِِ ُ، قالت عائشة] "٢٣٨: البقرة[} َ َ ِ

َ ْ َ َمسعتـه: َ ُْ
ِا من رسول اهللا َِ ِِ

ُ َْ-- .  

ِكتاب الصالة) ٦٢٩(ح ) ١/٤٣٧( صحيح مسلم  َ َّ ُ َ
ُباب الدليل لمـن قـال الـصالة الوسـطى هـي صـالة -ِ َُ َ َ ََّ َ

ِ ِ ِ
ْ ُ ْ َ َ ْ ََ ِ َّ ُ

ِالعصر ْ َ ْ. 

 ).٣٥٤-٣٥٣:( ص"أسباب اختالف املفسرين يف تفسري آيات االحكام": يراجع) ٢(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٢٢

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

 الوســـطى والـــصالة الـــصلوات علـــى حـــافظوا قـــراءة مـــن وحفـــصة عائـــشة عـــن جـــاء مـــا :ثالثهـــا 
 ممتنـع وهـو اآلحـاد خبـرب القرآن ثباتإ عليه يرد وهذا املغايرة يقتضي العطف فإن العصر وصالة
ً صــرحيا للمنــصوصً معارضــا يــصلح ال لكــن ســلمنا فيــه خمتلــف الواحــد خــرب منزلــة ينــزل وكونــه
 األول تعــاىل كقولــه الــصفات نــسق يف لــوروده املغــايرة اقتــضاء يفً صــرحيا العطــف فلــيسً وأيــضا
  )١(. انتهى والباطن والظاهر واآلخر
   : من سورة األنعامآخرتطبيق 

ْقـل {:قوله تعالي ُأجـد َال ُ ِ َأوحـي َمـا ِفـي َ
ِ َّإلـي ُ ًمحرمـا َِ َُّ ٍطـاعم ََعلـى َ ِ ُيطعمـه َ ُ َ ْ ْأن َِّإال َ َيكـون َ ُ ًميتـة َ َْ َ 

ًدمــا َْأو ًمــسفوحا َ َُ َلحم َْأو ْ ــ ْ ٍخنزيــر َ ِ ْ ه ِ ُفإن ـَّـ ٌرجس َِ ــ ْ ًفــسقا َْأو ِ ْ
َّأهــل ِ ِ ِلغير ُ َْــ

ه ِ ِالل ِبــه َّــ ِفمــن ِ َ َُّاضطر َ ر ْــ َغيـ  َْــ
ٍباغ ٍعاد ََوال َ َّفإن َ َربك َِ ٌغفور ََّ ٌرحيم َُ

ِ
َ) ٢(})١٤٥(   

  :اختلف العلماء في حكم هذه اآلية وتأويلها على أقوال
   :األولالقول 

 أو جــاء يف الكتــاب مــضموم إليهــا،  --أن هــذه اآليــة مكيــة، وكــل حمــرم حرمــه رســول اهللا 
هـذا أكثـر أهـل العلـم علـى و. فهو زيادة حكـم مـن اهللا عـز وجـل علـى لـسان نبيـه عليـه الـسالم

 : مـــع قولـــه)٣( علـــى عمتهـــا وعلـــى خالتهـــانكـــاح املـــرأةونظـــريه . مـــن أهـــل النظـــر، والفقـــه واألثـــر
َّوأحــل{ ِ ْلكــم َُ ُ َوراء َمــا َ ْذلكــم ََ ُ ْفــإن{ :ه مــع قولــ)٥( وكحكمــه بــاليمني مــع الــشاهد)٤(}َِ َيكونــا َْمل َِ ُ َ 

ِرجلني ْ َ ُ ٌفـرجل َ ُ ِوامرأتان ََ َََ ْ ْممن َ َّ
َتـرضون ِ ْ َ َمن َْ

ِالشهداء ِ
َ َ ُّ{)٦("  

  :دليلهم
ِعن ِابن َ َعمر، ْ َ َّأن «ُ َرسول َ ُ َنـهى -- ِاهللا َ ْعن َ ِأكل َ ْ ِحلوم َ

ِاحلمر ُُ ُ َِِّاألهلية ُْ ْ َ ْ«)٧(   

                                 
 .)١٩٨/ ٨(فتح الباري البن حجر ) ١(

 .]١٤٥: األنعام  [)٢(

ِنـهــى رســول اللــه «:عــن أيب هريــرة وجــابر أن النــيب صــلي اهللا عليــه وســلم ) ٣( َّ ُ ُ َ َ َ-- َأن تـــنكح املــرأَة علــى ََ ُ ْ ََ
َ ْ ُ ْ

َعمتها أَو خالتها َ
ِ َِ َ ْ َّ ِ،كتاب النكـاح ٥١٠٨ح ) ١٢/ ٧(صحيح البخاري .»َ َ ِّ ُ َ

ََبـاب ال تــنكح املـرأَة علـى -ِ ُ َْ َُ
َ ْ ُ ُ َ

َعمتها
َِّ َ.  

 .]٢٤: النساء  [)٤(

ٍعــــــن ابــــــن عبــــــاس) ٥( ََّ َِ ََّأن النَّــــــيب : "ِْ ِ َّ--قــــــضى بــــــاليمني مــــــع الــــــشاهد ِ ِ َّ َ َ َِ ِ ْ ِ َ / ٥(مــــــسند أمحــــــد ط الرســــــالة " َ

  .٢٩٦٨/ح)١٢٠

 .]٢٨٢: البقرة)  [٦(

ِ كتـــاب الـــذبائح والـــصيد ٥٥٢١) ٩٥/ ٧(صــحيح البخـــاري ) "٧(
َّْ َ ِ ِ ِ

َ َّ ُ ِبــاب حلـــوم احلمـــر اإلنـــسية-َ َِّ ْ ِ ِ ُ ُ ُ َ
ِ ُ ، صـــحيح ُ

ــوان ) ٥٦١) (١٥٣٨/ ٣(مــسلم  ِكتــاب الــصيد والــذبائح ومــا يـؤكــل مــن احليـ
َ ََ ُ َ َْ َ َ َ

ِ ِ ِ
ُ َْ ِ َّ ِ

َّْ ُ ِبــاب حتــرمي َأكــل حلــم -َ َْ ِ ْ ِِ َْ ُ َ
ِاحلمر اإلنسية َِّ ْ ِ ِْ ُ ُْ. 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٢٣

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

  .وهو مروي عن عدد من الصحابة يف الصحيحني يف عدة أبواب
  :القول الثاني

 وروي وعائـشة، عمر وابن باسع ابن عن يروى قول وهو فيها ما إال حرام وال حمكمة اآليةأن 
  )٢(.األوزاعي قول  وهو)١(.خالفه عنهم

،وذلـك )٣(صح عن ابن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا أنـه كـان يقـول حبـل أكـل حلـم احلمـار األهلـيو
ْقــل ال أجــد يف مــا أوحـــي إيل حمرمــا علــى طــاعم يطعمـــه إال أن {ألنــه كــان يتــأول آيــة األنعـــام  َ ُ ََّ ٍِ ُِ ُ َ ْ َ ً َ

ِ َِ َ َ ََ ََُّ َّ َ
ِ ُ

ِ
ْ ُ

ًيكـون ميتـة ََْ ََ أن احلمــر )٤(وكـذا صــح عـن أم املــؤمنني عائـشة رضــي اهللا عنهـا ) ١٤٥ (}اآليــة....ُ
 ال حيــرم إال مــا ةاألهليــة مل يــأت النهــي عنهــا يف اآليــة فتبقــي علــي أصــل احلليــة، فاآليــة حمكمــ

  .فيها
  :دليلهم

ِعــن مــا جــاء يف الــصحيح  ِابــن َ ٍعبــاس، ْ َقــال ََّ ِأدري َال«: َ ُعنــه َهــىَنـ ََِّإمنــا َْ ُرســول َْ ُ ْمــن -- ِاهللا َ
ِ 

ِأجــل ْ ُأنــه َ َكــان ََّ َمحولــة  َ َ ِالنــاس، َُ َِفكــره َّ َ ْأن َ َتــذهب َ َ ْ ْمحــولتـهم، َ ُ َُ ُحرمــه َْأو َُ َ ِيـــوم ِيف ََّ
ْ ــر َ َخيبـ َْ َحلــوم َ ِاحلمــر ُُ ُ ُْ 

َِِّاألهلية ْ َ ْ«.)٥(  
ََحدثـنا: ويف صحيح البخاري قال َّ ُّعلـي َ

ِ
ُبـن َ ِعبـد ْ

ِاللـه، َْ َحـدثـ َّ َّ ُسـفيان، َناَ َ ْ َقـال ُ ٌعمـرو َ ْ ُقـلـت: َ ِِجلـابر ُْ َ
ِ 

ِبن ٍزيد ْ
َيـزعمون: َْ ُ ُ َّأن «َْ َرسول َ ُ َنـهى  -- َِّالله َ ْعن َ َِِّاألهلية؟ ُُِمحر َ ْ َفـقال »َ َ ْقد: َ َكـان َ ُيـقـول َ ُ َذاك َ َ 

ُاحلكـــم َ ُبـــن َ ٍعمـــرو ْ ْ ُّالغفـــاري، َ ِ َعنـــدنا َِ َ ِبالبـــصرة ِْ
َ ْ َْ

ْولكـــن ِ
ِ َذاك ََأىب ََ ْالبحـــ َ ُابـــن ُرَ ٍعبـــاس، ْ ََوقــــرأ ََّ َ ْقـــل{: َ  َال ُ

ُأجد
ِ َفيما َ

َأوحي ِ
ِ ََّإيل ُ   )٦(}ًََُّحمرما ِ

                                 
 ).١١٦/ ٧" (تفسري القرطيب" بتصرف من) ١(

 ).٥٢٣/ ١" (أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن)  "٢(

اخلطـايب يف معـامل  : مجاعة من أهل العلـم مـنهم -رضي اهللا عنهما- القول عن ابن عباس حكي هذا) ٣(

 .السنن وابن عبد الرب يف االستذكار والقرطيب والرازي و الشنقيطي يف تفاسريهم

: روي الطربي بإسناد صحيح من طريق محاد، عن حيىي بن سعيد، عن القاسم بن حممد، عـن عائـشة) ٤(

ً بلحوم السباع بأسا، واحلمرة والدم يكونان على القدر بأسا، وقرأت هذه اآليةأ�ا كانت ال ترى قل : (ًِ

جامع البيان ت شـاكر = تفسري الطربي .  اآلية) ... ًال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه

 ١٤٠٩٠/رقم األثر) ١٩٤/ ١٢(

ِ كتـــاب املغـــازي -٤٢٢٧) ١٣٦/ ٥" (صـــحيح البخـــاري) "٥( َ
َ ُ َ

ُبـــاب-ِ ـــرَ َ غـــزوة خيبـ َْ َ
ِ
َ ْ / ٣( صـــحيح مـــسلم ،َ

ـــوان ) ١٩٣٩) (١٥٣٩ ـــذبائح ومـــا يـؤكـــل مـــن احليـ ِكتـــاب الـــصيد وال
َ ََ ُ َ َْ َ َ َ

ِ ِ ِ
ُ َْ ِ َّ ِ

َّْ ُ ِ بـــاب حتـــرمي َأكـــل حلـــم احلمـــر -َ ُِ ُ َْ ِ َْ ِ ْ ِ َْ ُ
ِاإلنسية َِّ ْ ِْ.  

ِ كتاب الذبائح والصيد- ٥٥٢٩ح ) ٩٦/ ٧" (صحيح البخاري) "٦(
َّْ َ ِ ِ ِ

َ َّ ُ ُباب حلوم احل-َ ُ َ
ِ ُ ِمر اإلنسيةُ َِّ ْ ِ ِ ُ.  



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٢٤

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

ُ واالستدالل":ًقال ابن حجر تعليقا علي هذه الرواية َ ْ ِ ِ
ْ ََ�ذا َ

ِّللحل ِ ِ ُّيتم ََِّإمنا ِْ َفيما َِ
ِيأت َْمل ِ ِفيه َْ ِ 

ٌّنص ِعن َ ِّالنيب َ َِّ - - ِِبتحرميه ِ ْ ْوقد َِ َ َتـوارد َ َ َ ُاألخبار ِتَ َ ْ َ َبذلك ْ
ِ َ ُوالتـنصيص ِ

ِ َّْ ِِالتحرمي ََعلى َ ْ ٌمقدم َّ َّ َ ُ 
ِعموم ََعلى

ُ ِالتحليل ُ ِ
ْ ََوعلى َّ ِالقياس َ َ

ِْ")١(.  
  :الترجيح بالسنة

 يف هذه املسألة أن من ذهب إيل قصر احلرمة علي ما جاء يف اآلية العلماء بني اخلالف أصل
 ،)٢(السباع من ناب ذي كل أكل عن بالنهي ردةالوا األحاديث ظاهر عن واعدل دون زيادة

 أو تقدمها ملا ناسخة إما أل�ا أوىل، �ا فاألخذ ظاهر فيها واحلصر، عنها متأخرة أل�ا
  . األحاديث تلك على راجحة

 اهلجرة، قبل نزلت مكية،" األنعام" سورة أن عندهم وثبت هلم فظهر بالتحرمي القائلون وأما
 بعد مث واحلامي، والوصيلة والسائبة البحرية حترمي يف اجلاهلية على الرد �ا صدٌق اآلية هذه وأن

 وكل السباع من ناب ذي وكل وغريها، البغال وحلوم اإلنسية كاحلمر كثرية ًأمورا حرم ذلك
  )٣(.الطري من خملب ذي

ل نه مل يكن قد حرم حني نزوأل ،الوارد يف اآلية واحلديثال تعارض بني هذا التحرمي وعليه ف
، فتحرمي احلمر بعد ً فشيئاًهذه اآلية من املطاعم إال هذه األربعة، والتحرمي كان يتجدد شيئا

ذلك حترمي مبتدأ ملا سكت عنه النص، ال أنه رافع ملا أباحه القرآن، وال خمصص لعمومه، 
  )٤(.واهللا أعلم. فضال عن أن يكون ناسخا

 صدق الحتمال ؛ زمنهما اختلف إذا القضيتني بني يثبت تناقض ال أنه: العلماء قرر وقد
 جاز اختلف إن ألنه ؛ الزمان احتاد التناقض يف النظار عامة اشرتط وقد وقتها، يف منهما كل

  )٥(.وقتها يف منهما كل صدق
ولوه ظاهر يف كالم أوكون الصحابة الذين افتوا خبالف الوارد يف احلديث مل يبلغهم أو ت

  :العلماء يف هذه املسالة

                                 
ووجـدت هـذا النقـل مـن كـالم ابـن القـيم يف شـرحه لـسنن أيب ). ٦٥٥/ ٩(البـن حجـر " فتح الباري) "١(

 ).٢٠٤/ ١٠(عون املعبود وحاشية ابن القيم "داود 

ُعــن َأيب ثـعلبــة رضــي اللــه عنــه) ٢( َُْ ََّ
َ

ِ
َ َ َ َْ ْ َ َِأن رســول اللــه «: ِ َّ َ ُ َ َّ--نـهــى عــن َأكــل كــل ذ ِ

ِّ ُ ِ ْ ْ َ َ ِي نــاب مــن الــسباعَ َِّ ََ
ِ ٍ« 

ِ  كتــاب الــصيد والــذبائح ومــا يـؤكــل مــن احليـــوان ٥٥٣٠/ ح)٩٦/ ٧(صــحيح البخــاري 
َ ََ ُ َ َْ َ َ َ

ِ ِ ِ
ُ َْ ِ َّ ِ

َّْ ُ ُبــاب،َ ِ َأكــل -َ ْ
ِكل ذي ناب من السباع َِّ ََ

ِ ٍ ِ
ِّ ُ. 

 ).١١٧/ ٧" (تفسري القرطيب)  "٣(

 ).٣٠٤/ ٣" (زاد املعاد يف هدي خري العباد) "٤(

 .)٥٢٣/ ١(البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن أضواء )  ٥(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٢٥

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

يل إوملا بلغه رجع  نصه،فيت خبالف احلديث مل يبلغه أن من أالعلماء يف غري موطن وقد بني 
  :ويشهد لذلك. ما فيه من األحكام

 النهي،ً أوال حيث مل يبلغه - يعين احلمر- إن ابن عباس أباحها:"- رمحه اهللا-ما قاله ابن القيم
ل هو للتحرمي أم ألجل فتوقف ه عنها، مث بلغه النهي مسعوه،فسمع ذلك منه مجاعة فرووا ما 

   )١(.ره علي بن أيب طالب جزم بالتحرمي مث ملا ناظ،؟ كو�ا محولة
 ّحرمها - - َّالله رسول أن له ُذكر حىت األهلية احلمر حلوم حترمي  عباس ابن على وخفي

   )٢(.خيرب يوم
ُّقال اخلطايبو ِ َّ ِوإمنا رويت الرخصة اء، العلمٌََُّ حلوم احلمر األهلية حمرم يف قول عامة -رمحه اهللا-َْ

َِ ُ
   .فيها عن بن عباس لعل احلديث يف حترميها مل يبلغه انتهى

َّأن" :قال اإلمام الشافعي َالكفار َ َّ ُ َّلما ْ ُحرموا َ ُأحل الله َما ََّ َّ َّ َ ُّوأحلوا َ َ ََّحرم َما ََ ُالله َ ُوكانوا َّ  ََعلى ََ
ِفجاءت واحملاداة املضادة

َ َ َُاآلية َ ًمناقضة ْ َ
ِ
ْغرضهمِل َُ

ِ ِ
ََُّفكأنه ََ َ َقال َ َحالل َال: َ َ ُحرمتموه َما َِإال َ ُ ُ َّْ  ََوال َ

َحرام َ ْمن نزلة نازال أحللتموه َما َِإال َ
ُيـقول ِ ُ ِتأكل َال: َ ُ َاليـوم َْ ْ ًَحالوة َْ َ ُفـتـقول َ ُ ُآكل َال: ََ َاليـوم ُ ْ  َِإال َْ

ََاحلالوة ُوالغرض ََْ ََ ْ ُالمضادة َ َّ َ ُ ُالنـفي َال ْ ْ ْواإلثـ َّ ِْ ُباتَ ِاحلقيقة ََعلى َ َ ِ
ََُّفكأنه َْ َ َتـعاىل َ َ َقال َ َحرام َال: َ َ  َما َِإال َ

ُأحللتموه ُ َُْ ْ َمن َ
َِْالميتة ِ َ َِّوالدم ْ َْومل ِِبه َِِّالله لغري أهل وما اخلنزير وحلم َ ْيـقصد َ ِ ْ َّحل َ َُوراءه َما ِ ِإذ ََ ِ 

ُالقصد ْ ُإثـبات َْ َْ
ِِالتحرمي ِ ْ ُإثـبات َال َّ َْ

ِّاحلل ِ ِْ.  
َقال ُإمام َ َ

ِاحلرمني ِ ْ َ ََ َوهذا: ْ َ ِغاية ِيف َ
َ ِاحلسن َ ْ ُسبق َََْولوال ُْ ْ ِّالشافعي َ

ِ ِ َإىل َّ َذلك ِ
َلما َِ ُنستجيز َُّكنا َ

ِ
َ ْ َخمالفة َ ََ َُ 

ٍمالك ِ
ِحصر ِيف َ ْ ِالمحرمات َ

َ ََّ ُ َفيما ْ
ُذكرته ِ َْ َ َُاآلية َ ْ.)٣(  

فمردود وال وجه لقول ابن عباس ومن  وكل قول خالف السنة :"-رمحه اهللا- قال ابن عبد الرب
تابعه ألن اهللا عز وجل قد أمر يف كتابه عند تنازع العلماء وما اختلفوا فيه بالرد إىل اهللا 

ُُورسوله وليس يف جهل السنة يف شيء قد علمها فيه غيـره حجة َْ
ِ ِ ِ

َ َ َ" )٤(  
  

  :تطبيق من سورة الطالق
ُوأوالت {:قوله تعالي َ ِاألحمال َُ

َ ْ َ ُأجله ْ ُ َ ْأن َّنَ َيضعن َ ْ َ َّحملهن َ ُ َ ْ َ{)٥(   
  . نقل املفسرون يف هذه املسألة قولني منسوبني إيل الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم أمجعني

                                 
ِِ تـهذيب سنن َأيب داود وإيضاح مشكالته )١( ِ

ُ ُِ َ َ َ ِ ِ َ ُ ْ
ِ
ْ َلإلمام العالمة ابن القيم اجلوزية  َ ََِّ َْْ ِ ِّ ِ ِ َّ َ

ِ ِ ِ) ٣٢٣-٥/٣٢٢.( 

 ).٢٧/ ٤(ت مشهور " إعالم املوقعني عن رب العاملني) "٢(

 ).١١٠/ ١" (اإلتقان يف علوم القرآن)  "٣(

 ).١٢٧/ ١٠" (التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد)  "٤(

 .]٤: الطالق)  [٥(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٢٦

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

   :القول األول
 وابن عمر، قول  وهذاأن اآلية يف حق كل امرأة معتدة يف طالق أو وفاة فعد�ا وضع محلها،

  .األمصار وفقهاء هريرة، وأيب البدري، مسعود وأيب مسعود، وابن عمر،
ُوأوالت ":ّوجل ّعز قوله: "قال ابن اجلوزي ِاألمحال َُ ْ َ َّأجلهن ْ ُ ُ َ ْأن َ َيضعن َ ْ َ َّمحلهن َ ُ  يف ٌّعام ََْ

  )١(."أزواجهن عنهن َّواملتوىف املطلقات،
  

  :دليلهم من السنة
َّأنروي اإلمام مسلم يف صحيحه بسنده عن  سليمان بن يسار  َسلمة ََأبا َ َ َ َبن َ ِعبد ْ

ِالرمحن، َْ َْ َّ 
َوابن ْ ٍعباس، َ َاجتمعا ََّ َ َ َعند ْ ََهريـرة، َِأيب ِْ َْ َُومها ُ ِيذكران َ

َ ُ ْ ََْالمرأة َ َ ُتـنـفس ْ َ َبـعد ُْ ْ ِوفاة َ َ َزوجها َ
ِ
ْ ٍبليال، َ

ََ
َفـقال ِ َ َ 

ُابن ٍعباس ْ َعدتـها: ََّ ُ َّ
ُآخر ِ

ِاألجلني، ِ ْ َ َ َ َوقال ْ َ َسلمة َُأبو َ َ َ ْقد: َ ْحلت، َ َّ َفج َ َعالَ ِيـتـنازعان َ
َ َ َذلك، َََ

َقال َِ َ :
َفـقال َ ََهريـرة َُأبو َ َْ َمع ََأنا: ُ ِابن َ ِأخي ْ ِيـعين -  َ ْ َسلمة ََأبا َ َ َ َُفـبـعثوا -  َ ًَْكريـبا ََ َموىل ُ ْ ِابن َ ٍعباس، ْ  ُِّأم َِإىل ََّ

َسلمة، َ َ َُيسأهلا َ َ ْ ْعن َ َذلك، َ
ْفجاءهم َِ ُ َ َ ْفأخبـرهم، َ ُ َ َ ْ َّأن ََ َسلمة َُّأم َ َ َ ْلتَقا َ َّإن«: َ َسبـيـعة ِ َ َاألسلمية َُْ َّ ِ َ ْ َ ْ 

ْنفست َ
َبـعد ُِ ْ ِوفاة َ َ َزوجها َ

ِ
ْ ٍبليال، َ

ََ
َوإنـها ِ ْذكرت ََِّ َ َ َذلك َ

ِلرسول َِ
ُ َ

َفأمرها  ،- - ِاهللا ِ َ ْأن َََ َتـتـزوج َ ََّ ََ«)٢(  
َسبـيـعة الصحيحني من غري وجه، أنوما يف  َ ََّاألسلمية َُْ ِ َ ْ َ   تويف عنها زوجها وهي حامل، فلمْ

ّتنشب أن وضعت محلها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها جتملت للخطاب، فدخل عليها  ّ
ِِالسنابل َُأبو( ٍ بن بـعككََّ َ ْ َ ُ ََفـقال هلا): ْ َ َ َما يل أراك متجملة؟ لعلك تـرجني النكاح: َ ََ ّ َ ًَ

ِ
ْ

ِ ََّ َ ّ َ ُ ََ ِ َ ِّإنك، والله . ِ َ
ِ ِّ

ُما أنت بناكح حىت متر عليك أربـعة َ َ ََْ َِ
ََْ ُّ َ ٍ ِ َِ ِ ٌ أشهر وعشرْ ْ َ َ ٍ ُ ْ ُقالت سبـيـعة. َ َ ْ َُ ْ َ ُفـلما قال يل ذلك، مجعت : َ ْ ََ

َِ ِ َ َ َّ َ
ُعلي ثيايب حني أمسيت ْ َْ َ َ

ِ ِِ َ ّ ِّفأتـيت رسول الله . ََ َ ُ َ ُ َََْ فسألته عن ذلك؟ فأفـتاين بأين قد حللت ُ َْ َ ْْ َ َ َّ َ َ َِ ِ َ َ ُْ َِ َ ُ ْ َ
ِحني وضعت محلي

َْ ُ ْ َ َ َ
َوأمرين بالتـزوج إن بد. ِ َّ َْ ِ ِ َّ

ِ ِ
َ    )٣(..ِا يلََ

إن احلامل إذا :  قال مجهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى يف األمصار": قال ابن حجر
  .)٤(."مل وتنقضي عدة الوفاةمات عنها زوجها حتل بوضع احل

                                 
 ).٣٠٠/ ٤" (زاد املسري يف علم التفسري) "١(

ِكتـــاب الطـــالق ) ١٤٨٥( ح) ١١٢٢/ ٢(هـــذا لفـــظ مـــسلم صـــحيح مـــسلم ) ٢( َ َّ ُ َ
ِ بـــاب انقـــضاء عـــدة -ِ َّ ِ ِ

َ
ِْ ُ َ

َِْالمتـــــــوىف عنـهــــــا زوجهــــــا، وغريهــــــ ََ َ َُ َُ ْ َ ْ َّ َ َ ِا بوضــــــع احلمــــــل، وأخرجــــــه البخــــــاري يف صــــــحيحه  ْ ْ َْ ِ ْ َ
(  ح)١٥٥/ ٦(ِ

ُباب -كتاب تفسري القرآن)٤٩٠٩ ْوأُوالت األمحـال َأجلهـن َأن يـضعن محلهـن، ومـن يـتـق اللـه جيعـل {َ َ ُ ُْ ََ َ َّ ِ ََّ ْ َ َ ََ َ ََّ َّ ََ َُْ ْ َ ْ ِ ْ َ ُ
ًله من أَمره يسرا ْ ُ ِِْ ْ ُ

ِ  .] "٤: الطالق[} َ

باب انقضاء عدة "وعند مسلم " ً باب فضل من شهد بدرا-املغازي "رواه البخاري يف صحيحه  ك ) ٣(

 .١٤٨٤ح" املتوىف عنها زوجها بوضع احلمل

  .)٤٧٤/ ٩(البن حجر " فتح الباري)  "٤(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٢٧

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

  :القول الثاني
 فال تتزوج األجلني آخر فعد�ا زوجها عنها املتوىفاملرأة احلامل  وأما املطلقات، يف اآلية أن 

 عباس وابن - - عليإليه  ذهبوهو ما  .عد أن تعتد أبعد األجلني احلمل أو الوفاةإال ب
َُواختاره )١(.البيان جممع يف كما اإلمامية مذهب وهو ، - عنهما تعاىل اهللا رضي-  ََ ُسحنون  ْ ُ ْ َ

  )٢(.املالكية من
   :دليلهم

ُوالذين يـتـوفـون منك{ يف قوله تعاىلما جاء يف سورة البقرة ْ ِ َ ْ َّ َ َُ َ
ِ َّ

َّم ويذرون أزواجا يـتـربصن بأنـفسهن َ ًِ ِ ُ َْ َِ
َ ْ ََّ ََ َْ َ ُ ََ ْ

ًأربـعة أشهر وعشرا  ْ ََ َ ٍ ُ َْ َ ِالبـقرة[} ََْ
َ َ َْ :٢٣٤[.  

  :الترجيح بالسنة
ُأثر احلديث الصحيح ظاهر يف ترجيح القول األول، وليس هذا وحسب بل نقل عن علي 

  ) ٣(. أ�ما رجعا إيل قول اجلماعة ملا بلغهما احلديث- -وابن عباس 
ِ وفاق أتباعه عن املنقول أن ويقويه عنه رجع إنه ويقال" قال ابن حجر يف رجوع ابن عباس َِ

  )٤(.ذلك يف اجلماعة
 ابن عن)٥("تفسريه "يف جرير ابن رواه وما" الصحيح "يف ورد ماويشهد لصحة رجوعه كذلك 

 بعد بقالسا القول عن رجوعه على يدل طلحة أيب بن علي طريق من حسن بإسناد عباس
  )٧(.-رمحه اهللا-  وهو ما رجحه الطربي)٦(.األسلمية سبيعة حديث بلغه أن
 احلامل املطلقة أن على األعصار، مجيع يف العلم أهل أمجع:"- رمحه اهللا– ابن قدامة قالو

 عنها املتوىف أن على أيضا وأمجعوا. احلياة يف مفارقة كل وكذلك. محلها بوضع عد�ا تنقضي

                                 
وأوالت األمحـــــال ):"١٠/٤٤(ويف جممـــــع البيـــــان  ).٣٣٣/ ١٤" (روح املعـــــاين= تفـــــسري األلوســـــي )  "١(

املطلقــات خاصــة، وهــو املــروي عــن أئمتنــا علــيهم  ي يفهــ. قــال ابــن عبــاس) أجلهــن أن يــضعن محلهــن

حامال، فعـد�ا أبعـد األجلـني، فـإذا مـضت �ـا أربعـة أشـهر   املتوىف عنها زوجها إذا كانتفأما. السالم

 ."وضع احلمل وعشر، ومل تضع انتظرت

 ) .٥١٦/ ٢" (البحر احمليط يف التفسري) "١٧٤/ ٣" (تفسري القرطيب)  "٢(

َة َأن ابــن عبــاس رجــع إىل قـــول اجلماعــة لمــا بـلغــه حــديث ســبـيـعةنقــل ابــن قدامــ) ٣( َ ْ َُ ُ َ َ َ َ َُ
ِ

َ َ ََّ َ ِ
َ َ ْ ِ

ْ َ َ  البــن قدامــة "املغــين" .َّ

)١١٨/ ٨(. 

 .)٤٧٤/ ٩(البن حجر " فتح الباري)  "٤(

 .٥٥٧٤ : رقم)٢٥٥/ ٥( ت شاكر "جامع البيان= تفسري الطربي " )  ٥(

  .٨٩٤/ ٢للحميدي " ري ابن عباس ومروياتهتفس: "، انظر)٥١١/ ٢١" (التفسري البسيط) "٦(

 .)٤٥٥/ ٢٣( ت شاكر "جامع البيان= تفسري الطربي ) "٧(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٢٨

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

 وجه من علي عن وروي عباس، ابن إال محلها، وضع أجلها مال،حا كانت إذا زوجها
  )١(."األجلني بأقصى تعتد أ�ا منقطع،

  
  .التفاوت في تقويم درجة الحديث عند العلماء: رابعالمطلب ال

 الــذي ورد يف بيــان اآليــة وتفــسريها لــه أثــر كبــري يف يف تقــومي درجــة احلــديثإن تفــاوت العلمــاء 
 فقـــد ،وتقويتــه أو تـــضعيفهدرجـــة تقوميـــه ًلــك أل�ـــم خيتلفـــون أحيانــا يف وذ ،الرتجــيح بـــه أو تركـــه

خـرين وتلـك آ وقـد يقـوي عنـد مجاعـة ويـضعف عنـد ،يثبت عند مجاعة وال يثبت عند اآلخرين
  .مثلة لبيان هذه الصورأ

  : الصورة االولي
  إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد األقوال فهو مرجح له على ما خالفه

 وذلـك ، هـو املقـدم علـى غـريهوال املفسرين فالقول الذي يؤيده خرب عن النـيبإذا تعددت أق
 يـــدل علـــى صـــحته وتـــرجيح غـــريه خمالفـــة حلـــديث ألن ورود معـــىن هـــذا القـــول يف قـــول النـــيب

  .النيب
ه يوافـق معـىن أحـد لكـن معنـااآليـة،  مل يـرد مـورد التفـسري أللفـاظ ا املثـالاحلديث الوارد يف هذف

  . يف اآليةرةذكواألقوال امل
  

  :تطبيق من سورة الشوري
َقل ال أسألكم عليه أجرا إال اْلمودة في اْلقربى{قوله تعالي ْ ُْ ِ َِ ََّ َ ََ َ َِّ ً ْ َْْ َ ُ َُ ْ   ]٢٣: الشورى[} ُ

َإال المودة يف القرىب{ اختلف العلماء يف معين قوله تعايل ْ ُْ ِْ َ َّ َ َ
  :وإليك أقوال العلماء يف ذلك}َِّ

  :القول األول
ــودوين يف نـفــسي لقــرابيت. ابــة الــيت تــربط بــني الرســول وبــني كفــار قــريشالــصلة والقر َِيعــين أن تـ َ َ َ َِ ِ ْ ِ ِ ُّ َ، 

ْوحتفظوا يل القرابة اليت بـيين وبـيـنكم ُ َ ْْ َْ َ ََ َِ َِّ َ َ ََ ْ َ
ِ ُ َ.  

، وإليـــه ذهـــب جماهـــد وقتـــادة وعكرمـــة -رضـــي اهللا عنهمـــا-وهـــو قـــول يـــروي عـــن ابـــن عبـــاس 
 )٤( وأبــو حيــان)٣(ابــن عطيــةو )٢(الطــربي واختــاره الــشعيب وطــاوس وومقاتــل والــسدي والــضحاك

                                 
 .)١١٨-١١٧/ ٨(البن قدامة " املغين)  "١(

 .)٥٣٠/ ٢١(جامع البيان ت شاكر = تفسري الطربي ) ٢(

 .)٣٤/ ٥(احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز = تفسري ابن عطية ) ٣(

   .)٣٣٥/ ٩(حمليط يف التفسري البحر ا) ٤(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٢٩

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

 والقاضـي عيـاض يف الـشفا ،واقتصر علي هـذا القـول البخـاري يف كتـاب التفـسري مـن صـحيحه
  )٢(.وعلي ترجيحه  أكثر املفسرين،)١(ومل يذكر غريه

    :دليلهم
َعـــن ابـــن عبـــاس رضـــي اللـــه عنـهمـــا مـــا رواه البخـــاري يف صـــحيحه َُ َْ َ َُ َّ

َ
ِ ٍ َّ ِ ُأنـــه: ِْ ِ ســـئل عـــن قـولـــهََّ ِِ

ْ َ ْ َ َ َِّإال {: ُ

َاملـــودة يف القـــرىب ْ ُ ِ َ َّ َ َ
ٍْ فـقـــال ســـعيد بـــن جبــــري-]٢٣: الـــشورى[}  َُ ُ ْ ُ ِ

َ َ َ ِقــــرىب آل حممـــد صـــلى اهللا عليـــه : َ
ََْ ُ َّ َ

ٍ َّ َُ ِ
َ ْ ُ

َوســلم 
َّ َ ٍ فـقــال ابــن عبــاس-َ ََّ ُ ْ َ َ َعجلــت إن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مل يكــن ب: َ ْ َُ َْ َ

َّ ََّ َ
ِ
ََْ َُ َ َّ َِّ َّ ِ َ ْ ٍطــن مــن قـــريش، ِ َْ ُ ْ ٌ

ِ ْ
َإال كان له فيهم قـرابة، فـقال َ َ ٌََ َ ْ

ِ ِ
ُ َ َ َ ِإال أن تصلوا ما بـيين وبـيـنكم من القرابة«: َِّ ِ

َ َ َ ََ َ ََ ْ ُ َ ْ َْ ِ ُ ِ ْ َ َِّ«)٣(  
ِفابن عباس كـان مـن كبـار أهـل البـيـت وأعلمهـم بتـفـسري القـرآن،  :"-رمحه اهللا–قال ابن تيمية 

ْ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ ِْ ِ ِ َِ َ ََ ْ َْ َ ِْ ْ ِ َ َ ٍ ََّ ُ َ
ُهذا تـفسريه الثابـت عنـهَو َْ ُ ِ َّ ُُ

ِ ْ َ َ َويـدل علـى ذلـك أنـه مل يـقـل إال المـودة لـذوي القـرىب. َ ُْ ُ ُْ ِْ َ َِ َِ َّ َ َْ ََِّ َ ََْ ََّ َ َ َ ُّ َولكـن قـال. ُ َ ْ
ِ ََ :

َإال المودة يف القرىب ْ ُْ ِْ َ َّ َ َ
َِّ")٤(  

  .)٥(ِويف دخول يف يف الكالم أوضح الدليل على أن معناه إال موديت يف قرابيت منكم 
وهكــذا روى عــامر الــشعيب، والـــضحاك، "ل ابــن كثــري بعـــد أن ســاق هــذا احلــديث وغـــريه، وقــا

وبـه قـال . وعلي بن أيب طلحة، والعويف، ويوسف بن مهران وغري واحد، عـن ابـن عبـاس، مثلـه
  .)٦(."جماهد، وعكرمة، وقتادة، والسدي، وأبو مالك، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم، وغريهم

  :القول الثاني
 علـى دعـويت لكـم ًأقاربـه وعـشريته وعرتتـه فيكـون املعـىن ال أسـألكم أجـرا: راد بـالقرىب هنـاأن امل 

ْحتـسنوا إلـيهم وتـبــروهم إىل اخلري واحلق، ولكـن أسـألكم أن حتفظـوين يف قـرابيت وأهـل بيـيت، بـأن  ُْ ُّ ََ َ
ِ َِْ ُ ِْ ُ

  . وال تؤذوهم بأى نوع من األذى
وعمــــرو بــــن شــــعيب  ســــعيد بــــن جبــــري، وعلــــي بــــن أيب طالــــب، وبــــن ّقالــــه علــــي بــــن احلــــسني 

  )٧(. ورجحه حممود حجازي يف تفسريه الواضح.السديو

                                 
 )٥٢/ ١( حمذوف األسانيد -الشفا بتعريف حقوق املصطفى )  ١(

:" قال )٧٠/ ٧(أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ، ) ١٤٤/ ٤( إحياء الرتاث -تفسري البغوي  )٢(

 ."وهذا القول هو الصحيح يف اآلية

ِصـــحيح البخـــاري كتـــاب تـفـــسري القـــرآن )٣(
ْ ُ َِ ِ ِْ ُ ِبـــاب قـولـــه -َ ِ

ْ َ ُ َإال املـــودة يف القـــرىب{: َ ْ ُ
ِ َ َّ َ َ

/ ٦] (٢٣: الـــشورى[} َِّ

ِكتاب املناقب  صحيح البخاري ،٤٨١٨:ح) ١٢٩ ِ
َ
َ ُ َ

ِ)٣٤٩٧) ١٧٨/ ٤. 

  .)٢٦/ ٤(منهاج السنة النبوية ) ٤(

  .)٥٣٠/ ٢١(جامع البيان ت شاكر = تفسري الطربي ) ٥(

 .)١٩٩/ ٧(تفسري ابن كثري ت سالمة ) ٦(

  .)٣٦٨/ ٣( التفسري الواضح ،)٦٤/ ٤( املسري يف علم التفسري زاد) ٧(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٣٠

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

  )١(ذهب إليه الزخمشري يف الكشافو
إال : املعـىن ومـا فـسر بـه بعـض املفـسرين أن :"وعلق الطاهر ابـن عاشـور علـي هـذا القـول بقولـه

يب، وال تـصح فيـه روايـة أن تودوا أقاريب تلفيق معىن عن فهم غري منظـور فيـه إىل األسـلوب العـر
  )٢(".عمن يعتد بفهمه

  :لثالقول الثا
   . وذهب إليه احلسن. باإلميان والعمل الصاحل- تعاىل-التقرب إىل اهللا: أن املراد بالقرىب هنا

وقــول احلــسن حــسن، ويــدل علــى صــحته احلــديث املــسند عــن رســول اهللا صــلى : قــال النحــاس
األزدي قـال أخربنـا الربيـع بــن سـليمان املـرادي قــال اهللا عليـه وسـلم كمـا حــدثنا أمحـد بـن حممــد 

 قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن - وهــو ابــن يزيــد  البــصري-أخربنــا أســد ابــن موســى قــال حــدثنا قزعــة
ال أســـئلكم : (أيب جنـــيح عـــن جماهـــد عـــن ابـــن عبـــاس أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال

دوا اهللا عــــز وجــــل وأن تتقربــــوا إليــــه  إال أن تــــواًعلــــى مــــا أنبــــئكم بــــه مــــن البينــــات واهلــــدى أجــــرا
  )٤().)٣(بطاعته

  :الترجيح بالسنة
األقــوال الــيت وردت يف تفــسري هــذه اآليــة الكرميــة كمــا ســبق تفــصيله حــديث ال يوجــد مــن بــني 

ًصــحيح عــن النــيب صــلي اهللا عليــه وســلم نــصا يف تفــسريها، ولكــن مــا روي عــن ابــن عبــاس يف 
  :ك لعدة اعتباراتاألول ويرجحه وذلالبخاري يقوي الرأي 

                                 
  .)٢١٩/ ٤(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل = تفسري الزخمشري ) ١(

 يف تفــسري هــذه اآليــة وتــرجيح -رمحــه اهللا–وقــد أفــرد الطــاهر بــن عاشــور .)٨٣/ ٢٥(التحريــر والتنــوير ) ٢(

ًقل ال أسـئلكم عليـه أجـرا إال املـودة يف :(سري قوله تعاىل مراجعة يف تف(مقالة قيمة بعنوان القول األول 
دار ) ٢(ط  ومـا بعـدها) ٢٠:ص ()حتقيقات وأنظار يف القـرآن والـسنة (هيف كتاب]٢٣الشورى) [القرىب

 .)م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩(السالم ، 

 ٢٤١٥ : ح)٢٣٨/ ٤( مسند أمحـد ط الرسـالة ، ١١١٤٤ : ح)٩٠/ ١١(املعجم الكبري للطرباين ) ٣(

هــذا حــديث صــحيح :" ، وقــال٣٦٥٩) ٤٨١/ ٢(خرجــه احلــاكم يف املــستدرك علــى الــصحيحني  وأ،

جممــع الزوائـــد  ، قــال اهليثمـــي يف  صـــحيح- ٣٦٥٩اإلســناد ومل خيرجـــاه ،ووافقــه الـــذهيب يف التلخــيص 

ْرواه َأمحد والطبـراين، ورجال َأمحد فيهم ، ١١٣٢٥ : ح)١٠٣/ ٧(ومنبع الفوائد  َ
ِ ِ

َ َُ َْ ُْ َ َِ ِ
َ َ َُّ َ

َّ ُقـزعة بن سويد وثـقه ُ ْ َْ َُّ
َ ُ

ٍ
َ ُ َ ََ

ٌابن معني وغيـره وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات ََ ُِ ِ ِ ِِ ِ ِ
َ َ َِ َّ َ َ َ ٌُ ْ ُُ ْ َْ ) ٣٣٦/ ٨(املسند املوضوعي اجلامع للكتب العشرة . ٍ

مـــسند أمحـــد ط . إســـناده ضـــعيف لـــضعف قزعـــة بـــن ســـويد البـــاهلي: قـــال الـــشيخ شـــعيب األرنـــاؤوطو

  .)٢٣٨/ ٤(الرسالة 

 .)٢٣/ ١٦( القرطيب تفسري)  ٤(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٣١

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

 .صحة احلديث وصدوره من حرب األمة وابن عم النيب صلي اهللا عليه وسلم -
أن السورة مكية ومل يكن علي رضي اهللا عنه قد تزوج فاطمـة رضـي اهللا عنهـا إال بعـد  -

  )١(.، وهذا ما أشار اليه ابن كثري يف التفسريبدر
ليـــه وســـلم أشـــد العـــداوة ؛  وقـــد عـــادوا النـــيب صـــلي اهللا ع،أن ســـياق اآليـــة يف الكفـــار -

ولــيس مــن .  فيكفــوا عنــه اإليــذاء،فناســب أن يــذكرهم بوشــائج القــريب وصــلة األرحــام
املناسب هنا أن يـذكرهم ويـأمرهم بـصلة أقربائـه إذ هـم ال يـصلونه هـو فكيـف يـساهلم 

  .وصل قربته صلي اهللا عليه وسلم؟
ُواحلق تفسري اآلية مبـا فـسرها بـه اإلمـام حـرب َ َُ ِْ ِ ِ َ َ َّ َ َ األمـة، وتـرمجـان القـرآن، عبـد اللـه بـن عبـاس، كمـا َِ ََ ٍ َّ ََّ َ َُ ْ ْ

ِ َِّ ُ ِ
ْ ُْ ُْ ُ ُ ُ ْ

ُّرواه عنـــه البخـــاري  ِ َ ُْ ُ َْ ُ ُرمحـــه اللـــه-ََ َُّ َ
ِ
ْ وال تـنكـــر الوصـــاة  بأهـــل البـيـــت، واألمـــر باإلحـــسان إلـــيهم، -َ

ِ ْ ْ ْ َِْ ِ
َ

ِْ ِْ ِ
ُ َُ َ َ

ِ
َْ ِْ ْ َ ُ َ َ َ ُْ َ

ِواحرتامهم وإكرامهم، فإنـهم م ِ ِ
ْ ْ ُْ َِّ َِ ِ ِ

َ ْ َ ََ
ِ
ًن ذرية طـاهرة، مـن أشـرف بـيـت وجـد علـى وجـه األرض، فخـرا ْ َ َْ َ ِ َْ ْ

ِ ِ ٍ
ْ َْ َُ ََ َ

ِ ٍِ
َ ْ ْ

ِ ْ َ ٍ َُِّّ
َوحسبا ونـسبا، وال سـيما إذا كـانوا متبعـني للـسنة النبويـة الـصحيحة الواضـحة اجلليـة، كمـا كـان  َ َ ََ َ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ ِ
َ َ َ َ ُ ً ً َْ ِ

َْ َّ َِ َّ َُّّ َ َِّ ُ ََ ِ َ َ
َعليه سلفهم، كالع ُْ َ ْ َُ ََ

ِ
ْ َباس وبنيه، وعلي وأهل بـيته وذريته، رضي اهللا عنهم أمجعنيَ

ِ
َ َ َ َ َ

ِِ ِِ ِ َِّ َُِّّ َْ َِ ْ َ ٍّ َ
ِ ِ.)٢(  

  :ة الثانيصورةال
  .الترجيح بتصحيح الحديث عند فريق وتضعيفه عند آخرين

بيد ،ال جيـوز العـدول عـن نـصه يف تفـسري اآليـة ًوكان نـصاأن احلديث إذا صح دم فيما سبق تق
 وعليـه يكـون ،ًعندما خيتلف العلماء يف قبول احلديث سندا أو عدم قبولـهأن هذه الصورة تقع 

  .الرتجيح به أو العدول عن رأي خبالفه ملا مل يثبت عند املفسر
  :تطبيق من سورة البقرة

ُالطالق{ :قال تعالي ِمرتان ََّ ََّ ٌفإمساك َ َ ْ ٍبمعروف َِ
ُ ْ َ

ٌتسريح َْأو ِ ِ ْ ٍبإحسان َ
َ ْ ِِ{)٣(   

ٌتسريح َْأو{: هقول معىن يف اختلفوا ِ ْ ٍبإحسان َ
َ ْ ِِ{  

   :القول األول
أن التــــسريح بإحــــسان هــــو التطليقــــة الثالثــــة، فإمــــا أن ميــــسكها بعــــد التطليقــــة الثانيــــة، وإمــــا أن 

  )٤(.وغريمها وعطاء جماهد قول  وهذا.يطلقها الثالثة

                                 
وذكــر نــزول هــذه اآليــة يف املدينــة بعيــد؛ فإ�ــا مكيــة ومل يكــن إذ :" -رمحــه اهللا– ابــن كثــري قــال احلــافظ) ١(

تفـسري ابـن .  الثانيـة مـن اهلجـرةمـن الـسنةذاك لفاطمة أوالد بالكلية، فإ�ا مل تتـزوج بعلـي إال بعـد بـدر 

 ).٢٠١/ ٧(كثري ت سالمة 

 .)٢٠١/ ٧( سالمة تفسري ابن كثري ت) ٢(

 .]٢٢٩: البقرة)  [٣(

/ ١(النكـــت والعيـــون = ، تفـــسري املـــاوردي ) ٥٤٤/ ٤(جـــامع البيـــان ت شـــاكر = تفـــسري الطـــربي )  ٤(

٢٩٤(. 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٣٢

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

  :دليلهم
َحديث أيب رزين األسدي

ِ
َ

َِجـاء رجـل إىل:  قال عند أيب داود وغريه)١( ٌ ُ ََ ِّ النـيب َ َِّ--فـقـال َ َ ُلـه: َ َ :
َأرأيــــت قـــــول  اللــــه تـعــــاىل  َ َ

ِ َّ َ ْ َ َ َْ ٍالطــــالق مرتــــان فإمــــساك مبعــــروف أو تــــسريح بإحــــسان{ََ ِ
َ َْ ِْ ِِ

ٌ ِْ ْ َ ََ ٍ
ُ َْ

ِ ٌ َ َّ َُ َ : البقــــرة[} َّ
َ قال،]٢٢٩ َفأين الثالثة؟، قال: َ َ ََُ

ِ َّ َ ُتسريح بإحسان الثالثة«: َْ ََ
ِ َّ ٍ

َ ْ ِِ
ٌ ِ ْ«. )٢(.  

  :القول الثاني
ال يراجعهــا بـأن يــرتك الـزوج زوجتـه و العـدة، بانقــضاء تبـني حـىت املعتــدة تـرك معنـاهالتـسريح أن  

املعروف أي اذا مل يــرد أن يردهــا إليـه بعــد التطليقــة الثانيــة وميــسكها بــحـيت تنقــضي عــد�ا منــه، 
  .وال يرجعها إليه لإلضرار �ا ،فليذرها حيت تنقضي عد�ا

ّوالسدي عطاء وهو قول  ورجحه غري واحد من املفسرين منهم الرازي ودلل )٣( :والضحاك  ُ
 ظاهرة الوجوه فهذه"  :علي الرجحان بوجوه السياق واملناسبة بيد أنه ختم احتجاجه بقوله

                                 
ُّأَبو رزين، امسه مسعود بن مالك األسدي الكويف )  ١( ِ ُِ ْ ُّ ِ ِ

َ َ َ َُ ٍ
ُ َْ ُُ ُ ْ ْروى عن]  ه١٠٠ - ٩١: الوفاة[َُْ َ ٍابن مسعود، : ََ

ُ ْ َ ِ ْ
َوع ْلي، وَأيب هريـرة، وعمرو ابن أُم مكتوم، وابن عباس، وغريهمَ

ِ ِِْ ََ َ َ ٍَ َّ ِِّ ْ ْ
ٍ
ُ ْ َ ََ َ ُ ِ ُروى عنه. ٍّ َْ َُمنصور، واألعمش، ومغرية : ََ ِ

ُ ََ َ َُ ُْ َ ٌ ْ
ٌبن مقسم، وعطاء بن السائب، وإمساعيل بن َأيب خالد، ومجاعة َْ َ َ ََ َ ُ َ ُ َ ُ

ٍ ِ
َ ِ ْ ْ ُْ

ِ ِ ِْ ِ ِ َّ ُ َ ٍ
ِوكان فقيها مسن�ا. َ

ُ ً
َِ َ اريخ اإلسالم ت ت. ََ

  ).٢٥٢:( ترمجة) ١١٩٥/ ٢(بشار 

 وكذلك حكى بن املديين ًقال أمحد بن حنبل كان شعبة ينكر أن يكون أبو رزين مسع من بن مسعود شيئا

: ص(جــامع التحــصيل . عــن حيــىي القطــان وقــال بــن معــني أبــو رزيــن عــن عمــرو بــن أم مكتــوم مرســل

 ).٧٥٧:( ترمجة) ٢٧٨

=  ، تفــسري الطــربي ٢٨٣ح )٣٤٧/ ١( تفــسري عبــد الــرزاق ٢٢٠) ١٨٩: ص (املراســيل أليب داود )٢(

، ١٤٥٦/ ح)٣٨٤/ ١(، ســنن ســعيد بــن منــصور ٤٧٩١: رقــم) ٥٤٥/ ٤(جــامع البيــان ت شــاكر 

/ ٧(الــسنن الكــربى   عــن أنــس، قــال البيهقــي٣٤٠/ ٧، والبيهقــي ٤/ ٤" الــسنن"ورواه الــدارقطين يف 

األحكــام الوســطى (؛ قــال عبــد احلــق اإلشــبيلي يف .شيءوروي عــن قتــادة عــن أنــس ولــيس بــ).: ٣٤٠

، .قد أسند هذا عن إمساعيل بن مسيع عن أنس، وعن قتـادة عـن أنـس، واملرسـل أصـح).): ١٩٥/ ٣(

ِروى الــدارقطين يف ســننه هــذا احلــديث مــن ).: ٣١٦/ ٢ ("بيــان الــوهم واإليهــام"يف  وقــال ابــن القطــان
َ َ َ َ ِ َّ ََ

َطــريقني عــن أنــس وجعلــه عــن  ََ ِ ِأيب رزيــن عــن النَّــيب َ َمرســال أصــح وعنــدي َأن الطــريقني صــحيحان  َِ
َ ُ

ِ ِ
َ ِ ْ َ ِ َّ ِ ْ َ ْ  .

ِوقال  النَّسائي ليس به بأس فالطريقان صحيحان ِ
َ َ

ِ ِ ِ
َ َ َِّ َ َْ ِ

َ َْ ّ َ َ َ.  

املسند : املرسل أصح، وقال ابن القطان: قال عبد احلق.  وهو يف املراسيل أليب داود كذلك:قال ابن حجر

، )١٤٢/ ١(ختـــريج أحاديـــث الكـــشاف  . مـــانع أن يكـــون لـــه يف احلــديث شـــيخانأيــضا صـــحيح، وال

  .)٤٢١/ ٣(، التلخيص احلبري ط قرطبة )٧٥/ ٨(البدر املنري 

 .)٢٢٤-٢٢٣/ ٤(، التفسري البسيط )٥٤٧/ ٤(جامع البيان ت شاكر = تفسري الطربي ) ٣(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٣٣

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

  )١(.عليه مزيد فال اخلرب ذلك صح فإن القول، ذلك صحة يف رويناه الذي اخلرب يثبت مل لو
 حمقق تفسري الطربي شاكرأمحد  الشيخمده ومن املتأخرين الذين مالوا إيل هذا القول واعت

 إىل ًمشريا قليل بعد جعفر أبو وسيقول" : ترجيح الطربي للقول األول بقولهحيث علق علي
 إىل منه ذهاب وهذا". غريه من بنا أوىل - - اهللا رسول عن اخلرب اتباع فإن: "احلديث هذا

  .مالعل أهل بعض خيتاره مذهب  وهو. املرسل باحلديث االحتجاج
 )٢(اإلسالم يف الطالق نظام كتاب يف - اهللا رمحه-  جعفر أيب على رددت وقد - ويضيف- 

 وعلى غريه من بنا أوىل - - اهللا رسول عن اخلرب إن ونعم: "فقلت كالمه ذكرت أن بعد
 رزين أيب خرب ولكن. ًثابتا ًصحيحا كان إذا والسالم الصالة عليه عنه ورد ما والرأس العني
. ًصحابيا وليس تابعي األسدي رزين أبا ألن. موصول غري مرسل إنهف صحيح غري هذا

-  اهللا رسول وحاشا. ًجدا املعىن باطل خرب إنه مث جمهول راو عن ألنه فيه، حجة ال واملرسل
 - ْفإن {: سياق الكالم يف بعدها اليت اآلية يف ثابتة وهي �ذا، الثالثة الطلقة يفسر أن َِ

َطلقها فال حتل ل ُّ َِ َ ََ َ َُه من بـعد حىت تـنكح زوجا غيـرهََّ َْ ً َ َ ْْ َ َ
ِ َِْ َّ ُ ْ . رابعة طلقة كانت وإال .]٢٣٠: البقرة[} ُ

  )٣(".بالضرورة الدين من املعلوم خالف وهو
  :القول الثالث

  . اآلية تحتمل األمرينن أ
 جاءت: وقيل الطالق؛ عدد لبيان اآلية هذه جاءت: بعضهم  قال:"العريب ابن قال أبو بكر

  .الطالق سنة لبيان
  )٤(.العدد بيان الوقوع سنة وبيان الرد، يف السنة بيان العدد بيان فإن صحيحان؛ والقوالن

  :الترجيح بالسنة
 )٦( وابن عطية)٥(فأخذ به الطربي،األسدي رزين أيب اختلف املفسرون يف األخذ حبديث

                                 
 .)٤٤٤/ ٦(مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري = تفسري الرازي )  ١(

  .محد شاكرأ: تأليف )  ٢٤(صفحة ) ٢٩( االسالم الفقرةيفنظام الطالق )  ٢(

 .)٥٤٥/ ٤(جامع البيان ت شاكر = حاشية حتقيق تفسري الطربي ) ٣(

 ).٢٥٨/ ١(أحكام القرآن البن العريب ط العلمية ) ٤(

ّن أيب رزين، فإن اتباع ، الذي رواه إمساعيل بن مسيع، ع--ُلوال اخلرب الذي ذكرته عن النيب :" قال) ٥(
جامع البيان ت شاكر = تفسري الطربي . "اخلرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه  وسلم أوىل بنا من غريه

)٥٤٧/ ٤.( 

احملرر الـوجيز يف تفـسري الكتـاب = تفسري ابن عطية "ويقوى عندي هذا القول من ثالثة وجوه  ":قال) ٦(

 ).٣٠٦/ ١(العزيز 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٣٤

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

  . وغريهم)٢( واآللوسي)١(والقرطيب
 )٣(وممن قال �ذا القول اجلصاص. إنه مل يثبت: أما الذين مل يأخذوا باحلديث فإ�م قالوا

  . وغريهم)٥( وابن العريب)٤(والكيا اهلراسي
  

  .صح عنده احلديث فاخذ به ورجح الرأي الذي يقتضيه: فالفريق األول
 يأخذ باحلديث ألنه مل يصح عنده، إال أنه ذهب إيل أن اآلية حمتملة مل: والفريق الثاين

  .العريبًاألمرين معا كما فعل ابن 
، ورجح الرأي اآلخر الذي يقول بأن عنده يصح مل ألنه باحلديث يأخذ مل :الفريق الثالث

التسريح هو ترك الزوجة بعد التطليقة الثانية حيت تنقضي عد�ا دون طالق ثالث العتبارات 
  )٦(.سياقية كما فعل اجلصاص والكيا

  .رتجيح بني أقوال املفسرينو�ذا يتبني أن ثبوت احلديث أو عدم ثبوته له أثر يف ال
واألخذ باحلديث أوىل فإنه مرسل حسن يعتضد مبا أخرجه الطربي من : "قال ابن حجر

حديث بن عباس بسند صحيح قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقتني فليتق اهللا يف الثالثة فإما 
  )٧("أن ميسكها فيحسن صحبتها أو يسرحها فال يظلمها من حقها شيئا

درجة احلديث، وكونه يصلح لالحتجاج يف تفسري اآلية احلاشية عن لقول يف ُوقد فصلت ا
  .علمأعلي وفق ما ذهب إليه أصحاب الرأي األول واهللا 

  

                                 
  ).١٢٧/ ٣(تفسري القرطيب "جوه وهو أصح لو" قال )  ١(

  .)٥٣٠/ ١(روح املعاين = تفسري األلوسي " وهو املأثور" :قال)  ٢(

ِّوروي عـن النَّـيب :" وقال يف سبب رده للقول األول) ٣( ِ ْ َ َ ِ َُ-- حـديث غيــر ثابـت مـن طريـق النقـل ويـرده ِ َِ ْ َ
ِ ٍ ِ َ ُ َْ ٌ ِ

ًالظاهر أَيضا ْ ُ
ِ  منهم السدي والضحاك أنه تركها حىت تنقضي وقد روي عن  مجاعة من السلف....... َّ

أحكــام القــرآن " ً  يف ذلــك  ثابتــا--عــد�ا وهــذا التأويــل أصــح إذ مل يكــن اخلــرب املــروي عــن النــيب 

 ).٨٧/ ٢(للجصاص ت قمحاوي 

أحكـام القـرآن للكيـا " وهذا اخلرب غري ثابت من طريـق النقـل::"وقال عن دليل أصحاب الرأي األول)  ٤(

 ).١٧٣/ ١(اهلراسي 

:  قال-  -إن التسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة، وورد يف ذلك حديث أن النيب : وقد قال قوم) ٥(

 ).٢٦٠/ ١(أحكام القرآن البن العريب ط العلمية . ومل يصح» التسريح بإحسان هي الطلقة  الثالثة«

 ).٣٥٠:(ص" أسباب اختالف املفسرين يف تفسري آيات األحكام)  "٦(

 )٣٦٦/ ٩( البن حجر "تح الباريف")  ٧(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٣٥

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

  : من سورة مريمآخرتطبيق 
ْوإن {:ما جاء في تفسير قوله تعالي ِ ْمنكم َ ُ ْ َواردها َِّإال ِ ُ ِ َكان َ َربك ََعلى َ ًحتما َِّ ْ �مقضيا َ ِ ْ َ 

  ]٧١ :مريم[} )٧١(
   :القول األول

- عباس ابن عن ذلك روييف حق املؤمنني والكافرين  ذهب أكثر املفسرين إيل أن الورود عام
- مسعود ابن عن السدي ورواه والسدي األحبار وكعب- - النيب عن  - - 

    )١(.واحلسن
، الدخول هو هاهنا الورود معىن ؛)٢ ( أكثر الروايات عنهقول وهو- - عباس ابن قال
 فيخرجهم  املتقني اهللا ينجي مث والفاجر الرب يدخلها النار: وقالوا ،النار إىل راجعة كنايةوال

  )٣(.منها
والروايات عن ابن عباس يف هذا كثرية وبطرق متعددة، يرى أن الورود املذكور يف اآلية يراد به 

  .، وهو املشهور عنهً كان أم كافراًالدخول لكل أحد؛ مسلما
  :دليلهم

َقاليف مسنده بسنده أمحد اإلمام ما أخرجه  ََحدثـنا :َ َّ ُسليمان َ َ ُبن َُْ ٍحرب، ْ
ْ ََحدثـنا َ َّ ُغالب َ

ِ ُبن َ ْ 
َسليمان َ ٍصالح، َُأبو َُْ ِ ْعن َ ِكثري َ ِبن َِ ٍزياد ْ

ِّالبـرساين، َِ ِ َ ْ ْعن ُ َمسية، َِأيب َ ََّ َقال ُ َاختـلفنا: َ ََْ َُهاهنا ْ ِالورود، ِيف َ
ُُْ 

َفـقال َ َُبـعضنا َ ْ ْيد َال: َ َُخلهاَ ٌمؤمن، ُ ُ
ِ َوقال ْ َ َُبـعضنا َ ْ َيدخلونـها: َ َ ُ ُ ْ ًمجيعا، َ

ِّيـنجي َُّمث َِ َالذين ُاهللا َُ
ِ ْاتـقوا، َّ ََّ 

ُفـلقيت
َجابر ََِ

ِ
َبن َ ِعبد ْ

ُفـقلت ِاهللا، َْ ُْ ُله َ َاختـلفنا َِّإنا: َ ْ ََ َُهاهنا ْ ِالورود، ِيف َ
ُُ َفـقال ْ َ َيـردونـها َ َ ًمجيعا، َُُّ

َوقال َِ َ َ 
ُسليمان َ َيدخلونـها: ًَّرةَم َُْ َ ُ ُ ْ ًمجيعا َ

ُفـقلت،َِ ُْ ُله َ َاختـلفنا َِّإنا: َ ََْ َذلك ِيف ْ
ِالورود، َِ

َفـقال ُُْ َ َُبـعضنا َ ْ  َال: َ
َُيدخلها ُ ْ ٌمؤمن، َ ُ

ِ َوقال ْ َ َُبـعضنا َ ْ َيدخلونـها: َ َ ُ ُ ْ ًمجيعا، َ
َفأهوى َِ ْ ِبإصبـعيه ََ

َْ َ ْ
ِأذنـيه، َِإىل ِِ

َوقال َُُْ َ ََّصمتا،: َ ْإن ُ ِ 
ْأكن َْمل ُ ُمسعت َ ْ

َرسول َِ ُ َيـقول - -  ِاهللا َ ُ ُالورود: " َ ُالدخول،: ُُْ ُ َيـبـقى َال ُّ ٌفاجر ََوال ٌَّبـر َْ
ِ   َِّإال َ

َدخلها، َ َ ُفـتكون َ ُ ِالمؤمن ََعلى ََ ِ ْ ُ ًبـردا ْ ًوسالما، َْ َ َ َكما َ ْكانت َ َ َإبـراهيم، ََعلى َ َ
ِ

َّحىت ِْ َّإن َ ِللنار، ِ َّ  َْأو -  ِ
َقال َجلهنم: َ َََّ

ًضجيجا -  ِ
ِ
ْمن َ

ْبـردهم، ِ ْ
ِ ِ

ِ� يـنجي اهللا الذين اتـقوا، ويذر الظالمني فيها جثيا َُّمث َ ِ ِ ِ ِ
َ َ

ِ َّ ُ َََ ُْ ََّ َ
َّ ُ ِّ َ")٤(   

                                 
/ ٨" (فــــتح البيــــان يف مقاصــــد القــــرآن"، )٢٣٢/ ١٨(ت شــــاكر " جــــامع البيــــان= تفــــسري الطــــربي ) "١(

١٨٦.( 

 ).١٤٢/ ٣" (زاد املسري يف علم التفسري) "٢(

 ).٢٤٦/ ٥( طيبة -" تفسري البغوي"، )٢٩٤/ ١٤" (التفسري البسيط)  "٣(

:  ، ورجالــــه ثقــــات غــــري أيب مسيــــة قــــال عنــــه احلــــافظ١٤٥٢٠) ٣٩٦/ ٢٢(مــــسند أمحــــد ط الرســــالة ) ٤(

مــا جــاء يف الــصراط وامليــزان والــورود : البعــث، بــاب: كتــاب" جممــع الزوائــد"مقبــول، وأورده اهليثمــي يف 

  = رواه أمحـــــد ورجالـــــه ثقـــــات، واحلـــــاكم: ، وقـــــال١١١٥٩ح) ٥٥/ ٧(جممـــــع الزوائـــــد ومنبـــــع الفوائـــــد 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٣٦

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

   :القول الثاني
ممن  وذهب بعض أهل العلم إىل أن اخلطاب يف اآلية خاص بالكافرين وال يشمل املؤمنني؛

  )١(منها جونخير وال يدخلو�ا فإ�م الكفار يف  اآليةأن: عكرمةبذلك  قال
 ابن عن رجل عن السائب بن اهللا عبد عن شعبة عن وكيع من طريق )٢(وروي ابن جرير

ْوإن: (تعاىل اهللا قول يف قال أنه عباس ْمنكم َِ ُ ْ َواردها َِّإال ِ ُِ ال يردها : الكفار، قال: يعين) َ
  .مؤمن

َعكرمةوكان  َِ ْ َيـقرؤها ِ ُ َ ْ َكذلك َ
ِ َ ْوإن: "َ ْمنـهم َِ ُ ْ ُِوارد َِّإال ِ َقال ،"َهاَ ُوهم: َ ُ ُالظلمة َ َ َكذلك. ََّ

ِ َ  َُّكنا َ
َنـقرؤها ُ َ ْ ُرواه ًردا على اآليات اليت قبلها يف الكفار ،َ ُابن ََ ٍِحامت َِأيب ْ ُوابن َ ْ ٍجرير َ ِ َ.)٣(  
  :دليلهم

                                                                                  
هــــذا إســــناد : وقـــال ) ٣٣٦/ ١( ، وشـــعب اإلميــــان للبيهقــــي وصـــححه ووافقــــه الــــذهيب) ٤/٥٨٧ (=

َرواه َأمحـــد ورواتــــه ثقــــات والبـيـهقــــي بإســـناد حــــسنه:" املنــــذري: ، وقــــال.حـــسن  ْ ِِْ
ّ

ِ
َ َْ َ َ َ ََِ ُ َْ ، الرتغيــــب والرتهيــــب "ُ

َ فصل يف احلوض والميزان والصراط ،وابن حجر يف ٥٤٩١ح ) ٢٣١/ ٤(للمنذري 
ِ ْ َ َْْ " الكايف الشاف"ِ

ُغريــب ومل خيرجــوه: ت ســالمة وقــال) ٢٥٢/ ٥" (تفــسريه"ه ابــن كثــري يف ، وأورد١٥٧ ُ َُِّ َْ َ ٌ ِ ،والــسيوطي .". َ

  . ونسبة البن أيب حامت وابن مردويه، وعبد ابن محيد٥٠٥/ ٤" الدر املنثور"يف 

: ( ترمجــة) ٥٦٩/ ٥(وقــد ضــعف العلمــاء هــذا اإلســناد جلهالــة أيب مسيــة وقــد ذكــره ابــن حبــان يف الثقــات 

َأَبو مسية يروي عن جابر بن عبد اهللا روى عنه كثري بن زياد: " قال  )٦٢٩٥ َ ُِ ُ ْ َْ َ َ َّ"  

بعـــد ذكـــره هلـــذا ) ٤٨٠/ ٣" (أضـــواء البيـــان يف إيـــضاح القـــرآن بـــالقرآن" يف  -رمحـــه اهللا-وقـــال الـــشنقيطي 

 سـليمان بـن حـرب،: الظاهر أن اإلسناد املذكور ال يقل عن درجـة احلـسن ألن طبقتـه األوىل: احلديث

أبـــو صــاحل أو أبـــو ســلمة غالـــب بــن ســـليمان العتكـــي : وهــو ثقـــة إمــام حـــافظ مــشهور، وطبقتـــه الثانيــة

كثــري بــن زيــاد أبــو ســهل الربســاين : اجلهــضمي اخلراســاين أصــله مــن البــصرة، وهــو ثقــة، وطبقتــه الثالثــة

ابن حجر يف أبو مسية وقد ذكره ابن حبان يف الثقات، قاله : بصري نزل بلخ، وهو ثقة، وطبقته الرابعة

ألن غـريه مـن رجـال هـذا اإلسـناد ؛ وبتوثيق أيب مسيـة املـذكور تتـضح صـحة احلـديث . �ذيب التهذيب

ثقات معروفون، مع أن حديث جابر املذكور يعتضد بظاهر القرآن وباآليـات األخـرى الـيت اسـتدل �ـا 

خالـد بـن معـدان، ابن عباس وآثار جاءت عن علماء السلف رضي اهللا عنهم كما ذكره ابـن كثـري عـن 

وعبد اهللا بن رواحة رضي اهللا عنه، وذكره هو وابن جرير عن أيب ميسرة، وذكـره ابـن كثـري عـن عبـد اهللا 

 .إنه ورود دخول: بن املبارك عن احلسن البصري، كلهم يقولون

 ).٢٤٧/ ٥( طيبة -" تفسري البغوي"، )٢٣٢/ ١٨(ت شاكر " جامع البيان= تفسري الطربي )"١(

 ).٢٣٢/ ١٨(ت شاكر " جامع البيان=  الطربي تفسري) "٢(

  ).١٣٨/ ١١" (تفسري القرطيب"،)٢٥٣/ ٥(ت سالمة " تفسري ابن كثري) "٣(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٣٧

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

كما يف قوله ، واحلديث عنهم دون غريهم، الكفارأن السياق الذي وردت فيه اآلية وارد يف 
َفـوربك{:تعايل ََِّ ْلنحشرنـهم َ ُ ََّ ُ ْ ْلنحضرنـهم َُّمث} {ََ ُ ََّ

ِ
ْ ْأيـهم} {َُ ُ ُّأشد َُّ َ ُلنحن َُّمث} }َ ْ ُأعلم ََ َْ َبالذين َ

ِ َّ ْهم ِ ُ 
َأوىل ِ�صليا َِ�ا َْ ْوإن}  {ِ ْمنكم َِ ُ ْ َواردها َِّإال ِ ُِ َكان َ   ]٧١ - ٦٨: مرمي[} ََعلى َ

املؤمنني؛ ألن محل اآلية وإذا كان األمر كذلك، كان األنسب محل اآلية على الكافرين دون 
معىن ثقيل ينبو ": -ابن عاشور كما يقول- ًعلى أ�ا خطاب للمؤمنني والكافرين يف آن معا 

عنه السياق، إذ ال مناسبة بينه وبني سياق اآليات السابقة؛ وألن فضل اهللا على املؤمنني 
  )١(.ًا واحدًاباجلنة وتشريفهم باملنازل الرفيعة، ينايف أن يسوقهم مع املشركني مساق

وضعف هذا الفريق احلديث الذي استدل به الفريق األول علي أن الورود عام يف حقي 
  .اجلميع

  :الترجيح بالسنة
إن احلديث الذي استدل به أصحاب الرأي األول أقل ما ميكن أن يوصف به أنه حسن، 

  . علي مجلة من األحاديث الصحيحة اليت تقوي ما جاء يف معناهةزياد
ُ ويـؤيد: "- رمحه اهللا-فظ ابن حجر قال احلا ِّ َُ َصحة َ َّ َهذا ِ ِالتأويل َ ِ  ُِّأم حديث من مسلم رواه ما َّْ

ٍمبشر ِّ َّإن َُ  اهللا أليس النار احلديبية شهد أحد يدخل ال قال ملا - - للنيب قالت حفصة ِ
 هذا ويف يةاآل اتقوا الذين ننجي مث يقول تعاىل اهللا أليس هلا فقال  واردها إال منكم وإن يقول
  )٢(.بالكفار خمتص الورود قال من قول ضعف بيان

جياب على من استدل بالسياق، بالسياق نفسه، حيث جاء فيه ما يفيد جناة املؤمنني من و
ِّنـنجي َُّمث{، وذلك يف قوله تعاىل)الورود( هذا َالذين َُ

ِ ْاتـقوا َّ ُونذر ََّ َالظالمني َََ
ِ ِ َفيها َّ

ِ�جثيا ِ : مرمي[}ِ
٧٢[  
 وهي ذلك، على دالة قرينة اآلية نفس يف أن هو: الثاين الدليل: "-رمحه اهللا- :الشنقيطيقال 

                                 
 ).١٥١ -١٦/١٥٠" (التحرير والتنوير) "١(

ح )١٩٤٢/ ٤(ونــــص احلــــديث املخــــرج يف صــــحيح مــــسلم ) ١٢٤/ ٣(البــــن حجــــر " فــــتح البــــاري)"٢(

َكتاب فضائل الصحابة ر) ٢٤٩٦(
ِ ِ
َ َ َّ ِ َ ْضي اهللا تـعاىل عنـهم  َ ُ ََْ َ َ ُ َ

ِ باب مـن فـضائل َأصـحاب الـشجرة أَهـل -ِ ِْ ِ
َ َ َ ْ ََّ ِ ْ

ِ ِ
َ َ ُ

ْبـيـعة الرضوان رضي اهللا عنـهم َُ ََْ ُ َ
ِ ِ

َ ْ ُّ ِ
َْ  

َقال اإلمام مسلم حدثين هارون بن عبد اهللا، حدثـنا حجـاج بـن حممـد، قـال َ ٍُ َِّ َُ ُ ُْ ْ ُْ َُّ َ َ َََ ََّ َِّ
َ َ ِقـال ابـن جـريج، َأخبــرين: ِ

َ ََ ُْ ٍ ْ ُْ َ ُ أَبـو َ
ُالــزبـري، أَنــه مســع جــابر بــن عبــد اهللا، يـقــول ُ َ َ َ َ

ِ ِِ
ْ ْ َُ َْ َ

ِ َ َّ ِ ــرتين أُم مبــشر، أَنـهــا مسعــت النَّــيب : ُّ ََّأخبـ ِْ ِ
َ َ
َِ َّ ٍ ِّ َُ َُّ َِْ-- يـقــول عنــد ،َ ِْ ُ ُ َ

َحفصة َ ْ ُال يدخل النَّار، إن شاء اهللا، من َأصحاب الشجرة َأحد، الذين بايـع«: َ َ َ َ َ َ ْ ََ
ِ َّ ٌ ِْ

َ َّ ِ ْ
ِ

ُ َ َ ْ ِ َ ُ ُ َوا  حتتـهاَ ْقالت» ََْ َ ََبـلى، : َ
ُيا رسول اهللا فانـتـهرها، فـقالت حفصة ََ َْ َْ ُ َْ َ َ ََ َ َ

ِ َ َوإن منكم إال واردها{: َ ُِ َ ََِّ ِ
ْ ُ ْ ِ ُّفـقال النَّيب ] ٧١: مرمي[} ْ ِ َ َ َ-- : ْقـد َ

َّقال اهللا عز وجل َ َ ََّ ُ َ َمث نـنجي الذين اتـقوا ونذر الظالمني فيها {:  َ
ِ ِ ِ

َ
ِ َّ ُ ََ َ َُ َْ َّ َّ ِّ َ ِ�جثياَُّ  ].٧٢: مرمي[} ِ



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٣٨

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

ْوإن{: بقوله وفاجرهم برهم النار سريدون بأ�م الناس مجيع خاطب ملا تعاىل أنه ْمنكم َِ ُ ْ  َِّإال ِ
َواردها ُِ َكان َ  دالورو ذلك بعد ومآهلم مصريهم بني ،]٧١-٧٠:مرمي[ }  مقضيا ََعلى حتما َ
ِّنـنجي َُّمث{: بقوله املذكور َالذين َُ

ِ ْاتـقوا َّ ُونذر ََّ َالظالمني َََ
ِ ِ َفيها َّ

ِ�جثيا ِ  نرتك: أي ،]٧٢: مرمي[}ِ
 ونذر: يقل مل يدخلوها مل لو إذ فيها، دخوهلم هلا ورودهم أن على دليل فيها، الظاملني
 ننجي مث: قوله كوكذل ترى، كما واضح وهذا الظاملني، وندخل: يقول بل فيها الظاملني

 وإن: قوله على عطف ولذا هلكة، أنه شأنه من فيما وقعوا أ�م على دليل اتقوا، الذين
  )١(."اتقوا الذين ننجي مث: قوله واردها إال منكم

 عليه لقوله الدخول الورود وظاهر":  ذكر هذه األقواليفقال اإلمام القرطىب بعد أن توسع 
 بردا تكون أ�ا إال املماسة اللغة يف حقيقته املسيس نأل) النار فتمسه: (والسالم الصالة
  .)٢("ساملني منها وينجون املؤمنني على وسالما

 املؤمنون، عنها يصدر مث اجلميع يردها: قال من قول بالصواب ذلك يف األقوال وأوىل
َ وورودمهوها .الكفار فيها ويهوي اهللا، فينجيهم ُُ ُ ُُ -  اهللا رسول عن األخبار به تظاهرت ما هوَ

 - فـناج مسلم ومكدس فيهاجهنم، منت على املنصوب  الصراط على مرورهم من َ
ِ

ٌ ٌَّ َ ُ َُ َّ
َ ٍ ََ.)٣( 

  )٤(.و هذا هو تفسري ابن عباس الصحيح عند أهل السنة: قال اجلمل
  

  :ة الثالثالصورة
  .اآلخرًسنادا من إ اآلية أصح الحديثين في ن أحدوالترجيح لك

تـسليم الوجود حديث يـشهد لقـول ويقابلـه القـول اآلخـر بعـدم  عن ة السابقحتدثت يف الصورة
ما أ،لةأوال يوجد دليل مـع الفريـق الثـاين إال عـدم صـحة احلـديث الـوارد يف املـس،صحة احلديثل

لكـن أحـدمها ؛ دليـل مـن الـسنة يـشهد لـه كل مـن القـولني ه الصورة اليت حنن بصدد بيا�ا فهذ
  . يكون الرتجيحساسوعلي هذا األ ،خرًأصح اسنادا من اآل

  :تطبيق من سورة التوبة
ٌأيـها الذين آمنوا إنما اْلمشركون نجس َيا{: قوله تعالى َ َ َ ُِ ْ ُ َ َِّ َُ َ

ِ َّ َ َُّ {)٥(  
هـــل هـــي جناســـة حقيقيـــة أم أ�ـــا جناســــة ) جنـــس(فقـــد اختلـــف املفـــسرون حـــول تفـــسري كلمـــة 

                                 
 ).٤٧٩/ ٣" (أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن) "١(

 ).١٣٩ -١١/١٣٨" (تفسري القرطيب) "٢(

   ).٢٣٤/ ١٨(ت شاكر " جامع البيان= تفسري الطربي ) "٣(

 ). ٣/٨٣"( الفتوحات اإلهلية) "٤(

 .٢٨:سورة التوبة) ٥(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٣٩

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

  معنوي؟ 
  .وقد ورد من السنة ما يشهد لكل من القولني

  
   :األولالقول 

 بــنجس لـيس الكـافر أن إىل األربعـة املـذاهب أهـل ومــنهم واخللـف الـسلف مـن اجلمهـور بذهـ
 جناسـة معنويـة، مـن جهـة اعتقـادهم .جناسـة معنويـة وليـست حقيقيـة) جنس(وأن معين  الذات،

ـــدا�م جنـــسة، وقـــد كـــانوا  الباطـــل، وعـــدم حتـــرزهم مـــن األقـــذار والنجاســـات، ال أن أعيـــا�م وأب
 ويـــدخلون مـــسجده، ومل يـــأمر --د رســـلهم ووفـــودهم علـــى النـــيب خيـــالطون املـــسلمني، وتـــر

   .بغسل شيء مما أصابته أبدا�م
ُجناسة َََّ وأما":قال ابن كثري رمحه اهللا َ ِِبدنه ََ ُفاجلمهور ََ ُ ْ ُْ ُأنـه ََعلى َ َلـيس ََّ ِبـنجس َْ ِ

ِالبـدن َِ َ ِوالـذات؛ َْ َّ َّألن َ َ ِ 
َالله َتـعاىل َّ َ َّأحل َ َ َطعام َ ِأهل ََ ْ ِالك َ ِتابْ َ.")١(  

  :دليلهم
 عـدم يفيـد مـا وقولـه فعلـه مـن ذلـك يف -- النـيب عـن وثبـت طعامهم، أحل سبحانه اهللا أن

 ،)٣( توضـــأ مـــن مـــزادة مـــشرك ومل يغـــسلهامنهـــا، وشـــرب ،)٢(آنيـــتهم يف فأكـــل  ذوا�ـــم، جناســـة
ً واســتعار مــن صــفوان دروعــا ومل يغــسلها،)٤(.مــسجده يف وأنــزهلم

 - النــيب وكــان أصــحاب ،)٥(

                                 
 ).١٣١/ ٤(ت سالمة " تفسري ابن كثري) "١(

:  وفيـه-- ما أخرجه البخاري بـسنده مـن حـديث أيب هريـرة، يف قـصة وضـع اليهـود الـسم للرسـول )٢(

. نعـم: ، قـالوا))هـل أنـتم صـادقي عـن شـيء إن سـألتكم؟: ((-صلى اهللا عليه  وسلم-قال رسول اهللا 

ردنـا أ: ، قـالوا))مـا محلكـم علـى ذلـك؟: ((قـال. نعـم: ، قالوا))�هل وضعتم يف هذه الشاة مسا؟: ((قال

�إن كنت كاذبا نسرتيح منك، وإن كنت نبيا مل يضرك ً. 

ما أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصني الطويل، وقد جاء فيه أن النيب وأصحابه شربوا مـن ) ٣(

واحلـديث يف صـحيح مـسلم . ًمزادة امرأة مشركة، وأن أحد الصحابة كان جمنبا فاغتـسل مـن ذلـك املـاء

ـــيمم ،٣٤٤: ح) ٧٦/ ١(يح البخـــاري صـــح. دون قـــصة اغتـــسال اجلنـــب ِ كتـــاب التـ ُّ َ َّ ُ َ
ٌبـــاب-ِ ُالـــصعيد : َ ِ َّ

َالطيـــب وضـــوء املـــسلم، يكفيـــه مـــن  َ
ِ ِ ِ ِْ َ ِ ْ ُ ُ ُُ ِاملـــاء، صـــحيَِّّ

َ
ِكتـــاب المـــساجد ) ٦٨٢: (ح) ٤٧٤/ ١( مـــسلم ح ِ

َ َ ْ ُ َ
ِ

َومواضع الصالة  َ َّ ِ ِ
َ َ ِ باب قضاء الصالة الفائتة، واستحباب تـعج-َ

ْ َ َِ
َ َْ ْ

ِ ِ ِ
َ َ ْ ِ َ َّ ِ

َ َ َيل قضائهاُ
ِ
َ َ ِ. 

 ).٣٩٩/ ٢(للشوكاين " فتح القدير) "٤(

» صــــحيح اإلســــناد، ومل خيرجــــاه«، ٤٣٦٩: رقــــم) ٥١/ ٣(للحــــاكم " املــــستدرك علــــى الــــصحيحني" )٥(

/ ٢٤( صـحيح مــسند أمحـد ط الرســالة - ٤٣٦٩]  مــن تلخـيص الــذهيب-التعليـق [ووافقـه الــذهيب يف 

 .إسناده حسن: قال احملقق)١٥



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٤٠

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

 - ٢(. وال  تغسل)١( املشركنيأواين يف يطبخون(  
  
ٌجنـس فهـو ٌمعنويـة، ِالكرميـة ِاآليـة هذه يف َالنجاسةف

ًمعـىن، َِ ْ ُشـركه ألن ِّاحلـس؛ مـن ُأعظـم َواملعـىن َ َْ
ِ 

ِباللــه َّ ْيـتطهــر مل ألنــه ًأيــضا ُجناســته: ُيقــول ِالعلمــاء ُبعــض وكــان ُوأجنــسه، ُوأقــذره ٍشــيء ُأنــنت ِ ََّ  مــن ََ
ْيـتـوضـــأ ومل ،ٍجنابـــة َّ َ ْجيتنـــب ومل ََ

ـــر. ِللنجاســـة ٌمـــالزم فهـــو ِواألجنـــاس، ِالقـــاذورات مـــن ًشـــيئا ََِْ  ُوأكث
ْيـتـلبس مل الذي َالكافر أن على ِالعلماء ُُبدنه ََََّ ِألجـل وأنـه حسية، َال ٌمعنوية َجناسته أن ٍبنجاسة ََ ْ َ 

َأمر ِاملعنوية ِالنجاسة هذه ُالله ََ َيـبـعد أن َّ َ َيـقربَ وال ِاحلرام ِاملسجد عن ُْ ُ ْ   )٣(.منه َ
  

 وإن مل ،إ�ــم كاألجنــاس لــرتكهم مــا جيــب علــيهم مــن غــسل اجلنابــة: وقيــل":وقــال ابــن اجلــوزي
  . قاله قتادةً،تكن أبدا�م أجناسا

  
 كاألجنــاس، االجتنــاب حبكــم صــاروا ُاألجنــاس، جتتنــب كمــا اجتنــا�م علينــا كــان ملــا أنــه: وقيــل
  )٤(."حالصحي وهو األكثرين، قول وهذا

  
  : القول الثاني

  .النجاسة احلسية)جنس(أن معين  
َقال ُابـن َ ٍعبـاس، ْ ُواحلـسن، ََّ َ َْ ُوعمـر َ َ ُبـن َُ ِعبـد ْ

ِالعزيـز، َْ ِ َ ُُوغيــره ْ َْ ُالـشرك: َ ْ َهـو ِّ ِالـذي ُ ْجنـسهم، َّ ُ َ ْفأعيـانـهم ََّ ُ ُ َْ ََ 
ٌجنسة َ

ِواخلنازير والكالب كاخلمر َِ ِ ََ ْ َوقال. َ َ ُاحلسن َ َ ْمن: َْ َصافح َ َ ًِمشركا َ ْ ْفـليتـوضأ ُ َّ َ َََْ.)٥(  

ِاهلادي من الزيديةو الظاهرية  بعض الرأيإيل ذهبو َِّ ِ َّْ َ َ
ِ
َْ.)٦(  

  

                                 
كنـا نغـزو مـع رسـول : األعلى، عن بـرد، عـن عطـاء، عـن جـابر، قـال حدثنا عبد: محد، قالما رواه أ)  ١(

مـــسند أمحـــد ط .  فنـــصيب مـــن آنيـــة املـــشركني  وأســـقيتهم، فنـــستمتع �ـــا، فـــال يعـــاب علينـــا--اهللا 

قــال حمقــق املــسند بعــد ] إســناده حــسن، واحلــديث صــحيح لغــريه [١٥٠٥٣: ح) ٢٩٢/ ٢٣(الرســالة 

 .إسناده قوي: بيان طرق للحديث 

 .٢/٤٣٤ -" فتح القدير: " ، و أنظر٨/١٦٣ -للقامسى " حماسن التأويل) "٢(

 ).٤٠٣/ ٥" (العذب النمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري) "٣(

 ).٢٤٨/ ٢" (زاد املسري يف علم التفسري) "٤(

 ).٣٩٨/ ٥) (٣٩٧/ ٥" (البحر احمليط يف التفسري) "٥(

 ).٣٩٩/ ٢(للشوكاين " فتح القدير"، ).١٣١/ ٤(مة ت سال" تفسري ابن كثري)"٦(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٤١

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

ْواعلم:" قال الرازي يف ترجيحه هلذا القول َْ َّأن َ َظاهر َ
ِ ِالقرآن َ

ْ ُ ُّيدل ْ ُ ْكو�م ََعلى َ
ِِ
ْ ًأْجناسـا َ َ َفـال َ ُيـرجـع َ َ ُْ 

ُعنه ٍبدليل َِّإال َْ ِ
َ ٍمنـفصل، ِ ِ َ ُميكن ََوال ُْ

ِ ُادعاء ُْ َ ِاإلمجاع ِّ َْ ِفيه ِْ َلما ِ
َّأن َََّّبـيـنا ِ َاالختالف َ َِ ِ

ِفيه ْ ٌحاصل ِ
ِ

َ......  

ْواعلم: "مث قال بعد بيان قول الفقهاء القاضي بطهارة أبدا�م َْ َّأن َ َّكل َ ِهذه ُ ِ
ِالوجـوه َ

ُ ٌعـدول ُْ ُ ِعـن ُ َ 

ِالظاهر ِ َِْبغري َّ ٍدليل ِ ِ
َ ")١(.   

  

   :دليلهم

 -قــال رســول :  قــال- اهللا عنهمـا رضــي -أبــو الـشيخ وابــن مردويــه عــن ابـن عبــاس  هأخرجــمـا 

-" ٢("ًمن  صافح مشركا فليتوضأ أو ليغسل كفيه(.   

  

َ اسـتـقبل: " ابن مردويه عن هشام بن عـروة عـن أبيـه عـن جـده قـالهأخرجكذا ما و َ ْ َ ُرسـول ْ ُ ِاللـه َ َّ 

-- َجربيـــل
ِْ

ِعليـــه  ِ
ُالـــسالم ََْ َ ُفـناولـــه َّ ََ ُيـــده ََ َ ََفـــأىب َ ْأن َ ََيـتـناوهلـــا َ َ َفـقـــال ،َََ َ ُجربيـــل َيـــا«: َ

ِْ
َمنـعـــك َمـــا ِ َ ْأن ََ َ 

َتأخــذ ُ ِبيــدي؟ َْ
َ
َقــال .»ِ َإنــك: َ َأخــذت َِّ ْ َ ِبيــد َ

َ
ٍّيـهــودي، ِ ِ

ُ ُفكرهــت َ ِْ َ ْأن َ َّمتــس َ ِيــدي ََ
ًيــدا َ ْقــد َ َمــستـها َ ْ َّ ُيــد َ َ 

ٍكافر، ِ َقال َ َفدعا: َ َ ُرسول َ ُ ٍمباء -- َِّالله َ
َفـتـو  َِ َضأ،ََ ُفـناوله َّ ََ ُيده ََ َفأخذ ََ َ ِبيده ََ ِ

َ
ِ"  )٣(  

                                 
روح "األلوسي يف تفسريه "نقله عنه و،)٢١/ ١٦(مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري " = تفسري الرازي) "١(

 ).٢٦٩/ ٥" (املعاين

 َال) ٥/ ٢(الـآلىلء املـصنوعة يف األحاديـث املوضـوعة ). ١٦٥/ ٤" (الدر املنثور يف التفسري باملـأثور" )٢(

ِيصح إبـراهيم بن هانئ
َ ْ ْ

ِ
َ
ِ

َ.  

ّقال ابن عدي
ِ
َ ْ َ َشيخ جمهول حيدث عن ابن جريج باألباطيل: َ ُ ْ ِ َ ُ َْ.  

ََوال :" قــال) ٦٦/ ٢(تنزيــه الــشريعة املرفوعــة عــن األخبــار الــشنيعة املوضــوعة "وأورده ابــن عــراق الكنــاين يف 

ِيصح فيه إبـراهيم بن هانئ ِ
َ

ِ ِ
َْ
ِ

َ.  

ِرواه إبـراهيم بن هاين َ
ِ
َْ
ِ ُ ََّعن ابن جريج، عن عطاء، عـن ابـن عبـاس: ءََ َ َ َ َْ ُوإبــراهيم هـذا شـيخ جمهـول. ْ َْ َ َ

ِ
َ ْ
ِ
ُروى عنـه . َ َ

َبقيــة، وهــو مــن مجلــة جمهــويل مــشاخيه َ ُ َ ْواألحاديــث عــن ابــن جــريج  .ََِّ َ
ِ

َ َ ْ ََّعــن عطــاء، عــن ابــن عبــاس(َ َ َ ، قــد ) َْ

ِروى عنه بقية، وكلها مناكري، وال يشبه حديث إ ِ ِ
َ َ َََ

ِ َ َ َ َّ ُ ِبـراهيمَ
، )٢٣١٤/ ٤(ذخرية احلفاظ البن القيسراين . َْ

 .)١٦٣: ص(للفتين " تذكرة املوضوعات"

   =.)١٦٠/ ٣(للعقيلي " الضعفاء الكبري). "١٦٦-١٦٥/ ٤" (الدر املنثور يف التفسري باملأثور ) "٣(

ْيف طريقــه عمــر بــن َأيب عمــر ويـقــال لــه عمــر بــ:" وقــال ابــن اجلــوزي    =  ُ َْ َ َ َُ ُ َُ َُ ِ َِ ِن ربــاح، قــال فيــه الفــالسِ ِ َ َ ٍ َهــو : ََ ُ
ُّدجال، وقال الدارقطين ِْ ُ ََ َّ َ َمتـروك، وقال ابن حبان: َ َُ َْ َ َ ٌ ُ ِيروى املوضوعات عن الثقاة ال حيل كتب حديثه إال : ْ ِِ ِِ

َ ُ ْ َُّ َ َ َ ْ
ُّعلى التـعجب َ   ).٧٨/ ٢(البن اجلوزي " املوضوعات. "َّ



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٤٢

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

  :الترجيح بالسنة
ويظهــر أثــر الــسنة النبويــة يف الرتجــيح بــني مــا ذهــب إليــه املفــسرون يف معــين اآليــة حيــث تــرجح 

إليـــه مـــن وكـــذا مـــا مت اإلشـــارة ،عنـــدهم الـــرأي األول ملـــا ورد يف الـــسنة الـــصحيحة مـــا يـــدل عليه
، وصـــار محــل النجاســـة علـــي املعنويـــة ذكرهـــا أصـــحاب الــرأي الثـــاينضــعف األدلـــة النقليـــة الــيت 

  .-واهللا أعلم-.أنه عدول عن الظاهر بغري دليل -رمحه اهللا–وليس كما قال الرازي  ،لدليل
  
  
  



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٤٣

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

  .الجانب التطبيقي ألثر السنة في الترجيح بين أقوال المفسرين: رابعالمبحث ال
  

مور الغيبية كامليزان والصراط وغريها من ان األن الكرمي يف شآإن االخبار الواردة يف القر
ال إلكو�ا مسائل ال تصح ،و القول با�از فيهاأ تأويلهاو أالسمعيات ال جمال لالجتهاد فيها 

ًولذا تكون النصوص النبوية الثابتة فصال ونصا يف بيا�ا وفهمها ؛ من جهة النقل  دون ً
  . الجتهاد والالتأوي

 صلي اهللا عليه م عن املعصوسرائيلإ بىن ُقال فيما نقل من أخباروما يقال يف السمعيات ي
 ويكون ،ًوسلم بصحيح اإلسناد، فإن السنة مقدمة علي ما يرد من أخبارهم نقال عن كتبهم

ُخبالف ما ينقل من كتبهم اليت حرفت وغريت كما أخربنا ،خرب السنة هو الراجح لثقتنا بثبوته ُ ُ
  .الكرمياهللا سبحانه وتعايل يف القرآن 

ُحيث وجدنا بعض املفسرين يعول يف تفسري اآلية علي ما نقل يف كتبهم مع ورود السنة  ُ
  .خبالف ذلك

   
  :المطلب االول

  .السمعيات آياتح الحقيقة علي المجاز في السنة ترج
ُإن احلــديث الــذي يــأيت مبينــا لآليــة يــرجح محــل مــا جــاء فيهــا علــي احلقيقــة دون ا�ــاز  ألن ؛ ً

ًلك هو محل الفاظ الشرع قرآنـا وسـنة علـي احلقيقـة مـامل توجـد قرينـة تقـوي احلمـل األصل يف ذ
  .علي ا�از

ًال سـائغا يف أصـل اللغـةوآليـة تـأنـص احلـديث املبــني لول املخـالف أ يتـ وذلـك مثـل أن-  كــأن. ً
ريد يف الـسنة مـا يـرجح ، فـحيمل بعض املفسرين اللفظ على احلقيقة، وحيمله آخرون علـى ا�ـاز

  .يقةاحلق
  

  :تطبيق من سورة األعراف
ُوالوزن{: قوله تعايل ْ َْ ٍيـومئذ َ ِ

َ ُّاحلق َْ ْفمن َْ َ ْثـقلت َ َُ ُموازينه َ ُ ِ َ َفأولئك َ َِ ُهم َُ َالمفلحون ُ ُ
ِ ْ ُ ْ{)١(   

  . في القرآن الكريمااختلف العلماء في تفسير الوزن وحقيقته في هذه اآلية ونظائره
  
  

                                 
 ].٨: األعراف)  [١(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٤٤

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

  :القول األول
 وجــل عــز اهللا أن وذلــك بــامليزان األعمــال وزن بــالوزن املــراد أن هــوو )١(املفــسرين مجهــور  قــول

  )٢(.واملغرب املشرق بني ما كفة ََِّكفتان كل لهً ميزانا ينصب
  :دليلهم

:  -- اهللا رســول قــال: قــال -- هريــرة أيب حــديث مــن" صــحيحه "يف البخــاري رواه مــا
ـــــان" ـــــان  كلمت ـــــرمحن، إىل حبيبت ـــــان ال ـــــى خفيفت ـــــ اللـــــسان، عل  اهللا ســـــبحان: امليـــــزان يف انثقيلت

  . )٣("العظيم اهللا سبحان وحبمده،
 واحلــاكم ماجـة، وابــن والرتمـذي، أمحــد، أخرجـهحـديث البطاقــة املـشهور ومـن هـذه األحاديــث 

 لـه فتخرج "............ وفيهالعاص بن عمرو  بن اهللا عبد عن وغريهم والبيهقي، وصححه،
 البطاقـة هـذه مـا رب يـا: فيقـول ورسـوله عبده حممدا نأ وأشهد اهللا إله ال أن أشهد فيها بطاقة

 كفــــة يف والبطاقـــة كفــــة يف الـــسجالت فتوضــــع تظلـــم ال إنــــك: فيقـــال الــــسجالت؟ هـــذه مـــع
  )٤( »شيء تعاىل اهللا اسم مع يثقل وال البطاقة وثقلت السجالت فطاشت

                                 
/ ١٢(جـامع البيـان ت شـاكر = هـور املفـسرين مـنهم الطـربي تفـسري الطـربي ذهب إيل هذا القـول مج) ١(

 ابـــن عطيـــة يف ه،وذكـــر" إيل عامـــة املفـــسرين) ٢٤/ ٩(التفـــسري البـــسيط " يف دي، ونـــسبه الواحـــ)٣١١

" فتح القدير"، والشوكاين يف )١٤٨/ ٢٢" (التفسري الكبري" ، والرازي يف)٣٧٦-٣٧٥/ ٢" (تفسريه"

/ ٤" (تفـــسري األلوســـي .   "٢٦١٧/ ٧، والقـــامسي ٣٠٥/ ٤ وصـــديق خـــان ،)٢١٧/ ٢(للـــشوكاين 

٣٢٤.(  

ِوامليزان ثابت بالكتاب والـسنة، وهـو مـن ). ١٨٢/ ٢" (تفسري اخلازن لباب التأويل يف معاين التنزيل) "٢( ُّ ٌ
ُعقائد أهل السنة املتفق عليها، وال يكاد خيلو كتاب من كتب أهل السنة يف االعتقاد إال و ِ َّ

ُ
ُيذكر إميـان ِ ُ

َّمنـهــاج الــسالمة يف ميــزان القيامــة: "منهــا: وهلــم فيــه مــصنَّفات مفــردة. الــسلف بــه َ ْ
للحــافظ ابــن ناصــر " ِ

 ٩٠٢(ّللحـافظ الـسخاوي " حترير املقال والبيان يف الكالم على امليـزان"، و) هـ٨٤٢(الدين الدمشقي 

 ). هـ١٠٣٣(ي الكرمي احلنبلي ّللعالمة مرع" حتقيق الربهان يف إثبات حقيقة امليزان"، و)هـ

ح )١٦٢/ ٩" (ونـــضع املـــوازين القـــسط ليـــوم القيامـــة" بـــاب -التوحيـــد : كتـــاب" صـــحيح البخـــاري) "٣(

٧٥٦٣. 

ــواب اإلميــان عــن رســول اهللا ٢٦٣٩ح )٢٤/ ٥(ت شــاكر " ســنن الرتمــذي) "٤( ِ ، أَبـ ِ
ُ َْ َ

ِ َ ِْ ُ َ ْ-- بــاب مــا ، َ َُ
ُجاء فيمن ميوت وهو يشهد َأ َ ْ َ ْ ََ ُ َ َُ َُ

ِ
ُن ال إله  إال الله َ ََّ َّ ِ َِ َ سنن ابـن ماجـه ت وحديث حسن غريب، ، : وقال، ْ

ِ، أَبــــواب الزهـــد٤٣٠٠ح )٣٥٦/ ٥(األرنـــؤوط 
ْ ُّ ُ َ ـــوم القيامـــة، مـــوارد -ْ ِ بـــاب مـــا يـرجـــى مـــن رمحـــة اللـــه يـ ِ ِ ِ

َ َ َ ْ َ ُ َ َ
ِ ْ َ ْ َّ َْ َ ْ ُ

/ ١١(الة ط الرس" مسند أمحد"، ٢٥٢٤ح )٢٠٦/ ٨(ت حسني أسد " الظمآن إىل زوائد ابن حبان

= املــستدرك علــى الــصحيحني "، ٢٢٥) ٤٦١/ ١( حمققــا -صــحيح ابــن حبــان "، ٦٩٩٤ح )٥٧٠



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٤٥

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

َانـعقـدَو التـواتر، مبلـغ امليـزان أحاديث بلغت وقد: )١(الرسالة شرح يف النفراوي قال َ َ ِعليـه ْ
ُإمجـاع ََْ َْ 

ِأهل ْ ِّاحلق، َ ٌميزان َََُّوأنه َْ َ
ٌّحسي ِ ِّ ُله ِ ِكفتان َ ٌولسان ََِّ َ

ِ
َ.)٢(   

  :القول الثاني
 التحريـــر غايـــة يف هـــو القيامـــة يـــوم والنظـــر احلـــساب أن عبـــاده علـــمُي أن أراد وجـــل عـــز اهللا نأ 

 منـــه، ًاحتريـــر أكثـــرً أمـــرا البـــشر عـــرفي ال إذ وامليـــزان بـــالوزن ذلـــك يف هلـــم فمثـــل ، العـــدل و�ايـــة
 يف شـائع املعـىن هـذا يف الـوزن لفـظ واستعمال .وامليزان الوزن لفظة النظر وحترير للعدل فاستعري

  )٣(.الكناية بطريق والعرف اللغة
 قـــوهلم علـــى اســـتعري وكـــذلك ،)٤(مواألعمـــش وغـــريه والـــضحاك  جماهـــدوإيل هـــذا الـــرأي ذهـــب

ـــه احلـــسنات لكثـــرة واخلفـــة الثقـــل  الـــوزن جـــوز مـــن مـــنهم أن إال )٥(املعتزلـــة ذهـــب وقلتهـــا، وإلي
  .)٦(املعتمر بن وبشر كالعالف بثبوته يقض مل وإنً عقال املتعارف باملعىن

َ فوركابن قال  يـستحيل األعـراض أن علـى مـنهم بناء امليزان  املعتزلة أنكرت وقد":-رمحه اهللا– ُ
ً أجــساما األعــراض يقلــب تعــاىل اهللا إن: يقــول مــن املتكلمــني ومــن. بأنفــسها تقــوم ال إذ وز�ــا،
  )٧(.القيامة يوم فيز�ا

                                                                                  
وصـححه األلبـاين يف ، صحيح على شرط مسلم ، ووافقـه الـذهيب: وقال احلاكم )٤٦/ ١" (للحاكم=

 ).١٧٧٦(صحيح اجلامع 

 ). ٨٨/ ١" (الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ) "١(

 .)٣٨٠/ ٥" (منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري) "٢(

 .)٢١٦/ ٢(للشوكاين " فتح القدير)  "٣(

معـــاين القـــرآن " ،)١٤/ ٥" (البحـــر احملـــيط يف التفـــسري" ،)٣٠٩/ ١٢(ت شـــاكر " تفـــسري الطـــربي ) "٤(

 .)٣١٩/ ٢(للزجاج " وإعرابه

اضي عبد اجلبار أثبته لكنـه أنكـر أن يـوزن فيـه هو عبارة عن العدل، والق: املعتزلة أنكروا امليزان وقالوا)  ٥(

، وهــو حمجــوج بالــسنة .. وزعــم أن الطاعــة تكــون علــى هيئــة نــور، واملعــصية ظلمــة !! العمــل أو العامــل

  .واإلمجاع

 ١٦٤/ ٢" (مقـاالت اإلسـالميني"، و)٧٣٦ - ٧٣٥" (شـرح األصـول اخلمـسة: "انظر يف مذهب املعتزلـة

 ).٥٥٩/ ١٠(البن بطال " شرح صحيح البخاري"، و)٢٤٦ (للبغدادي" أصول الدين"، و)١٦٥ -

تفـسري األلوسـي "، ) ٣٧٦-٣٧٥/ ٢" (احملرر الوجيز يف تفسري الكتـاب العزيـز= تفسري ابن عطية )  "٦(

 ).٣٢٥/ ٤" (روح املعاين= 

 ).١٦٥/ ٧" (تفسري القرطيب)  "٧(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٤٦

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

 الــوزن لفــظ محــل وقــالوا ،القــول هــذا إىل ذهبــوا املتــأخرين مــن وكثــري:" -رمحــه اهللا–قــال الــرازي و
  )١(.إليه املصري فوجب عليه والدليل اللغة يف سائغ املعىن هذا على

  :الترجيح بالسنة
واعتبــار هـذا امليــزان حقيقـي هــو مـا جــاءت األحاديـث مبينــة  ،مليزانإن تفـسري الـوزن يف اآليــة بـا

 وإن كــان القــول الثــاين ســائغ مــن حيــث اللغــة كمــا ، مــن غــري احتيــاج إيل التأويــل وا�ــاز، لــه
 هــذا قولــك ِإىل وذهــب ُالعــدل، ُامليــزان: بعــضهم وقــال"  :أشــار إيل ذلــك اإلمــام الزجــاج بقولــه

 يقـــوم كمـــا لغـــريهً مـــساويا الـــنفس يف قـــام قـــد أنـــه وتأويلـــه ُزن،يـــو ممـــا يكـــن مل وإن هـــذا، وزن يف
ِمــرآة يف الــوزن ِالعــني ِ ْ  يف كلــه وهــذا اخللــق، أعمــال فيــه الــذي ُالكتــاب ُامليــزان: بعــضهم وقــال .َ
َاألوىل أن ِإال ســائغ، واالحتجـاج - اللغــة بـاب ْمــن ْ

َيتبــع أن هـذا ِ َ َجـاء َمــا ُ . الــصحاح باألســانيد َ
ُينقل حيث من ََِّكفتان، له ميزان أنه اخلرب يف َجاء فإن ُ َيـقبل أن فينبغي الثقة، ُأهل َ َ َذلك ُْ

َِ.)٢(  
 ولـــيس جمـــاز القـــول وهـــذا": وكـــذا قـــال القـــرطيب يف التـــذكرة بعـــد قـــول مـــن فـــسر امليـــزان بالعـــدل

  )٣(.احلقيقي امليزان يف الثابتة للسنة اللغة يفً شائعا كان وإن بشيء
  

 هـذا علـى امليـزان محـل لو إذ قال، فيما أحسن وقد  :"ج بقولهوعلق القشريي علي كالم الزجا
 األجـــساد، دون األرواح علـــى يــرد مـــا علـــى والنــار واجلنـــة احلـــق، الــذين علـــى الـــصراط فليحمــل

 األمـة أمجعـت وقـد. احملمـودة القـوى علـى واملالئكـة املذمومـة، األخـالق علـى واجلـن والشياطني
 التأويـــل منـــع علـــى أمجعـــوا وإذا. تأويـــل غـــري مـــن رالظـــواه �ـــذه األخـــذ علـــى األول الـــصدر يف

  )٤(ً.نصوصا الظواهر هذه وصارت بالظاهر، األخذ وجب
  

 الـشرع مـن بـشيء اسـتبعادهم يف يأتون فما حقائقها على الظواهر هذه حلمل املستبعدون وأما
 ،أحـد علـى حجـة ذلـك يف ولـيس العقليـة، االستبعادات جمرد به تشبثوا ما غاية بل إليه، يرجع
 والتــابعني الــصحابة مــن عقــوهلم أقــوى مــن هــي قــوم عقــول قبلتــه فقــد عقــوهلم تقبلــه مل إذا فهــذا

 ظهــورهم خلــف الــشرع وتركــوا شــاء، مــا كــل وقــال املظلــم كالليــل البــدع جــاءت حــىت وتـابعيهم
 علـى يـدعي فريـق كل بل هلا، قبوهلم ويتحد عليها، العقالء يتفق عقلية بأحكام جاءوا وليتهم
 علــى عقــوهلم فتنــاقض لــه، تــابع هــو مــن أو هــو إليــه يــذهب مــا ويوافــق هــواه، يطــابق مــا العقــل

                                 
 ).٢٠٢/ ١٤" (مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري= تفسري الرازي )  "١(

 ).٣١٩/ ٢(للزجاج " معاين القرآن وإعرابه"  )٢(

 .)٧٢٣: ص ("التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة")  ٣(

 ).١٦٥/ ٧" (تفسري القرطيب) "٤(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٤٧

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

ِّ فـليصف أنكره ومن منصف، كل هذا يعرف مذاهبهم، تناقضت ما حسب َ  عـن وعقلـه فهمـهَُْ
  )١(.لعينيه الصبح أسفر ذلك فعل إن فإنه والتمذهب التعصب شوائب

 كتــاب ظــواهر أن أوهلــا جهــات، مــن األول مــن أصــح القــول وهــذا :محمــد أبــو القاضــي قــال
 النظــر أن :أخـرى وجهــة .......بـه ينطــق الـسالم عليـه الرســول وحـديث تقتــضيه وجـل عـز اهللا
 وإذا صـحته، ختتـل وال منـه شـيء يفـسد ال باحلـساب املقرتنـات واخلفـة والثقـل والـوزن امليزان يف

 أن وهـــي :لثـــةثا وجهـــة علـــة؟ دون جمـــازه إىل اللفـــظ حقيقـــة مـــن خنـــرج فلـــم كـــذلك األمـــر كـــان
 ا�ـــاز بـــاب فيـــه فتحنـــا وإن ً،مسعـــا إال يعـــرف مل الـــذي الـــشرع عقائـــد مـــن هـــو امليـــزان يف القـــول
 هـي إمنـا ذلـك وحنـو واحلـشر والنـار واجلنـة والـصراط امليـزان أن يف والزنادقة امللحدة أقوال غمرتنا
  ..الظاهر غري �ا يراد ألفاظ

 فـــإن »اخلفـــة «و »الثقـــل «وأمـــا حقائقهـــا، لـــىع محلهـــا إىل األلفـــاظ هـــذه يف جيـــري أن فينبغـــي
 يف اهللا فيحـــدث امليـــزان كفـــيت يف توضـــع والـــسيئات احلـــسنات صـــحائف بـــأن تظـــاهرت اآلثـــار
   )٢(. وخفة ثقال يريد اليت اجلهة
  :  من سورة طه آخرتطبيق

ًيـوم يـنـفخ يف الصور وحنشر المجرمني يـومئذ زرقا {يقول تعايل ُْ
ٍ ِ ِ

َ َ ُ َْ َْ ِ ْ ُ َْ ُ ُ َْ ِ ُِّ ُ َ ْ َ)٣(})١٠٢(   
  :ن في بيان حقيقة الصور علي قوليناختلف المفسرو

  : القول األول
  .مذهب اجلمهور أن الصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل و�ذا جاءت األحاديث

  :دليلهم
َإن إسـرافيل قـد الـتقم الـصور وحـىن " :، أنـه قـال--ما تظاهرت بـه األخبـار عـن رسـول اهللا 

  ". )٥(الصور قرن ينفخ فيه" :،  وأنه قال")٤(فينفخجبهته، ينتظر  مىت يؤمر 

                                 
 ).٢١٧/ ٢(للشوكاين " فتح القدير) "١(

 ).٣٧٦-٣٧٥/ ٢" (احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز= تفسري ابن عطية ) "٢(

  .]١٠٢: طه[ )٣(

، ٣٢٦: ٤وأبو داود يف سننه  . ١١٦٩٦:ح) ٢٢٨/ ١٨(احلديث أخرجه أمحد مسنده  ط الرسالة ) ٤(

: ، وقـال"مـا جـاء يف الـصور" من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص، والرتمذي يف باب ٣٢٦: رقم

حديث صحيح اإلسناد، : "، وقال٥٦٠: ٤ورواه احلاكم يف املستدرك ". هذا حديث حسن صحيح"

 .، البوق يتخذ من القرون، ينفخ فيه"القرن"و. ، ووافقه الذهيب"رجاهومل خي

ٍعـن عبـد اهللا بــن عمـرو  ":ونـصه) ٥( ْ َْ َ َِ ْ ْ
ِ َ قـال- رضـي اهللا عنهمــا -ِ ٌّقـال أَعـرايب: َ ِ َ ْ َ ُيــا رسـول اهللا مـا الــصور؟ : َ َُّ َ ُ َ

ِ َ ،

ـــــال َق ِقــــــرن يــــــنـفخ فيـــــه : " َ ِ
ُ َ ْ ُ ٌ ْ   = ،ســـــنن أيب داود ٢٤٣٠: ح) ٦٢٠/ ٤(ســـــنن الرتمـــــذي ت شـــــاكر " . َ



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٤٨

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

ُفإنـــه.....:"ويف الـــصحيحني َّ ـــنـفخ َِ ُيـ َ ْ ِالـــصور ِيف ُ ُفـيـــصعق ُّ َ ْ ْمـــن ََ ِالـــسماوات ِيف َ
َ َ ْومـــن َّ َ ِاألرض ِيف َ َْ  َِّإال ْ

ْمن َشاء َ َقال ُاهللا، َ ُيـنـفخ َُّمث: َ َ ِفيه ُْ َأخرى، ِ ْ ُفأكون ُ ُ َأول ََ ْمن ََّ َبعث َ ِ
ُ ".....)١(  

   :القول الثاني
ـــــسور "ســـــور: "كقـــــوهلم ،"صـــــورة" مجـــــع املوضـــــع هـــــذا يف "الـــــصور" أن ـــــة، ل  مجـــــع وهـــــو املدين
  . )٢("سورة"

ِصـــور يف األرواح نفـــخ واملـــراد
َ  قـــرأ وكـــذلك. عبيـــدة وأبـــو قتـــادة،وومقاتـــل  احلـــسن قالـــه النـــاس، ُ

َْجملــز، وأبــو القــارئ، ومعــاذ احلــسن،
َالــصور يف «املتوكــل وأبــو ِ  مجــع الــواو فــتحو الــصاد بــضم »ُّ

  )٣(.املصور اجلسم به واملراد وغرف، كغرفة صورة
ِيــــوم يــــنـفخ يف الـــصور  {: قولـــه أن إىل اللغـــة أهـــل ويـــذهب: (وقـــال الزجـــاجي ُِّ ُ َ ْ ُ ََ  مجـــع هـــو إمنـــا} ْ

  .فتحيا األرواح الصور يف ينفخ كأنه وبر وبرة ودر، درة مثل وصور صورة: فقالوا صورة
 أعلـم واهللا. آثـار ذلـك يف جـاءت وقـد اهللا، بـإذن اخللـق فيحـىي امللـك فيـه يـنفخ شيء إنه وقيل
 يـنفخ أن جـائز ألنـه فاسـد غري التقدير هذا على ًأيضا العربية أهل مذهب أن إال. ذلك كيف
 أعلـم واهللا اهللا، بـإذن فتحيـا الـصور إىل األرواح تلـك بإرجاع النفخ ميتد مث القرن ذلك يف امللك
  .بتصرف. هـ.  ا)٤(.)ذلك كيف

 وإن وهـــذا. عبيــدة أبــو صــورة مجـــع اآليــة هــذه يف بالــصور املـــراد إن قــال وممــن: :"قــال القــرطيب
  )٥(.والسنة الكتاب من ذكرناه مبا مردود فهوً حمتمال كان

  :الترجيح بالسنة
والــذي جــاءت بــه األحاديــث صــريح يف بيــان حقيقــة الــصور املــذكور يف اآليــات يف أكثــر مــن 

  .ًعلي هذا املعين استنادا لصحة اآلثار واألخبار يف ذلكموطن، ولذلك أمجع املفسرون 

                                                                                  
  ).١٠٢/ ١٩(،اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد ٤٧٤٢: ح) ٢٣٦/ ٤(=

ِإنــا أَوحينــا إليــك كمــا أَوحينــا إىل : ، بــاب قولــه تعــاىل»التفــسري«كتــاب ) ١١٦/ ٨(أخرجــه البخــاري ) ١( ِ ِْ ْ َْ ْ َ َْ َ َ َّ

ٍنـــوح حـــديث  ه ، بـــاب مـــن فـــضائل موســـى عليـــ»الفـــضائل«كتـــاب ) ١٨٤٣/ ٤(، ومـــسلم )٤٦٠٤(ُ

 .من حديث أيب هريرة) ٢٣٧٣/ ١٥٩(السالم، حديث 

 .)٤٦٣/ ١١(ت شاكر " جامع البيان= تفسري الطربي ) "٢(

تفـسري حـدائق "، )٥٦٩/ ٨" (روح املعـاين= تفـسري األلوسـي )"٤٥/ ٢(زاد املسري يف علـم التفـسري ) "٣(

 ).٤١٨/ ٨" (الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن

 .)٢٤٤-٢٤٣:ص (اشتقاق أمساء اهللا) ٤(

 ).٢١/ ٧" (تفسري القرطيب) "٥(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٤٩

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

والـصواب مــن القـول يف ذلــك عنـدنا، مــا تظـاهرت بــه : "– رمحــه اهللا –قـال ابـن جريــر الطـربي 
  .  )١(--األخبار عن رسول اهللا 

  )٢(.األحاديث جاءت و�ذا إسرافيل فيه ينفخ الذي القرن أنه اجلمهور ومذهب
 فـصلت وقـد. حبقيقتـه أعلـم تعـاىل واهللا األحاديـث يف ثبت كما فيه ينفخ قرن والصور" :ُّاأللوسي قال

  )٣(.املشهور على السالم عليه إسرافيل وصاحبه. السنة كتب يف أحواله
ولــيس هــذا فحــسب بــل شــددوا النكــري علــي مــن فــسر الــصور خبــالف مــا جــاء يف األحاديــث 

 العــرش أنكــروا كمــاً قرنــا ُّالــصور نيكــو أن فــأنكروا ٌقــوم اعــرتض وقــد «: اهليــثم أبــوحيــث قــال 
َوادعـوا والـصراط، وامليـزان ْورووا الـصوفة، مجـع كالـصوف الــصورة مجـع الـصور أن َّ  أيب عــن ذلـك ََ
ْوصـوركم{: قـال اهللا ألن مواضـعه عـن وجـل عـز اهللا لكـالم ٌوحتريـف ٌفاحشٌ خطأ وهذا عبيدة، ََُّ َ َ 

َفأحــسن َ ْ ْصــوركم ََ ََُ َونفــخ{] ٦٤: غــافر[} ُ
ُِ ْفمــن] ٩٩: الكهــف[} الــصور ِيف َ َ  يف ُِونفــخ» :قرأهــا َ

ِالـــصور
َ َفأحـــسن »وقـــرأ بـــالفتح، أي «ُّ َ ْ َصـــوركم ََ ْ  اهللا، علـــى َالكـــذب افـــرتى فقـــد بالـــسكون أي «ُ
 َّاحـتج قـد«: األزهـري قـال »بـالنحو معرفـة لـه يكـن ومل وغريـب ٍأخبـار َصـاحب عبيـد أبـو وكان
ـــثم أبـــو ـــه ذهـــب مـــا ُغـــري عنـــدي جيـــوز وال االحتجـــاج، فأحـــسن اهلي  الـــسنة أهـــل قـــول وهـــو إلي

  )٤(.أنتهى »واجلماعة
  

  :المطلب الثاني
  كان التوفيق أولي من الترجيحكال القولين إذا ثبت الحديث وكان في معنى 

 فيكــون التوفيــق بــني ،ُحيــث تــأيت أحاديــث يف معــين اآليــة تؤيــد األقــوال الــيت نقلــت يف تفــسريها
  . واألقوال هو األوفق يف فهمهااآلثار

  
  :تطبيق من سورة الدخان

َقال َتـعالى اهللا َ َ ْفارتقب{َ
َِْ َيـوم َ ْ ُالسماء َِْتأتي َ َ ٍبدخان َّ َ ُ ٍمبين ِ   ]١٠: لدخانا[}  )١٠ (ُِ

   . يف هذه اآلية الكرمية إيل قولنيبارتقابه تعاىل اهللا أمر الذي الدخان يف فسرونامل اختلف
  

                                 
احملرر الوجيز يف تفسري = تفسري ابن عطية ) "٤٦٢/ ١١(ت شاكر " جامع البيان= تفسري الطربي ) "١(

 ).٦٣/ ٤" (الكتاب العزيز

 ).٦٣/ ٤" (احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز= تفسري ابن عطية ) "٢(

 .)١٨٠/ ٤ ("عاينروح امل= ُّتفسري األلوسي ") ٣(

 ).٦٩٣/ ٤ ("الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون"، )٢٣١/ ٨ ("التفسري البسيط") ٤(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٥٠

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

    :القول األول
 يف فيـدخل بعـد، يـأت ومل  الساعة، جميء قبل عباده على مرسلة اهللا آيات من آية  الدخانأن

 كهيئــة منــه املــؤمن ويعــرتي ،)١(احلنيـذ كــالرأس يكــون حــىت الغـي أهــلو واملنــافقني الكفــار أمسـاع
  .النار فيه أوقد كبيت كلها األرض وتكون الزكام

 بطالـــ أيب بـــن علـــي :وإيل هــذا القـــول ذهـــب مجاعـــة مـــن الـــصحابة والتـــابعني واملفـــسرين مـــنهم
   )٢(.اخلدري سعيد وأبو احلسن أيب بن واحلسن عباس وابن عمر وابن علي بن وزيد

  :دليلهم
ْعـــن َحذيـفـــة َ َ ْ َ ِبـــن ُ ٍأســـيد ْ ِ ِّالغفـــاري، َ ِ َِ َقـــال ْ َاطلـــع: َ ُّالنـــيب ََّ ِ َّ -- َعليـنـــا ُوحنـــن ََْ َْ ُنـتـــذاكر، َ َ َ َفـقـــال ََ َ  َمـــا«: َ

َتذاكرون؟ ُ َ َ ُقالوا »َ ُنذكر:  َ ُ ْ َالساعة، َ َ َقال َّ َإنـها " :َ ْلن َِّ َتـقوم َ ُ َّحىت َ َتـرون َ ْ َقـبـلهـا ََ َ َعـشر َْ ْ ٍآيـات َ
َفـذكر - َ َ َ َ 

َالدخان، - َ َوالدجال، ُّ َّ َّ ََّوالدابة، َ َّ َوطلوع َ ُُ ِالشمس َ ْ ْمن َّ
َِِمغر�ا، ِ ْ َونــزول َ ُ ُ َعيـسى َ

ِابـن ِ ََمـرمي ْ ْ َ --، 
َويــأجوج َُ َومــأجوج، ََ َُ َوثالثــة َْ َ ََ ٍخــسوف َ

ُ ٌخــسف: ُ ْ َبالمــ  َ ْ
ِِشرق،ِ ٌوخــسف ْ ْ ِبــالمغرب، ََ ِ ْ َ ْ

ٌوخــسف ِ ْ ِجبزيــرة ََ
َ
ِ َ

ِ 
ِالعرب،

ََ ُوآخر ْ
ِ

َذلك َ
ٌنار َِ ُخترج َ َمن َُْ

ِاليمن، ِ َ ُُْتطرد َْ َالناس َ ْحمشرهم َِإىل َّ
ِِ َ َْ" )٣(  

 أن يف مرفوعــــة أحاديــــث ســــاق أن بعــــد ،وقــــد رجــــح هــــذا القــــول اإلمــــام ابــــن كثــــري يف تفــــسريه
 رضـي اهللا عبـاس ابـن عـن أثـر ومنهـا موقوفـة بآثـار ذلـك عقـبو ،الـساعة قيام عند هو الدخان
 وهكـذا. القـرآن وترمجـان األمـة حـرب عبـاس ابـن إىل صحيح إسناد  وهذا:"حيث قال -عنهما 

 واحلـسان الـصحاح مـن املرفوعـة األحاديـث مـع أمجعـني، والتـابعني الـصحابة مـن وافقـه مـن قول
ٌمقنع فيه مما أوردناها اليت وغريمها، َ ْ َود َ ٌَاللةَ  أنـه مـع املنتظـرة، اآليـات مـن الدخان أن على ظاهرة َ

  .القرآن ظاهر
َقـــال ُاللـــه َ َتـعـــاىل َّ َ ْفارتقـــب{: َ

َِْ َيــــوم َ ْ ِْتـــأيت َ ُالـــسماء َ َ ٍبـــدخان َّ
َ ُ ٍمبـــني ِ ٍبــــني أي}ُِ ِّ  أحـــد، كـــل يـــراه واضـــح َ

ُقـولـــه وهكـــذا اجلـــوع، شـــدة مـــن أعيـــنهم يف رأوه خيـــال هـــو إمنـــا مـــسعود ابـــن فـــسره مـــا وعلـــى ُ ْ َ :
َيـغــشى{ ْ َالنــاس َ ْيـتـغــشاهم :أي}َّ ُ َّ َ ُويـعمهــم، ََ  ملــا املــشركني مكــة أهــل خيــصً خياليــاً أمــرا كــان ولــو َ

َقيل
ِفيه ِ َيـغشى{: ِ ْ َالناس َ َّ{")٤(.  

                                 
" حبـــر العلــــوم"تفــــسري . ًاحلنيـــذ، املـــشوي بغــــري تنـــور، وهـــو أن يتخــــذ لـــه يف األرض حنــــذا، فيلقـــى فيـــه) ١(

 ).١٦١/ ٢(للسمرقندي 

، زاد املسري يف علم التفسري )١٧٥/ ٤(الرتاث  إحياء -، تفسري البغوي )٩٩/ ٢٠(التفسري البسيط ) ٢(

)٨٨/ ٤.( 

ِكتاب الفنت وَأشراط الساعة) ٢٩٠١(ح )٢٢٢٥/ ٤(صحيح مسلم )  ٣( ِ
َ ََّ َ ْ َ

ِ ِ ُبـاب يف اآليـات الـيت تكـون -ْ ُ َْ َِّ ِِ
َ ٌَ

ِقـبل الساعة
َ َّ َ َْ. 

 ).٢٥٠-٢٤٩/ ٧( ت سالمة "تفسري ابن كثري") ٤(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٥١

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

 نـــزول أســـباب يف احملـــرر"ومؤلـــف كتـــاب  )١(وقـــال برجحـــان هـــذا القـــول الـــسعدي يف تفـــسريه
   )٢("التسعة الكتب خالل من القرآن

  
  :القول الثاني

  إىل -- النـــيبء هجـــرة بعـــد مبكـــة القحـــط ســـين مـــن املـــشركني أصـــاب مـــا بـــه عـــين الـــدخان 
  .املدينة

 النخعـــــي، وإبـــــراهيم العاليـــــة، ووأبـــــ جماهـــــد، و،مـــــسعود بـــــن اهللا عبـــــدذهـــــب إيل هـــــذا القـــــول و
  )٣(.ومقاتل السائب وابن العويف، وعطية والضحاك،

  :دليلهم
 املـسجد يف تركـت: فقـال رجـل اهللا عبـد إىل جاء: قال مسروق عن ومسلم البخاري هأخرجما 

َيـــوم (اآليــة هــذه يفــسر برأيــه القــرآن يفــسرً رجــال ْ ِْتــأيت َ ُالــسماء َ َ ٍبــدخان َّ
َ ُ ٍمبــني ِ ] ١٠: الــدخان[ )ُِ

 فقــال الزكــام، كهيئــة منــه يأخــذهم حــىت بأنفاســهم فيأخــذ دخــان القيامــة يــوم النــاس يــأيت: قــال
ْفـليـقــل يعلــم مل ومــن بــه، فليقــلً علمــا علــم مــن: اهللا عبــد ُ  أن الرجــل فقــه مــن فــإن أعلــم، َّاللــه: ََْ
 -  - النـيب علـى استعـصت ملـاً قريـشا أن هـذا كـان إمنـا أعلـم، َّاللـه: بـه لـه علـم ال ملـا يقول

َدعــا« ْعلــيهم َ
ِ ْ َبــسنني ََ

ِ ِ ِكــسين ِ ِ َيوســف َ ُ  إىل ينظــر  الرجــل جعــل حــىت. وجهــد قحــط فأصــا�م ،»ُ
 -   - النـيب فـأتى،العظام أكلـوا وحـىت. اجلهـد مـن الـدخان كهيئـة وبينها بينه فريى السماء
ََلمــضر َّاللــه اســتغفر اهللا رســول يــا: فقــال رجـل، ُ

ََلمــضر«: فقــال هلكــوا قــد فــإ�م ِ ُ
َإنــك ِ ٌجلــريء َِّ ِ ََ« 

ُكاشــفو َِّإنــا: (- َّوجـــل َّعــز - اهللا فــأنزل هلـــم، َّاللــه فــدعا: قــال ِ ِالعـــذاب َ َ َ ًقلــيال ْ ْإنكــم َِ ُ َعائـــدون َِّ ُ ِ
َ( 

ُفمطــروا،: قــال] ١٥: الــدخان[
ِ
ُ ُالرفاهيــة، أصــابتهم فلمــا َ َ

ِ  قــال. عليــه كــانوا مــا إىل عــادوا: قــال ،ََّ
َّعــز - اهللا فــأنزل َّوجــل َ َ ْفارتقــب: (- َ

َِْ َيـــوم َ ْ ِْتــأيت َ ُالــسماء َ َ ٍبــدخان َّ
َ ُ ٍمبــني ِ َيـغــشى) ١٠ (ُِ ْ َالنــاس َ َهــذا َّ َ 

ٌعذاب َ ٌأليم َ
َيـوم) (َِ ْ ُنـبطش َ

ِ
َالبطشة َْ َ ْ َالكبـرى َْ ْ ُ َمنتقمون َِّإنا ْ ُ

ِ
  )٤(.بدر يوم يعين: قال) َُْ

                                 
 ).٧٧٢: ص ("لرمحنتيسري الكرمي ا= تفسري السعدي ")  ١(

 ).٨٨٢/ ٢(خالد بن سليمان املزيين) ٢(

البحر احمليط يف "، )٢٤٧/ ٧( ت سالمة "تفسري ابن كثري"، )٨٩/ ٤ ("زاد املسري يف علم التفسري") ٣(

 ).٣٩٩/ ٩ ("التفسري

ِ، كتــاب تـفـــسري القـــرآن ٤٨٢١ح )١٣١/ ٦(صــحيح البخـــاري ) ٤(
ْ ُ َِ ِ ِْ ُ ُبــاب -َ َيـغـــشى النَّــاس هـــذا{َ َ َ َ ْ ٌ عـــذاب َ َ َ

ٌأَليم
ِكتاب صـفة القيامـة واجلنَّـة والنَّـار ) ٢٧٩٨(ح )٢١٥٦/ ٤(،صحيح مسلم ]١١: الدخان[} ِ

َ َ
ِ ِ ِ
َ َ َْ ِ ْ َ ِ-

ِباب الدخان
َ ُّ ُ َ . 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٥٢

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

 الفـراء اختيـارهو و عاشور وابن عطية وابن الطربيورجح هذا القول مجاعة من املفسرين منهم 
  )٢(.كثريناأل إيل الواحدي نسبه ولشوكاين وا)١(والزجاج

 أن مــــن مــــسعود بــــنا عــــن ُروي مــــا ذلــــك يف بالــــصواب القــــولني وأوىل: اهللا رمحــــه الطــــربي قــــال
 علــيهم، بدعائـه اجلهــد مـن قومـه أصــاب مـا هــو يرتقبـه، أن -- نبيـه اهللا أمــر الـذي الـدخان

 رســول عــن عنــه ذكرنــاه الــذي ُحذيفــة خــرب يكــن مل إن ذلــك  مــن مــسعود ابــن وصــفه مــا علــى
 ولـيس عليـه، اهللا أنـزل مبـا أعلـم -- اهللا فرسـول  ً،صـحيحا كان وإن ً،صحيحا -- اهللا

  . قول عنه يصح الذي قوله مع ألحد
  

 القـول: قلـت  وإمنـا:"ً واسـتأنف قـائال)٣(مث بني الطربي ضعف احلـديث الـذي رواه عـن حذيفـة
 بالــــدخان ّتوعــــد ثنـــاؤه جــــل اهللا اآليـــة، ألن بتأويــــل أوىل هــــو مـــسعود بــــن اهللا عبـــد قالــــه الـــذي

 إيــاهم يعــهوتقر قــريش كفــار اهللا خطــاب ســياق يف -- حممــد لنبيــه قولــه وأن قــريش مــشركي
َإله ال: بقوله بشركهم َهو َِّإال ِ ُومييت ُِْحييي ُ

ُِ
ْربكم َ ُ ُّورب  َُّ ُآبائكم ََ ُ َاألولني ِ

ََِّ ْبل ْ ْهم َ ٍّشـك ِيف ُ َيـلعبـون َ ُ ََ ْ 
ْفارتقب والسالم الصالة عليه لنبيه قوله أتبع مث

َِْ َيـوم َ ْ ِْتأيت َ ُالسماء َ ٍبـدخان َّ ُ ٍمبـني ِ  بالـصرب منـهً أمـرا ُِ
 أشـبه �ـم أحلـه قـد هلـمً وعيـدا كـان إذ يكـون بـأن فهـو للمـشركنيً و�ديـدا بأسـه أتيهمي أن إىل
  )٤(.لغريهم عنهم أخره يكون أن من
  

  .)٥("التأويل هذا يقوي اآليات من يأيت وما: "وقال ابن عطية بعد ذكر قول ابن مسعود

                                 
 .٤٢٤/ ٤للزجاج " معاين القرآن"، و٣٩/ ٣للفراء " معاين القرآن) "١(

 .)٩٨/ ٢٠" (التفسري البسيط) "٢(

ُأول : "--قـال رسـول اهللا : ُ مسعـت حذيفـة بـن اليمـان يقـول:قـال: وهو عن ربعي بـن حـراش قـال) ٣( َّ
ُاآليات الدجال، ونزول عيسى بن مرمي،  ونار خترج من قـعر عدن أَبـني تسوق النَّاس إىل املحشر تقيل 

َِ َ ََ ْ َ َْ َ ُ ُْ َُ َ
ِ

َ ِ ْ َ ْ َ
ِ ِ

ُ َْْ ٌ َ ََ ُ َّ

ُّمعهم إذا قالوا، والدخان َ ْ ُ َ َيــوم ( اآليـة --تال رسول اهللا يا رسول اهللا وما الدخان؟ ف: ُ، قال حذيفة"َ ْ َ
ٌتـأيت الــسماء بــدخان مبــني يـغــشى النَّـاس هــذا عــذاب أَلــيم

ِ
ٌ ََ ََ َ َ َ ْ ََّ ٍُ ِ ٍ ُ ِ ُ َ

ِْ َميــأل مـا بــني املــشرق واملغــرب ميكــث أربعــني ) َ َ
ِ
َ َْ ُ ُ َْ َِْ ْ

َ َ
ِ ْ

ِيـوما وليـلة أما املـؤمن  فـيـصيبه منـه كهيئـة الزكـام ُّ ِ ِ ِ
َ ْْ ُ ُ َْ َ ْ ُ ُ َ

ِ َ ُ َُ
َّ ً َ َ ِوأمـا الكـاف. ْ َ ِر فـيكـون مبنزلـة الـسكران خيـرج مـن منخريـه َّ ِ ِ ِ

ْ َْ ْ َُ ُ َُْ ِ ْ َّ َ َِ ُ َُ
ِِوأُذنـيه ودبره ُ ُ

ِ
وقـد أجـاد ابـن : "، قـال ابـن كثـري)١٧/ ٢٢(جـامع البيـان ت شـاكر = تفـسري الطـربي ". َُْ

 .)٢٤٨/ ٧(ت سالمة " تفسري ابن كثري" جرير يف هذا احلديث هاهنا، فإنه موضوع �ذا السند 

 ).١٨/ ٢٢(ت شاكر " جامع البيان= طربي تفسري ال) "٤(

 ).٦٩/ ٥" (احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز= تفسري ابن عطية ) "٥(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٥٣

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

 القحــط ســين مــن املــشركني أصــاب مــا بــه ُعــين الــدخان هــذا أن واألصــح :" ابــن عاشــوروقــال
 يف مـسعود بـن َّاللـه عبـد حـديث ذلـك يف واألصـح املدينـة، إىل -  - النـيب هجرة بعد مبكة

  )١("احلديث  ساق مث .....البخاري صحيح
 أنــسب ألنــه أوال مــسعود ابــن عــن روي مــا علــى الــدخان محــل واألظهــر هــذا":ُّأللوســي اوقــال

  )٢(".به أوفق هو ما بعد اآليات يف أن مع حاهلم سوء وبيان قريش كفار يف أنه ملا بالسياق
ُيـتخيـلونــه كــانوا الــذي الــدخان أنــه منهــا والــراجح ":لــشوكاينوقــال ا َ ُ َّ َ  اجلهــد، مــن �ــم نــزل ممــا ََ
  )٣(.اجلوع وشدة

  :الترجيح بالسنة 
وقد ظهر أثر األحاديث الصحيحة يف الرتجيح حيث اعتمد الطربي علي احلـديث املـروي عـن 

 الـدخان ءبيد أن األوفق أن نقول إن األحاديث املروية يف جمـي، عنهابن مسعود كما سبق نقله
 ومــن أجــل ذلــك مجــع بعــض املفــسرين بــني إمكــان تفــسري ،يف أشــراط الــساعة صــحت كــذلك

 دخـان يف ء مع عـدم املنـع مـن محلهـا علـي إمكانيـة جمـي،اآلية مبا حدث ألهل مكة من ا�اعة
ُفإنـه وبعـد، :"حه لقـول ابـن مـسعود حيـث قـال وإيل ذلك أشار الطربي بعد ترجي،آخر الزمان َّ َِ 

ُغيـر ٍمنكر أن َْ َ �حمـال فيمـا  ويكون توعدهم، ما الوعيد �ذا توعدهم الذين بالكفار ّأحل يكون ُْ ُِ 
 كـذلك، عنـدنا -- اهللا رسول عن األخبار به جاءت ما علىً دخانا بآخرين بعد يستأنف

 عنـه ََروى مـا  كان قد فإنه  كائن، ذلك نبأ تظاهرت قد -- اهللا رسول عن األخبار ألن
َِرويا اللذين اخلربين فكال مسعود، بن اهللا عبد    )٤(".صحيح -- اهللا رسول عن ُ

 أن ورد مـــا هـــذا تـــرجيح ينـــايف وال:" وهكـــذا عقـــب الـــشوكاين بعـــد ترجيحـــه الـــذي ســـبق ذكـــره
 يـوم كـان الـذي إنـه قيـل مـا أيـضا ينافيـه وال آخـر دخـان ذلـك فـإن الـساعة، آيات من الدخان

  )٥(.وقوعه صحة تقدير على آخر دخان فإنه مكة، فتح
َلن تـقوم حىت تـرون قـبـلها عشر آيـات فـذكر الـدخان والـدجال(قال النووي بعد حديث  ََّ َّ َُّ َ ََ َْ َ ََ َ ٍَ

َ َ ْْ َ ُ ََ َ ََ ْ َّ هـذا ) َ
احلديث يؤيد قـول مـن قـال إن الـدخان دخـان يأخـذ بأنفـاس الكفـار ويأخـذ املـؤمن منـه كهيئـة 

 مـن قيـام الـساعة وقـد سـبق يف كتـاب بـدء اخللـق قـول ًزكام وأنه مل يأت بعـد وإمنـا يكـون قريبـاال
من قال هذا وانكار بن مسعود عليه وأنه قال إمنـا هـو عبـارة عمـا نـال قريـشا مـن القحـط حـىت 

                                 
 ).٢٨٧/ ٢٥" (التحرير والتنوير) "١(

 ).١١٧/ ١٣" (روح املعاين= تفسري األلوسي ) "٢(

 ).٦٥٤/ ٤(للشوكاين " فتح القدير) "٣(

 ).١٩/ ٢٢(شاكر ت " جامع البيان= تفسري الطربي ) "٤(

 ).٦٥٤/ ٤(للشوكاين " فتح القدير)  "٥(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٥٤

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

كانوا يرون بينهم وبني السماء كهيئة الدخان وقد وافق بن مسعود مجاعة وقـال بـالقول اآلخـر 
 وأنـه ميكـث يف  األرض أربعـني يومـا --وبـن عمـر واحلـسن ورواه حذيفـة عـن النـيب حذيفـة 

  )١(.وحيتمل أ�ما دخانان للجمع بني هذه اآلثار
حبيـــث جنمـــع بـــني ســـياق اآليـــة ومـــا أشـــارت األحاديـــث ،واجلمـــع بـــني القـــولني أويل مـــن الرتجيح

تفـسري اآليـة اعـين روايــة اليـه، ومل يـرتجح أحـد القـولني مــع صـحة األحاديـث لعـدم صــراحتها يف 
ِّحذيـفــة بــن أســيد الغفــاري ِ َ َِ ِْ ٍ َ ِ ْ ْ َ ُ-- أمــا روايــة ابــن مــسعود ،-- فليــست حــديثا مرفوعــا إيل ً ً

 ومل يـشتمل علـي صـيغة ،مبا عنده من سـبب نـزول اآليـة بل هو إخبار ،ُالنيب حيت ال يقبل غريه
  . واهللا أعلمصرحية يف إرادة السبب

  
  :ثالثلمطلب الا

نبوية الثابتة في شأن أهل الكتاب ولو جاء في كتبهم الاءت به النصوص ترجيح ما ج
  .خالف ذلك

إن النصوص اليت ترد يف كتـب أهـل الكتـاب عـن أخبـارهم ال تؤخـذ بعـني االعتبـار مـا مل توافـق 
 وتفـسري الـسنة لـبعض أخبـارهم إن صـح ، علي ما قرره العلماء يف أخبار بين اسـرائيل،ما عندنا
 وإن خـالف قصـصهم يف كتـبهم ؛ أل�ـم حرفوهـا كمـا ، ومـرجح علـي مـا سـواه مقـدم،اخلرب فيـه

  .هو معلوم عندنا بنصوص القرآن والسنة
  :تطبيق من سورة البقرة

ْولقـــد{:قولـــه تعـــالي ََ تم َ ُعلم ُ ـــ ْ
ذين َِ َال

ِ ــ ْاعتـــدوا ـَّ َ ْمـــنكم َْ ُ ْ ِالـــسبت ِفـــي ِ ْ َْفـقلنـــا َّ ُ ْلهـــم َ ُ ُكونـــوا َ ًقــــردة ُ َ َ
ِ 

َخاسئين
ِ ِ َ{)٢(   

  يف نوع املسخ الذي ورد يف اآلية هل هو حقيقي أو جمازي؟وقع خالف 
  : القول األول

ذهـــب اجلمـــاهري مـــن العلمـــاء إيل أن املـــسخ الـــذي ذكـــره اهللا يف حـــق املعتـــدين مـــن اليهـــود هـــو 
مسخ حقيقي بأن جعلوا قردة وخنازير، واستشهدوا مع نص اآلية وظاهرها مبا روي مـن اآلثـار 

  .يف ذلك
  :دليلهم

 عـن القـردة واخلنـازير مـن نـسل  سـألنا رسـول اهللا :قـالم وغريه عن ابـن مـسعود ما رواه مسل
َقــالاليهــود ؟ َفـقــال َ َ ٌرجــل َ ُ َرســول َيــا: َ ُ ُالقــردة ِاهللا َ َ َ

ُواخلنــازير، ِْ
ِ ََ ْ َهــي َ

َمــسخ؟ َِّممــا ِ
ِ
َفـقــال ُ َ ُّالنــيب َ َِّ -- :

                                 
 .)٢٧/ ١٨ ("شرح النووي على مسلم")  ١(

 .]٦٥: البقرة)  [٢(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٥٥

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

َّإن« َّعــزَ اهللا ِ َّوجــل َ َ ْيـهلــك َْمل َ ِ
ْ ًقـومــا،  ُ ْ ْيـعــذب َْأو َ ِّ َ ًقـومــا، ُ ْ َفـيجعــل َ َ ْ ْهلــم ََ ًنــسال، َُ ْ َّوإن َ َالقــردة َِ َ َ

َواخلنــازير ِْ
ِ ََ ْ َ 

ُكانوا َقـبل َ َذلك َْ
َِ«)١(  

  
 مثـل هـو وإمنـا قـردة، ميـسخوا ومل قلـو�م، مـسخت: قـال جماهـدوهـو مـروي عـن : القول الثـاني

ًكمثل احلمار حيمل أسفارا{: يف قوله تعاىلكما  هلم، اهللا ضربه َ ْ َ ُ
ِ
َْ ِ

َ َ
ِ َِ   )٢().اجلمعة: ٥(} َ

مــنهج أســتاذه يف إنكــار  حيــث ســار علــي رشــيد رضــاحممــد  سيدالــوممــن مــال إيل هــذا القــول 
واألمــر للتكــوين، أي فكــانوا ":مــسخ الــصورة واخللقــة؛ فبعــد ذكــره يف تفــسريه لــرأي جماهــد قــال

 مث ،.."حبسب سنة اهللا يف طبـع اإلنـسان وأخالقـه كـالقردة املـستذلة املطـرودة مـن حـضرة النـاس
وحـــديث املـــسخ والتحويـــل، وأن أولئـــك قـــد حتولـــوا مـــن أنـــاس إىل قـــردة وخنـــازير، إمنـــا  : "يقـــول

قـــصد بـــه التهويـــل واإلغـــراب، فاختيـــار مـــا قالـــه جماهـــد هـــو األوفـــق بـــالعربة، واألجـــدر بتحريـــك 
 نـص فيـه --إنه ليس يف تفسري اآليـة حـديث مرفـوع إىل النـيب : " مث يقول.........الفكرة

  )٣ (.لصورهم وأجسادهمذكر مسخا على كون ما 
  

  )٥(."واملراد أصبحوا كالقردة يف االحتقار": )٤(الشيخ عبد اجلليل عيسىوقال 

                                 
ِكتـاب القــدر ) ٢٦٦٣(ح )٢٠٥١/ ٤" (صـحيح مـسلم) "١( َ َ َ بـاب بـيـان َأن اآلجـال واألرزاق وغيـرهــا -ْ َ َْ َ ََ َ ْ َُ ْ َْ َ ََ ََّ ِ

َال تزيد وال تـنـقص عما سبق ََ َّ َ ُ ُ َ َْ َ ََ ُ ُ به القدرِ َ َ ْ
ِِ 

  ). ١٧٣/ ٢(ت شاكر " جامع البيان= تفسري الطربي ) "٢(

منهج "وقد قام بعرض فكرته والرد عليها د فهد الرومي يف كتابه ). ٢٨٦-٢٨٥/ ١" (تفسري املنار) " ٣(

  ).٢٩٦:(ص" املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري

من ) م١٩٨١ - م ١٨٨٨/  هـ ١٤٠١ - هـ ١٣٠٦(الشيخ عبد اجلليل عيسى، أبو النصر األزهري ) ٤(

م، مث علـــى ١٩١٤حـــصل علـــى عامليـــة األزهـــر عـــام . أعـــالم علمـــاء املالكيـــة يف عـــصره وكبـــار ا�ـــددين

عضوية كل من جممع البحوث اإلسالمية يف مطلع السبعينات، ومن قبلها عضوية جلنة الفتوى باألزهر 

ً امليالدية، كمـا عـني عميـدا لكليـة اللغـة العربيـة ًوعني عميدا لكلية أصول الدين يف منتصف األربعينات
،  ذيــل األعــالم ٢٦٩،  تكملــة معجــم املــؤلفني ١/٢٦٨تتمــة األعــالم  .يف �ايتهــا مــدة مخــس ســنوات

١١٤. 

ًنقال عن جملة اجلامعة اإلسـالمية . يف تفسري آيات البقرة واألعراف حول املسخ" تيسري التفسري"انظر ) ٥(
" املعجزات والغيبيات بني بـصائر التنزيـل وديـاجري اإلنكـار والتأويـل"حبث ) ٤٣٠ /٢١(باملدينة املنورة 

لفضيلة الدكتور عبد الفتاح إبراهيم سالمه األستاذ املساعد بكلية احلديث النبوي الشريف والدراسات 

 .اإلسالمية



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٥٦

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

ً إيل هذا القول اعتمادا علي عدم ورود ذكر هلـذا األمـر يف كتـب )١(وقد ذهب بعض املعاصرين
  . أهل الكتاب

  :الترجيح بالسنة
سروا اآليــة مبــا يوافقــه كــان لــه أثــر يف قــوة هــذا إن احلــديث الــذي اســتدل بــه مجهــور املفــسرين وفــ

  .القول والرد علي من ذهب إيل خالفه
 كتــاب عليــه دل مــا لظــاهر قــول جماهــد، قالــه الــذي القــول وهــذا": -رمحــه اهللا-جعفــر أبــو قــال
- وعـورض قولـه، علـى الربهـان سئل منه، بآخر وأقر ذلك منً شيئا أنكر ومن ....خمالف اهللا

  .صحيح أثر أو مستفيض خرب من الفرق يسأل مث به، أقر مبا -ذلك من أنكر فيما
 نقلتــه فيمــا والكــذب اخلطــأ عليهــا جيــوز ال الــيت احلجــة مجيــع قــول جماهــد قــول خــالف مــع هــذا

  )٢(.ختطئته على إمجاعها قول، فساد علىً دليال وكفى. عليه جممعة
 مث قـــال بعـــد بيـــان ،عليـــهوقــد أطـــال اإلمـــام ابـــن كثـــري يف بيــان األدلـــة الـــيت تـــرجح املـــسخ وتــدل 

ُوالغـــرض"اآلثـــار واألخبـــار  َ َ ْ ْمـــن َ
َهـــذا ِ ِالـــسياق َ

ْعـــن َِّ ِهـــؤالء َ َُ ِاألئمـــة َ َِّ َ ُبـيـــان ْ ِخـــالف ََ َ َذهـــب َمـــا ِ َ ِإليـــه َ
َِْ 

ٌجماهد، ِ
َُرمحه َُ

ِ
ُالله، َ ْمن َّ

َّأن ِ ْمسخهم َ ُ َ ْ َكان ََِّإمنا َ ِ�معنويا َ َْ ِ�صوريا َال َ ِبـل ُ ُالـصحيح َ
ِ ُأنـه َّ ٌّعنـويَم ََّ ِ ٌّصـوري، َْ ِ ُ 

ُوالله َّ ُأعلم َ َْ َ.)٣(  
 كمــا ًصــوريا؛ًفهــذا التفــسري النبــوي يــدفع مــن ذهــب مــن املفــسرين إىل أن املــسخ كــان معنويــا ال 

  !!. وإمنا هو مثل ضربه اهللا قردة، ومل ميسخوا قلو�م،مسخت : قالروي عن جماهد 
ِجتريــد َأن" :يقــول ابــن القــيم َالمتابـعــة َْ َ َُ َجــاء َمــا علــى دمتقــ َال َأن ْ ِبــه َ يعــين النــيب صــلي اهللا عليــه -ِ

ًكائنــا َْرأيــه ََوال أحــد َقــول -وســلم َكــان مــن َِ َصــحة ِيف تنظــر بــل ؛َ
ِاحلــديث ِ

ًأوال َ َّصــح َِفــإذا ،َ  َلــك َ

                                 
اليد مدينـة مفكر إسالمي فلسطيين من مو)  هـ١٣٨٦ -م ١٩٦٦(من أمثال املدعو عدنان ابراهيم )  ١(

وهو مـن اخلطبـاء املـسلمني البـارزين يف أوروبـا، ولـه العديـد مـن اآلراء الـشاذة آراؤه املثـرية للجـدل، . غزة

كرميــه الــصحايب معاويــة بــن أيب ســفيان بالنفــاق وا�امــه إيــاه بــشرب اخلمــر واملتــاجرة �ــا، إىل جانـــب 

. ة بنت أيب بكر بصورة ال تليـقتشكيكه يف صحيحي البخاري ومسلم، وحديثه عن أم املؤمنني عائش

الضالالت، اليت "ووصفت هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية ما يقدمه إبراهيم بـ . وغري ذلك

يف التحــذير الــذي  .، مطالبــة املتخصــصني بكــشف ذلــك للجميــع"ًتتــضمن تناقــضات وســبا للــصحابة

وقـد ألــف بعـض البــاحثني  .م٢٠١٦حزيــران / يونيـو٢٢نـشرته عـرب حــسا�ا الرمسـي علــى تـويرت األربعــاء 

بدر / لة الشيخ يفض" ُتنبيه الفهيم يف الرد على شبه عدنان إبراهيم" .رسالة يف الرد علي أفكاره الشاذة

 .بن حممد البدر العنزي

 ).١٧٣/ ٢(ت شاكر " جامع البيان= تفسري الطربي ) "٢(

  ). ٢٩١ -١/٢٨٩(ت سالمة " تفسري ابن كثري) "٣(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٥٧

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

ُمعنــاه ِيف نظــرت َْ ًثانيــا  َ
ِ ُعنــه تعــدل مل َلــك تبــني َِفــإذا ،َ  ،ْالمغــرب ْالمــشرق َبــني مــن خالفــك ََولو،َ

ِِن تتفق األمة على خمالفة ما جاء به نبيهاَومعاذ اهللا أ
َ َ َ َ َُ ْ." )١(  

ًوبعـد هـذا البيــان ال ميكـن أن نتـصور أن املــسخ كـان معنويـا وحــسب؛ بـل ثبـت مــا يـرجح كونــه 
  .ًحقيقيا لورود السنة بنصه واهللا اعلم
  :تطبيق آخر من سورة آل عمران

ِكل الطعام كان حال لبني إ{ :تعالىفي قوله  َِّ
َ
ِ � ِ َ َ ُِ َ ْسرائيل إال مـا حـرم إسرائيل علـى نـفسه مـن ُّ َ َ

ِ ِ ِ ْـ َ َ َ ُ َ
ِ ِ
َ ْـَ ِْ َِ َّ َّ

َقـبل أن تـنـزل التـوراة قل فأتوا بالتـوراة فاتـلوها إن كنتم صادقين
ِ ِ

َ ْ ُْ ُ ْ َ َ ِْ َ ُ ْ ِ
َ َْ َّْ َِّ ُ ُْ ْ ُ َُ َ َّ َ َ ِ ْ)٢(})٩٣(    

   أي نوع هو؟نفسه على إسرائيلاختلفت األقوال يف نوع الطعام الذي حرمه 
   :القول األول

 قـول وهـو عباس، ابن عن جبري بن سعيد  رواه.ُوألبا�ا اإلبل حلوم نفسه على َّحرم إسرائيلن أ
َقالو،وقتادة جماهد، ُّ أبو العالية وعطاء ومقاتل والكليبهَ ِْ َ ْ َْ َ ٌَ

ِ َِ ُ َ ٌُ َ َ
ِ
َ َ.)٣(  

  :دليلهم
َعن سعيد بن جبـري، عن ابن عباس، قالما جاء   َ ٍ ََّ َ ْ َِ ِْ ْْ َُ ٍْ ِ ِ

ُأقـبـلت يـهـو: َ َ َْ َ ِّد إىل النـيب َْ َِّ َ ِ ُ--فـقـالوا ،ُ َ َيـا : َ
َأبا القاسم،  أخربنا عن الرعد ما هو؟ قـال َ َ ُ َ َ

ِ
ْ َّ ِ َ َ َْ

ِ ْ َ َِ ُملـك مـن املالئكـة موكـل بالـسحاب معـه خمـاريق «: ِ ُِ ََ َ َ َ ُ َ
ِ َّ ِ

ٌ ََّ
ِ ِ َِ َ َ

َ َ ٌ
ُمـن نــار يــسوق �ــا الــسحاب حيــث شــاء اللــه َّ َ َ ُ ْ َ َ َ َْ َّ َ

ِ ُ ُ
ٍ َ ُفـقــالوا» ِ َ َّفمــا هــذا الــص: َ َ َ َ َوت الــذي نــسمع؟ قــالَ َ ُ َ ْ َ ِ َّ ُ ْ :

َزجــرة بالــسحاب إذا زجــره حــىت يـنتهــي إىل حيــث أمــر« َ َ
ُِ ُ ْ َْ َ َ َ ََ ِ ِ

َ
ِ َْ ََّّ ُ َ ََ ِ ِ ُقــالوا» ٌ َصــدقت: َ ْ َ ُفـقــالوا. َ َ َّفأخربنــا عمــا : َ َ َْ

ِ ْ ََ
َحـرم إسـرائيل علــى نـفـسه؟ قــال َ ِ ِ ِْ َ ََ ُ َ ْ

ِ ََّ َاشـتكى عــرق النـسا«: َ َّ َ ْ
ِ َ َ ْ

َفـلـم جيــد شـيئا يال)٤( َُ ًْ َ ْ َِ
ْ ِئمــه إال حلـوم اإلبــل َ ِ ِ َ ُُ َِّ ُ ُ

ِ

َوألبانـها فلذلك حرمها ََ َ ََّ َ
ِ َِ َ َ َْ ُقالوا» َ َصدقت: َ ْ َ َ. )٥(   

                                 
  ).٢٦٤: ص" (روحال) "١(

  ).٩٣:آل عمران) ( ٢(

زاد املسري يف "، )٤٧٠/ ١( إحياء الرتاث -" تفسري البغوي"، )١٣/ ٦(ت شاكر " تفسري الطربي " )٣(

 ).٣٠٤/ ١" (علم التفسري

َعرق النَّسا)  (٤( ْ
ِوجع يـبتـدئ مـن مفـصل الـورك ): ِ ِِ

َ ْ ِ ْ َ ْ َ َ
ِ ُ ِ

َْ ٌ َويـنـزل مـن جانـب الوحـشي ع، َ ِّ
ِ ِ ِ

ْ َْ
ِ َ ْ َُِ ْ َّلـى الفخـذ، ورمبـا امتـد َ َ ْ

ِ
َََُّ

ِ ِ َْ َ
َإىل الركبــة وإىل الكعــب، والنَّــسا َ َ

ِ ْ َ ْ َ َِ ِِ
َ ِوريــد ميتــد علــى الفخــذ مــن الوحــشي إىل الكعــب: ُّْ ْ َ ْ ْ َْ َِ ِّ

ِ ِ ِ
ْ َ ْ

ِ َ َ ُّ َْ َ ٌ ِ
 -حتفــة األحــوذي . َ

 )٤٤٤ص  / ٧ج (

، ختـــريج )  ، كتــاب التفـــسري، بــاب ومــن ســـورة الرعــد٣١١٧) ٢٩٤/ ٥(ت شـــاكر " ســنن الرتمــذي)"٥(

، وأخرجـه أمحـد ٤٢٢/ ح) ٨٢٣: ص(األحاديث املرفوعة املـسندة يف كتـاب التـاريخ الكبـري للبخـاري 

وقـــال . حـــديث حـــسن غريـــب: قـــال الرتمـــذي. مـــن طريـــق عبـــد اهللا بـــن الوليـــد بـــه) ٢٤٨٣املـــسند ح (

= ، ) ٧٤٢٠، ١٦٠٥التفــــسري ح (، والطــــربي ) . ٢٤٩٢صــــحيح الرتمــــذي ح (صــــحيح : األلبــــاين



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٥٨

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

ًإن يعقــوب مــرض مرضــا : " قــال-  -أن النــيب : وروى ابــن عبــاس َ َِ فنــذر لــئن عافــاه ًشــديدا،َّ
َّاهللا؛ ليحــرمن  أحــب الطعـــام والــشراب إليــه ّ َ بــل، وأحـــب ُْحلمــان اإل: وكـــان أحــب الطعــام إليـــه. ُِّ

  )١(".ألبا�ا: الشراب إليه
   :القول الثاني

                                                                                  
من طرق عن عبـد احلميـد بـن �ـرام عـن شـهر بـن ) ١٣٠١٢ ح ١٢/٢٤٦املعجم الكبري (طرباين وال=

جممع الزوائد (رجاهلما ثقات :  بعد أن عزاه ألمحد والطرباين-قال اهليثمي . حوشب عن ابن عباس به

 /١" (الصحيح املسبور من التفسري باملأثور. "وصححه أمحد شاكر يف تعليقه على املسند) . ٨/٢٤٢

٤٣٤.(  

عن أمحد بن حممد بن حيىي بن سعيد القطان، عن أيب ) ٩٥٢(وأخرجه ابن أيب حامت يف تفسري آل عمران 

: ُوهــو عنــده خمتــصر بقــصة مــا حــرم إســرائيل علــى نفــسه فقــط، وقــال فيــه. أمحــد الــزبريي، �ــذا اإلســناد

اء يف روايــة الطــربي كــذا وجـ: َ، وذكــر حمقـق الكتــاب أنــه كتـب فــوق هــذا اللفـظ يف أصــله"ألبـان األتــن"

  .وهو األصح" ألبان اإلبل"بلفظ 

، وأبـــو نعـــيم يف ) ١٢٤٢٩(، والطـــرباين ) ٩٠٧٢" (الكـــربى"، والنـــسائي يف ) ٣١١٧(وأخرجـــه الرتمـــذي 

.  مــن طريــق أيب نعــيم الفــضل بــن دكــني، عــن عبــد اهللا بــن الوليــد العجلــي، بــه٣٠٥-٤/٣٠٤" احلليــة"

ا حــرم إســرائيل علــى نفــسه، ولفظــه يف قــصة إســرائيل عنــد وهــو عنــد الرتمــذي خمتــصر بقــصة الرعــد ومــ

حـسن غريـب، : ، وقـال الرتمـذي"ًفلم جيد شيئا يالئمه إال حلوم اإلبل وألبا�ـا، فلـذلك حرمهـا: "هؤالء

  .غريب من حديث سعيد، تفرد به بكري: وقال أبو نعيم

فـذكر ... نا عبد اهللا بـن الوليـد حدث: قال يل أبو نعيم:  فقال٢/١١٤" التاريخ الكبري"وأورده البخاري يف 

عـن حبيــب، عـن ســعيد بـن جبــري، عـن ابــن : وقـال الثــوري: مث قــال. قـصة مـا حــرم إسـرائيل علــى نفـسه

 .حدثناه حممد بن يوسف، وغري واحد عن سفيان) : يعين البخاري(قال أبو عبد اهللا : عباس قوله

/ ٤" املسند"والطيالسي يف . ٢٤٧/ ١ "املسند"أمحد يف : هذه رواية شهر بن حوشب عنه، أخرجها)  ١(

، ٧٠٤/ ٣" تفــــسريه"، وابــــن أيب حــــامت يف ٥/ ٤، ٤٣١/ ١" تفــــسريه"، والطــــربي يف )٢٨٥٤ (٤٥٠

/ ٨" جممـــع الزوائـــد"، وأوردهـــا اهليثمـــي يف )١٣٠١٢( بـــرقم ٢٤٦/ ١٢" املعجـــم الكبـــري"والطـــرباين يف 

  ).رواه أمحد والطرباين، ورجاهلما ثقات: (، وقال٢٤٢

، والبخـاري يف ٢٧٤/ ١" املـسند"أمحـد يف : بنحوه من رواية سعيد بن جبري عن ابن عباس، أخرجهاوورد 

ســــورة الرعــــد، : كتــــاب التفــــسري، بــــاب) ٣١١٧" (ســــننه"، والرتمــــذي يف ١١٤/ ٢" التــــاريخ الكبــــري"

/ ٣، وابــــن أيب حــــامت ٤/ ٤والطــــربي . ، وصــــححه ووافقــــه الــــذهيب٢٩٢/ ٢" املــــستدرك"واحلــــاكم يف 

. غريب من حديث سعيد، تفرد به بكري  بن شهاب : ، وقال٣٠٤/ ٤" احللية"أبو نعيم يف ، و٧٠٥

 .وحاشية احملقق عليه) ٤٢٧/ ٥(التفسري البسيط 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٥٩

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

ُالعـروق نفـسه على إسرائيل ّحرمه الذيأن   وعطـاء احلـسن، قـول وهـو عبـاس، ابـن عـن رويو. ُ
  )١(.والضحاك والسدي وقتادة وجماهد العالية وأيب رباح، أيب بن

قـوب ونـذره ومـا  حممد رشـيد رضـا إيل القـول بـأن هـذه األخبـار املتعلقـة مبـرض يعوذهب السيد
ً متابعـا يف ذلـك مـا ذهـب ةترتب عليها من حترميـه ألنـواع مـن الطعـام والـشراب روايـات إسـرائيلي

 قــــول أمــــا: اإلمــــام األســــتاذ  قــــال:"إليــــه اإلمــــام حممــــد عبــــده يف املــــسألة حيــــث نقــــل عنــــه قولــــه
ْعـرق به كان يعقوب إن: وغريه )٢(اجلالل

َالنـسا ِ  يأكـل ال شـفي إن فنـذر - والقـصر بـالفتح -َّ
  )٣(".اليهود من دسيسة فهو اإلبل، حلم

 مــــن ذلــــك وكــــل كلهــــا، األنعــــام حلــــوم حــــرم: جماهــــد وقــــال:" رضــــا رشــــيد حممــــدالــــسيد وقــــال 
 مينـع ال - احلـاكم زعـم كمـا - غريه أو عباس ابن عن بعضها يف السند وصحة اإلسرائيليات،

 احلجـة بـه تقـوم الـذي هـو ألنـه؛  اإلمـام األسـتاذ قالـه مـا واألقرب. ًإسرائيليا مصدرها يكون أن
 إىل حاجـة هنـاك كـان ملـا نفـسه يعقـوب بإسـرائيل أريـد ولـو التـوراة، علـى املطلـع عند سيما وال

 فيـه يشتبه الً سبقا التوراة نزول زمن على سابق يعقوب زمن ألن التوراة تنزل أن قبل من: قوله
  .عنه فيحرتس
 علـــى وحرمـــوه أكلـــه عـــن امتنعـــوا مـــا نفـــسه علـــى إســـرائيل حرمـــه مبـــا املـــراد أن: عنـــدي واملتبـــادر
  )٤( " اهللا من حبكم ال والتقليد العادة حبكم أنفسهم

  :الترجيح بالسنة
إن القول األول قد ترجح بدليله البني يف القصة وتفاصيلها؛ ولـذلك ذهـب أكثـر املفـسرين إيل 

  .ًهذا القول اعتمادا علي ورود احلديث
ـــاس الـــذي رواه األعمـــش، عـــن وأوىل هـــذه األقـــوال: قـــال أبـــو جعفـــر ُ بالـــصواب، قـــول ابـــن عب

ّأن ذلـــك، العـــروق وحلـــوم اإلبـــل، ألن اليهـــود جممعـــة إىل اليـــوم علـــى : حبيـــب، عـــن ســـعيد عنـــه ُّ
 بنحــو --وقــد روي عــن رســول اهللا . ُذلــك مــن حترميهــا، كمــا كــان عليــه مــن ذلــك أوائلهــا

  ) ٥(.ذلك خرب

                                 
زاد املــسري يف "، )٤٧٠/ ١( إحيــاء الــرتاث -" تفــسري البغــوي) "١١/ ٦(ت شــاكر " تفــسري الطــربي)"١(

 ).٣٠٤/ ١" (علم التفسري

  ).٧٩: ص" (تفسري اجلاللني)  "٢(

 ).٤/ ٤" (تفسري املنار) "٣(

 ). ٥/ ٤" (تفسري املنار) "٤(

 .٧٤٢٠: رقم) ١٥/ ٦(ت شاكر " جامع البيان= تفسري الطربي ) "٥(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٦٠

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

 هـذه األمـر أن يعقـوب عليـه الـسالم حـرم حلـوم وظاهر األحاديث والتفاسري يف" عطية ابن قال
اإلبــل وألبا�ــا، وهــو حيبهــا، تقربــا إىل اهللا بــذلك، إذ تــرك الرتفــه والتــنعم مــن القــرب، وهــذا هــو 

  )١(".الزهد يف الدنيا
  

وقـــد صـــرح ابـــن كثـــري وغـــريه مـــن املفـــسرين أن مـــا حرمـــه إســـرائيل علـــى نفـــسه هـــو حلـــوم اإلبـــل 
ً  وزهــادة وقهــراً وكــان حترميــه هلــا تعبــدا--وايــات عــن النــيب وألبا�ــا، وبــذلك جــاءت بعــض الر

  )٢(.تعاىل- ملرضاة اهللاًللنفس طلبا
 حممد رشيد رضا فـال يـسوغ لـورود احلـديث سيدأما ما ذهب إليه اإلمام حممد عبده وتلميذه ال

ًبسند صحيح يف املسالة فارتفع اخلالف، وكونه متضمنا خربا عن بـين اسـرائيل فلـيس بـالزم أ ن ً
ألن كتـــبهم كمـــا هـــو معلـــوم مـــن نـــصوص القـــرآن قـــد ؛ ًيكـــون أصـــل اخلـــرب يف كتـــبهم ملزمـــا لنـــا 

  .ُحرفت واحلجة يف بيانه صلي اهللا عليه وسلم هي احلجة
  :  من سورة مريم ثالثتطبيق

َِ�أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ومـا كانـت أمـك بغيـا  َيا {:قوله تعالي َ ْ َ ُ َ
ِ ُُّ َ َ ُْ َْ َ ََ ُ

ٍ
َ ْ

ِ َ َ َ : سـورة مـريم[} )٢٨(َ
٢٨[  

َيا أخت {: قوله تعاىلاختلف املفسرون يف تعيني املقصود �ارون يف  ْ ُ َهارونَ ُ    هو؟ من} َ
  :القول األول

أن مــرمي كانــت عابــدة، وكــان يف بــين إســرائيل رجــل عابــد يقــال لــه : (قــال ابــن عبــاس يف روايــة عطــاء
 وهــذا قــول قتــادة، وكعــب، وابــن زيـــد) هــارون، تبــع جنازتــه يــوم مــات أربعــون ألفــا كلهــم امســه هــارون

  )٣(.وغريهم
  :دليلهم

َعـن المغـرية بـن شـعبة، قـالما رواه مـسلم  َ ََْ ُ ِ ِْ
ِ
َ
ِ
ُ ْ ُلمـا قـدمت جنـران سـألوين، فـقـالوا: َ ُ َََ َِ َ َ َ َ َْ ُ ْ

ِ َإنكـم تـقـرءون يـا أخـت : َّ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َِّ

َهارون، وموسى قـبل عيسى بكذا وكذا، فـلما قدمت ع ُ ْ ْ
ِ َ َ ََّ َ َ َََ ََ ِ ِ

َ َ ُ َ َُ ِلى رسول اهللا َ ِ
ُ َ َ - -سألته عن ذلك، فـقال َ ََ َ ُ

َِ ْ َ ُ َْ َ :
ْإنـهم كانوا يسمون بأنبيائهم  والصاحلني قـبـلهم« ْ ُْ َُ ََّْ َ

ِ ِِ
َ

ِ َِ َُِْ َ ُّ َ ُ َ َِّ«)٤(  

                                 
 ).٤٧٣/ ١" (احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز= "تفسري قال ابن عطية ) "١(

 ).١٨٢/ ٢(طاوي لطن" التفسري الوسيط"، ) ٧٦/ ٢(ت سالمة " تفسري ابن كثري) "٢(

  .)٢٣١/ ٣( إحياء الرتاث -" تفسري البغوي" ،)٢٣٧/ ١٤" (التفسري البسيط)  "٣(

ِكتـــاب اآلداب ) ٢١٣٥(ح )١٦٨٥/ ٣" (صــحيح مــسلم" )٤( َ ِبــاب النـَّهــي عـــن التكــين بــأيب القاســـم -ْ ِ َ ْ َِ ِ ِّ َ َّ ِ َ ِ ْ ُ َ
ِوبـيان ما يستحب من األمساء
َْ َ ْ َ َ

ِ ُّ َ ُ َ َََ ْ
ِ 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٦١

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

ًكــان رجــال يف بــين : قــال) يــا أخــت هــارون(أخــرج عبــد الــرزاق بــسنده الــصحيح عــن قتــادة يف قولــه و
  )١(.ه، فقالوا يا شبيهة هارون يف الصالحًإسرائيل صاحلا يسمى هارون، فشبهوها ب

  :القول الثاني
َُحممــد بــن كعــب القرظــيُمــا روي عــن 

ٍ ْ َ ُ ْ ُ َّ َُ
هــي أخــت هــارون ألبيــه وأمــه، وهــي أخــت موســى أخــي : قــال 

  )٢(]١١: القصص[} فبصرت به عن جنب وهم ال يشعرون{هارون اليت قصت أثر موسى، 
إمنــا عنــوا هــرون  ":- - وعــن النــيب .  عليهمــاهــو أخــو موســى صــلوات اهللا: وقيــل":وقــال الزخمــشري

     "ّالنىب
مل أجـده :" ه الكايف الشاف يف ختريج أحاديث الكشاف بقولـ يف وعلق ابن حجر علي هذا احلديث

ن عنــد مــسلم إفــ. قولــه ولــيس بــصحيح.  ورواه الطــربي عــن الــسدى،هكــذا إال عنــد الثعلــيب بغــري ســند
أرأيــتم شــيئا :  إىل جنــران فقــالوا يل- - بعثــين النــيب «قــال . والنــسائي والرتمــذي عــن املغــرية بــن شــعبة

َيقرءونه يا أخت  ْ َهارونُ    )٣("وذكر احلديث ....ُ
  :الترجيح بالسنة

 وإمنـا ،من خالل ما سبق يتضح شذوذ قول كعب الذي قاله ملا فيه مـن خمالفـة الـنص النبـوي يف ذلـك
َّلكتاب كما بني ذلك اإلمام ابن كثري رمحه وقع كعب فيما قاله بسبب ورود هذا القول يف كتب أهل ا

والــذي جــرأ القرظــي علــى هــذه  :"ًا قــال حمــضًخطــأًاهللا تعقيبــا علــي قــول كعــب بعــد أن اســتغربه واعتــربه 
وكانت مرمي : املقالة ما يف التوراة بعد خروج موسى وبين إسرائيل من البحر، وإغراق فرعون وقومه، قال

يــني، تــضرب بالــدف هــي والنــساء معهــا يــسبحن اهللا ويــشكرنه بنــت عمــران أخــت موســى وهــارون النب
وهي هفوة وغلطة شـديدة، . على ما أنعم به على بين إسرائيل، فاعتقد القرظي أن هذه هي أم عيسى

  )٤(".بل هي باسم هذه، وقد كانوا يسمون بأمساء أنبيائهم وصاحليهم
 الـذي ذكرنـاه، - - رسـول اهللا  والـصواب مـن القـول يف ذلـك مـا جـاء بـه اخلـرب عـن: قال أبو جعفر

  )٥(.سبت إىل  رجل من قومهاُوأ�ا ن
ِْوهذا التفسري النبوي يـغين عن سائر ما روي عن السلف يف ذلك" ُ . ")٦(  

  

                                 
 .)٣٣٨/ ٣" (ن التفسري باملأثورالصحيح املسبور م) "١(

 .)٢٢٧/ ٥(ت سالمة " تفسري ابن كثري" )٢(

 .)١٤/ ٣ ("الكايف الشاف  " و�امشه"الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل= تفسري الزخمشري ) "٣(

 .)٢٢٧/ ٥(ت سالمة " تفسري ابن كثري") ٤(

 .)١٨٧/ ١٨(ت شاكر " جامع البيان= تفسري الطربي ) "٥(

 .)٣٩٣/ ٣("فتح القدير "  يف الشوكاين  هقال)  ٦(



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٦٢

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

  اخلامتة
 واخلتام ويف احلل والرتحال بنعمته تتم الصاحلات ءالبداحلمد هللا رب العاملني يف 

عيوبنا وصلي اهللا علي نبينا م ذنوبنا ووبفضله نعطي العطايا واملنح ونسرت علي عظي
يل يوم الدين إله وصحبه والتابعني هلم بإحسان آيل صراط ربه وعلي إغر اهلادي األ
  دوبع

أثر السنة  "ت بعنوان ناك من هذه الدراسة واليت - بفضل اهللا تعايل- فقد انتهيت 
  :عدة نتائجوميكن أن أسجل يف اخلتام " يف الرتجيح بني أقوال املفسرين

  .أن السنة النبوية أصل يف فهم القرآن - 
أن السنة النبوية مرجح قوي ومعترب يف اختيار املفسرين ميت صح سندها  - 

 .ًوكانت نصا يف اآلية موضع الكالم
شد أ فهم ،ال لعدم بلوغهإً ثابتا ًن الصحابة رضوان اهللا عليهم ما خالفوا نصاأ - 

وهذا جلي يف  وسلم،ه ًالناس حرصا علي متابعة هديه وسنته صلي اهللا علي
 . بلغتهالسنة حيثيل إرجوع من خالف 

عدم التسرع يف احلكم علي اختيارات املفسرين وترجيحا�م بالسنة النبوية إال  - 
 .ًبعد التأكد من صحة ما اعتمدوا عليه سندا وتعلقه باآلية معين

رجيحات وبصمات يف كان هناك مجاعة من املفسرين أصحاب اجتهادات وت - 
 ممن اهتموا ببيان الراجح وفق اجتهادهم كشيخ املفسرين  اآلياتالعديد من

ابن و ، حيانأيبو ، والقاضي عبد احلق حممد بن عطية،- رمحه اهللا-الطربي
 . وغريهمالشنقيطيو ،عاشور

ن دراسة الرتجيحات من الدراسات املهمة يف العلم الشرعي ال سيما يف علم إ - 
ولذلك  ؛ اختيارات املفسرين ثرها يفأوخاصة ترجيحات السنة و ،التفسري

فردت الرسائل العلمية أحيث  ،عوام املتأخرةًوجدنا هذا االجتاه قويا يف األ
 قواعد "صص هذا العنوان ُبل وخ ،بعناوين ترجيحات فالن يف تفسريه وهكذا

للدراسة يف بعض اجلامعات كمادة منفصلة مدرجة يف " الرتجيح عند املفسرين
 .نآوم القرمقررات قسم التفسري وعل

  :التوصيات
ينبغي ادراج هذه املادة اخلاصة بدراسة الرتجيح عند املفسرين يف مقررات  - 

لطالب وتوسعة ل البناء العلمي، ملا هلا من أثر كبري يف نفصلالتفسري مبسمي م
 .ادراكهم وتنوير أفهامهم



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٦٣

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

دراسة الرتجيحات بالسنة من خالل أقوال املفسرين دراسة اكادميية يف حبوث  - 
تخرج وغريها، حيت جيمع طالب التفسري بني علم التفسري واحلديث أثناء حبثة ال

كما هو احلال يف رسائل الدخيل ورسائل مجع األقوال واآلثار التفسريية 
 . ودراستها

 يف الرتجيح بني  املفسرمعرفة منهجالرتكيز يف دراسة مناهج املفسرين علي  - 
، مع التدليل رجحـات عندهنوع من أنـواع املكل لى والوقوف ع .األقوال

  .والتمثيل إلجالء منهجه يف ذلك
واملغفرة والعفو عما زل به  صواب،أسأل اهللا تعاىل القبول واألجر فيما وفقت إليه من و

ويوفقنا للعمل مبا علمنا، وأن يورثنا بذلك علم ما رشدنا القلم، وأسأله تعاىل أن يلهمنا 
  . العاملنيمل نعلم، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب

  
  

 أمحد األمري حممد جاهني/ د

 أستاذ التفسري وعلوم القرآن املساعد
 جامعة األزهر

 
  
  



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٦٤

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

اا أ  
القاضي حممد بن عبد اهللا أبو بكر بن العريب املعافري االشبيلي : املؤلف :أحكام القرآن -

القادر حممد عبد : َّراجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه )هـ٥٤٣: املتوىف(املالكي 
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الثالثة، :  لبنان ط–دار الكتب العلمية، بريوت : ط :عطا

أستاذ التفسري - أمحد حممد الشرقاوي -إعداد –اختالف املفسرين أسبابه وضوابطه  -
   العدد -  حولية الكلية-  جامعة األزهر،وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة

 .م٢٠٠٤  -هـ   ١٤٢٥- السابع عشر 
أبو السعود العمادي حممد بن : رشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي املؤلفإ -

 . بريوت–دار إحياء الرتاث العريب : ط) هـ٩٨٢: املتوىف(حممد بن مصطفى 
  عبد اإلله حوري احلوري:  الكاتب أسباب اختالف املفسرين يف تفسري آيات األحكام -
دار : الناشر،  طاهر حممود حممد يعقوب/ د،أسباب اخلطأ يف التفسري دراسة تأصيلية -

 .األويل:  الطبعةه،١٤٢٥:  سنة النشر، ابن اجلوزي
 حممد األمني بن حممد املختار بن عبد :املؤلف أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، -

 دار الفكر للطباعة و النشر و :الناشر) هـ١٣٩٣ :املتوىف(القادر اجلكين الشنقيطي 
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ :عام النشر  لبنان،- ت التوزيع بريو

الشافعي أبو عبد اهللا حممد : املؤلف)  باألم للشافعيًمطبوع ملحقا(اختالف احلديث  -
بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب 

: سنة النشر،  بريوت–دار املعرفة : الناشر) هـ٢٠٤: املتوىف(القرشي املكي 
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠

أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب : املؤلف، إعالم املوقعني عن رب العاملني -
:  قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره، ) هـ٧٥١: املتوىف(املعروف بابن قيم اجلوزية 

أبو عمر أمحد عبد اهللا : شارك يف التخريج، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان
األوىل، : الطبعة، دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية: الناشر، أمحد

 . هـ١٤٢٣
خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي : املؤلف األعالم، -

مايو /  أيار -اخلامسة عشر : الطبعة دار العلم للماليني،: الناشر) هـ١٣٩٦: املتوىف(
 .م٢٠٠٢

ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا بن عمر بن حممد : نزيل وأسرار التأويل املؤلفأنوار الت -
دار إحياء : ط:حممد عبد الرمحن املرعشلي: ت) هـ٦٨٥: ت(الشريازي البيضاوي 

 .هـ١٤١٨ -األوىل:  بريوت ط–الرتاث العريب 



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٦٥

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

 أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن حيان أثري: املؤلف :البحر احمليط يف التفسري -
:  بريوت ط–دار الفكر :صدقي حممد مجيل ط :ت)هـ٧٤٥: املتوىف(الدين األندلسي 

  .هـ١٤٢٠
ّحممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين، أبو : املؤلف :تاج العروس من جواهر القاموس - ّ ّ

َّالفيض، امللقب مبرتضى، الزبيدي دار :ط :جمموعة من تني: ت) هـ١٢٠٥: املتوىف(ّ
 .اهلداية

ت (علم التفسري أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي التحبري يف  -
 /ه ١٤٠٢: سنة النشر، دار العلوم: الناشر، فتحي عبد القادر فريد:  حتقيق ) هـ٩١١

 .األويل: الطبعةم ١٩٨٢
» حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب ا�يد«التحرير والتنوير  -

مد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي حم :املؤلف
 .هـ١٩٨٤:  تونس–الدار التونسية للنشر  :ط)هـ:١٣٩٣املتوىف(

أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد : املؤلف حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، -
 . بريوت-دار الكتب العلمية : الناشر) هـ١٣٥٣: املتوىف(الرحيم املباركفورى 

: املتوىف(ََِّحممد طاهر بن علي الصديقي اهلندي الفتين : املؤلف، ة املوضوعاتتذكر -
 .هـ١٣٤٣األوىل، : الطبعة، إدارة الطباعة املنريية: الناشر) هـ٩٨٦

أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا، ابن : املؤلف ،التسهيل لعلوم التنزيل -
شركة : الناشر الدكتور عبد اهللا اخلالدي: حملققا) هـ٧٤١: املتوىف(جزي الكليب الغرناطي 

 . هـ١٤١٦ - األوىل : الطبعة، بريوت/دار األرقم بن أيب األرقم 
ْالتـفسري البسيط -

ِ ِ
َ ُ ْ أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، : املؤلف- َّ

 اهدكتوررسالة ) ١٥(أصل حتقيقه يف : احملقق) هـ٤٦٨: املتوىف(النيسابوري، الشافعي 
 جبامعة اإلمام حممد بن سعود، مث قامت جلنة علمية من اجلامعة بسبكه وتنسيقه،

: الطبعة.  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية- عمادة البحث العلمي : الناشر
 .هـ١٤٣٠األوىل، 

أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب : املؤلف :تفسري الراغب األصفهاين -
كلية : حممد عبد العزيز بسيوين ط. د: ت ودراسة)  هـ٥٠٢: ىفاملتو(األصفهاين 

 .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠:  جامعة طنطا ط األوىل- اآلداب 
حممد بن جرير بن يزيد بن : املؤلف):جامع البيان عن تأويل آي القرآن(تفسري الطربي  -

الدكتور عبد اهللا بن عبد : ت) هـ٣١٠: ت(كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور  :سن الرتكياحمل



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٦٦

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

األوىل، : دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ط: عبد السند حسن ميامة ط
 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢

حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس : املؤلف) تفسري املنار(تفسري القرآن احلكيم  -
) هـ١٣٥٤: املتوىف(اء الدين بن منال علي خليفة القلموين احلسيين الدين بن حممد �

 .م١٩٩٠: اهليئة املصرية العامة للكتاب ط: ط
أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث : تفسري القرآن العظيم املؤلف -

دار طيبة للنشر : سامي بن حممد سالمة ط: ت) هـ٧٧٤: املتوىف(الدمشقي 
 .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الثانية : ع،طوالتوزي

أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس : تفسري القرآن العظيم البن أيب حامت املؤلف -
أسعد حممد : ت) هـ٣٢٧: املتوىف(بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت 

 .هـ١٤١٩ - الثالثة: اململكة العربية السعودية ط- مكتبة نزار مصطفى الباز : الطيب ط
حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس : املؤلف) ابن القيم(تفسري القرآن الكرمي  -

مكتب الدراسات والبحوث العربية : احملقق) هـ٧٥١: املتوىف(الدين ابن قيم اجلوزية 
-  بريوت- دار ومكتبة اهلالل : الناشر- واإلسالمية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان

 .هـ١٤١٠ - األوىل : الطبعة
حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور : املؤلف) تأويالت أهل السنة(تفسري املاتريدي  -

 -دار الكتب العلمية : الناشر،جمدي باسلوم. د: احملقق) هـ٣٣٣: املتوىف(املاتريدي 
 .م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦األوىل، : بريوت، لبنان، الطبعة

 بن حممد بن حممد بن أبو احلسن علي: املؤلف النكت والعيون،= تفسري املاوردي  -
السيد ابن عبد : احملقق) هـ٤٥٠: املتوىف(حبيب البصري البغدادي، الشهري باملاوردي 

 .لبنان/  بريوت -دار الكتب العلمية : املقصود بن عبد الرحيم، الناشر
دار �ضة مصر : حممد سيد طنطاوي ط/د٠أ: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي املؤلف -

 .األوىل:  القاهرة ط–وزيع، الفجالة للطباعة والنشر والت
الشيخ العالمة حممد األمني : املؤلف-تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن -

الدكتور هاشم حممد علي : إشراف ومراجعة-بن عبد اهللا األرمي العلوي اهلرري الشافعي
 ١٤٢١وىل، األ: الطبعة- لبنان-دار طوق النجاة، بريوت : الناشر-بن حسني مهدي

  .م٢٠٠١ - هـ 
أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليماين :  املؤلف- تفسري عبد الرزاق -

حممود . د:  دراسة وحتقيق- دار الكتب العلمية: الناشر) هـ٢١١: املتوىف(الصنعاين 
 .هـ١٤١٩األوىل، سنة : الطبعة.  بريوت-دار الكتب العلمية :  الناشر- حممد عبده



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٦٧

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن : املؤلف ،د ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيدالتمهي -
مصطفى بن :  حتقيق، )هـ٤٦٣: املتوىف(حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب 

وزارة عموم األوقاف والشؤون : الناشر، حممد عبد الكبري البكري، أمحد العلوي 
 . هـ١٣٨٧: عام النشر،  املغرب–اإلسالمية 

نور الدين، علي بن حممد : املؤلف، تنزيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة -
عبد الوهاب عبد : احملقق) هـ٩٦٣: املتوىف(بن علي بن عبد الرمحن ابن عراق الكناين 

،  بريوت–دار الكتب العلمية : الناشر، عبد اهللا حممد الصديق الغماري، اللطيف 
 .هـ١٣٩٩ األوىل،: الطبعة

: املتوىف(حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور : املؤلف :�ذيب اللغة -
األوىل، :بريوت ط- دار إحياء الرتاث العريب:ط :حممد عوض مرعب :ت)هـ٣٧٠

 .م٢٠٠١
حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب : املؤلف :جامع البيان يف تأويل القرآن -

مؤسسة الرسالة : أمحد حممد شاكر ط: ت )هـ٣١٠: توىفامل(اآلملي، أبو جعفر الطربي 
 .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األوىل، : ط

، )هـ٢٥٦: ت(أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري : اجلامع الصحيح، تصنيف -
 .دار طوق النجاة، بدون رقم طبعة: الناشر

ه وأيامه اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسنن -
: احملقق-حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي: املؤلف- صحيح البخاري= 

مصورة عن السلطانية بإضافة (دار طوق النجاة : الناشر-حممد زهري بن ناصر الناصر
 .هـ١٤٢٢األوىل، : الطبعة) ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي

 أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب :ؤلفامل تفسري القرطيب،= اجلامع ألحكام القرآن  -
 أمحد :ت) هـ٦٧١ :املتوىف(بكر بن فرح األنصاري اخلزرجى مشس الدين القرطيب 

 - هـ ١٣٨٤ ، الثانية: القاهرة ط– دار الكتب املصرية :ط الربدوين وإبراهيم أطفيش،
 .م١٩٦٤

لدين، أمحد بن أبو العباس، شهاب ا: املؤلف :الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون -
الدكتور أمحد : ت)هـ٧٥٦: املتوىف(يوسف بن عبد الدائم املعروف بالسمني احلليب 

 .دار القلم، دمشق: ط:حممد اخلراط
) هـ٩١١: املتوىف(عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي : الدر املنثور املؤلف -

 . بريوت–دار الفكر : ط
القاضي عبد النيب بن : املؤلف، الحات الفنونجامع العلوم يف اصط= دستور العلماء  -



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٦٨

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

حسن هاين :  عرب عباراته الفارسية، )هـ١٢ق : املتوىف(عبد الرسول األمحد نكري 
 -هـ ١٤٢١األوىل، : الطبعة، بريوت/  لبنان - دار الكتب العلمية : الناشر، فحص

 .م٢٠٠٠
هاب الدين حممود بن ش: املؤلف :روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين -

دار : ط :علي عبد الباري عطية: ت)هـ١٢٧٠: املتوىف(عبد اهللا احلسيين األلوسي 
 .هـ١٤١٥األوىل، :  بريوت ط–الكتب العلمية 

مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد : املؤلف- زاد املسري يف علم التفسري -
 -دار الكتاب العريب : الناشر،  املهديعبد الرزاق: احملقق) هـ٥٩٧: املتوىف(اجلوزي 
 .هـ١٤٢٢ - األوىل : الطبعة-بريوت

حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس : املؤلف-زاد املعاد يف هدي خري العباد -
 مكتبة املنار - مؤسسة الرسالة، بريوت : الناشر) هـ٧٥١: املتوىف(الدين ابن قيم اجلوزية 

 .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥،  والعشرون السابعة: الطبعة-اإلسالمية، الكويت
دار الفكر، الطبعة : الدكتور حممد عجاج اخلطيب، الناشر:  تأليفالتدوين،السنة قبل  -

  ).م١٩٨١ - هـ ١٤٠١(اخلامسة 
: املتوىف(مصطفى بن حسين السباعي : املؤلف، السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي -

األوىل، سنة : الطبعة. شر والتوزيع دار الوراق للن- املكتب اإلسالمي : اشرنال) هـ١٣٨٤
 .م٢٠٠٠

ْحممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو : سنن الرتمذي املؤلف - َ
وحممد فؤاد عبد ) ٢، ١جـ (أمحد حممد شاكر : حتقيق وتعليق) هـ٢٧٩: املتوىف(عيسى 
: ، الناشر)٥، ٤جـ (، وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف )٣جـ (الباقي 

 -  هـ ١٣٩٥الثانية، : الطبعة-  مصر -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب 
 .م١٩٧٥

أبو عبيدة : ، اعتىن به)هـ٢٧٩: ت(حممد بن عيسى الرتمذي : سنن الرتمذي، تصنيف -
 . الرياض، الطبعة األوىل-مكتبة املعارف: مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر

ْ بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو حممد: املؤلف- سنن الرتمذي - َ
 -دار الغرب اإلسالمي : الناشر- بشار عواد معروف: احملقق) هـ٢٧٩: املتوىف(عيسى 
 .م١٩٩٨: سنة النشر-بريوت

ْ مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز :املؤلف سري أعالم النبالء، - َ
 جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب :احملقق) هـ٧٤٨ :املتوىف(الذهيب 

 .م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥ ، الثالثة:الطبعة - مؤسسة الرسالة:الناشر األرناؤوط،



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٦٩

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

ْمشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز : املؤلف سري أعالم النبالء، - َ
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧: بعةالط،  القاهرة- دار احلديث: ، الناشر)هـ٧٤٨: املتوىف(الذهيب 

أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري : املؤلف :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -
 بريوت –دار العلم للماليني :ط :أمحد عبد الغفور عطار: ت)هـ٣٩٣: املتوىف(الفارايب 
  .م١٩٨٧ -    هـ١٤٠٧الرابعة 

َّالعذب النمري من جمالس الشنقيطي يف التـ - َِّ ِّ
ِ ِِ ِْ ِ ََ ْ ُ

ِ َّ ُ ْ ِفسريَ ِ حممد األمني بن حممد املختار : املؤلف، ْ
، خالد بن عثمان السبت:  احملقق،)هـ١٣٩٣: املتوىف(بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي 

دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع، مكة : الناشر، بكر بن عبد اهللا أبو زيد: إشراف
 .ه١٤٢٦الثانية،: الطبعة، املكرمة

أبو الطيب حممد مشس احلق العظيم آبادي، : داود، تأليفعون املعبود شرح سنن أيب  -
 املدينة املنورة، الطبعة الثانية -املكتبة السلفية: عبد الرمحن عثمان، الناشر: حتقيق

 ،)م١٩٦٨ -هـ١٣٨٨(
أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري : املؤلف-العني -

دار ومكتبة : الناشر- دي املخزومي، د إبراهيم السامرائيد مه: احملقق) هـ١٧٠: املتوىف(
 .اهلالل

أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل : املؤلف، فتح الباري شرح صحيح البخاري -
رقم كتبه وأبوابه ه، ١٣٧٩ بريوت، - دار املعرفة : الناشر، العسقالين الشافعي

حمب : ى طبعهقام بإخراجه وصححه وأشرف عل، حممد فؤاد عبد الباقي: وأحاديثه
 .عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز: عليه تعليقات العالمة، الدين اخلطيب

أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي : املؤلف، ُفتح البيان يف مقاصد القرآن -
ّعين بطبعه وقدم له ) هـ١٣٠٧: املتوىف(َِّابن لطف اهللا احلسيين البخاري القنوجي  ِ

  َهللا بن إبراهيم األنصاريَخادم العلم عبد ا:وراجعه
َاملكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا : الناشر،  َ ْ ّ َ َّ

َ
 - هـ ١٤١٢: عام النشر، َ بريوت–

 .م١٩٩٢
: املتوىف(حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين اليمين : املؤلف- فتح القدير -

األوىل : طبعةال- دمشق، بريوت- دار ابن كثري، دار الكلم الطيب : الناشر) هـ١٢٥٠
 .هـ١٤١٤ - 

بن ) أو غنيم(أمحد بن غامن : املؤلف، الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين -
دار : الناشر) هـ١١٢٦: املتوىف(سامل ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري املالكي 

 .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: تاريخ النشر، بدون طبعة: الطبعة، الفكر



        

 
 

    

 
 
  

  

 

١٣٧٠

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

القاضي حممد بن عبد اهللا أبو بكر بن : املؤلف، وطأ مالك بن أنسالقبس يف شرح م -
الدكتور حممد عبد اهللا ولد :  احملقق،)هـ٥٤٣: املتوىف(العريب املعافري االشبيلي املالكي 

 .م١٩٩٢األوىل، : الطبعة/ دار الغرب اإلسالمي: الناشر، كرمي
: دار النشر، حبنكة امليداينعبدالرمحن حسن : املؤلف ،قواعد التدبر األمثل لكتاب اهللا -

 .م٢٠٠٩ -  هـ ١٤٣٠الطبعة الرابعة : رقم الطبعة،  دمشق–دار القلم 
 دراسة - قواعد الرتجيح املتعلقة بالنص عند ابن عاشور يف تفسريه التحرير والتنوير  -

فهد بن عبد الرمحن . د. أ: تقدمي، عبري بنت عبد اهللا النعيم: إعداد، تأصيلية تطبيقية
 اململكة العربية - دار التدمرية، الرياض : الناشر، أطروحة دكتوراة: أصل الكتاب، الرومي

 .م٢٠١٥ - هـ ١٤٣٦األوىل، : الطبعة، السعودية
: لناشرا حسني بن علي احلريب  /د)دراسة نظرية تطبيقية(قواعد الرتجيح عند املفسرين  -

 .األويل: الطبعةم، ١٩٩٦ /ه١٤١٧: سنة النشر، ر القاسمدا
أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل املؤلف -

 - الثالثة :  بريوت ط–دار الكتاب العريب : ط) هـ٥٣٨: املتوىف(الزخمشري جار اهللا 
 . هـ١٤٠٧

أيوب بن موسى احلسيين : فاملؤل،الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية -
 حممد -عدنان درويش :  احملقق،)هـ١٠٩٤: املتوىف(القرميي الكفوي، أبو البقاء احلنفي 

 . بريوت- مؤسسة الرسالة : الناشر، املصري
عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين : املؤلف،الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة -

، أبو عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضة:  احملقق، )هـ٩١١: املتوىف(السيوطي 
 .م١٩٩٦ -  هـ ١٤١٧األوىل، : الطبعة،  بريوت–دار الكتب العلمية : الناشر

عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر : املؤلف ،لباب التأويل يف معاين التنزيل -
، اهنيحممد علي ش: تصحيح) هـ٧٤١: املتوىف(الشيحي أبو احلسن، املعروف باخلازن 

 .هـ١٤١٥األوىل، : الطبعة،  بريوت–دار الكتب العلمية : الناشر
حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور : املؤلف :لسان العرب -

 -الثالثة : بريوت ط–دار صادر : ط)هـ٧١١: املتوىف(األنصاري الرويفعى اإلفريقي 
 .هـ١٤١٤

 أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان :املؤلف جممع الزوائد ومنبع الفوائد، -
مكتبة القدسي، : الناشر- حسام الدين القدسي: احملقق) هـ٨٠٧: املتوىف(اهليثمي 
 .م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤: عام النشر القاهرة،
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تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين : املؤلف جمموع الفتاوى، -
جممع امللك فهد لطباعة : بد الرمحن بن حممد بن قاسم طع: ت) هـ٧٢٨: املتوىف(

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦: املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية
حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القامسي : املؤلف حماسن التأويل، -

  بريوت،– علميةالدار الكتب : ط حممد باسل عيون السود،: ،ت)هـ١٣٣٢: املتوىف(
 .هـ١٤١٨ -األوىل : ط

أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد : املؤلف احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، -
عبد السالم عبد : ت)هـ٥٤٢: املتوىف(الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب 

 . هـ١٤٢٢ -األوىل :  بريوت ط–دار الكتب العلمية : ط الشايف حممد،
- ند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماملس -

: احملقق) هـ٢٦١: املتوىف(مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري : املؤلف
 . بريوت،دار إحياء الرتاث العريب:  الناشر- حممد فؤاد عبد الباقي

محد بن حممد بن علي الفيومي مث أ: املؤلف :املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري -
 . بريوت–املكتبة العلمية  :ط)هـ٧٧٠حنو:ت(أبو العباس احلموي،

حميي السنة، أبو حممد احلسني : ،املؤلف)تفسري البغوي(معامل التنزيل يف تفسري القرآن  -
 -حققه وخرج أحاديثه حممد عبد اهللا النمر : ،ت)هـ٥١٠: املتوىف(بن مسعود البغوي 

الرابعة، : ط دار طيبة للنشر والتوزيع،:  سليمان مسلم احلرش ط- ضمريية عثمان مجعة 
 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧

: ت(إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج : املؤلف :معاين القرآن وإعرابه -
 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨بريوت ط األوىل  عامل الكتب، :ط)هـ٣١١

حممد علي : ت)هـ٣٣٨: ت(حممد أبو جعفر النحاس أمحد بن : املؤلف معاين القرآن، -
 .هـ١٤٠٩األوىل، :ط مكة املرمة،-جامعة أم القرى  :ط الصابوين،

أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احلسني : املؤلف :معجم مقاييس اللغة -
هـ ١٣٩٩: دار الفكر عام النشر: ط :عبد السالم حممد هارون: ت) هـ٣٩٥: املتوىف(
 .م١٩٧٩ - 

ُأبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل : ؤلفامل-املعجم -
إدارة العلوم :  الناشر-إرشاد احلق األثري:  احملقق-)هـ٣٠٧: املتوىف(التميمي، املوصلي 

 . هـ١٤٠٧األوىل،: الطبعة- فيصل آباد- األثرية 
واعده معجم شامل ملا يهم املفسر معرفته من أصول التفسري وق(مفاتيح التفسري   -

: دار التدمرية، سنة النشر: الناشر أمحد سعد اخلطيب،/  د.أ) ومصطلحاته ومهماته
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 أقوال املفرسين بني  أثر السنة يف الرتجيح     

 .األويل:  الطبعة- م٢٠١٠  /ه ١٤٣١
أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن بن : ،املؤلف)تفسري الرازي(مفاتيح الغيب  -

دار  :،ط)هـ٦٠٦: ت(احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 
 .هـ١٤٢٠- الثالثة: ط  بريوت،–إحياء الرتاث العريب 

أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب : املؤلف املفردات يف غريب القرآن، -
دار القلم، الدار الشامية : صفوان عدنان الداودي ط: ،ت)هـ٥٠٢: املتوىف(األصفهاين 

 .هـ١٤١٢ - األوىل : ط دمشق بريوت،- 
الشيخ : راجعه، محزة حممد قاسم: املؤلف، تصر صحيح البخاريمنار القاري شرح خم -

مكتبة دار : الناشر، بشري حممد عيون: عين بتصحيحه ونشره/ عبد القادر األرناؤوط
 اململكة العربية -  اجلمهورية العربية السورية، مكتبة املؤيد، الطائف - البيان، دمشق 

 .م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠: عام النشر، السعودية
، )هـ١٣٦٧: املتوىف(ُّْحممد عبد العظيم الزرقاين : املؤلف، عرفان يف علوم القرآنمناهل ال -

 .الطبعة الثالثة: الطبعة، مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه: الناشر
أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف : املؤلف املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج -

الثانية، : الطبعة،  بريوت–ء الرتاث العريب دار إحيا:  الناشر )هـ٦٧٦: املتوىف(النووي 
 .ه١٣٩٢

حكمت بن بشري بن . د.  أ:املؤلف-موسوعة الصحيح املسبور من التفسري باملأثور -
 األوىل، :الطبعة -  املدينة النبوية- دار املآثر للنشر والتوزيع والطباعة:الناشر - ياسني

 .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠
: املتوىف(لرمحن بن علي بن حممد اجلوزي مجال الدين عبد ا: املؤلف، املوضوعات -

حممد عبد احملسن : الناشر، عبد الرمحن حممد عثمان:  ضبط وتقدمي وحتقيق،)هـ٥٩٧
 - هـ ١٣٨٦: ٢، ١جـ ، األوىل: الطبعة، صاحب املكتبة السلفية باملدينة املنورة

 .م١٩٦٨ -  هـ ١٣٨٨: ٣جـ /  م١٩٦٦
  .م٢٠٠١ /ه ١٤٢٢: دار النوادر: الناشر

 : الطبعة/  ة مكتبه السن:محد شاكر   الناشرأ :م الطالق يف االسالم  تأليفنظا -
 .م١٩٩٨ الثانية،

جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن : املؤلف، النهاية يف غريب احلديث واألثر -
: الناشر) هـ٦٠٦: املتوىف(حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري 

 حممود /طاهر أمحد الزاوى : حتقيق، م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بريوت، -العلمية املكتبة 
 .حممد الطناحي
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أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي : املؤلف-الوسيط يف تفسري القرآن ا�يد -
الشيخ عادل أمحد : حتقيق وتعليق) هـ٤٦٨: املتوىف(الواحدي، النيسابوري، الشافعي 

د معوض، الدكتور أمحد حممد صرية، الدكتور أمحد عبد عبد املوجود، الشيخ علي حمم
األستاذ الدكتور عبد احلي : قدمه وقرظه- الغين اجلمل، الدكتور عبد الرمحن عويس

 - هـ ١٤١٥األوىل، : الطبعة- لبنان-دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر - الفرماوي
 .م١٩٩٤
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  رقم الصفحة  ــوعـــــــــــــــاملوضـ

  ١٢٩٥  مةاملقد

  .التعريف بعنوان الدراسة: املبحث األول
  ً.تعريف األثر لغة واصطالحا: املطلب األول

١٢٩٩  
١٢٩٩  

  ١٣٠٠  .ُتعريف السنَّة يف اللغة واالصطالح: املطلب الثاين

  ١٣٠١  .تعريف الرتجيح يف اللغة واالصطالح: املطلب الثالث

  ١٣٠٣  ً.تعريف التفسري لغة واصطالحا: رابعاملطلب ال
  .أثر السنة يف الرتجيح بني اقوال املفسرين: املبحث الثاين

  .السنة ومكانتها يف تفسري القرآن :لدراسةامدخل 
١٣٠٥  
١٣٠٥  

  ١٣١٠  . منوذج تطبيقي من سوريت التوبة واحلجر:املطلب األول
أسباب تجاوز السنة الصحيحة في : المبحث الثالث

  .التفسير والترجيح بها بين األقوال
١٣١٢  

ُجتاوز التفسري النبوي نصرة للمذهب : املطلب األول
  .العقدي

١٣١٣  

لفاظ العموم أاالعتماد علي ما دلت عليه : املطلب الثاين
  .الواردة يف اآلية

١٣١٥  

 بلوغ السنة بعض الناس وخفائها عن : املطلب الثالث
  البعض

١٣١٨  

 التفاوت يف تقومي درجة احلديث عند : املطلب الرابع
  .ءالعلما

١٣٢٨  

إذا ثبت احلديث وكان يف معىن أحد األقوال :  األويلصورةال
  .فهو مرجح له على ما خالفه

١٣٢٨  

الرتجيح بتصحيح احلديث عند فريق : ةالصورة  الثاني
  .وتضعيفه عند آخرين

١٣٣١  

  رقم الصفحة  املوضــــــــــــــــــوع

ية  أصح الرتجيح لكون أحد احلديثني يف اآل: ةالصورة  الثالث
  ًاسنادا من اآلخر

١٣٣٨  

الجانب التطبيقي ألثر السنة في : المبحث الرابع
  .الترجيح بين أقوال المفسرين

١٣٤٣  

السنة ترجح احلقيقة علي ا�از يف آيات : املطلب األول
  .السمعيات

١٣٤٣  

إذا ثبت احلديث وكان يف معىن كال القولني : املطلب الثاين
  .جيحكان التوفيق أويل من الرت

١٣٤٩  

ترجيح ما جاءت به النصوص النبوية الثابتة : املطلب الثالث
  .يف شأن أهل الكتاب ولو جاء يف كتبهم خالف ذلك

١٣٥٤  

  ١٣٦٢  اخلامتة

  ١٣٦٤  أهم املراجع واملصادر

  ١٣٧٤  فهرس احملتويات 
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